
 

 

 

    ززاارر  تتششگگللگگ                              
      گلشن رازگلشن راز  شریف شریف   در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در مثنویدر تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در مثنوی                                                            

  هجری قمری(هجری قمری(  780780--027027))                                                                                                                                                      

  
در سن سی سالگی در جواب سؤاالت حسینی هروی یکی از عرفای سرزمین  یثنوی گلشن راز که شیخ محمود شبستری عارف جوان تبریزشرحی موضوعی و روان بر م

ر ان وجود داشته است دخراسان اوایل قرن هفتم هجری به خواهش دوستان سروده است که متضمن نکات عرفانی و معانی واژهایی است که بطور معمول در سروده های عارف

هجری جواب گفته شده است.همانگونه که شیخ یک نسخه به پیک سوار  070بیت در شوال  7770مجلس انس شیخ بدون سابقه شاعری بر همان وزن اشعار سؤاالت حسینی در 

طی حدود هفت قرن  اکنون به یادگار و به رسم  می دهد تا به عارف خراسان برساند،  بعدها به اصرار دوستان شیخ ، جواب سؤاالت  به شکل مثنوی گلشن راز تدوین و پس از

شیخ را به تشنگان حق در سراسر  ارمغان به شهر و دیار ما رسیده است تا مردم این مرز و بوم که در خلق هنرمندی های خود که مورد توجه و دقت جهان قرار گرفته است کالم

زمانی  ساله از شهر تبریز  با مسافتی طوالنی 07ذبه های کاذب دنیایی گذشته اند نیک بدانند که یک جوان گیتی برسانند.تا حقیقت طلبان جهان که به رندی و مراقبت از جا

  ..با و معطر استهای حق و حقیقت و عرفان و معرفت را بروی چشمان آنان در این عصر مادیگرایی گشوده است تا آنان را وارد گلشنی سازد که پر ازگل های زی هچگونه درواز

  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                        
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جهان را به سالمت طی جهان را به سالمت طی وو  ندنداز خود گذشتاز خود گذشت  نیکبختی کهنیکبختی که  هایهایننآن انساآن انسا                          

با قلم توانا و با قلم توانا و   و جذاب آنهاو جذاب آنهاو تصویرعرفانی و تصویرعرفانی   ندندپیوستپیوست  به حقبه حق  نجام نجام ااوسروسر  ندندکردکرد

قمری قمری قرن هشتم هجری قرن هشتم هجری نیمه اول نیمه اول شیخ محمود شبستری در شیخ محمود شبستری در جوان عارف جوان عارف   هنرمندانههنرمندانه

  بی شکبی شک  به نظم کشیده شد ،به نظم کشیده شد ،به زیبایی تمام به زیبایی تمام گلشن راز گلشن راز و شریف و شریف   در مثنوی پر قدردر مثنوی پر قدر

برای آزادی و کسب عزت و برای آزادی و کسب عزت و ند که ند که اا  ز و برومند این مرز و بوم کهنسالز و برومند این مرز و بوم کهنسالجوانان عزیجوانان عزی

و به مقام فنا و به مقام فنا   ندندگفتگفت  منصور حالج انا الحقمنصور حالج انا الحقبن بن شرف ملت بزرگی همچون حسین شرف ملت بزرگی همچون حسین 

در زمره در زمره لین که همه چیزش رو بسوی فنا دارد لین که همه چیزش رو بسوی فنا دارد در این دنیای آفدر این دنیای آفو و   ندندفی اهلل رسیدفی اهلل رسید

  ..ندندنمودنمودکوچ کوچ حق حق صاحبدالن به جوارصاحبدالن به جوار

در راه اعتالی حق و در راه اعتالی حق و و غریبانه و غریبانه های جهان که مظلومانه های جهان که مظلومانه آالله آالله   به یاد همهبه یاد همه                      

در رأس در رأس می افتند و می افتند و   به خاکبه خاکبدست تبهکارترین عناصر جهانی بدست تبهکارترین عناصر جهانی عدالت عدالت استقرار استقرار 

به روح ملکوتی و به روح ملکوتی و این تالش خالصانه را این تالش خالصانه را کنند، کنند، همه افتخارات بشری تأللؤ می همه افتخارات بشری تأللؤ می 

ردان ردان راهشان پر رهرو و یادش تا ابد در قلوب آزادمراهشان پر رهرو و یادش تا ابد در قلوب آزادمتقدیم می کنم.تقدیم می کنم.  انانششسسمقدمقد

  جهان مستدام باد.جهان مستدام باد.
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  کتاب گلگشت رازکتاب گلگشت راز  کلیکلیفهرست عناوین فهرست عناوین                                                       

  

  

  

  

  فهرست کلیفهرست کلی  

  فهرست تفصیلیفهرست تفصیلی  

  گلشن رازگلشن رازمثنوی شریف مثنوی شریف موضوعی موضوعی   شرحشرح  

  واژه شناسیواژه شناسی  
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  کتاب گلگشت رازکتاب گلگشت راز  کلیکلیفهرست عناوین فهرست عناوین                                                                                             

  

  

                                                    

 سبب تدوین کتاب     فصل اول

  و پاسخ شبستری پرسش های حسینی هروی    فصل دوم  

 کتاب تکوین آفرینش      سوم فصل 

 خالق هستی   فصل چهارم  

 راه درست خدا شناسی    فصل پنجم  

 خط استواء نبوت خورشید    فصل ششم  

 ختم رُ سُل    فصل هفتم  

 سیر تفکر آدمی   فصل هشتم  

 حقیقت وجودی انسان    فصل نهم  

 ارکان و اعتدال اخالق     فصل دهم  

 رستاخیز انسان   فصل یازدهم  

 سرچشمه های علم و آگاهی    دوازدهمفصل 

 عقل و ورای عقل     سیزدهمفصل 

 ی جهان بینی عرفان    چهاردهمفصل 

 سیر و سلوک عرفانی    پانزدهمفصل 

 مواقف و منازل خودسازی     شانزدهمفصل 

 رهبران معنوی مردم     هفدهمفصل 

 انسان کامل      هجدهمفصل 

 تعبیرات اهل دل     نوزدهم فصل

 وصال حق     مفصل بیست

 اسرار وحدت      یکمفصل بیست و 

 جبر و اختیار      دومفصل بیست و 

 راه رشد و رستگاری انسان    سومو  فصل بیست

 خاتمه
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 فهرست تفصیلی کتاب گلگشت راز                                            

 
 سبب تدوین کتاب-فصل اول                                                       

 عصر شبستري و تفكر ديني (1

 کتابدانش شبستري و زمان تألیف  (2

 خداوند از فیض وفضل خود دو عالم را بیافريد  (3

 انسان ازطريق شناخت عقالني به خود و جهان اطراف پي مي برد  (4

 همه موجودات پس از پیدايش به همان مبدأ آفرينش بر مي گردند (5

 در پديده هاي جهان آفرينش وحدت و انسجام مستحكمي برقرار است  (6

 د مصطفي)ص( است خط سیر رشدبشري به کاروان ساالري محم (7

 عظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( است (8

 براي رشد معنوي به رهبري پیامبر اسالم )ص( نیاز است (9

 اولیاي خدا حقايقي را به زبان هنري و عرفاني بیان داشته اند  (11

 مردان خدا  به سلیقه هاي گوناگون حقايق را بیان کرده اند (11

 نیازداردعبارات عرفا براي درک بهتر مردم به توضیح  (12

 نامه ي حسیني هروي مشتمل بر سؤاالت عرفاني به مجلس انس شیخ  (13

 دوستان محفلي شیخ رادرجواب نامه ترغیب نمودند  (14

 جواب نامه منظوم حسیني في المجلس وبدون آمادگي قبلي سروده شده است  (15

 کلمات معمولي درتبیین مفاهیم عرفاني با دشواري روبروست (16

 یل اتفاق بوده استتدوين مثنوي گلشن راز بر سب (17

 جواب مشكالت حسیني بطورکامل و دقیق داده شد (18

 به دلم الهام شد که نام اين مجموعه گلشن راز باشد (19

 آن بت بود که مرا از خواب غفلت بیدار کرد!! (21

 وقتي متوجه شخصیت واقعي خود شدم شرمنده گرديدم!! (21

 وقتي که آن پیمانه را از ساقي گرفتم ونوشیدم .... (22

 هاي شكفته حقايق هستندگلشن رازگل  (23

 حق شناسان قدر و منزلت اين گلشن راز را مي دانند (24

  پرسش های حسینی هروی و پاسخ شبستری-فصل دوم                                                         

 سؤاالت حسیني هروي از شیخ محمود شبستري (25

 متن شعري سؤاالت حسیني هروي از شیخ (26

 ن حقايق و اسراري استشعر عرفاني متضم (27

 ريز سؤاالت حسیني هروي از شیخ (28

 سؤاالت حسیني هروي و جواب شیخ محمود شبستري به آنها  (29

 کتاب تکوین آفرینش -فصل سوم                                                                              

 حق قرار گیريداز روي خردمندي به آسمان و زمین بنگريد تا مورد لطف  (31

 چرخ بزرگ عالم در مدار معیني بدون درنگ در حال حرکت است (31
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 فلک)مدار( است که حرکت آنان بر يک کمان  مي باشد  12برج هاي کرسي  (32

 عدد مي باشند  1124برج هاي ثوابت کرسي  (33

 منزل دارد ومدار حرکتي آن سهمي است 28فلک قمر  (34

 چیز را باطل مي بیند کسي که به يقین و ديد صحیحي نرسیده است همه (35

 همه افالک با حكم خداوند جبار نظم مي گیرند (36

 هر چیزي که وارد کارگاه هستي مي شود از يک استاد ماهر و زبردست است (37

 سؤاالتي پیرامون اوج و حضیض کواکب (38

 طبايع و عناصر و موجودات در عین تضاد در استقرار نظم طبیعت با هم مشاکت دارند (39

 ي در نظام هستي مطیع امر خداوندندموجودات در هر موقعیت (41

 کتاب تكوين آفرينش شبیه کتاب وحي الهي است (41

 عقل کل مثل باي بسم اهلل و نفس انسان مثل سوره ناس در قرآن است (42

 همه موجودات با دو نیرو ،يكي موافق به طرف مرکزو ديگري مخالف باآن مواجه اند (43

 هستي درياي وسیعي از وحدت و يكپارچگي است  (44

 ز يک قطره پديدار گشته است جهان ا (45

 الهیجي : جهان مثل حرکت يک نقطه در يک دايره است (46

 الهیجي : جهان مجموعه بي نهايت کوچک ها و جهان بي نهايت بزرگ هاست (47

 مولوي : نظام هستي گنج مخفي بود که ناگهان آشكار شد! (48

 مولوي : جهان از نیستي به هستي آمد (49

 هان خداوند استالهیجي : در حقیقت  پیدا و پنهان ج (51

 الهیجي : همه عناصر و پديده هاي عالم مست حق و بسوي او در حرکتند (51

 وجود آن جزئي است که از کُل بیشتر است (52

 چون کل از جزء گرفته شده و توسعه يافته است از جزء کمتر است (53

 جهان يک کل متغیر است که در هر لحظه در حال نابودي و ايجاد است!!  (54

 ن جهان با حوادث قیامت يكي نیست تغییرات و تحوالت اي (55

 خالق هستی-فصل چهارم                                                                               

 رابطه انسان با خدا (56

 جهان، فروغي از نور حق است (57

 ذات خدا قابل مشاهده نیست!! (58

 د!! مولوي : به توصیه پیامبر اسالم )ص( در ذات خدا بحث نكنی (59

 مولوي : شكر نعمت هاي الهي را بر انسان الزم است (61

 الهیجي : هر چیز غیر دوست است دشمن محسوب مي شود!! (61

 وقتي جهان در کام نیستي فرو مي رود (62

 مشیت الهي و نقش انسان (63

 عالَم باال انسان و جهان را شكل مي دهد (64

 چون ذات اقدس الهي ضدي ندارد از حیطه ديدن انسان خارج است (65

 : نور حق چون ضدي ندارد ديده نمي شود مولوي (66

 ذات حق در طبیعت، زمینه ديدن ندارد (67

 تفكر انسان به جهان نفوذ دارد نه در ذات حق (68

 جهان بر مدار عشق بسوي خدا در حرکت است (69

 الهیجي : خداوند معني و منظور عالم است (71
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 الهیجي :خداوند جهان را بر اساس عشق و محبت آفريد و اداره مي کند (71

 ه هست اوست چون مُحدث معدوم و رو به فناستهر چ (72

 جهان مانند نقطه اي است که در دايره منحني آتش گردان يک خط روشن ديده مي شود (73

 با نگاه وحدت وجود دوگانگي در وجود غیر ممكن است (74

 جهان قبل از پیدايش در عدم بدون کثرت بود ولي بعد از آفرينش ،جهان کثرت شد (75

 زمان کار عقل جزوي و ضعیف انسان است دکتر اقبال : تقسم بندي (76

 دکتر اقبال : در نظام آفرينش يكي خداست و ديگري انسان است (77

 کسي که خدا را شناخته است در صورتي موفق است که پا را از حد خود بیرون نگذارد (78

 اهل قدر از آن جهت در باطلند که همه نقش ها را متوجه انسان مي دانند (79

 آقريده شده است!!فعل انسان قبل از انسان  (81

 بايد اوقات انسان با دوست سپري شود (81

 نزديكان بیشتر عامل رنجش هستند!! (82

 هرکدام از افرادي که به نحوي به ما نزديكند در رسیدن به دوست عامل بازدارنده اند! (83

 شناسی راه درست خدا-فصل پنجم                                                                         

 محال است که آفريننده در آفريده خود بكنجد و آنگاه ديده  شود!! (84
 انوار تجلي و فرامادي الهي در عناصر طبیعت نمي گنجد (85

 خرد کوچک و ضعیف آدمي در برابر نور تجلي حق تحمل مقاومت ندارد!! (86

 بجاي ديدن خدا در پي آب حیات واقعي زندگاني باشید  (87

 ذات باري تعالي ببینید  پاسخ همه نیاز هاي خود را در (88

 براي رويت نور خیره کننده خورشید به جسم واسطه اي مثل آب نیاز است (89

 هستي موجودات از تجلي حق در آئینه نیستي شكل مي گیرد (91

 هستي )جهان کثرت( عكسي از عدم و نیستي)جهان متحد( است  (91

 انسان خود جهاني است غیر از جهان محسوس (92

 94وچک هاجهان شگفت انگیز بي نهايت ک (93

 تحوالت و تغییرات جهان در يک مجموعه منظم و هماهنگ صورت مي گیرد (94

 همه پديده هاي عالم در يک حرکت عمومي خود آگاهانه در حرکتند (95

 از شگفتي هاي جهان چه مي دانید؟! (96

 گفتن بعضي از مطالب دشوار است!!  (97

 داگر حجاب و مانع شناخت و ديد انسان کنار نرود حقايق شناخته نمي شو (98

 اين جهان براي انسان است ،براي رشد و پیشرفت خود لیاقت نشان بدهید (99

 با همت و تالش مي توان بر مشكالت غلبه کرد (111

 نبوت خورشید خط استواء-فصل ششم                                                                           

 ر مي رسدنبي دريافت کننده وحي است وواليت در او به ظهو (111

 پیروان مخلص با نزديكي به اولیاء وارد خلوت سراي محبت حق مي گردد (112

 نبوت به کمال در پیامبر اسالم)ص( جلوه گر شده است و اولیاء جزئي از اين کل معنوي هستند (113

 نور هدايت نبي همان خورشید اعظم است که بر پیامبران مي تابید (114

 درخشان در وسط آسمان بود در عصر حضرت رسول )ص( خورشید رسالت با اشعه (115

 رسالت پیامبر اسالم)ص( در صراط مستقیم حق و بدون خلل و ابهامي است (116

 مولوي : خداوند از طريق نبوت جوامع بشري را هدايت مي کند (117

 مولوي : نبوت صراط مستقیم هدايت الهي است (118
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 ختم رُ سُل-فصل هفتم                                                                                        

 خط سیر رشدبشري به کاروان ساالري محمد مصطفي)ص( است (119

 عظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( است (111

 سید و ساالر پیامبران و صاحبدالن ختم رُسُل محمد مصطفي )ص(است (111

 براي رشد معنوي به رهبري پیامبر اسالم )ص( نیاز است (112

 رسول )ص(در زندگي انساننقش و تأثیر برجسته حضرت  (113

 مولوي : پیام هاي انبیاء ثابت و استوار است (114

 الهیجي : دعوت انبیاء بر صراط مستقیم حق است              (115

 الهیجي : مقام لي مع اهلل نشان دهنده مقام قرب حق و شأن حضرت رسول اکرم )ص( است (116

 ص( استکمال و تمام سیر و سلوک الي اهلل در ختم نبوت پیامبر اسالم ) (117

 با آشكار شدن ختم نبوت همه ابعاد عدل و داد براي بشر ظاهر مي گردد (118

 سیر تفکر آدمی-فصل هشتم                                                                              

 تعريف تفكر و مراحل رسیدن به آن در نزد حكیمان   (119

 آموزد     قانون منطق راه صحیح تفكر را به ما مي  (121

 غیر از منطق از طريق صفاي درون مي توان به حقیقت تفكر رسید (121

 قانون منطق موقعي کارساز است که لطف خدا شامل شود (122

 دانشمند مادي با منطق و روش حسي قادر به درک حقیقت نیست (123

 قانون علیت براي شناخت پديده هاي محسوس است (124

 او سرشار شده است  خداوند ازآن جهت ديده نمي شود که جهان از فروغ (125

 اعتقاد به حلول ، تشبیه و تناسخ نشانه دور بودن عقل از درک درست است            (126

 نشناختن خداوند ناشي از کج بیني است (127

 مولوي : براي تقويت فكر از خداوند کمک بگیريد (128

           الهیجي : تفكر براي دستیابي به حقايق است                                           (129

 دکتر اقبال : انديشه هم در برهان و هم در وحي الهي ريشه دارد (131

 دکتر اقبال : در انديشه هم کندي ديده مي شود وهم شتاب به حقايق  (131

 دکتر اقبال : از انديشه است که ناداني و دانايي بوجود مي آيد (132

 را به درستي مي برد دکتر اقبال : انديشه يک بعدي ما را به خطا وانديشه با دو چشم باز ما (133

 دکتر اقبال : زندگي با همین خانه شیشه اي انديشه رقم مي خورد  (134

 دکتر اقبال : با تقويت انديشه وتسلط بر نفس همه آفاق را تسخیر خواهید نمود (135

 دکتر اقبال : با انديشه مبتني بر خودي مي توان تحولي بزرگ در جهان ايجاد کرد (136

 حقیقت وجودی انسان-فصل نهم                                                                      

 خويشتن شناسي (137

 مولوي : عقل راهنماي انسان بسوي جاودانگي و رستگاري است (138

 انسان جان عالم است (139

 الهیجي : انسان روح عالم است (141

 مولوي : اصل جهان  انسان است (141

 مولوي : انسان معني جهان است (142

 ت خودگامگي را بشكند در رديف خواص الخواص قرار مي گیردالهیجي : اگر انسان ب (143

 نور خداي ذوالجالل شما را از شخصیت دروغین رها مي سازد (144

 ترسیدن از نیستي به اين معني است که انسان از سايه خود بترسد (145
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 تو اگر مانند طال خالص باشي از آتش سوزان چه هراسي داري؟ (146

 ختیار تن به دست جان اوست؟آيا انسان از ترکیب جان و تن است که ا (147

 صحبت از من که موجوديت انسان را تشكیل مي دهد باطل است!! (148

 چرا خصلت هاي زشت در آدمي وجود دارد؟ (149

 جان جهان انسان است!!  (151

 اراده آدمي  يک نیروي دروني است که با ابزار مناسب بیروني به حرکت در مي آيد (151

 لب کوچک  ظاهر گشته استانسان موجودي با ابعاد گسترده باطني که در قا (152

 جهان را هم اکنون بشناس نه در پايان عمر!!  (153

 انسان در نظام هستي موجودي کوچک بحساب نمي آيد (154

 انسان براي شناخت کامل خود بايد نگاهي از باال به هستي داشته باشد  (155

 انسان با نگاه دقیق در دايره امكان بین بودن و نبودن قرار دارد!! (156

 اهي ها و کنترل نفس مي تواند گام هاي مهمي براي خودشناسي خود بر داردانسان با نفي خودخو (157

 انسان در درون خود يک واحد بیشتر نیست (158

 طبیعت با چهار عنصر آفتاب ، باران ، خاک و هوا خرمي و رشد مي يابد (159

 مراحل تكوين و شكل پذيري انسان  (161

 جهان مانند تن انسان و  انسان جان جهان مي باشد (161

 رشد و تكامل انسان از جمادي تا عقل و تشخیص همچنان ادامه دارد مولوي : راه (162

 تفاوت روش آدم با روش ابلیس (163

 دکتر اقبال : انسان از طريق نعمت حیات الهي نمود خارجي پیدا کرد  (164

 دکتر اقبال : آثار حیات در رشد ظاهري و باطني انسان خود را آشكار مي سازد  (165

 یات به نظم و سامان رسیده استدکتر اقبال : جهان از جنگ و ستیز ح (166

 دکتر اقبال : تن خاکي مانع بزرگ رشد و تعالي خودي است (167

 دکتر اقبال : بدون واسطه مي توان به اعماق درون سفر کرد و دست به کار بزرگي زد (168

 دکتر اقبال : آگاهي دروني خودي داراي مرزهاي نامحدودي هستند (169

 انسته زمان و مكان را به تسخیر خود در آورد دکتر اقبال : انسان يگانه موجودي است که تو (171

 دکتر اقبال : انسان موجودي صاحب اختیار که با ساير موجودات ارتباط و پیوند دارد  (171

 دکتر اقبال : انسان داراي خوداگاهي و نور دروني است (172

 در ذات وفطرت انسان نیاز به خدا نهفته است (173

 نیستم؟انسان گفت : بلي انسان با خدا عهدي دارد: آيا من پروردگار شما  (174

 انسان با توجه به شناخت خداوند مي تواند زندگي پاکیزه اي داشته باشد (175

 دکتر اقبال : فراق و جدايي از حق بهمراه نیاز دروني عامل رشد آدمي است  (176

 دکتر اقبال : ثبات قدم انسان در زندگي متكي به نیازي است که از خود نشان مي دهد (177

 آفرينش يكي خداست و ديگري انسان استدکتر اقبال : در نظام  (178

 دکتر اقبال : وقتي به اعماق درون خود مراجعه کنیم رحمت او را درک مي کنیم (179

 دکتر اقبال : انسان مي تواند با تفكر قوي گرفتاري هاي زندگي را حل نمايد (181

 ازددکتر اقبال : امتحانات پي در پي الهي انسان را براي يک زندگي شادي آفرين آماده مي س (181

 دکتر اقبال : از مسیر محبت مي توان به مقامات معنوي رسید (182

 دکتر اقبال : اگر ويژگي هاي خودي را بیاموزيم به کمال معنوي مي رسیم (183

 ارکان و اعتدال اخالق -فصل دهم                                                                         

 شروع تا به اراده و اختیار ادامه دارد تطورات تكويني انسان از جمادي (184
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 انسان در حین شناخت طبیعت بتدريج رزائل اخالقي در او تقويت مي شود (185

 اگر انسان در زندگي دنیايي به خودسازي نپردازد از حیوانات هم پست تر خواهد شد!!  (186

 انسان تنها از نور هدايت الهي قادر است به باالترين مرحله معنوي برسد (187

 ن را از زشتي ها پاک و توکل او را به قدرت معنوي مي رساندتوبه انسا (188

 موفقیت موقعي حتمي است که اراده و اختیار آدمي با رضاي حق يكي شود (189

 اخالق نیک انسان بر چهار محور استوار است (191

 صراط مستقیم اخالق در مدار اعتدال و میانه روي است               (191

 شت روبروستارکان چهارگانه اخالق با هفت صفت ز (192

 در اعتدال نفس ،چهار اصل اخالق در نفس پیوند مي خورند و يكي مي شوند  (193

 خورشید بدون افراط و تفريط درحد اعتدال طبیعت را گرم مي کند  (194

 انسان موقعي به عشق به حق مي رسد که مزاج چهارگانه در نفس او در تعادل باشند (195

 ي ما سرازير شدحسن و زيبايي از عالم غیب بطور ناگهاني به دنیا (196

 دلربايي که از آثار حسن و زيبايي است مختص حضرت حق است (197

 نگاه شبستري به تأثیر گزاري ارکان اخالق بر يكديگر  (198

 الهیجي : خُلق نیک ، صراط مستقیم هدايت الهي است (199

 الهیجي :رفتار آدمي از پست ترين مرحله تا عالي ترين جايگاه معنوي در نوسان است (211

 ي آدمي به حیوانات شبیه است الهیجي :خصلت ها (211

 الهیجي : هر چه مي بیني از اعمال توست (212

 الهیجي : کدام حیوان به کدام خصلت نزديک است؟! (213

 الهیجي : مردمي بودن به چهار فضیلت بستگي دارد (214

 الهیجي :حسد کماالت انسان را ضايع مي کند (215

 رستاخیز انسان-فصل یازدهم                                                                            

 جهان مانند تن انسان و  انسان جان جهان مي باشد (216

 هیچ موجوي غیر از انسان داراي مرگ اختیاري نیست (217

 لرزش و اضطراب انسان در لحظات مرگ شبیه تحوالتي است که جهان در آستانه قیامت دارد (218

 پس از مرگ ، انسان آفرينش جديدي خواهد يافت (219

 ا با تحوالت و فنا روبروست و جهان آخرت با بقا و ثبات استدنی (211

 هر چیزي که در دنیا داراي قوه واستعدادي است در آخرت به کمال خواهد رسید (211

 دکتر اقبال : اگر از نور هدايت خودي برخوردار شويم نابودي بسراغ ما نمي آيد (212

 تغییرات و تحوالت اين جهان با حوادث قیامت يكي نیست  (213

 تن که خاکي است با روح که غیر مادي است اوج نمي گیرد هیچوقت (214

 همه چیز در جهان ديگر آشكار مي گردد (215

 جهان آخرت پايدار ، استوار و جهان يكرنگي است (216

 حیات جاودانگي در جهان ديگر امكان پذير است (217

 ی علم و آگاهیسرچشمه ها-فصل دوازدهم                                                              

 امواج مرواريد معاني را از درياي هستي به ساحل مي ريزد (218

 مرواريد معاني از درياي دل است که سخن آدمي آن را به سطح دريا مي آورد وآشكار مي سازد (219

 چگونه مرواريد در برج نیسان در دهان صدف تشكیل مي گردد؟ (221

 حقايق است نسان با عقل جستجوگر خود در درياي هستي بدنبال مرواريد (221

 دکتر اقبال : امواج حیات با تندي وشتاب از دريا به ساحل اصابت مي کنند (222
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 دکتر اقبال : آدمي شناخت و فكر وخردمندي را از امواج حیات دارد (223

 دکتر اقبال : انسان از طريق شناخت خودي با جهان ارتباط و پیوند برقرار مي کند (224

 ست و جهان رازي نهفته استدکتر اقبال : بین انسان که تنها ناظرجهان ا (225

 دکتر اقبال : يک فیض نگاه رحمت حق باعث بالندگي معنوي انسان مي گردد (226

 دکتر اقبال : اين انسان است که به جهان معني و مفهوم مي بخشد (227

 دکتر اقبال : انسان هم مانند جبرئیل مسیر رشد معنوي بروي او بازاست (228

 خودي جهان را تسخیر مي کند دکتر اقبال : انسان شكارچي ماهري است که با (229

 براي رسیدن به حقايق بايد پوست ظاهر بیني را شكست (231

 علم دين کار دل است و علم ظاهري براي آب و گل است (231

 علم واقعي مسئوالنه ، اصیل ، غیر دنیايي ، معنوي و اخالقي است (232

 از طريق مطالعه قرآن پي به سیر به آفاق )جهان( و انفس)درون خود( بیريد (233

 عقل و ورای عقل -فصل سیزدهم                                                                                 

 خرد انسان در شناخت قیامت شبیه آن کور مادر زاد است که رنگ ها را تشخیص نمي دهد!!  (234

 غیر از عقل جزوي در درون انسان حقیقت معناداري وجود دارد (235

 تقويت کننده عقل استالهیجي : عشق عامل  (236

 الهیجي : از عقل به عشق و از عشق به توحید مي توان رسید (237

 الهیجي : دين عاشق چیزي جز شیفتگي حق نیست!!  (238

 جهان بینی عرفانی-فصل چهاردهم                                                                               

 ستجهان بیني دريچه اي بروي جهان ا (239

 جهان بیرون و جهان درون (241

 از نظم و  هماهنگي در جهان معلوم است که خداي حكیم آن را بنا نموده است (241

 جهان بیرون دردستان مقتدرانه حضرت حق و با نظمي خاص درحرکت است (242

 مولوي: انسان در هر لحظه با دست توانمند الهي از انديشه و حقايق پر و خالي مي شود  (243

 پیوسته استالهیجي : جهان به هم  (244

 سیر و سلوک عرفانی -فصل پانزدهم                                                                            

 سیر و سلوک عرفاني به پايان نمي رسد بلكه به شكل هاي ديگري به تكامل خود ادامه مي دهد (245

 ي پاک شوندخوشا به حال آنان که خدا سیرابشان کند تا از هر گونه پلید (246

 لذت معنوي که در آخرت از تجلي حق حاصل مي شود از نعمات بهشتي باالتر است (247

 سیر و سلوک معنوي در مكتب عرفاني شبستري (248

 مواقف و منازل  خودسازي عرفاني در ديدگاه شبستري (249

 چهار گروه اهل سیر و سلوک ،  از نگاه اسیري الهیجي (251

 در نزد عارفان وجود فقط خداوند است (251

 ي خودسازي به پیر راه نیاز استبراي ط (252

 آن شرابي که خداوند انسان را مي نوشاند کدام است (253

 کالم شبستري براي بندگي حق (254

 راه رستگاري در بینش شبستري (255

 تجلي حق (256

 براي انجام امور از عقل پر نور و هدايت الهي کمک بگیريد (257

 جهت موفقیت درسیر و سلوک بايد از غیر خدا روي بگردانید (258

 ي و خوخواهي را کنار بزنید با حقیقت آشنا خواهید شداگر کوه دوي (259
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 اشیاء را به همان شكلي که هستند خواهید ديد دوقتي به قرب حق برسی (261

 مواقف و منازل خودسازی- شانزدهمفصل                                                                          

 خود سازي انسان (261

 شبستريراه خودسازي در تفكرات  (262

 رهنمود  شبستري براي خودسازي درون (263

 در دل عارف ، هستي حقیقي محبوب الهي است (264

 تا غیر خدا را از قلب خود نراني به محبت او نمي رسي  (265

 نور تجلي حق موقعي بر قلب  انسان خواهد تابید که موانع رشد را بر طرف نمايد (266

 دنیا طلبي مانع حضور قلب در توجه به خدا مي شود (267

 تربیت نفس او در مثنوي معنوي  انسان و (268

 دکتر اقبال : پديده هاي عالم شگفت انگیز جلوه مي کنند (269

 دکتر اقبال : عناصر زيبايي طبیعت در عین شگفتي به آسیب و فنامي روند (271

 دکتر اقبال : ثباتي در پديده هاي دنیا که سراي غريبي و تنهايي است ديده نمي شود!! (271

 ن بسوي فنا به استقالل و رشد مي انديشد دکتر اقبال : انسان در عین رفت (272

 دکتر اقبال : باده عشق ومستي حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ريخته شود (273

 رهبران معنوی مردم-دهم ففصل ه                                                                              

 عمل نمي کنند!!علماي عصرشبستري به وظائف خود  (274

 بايد به اجراي تعهدي باشیم که به عهده ماست (275

 عادت را کنار بگذاريد واز روي اخالص عبادت کنید (276

 انتقاد شبستري از مربیان و مديران اخالقي و اعتقادي جامعه (277

 پیشوايان نادان بر افراد نادان رهبري مي کنند (278

 نیستند کساني که به حقیقت نرسیده اند شايسته رهبري وهدايت مردم (279

 پدران معنوي )علماء( اگر در جاي خود نباشند فرزندان معنوي)مردم( تربیت نمي شوند (281

 الهیجي : مردان خدا مورد محافظت الهي هستند                                                          (281

 الهیجي : حقايقي هستند که تنها  از کشف و شهود بدست مي آيند (282

 اخت حق و باطل دچار اشتباه نشويد                           الهیجي : در شن (283

 عرفان سیاسي و اخالقي امام خمیني الگوي جديدي براي بشر امروز (284

 عالِم دين که بايد مقتداي مردم باشد ، چه کسي است؟ (285

 مرد معني به عمق واقعیت ها توجه دارد (286

 عالِمان واقعي دين مسئول هدايت مردمند (287

 کمال را مي پیمايدانسان کامل مسیر  (288

 انسان کامل - هجدهمفصل                                                                                 

 مسافر کسي است که بدون آلودگي مسیر تا وصال به حق ، به راه خود ادامه دهد (289

 دمرد تمام از ناديده گرفتن نفس و خواسته هاي خود به جاودانگي مي رس (291

 شريعت  ،حقیقت و  فضائل اخالقي از سرمايه هاي دروني مردان کامل است  (291

 مردان حق چون به حقايق رسیده اند در ظرف اين جهاني نمي گنجند (292

 مرد خدا به لطف حق مانند درختي است که شاخه هايش بسیار پربار است (293

 دکتر اقبال : نگاه عمیق و خودآگاهانه نوعي سفر براي تحول در درون است (294

 دکتر اقبال : انسان سر آمد همه تحوالت است (295

 دکتر اقبال : براي درک حقايق بسوي يقین حرکت کنید (296
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 دکتر اقبال : وجود خود را با نور درخشان حضرت دوست روشن گردانید (297

 دکتر اقبال : مرد کامل درحفظ شريعت واداره کشور داراي تجربه و لیاقت است  (298

 تنها بدنبال اقتصاد است دکتر اقبال : آزادي ودموکراسي غربي (299

 دکتر اقبال : در نظام مادي غرب گروهي در انتظار به سلطه کشیدن گروه ديگرند!! (311

 دکتر اقبال : نظام جمهوري غرب مانند شمشیر تیزي است که روزي کرامت آدمي را از او سلب خواهد نمود!!   (311

 آن که مظهر عشق ووحدت است شراب معنوي در کام عاشقان مي ريزد (312

 تحوالت عاشقانه ازساقي الست است  همه (313

 عارفي که سه حالت فنا ، سُكر و دالل را درک کند درطرح کلمات جديد موفق خواهد شد (314

 هدف اصلي دربیان کلمات رساندن کامل معاني عرفاني است (315

 تعبیرات اهل دل - نوزدهمفصل                                                                                         

 واژگاني مانند زلف، خال،خط ، ابرو....مثالي از رحمت حق مي باشند   (316

 الفاظ معمولي بشري توان چنداني براي معاني دروني ندارند (317

 شبستري کلمات را به همان شكلي که هستند بكار مي برد  (318

 ساخت کلمات جديد که معاني همه جانبه اي را بیان کند دشوار است (319

 ه روي چهره مرکزآفرينش استخال سیا (311

 چرا دل داراي حاالت تأثیر پذيري و تأثیرگزاري متفاوت و مختلف است؟ (311

 زلف او راه پرپیچ و خم سالک را نشان مي دهد (312

 اگر زلفش را نشان دهد کافري درمیان نخواهد ماند (313

 عارفان به دام زلفش مي افتند  (314

 یر و سلوک بدنبال اوستدل انسان عارف به نیكي آن زلف را مي شناسد و براي س (315

 از آن خط زيباي رخ ،آب حیات زندگاني را بدست آور (316

 صفات جمال و جالل حق در همین خط روي زيباي يار است (317

 عین هستي ازلب او پیدا شده است (318

 چشم شوخ او جان تازه به طبیعت بخشیده است (319

 چشم ولب لعل او عامل تقويت و رشد معنوي ماست (321

 موجودات عاشق چشم او هستند (321

 چشم زيبايي رب به مادر موسي گفت که کشتي آن ناخدا را در جلوي من بساز!! (322

 کل وجود خیر محض است و بر نظام احسن بنا شده است (323

 بت پرستي ازآن جهت مزموم است که بجاي آفريننده بت ،خود بت را پرستیدند!! (324

 بت هم مثل ساير موجودات مخلوق خداست وبا آنان فرقي ندارد! (325

 ي به عهد وپیمان خود وفا کردنزنار بستن يعن (326

 موقعي به وصال حق مي رسي که از بند خودخواهي وتمايالت شیطاني جدا شوي (327

 هیچ نسبتي بین خاک و رب االرباب وجود ندارد (328

 وصال حق-مفصل بیست                                                                          

 ماده اولیه آفرينش( است که بدون صورت ومعدوم است!اصل جهان از هیولي ) (329

 حضرت حق حقیقت مطلق وهستي داراي نقصان وکمبود است (331

 رسیدن به وصال حق از مسیر حقیقت و بدون خواب و خیال تحقق مي يابد (331

 وصال به معني ملحق شدن انسان به خدا نیست!! (332

 دکتر اقبال : جهان طوسي واقلیدس سه بعدي و اعتباري است (333

 تر اقبال : تنها تور خدايي حقیقت و مطلق استدک (334
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 دکتر اقبال : حقیقت جهان داراي دو بعد دروني و بروني است (335

 دکتر اقبال : جهان درون وسیع وحقیقي و جهان برون محدود و اعتباري است (336

 دکتر اقبال : محموعه تن و جان يک ماهیت وحقیقت انسان را تشكیل مي دهند (337

 در اين است که تن را جداي از روح مي بیند!! دکتر اقبال : اشتباه غرب (338

 دکتر اقبال : مسلمانان با توجه به جدايي دين از سیاست به تفرقه گرايش يافتند!! (339

 دکتر اقبال : مردم جهان امروز محتاج يک انقالب دروني هستند (341

 دکتر اقبال : جهان را با انديشه قوي و همت واال زير نگین خود بگیريد (341

 خود وحدت وعظمت حق را ببیند به ابديت مي پیوندد کسي که در وجود (342

 کثرت موجودات براي نشان دادن عظمت حق است (343

 انسان مثل عكس در آئینه است (344

 اسرار وحدت -م  یکفصل بیست و                                                                       

 وتنها او باقي استوحدت به اين معني است که همه موجودات فانیند  (345

 انا الحق يعني من چیزي نیستم هر چه هستي تويي!! (346

 همه ذرات عالم مست و شیفته حقند و اناالحق مي گويند (347

 اگر تو هم به عنصر ممتاز خودشناسي دست يابي مانند منصور اناالحق خواهي گفت (348

 آن درخت طور به موسي گفت انالحق پس چرا يک انسان شايسته نگويد!!  (349

 :  رهبر معنوي مي تواند ما را از خودخواهي ها برهاند                                                                        الهیجي  (351

 دکتر اقبال : ماهیت انسان وجهان از نگاه يک مغ زرتشتي   (351

 دکتر اقبال : اگر حواس انسان دگرگون شود جهان هم دگرگون ديده مي شود  (352

 در نظرمغ نظام هستي خواب و خیالي بیش نیست!! دکتر اقبال : (353

 دکتر اقبال : خودي يک حقیقت ثابت ودروني است و متكي به حواس نیست (354

 دکتر اقبال : جهان واقعیت هاي حیرت انگیزرا با ديدن بشناسید نه با ابزارتخیل و تصور!! (355

 دکتر اقبال : با موتور پر قدرت عشق ومحبت خودي راپرشتاب تر نمائید (356

 تر اقبال : با تقويت خودي صداي حق بودن) اناالحق ( خود را به گوش مردم دنیا برسانیددک (357

 شیطان از من دم زد و مدعي بود در صورتي که آدم توبه کرد و متواضع بود (358

 آدم پس از خطا توبه نمود ولي ابلیس پس از عصیان اصرار ورزيد (359

 تحلیل قرار دهیم ما نمي توانیم افعال و اعمال خداوند را مورد تجزيه و (361

 انسا ن در انجام امور و کارها مختارمجبور است!! (361

 اگربه شريعت عمل کنید از خودخواهي ها رها مي شويد (362

 جبر و اختیار -وم  دفصل بیست و                                                                            

 وجود ما از ما نیست (363

 جبر و فقر (364

 سیر جبري مسلكي شبستري بر رفتار آدمينقدي بر تف (365

 مولوي : جبري مسلک شناخت حواس آدمي را انكار مي کند!! (366

 اهل قدر از آن جهت در باطلند که همه نقش ها را متوجه انسان مي دانند (367

 فعل انسان قبل از انسان آقريده شده است!! (368

 کارها و تجربه ها روي خصلت هاي دروني و کسب مهارت ها تأثیر دارند (369

 شراب و شمع ،هدايت و راهیابي به حضرت دوست است (371

 شراب بیخودي ترا ازخودخواهي ها رها و به قرب حق مي رساند  (371

 نور هدايت براي آدم وابلیس بود ولي آدم بازگشت و ابلیس رانده شد (372
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 همه ذرات عالم مست او مي باشند  (373

 همه هستي بسوي اويند  (374

 راه رشد و رستگاری انسان-م  سوفصل بیست و                                                      

 آنكه به فناي کامل رسیده است سالک و دريا دلي بي باک است (375

 دکتر اقبال : باده عشق ومستي حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ريخته شود (376

 انسان شايسته رسیدن به مراحل باال مي باشد (377

 بدست مي آيد کرامت انسان در حق پرستي (378

 در ابراز کرامات و خرق عادت هیچوقت به حد ابلیس نمي رسي!! (379

 کرامات را به رخ مردم کشیدن کفر محض است!! (381

 اگر در میان عامه مردم در پي بروز کرامت وبزرگي هستي مسخ مي شوي!! (381

 بي عالقگي خود را به دنیا مانند عیسي ناصري نشان دهید (382

 کنید به رستگاري مي رسیداگر بر خالف نفس کافر پیشه عمل  (383

 با تسلط بر نفس خود مسلمان واقعي شويد (384

 بجاي خودنمايي وشهرت طلبي در خدمت مردم باشید  (385

 خــــــاتـــــمه                                                                             

 همه پديده هاي عالم زيبا هستند (386

 عداد وهنرهاي خود را نشان دهیدبا ايمان قوي ونور يقین است (387

 آتش عشق را در بیرون از وجود خود برافروزيد (388
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  عصر شبستری و تفکر دینیعصر شبستری و تفکر دینی--00

در تاریخ کشور ما قرن هفتم واندکی بعدازآن از ویژگی خاصی بر خوردار است. در این سال ها که اوج در تاریخ کشور ما قرن هفتم واندکی بعدازآن از ویژگی خاصی بر خوردار است. در این سال ها که اوج             

مود شبستری می زیستند مغوالن از مرز های مود شبستری می زیستند مغوالن از مرز های عرفان و تفکر دینی و تصوف بود و مردان بزرگی چون شیخ محعرفان و تفکر دینی و تصوف بود و مردان بزرگی چون شیخ مح

شرقی به بهانه های واهی و شاید به تحریک اروپای غربی به شکل وحشیانه ای با اسبان تندرو و شمشیرهای شرقی به بهانه های واهی و شاید به تحریک اروپای غربی به شکل وحشیانه ای با اسبان تندرو و شمشیرهای 

زنده ای از انسان ،حیوان و گیاهان تا آنجا زنده ای از انسان ،حیوان و گیاهان تا آنجا   آخته وارد سرزمین ما شدند. و در یورش های خود به هیچ موجودآخته وارد سرزمین ما شدند. و در یورش های خود به هیچ موجود

حم نکردند وحتی المقدور همه را از لبه تیغ جور وستم خود گذراندند و کرامت و حم نکردند وحتی المقدور همه را از لبه تیغ جور وستم خود گذراندند و کرامت و که در تیررس آنان بودند رکه در تیررس آنان بودند ر

شرف ایرانی را زیر پا گزاردند و فضای معنوی و سکوت ایران را با چکاچک شمشیرهای خود پر ساختند و شرف ایرانی را زیر پا گزاردند و فضای معنوی و سکوت ایران را با چکاچک شمشیرهای خود پر ساختند و 

  ترس و وحشت را بر این کشورکهنسال با سابقه دین و فرهنگ مستولی نمودند. ترس و وحشت را بر این کشورکهنسال با سابقه دین و فرهنگ مستولی نمودند. 

زمان چندانی نگذشته بود که سرانجام فرهنگ و تمدنی ایرانی که از آئین اسالم نشأت زمان چندانی نگذشته بود که سرانجام فرهنگ و تمدنی ایرانی که از آئین اسالم نشأت   ولی از این حوادثولی از این حوادث            

گرفته بود اقوام وحشی مهاجم را تسلیم بزرگی و عظمت خود نمود. بطوریکه حاکمان مغول که با گرایشات گرفته بود اقوام وحشی مهاجم را تسلیم بزرگی و عظمت خود نمود. بطوریکه حاکمان مغول که با گرایشات 

و فرهنگ ایرانی و فرهنگ ایرانی بودایی و بعضاً مسیحی وارد ایران شده بودند به اسالم و حتی شیعه روی آوردند و در سرزمین بودایی و بعضاً مسیحی وارد ایران شده بودند به اسالم و حتی شیعه روی آوردند و در سرزمین 

  ، مسلمانی پیشه کردند و ایمان  تازه ای را پذیرفتند و بنای یک دیدگاه و زندگی جدیدی را آغاز نمودند.، مسلمانی پیشه کردند و ایمان  تازه ای را پذیرفتند و بنای یک دیدگاه و زندگی جدیدی را آغاز نمودند.

و اما چگونه شد که سرانجام آن شمشیرها در غالف شدند و همه چشمان انتظار متوجه قلم هایی شد که و اما چگونه شد که سرانجام آن شمشیرها در غالف شدند و همه چشمان انتظار متوجه قلم هایی شد که           

تابی که بیان کننده یک دوره آموزش های عمیق جهان تابی که بیان کننده یک دوره آموزش های عمیق جهان کتاب هایی نظبر گلشن راز را به تحریر می کشیدند؟! ککتاب هایی نظبر گلشن راز را به تحریر می کشیدند؟! ک

  شناسی ،خود شناسی و خداشناسی است.شناسی ،خود شناسی و خداشناسی است.
  دانش شبستری و زمان تألیف کتابدانش شبستری و زمان تألیف کتاب--22

  070070شبستری یک جوان عارف و دانای به حقایق روزگار خود است. که در سن سی سالگی در ماه شوال شبستری یک جوان عارف و دانای به حقایق روزگار خود است. که در سن سی سالگی در ماه شوال           

ده است و این هنر بی نظیر که به شکل مثنوی ده است و این هنر بی نظیر که به شکل مثنوی ق گلشن راز را در زیباترین و رساترین شکل به تصویر کشیق گلشن راز را در زیباترین و رساترین شکل به تصویر کشی

پارسی نمودار شده است. بر شمشیر ها پیروز شد ، شمشیر هایی که اکنون آثاری و نشانی از صاحبان قدرتمند پارسی نمودار شده است. بر شمشیر ها پیروز شد ، شمشیر هایی که اکنون آثاری و نشانی از صاحبان قدرتمند 

آنها نیست. ولی این کتاب که به شکل اختصار نگاشته شده است در جایگاه ارزشی خود محکم و استوار آنها نیست. ولی این کتاب که به شکل اختصار نگاشته شده است در جایگاه ارزشی خود محکم و استوار 

مچون چشمه ای زالل و گوارا  کام تشنگان به حقایق را سیراب می نماید مچون چشمه ای زالل و گوارا  کام تشنگان به حقایق را سیراب می نماید ایستاده است وبعد از قرن ها هایستاده است وبعد از قرن ها ه

بطوریکه انسان در این عصر می تواند از خواندن و درک مفاهیم ومطالب آن لذت ببرد و برای یک زندگی بطوریکه انسان در این عصر می تواند از خواندن و درک مفاهیم ومطالب آن لذت ببرد و برای یک زندگی 

  سعادتمند توشه معنوی برگیرد.سعادتمند توشه معنوی برگیرد.

در نقل، نصّ و اخبار دارد. در در نقل، نصّ و اخبار دارد. در دانش و علومی را که شبستری با مهارت در گلشن راز ارائه می دهد ریشه دانش و علومی را که شبستری با مهارت در گلشن راز ارائه می دهد ریشه             

واقع او به شرح منظوم مفاهیمی می پردازد که حاصل تفکرات اوست ولی در سخنان بزرگان علم و دانش و واقع او به شرح منظوم مفاهیمی می پردازد که حاصل تفکرات اوست ولی در سخنان بزرگان علم و دانش و 
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قرآن و یا در احادیث بزرگان دین موجود است و همانطور که روش تعلیمی اوست مسائلی که برای خواص قرآن و یا در احادیث بزرگان دین موجود است و همانطور که روش تعلیمی اوست مسائلی که برای خواص 

ال ها برای فهم عمومی آماده می سازد و گلشن راز این ویژگی ال ها برای فهم عمومی آماده می سازد و گلشن راز این ویژگی مشکل به نظر می رسد با زبان ساده و همراه با مثمشکل به نظر می رسد با زبان ساده و همراه با مث

عالی را دارد که در عین کوتاهی، مطالب عظیمی را در خود جای داده است همان مطالبی که نه تنها در قرن عالی را دارد که در عین کوتاهی، مطالب عظیمی را در خود جای داده است همان مطالبی که نه تنها در قرن 

هشتم بدان نیاز بود بلکه در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر مورد نیاز مردم ما است و چون این کتاب با دقت هشتم بدان نیاز بود بلکه در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر مورد نیاز مردم ما است و چون این کتاب با دقت 

حوصله مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد بی شک راه های ارزشمندی را به جوینده نشان خواهد داد که شاید حوصله مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد بی شک راه های ارزشمندی را به جوینده نشان خواهد داد که شاید   وو

  تا قبل ازآن به عظمت آنها پی نبرده بود.تا قبل ازآن به عظمت آنها پی نبرده بود.

در شکل گیری مکتب فکری شبستری وحدت وجود که نوعی جهان بینی و نگاه خاصی است از موقعیت در شکل گیری مکتب فکری شبستری وحدت وجود که نوعی جهان بینی و نگاه خاصی است از موقعیت             

سلک عرفانی به حقایق اصیلی دست می یابد و سفره پر نعمت آن را برای سلک عرفانی به حقایق اصیلی دست می یابد و سفره پر نعمت آن را برای برتری برخوردار است و او از این مبرتری برخوردار است و او از این م

دیگران می گشاید و خدا محوری را که اصیل ترین شناخت ها می داند و همه چیزغیر از خدا را فرعی و دیگران می گشاید و خدا محوری را که اصیل ترین شناخت ها می داند و همه چیزغیر از خدا را فرعی و 

مجازی تلقی می کند و این جهان بینی مبتنی بر وحدت وجود یک اندیشه و برداشتی بود از قرآن که بطور مجازی تلقی می کند و این جهان بینی مبتنی بر وحدت وجود یک اندیشه و برداشتی بود از قرآن که بطور 

عصر شبستری یک دیدگاه فراگیر و مورد پذیرش بود و اگر ظلم ظالمان وتسلط استبداد داخلی و عصر شبستری یک دیدگاه فراگیر و مورد پذیرش بود و اگر ظلم ظالمان وتسلط استبداد داخلی و   عمومی درعمومی در

شمشیر های مغوالن و بی سروسامانی جامعه آن دوران را در نظر بگیریم بی شک این دیدگاه شبستری به شکل شمشیر های مغوالن و بی سروسامانی جامعه آن دوران را در نظر بگیریم بی شک این دیدگاه شبستری به شکل 

بگو باشد و به نحو بگو باشد و به نحو هنری خاصی توانسته است خیلی از نکات مهم را که دائماً برای همه ما مطرح است جواهنری خاصی توانسته است خیلی از نکات مهم را که دائماً برای همه ما مطرح است جوا

  استادانه ای تفکر دینی را که دارای اطمینان و استحکام باالیی است به همه بشناساند.استادانه ای تفکر دینی را که دارای اطمینان و استحکام باالیی است به همه بشناساند.

واقعاً شبستری که یک جوان متعهد و مسئول بود و چنانچه از او خواسته اند که چون احساس مسئولیت می واقعاً شبستری که یک جوان متعهد و مسئول بود و چنانچه از او خواسته اند که چون احساس مسئولیت می             

می دهد و چه راهی را به عالقمندان جهان بینی می دهد و چه راهی را به عالقمندان جهان بینی   نماید به تألیف این کتاب اقدام کند. چه تفکر و نظریه ای ارائهنماید به تألیف این کتاب اقدام کند. چه تفکر و نظریه ای ارائه

    دینی می نمایاند؟ شایسته است یک مروری هر چند کوتاه بر این نظرات داشته باشیم.دینی می نمایاند؟ شایسته است یک مروری هر چند کوتاه بر این نظرات داشته باشیم.

  آغاز مثنویآغاز مثنوی                                                                                                                                    
  خداوند از فیض وفضل خود دو عالم را بیافریدخداوند از فیض وفضل خود دو عالم را بیافرید--33  

خدایی آغاز می نمایم که در جان آدمی فکر و اندیشه قرار داد و چراغ با عظمت و پر نور دل که مرکز خدایی آغاز می نمایم که در جان آدمی فکر و اندیشه قرار داد و چراغ با عظمت و پر نور دل که مرکز   به نامبه نام              

آدمی است با نور پر فروغ جان و روح الهی روشنایی بخشید. از فیض و عنایت و آدمی است با نور پر فروغ جان و روح الهی روشنایی بخشید. از فیض و عنایت و و درک و درک هستی و احساس هستی و احساس 

یدا نمود و از فضل و توجه یدا نمود و از فضل و توجه بخشش بی انتهای الهی بود که دنیا و آخرت روشنی گرفت و راه کمال و حقیقت را پبخشش بی انتهای الهی بود که دنیا و آخرت روشنی گرفت و راه کمال و حقیقت را پ

گلستان پرگل و ریحان گلستان پرگل و ریحان تی آدمی را ساخته بود به زیبایی تی آدمی را ساخته بود به زیبایی و رحمت مخصوص او بود که خاک ناچیزی که هسو رحمت مخصوص او بود که خاک ناچیزی که هس

خود توانست در یک چشم بهم خود توانست در یک چشم بهم   تبدیل شد و کرامت و شرافت یافت.خدای توانا بر اساس مشیت و قدرت الیزالیتبدیل شد و کرامت و شرافت یافت.خدای توانا بر اساس مشیت و قدرت الیزالی

]دنیا و آخرت[ را بنا نهد و به زیور موجودیت بیاراید.زمانی ]دنیا و آخرت[ را بنا نهد و به زیور موجودیت بیاراید.زمانی کلمه ی ]کن[ نظام دو عالم کلمه ی ]کن[ نظام دو عالم زدن ودریک نگاه سریع بازدن ودریک نگاه سریع با

نمود و با قلم خود آفرینش را رقم زد هزاران نقش نمود و با قلم خود آفرینش را رقم زد هزاران نقش   جهانجهان  که خداوند با قاف ابتدای قدرت خود شروع به خلقتکه خداوند با قاف ابتدای قدرت خود شروع به خلقت

  برجسته و شگفت انگیز بر صفحه ی خاموش نیستی زد و آنها را به جهان واقعیت ها وارد نمود.برجسته و شگفت انگیز بر صفحه ی خاموش نیستی زد و آنها را به جهان واقعیت ها وارد نمود.

 افروختبر انــچراغ دل به نور ج  آموخت        را فكرت ان ـــبه نام آنكه ج    
 گشت گلشن اک آدمــز فضلش خ    روشن       م گشتـر دو عالــفیضش هز  

 ینونَپديد آوردکَ و نون اف ـکـــز           ةالعينـــرفــــطتوانايي که در يک   
  زد دمــع وحـبر ل قشزاران نــه     ـم زد       ــدم بر قلاف قدرتش ـــچو ق  
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  بردبردمی می انسان ازطریق شناخت عقالنی به خود و جهان اطراف پی انسان ازطریق شناخت عقالنی به خود و جهان اطراف پی --44                              

بخاطر آن لحظه ی سریع و کوتاه بود که هر دو عالم ]دنیا و آخرت[ با سر پنجه ی تدبیر و پر قدرت حق پدید بخاطر آن لحظه ی سریع و کوتاه بود که هر دو عالم ]دنیا و آخرت[ با سر پنجه ی تدبیر و پر قدرت حق پدید               

که روح و جان آدمی پدید آمد عقل و خرد که روح و جان آدمی پدید آمد عقل و خرد آمد و جان آدمی آشکار شد و پا به عرصه ی هستی گذاشت.پس از آنآمد و جان آدمی آشکار شد و پا به عرصه ی هستی گذاشت.پس از آن

او شکل گرفت و اینگونه بود که انسان نسبت به پدیده های او شکل گرفت و اینگونه بود که انسان نسبت به پدیده های شخصیتی شخصیتی که قوه تشخیص و تمییز آدمی بود در کالبد که قوه تشخیص و تمییز آدمی بود در کالبد 

عالم دانش و آگاهی یافت و به شناخت و درک عناصر اطراف خود مجهز گردید. از راه درک و تشخیص پدیده های عالم دانش و آگاهی یافت و به شناخت و درک عناصر اطراف خود مجهز گردید. از راه درک و تشخیص پدیده های 

ود که یک پدیده مشخص و معلومی بود پی برد و سپس از طریق تفکر و اندیشیدن این ود که یک پدیده مشخص و معلومی بود پی برد و سپس از طریق تفکر و اندیشیدن این اطراف به وجود و شخصیت خاطراف به وجود و شخصیت خ

  سؤال برای او مطرح شد که کیست؟ و از کجا آمده است؟ سؤال برای او مطرح شد که کیست؟ و از کجا آمده است؟ 

این موجود کوچک در ظاهر از راه تفکر به جهان و مجموعه با عظمت آفرینش نظری افکند تا خود را بهتر این موجود کوچک در ظاهر از راه تفکر به جهان و مجموعه با عظمت آفرینش نظری افکند تا خود را بهتر             

ا سی بود که توا نست بار دیگر با نگاهی دقیق وعالی تری به گیتی و تحوالت ا سی بود که توا نست بار دیگر با نگاهی دقیق وعالی تری به گیتی و تحوالت بشناسد و در این سیر و سلوک خود شنبشناسد و در این سیر و سلوک خود شن

آن توجه نماید. با این دید دقیق ، عقالنی و اندیشمندانه به وجود ماهیت جهان پی برد و آن را پدیده ای  غیر قابل آن توجه نماید. با این دید دقیق ، عقالنی و اندیشمندانه به وجود ماهیت جهان پی برد و آن را پدیده ای  غیر قابل 

است که فقط است که فقط   ییک عددک عدداعتماد و بی ثبات یافت و در ذهن و فکر خود به جستجوی آن پرداخت و فهمید که مانند یاعتماد و بی ثبات یافت و در ذهن و فکر خود به جستجوی آن پرداخت و فهمید که مانند ی

  شمارش می شود و تا بی انتها پیش می رود .شمارش می شود و تا بی انتها پیش می رود .
 جان آدم ــــويداهـــشدو ز آن دم ــالم         هر دو عاز آن دم گشت پیدا 

 چیزـــل همه او اصــکه تا دانست ازل تمییز        ــــاين عق درآدم شدپديد
 من؟ودچیستم ـرد تا خــكر کـتفـــ        ین چو خود راديد يک شخص معـ
 م نظر کردـــــــــعالدرباز و ز آنجارد        ـکز جزوي سوي کلي يک سفر

 داد ساريـــــاع دره ـچو واحد گشت ـاري       ــــر اعتبـــجهان را ديد ام

  همه موجودات پس از پیدایش به همان مبدأ آفرینش بر می گردندهمه موجودات پس از پیدایش به همان مبدأ آفرینش بر می گردند--55                              

با همه عظمت و گستردگی خود تحت سیطره پرقدرت  وفرمان مطاع و امر الهی در با همه عظمت و گستردگی خود تحت سیطره پرقدرت  وفرمان مطاع و امر الهی در   جهان آفرینش و نظام خلقتجهان آفرینش و نظام خلقت            

هم هم را را بسیار اندک بسیار اندک آن نَفَس و لحظه زمانی آن نَفَس و لحظه زمانی بطوریکه بطوریکه . . اراده و مشیت خداوندی پدید آمده استاراده و مشیت خداوندی پدید آمده است  بر اساسبر اساس  یک نفَس ویک نفَس و

روشن نیست و روشن نیست و   آمدن آن با رفتن آن یکی بود.آن جایگاه که از کم و کیف آن چیزی برای ماآمدن آن با رفتن آن یکی بود.آن جایگاه که از کم و کیف آن چیزی برای ما  د نداشت چوند نداشت چوندر خودر خو

جهان خلقت و اداره آن از آن منشأ گرفته شده است جایگاهی نیست که موجودی پدید آید و به حرکت خود از جهان خلقت و اداره آن از آن منشأ گرفته شده است جایگاهی نیست که موجودی پدید آید و به حرکت خود از 

مکانی به مکان دیگر ادامه دهد ولی اگر خوب دقت کنی خواهی فهمید که رفتن و گذشتن اشیاء و پدیده های مکانی به مکان دیگر ادامه دهد ولی اگر خوب دقت کنی خواهی فهمید که رفتن و گذشتن اشیاء و پدیده های 

جهان به همان اصلی که از آن منشأ گرفته و در ازل جهان به همان اصلی که از آن منشأ گرفته و در ازل   آفرینش همان آمدن و خلق شدن آنهاست.همه اشیاء و موجوداتآفرینش همان آمدن و خلق شدن آنهاست.همه اشیاء و موجودات

و گذشته دور پدید آمده اند بر می گردند و سرانجام همه بهم می پیوندند و ظاهر و پنهانشان یکی می شوند و به و گذشته دور پدید آمده اند بر می گردند و سرانجام همه بهم می پیوندند و ظاهر و پنهانشان یکی می شوند و به 

  وحدت و هماهنگی می رسند.وحدت و هماهنگی می رسند.
  حکمی برقرار استحکمی برقرار استوحدت و انسجام مستوحدت و انسجام مستدر پدیده های جهان آفرینش در پدیده های جهان آفرینش --66

و خالق و مسلط بر زمان می باشد دارای قدرت و عظمت و شکوه باالتر و بلند تری از و خالق و مسلط بر زمان می باشد دارای قدرت و عظمت و شکوه باالتر و بلند تری از خدایی که قدیم است خدایی که قدیم است         

اندیشه آدمی است که شروع آفرینش و تکامل و به سامان رساندن پدیده های دو عالم را در یک دم و با یک اراده و اندیشه آدمی است که شروع آفرینش و تکامل و به سامان رساندن پدیده های دو عالم را در یک دم و با یک اراده و 

گوناگون و نیز ایجاد گوناگون و نیز ایجاد مشیت خود پدیدار نموده است. سیستم اداره و کنترل خلقت و آفرینش و هدایت موجودات مشیت خود پدیدار نموده است. سیستم اداره و کنترل خلقت و آفرینش و هدایت موجودات 

توسط یک مبدأ انجام می پذیرد و این )خلق و امر( در عین توسط یک مبدأ انجام می پذیرد و این )خلق و امر( در عین   وو  تحوالت به سوی کمال ، همه در یکجا جمع شده اندتحوالت به سوی کمال ، همه در یکجا جمع شده اند
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اینکه یکی است زیاد و متنوع هم هست. و برعکس در حالیکه در کثرت و گوناگونی است یکپارچه و واحد هم می اینکه یکی است زیاد و متنوع هم هست. و برعکس در حالیکه در کثرت و گوناگونی است یکپارچه و واحد هم می 

ینکه بین عناصر سازنده و اداره کننده پدیده های آفرینش تفاوتی ینکه بین عناصر سازنده و اداره کننده پدیده های آفرینش تفاوتی از ااز ا  باشد )کثرت در وحدت و وحدت در کثرت(باشد )کثرت در وحدت و وحدت در کثرت(

شبیه حرکت سریع یک شبیه حرکت سریع یک اشی از تصورات نادرست آدمی است.اشی از تصورات نادرست آدمی است.دیده می شود و چیزی غیراز وحدت احساس می شود ندیده می شود و چیزی غیراز وحدت احساس می شود ن

دیده می شود در حالیکه آن نقطه در موقعیت های دیده می شود در حالیکه آن نقطه در موقعیت های   دایرهدایره  نقطه به دور یک محورفرضی که همواره به شکل یک منحنینقطه به دور یک محورفرضی که همواره به شکل یک منحنی

  )نقطه درحکم وحدت و دایره در حکم کثرت است()نقطه درحکم وحدت و دایره در حکم کثرت است(گونی بسر می برد.گونی بسر می برد.گوناگونا
  شدشداز پس از پس ــد بد بآن دم که آمـآن دم که آمـ  که همکه همک نفس شد        ک نفس شد        ــامر از يامر از يان خلق وان خلق وــــجهجه

  آمدن نیستآمدن نیستجزجز  ون بنگريون بنگريــــشدن چشدن چنیست         نیست         د شدن د شدن گه آمـگه آمـــــــولي آن جايولي آن جاي

  نهاننهانپپ  پیدا وپیدا وـیز شدـیز شدــع گشت اشیا         همه يک چــــع گشت اشیا         همه يک چـــــــويش راجـــويش راجبه اصل خبه اصل خ

  ممــعالعالام دوام دوــــانجانجاز و از و ــــــــــــــــکندآغکندآغدم         دم         ک ک ــبه يبه يکو کو ي اهلل قديمـــي ي اهلل قديمـــي تعالتعال

  شدشد  ييــــــاندکاندک  ارارــــــو بسیو بسی  يكي بسیاريكي بسیارشد         شد         ي ي ا يكـا يكـــــجهان خلق و امر اينججهان خلق و امر اينج

  سیرسیر  تتــــــسرعسرعکه نقطه دايره است ازکه نقطه دايره است از                غیرغیرورت ورت ــتوست اين صتوست اين ص  همه از وهمهمه از وهم

  اروان ساالری محمد مصطفی)ص( است اروان ساالری محمد مصطفی)ص( است خط سیر رشدبشری به کخط سیر رشدبشری به ک--77                            

حرکت انسانی، یک خط بیش نیست که در آن از اول تا به آخر مسیر همه ی مردم جهان مانند حرکت انسانی، یک خط بیش نیست که در آن از اول تا به آخر مسیر همه ی مردم جهان مانند رشد ورشد وبرای برای             

نی است که پشت سر هم در حال گذر و عبور هستند. در این راه طوالنی که سعادت بشر در آن نی است که پشت سر هم در حال گذر و عبور هستند. در این راه طوالنی که سعادت بشر در آن یک کاروایک کاروامسافران مسافران 

ن و راهنمایان این حرکت انسانی هستند که مسافران این کاروان پر شتاب را به اهداف ن و راهنمایان این حرکت انسانی هستند که مسافران این کاروان پر شتاب را به اهداف رقم می خورد، پیامبران ساربانارقم می خورد، پیامبران ساربانا

حضرت حضرت   الهی رهبر و بزرگ ما رسول خداالهی رهبر و بزرگ ما رسول خدا  خیر و صالح و رشد و کمال پیش می برند. در میان این پیام آورانخیر و صالح و رشد و کمال پیش می برند. در میان این پیام آوران

ترین دلیل ها و ترین دلیل ها و سرور و ساالر کاروانیان بشری است که نشان دادن اول و آخر راه با اوست که کامل سرور و ساالر کاروانیان بشری است که نشان دادن اول و آخر راه با اوست که کامل   )ص()ص(مصطفیمصطفی

  راهنمائی هاست.راهنمائی هاست.
  عظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( استعظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( است--88

عظمت و بزرگی خود را آشکار ساخت مثل اینکه احد)قدرت و عظمت و بزرگی خود را آشکار ساخت مثل اینکه احد)قدرت و   )ص()ص(خداوند یکتا با آفرینش محمد مصطفیخداوند یکتا با آفرینش محمد مصطفی            

در در   هنرمندی احدیت( در میم احمد)وجود مبارک رسول اکرم( توانست خود را نشان دهد. به همین لحاظ او گر چههنرمندی احدیت( در میم احمد)وجود مبارک رسول اکرم( توانست خود را نشان دهد. به همین لحاظ او گر چه

سلسله پیامبران در آخر آمده است ولی آخر بودن او عین اول بودن و در اصل کامل بودن شخصیت ممتاز وراه سلسله پیامبران در آخر آمده است ولی آخر بودن او عین اول بودن و در اصل کامل بودن شخصیت ممتاز وراه 

ظاهر بین ظاهر بین   که این تفاوت درکه این تفاوت در  ظمت و حقایق الهی نزدیک است هر چندظمت و حقایق الهی نزدیک است هر چنداوست.پیامبر از طریق وحی و خبرهای غیبی به عاوست.پیامبر از طریق وحی و خبرهای غیبی به ع

الم و تحوالت شگفت انگیز آن در همین یک میم الم و تحوالت شگفت انگیز آن در همین یک میم است و به عبارتی دیگر همه عاست و به عبارتی دیگر همه ع  برسریک میم برسریک میم   احداحد  احمد واحمد و  الفاظالفاظ

  است.است.و نظام یافته و نظام یافته احمد غرق شده است چون دنیا بخاطر وجود مبارک او خلق شده احمد غرق شده است چون دنیا بخاطر وجود مبارک او خلق شده 
  برای رشد معنوی به رهبری پیامبر اسالم )ص( نیاز استبرای رشد معنوی به رهبری پیامبر اسالم )ص( نیاز است--99

و در او و و در او و ی پذیرد ی پذیرد ختم می یابد و کمال مختم می یابد و کمال م  راه دعوت به حق و بشارت و انذار مردمان به وجود پیامبر اسالم )ص(راه دعوت به حق و بشارت و انذار مردمان به وجود پیامبر اسالم )ص(              

مقام معنوی مقام معنوی صورت می گیرد.صورت می گیرد.  ی متعالی متعالدر برنامه های اوست که دعوت عمومی برای هدایت و راهیابی به سوی خدادر برنامه های اوست که دعوت عمومی برای هدایت و راهیابی به سوی خدا

که مایه ی انبساط درون و شادی آفرین است جمع با حق ، از خود گذشتن و که مایه ی انبساط درون و شادی آفرین است جمع با حق ، از خود گذشتن و   روحانی حضرت محمد مصطفی)ص(روحانی حضرت محمد مصطفی)ص(وو

دلگرمی جان آدمی است بقدری جالب و جاذب است که دلگرمی جان آدمی است بقدری جالب و جاذب است که به خدا پیوستن است و جمال و زیبائی های او که باعث به خدا پیوستن است و جمال و زیبائی های او که باعث 

شمع هدایت مجموعه ی بشر گشته است. او در پیشاپیش مومنین و عاشقان خود در حرکت است و همه ی عالقمندان شمع هدایت مجموعه ی بشر گشته است. او در پیشاپیش مومنین و عاشقان خود در حرکت است و همه ی عالقمندان 

  او در پی او هستند برای اینکه جان های آدمیان برای رشد و کمال معنوی نیاز به حمایت ها و هدایت های او دارند.او در پی او هستند برای اینکه جان های آدمیان برای رشد و کمال معنوی نیاز به حمایت ها و هدایت های او دارند.
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  افرافرــــــمسمس  ههــجهان گشتجهان گشت  خلقخلقبر او بر او   ر       ر       ــــتا به آختا به آخت از اول ت از اول يكي خط اسيكي خط اس

  کاروانندکارواننداي اي ممــــــــــــــــــرهنرهن  دلیل ودلیل وساربانند        ساربانند          ونونــــــــانبیا چانبیا چدر اين راه در اين راه 

  کارکاراين اين   دردرر ر هم او اول، هم اوآخــهم او اول، هم اوآخــ  االر        االر        ــسس  ايشان سیدي ما گشتايشان سیدي ما گشتو ازو از

  آخرآخرـن ـن ــــعیــعیــول آمدول آمددر اين دور، ادر اين دور، اظاهر        ظاهر          گشتگشتمد مد ــــــــمیم احمیم احاحد در احد در 

  يک میم غرق استيک میم غرق استجهاني اندرين جهاني اندرين است        است          د يک میم فرقد يک میم فرقــتا احتا احز احمدز احمد

  الي اهللالي اهللاُدعو اُدعو   زل  شدهزل  شدهــدر او منـدر او منـ                راهراهم آمده پايان اين م آمده پايان اين بر او ختـــــبر او ختـــــ

  ع جمع استع جمع استــــشمشم  جمال جانفزايشجمال جانفزايشاست        است          مقام دلــگشايش جمع جمعمقام دلــگشايش جمع جمع

  دامن ويدامن ويت جــان ها ت جــان ها دســدســگرفته گرفته مله در پي        مله در پي        شده او پیش و دل ها جشده او پیش و دل ها ج

  بیان داشته اندبیان داشته اندحقایقی را به زبان هنری و عرفانی حقایقی را به زبان هنری و عرفانی اولیای خدا اولیای خدا   --0101                                    

غیراز پیامبران ، اولیاء و دوستان خدا هستند که یا در گذشته بوده اند و یا بعد ها می آیند و تجاربی را که در غیراز پیامبران ، اولیاء و دوستان خدا هستند که یا در گذشته بوده اند و یا بعد ها می آیند و تجاربی را که در               

ختیار دیگران می گذارند. این مردان خدا به قدر سعی و شایستگی ختیار دیگران می گذارند. این مردان خدا به قدر سعی و شایستگی ریاضت ها و تفکرات خود بدست آورده اند در اریاضت ها و تفکرات خود بدست آورده اند در ا

خود به مقاماتی در معنویت دست می یابند و در باره موضوعات گوناگون که مورد نیاز بشر است از جلمه اینکه خود به مقاماتی در معنویت دست می یابند و در باره موضوعات گوناگون که مورد نیاز بشر است از جلمه اینکه 

چگونه از سیر و سلوک به حق واصل می گردد، سخن می گویند. هر عارفی که پس از چگونه از سیر و سلوک به حق واصل می گردد، سخن می گویند. هر عارفی که پس از   چیست؟ و یا عارفچیست؟ و یا عارف  معروفمعروف

فیوضات در سیر و سلوک خود به حقایقی دست یافت و پس از درک واقعی دریای وحدت وجود و گذر از فیوضات در سیر و سلوک خود به حقایقی دست یافت و پس از درک واقعی دریای وحدت وجود و گذر از کسب کسب 

)من حق هستم( بیان نمود و گاهی هم از قرب معنوی و چگونگی رسیدن )من حق هستم( بیان نمود و گاهی هم از قرب معنوی و چگونگی رسیدن   دریافت خود را گاهی به شکل اناالحقدریافت خود را گاهی به شکل اناالحق  ،،آن آن 

ی بیکران حقایق و اسرار عالم به جان ی بیکران حقایق و اسرار عالم به جان به حق یا چرا از حق دور ماندیم؟ و یا چگونه می توان همچون زورقی در دریابه حق یا چرا از حق دور ماندیم؟ و یا چگونه می توان همچون زورقی در دریا

جانان نائل آمد، به فراخور حال خود اسراری را بازگو کردند.دراین میان کسانی هم بودند که از دانش معمولی و جانان نائل آمد، به فراخور حال خود اسراری را بازگو کردند.دراین میان کسانی هم بودند که از دانش معمولی و 

ظاهری مطالبی عرضه داشتند و راه خشکی و ساحل نجات از این امواج خطرناک زندگی دنیایی را به آدمیان نشان ظاهری مطالبی عرضه داشتند و راه خشکی و ساحل نجات از این امواج خطرناک زندگی دنیایی را به آدمیان نشان 

  دادند. دادند. 
  حقایق را بیان کرده اندحقایق را بیان کرده اند  های گوناگونهای گوناگون  به سلیقهبه سلیقه    مردان خدامردان خدا--0000

مردان خدا پس از رسیدن به حقایق در بازگو کردن آن به مردم با هم فرق داشتند ، یکی به گوهر آن در اعماق مردان خدا پس از رسیدن به حقایق در بازگو کردن آن به مردم با هم فرق داشتند ، یکی به گوهر آن در اعماق             

دریا پی برد و آن را برداشت و به دیگران نشان داد و بر عکس دیگری به آن گوهر دسترسی داشت ولی در جای خود دریا پی برد و آن را برداشت و به دیگران نشان داد و بر عکس دیگری به آن گوهر دسترسی داشت ولی در جای خود 

شت تا همچنان در پشت پرده ی صدف باقی بماند و کسی از آن اسرار آگاه نگردد. غیر از روش عرفا که بر شت تا همچنان در پشت پرده ی صدف باقی بماند و کسی از آن اسرار آگاه نگردد. غیر از روش عرفا که بر بگذابگذا

ء وابسته به کل آفرینش است و ء وابسته به کل آفرینش است و روش جزء و کل مبنی بر اینکه یک جزروش جزء و کل مبنی بر اینکه یک جزاساس وحدت وجود بود. حکما و فالسفه از اساس وحدت وجود بود. حکما و فالسفه از 

ده است و یا از نیستی پا به هستی ده است و یا از نیستی پا به هستی در حرکت و صیرورت آن شرکت دارد سخن گفتند و یا اینکه جهان از قبل بودر حرکت و صیرورت آن شرکت دارد سخن گفتند و یا اینکه جهان از قبل بو

  در رسائل و کتاب های خود مطالب فراوانی را نوشتند.در رسائل و کتاب های خود مطالب فراوانی را نوشتند.  --گذاشته استگذاشته است
  عبارات عرفا برای درک بهتر مردم به توضیح نیازداردعبارات عرفا برای درک بهتر مردم به توضیح نیازدارد--0202

برای برای   در بیان حقایق هر یابنده حقیقت به شکلی و اسلوبی سخن گفت و در این راستا از کلمات زلف،خال و خطدر بیان حقایق هر یابنده حقیقت به شکلی و اسلوبی سخن گفت و در این راستا از کلمات زلف،خال و خط            

بطور آشکار در قالب شعری سود جست. چون این سخن بطور آشکار در قالب شعری سود جست. چون این سخن   صد عرفانی استفاده نمود و یا از شراب،شمع و شاهدصد عرفانی استفاده نمود و یا از شراب،شمع و شاهدبیان مقابیان مقا

ها که می خواست چگونگی و کیفیت راه سیر و سلوک را بیان دارد و از منازل و مراحل عرفانی و خودسازی سخن ها که می خواست چگونگی و کیفیت راه سیر و سلوک را بیان دارد و از منازل و مراحل عرفانی و خودسازی سخن 

عامی در درک و فهم آن با دشواری مواجه عامی در درک و فهم آن با دشواری مواجه بگوید به شکل اشاره و استعاره در آمد و چون به اینگونه عرضه شد مردم بگوید به شکل اشاره و استعاره در آمد و چون به اینگونه عرضه شد مردم 
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شدند.و اما اگر کسی در این معانی دقیق و اشارات بلیغ ، فهم و درک صحیحی نداشته باشد و در حیرت فرو رود شدند.و اما اگر کسی در این معانی دقیق و اشارات بلیغ ، فهم و درک صحیحی نداشته باشد و در حیرت فرو رود 

  بناچار بایستی برای فهمیدن آنان تالش نماید و کمر همت ببندد.بناچار بایستی برای فهمیدن آنان تالش نماید و کمر همت ببندد.
  خويشخويشمنزل منزل نشاني مي دهند ازنشاني مي دهند از      و پیش      و پیش      از از پس از از پس ــــا با بدر اين راه اولیدر اين راه اولی    

  ارفارفــععمعروف ومعروف وسخن گفتند درسخن گفتند درــف        ــف        واقواقويش چون گشتند ويش چون گشتند ــبه حد خبه حد خ    

  زورقزورق  د وسیرد وسیرــرب و بعرب و بعــققيكي ازيكي ازاناالحق        اناالحق        ر وحدت گفت:ر وحدت گفت:ــــيكي از بحيكي از بح  

  للــاحاحــسسكي وكي وــاني داد ازخشاني داد ازخشــنشنشحاصل         حاصل         بود بود ــلم ظاهر ــلم ظاهر ععي را ي را ــــــــيكيك  

  صدف شدصدف شدنزدنزدآن آن   ــدف شد        يكي بگـذاشتــدف شد        يكي بگـذاشتههر بر آورد ور بر آورد وــــــــيكي گوهيكي گوه  

  آغازآغازمُحْدَث مُحْدَث ديم وديم ويكي کرد از قـيكي کرد از قـجزء وکل گفت اين سخن باز        جزء وکل گفت اين سخن باز        يكي ازيكي از  

  شاهد راعیان کردشاهد راعیان کردال و خط بیان کرد         شراب وشمع وال و خط بیان کرد         شراب وشمع وــــيكي اززلف وخيكي اززلف وخ  

  افتادافتادل ل ــاليق مشكاليق مشكخــخــ  افهامافهام  دردرمنزل افتاد         منزل افتاد         ق ق ـون به وفــون به وفـسخن ها چسخن ها چ  

  ن آن ن آن ــدانستدانستروري مي شود روري مي شود ضــضــ        است حیران     است حیران     اندر اين معناندر اين معنــــکسي را ککسي را ک  

  نامه ی حسینی هروی مشتمل بر سؤاالت عرفانی به مجلس انس شیخنامه ی حسینی هروی مشتمل بر سؤاالت عرفانی به مجلس انس شیخ--0303                                

هجری قمری حکایتی اتفاق افتاد که جریان آن چنین است:فردی که هجری قمری حکایتی اتفاق افتاد که جریان آن چنین است:فردی که 070070بطور اتفاقی و ناگهانی در ماه شوّال سال بطور اتفاقی و ناگهانی در ماه شوّال سال           

یکویی از جانب مردم خراسان به سوی ما آمد.قضیه به این شکل است یکویی از جانب مردم خراسان به سوی ما آمد.قضیه به این شکل است حامل پیام مهمی بود با هزاران لطف و احسان و نحامل پیام مهمی بود با هزاران لطف و احسان و ن

ورشید ورشید که یکی از یزرگان که در والیت خراسان در علم و عمل صالح شهرت دارد و به هنرهای گوناگون مانند خکه یکی از یزرگان که در والیت خراسان در علم و عمل صالح شهرت دارد و به هنرهای گوناگون مانند خ

د. این شخص محترم که باعث سُروُر و مایه ی شادمانی مردم است و نور هدایتی است که در جان د. این شخص محترم که باعث سُروُر و مایه ی شادمانی مردم است و نور هدایتی است که در جان تابان می درخشتابان می درخش

ومنین، که من اورا پیشوای سیر و سلوک کنندگان و عارفان می دانم به نام سید حسینی)هروی(.او شخصیتی است که ومنین، که من اورا پیشوای سیر و سلوک کنندگان و عارفان می دانم به نام سید حسینی)هروی(.او شخصیتی است که مم

می دانند. نامه ای برای بیان چند می دانند. نامه ای برای بیان چند ا بزرگ تر از همه مردم ا بزرگ تر از همه مردم همه مردم خراسان از کوچک و بزرگ در این روزگار او رهمه مردم خراسان از کوچک و بزرگ در این روزگار او ر

ده و برای بزرگان علم و دانش فرستاده تا آنها را معنی و ده و برای بزرگان علم و دانش فرستاده تا آنها را معنی و مشکل که برای او قابل درک نبود به رشته ی تحریر در آورمشکل که برای او قابل درک نبود به رشته ی تحریر در آور

تفسیر نمایند و سپس برای او ارسال دارند. آن نامه شامل چند عبارت و مطلب مشکل بود که غالباً عرفا و اهل سیر و تفسیر نمایند و سپس برای او ارسال دارند. آن نامه شامل چند عبارت و مطلب مشکل بود که غالباً عرفا و اهل سیر و 

وار وار سلوک معنوی و عرفانی در بیان مقاصد خود از آن کلمات در نثر و نظم خویش استفاده می کنند.آن عبارات دشسلوک معنوی و عرفانی در بیان مقاصد خود از آن کلمات در نثر و نظم خویش استفاده می کنند.آن عبارات دش

که در شعر شعرای عارف به چشم می آمد یک یک در آن نامه به شکل سؤال مطرح نموده است که اگر چه مطالب که در شعر شعرای عارف به چشم می آمد یک یک در آن نامه به شکل سؤال مطرح نموده است که اگر چه مطالب 

  در حد ایجاز و مختصر بیان شده است. در حد ایجاز و مختصر بیان شده است. 

آن فرستاده با کرامت که از راه دور آمده بود آن نامه مکرم را که به نظم در آمده بود در مجلسی که من در آن آن فرستاده با کرامت که از راه دور آمده بود آن نامه مکرم را که به نظم در آمده بود در مجلسی که من در آن           

ال و نوای خاصی خواند بطوریکه حاضرین تحت تأثیر قرار گرفتند و هر کسی سخنی بر زبان جاری ال و نوای خاصی خواند بطوریکه حاضرین تحت تأثیر قرار گرفتند و هر کسی سخنی بر زبان جاری حضور داشتم با ححضور داشتم با ح

ساخت و بر مطالب نغز آن اظهار نظری نمود. در آن محفل انس ، افراد عالقمند و عزیزی حضور داشتند که چون این ساخت و بر مطالب نغز آن اظهار نظری نمود. در آن محفل انس ، افراد عالقمند و عزیزی حضور داشتند که چون این 

ظار داشتند که من جواب گویم و آن ظار داشتند که من جواب گویم و آن نامه و آن سؤاالت خوانده شد همه به سوی این درویش مسکین نظر کردند و انتنامه و آن سؤاالت خوانده شد همه به سوی این درویش مسکین نظر کردند و انت

  مشکالت را حل نمایم.مشکالت را حل نمایم.
  در ماه شوّال در ماه شوّال هان هان ازهفتصد سال        ز هجرت ناگــازهفتصد سال        ز هجرت ناگــگذشته هفــت و ده گذشته هفــت و ده 

  خراسان خراسان ب اهل ب اهل ــاحسان         رسید از جانـــاحسان         رسید از جانـــ  ف وف وــــرسولي با هزاران لطرسولي با هزاران لط

  نونو  ون چشمه يون چشمه يــرچرچور        به اقسام هنور        به اقسام هنــــمشهمشه  ا هستا هستــبزرگي کاندر آنجبزرگي کاندر آنج

  حسیني حسیني ـدـدــــامام سالكان سیــــامام سالكان سیــــ  ي        ي        ــــوجان را نور، اَعْنوجان را نور، اَعْن  سورسور  جهان راجهان را

  او بهاو به  گفتندگفتند  از همهاز همهررــدر اين عصدر اين عصمه         مه           ازکه وازکه و  انانــــــــل خراسل خراســهمه اههمه اه

  معنيمعنياب اب ــــفرستاده  بَرِ اربـــــفرستاده  بَرِ اربـــــ                    ــنيــنياب معـاب معـبب  در در نامه اي نامه اي   نوشته نوشته 
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  اشارت اشارت   حابحابــــاصاصز مشكل هاي ز مشكل هاي   بـارت        بـارت        ععند از ند از در آنجا مشكلي چــدر آنجا مشكلي چــ

  دک دک ــــــانان    لفظلفظ  جهاني معني اندرجهاني معني اندر    ک       ک       ک يک يــپرسیده يپرسیده ي  به نظم آورده وبه نظم آورده و

  درافواهدرافواهـوال او حالي ـوال او حالي اد احـــاد احـــــفتفت  ـون برخواند ناگاه        ـون برخواند ناگاه        رسول آن نامه چرسول آن نامه چ

  ناظرناظربراين درويش مسكین گشته براين درويش مسكین گشته     ـزيزان جمله حاضر      ـزيزان جمله حاضر      ن مجلس عن مجلس عدرآدرآ
  اب نامه ترغیب نمودنداب نامه ترغیب نمودندیخ رادرجویخ رادرجودوستان محفلی شدوستان محفلی ش--4141                                

در میان آنان یک مرد با تجربه و کاردیده ای بود که جواب این سؤاالت را بارها از من شنیده بود و نیک به در میان آنان یک مرد با تجربه و کاردیده ای بود که جواب این سؤاالت را بارها از من شنیده بود و نیک به                 

خاطر داشت.روی به من کرد و گفت: ای شیخ! چه خوب است که جوابی در این لحظه بر این سؤاالت بگویی خاطر داشت.روی به من کرد و گفت: ای شیخ! چه خوب است که جوابی در این لحظه بر این سؤاالت بگویی 

ن بهره مند شوند.در جواب آن عزیز گفتم: چه نیازی به پاسخ است در ن بهره مند شوند.در جواب آن عزیز گفتم: چه نیازی به پاسخ است در بطوریکه هم ما و هم مردمان عصر ما از آبطوریکه هم ما و هم مردمان عصر ما از آ

به آنها پرداخته و بحث و تشریح نموده ام. یک به آنها پرداخته و بحث و تشریح نموده ام. یک     حالیکه من بارها و به دفعات گوناگون در رسائل و کتاب های خودحالیکه من بارها و به دفعات گوناگون در رسائل و کتاب های خود

پاسخ پاسخ فرد دیگری که در آن مجلس بود به من گفت: شما به این مشکالت از روی احساس مسئولیت و وجدان کاری فرد دیگری که در آن مجلس بود به من گفت: شما به این مشکالت از روی احساس مسئولیت و وجدان کاری 

  دهید، بهر حال آرزوی ما این است که یک رساله منظومی از شما داشته باشیم.دهید، بهر حال آرزوی ما این است که یک رساله منظومی از شما داشته باشیم.
  جواب نامه منظوم حسینی فی المجلس وبدون آمادگی قبلی سروده شده استجواب نامه منظوم حسینی فی المجلس وبدون آمادگی قبلی سروده شده است--0505

پس از اصرار و تشویق حاضرین در جلسه ، سخن آغاز نمودم و جواب نامه ی سید حسینی هروی را با کلمات پس از اصرار و تشویق حاضرین در جلسه ، سخن آغاز نمودم و جواب نامه ی سید حسینی هروی را با کلمات             

دادم.در یک لحظه تصمیم گرفتم که در آن جمع جواب گویم در حالیکه در سرودن این مثنوی دادم.در یک لحظه تصمیم گرفتم که در آن جمع جواب گویم در حالیکه در سرودن این مثنوی   ایجاز و پر معنیایجاز و پر معنی

آنها را بازگو نمایم. اکنون که آنها را بازگو نمایم. اکنون که   این اشعار را نگفته بودم که حالاین اشعار را نگفته بودم که حالهیچگونه فکر و اندیشه قبلی نداشتم و یا در جایی هیچگونه فکر و اندیشه قبلی نداشتم و یا در جایی 

که از روی لطف و گذشت به این مطالب که از روی لطف و گذشت به این مطالب شرایط بازگو کردن این مثنوی را برای شما توضیح دادم این انتظار می رود شرایط بازگو کردن این مثنوی را برای شما توضیح دادم این انتظار می رود 

نگریسته شود و اگر کمی و کاستی در آن دیده شد خرده و ایراد نگیرید و از من نادیده بگیرید.مردم به نیکی می دانند نگریسته شود و اگر کمی و کاستی در آن دیده شد خرده و ایراد نگیرید و از من نادیده بگیرید.مردم به نیکی می دانند 

که من در همه ی عمر هیچگاه قصد سرودن شعری نداشه ام و چیزی نسروده ام. اگر چه ذوق شعری داشتم و قادر به که من در همه ی عمر هیچگاه قصد سرودن شعری نداشه ام و چیزی نسروده ام. اگر چه ذوق شعری داشتم و قادر به 

دم ولی به ندرت اتفاق می افتاد که شعری گفته باشم.گر چه من کتاب های زیادی را به نثر نوشته ام دم ولی به ندرت اتفاق می افتاد که شعری گفته باشم.گر چه من کتاب های زیادی را به نثر نوشته ام گفتن شعر هم بوگفتن شعر هم بو

  ولی هیچگاه فرصتی پیش نیامد که رساله ای در قالب مثنوی تنظیم و تدوین نمایم.ولی هیچگاه فرصتی پیش نیامد که رساله ای در قالب مثنوی تنظیم و تدوین نمایم.
  کلمات معمولی درتبیین مفاهیم عرفانی با دشواری روبروستکلمات معمولی درتبیین مفاهیم عرفانی با دشواری روبروست--0606

ی خود توانایی ندارد که معانی بلند را به همان شکلی که هست ی خود توانایی ندارد که معانی بلند را به همان شکلی که هست هاهاعروض و قافیه عروض و قافیه این قالب های شعری با آن قواعد این قالب های شعری با آن قواعد           

منعکس نماید و خوب بسنجد ، چون برای تبیین معانی و مفاهیم بلند عرفانی هر قالب و ظرفی گنجایش آن را ندارد منعکس نماید و خوب بسنجد ، چون برای تبیین معانی و مفاهیم بلند عرفانی هر قالب و ظرفی گنجایش آن را ندارد 

ن و انعکاس به غیر ن و انعکاس به غیر .معانی و درک حقایق هیچگاه با حروف و کالمی که ما آدمیان با آن سخن می گوییم قابل بیا.معانی و درک حقایق هیچگاه با حروف و کالمی که ما آدمیان با آن سخن می گوییم قابل بیا

نیست همانگونه که دریای سرخ)بحر قُلزم( را نمی توان در ظرفی جای داد.در جائیکه در همین سخنان معمولی و با نیست همانگونه که دریای سرخ)بحر قُلزم( را نمی توان در ظرفی جای داد.در جائیکه در همین سخنان معمولی و با 

همه ی مطالب خود را با این ادبیات معمولی قادر همه ی مطالب خود را با این ادبیات معمولی قادر ستیم و احساس کمبود می کنیم و ستیم و احساس کمبود می کنیم و این حروف و کلمات در تنگنا هاین حروف و کلمات در تنگنا ه

االتر از این حد معمولی را با این کلمات و حروف ضعیف تشریح نمود.البته االتر از این حد معمولی را با این کلمات و حروف ضعیف تشریح نمود.البته به بیان نیستیم چگونه می توان چیزی ببه بیان نیستیم چگونه می توان چیزی ب

تصور نشود که این سخنان از روی فخر و خودخواهی گفته می شود بلکه از باب شکر و سپاسگزاری به درگاه الهی تصور نشود که این سخنان از روی فخر و خودخواهی گفته می شود بلکه از باب شکر و سپاسگزاری به درگاه الهی 

  قبول می باشد.قبول می باشد.است چون در نزد اهل دل و  مردان با فضیلت و دارای بصیرت و دانایی، آوردن عذر پذیرفته و قابل است چون در نزد اهل دل و  مردان با فضیلت و دارای بصیرت و دانایی، آوردن عذر پذیرفته و قابل 
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  تدوین مثنوی گلشن راز بر سبیل اتفاق بوده استتدوین مثنوی گلشن راز بر سبیل اتفاق بوده است--0707

گر چه شاعر نیستم ولی از شاعری عار و ننگ ندارم و احساس شرمساری نمی کنم . بهر حال شاعر واقعی کم گر چه شاعر نیستم ولی از شاعری عار و ننگ ندارم و احساس شرمساری نمی کنم . بهر حال شاعر واقعی کم             

د نیامده د نیامده باشباش  است و در هر صد سال، شاعری که به عمق حقایق پی برده باشد ومانند شیخ فریدالدین عطار نیشابوریاست و در هر صد سال، شاعری که به عمق حقایق پی برده باشد ومانند شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

است. و اگر به همین منوال و روش ، حقایق و اسرار زیادی گفته شود حتی با یک گوشه از دیوان شعری عطار که در است. و اگر به همین منوال و روش ، حقایق و اسرار زیادی گفته شود حتی با یک گوشه از دیوان شعری عطار که در 

برگیرنده ی حقایق عمیقی است برابری نمی کند پس هر چه گفته شده است و در برابر شما قرار گرفته است بر سبیل برگیرنده ی حقایق عمیقی است برابری نمی کند پس هر چه گفته شده است و در برابر شما قرار گرفته است بر سبیل 

ریبکارانه که مثالً دیوی از فرشته ای مطلبی را گوش دهد و فراگیرد و یا ریبکارانه که مثالً دیوی از فرشته ای مطلبی را گوش دهد و فراگیرد و یا اتفاق بوده است البته نه آن اتفاق شیطانی و فاتفاق بوده است البته نه آن اتفاق شیطانی و ف

  در اختیار مطامع شیطانی خود قرار دهددر اختیار مطامع شیطانی خود قرار دهد
  جواب مشکالت حسینی بطورکامل و دقیق داده شدجواب مشکالت حسینی بطورکامل و دقیق داده شد--0808

پس عزم جزم کردم و در اسرع وقت با اراده ی قوی تمام جواب آن نامه را در برابر هر سؤالی نوشتم بطوریکه پس عزم جزم کردم و در اسرع وقت با اراده ی قوی تمام جواب آن نامه را در برابر هر سؤالی نوشتم بطوریکه             

یک جمله هم از آن سؤاالت نادیده گرفته نشد. آن فرستاده عزیز و گرامی پس از تحریر پاسخ آن نامه حسینی یک جمله هم از آن سؤاالت نادیده گرفته نشد. آن فرستاده عزیز و گرامی پس از تحریر پاسخ آن نامه حسینی   حتیحتی

که به دست من انجام شده بود از من گرفت و با عزت و خوشحالی از آن راهی که آمده بود با شتاب برگشت.پس از که به دست من انجام شده بود از من گرفت و با عزت و خوشحالی از آن راهی که آمده بود با شتاب برگشت.پس از 

  برده بود و در این راه به تجربه وبرده بود و در این راه به تجربه والب عرفانی پی الب عرفانی پی مدتی یکی از همان عزیزان و دوستان محفل قدیمی که به اهمیت مطمدتی یکی از همان عزیزان و دوستان محفل قدیمی که به اهمیت مط

نی رسیده بود به من گفت: چیزی به آن مطالب اضافه کن و دوباره آن را به رشته تحریر در آور. به من گفت: نی رسیده بود به من گفت: چیزی به آن مطالب اضافه کن و دوباره آن را به رشته تحریر در آور. به من گفت: ااکاردکارد

همان معانی که در جواب آن نامه قصد نموده بودی ولی با عبارات و جمالت بهتر و رساتر و کامل تر دوباره برای ما همان معانی که در جواب آن نامه قصد نموده بودی ولی با عبارات و جمالت بهتر و رساتر و کامل تر دوباره برای ما 

  یان کن بطوریکه ما بتوانیم آن علوم و حقایق را به عین الیقین مشاهده نمائیم.یان کن بطوریکه ما بتوانیم آن علوم و حقایق را به عین الیقین مشاهده نمائیم.بب

به خاطر مشغله کاری و گرفتاری شغلی و انجام امور مهم ، مجال و فرصتی ندیدم که به این امر ضروری بپردازم. به خاطر مشغله کاری و گرفتاری شغلی و انجام امور مهم ، مجال و فرصتی ندیدم که به این امر ضروری بپردازم.               

ت. آن ذوق حال و آمادگی ت. آن ذوق حال و آمادگی بهر حال پرداختن و دلمشغول داشتن به اینگونه امور نیازمند ذوق و کشش درونی اسبهر حال پرداختن و دلمشغول داشتن به اینگونه امور نیازمند ذوق و کشش درونی اس

درونی که به مطالب عرفانی و حقاق و اسرار عالم بپردازد ، محال است که در این گفتگوی مختصر و زود گذر آورده درونی که به مطالب عرفانی و حقاق و اسرار عالم بپردازد ، محال است که در این گفتگوی مختصر و زود گذر آورده 

شود. بهر حال این صاحبدالن و اهل سیر و سلوک عرفانی و معنوی هستند که بدرستی می دانند که آن حال چه حالی شود. بهر حال این صاحبدالن و اهل سیر و سلوک عرفانی و معنوی هستند که بدرستی می دانند که آن حال چه حالی 

  است!است!
  م این مجموعه گلشن راز باشدم این مجموعه گلشن راز باشدبه دلم الهام شد که نابه دلم الهام شد که نا--0909

ولی برای رضای خاطر مومنین و ایمان آورندگان به دین و خدا ، سؤال آن پرسشگر مومن را که مصرانه از من می ولی برای رضای خاطر مومنین و ایمان آورندگان به دین و خدا ، سؤال آن پرسشگر مومن را که مصرانه از من می           

خواست رد ننمودم. پس به دنبال این پیشنهاد رفتم و سعی و تالش خود را برای روشن تر نمودن آن اسرار معطوف خواست رد ننمودم. پس به دنبال این پیشنهاد رفتم و سعی و تالش خود را برای روشن تر نمودن آن اسرار معطوف 

م طوطی خاموش و بی ذوق من به نطق و سخن در آمد و آغاز گفتار نمود. با یاری و م طوطی خاموش و بی ذوق من به نطق و سخن در آمد و آغاز گفتار نمود. با یاری و داشتم و چون این قصد نمودداشتم و چون این قصد نمود

مطالبی بر مطالب گذشته افزودم. وقتی این سروده مطالبی بر مطالب گذشته افزودم. وقتی این سروده   یق و توکل به او در عرض چند ساعتیق و توکل به او در عرض چند ساعتبخشایش خاص الهی و توفبخشایش خاص الهی و توف

که به دل الهام شد که به دل الهام شد رو به اتمام بود از حضرت حق برای این رساله منظوم)نامه( نامی را درخواست نمودم و جوابی رو به اتمام بود از حضرت حق برای این رساله منظوم)نامه( نامی را درخواست نمودم و جوابی 

نهاد همین باعث می نهاد همین باعث می   چون حضرت حق نام این مجموعه را گلشنچون حضرت حق نام این مجموعه را گلشن..اینگونه به من گفت: که این گلشن)بهشت( ماستاینگونه به من گفت: که این گلشن)بهشت( ماست

  شود که اقبال و روی آوردن دل ها و چشم ها به حقایق آن،  روز افزون گردد.شود که اقبال و روی آوردن دل ها و چشم ها به حقایق آن،  روز افزون گردد.
  شنیدهشنیده  ـد بار اين معنيـد بار اين معنيز من صــز من صــ        ارديده      ارديده      ــــــــککردرديكي کـــوبود  مـيكي کـــوبود  مـ  

  المالمــــــــاهل عاهل عرندرندــکز آنجا  نفع گیکز آنجا  نفع گی    دَم       دَم       در در و و ــــــــوابي گوابي گاگفتا: جــــاگفتا: جــــمرمر  

  ائلائلــــــــــــــــــرسرس  اندراندر  نوشتم بارهانوشتم بارها      ين مسائل       ين مسائل       کاکابدو گفتم:چه حاجت؟بدو گفتم:چه حاجت؟  
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  مأمولمأمولـوم مي داريم ـوم مي داريم ز تو منظــــز تو منظــــ      مسئول      مسئول      ـق ـق يكي گفتا: ولي بر وفــيكي گفتا: ولي بر وفــ  

  ايجازايجاز  ـاظـاظاب نامـه در الفـــاب نامـه در الفـــووــــجج      ايشان کردم آغاز        ايشان کردم آغاز        اح اح پس از الحــپس از الحــ  

  ر وتكرارر وتكرارــبي فكبي فكبگفتم اين سخن بگفتم اين سخن   ع بسیار        ع بسیار        ــــــجمجم  میانمیانبه يک لحظه به يک لحظه   

  ذارندذارندــدرگدرگرده گیري رده گیري ــز من اين خز من اين خ      دارند       دارند         کهکهکنون از لطف و احساني کنون از لطف و احساني   

  گفتن شعرگفتن شعرــد ــد نكرده هیچ قصــــنكرده هیچ قصــــ        همه عمر      همه عمر      کاين کس در کاين کس در همه دانندهمه دانند  

  ادرادرــــــاالبه ناالبه ن  ـود ـود ــولي گفتن نبــولي گفتن نبــ            قادر    قادر      ود ود اگر چه باگر چه ب  عمعمــــــــبر آن طببر آن طب  

  رداخترداختــــنپنپهرگز هرگز مثنوي مثنوي   به نظم به نظم     بسیار مي ساخت        بسیار مي ساخت          کُتُبکُتُبز نثر ارچه ز نثر ارچه   

  نجدنجدــمعني نگمعني نگ  دروندرونبه هر ظرفي به هر ظرفي       نسنجد       نسنجد           ييــــــمعنمعن  افیهافیهــعروض وقعروض وق  

  نايد نايد   ـرفـرفزُم اندر ظـــــزُم اندر ظـــــــکه بحرقُلْکه بحرقُلْ        نايد     نايد     ـرف ـرف اندرحــــــاندرحــــــ  معاني هرگزمعاني هرگز  

    فزائیم؟فزائیم؟  ويوير بر ر بر گــــگــــچرا چیزي دچرا چیزي د      درتنگنائیم      درتنگنائیم        ـودـودچو ما از ظرف خــچو ما از ظرف خــ  

  است است ـهید عذر ـهید عذر به نزد اهل دل تمـبه نزد اهل دل تمـ                  ت اين سخن کزباب شكراستت اين سخن کزباب شكراستنه فخراسنه فخراس  

  عطار نايد عطار نايد ون ون ــچــچــ  د قرند قرنــصصکه درکه در      خود عار نايد      خود عار نايد      ري ري ــعــــعــــشاشا  را ازرا ازــمم  

  ار ار ــــديوان عطديوان عط  بود يک شمه اي ازبود يک شمه اي از            رار    رار    عالم اسعالم اسن نمط صدن نمط صدــه زيه زيــاگر چاگر چ  

  ه استراق است ه استراق است ــفرشتفرشت  نه چون ديوازنه چون ديواز      اق  است       اق  است       ــــــاتفاتف  ن برسبیلن برسبیلــولي ايولي اي  

  کمکم  بیش ونهبیش ونه  نهنهنوشتم يک به يک نوشتم يک به يک         دم      دم      واب نامه در واب نامه در ــله جـله جـــعلي الجمعلي الجم  

  بازباز  ددــــششبازبازـد ـد و ز آن راهي که آمو ز آن راهي که آم        زاز      زاز      ــــــاعاع  بهبهرسول آن نامه را بستدرسول آن نامه را بستد  

  زايزايــــزي  بیفزي  بیفــچیچیـتا  برآن ـتا  برآن مرا گفمرا گف      رماي        رماي        ــــــــففار ار ــباره عزيزي کباره عزيزي ک  دگردگر  

  آرآرــم درعین عیان ــم درعین عیان ز عین علــــز عین علــــ          آر     آر     ان ان ــبیبیدردران معني که گفتي ان معني که گفتي ــهمهم  

  الياليــــــــــذوق حذوق ح  ازازدو دو ــکه پردازم بکه پردازم ب        الي       الي       ــججآن مآن مات ات ــنمي ديدم در اوقنمي ديدم در اوق  
  تتــسسه حاله حالال داند کان چال داند کان چــــــکه صاحب حکه صاحب ح                              ست ست الالــــگو محگو محکه وصف آن به گفت وکه وصف آن به گفت و  

  ننديدي  ايلايلــــــــــسسردم  رد سؤال ردم  رد سؤال ــنكنك            دين     دين     ايل ايل ول  قـــول  قـــــر وفق قر وفق قببولي ولي   

  گفتارگفتار  بهبه  م م ـــي نطقـي نطقطــطــدطودطوــدر آمدر آم        رار       رار       ــــر اسر اســروشن تروشن ت  پي آن تا شودپي آن تا شود  

  ي چندي چندــــدر ساعتدر ساعتله را له را ــــبگفتم جمبگفتم جم      داوند       داوند       ــق خق خــتوفیتوفیبه عون وفضل وبه عون وفضل و  

  کاين گلشن ماستکاين گلشن ماستجواب آمد به دل جواب آمد به دل                     درخواستدرخواستام نامه ام نامه ــچو نچو ن  رترتــدل از حضدل از حض    

  روشنروشن  ـلهـلهشود زان چشم دل ها جمشود زان چشم دل ها جم      گلشن       گلشن       ام نامه ام نامه ــننچوحضرت کردم چوحضرت کردم   

 

                                                                          در گلشن دوست        

 ت بیدار کرد!!آن بت بود که مرا از خواب غفل-21

آسان شده است ونیز به وسیله ی اوست که از این نفس )بت=مظهر عشق و مستی ( هر مشکلی که داشتم از طریق او      

کافر پیشه نجات پیدا نمودم.این دانش ناقص و جزوی که ناچیز و کم اثر است صد حجاب برای من درجهت رشد 

خوت و فخر فروشی ، تلبیس و پنهان کردن حقیقت و پنداشت و معنوی ایجاد نموده است که عُجب و خودپسندی، ن

خیال و گمان کردن از آن جمله است. در بامدادی ناگهان آن بت از در خانه ام وارد شد و زیبایی او بحدی بود که مرا 

یافت از خواب غفلت بیدار نمود. چون روی او را دیدم جان و روح من در آن خلوت عبادت روشن شد و حیاتی تازه 

و از طریق او بود که فهمیدم که من کیستم و از کجا آمده ام. و چون به رخ زیبا و جذاب او نگاهی انداختم از درون 

جان آهی کشیدم ! به من گفت: ای شیاد و حیله گر و سالوس و ریاکار! از اینکه عمر خود را در نام و آوازه شهرت به 

! آخر با دقت نگاه کن و بررسی نما که این علم و زهد و عقل و پایان رسانده ای چه سودی نصیب تو شده است
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تخیالت هر چند که اصیل و  قوی باشند برای تو که هنوز به مرحله پختگی در عرفان و معنویت نرسیده ای ، تو را از 

 چه خطراتی توانسته است دور نگهدارد؟
 وقتی متوجه شخصیت واقعی خود شدم شرمنده گردیدم!!-20

نیم ساعت خودم را ببینم و نظری از روی دقت داشته باشم که گام مهمی در خودشناسی من خواهد بود از  اگر     

هزاران سال طاعت و عبادت خدای متعال با ارزش تر و مؤثرتر است. علی الخصوص اگر این نگاه پر دقت به رخ 

ود مرا در آن لحظه به من نموده است. زیبای آن خدایی باشد که عالم را به جمال خود آراسته است که سراپای وج

وقتی حقیقت وجودی مرا به من نمود از خجالت و شرمندگی سیمای جانم سیاه و آزرده خاطر شد چون عمرم گذشته 

بود و آن ایامی که می بایستی به بهترین نحو برای کمال طلبی و رشد بهره برداری می نمودم به بطالت و بیهودگی 

ه که رخی مانند خورشید درخشان داشت مرا دید )و به عنوان یک انسان آگاه در نظام سپری کردم. چون آن ما

 خلقت( امید از جان من بریده شد و رخت بربست.
 وقتی که آن پیمانه را از ساقی گرفتم ونوشیدم ....-22

ر جان من شعله ور شد. او به من لطف کرد و پیمانه ای را پر نمود و به من داد که از مایه ی سرخرنگ آن آتش د      

او به من گفت: که اکنون از من که رنگ تعلقی ندارم و به بویی نیالوده ام فراگیر که چگونه بایستی نقش های لوح 

هستی را از وجود خود بشویی و مجرد از هر نقشی باشی! و چون آن پیمانه پاک ساقی را نوشیدم از سر مستیی که 

اکنون نه در آن نقشی که داشتم می باشم و نه به آن نقشی که باید باشم رسیده ام عارضم شده بود برسر خاک افتادم. 

)بین نیستی و هستی معلق هستم!( در این حالت نه هشیار وآگاه شده ام و نه مست و مخمورم. گاهی مانند چشم زیبا و 

ر اضطراب و تشویش می خوش او سری خوشحال و دلی امیدوار پیدا کنم و گاهی هم از زلف دراز و پریشان او د

باشم. گاهی از خصلت های بد خود درگلخن)آتشخانه ی حمام( در آتش و گرفتاری هستم و گاهی از روی زیبا و 

 جذاب او در گلشن پرگل و ریاحین قرار می گیرم.]در اینجا شبستری از تجلی خود پرده برداری می کند[
 ديدم خــــالص از نفس کافرهمـه کـــــارمن از وي شد میسّر         بدو      
 دلم از دانش خود صدحجـب داشت        زعجب و نجوت و تلبیس وپنداشت     
 در آمد از دَرَم  آن بت  سحــــرگاه         مرا  از خـــــواب غفلت  کرد آگاه    
 زرويش خلــــوت جان گشت روشن        بدو ديدم که تا خــود کیستـم من    
 رخ خـــوبش  نـــگاهي         بر آمــــــــــداز میان جانم آهي چوکردم بر   

 مرا گفتا  که  :  اي شیاد سالـــوس         بسر شد عمـرت اندر نام و ناموس    
 ببین تا علم وزهد وعقــل وپنداشت         ترا اي  نا رسیده از که وا داشـــت    
 همي  ارزد هزاران  سال طـــاعت     نظــــر کردن به رويم نیـم  ساعت        
 راپايمرا   با من  نمود آن  دم  سـ   علي الجمله رخ آن عــــــالم آراي           
 ز فوت عمـــــــــرو ايام  بطـالت   سیه شد روي جانم از خجالــــــت          
 ويش امیدبريدم  من ز جـــــان خ  چوديد آن ماه کزروي چوخـــورشید           
 که از آب وي آتــــش در من افتاد  يكي پیمانه پر کرد به مــــــن داد           
 نقوش لــــوح هستي را فرو شوي! کنون گفت:ازمــن بي رنـگ وبي بو            
 چوآشامیدم آن پیمـــــــانه را پاک          در افتادم زمستي  برسر خــــــاک   
 ر خود نه هستـــم          نه هشیارم، نه مخمــورم ، نه مستمکنون نه نیستم د   
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 گهي چون چشم اودارم سري خوش           گهي چون زلف او  باشـــم مشوش   
 گهي ازخوي خود در گلـــخنم من           گهي ازروي او د ر گلشنـــــم  من   

 

 راز گُل هاي شكفته                                                                          
 گلشن رازگل های شکفته حقایق هستند-23

من هم از این گلشن دسته ای گل زیبا و جذاب انتخاب نمودم و اسم آن را گلشن راز نهادم. در این گلشن گل        

ن چنین حقایقی را کسی به این های اسراری شکفته شده اند و از پنهانی و نهفتگی آشکار و ظاهر شده اند که تا کنوا

سادگی و جامعیت بیان نداشته است. همه ی زبان های عاشقانه ی سوسن در این گلشن از رازهای گوناگون سخن می 

گویند و کامالً گویایند و چشمان مست نرگس آن کامالً بیناست و در دیدن پر قدرت است. تو هم به چشم دل و از 

سخن ها گوش بده تا از حیطه ی عقل و ذهن تو شک و تردیدی که قبالً داشته ای  روی بصیرت درونی به یکایک این

بطور کامل دور شود. ببین که چگونه در این گلشن مطالب منقول)از قرآن ، پیامبرخدا)ص( و بزرگان( و مسائل 

شده است و معقول)که عقل و خرد عاقالن آن را تصدیق می کند( که همه از حقایق و اسرار عالمند سخن گفته 

 مطالب بدون ایراد و اِشکال)مُصفّا( در قالب علمی دقیق و صحیح ارائه گردیده است.
 حق شناسان قدر و منزلت این گلشن راز را می دانند -24

از روی انکار و پیشداوری خوار و ذلیل، در این گلشن نگاه نکن که ممکن است گل های زیبای این گلشن مانند       

ان تو فرو روند و ترا کور گردانند. از نشانه ها و عالمت های نشناختن حقایق ، ناسپاسی و کفران خارهایی در چشم

نعمت است و کسی حق را می شناسد و قدر و منزلت او را می داند که حق شناس باشد و در دانش و بینش خود بدان 

خدایا  د از سر لطف و سپاسگزاری بگویند: رسیده باشد. مقصودم از این جمله چنین است که عزیزانی که بعداً می آین

محمود شبستری را رحمت فرما! اکنون این کتاب را با نام خود تمام می کنم و به پایان می رسانم وامیدوارم که خدای 

 مهربان عاقبت این نیت خیر و همت عالی را محمود و شایسته گرداند، آمین
 ــــــــادم   نام   او  را گلشن رازاز آن گلشن گرفـتم شمه اي  باز           نه  
 در او از رازها ،گل ها شكفته است          که تا اکنون کسي ديگر نگفـته است   
 زبان سوسن او  جمله گويـــاست          عیون  نرگس  او جمــــــله بیناست  
 ين شکتأمّل کن  به چشم دل يكـــايک          که تا  برخــــیزد  از راه تو ا  
 ببین  منقول و معقول حقــــايق          مصفّا کرده در علــــــــــم  دقايق  
 به چشم منكري  منگر در او خوار          که گل ها گــــردد اندرچشم  تو خار  
 نشان  ناشناسي ، نا سپاسي است           شناسايي حق درحـــق شناسي است  
 د           عزيزي گويدم : رحــــمت  بر او بادغرض زين جمله آن تا گرکند يا  

 الهي،عاقبت محمـود گــردان!به نام خويش کردم ختم و پايان              
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 سؤاالت حسینی هروی از شیخ محمود شبستری-25

ؤاالت در آن سؤال کلی خالصه می شود و متن شعری که این س 71در مجموع در هروی سؤاالت حسینی             

 آمده است و عناوین آن ها چنین است: 

از اهل علم و دانش و کسانی که ارباب معنی هستند ومعانی ومفهوم را درک می کنند سؤاالتی در باره معانی      

بعضی از کلمات دارم .این مشکالت پیرامون اسرار وحقایقی است که درک آنان بر من مشکل افتاده است.هر 

 در به حل آن باشد این مشکالت را پیش او بیان خواهم نمود. خردمندی که قا

  این است که از فکر واندیشه ای که در من است تعجب می کنم و در حیرتم و اصوالً نمی دانم  : سؤال اول

که این تفکر چیست وچه چیزی را تفکر می گویند؟ریشه و آغاز فکر نمودن چه نشانی دارد و سرانجام تفکر 

 وانده می شود؟ چیست و چه خ

  سؤال دوم:  این است که ما با کدامین فکر می توانیم راه سیر و سلوک را طی کنیم چرا گاهی طاعت حق می

 کنیم وگاهی هم دچار گناه و خطا می شویم؟

  سؤال سوم :  این است که من چه کسی هستم مرا از من خبر ده و بشناسان؟ و سفر در خود کردن چه معنی

 دارد؟

 و به چه ؟ م : این است که مسافر چه حالت وماهیتی  دارد و رهرو سیر و سلوک چه کسی استسؤال چهار

 کسی می گوئیم که او مرد تمام و کامل است؟

  سؤال پنجم :  این است که چه کسی بر اسرار وحدت وجود آگاه شده است ؟ عارف چگونه توانسته است

 که بر آن مطلع شود؟ 

 عروف که همان حقیقت است و عارف که شناسنده حقیقت است ذات پاک سؤال ششم : این است که اگر م

الهی است؟پس این موضوع به انسان چه ارتباطی دارد واین دعواها واختالفات چرا بر سر این انسان که مشتی 

 خاک است اتفاق می افتد؟

 اناالحق ؟ آیا این  سؤال هفتم : این است که چه کی می تواند جای حق بنشیند و خود را حق بداند و بگوید

 سخن بیهوده است یا اینکه جنبه اعتراضی دارد؟
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  سؤال هشتم : این است که چرا یک انسان را که مخلوق خداست را واصل می گویند یعنی به خدا رسیده

 است؟ او چگونه و از چه سیر و سلوکی توانسته است خود را به حق برساند؟ 

 واند به وصال واجب برسد؟در این صورت معنی قرب و بعد و سؤال نهم : این است که چگونه ممکن می ت

 بیش و کم که فاصله او را تا واجب تعیین می کند چه معنی دارد؟

  سؤال دهم : این است که آن چه دریایی است که ساحل آن دریا علم و آگاهی است؟ازقعر آن دریا چه

عنی آن توضیح دهید؟ که این صدف گوهری بدست می آید؟ آیا این گوهر از کدام صدف است در باره م

 در کجای دریاست و امواج آن دریا چگونه است؟

  سؤال یازدهم : این است که آن جزوی است که از کل بیشتر است؟آن جزو چگونه می تواند رشد کند و

 پیش برود؟ 

  هم جدا سؤال دوازدهم : این است که چگونه یک موجودی که قدیم بود از موجودی که بعداً ایجاد شد از

شدند؟که این عالم شد و آن دیگری که قدیم بود خدا شد؟باید بدانی که بی شک دو عالم غیرازخداست.و 

حقیقت برای هر یک معین و مشخص شده است.در این نظام دوئی ودوگانگی امکان ندارد که وجود داشته 

اگر این فرض را بپذیریم باشد.و بطور اصولی چه جای اتصال وجدایی است که قدیم از محدث داشته باشد.

که عالم وجود ندارد این گفت و شنید ها و سخنان خواب و خیالی بیش نخواهد بود.تو برای من ثابت کن 

 که این موضوع چگونه اتفاق می افتد و گر نه بنظر می رسد که کار عالم واژگونه است.

 ن عبارت چه می خواهد که به لب سؤال سیزدهم : این است که یک مردی که بدنبال معنی ومفهوم است ازای

و چشم اشارت دارد؟ و یا از زلف و خط و خال بدنبال چه چیزی است در حالیکه در سیر و سلوک مقامات 

 و منازل عرفانی است؟

  سؤال چهاردهم :این است که شراب و شمع و شاهد چه معنی دارد ؟ و دیگراینکه خراباتی شدن به چه معنی

 دارد؟

 ر بت پرستیدن و زنار بستن به کمر و ترسایی )مسیحیت ( دراین سرزمین مگرکفر نیست؟ سؤال پانزدهم : مگ

اگر غیر از این است توضیح دهید؟آیا به نظر شما این سخنان را بیهوده گفتند و یا اینکه باید تحقیقی نمود تا 

ا نباید تصور به حقیقت آنها واقف شویم؟کسی که محقق است بدنبال مجاز و غیر حقیقت نمی گردد و شم

کنید که آنان غیر از مغز اسرار چیزدیگری بخواهند؟سؤاالتی که حسینی هروی از خراسان پرسیده است به 

حقیقت نمی داند و قصد او امتحان کردن کسی نیست؟!کسی که این مشکالت او را حل نماید جان و تنم را 

 فدای او خواهم نمود!
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 متن شعری سؤاالت حسینی هروی از شیخ-26

 ؤالي دارم  اندر باب معــــــــنيــس    ز اهل دانش و  اربـــــــاب  معني                                                           
 ويم در حضــــــــور هرخردمندـــبگ  ز اسرار حقیقت مشكلي چـــــــند                                

 كرخويشم در تحیــــــر             چه چیز است آنكـــه گويندش تفكر؟سؤال اول:        نخست از ف
 ام تفـــــكر را  چه خـواني؟ـــچه بود آغازفكــــــــرت را نشاني؟             سر انج                    

 است؟ کدامین فكر ما را شــــرط راه است؟            چرا گه طاعــت وگاهي گنـاه   سؤال دوم:     
 سؤال سوم:       که باشم من مرا از من خبـــــرکن؟!             چه معني دارد: انــدرخود ســفرکن؟!
 سؤال چهارم:     مسافرچون بود، رهـــروکدام  است؟              که را گويم که او مرد تمـــام است؟

 شناساي چه آمد عـــــــارف  آخر؟  سؤال پنجم:      که شد بر سرّ وحـــــدت واقف آخر؟           
 سؤال ششم:      اگر معروف و عارف ذات پــاک است             چه سودا بر سر اين مشت خاک است؟
 سؤال هفتم:       کدامین نقطه را نقش  است اناالـحق؟           چه گـــويي: هرزه بود يا بُد بر او دق؟

 را گويند واصل؟            سلوک و سیر او چون بود حاصـــل؟ سؤال هشتم:      چرا مخلـــــــــوق
 سؤال نهم:         وصال ممكن و واجب بهم چیـست؟             حديث قرب وبعد و بیش وکم چیست؟

 وهر حاصــــــل آمد؟    ـسؤال دهم:       چه بحراست آنكه علمش ساحل آمد؟             ز قعر اوچه  گ
 صدف چون دارد آن معني بیان کن!              کجا  زو  آن مـوج آن دريا نشان  کن                     

 سؤال يازدهم:    چه جزوست آنكه اوازکل فزون است؟             طريق رفتن آن  جزو چــــون است؟
 يــگر خـدا شدسؤال دوازدهم:   قديـم و مُحْدَث ازهم چون جدا شد؟              که اين عالم شد وآن د

 دو عالم من سوي اهلل است بي شـک             معین شد حقیقت  بهر هــــــر يک                     
 دويي ثابـت شد آنگه اين محال است             چه جاي اتصال و انفصــــــال است                     
 خیــالي گشت هرگفت وشنـــــودي   ـــودي         اگر عالم  ندارد   خود وجـــــ                     
 توثابت کن که اين وآن چگونه است؟             وگر نه کــار عالــــم  باژگونه  است                     

 اشــارت؟      که دارد سوي چشم ولــب          سؤال سیزدهم:   چه خواهد مرد معني  زان عــــبـارت   
 کسي کاندر مقامــات  است و احوال؟   چه جويد از سرزلــف وخط وخــــال                               

 خـراباتي شـدن آخر چه دعوي است؟    سؤال چهادهم:   شراب و شمع وشاهد راچه معني است؟         
 ور نه چیست؟ بر گوسؤال پانزدهم:    بت و زنار و ترســـايي در اين کــوي             همه کــفر است 

 قي  نهفتندـــخ  تحقیگفتند            که در  وي بیــچه مي گويي گزاف اين جمـله                       
 محقق را مجازي کـــــــي بود کار             مدان گفتارشان  جز  مغز اســــــرار                      
 نه بهر امتحانش اين ســــؤال است     سب حال است         سخن هاي حسیني ح                      
 نثار او کنم جــــــــــان و دلم  را      کسي کو حــل کنــد اين مشكلم را                               

البته حسینی هروی می خواهدکه جواب محققانه ای را بشنود و خود را به مغز اسرار برساند او می گوید: 

که از راه تحقیق و بررسی به حقیقتی دست یابد کاری با امور مجازی و غیر واقعی ندارد و این روش پسندیده ای  کسی

 است که اساس یک کار عمیق علمی را تشکیل می دهد.
 محقق را مجازي کي بود کار         مدان گفتارشان جز مغز اسرار                                         

 عرفانی متضمن حقایق و اسراری استشعر -27

اگر سرودن شعر صرفاً متکی به کلمات تازه و نو و تمرین و ممارست باشد شاید ابداع آن چندان مشکل نباشد         

ولی شعر عرفانی که متضمن حقایق و اسراری است منشأ در درون آدمی دارد و به استعداد و ذوق خاصی وابسته است 

آن حاصل گردد آن حقایق و مطالب چون چشمه ی جوشانی به ذهن آدمی و در قلم هنرمندانه که چنانچه زمینه ی 

 رار بینحــال بـــايدتا شوي اس   کي به گفت وگـــوتوان دريافت اين        شاعر جاری می گردد.     

 لحـکي در اين منزل بیابد او م    هـــــر که را ذوقي نــدادند درازل                    
 در عبادت شمـه اي نتوان  نمود  آنچــه مكشوف است براهـل شهود                       
 فحسبسرّ اين معني بعشق آمد    علم وحداني نشد حاصـل به کسب                       
 وي واقـف به اسرار طريقشکي     ر نبــاشد عشق در راهت رفیق     گــ                

 (76الی  77، ابیات 200)اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                               
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 ریز سؤاالت حسینی هروی از شیخ-28
اگر پانزده سؤال حسیني هروي را تجزيه نموده و به سؤاالت کوچک تري تقسیم کنیم کل سؤاالت با جواب هاي آن که توسط عارف           

 ري در گلشن راز به اين شكل در مي آيد:تبريز شیخ محمود شبست

           
 ريشه تفكر وانديشه آدمي در چیست؟ (1

 با کدامین انديشه مي توان به حقیقت رسید؟ (2

 چرا گاهي خدا را اطاعت مي کنیم وگاهي هم دچار گناه مي شويم؟  (3

 حقیقت و ماهیت وجودي انسان چیست؟ (4

 سفر به درون خود نمودن به چه معني است؟ (5

 رهرو چه کسي است؟و   یست؟مسافر ک (6

 به چه کسي مرد تمام وکامل مي گويند؟  (7

 چه کسي به اسرار وحدت وجود پي برده است؟ (8

 عارف و سالک سیر و سلوک عشق به چه دستاوردي در زمینه وحدت وجود رسیده است؟ (9

 ت؟اگر هر دوي معروف )حقیقت( و عارف)شناساي حقیقت( خداوند است پس نقش انسان در اين بین چیس (11

 در اين جمله اناالحق حسین بن منصور حالج چه نكته ومطلب مهمي نهفته است؟ (11

 آيا اناالحق يک کلمه بیهوده و بي اساس است يا يک رمز مطلق که دربر گیرنده حقايق و اسراري مي باشد؟      

 چرا به يک مخلوق مي گويند که به وصال حق رسیده است؟ (12

 یر و سلوک نموده است؟آنكه به وصال حق رسیده است چگونه س (13

 وصال ممكن)موجود( به واجب)خدا( چیست؟ (14

 مفهوم کلمات قرب ، بعد ، بیش و کم چیست؟ (15

 کدام درياست که دانش و آگاهي ساحل آن درياست؟ (16

 از عمق آن دريا چه گوهري بدست مي آيد؟ (17

 چه جزوي است که ازکُل بیشتر است؟آن  (18

 چگونه مي توان به آن جزو)جزء( دسترسي يافت؟  (19

 طور قديم که همیشه بود از محدث که بعداً پديد آمده است از هم جدا شد؟چ (21

 ث جهان ما شد؟حدَچرا قديم خدا نامیده شد و مُ (21

 منظوراهل معني که به چشم و لب اشاره دارند چیست؟ (22

 کسي که در مقام واحوال عارفان است ازبیان رخ و زلف وخط وخال به دنبال چیست؟ (23

 دارد؟شراب و شمع وشاهد چه معني  (24

 خراباتي شدن چه ادعايي است؟ (25

 وزنار و ترسايي کفر نیست پس چیست؟اگر بت   (26
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 شبستری به آنهامحمود و جواب شیخ هروی سؤاالت حسینی -29                                                       

 ریشه تفکر واندیشه آدمی در چیست؟ (0

 ـلقبه جزو  اندربدیدن کل مطــــــ    ـق          [ تفکر رفتن ازباطل سوی حـــــ00]

 ــتند در  هنگام تعریفچنین گفـــــ    [ حکیمان کاندر این کردندتصنیف         06]

 نخــــــــــستین نام وی  باشد تذکر    [ که چون حاصل شود در دل تصوّر         01]

 در عـــــــرف، عبرتـد نام وی انبو    [ و ز او چون بگذری هنگام  فکرت         07]

 د تفکرـــقل آمبه نزد اهل عـــــــــ           ــــــــــر تدبر   [ تصور کان بود بهـــ00]

 ــــدیق نامفهوم ، مفهومود تصــــش     ــــور های معلوم        [ ز ترتیب تصــــــ08]

 ــــرادرد ای بــــــتیجه هست فرزنـو مادر            ن[ مقدّم چون پدر، تالی چـــــ07]

 ــمال قانونبود محتاج استعــــــــــ    [ ولی ترتیب مذکــــور ازچه وچون          87]

 هر آئینه که باشد محـــــــض تقلید   [ دگر باره در آن چـــون نیست تأیید          87]

ز اجزاء و عناصر کوچک که مجموعه هستی عالم را تشکیل می دهند به [ تفکر در آدمی یعنی از باطل سوی حق رهسپار شدن . و ا00]

 وجود کل مطلق و خدای تعالی پی بردن.

[ حکیمان و علمای دین و دانش در باره کیفیت تفکر کتاب ها نوشته اند و چون خواسته اند که تفکر را تعریف نمایند ، اینگونه گفته 06]

 اند که:

نامیده می شود و در واقع  تذکّرهام)تصور( در دل و درون آدمی است که چون این مرحله حاصل شود [ اول و آغاز تفکر وجود ال01]

 نوعی یادآوری است از آنچه که در ضمیر ناخودآگاه ما انباشته شده بود.

 عبرتمردم به آن [ و چون در رسیدن به تفکر از این مرحله ی ابتدایی گذشتیم به مرحله ای می رسیم  که در عرف و عادت معمول 07]

  می گویند که نوعی آگاهی و شناخت ابتدایی است. 

را نمودیم که نوعی رسیدن به حقیقت و تجزیه و تحلیل واقعیت هاست،  به مرحله ای  تدبّرقصد رسیدن به  تصور [ پس هر گاه از00]

 می گویند.  تفکّر و اندیشیدنخواهیم رسید که علما و اهل عقل به آن 

ه ی تصورات به معلومات و از آنجا به تصدیقات که مرحله ی عالی شناخت و تشخیص عناصر مفهوم دار از نامفهوم و [ از مجموع08]

 مجهول است سیر خواهیم نمود.

[ برای رسیدن به تفکر صحیح و ارزشمند طی این مراحل ضروری است . شبیه داشتن فرزند است که پدر با حق تقدم و مادر که همسر 07]

 ه و فرزندی برای آن دو حاصل می شود.اوست نتیج

[ و اما اگر از چگونگی و کیفیت تحقق این مراحل ، پرسش و مشکلی داشته باشیم باید نیازمندی خود را از طریق فراگیری قانون منطق 87]

 که نحوه ی درست این مسیر را نشان می دهد تمسک جست.

منطقی پیش رود مورد تأیید نبوده و قابل استناد نخواهد بود.پس هر گاه  چنین  [ چنانچه مراحل تفکر بر خالف اصول و ضوابط صحیح87] 

فکر و روشی برای کسی حاصل گردد او یک مقلد محض خواهد بود و اندیشه ی او نتیجه ای برای او نخواهد داشت و از دایره تقلید 

 خارج نخواهد گردید.

 یقت  آگاهی یافت ؟با کدامین اندیشه می توان به  شرایط و دقایق راه حق (2

 چرا گاهی خدا را اطاعت می کنیم وگاهی هم دچار گناه می شویم؟  (3

 [ در آال فکرکردن شــرط راه است               ولی  در ذات حق محـــض گناه است770]

 [ بود در ذات حــــــق اندیشه باطل               محال محض دان ،تحصـــــیل حاصل776]

 روشن گشته ازذات              نگردد ذات او روشـــــــــــن زآیات[ چوآیات است 771]
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 [ همه عالـــــــم  به نور اوست پیدا                کجا  او گردد  از عالــــــــم هویدا؟777]                               

که خداوند به بشر ارزانی داشته است ولی اگر در ذات  اولین قدم و صراط مستقیم ، تفکر و اندیشه نمودن در نعمت هایی است [ 770]

 خدا و کمیت و کیفیت آن اندیشه و جستجو شود محض گناه و انحراف خواهد بود.

[ اصوالً اندیشه و جستجوگری در ذات خدا باطل و ناسرانجام است و بطور قطع و یقین چیزی حاصل نخواهد شد و محال محض 776]

 وده شود.است که راهی به سوی تو گش

[ شما آیات روشن او را می بینید که تمام گستره هستی را در بر گرفته است که همه نشانی آشکار از ذات اقدس باری تعالی است که 771]

 در هر صورت نباید تصور و تخیل شود که در این آیات ذات او را مشاهده و احساس نمائید.

نی و تنوع و تحول خود از نور و درخشندگی آن ذات بی مانند منشأ گرفته است ، [ واضح است که عالم با همه عظمت و گونه گو777]

پس منطقی و عقالنی نیست که تصور نمائیم که وجود مبارک حضرت حق در البالی روشنائی هایی که خود آفریده است دیده شود و 

 یده شود(در مقابل چشمان ما قرار گیرد.)محال است آفریننده در آفریده ی خود بگنجد و د

 حقیقت و ماهیت وجودی انسان چیست؟ (4

 کند از وی عبــــــــــارت من [ چو هست مطلق آید در اشــــارت          به لفظ277]

  من [ حقیقت کز تعیّن شد معیــــــــــن          تو او را در عبـــــــارت گفته  ای 277]

 ک های مشــکات وجــــــــودیم [ من وتو عارض ذات وجــــــودیم           مشب272ّ]

 [ همه یک  نوردان  اشــباح و ارواح          گه ازآئینه پیدا،گه  ز مصــــــــــــباح 270]

 در هر عبارت          به  سوی روح می باشد  اشـــــــــارت من  [ توگویی لفــظ  276]

 ـــود رای ز جزو خویش خــــننمی دا    [ چو کردی، پیشــوای خود خِرَد را        271]

 ـــاسنبود  فربهی مانند آمــــــــــ که    [ برو ای خواجه خود را نیک بشناس       277]

 ــــد که این هر دو از اجزای من آمــــ    [ من تو  برتر از جـــــــان و تن آمد       270]

 ان جان است مخصوصنه انسان است مخصوص        که تا گویی بدمن [ به لفظ 278]

 [ یکی ره برتر از کون ومکان شـــو             جهان بگذار وخود درخود جهــان شو277]

 دو چشمی می شوی دروقـــــت رویت           هاي هويت[ ز خط وهمــــــــی 077]

 اهلل ـــحق بهشود ملـــــ  هاي  هو[ نماند در  میانه رهـــــــــــرو و راه           چو077]

 ــــــان مانند برزخمن تو در میـــــــــ           [ بودهستی بهشت امکان چو  دوزخ 072]

 ـم مذهب  وکیشنماند نیزحکــــــــــ          [ چو برخیــــزد ترا این پرده از پیش 070]

 [ همه حکم  شریعــت  از من توست          که  آن بر بسته ی جان و  تن توســـت076]

 [ من  تو  چون  نباشـــــــــد در میانه           چه  کعبه  ،  چه کنش، چه دیـــر خانه071]

 [ تعیّن نقطه ی وهمـــی است درعین           چو عینت گشت صافی ، عین شد غین077]

با لفظ ]من[ شروع می نمایند )من: [ هر گاه بخواهند از هستی آدمی بطور مطلق اشاره و منظور نمایند عبارتی را که بیان می کنند 277]

 هستی مطلق انسان(

[ آن حقیقت که از شکل سابق خود پارا فراتر گذاشته و به دایره وجود و هستی وارد شده است و معین و مشخص گردیده است تو 277]

 آن را ]من[ می گویی!

 ر چراغدان وجود الیه مشبک و بیرونی آن می باشیم.[ من و تو که هستی عاریتی داریم بر اصل وجود عارض و متعلق شده ایم و د272]
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[ همه ی اشباح )سایه ها( و ارواح )روح ها( را از یک نور بحساب آور که این نور ها گاهی بطور غیر مستقیم از آئینه منعکس می 270]

 شوند.و گاهی هم از خود مصباح)چراغ( تجلی  می کنند.

 بارتی که در آن ]من[ باشد بر زبان جاری ساختم اشاره به روح آدم دارم؟! [ ولی تو خیال می کنی که هر وقت از ع276]

[ وقتی در بررسی هایی که در باره خود بعمل می آوری و چراغ خرد و تعقل را در پیشاپیش خود بر افروزی و پیشوای خود سازی، 271]

 اهی دانست.هیچگاه خود را موجود کوچک و جزوی که در این نظام خلقت بحساب نمی آید نخو

[  ای خواجه)آقا،محترم( ! سعی و تالش تو این باشد که خودت را بدرستی بشناسی، و بیهوده تصور نکنی که هر کسی که بزرگ 277]

 است به خودشناسی نائل آمده است! چون کسی که مانند طبل بزرگ و باد کرده می ماند آدم چاق نمی دانند!

کزی و هویت تو برتر و باالتر از روح و تن آدمی است. در حالیکه هر دو این ها )روح و تن( از [ ]من[ یعنی موجودیت و هسته ی مر270]

 اجزای آن ]من[ هستند.

[ وقتی لفظ ]من[ را بیان می کنیم اینگونه نیست که صرفاً منظور و مقصود از آن انسان باشد و آنگاه بخواهیم این اشاره را متوجه ی 278]

 وریم.روح و جان آدمی بحساب آ

[ حال برای آنکه حقیقت وجودی تو آشکار گردد حتی اگر یکبار هم شده است این جهان را کنار بگذار و با یک نگاه عمیق که 277] 

 ازسر کنجکاوی است و باال تر از هستی)و کون ومکان( می باشد جهان و خود را مورد مطالعه قرار بده.

لی که هیاهویی بیش نیست جدا می شوی! و خواب و خیال را کنار می گذاری و بجای آن [ از این خط انحرافی و نگاه ساده و معمو077]

 با این نگاه و بینش بلند در وقت دیدن حقیقت چشمان قوی و تیزی خواهی یافت.

است و نه [ اگر به این مرحله عالی از بینش و آگاهی برسی که از ماوراء جهان به این جهان نظر کنی، خواهی دید که نه راهی 077]

رهرویی است که این راه را طی کند، چون همه ی این نمود های ظاهری که های و هویی بیش نیست کنار می روند و همه ی حقایق 

 بطور یکپارچه به خدای خواهد پیوست) در مجموعه یک حقیقت بیش نیست و آن خدا است(

د و عدم قرار گرفته است مانند دوزخ است و من وتو در بین این است مانند بهشت است و امکان که ما بین وجو بودن[ هستی که 072]

 هستی و امکان، در حال برزخ و انتظار بسر    می بریم .

[ پس اگر این پرده ی ابهام از جلوی چشمان تو به کناری رود تمام آن چیزی که در گذشته در این جهان حس کرده و برای تو 070]

 ذهبی و کیش و آئینی که بدان پایبند بودی در میان نخواهد بود.حقیقت جلوه کرده بود حتی احکام م

[ همه ی احکام و مقررات شریعت از من وتو)یا از شخصیت هایی مانند پیامبران که مانند من و تو هستند( بیان شده است که اجرای 076]

 آن هم بستگی به روح و روان و جسم و توانایی آدمی دارد.

 ر میان نباشیم کعبه)قبله مسلمین( ، کینِشت )معبد یهودیان( و صومعه ای در میان نخواهد بود.[ پس اگر من وتویی د071]

[ همین تعیّن و در جامه هستی درآمدن و به چشم حس شدن، آغاز وهم و خیالی است که در چشم و ذهن انسان وارد می شود و 077]

فارغ شد دید و چشم آدمی باز تر شده و برای کشف حقیقت تشنه  چون این عینیت و بینش صاف و پاک گشت و از انحراف و کج بینی

 ترمی گردد.

 سفر به درون خود نمودن به چه معنی است؟ (5

 الکو گر چه دارد او چندین مهـــــــ     وه  بیش  نبود  راه   سالک      [ دو  خط070]

 وشتـــنـــرای هستی در ندر گذشتـن           دگرصحــــ هاي هويت [ یکی از078]

 ـین اعدادــــــ[ در این مشهد یکی شد جمع وافراد           چو  واحدساری  اندر ع077]

 ــرت آمدتو  آن واحد که عین کثـــــ  [ تو آن جمعی که عین وحـدت آمد         077]

 [ کسی این راه  داند  کو گــذر کرد            ز جزوی سوی کلی یک سفرکــــرد 077]
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ی که قصد سیر وسلوک الی اهلل را دارد دو قدم بیشتر به مقصود فاصله ندارد ولی می بینیم که در همین دو قدم مواضع و موانع [ کس070]

 خطرناکی که در حد نابودی است برای هر رهرو پیش خواهد آمد.

ست که باید از آن پرهیز شود، و بی اساس ا و خودخواهی ها و ادعاهای پوچ وهای هوی [ یکی از میدان های هالکت و نابودی 078]

دیگری در نوردیدن و طی نمودن صحرای بزرگ هستی است )کنترل نفس برای پایه ریزی خودسازی و جهان شناسی که اساس موفقیت 

 در راه وصال است(

ال طلبی جمع و [ اگر این راه به درستی و از روی خودشناسی و جهان شناسی صحیح طی شود بی شک در این صحنه و جایگاه کم077]

 کثرت به وحدت منتهی می شود ، مانند اعداد که در عین رقم های گوناگونی که به خود می گیرند ولی یک عدد بیش نیستند.

[ تو ای انسان! تنها موجودی هستی که در عین اینکه از اجزای گوناگونی ساخته شده ای ولی از نظر باطن و احساس شخصیت یک 077]

 و بر عکس در عین یکی بودن از کثرت و چند گانگی در وجود برخورداری.واحد بیشتر نیستی 

[ کسی به این مفاهیم بلند و معارف عالی دسترسی خواهد یافت که از دایره ی کوچک و محدود جزویت به سوی کلی)نگاه از باال 077]

 به عالم( گذری کرده و یک سفرپر معنی داشته باشد.

 ست؟و  رهرو چه کسی ا مسافر کیست؟ (6

 ل خویش آگاهکسی کو شد  ز اصـــــ           [ دگر گفتی مسافر کیست در  راه ؟ 070] 

 صافی شود  چون آتــش از دودز خود     [ مسافر آن  بود کو  بگــــذرد زود         076]

 ـصانسوی  واجب  به ترک شین  ونقـ      [ سلوکش سیر کشفی دان ز  امکان         071]

 انسان كاملرود  تا گـــــــــردد  او       عکس سیر اول در مـــــــــنازل       [ به 077]

سؤال دیگری را مطرح ساختی و آن سؤال این بود که چه کسی مسافر راه است و موفق به طی نمودن آن می شود؟ در جواب می  [070]

 امل و مراحل پیدایش و شکل گیری خود( مطلع باشد.گویم: کسی مسافر است که از اصل و ریشه و مبدأ پیدایش خود )خالق،عو

[ مسافر کسی است که در این راه سیر و سلوک پر مخاطره به گرد و خاک های راه آلوده و تیره نگردد و هر چه زودتر با موفقیت 076]

 کی شعله از دود آتش.آن را به پایان برساند و خود را صاف و پاک سازد و از انحراف و خطا بدور دارد به همان صافی و پا

[ پیمودن این مراحل یک حرکت ماهیتی و کیفی است که از طریق کشف و شهود و راه عرفان و توجه و ریاضت)سیر کشفی( 071]

 صورت گیرد تا همه ی آلودگی ها و کمبود ها از این مسافر زدوده شود. واجببه سوی  امکانحاصل می گردد که بایستی از 

سیر تکوینی اول که به او شکل طبیعی داد و به انسان کاملی در هندسه وجودی در آورد ولی برای باردوم این  [ بر خالف حرکت و077]

 حرکت طوری است که او را در محتوی و معنویت و کمال پذیری به انسان کاملی تبدیل می سازد.  

 به چه کسی مرد تمام وکامل می گویند؟ (7

 کند  با خواجگی کار  غــــــــالمی           [ کسی مرد تمام است  کز تمـــامی 060]

 ـالفتنهد حق  بر سرش تاج  خــــ   [ پس آنگاهی که ببرید  او  مسافت           068]

 ـازز انجام  ره دیگر به آغـــــ رود     [ بقایی یابد او بعـــــــــد از فنا  باز           067] 

باشد و تمام مراحل را طی کرده باشد که در عین بودن در اوج بی نیازی و آقایی و قدرت خود را  کسی می تواند مرد تمام و کامل [ 060]

 در ردیف پائین دستان و مردم افتاده قلمداد نماید و با آنان حشر و نشر داشته باشد.

به پایان بپیماید حق بر سر او تاج [ در این حال چون او بخواهد که به انتهای راه برسد و مسافت سیر و سلوک و کسب کمال را تا 068]

 عزت و سربلندی قرار می دهد و او را عزیز و گرامی می دارد.
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[ آن مرد تمام پس از فنا در خدا و هیچ و نادیده گرفتن نفس و خواسته های خود به بقا و جاودانگی می رسد و به ابدیت عزت و 067]

رسید و راه دیگری که درجه ی بیشتری به او تعلق خواهد گرفت و مرحله ی عالی  سعادت دست می یابد و پس از آنکه به انتهای این راه

 تری است در پیش خواهد گرفت)در راه کمال توقف نداریم باید منزل به منزل پیش رفت(

 ؟چه کسی به اسرار وحدت وجود پی برده است (8

 ـــــواقف[ کسی بر سرّ وحدت گشت  واقف          که او  واقف نشد  اندر مــــ071]

 [ دل عارف   شناسای وجود  است              وجود  مطلـــــــق او را  شهود  است077]

 اک در باختـ[ بجز هست حقیقی هست نشناخت             و یا هستی که هستی  پ070]

که در سیر و سلوک و طی منازل و [ کسی می تواند که به اسرار و پنهانی های دیدگاه وحدت وجود نسبت به عالم و خالق پی ببرد 071] 

 مواقف متوقف نشود و از حرکت رشد یابنده باز نایستد و راه را بطور کامل دریابد.

نائل آمده است و وجود مطلق را از طریق کشف و  [ دل عارف و بینش عمیق درونی او به درک وجود و هستی )جهان شناختی(077]

 ه است.شهود و عبادت و ریاضت و توجه به حق شناخت

[ در این رهگذر جز به آن هستی حقیقی هیچ وجودی را در مقابل او هستی ندانسته اند واگرهستیی باشد که مانند شمع کوچکی 070]

 سوسویی می زند آن را نادیده گرفته وپاک در باخته اند.

 عارف و سالک سیر و سلوک عشق به چه دستاوردی در زمینه وحدت وجود رسیده است؟ (9

 توهمه خار است وخاشاک            برون  انداز از خود  جـــمله  را  پاک [ وجود078]

 [ برو تو خانه ی دل را   فرو   روب            مهــــــــــیا کن مقام  و جای محبوب077]

 [ چو تو بیرون شوی،  او اندر   آید            به تو  بی تو جمـــــــــــال خود نماید677]

 از نوافل گشت  محبوب            به الی  نفی کرد او خانه جـــــاروب[ کسی کو 677]

 نشان یافتبي يسمع و بي يُبْصر [ درون جای محمود او مکان یافت            ز  672]

 [ ز هستی تا بود باقـــــی بر  او شین            نیابد علم عــــــــــارف  صورت عین670]

 دانی ز  خوددور             درون خانه ی دل  نایـــــــــدت  نور[ موانع  تا نگــــــر676]

 [ موانع چون دراین عالم چهاراست            طهــارت کردن از  وی هم چهار است671]

 [ نخستین پاکی  از احداث و انجاس           دوم  از  معصیت ، واز شرّوســـــواس677]

 ت            که با او   آدمی همچون  بهیمه  است[ سیوم پاکی ز اخــالق ذمیمه اس670]

 [ چهارم پاکـــــــی سرّ است از غیر            که اینــــجا  منتهی می گرددش  سیر678]

 [ هر آنکو کردحاصل  این  طهارت           شودبی شک سزاوار منـــــــــــاجات677]

 نمازت کی  بود هرگـــــــــز  نمازی    [ تو تا خود را بکـــــــلی در  نبازی       677]

 العــــــــــینة[ چو ذاتت پاک گردد از همه شین            نمازت گردد  آنگه  قر677]

 ــییز            شود معروف  و عارف جمله یک چیزنمانددر میانه هیچ  تمـــــــــ [672]

دیگران را رنج می دهد( چقدر شایسته است هم هم خود را می آزارد و  [ این چه وجودی است که پر از خار و خاشاک است؟ )که078]

 که این مزاحم را از خود دور سازی تا هستی واقعی تو پاک و صاف گردد.

که مکان شایسته آنگاه قلب را [ برو! با همت خود خانه ی درون را از آلودگی ها جارو کن و از هر گونه خار و خاشاک پاک ساز و 077]

 است برای ورود محبوب مهیا ساز.ای شده 
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[ چون این شخصیت دروعین خود ساخته که پرداخته ذهن و تخیالت تو است بیرون راندی ، او با تمام جمال و جالل خود وارد می 677]

 شود و آن همه زیبائی های معنوی و کمال را به تو نشان خواهد داد به شرط آنکه از آن ]من[ ذره ای در تو نباشد.

هر کسی این کار نتواند ! چون این شایستگی مخصوص کسی است که از طریق عبادت و بندگی خالصانه )انجام نوافل( به درک  [677]

هر چه غیر از خداست نفی کند و آثار آن را از جان و دل خود جاروب الاله اال اهلل  ( الي)فیض حب و دوستی خدا نائل آمده باشد و با 

 نماید.

خدای سبحان در مکانی جای می گیرد که پاک و شایسته بوده و از انحراف و خطا مصون باشد و اگر چنین شود  [ جمال و جالل672]

 چشم و گوش آن انسان مخلص می گردد و آن شخص بدون دیدن و شنیدن حقایق را درک خواهد نمود.

ره همچنان بر تو مسلط است و زمام تو را بدست [ تا زمانی که این هستی و شخصیت آلوده به باطل و گناه باقی است و نفس امّا670]

گرفته است در کمبود و نقصان بسر خواهی برد! و در این شرایط است که این دانش هایی که رهرو بدست آورده است به عینیت نمی 

 رسد و به حقیقت منتهی نمی شود.

 نه ی دل تو نور خدایی نخواهد تابید![ پس اگر موانع بر سر راه رشد معنوی را از خود دور نسازی در درون خا676]

 می گردد. نها  چهار راه پیشنهاد[ در این عالم و زندگی انسان جهار نوع موانع وجود دارد که برای پاک شدن از آ671]

ردن از [ نخستین راه حل پیشرفت، پاکی از همه نوع آلودگی ها و گمراهی هاست. راه دوم دوری از معصیت و نافرمانی حق و پناه ب677]

 شر و وسوسه های شیطانی به خدای متعال.

[ راه سوم پاک بودن از اخالق و رفتار زشت و ناپسند است که چون آدمی تصویری از آن زشتی ها از خود نشان می دهد بویژه 670]

 وقتی که در رفتار او ظاهر می گردد مانند حیوانات خطرناک و درنده می شود.

مهم تر است پاک نگهداشتن سرّ درون و باطن آدمی از غیر خداست که اگر به چنین مرحله ای برسد در [ چهارم چیزی که از همه 678]

 این سیر که عارف خواهد داشت به کمال و نهایت خواهد رسید.

یق [ هر آن کسی که این طهارت چهارگانه را بدست آورد به مرحله ای از رشد و خودسازی خواهد رسید که بی شک سزاوار و ال677]

 مناجات و همصحبتی با خدا خواهد بود )وصدای لبیک او را خواهد شنید(

[ اگر تو خودخواهی و شخصیت کاذب خود را در قمار زندگی دنیایی نبازی و از خود دور نسازی ، آن حضور قلب و توجه عمیق 677]

 ی باال خواهد شد؟کی حاصل می شود؟ و آن نماز کی نماز واقعی و ارتباط با معبود و عروج آدمی به سو

[ چون ذات و هسته ی مرکزی هستی و باطن تو از انحراف پاک نگردد ، نماز و حضور قلبت کی می تواند به آن مرحله ای برسد 677]

 .نماز نور چشم من استکه رسول خدا )ص( فرمود: 

خدا نخواهد بود در این شرایط رهرو به وصال [ اگر چنین شود و آدمی موفق به طی این طریق گردد هیچ پرده ی جدایی بین انسان و 672]

 می رسند. وحدتیکی می شوند و به  عارف و معروفخواهد رسید و 

 اگر هر دوی معروف )حقیقت( و عارف)شناسای حقیقت( خداوند است پس نقش انسان در این بین چیست؟ (01

 ق شنــــاسیــح  که تو حق را   به  نور   [ مکن بر نعمت  حـــــــق  ناسپاسی          676]

 و لیکــــن خاک  می یابد ز خور تاب    [ جزاومعروف وعارف نیست دریاب        671]

 هوای تاب مهر  و نور خــــــــورشید!   [ عجـــــــب نبود که دارد ذره  امید          677]

 اصل فکـــــــرت [ به یاد آور  مقام  و حال فطـــــــرت           کز   آنجا  باز  دانی 670]

 گفت؟بلي آن کودرآن ساعت که را گفـــت؟           که بود ایزد اَلَسْتُ رَبّكُم  [ 678]

 ـان می نوشتندبه دل  در قصه  ایمــــــ       [ در آن روزی که گِل ها می سرشتند    677]

 واهی  بدانیخـــهر آن چیزی که  می           ـوانی  [ اگر آن نامه  را   یک ره  بخــ627]
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 وش  ـلی کردی  به نادانی  فرامـــــــ[ تو بستی  عقد  عهـــد  بندگی دوش            و627]

 که تا  یادت  دهـــــــــد آن عهد  اول    [ کالم حق از آن  گشته  است  مُنزل          622]

 هــــــــم  توانی دیدنش باز        در اینجا      [ اگر تو  دیده ای  حق  را به آغـــاز          620]

 ــردا  تا  ذاتش  توانی  دید فــــــــ که    [ صفاتش را ببین  امروز  ا ینــــــجا           626]

 ز قــــــــرآنال تهدي  برو  بنیوش     [ و گر نه رنج خود ضایع  مگــردان            621]

ان و خلقت انسان( که به تو ارزانی داشته است ناسپاس نباش. بهر حال هرچه باشد برای نسبت به نعمت های الهی)آفرینش جه [676]

 رسیدن به حق نیاز به نور هدایت او داری.

)شناسنده ی حقیقت( نیست بلکه هر دو خود عارف )حقیقتی شناخته شده( و معروف[ بی شک باید بدانی که جز خدا کسی یا چیزی 671]

می است مانند نیاز خاک به نور خورشید که چون بر او می تابد گرمش می کند و باعث رشد و باال رفتن او می اوست و لیکن این نیاز آد

 گردد )از خاک بر افالک می شود(

[ شگفت انگیز و مایه ی تعجب و حیرت نیست که ذرّه ی ناچیز امید اوج گرفتن و ارزشمند شدن داشته باشد و هوای تابیدن نور 677]

 ر سر بپروراند ، چون بهر حال ذرّه به خورشید نیازمند است! خورشید را د

[ حال مقداری به عقب برگردیم و به آن مقام و حالی که در آغاز آفرینش داشتیم توجه کنیم، باشد تا با شناخت مراحل اولیه ی 670]

 پیدایش خویش به اصل اندیشه ای که بر اساس آن آفریده شده ایم پی ببریم.

منظور خدای متعال چه کسی بوده است؟ به چه کسی می گوید و طرف خطاب در آن ؟! آیا پروردگار شما نیستمله که [ این جم678]

 !تو پروردگار ما هستی ساعت چه موجودی بود که در جواب این سؤال گفته : بلی،

او قصه ی پر شکوه ایمان را نوشتند و برای [ در آن روزی که از گِل زمین ترکیب آدمی را به هندسه ی زیبایی استوار ساختند در دل 677]

 او بودیعه گذاشتند.

[ اگر تو به آن نامه که حکایت ایمان به حقیقت در آن نوشته شده است مراجعه کنی و با دقت بخوانی به همه ی حقایقی که می 627]

 خواهی دست خواهی یافت.

مدی عهد و پیمان بندگی با خدا بستی ولی چون به این دنیا آمدی و [ تو دیروز وقتی که ساخته می شدی و به هیبت آدمی در می آ627]

 رنگ تعلق پذیرفتی آن عهد و قرار داد را از یاد بردی!

 [ کالم خدا)قرآن مجید( آن قرارداد را دوباره نازل نموده است تا آن عهدی که با خدا داشتی به یادت بیاورد.622]

ده ای و با او عهد و پیمان بسته ای اگر به همان پیمان وفادار بمانی باز هم می توانی او را به [ اگر تو خدا را در آغاز خلقت خود دی620]

 چشم دل درک نمایی.

[ در این دنیا سعی کن تا صفات او را بشناسی و بر اساس آن زندگی پاکیزه ای را پایه ریزی کنی تا بتوانی در فردای قیامت ذات او را 626]

 نیا و آخرت دیدنی نیست، و این نظریه شبستری با آیات قرآن موافقت ندارد(مشاهده نمایی)خدا در د

[ در غیر این صورت اگر قصد دیدن او را داری مطمئن باش که کاربیهوده ای را در پیش گرفته ای و خود را به رنج انداخته ای . 621]

/قصص[ یعنی ای 17،  بْتَ و لكن اهلل يهدي من يشاءانّكَ التهدي مِنْ احْبپس برو! و سخن قرآن را گوش بده که می فرماید:] 

 پیامبرما! هرکسی را که دوست داشته باشی نمی توانی هدایت کنی بلکه این خداوند است که به هر کس که بخواهد هدایت کند. 

 در این جمله اناالحق حسین بن منصور حالج چه نکته ومطلب مهمی نهفته است؟ (00

 بی اساس است یا یک رمز مطلق که دربر گیرنده حقایق و اسراری می باشد؟ آیا اناالحق یک کلمه بیهوده و

 [ اناالحق کشف اسرار  است مطلــق            بجز حق کیست تا  گوید اناالــــــحق؟607]

 [ همه ی ذرات عالم همچو منــصور            تو خواهی مست گیر و خواه  مخــمور600]
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 ند  دایــــــم             بدین  معنی  همه  باشند قـــــــــــــایم [ در این تسبیح  و تهلیل608]

 ــوانیک ره  فرو خـو اِنْ مِنْ شَيء [ اگر خواهی که گردد بر تو   آسان            607]

 تو هـــــــم   حالج وار  این دم  برآری      [ چو کردی خویشتن را پنــبه کاری        667]

 به ی پنــــدارت  از گوش           ندای واحد  قَهّـــــــــــــــــار  بنیوش [ بر آور پن667]

 ــیامت؟چرا گشتی تو  موقوف  قـــــــ   [ ندا می آید از  حـــــــق بر دو اُمّت        662]

 انا  اهلل اِنّي  ـدت  ــاه            درختی گویــــــکه ناگـوادي اَيْمن [ در آ در  660]

 ــــود  روا  از نیکبختیـــــ[ روا باشد  انالحق از درخــــــــــتی            چرا  نبـــــ666]

 ـکی نیست یقین داندکه هستی  جز  یـ       [ هرآنکس را که دردل شکی نیست      661]

 اروپندکه هو غیب است وغایب وهم      ــت بود  حق را سزاوار          [ اَنانیـــــــــ667]

 [ جناب حضرت حق  را دویی نیست             در آن حضــرت من وما وتویی نیست660]                             

گفتن یعنی اسرار مطلق را کشف کردن و به حقیقت محض دسترسی یافتن! راستی بجز حق چه کسی می تواند چنین گفتن یعنی اسرار مطلق را کشف کردن و به حقیقت محض دسترسی یافتن! راستی بجز حق چه کسی می تواند چنین   اناالحقاناالحق  [ [ 607607]]

  حق بحساب آورد؟!حق بحساب آورد؟!ادعایی داشته باشد و خود را در زمره ی ادعایی داشته باشد و خود را در زمره ی 

می گویند ، می گویند ،   اناالحقاناالحق  به گوش رسیده است بلکه همه ی ذرات عالم مانند اوبه گوش رسیده است بلکه همه ی ذرات عالم مانند او  منصور حالجمنصور حالجبن بن حسین حسین [ خیال نکنید که این سخن صرفاً از[ خیال نکنید که این سخن صرفاً از600600]]

خواه تو این ذرات را مست و شیفته ی حق بدان که از جام او نوشیده اند و یا عناصری بدان که از خماری و نیاز به جستجوی آن جام خواه تو این ذرات را مست و شیفته ی حق بدان که از جام او نوشیده اند و یا عناصری بدان که از خماری و نیاز به جستجوی آن جام 

  عشق ، واله و سرگشته ی او شده اند.عشق ، واله و سرگشته ی او شده اند.

[ همه ی موجودات در آسمان ها و زمین )بر اساس آیات قرآنی( به سوی او شناورند و به تسبیح او مشغولند و دائماً از جمال و جالل [ همه ی موجودات در آسمان ها و زمین )بر اساس آیات قرآنی( به سوی او شناورند و به تسبیح او مشغولند و دائماً از جمال و جالل 608608]]

  او یاد می کنند چون اساس وجود آنان به این معنی وابسته است.او یاد می کنند چون اساس وجود آنان به این معنی وابسته است.

و اِنْ مِنْ شيء اال يُسب ّحُ بحمده و لكن ال و اِنْ مِنْ شيء اال يُسب ّحُ بحمده و لكن ال و درک آن بر تو آسان شود، آیه ی ]و درک آن بر تو آسان شود، آیه ی ]  [ اگر می خواهی که موضوع را خوب بفهمی[ اگر می خواهی که موضوع را خوب بفهمی607607]]

/اسراء[ را با دقت بخوان که می فرماید: موجودی نیست که خدا را تسبیح و ستایش ننماید و لیکن صدای تسبیح /اسراء[ را با دقت بخوان که می فرماید: موجودی نیست که خدا را تسبیح و ستایش ننماید و لیکن صدای تسبیح 6666تفقهون تسبيحَهُم ،تفقهون تسبيحَهُم ،

  آنان را شما نمی شنوید.آنان را شما نمی شنوید.

درک و آگاهی خود را خوب بررسی و تجزیه و تحلیل نمایی و به عنصر ممتاز خودشناسی درک و آگاهی خود را خوب بررسی و تجزیه و تحلیل نمایی و به عنصر ممتاز خودشناسی   [ پس اگر توانستی خود را و توانایی[ پس اگر توانستی خود را و توانایی667667]]

  از تو بلند خواهد شد و فضا را پر خواهد نمود.از تو بلند خواهد شد و فضا را پر خواهد نمود.  اناالحقاناالحقدست یابی آنگاه مانند حسین منصور حالج صدای دست یابی آنگاه مانند حسین منصور حالج صدای 

ه جایی ندارند فاصله بگیری تا ندای ه جایی ندارند فاصله بگیری تا ندای [ پس بهتر است پنبه را از گوش هوش بیرون آوری و از تخیالت و پندارهای نابجا که راه ب[ پس بهتر است پنبه را از گوش هوش بیرون آوری و از تخیالت و پندارهای نابجا که راه ب667667]]

  خداوندی را که بر همه ی موجودات و نظام آفرینش غلبه و سیطره دارد به گوش جان بشنوی.خداوندی را که بر همه ی موجودات و نظام آفرینش غلبه و سیطره دارد به گوش جان بشنوی.

[ در این شرایط ندای جان افزا از حق می رسد که ای پیروان پیامبران! چرا به همین قیامت بسنده نموده ای و آخرین سیر حرکت را [ در این شرایط ندای جان افزا از حق می رسد که ای پیروان پیامبران! چرا به همین قیامت بسنده نموده ای و آخرین سیر حرکت را 662662]]

  بلکه اساس برنامه ریزی زندگی بر ادامه راه حتی باالتر از قیامت و بهشت و دوزخ باشد.بلکه اساس برنامه ریزی زندگی بر ادامه راه حتی باالتر از قیامت و بهشت و دوزخ باشد.  محشر قرار داده ای ،محشر قرار داده ای ،

[ سعی کن در محیط امن الهی)وادی اَیمن( که موسی وارد شد طوری وارد شوی که ناگهان از درختی نور حق و صدای توحید [ سعی کن در محیط امن الهی)وادی اَیمن( که موسی وارد شد طوری وارد شوی که ناگهان از درختی نور حق و صدای توحید 660660]]

  !!من خدایم! به سوی من آیمن خدایم! به سوی من آیبشنوی که خطاب به تو می گوید: بشنوی که خطاب به تو می گوید: 

    حالجحالج  حسین بن منصورحسین بن منصوربگوید ، آیا یک انسان نیکبخت مثل بگوید ، آیا یک انسان نیکبخت مثل   انا الحقانا الحقکن که آن درخت این شایستگی را داشت که به موسی کن که آن درخت این شایستگی را داشت که به موسی   [ توجه[ توجه666666]]

  )من به حق پیوسته ام( را نداشته باشد.)من به حق پیوسته ام( را نداشته باشد.اناالحقاناالحق  از یک درخت کمتر است که شایستگی گفتناز یک درخت کمتر است که شایستگی گفتن

هیچگونه شک و تردیدی نخواهد داشت که هستی و هیچگونه شک و تردیدی نخواهد داشت که هستی و [ آنکس که از حقیقت در درون خود به ایمان و آگاهی واقعی رسیده باشد [ آنکس که از حقیقت در درون خود به ایمان و آگاهی واقعی رسیده باشد 661661]]

  نظام آفرینش بیش از یک هویت یکپارچه ندارد و همه ی اجزای آن یک چیز را بیشتر نشان نمی دهد.نظام آفرینش بیش از یک هویت یکپارچه ندارد و همه ی اجزای آن یک چیز را بیشتر نشان نمی دهد.

[ اَنانیت و خودمحوری و کبریایی فقط سزاوار خداوندی است چون هر چه هست از اوست که در ورای ماده و دنیای محسوس [ اَنانیت و خودمحوری و کبریایی فقط سزاوار خداوندی است چون هر چه هست از اوست که در ورای ماده و دنیای محسوس 667667]]

  ر باره ذات و ماهیت او گفته  می شود وهم و پنداری بیش نیست.ر باره ذات و ماهیت او گفته  می شود وهم و پنداری بیش نیست.ماست و آنچه که دماست و آنچه که د
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[ در باره حضرت ربوبی و جناب حق دویی و دوگانگی وجود ندارد و او مانند ماانسان ها و موجودات دیگر دچار کثرت نشده و [ در باره حضرت ربوبی و جناب حق دویی و دوگانگی وجود ندارد و او مانند ماانسان ها و موجودات دیگر دچار کثرت نشده و 660660]]

  نیست بلکه در ذات خود وحدت دارد.نیست بلکه در ذات خود وحدت دارد.  من، تو و مامن، تو و مادارای ویژگی دارای ویژگی 

 به وصال حق رسیده است؟ چرا به یک مخلوق می گویند که (02

 [ وصال حـق ز خَلقیّت  جدا  نیست          ز خود بیگــــــانه گشتن آشنایی است 678]

 ـاندبجز واجب  دگر چیزی نمــــــــــ[ چو ممکن گَرد  امــکان بر فشاند           677]

اگر از خود بیگانه شوی و آن خود خواهی و  [ وصال و رسیدن به حضرت حق یعنی جدا شدن ازهستی است و به مفهوم دیگر678]

 تمایالت شیطانی درونی را کنار بگذاری به آشنایی باحق نائل خواهی شد.

[ اگراین ممکن)مخلوق( در نظام آفرینش بخواهد که خودی نشان دهد و گردافشانی کند در مقابل خالق چیزی نیست و اصالً 677]

 ط و اداره کننده ی نظام با عظمت آفرینش است چیزی در میان نخواهد بود.  که مسل واجب الوجودبحساب نمی آید و بجز 

 آنکه به وصال حق رسیده است چگونه سیر و سلوک نموده است؟ (03

 [ وصال حـق ز خَلقیّت  جدا  نیست          ز خود بیگــــــانه گشتن آشنایی است 678]

 ـکان بر فشاند           بجز واجب  دگر چیزی نمــــــــــــاند[ چو ممکن گَرد  امـ677]                             

 وصال ممکن)موجود( به واجب)خدا( چیست؟ (04

 [ وصال حـق ز خَلقیّت  جدا  نیست          ز خود بیگــــــانه گشتن آشنایی است 678]

 ــاند[ چو ممکن گَرد  امــکان بر فشاند           بجز واجب  دگر چیزی نمــــــــــ677]

 [ وجودهر دوعالم چون خیال است           که  در وقـــــــت  بقا  عین زوال است607]

 [ نه مخلوق است آنکوگشت واصل          نگوید این سخن را  مرد  کــــــــــامل607]

 چه نسبت خـــــــاک را  با رب ارباب؟   [ عدم  کی راه یابد  اندر این  باب؟       602]

 ـل آیدـدم چبود که با حق واصــل آید؟          و از او  سیر و سلوکی  حاصــــ[ ع600]

 ـراهلل اَستغفــ[ اگر جانت  شود   زین معنی  آگاه          بگــــویی در زمـــــان 606]

 به واجـــــب کی رسی معدوم  ممکن؟   [ تو معدومی  ، عدم پیوسته   ساکن        601]

دن به حضرت حق یعنی جدا شدن ازهستی است و به مفهوم دیگر اگر از خود بیگانه شوی و آن خود خواهی و [ وصال و رسی678]

 تمایالت شیطانی درونی را کنار بگذاری به آشنایی باحق نائل خواهی شد.

ی نیست و اصالً [ اگراین ممکن)مخلوق( در نظام آفرینش بخواهد که خودی نشان دهد و گردافشانی کند در مقابل خالق چیز677]

 که مسلط و اداره کننده ی نظام با عظمت آفرینش است چیزی در میان نخواهد بود.  واجب الوجود بحساب نمی آید و بجز 

[ وجود دو عالم با تمام تحوالت و دگرگونی های خود در مقابل ذات حق یک خیالی بیش نیست و چون این هستی با ابدیت و 607]

 زوال و نابودی چیز دیگری نخواهد بود!پایندگی سنجیده شود جز 

[ اصوالً آنکه به خدا واصل می شود و به مرحله ی عالی وصال و حضور به حضرت حق پیدا می کند مخلوق نیست و کسی که مرد 607]

 کامل و عارف به خداست چنین سخنی نمی گوید.

، کی می تواند به درگاه حق راه یابد؟ آخر چه نسبتی بین [ این مخلوق که گفتیم خواب و خیالی بیش نیست و از عدم منشأ دارد602]

 که پروردگارعالمیان است، وجود دارد؟رب االرباب که پست ترین عنصر آفرینش است با  خاک

[ مگر عدم ونیستی چه نیازی دارد و از چه استعدادی برخوردار است که بخواهد خود را به وصال حق برساند؟! مگر ازعنصر عدم، 600]

 وسلوک و درک کمال حق امکان پذیر است؟سیر 
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[ اگر جان و درون تو از درک این معنی آگاهی یابد در همان زمان از این فکر و اندیشه که خطایی بیش نیست به درگاه الهی طلب 606]

 مغفرت و آمرزش خواهی نمود.

حرکت تکاملی نخواهد داشت و پیوسته ساکن  معد[ وجود تو در مقابل عظمت خالق معدوم است و بحساب نمی آید ومی دانیم که 601]

   و سکون چگونه می تواند خود را به حق )واجب الوجود( برساند؟! عدماست . پس 

 مفهوم کلمات قرب ، بعد ، بیش و کم چیست؟ (05

 [ ز من بشو حـــــــدیث بی کم وبیش           ز نزدیکی، تو دور افتــــادی ازخویش170]

 ــوری در عدم شد           از آنجا قــــرب و بعد و بیش وکم شد[ چو هستی را ظهــ176]

 است          بعــــید آن نیستی کز هست دور است رشّ نور[ قریب آن هست کورا 171]

 ند[ اگر نوری ز خـــــــود  از تو  رساند           ترا از هستی  خود  وارهــــــــــــــا177]                             

نزدیکی به خدا یعنی دور افتادن از این سؤال را بطور کامل بدون هیچ کم و زیادی با دقت از من بشنو، بطور خالصه اینکه:  [170]

 خویش!

در آن معنی پیدا نمود در حالیکه در قرب،بعد، بیش و کم [ نظام آفرینش وقتی از عدم به عرصه ی ظهور و آشکار شدن نهاد عبارات 176]

 ، کثرت معنایی نداشت.جهان عدم

کسی است که در معرض پاشش پرتوهای فراوان نور خدای ذوالجالل قرار گرفته باشد و مورد لطف و توجه قریب و نزدیک به حق [ 171]

 آن نیستی است که از هستی )ودر معرض نور حق قرار گرفتن( دور مانده است. بعيد ی مخصوص او باشد و اما 

 ری از خود به تو بتاباند ترا از این هستی و شخصیت دروغینی که برای خود ساخته ای ، دور خواهد کرد[ اگر خدای متعال نو177]

 کدام دریاست که دانش و آگاهی ساحل آن دریاست؟ (06

 از عمق آن دریا چه گوهری بدست می آید؟ (07

 [ یکی دریاست  هستی، نطق ســــاحل           صدف حرف  و جواهــــــر  دانش  دل 172]

 [ به هر موجی هزاران  دُرّ شــــــــهوار          برون  ریزد ز نقل و نصـــــــب  و  اخبار170]

 [ هزاران موج خیزد هــــــم دم از وی            نگردد قطره ای هرگز کــــــــم از وی176]

 است ف است            غالف دُرّ او     از صوت و حرف [ وجود علم از آن دریای  ژر171]

 [ معانی چون کند  زان جــــــــا تنزّل             ضرورت  باشد آن را  از تمـــــــــــثّل177]

هم  )حرف های آدمیان(صدف هایی)سخن( آن ساحل آن دریاست که نطق بلی ، درست است! دریایی به نام هستی وجود دارد که  [172]

 ن علم و دانشی است که از کانون دل آدمی ریزش می نماید.آن صدف ،هما مرواریددر اعماق آن وجود دارد  که 

[ این دریا امواجی دارد که در هر موج آن مرواریدهای شاهوارو جواهرات ارزشمندی به ساحل می ریزد ، این مروارید، سخنان و 170] 

یح و آشکار که یک معنی از آن فهمیده   )کالم صرنصّ)سخنان پیامبر )ص( و اصحاب با وفای وی و مردان خدا( و قلنَمطالبی است که از 

 )احادیث، تاریخ و خبرهای مهم( بیرون می ریزد. اخبارمی شود مانند حقایق مسلم و آیات قرآن( و 

[ از این دریای معنوی و مطالب عرفانی و کلمات گرانقدری که گفتیم هزاران موج بر می خیزد و هر لحظه ما را سیراب می کند و 176]

 ای از آن کم نمی شود. هیچگاه قطره

[ بلی! وجود علم و دانش آدمی از آن دریای عمیق دل است که غالف)قالب و ظرف( آن مروارید ها صوت و حرف است)با حرف 171]

 زدن آن درّها مانند شمشیری که از غالف خود خارج شودآشکار می گردد(

ریزد تا آدمی آن را چراغ راه خود قرار دهد بناچار برای تجسم   آن ،  [ وقتی قرار است که معانی و مفاهیمی از آن دریای دل بیرون177]

 ضروری است تا به مثال و شبیه سازی متوسل شویم. 
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 آن  چه جزوی است که ازکُل بیشتر است؟  (08

 ؟چگونه می توان به آن جزو)جزء( دسترسی یافت (09

 وین باژگون است[ وجودآن جزو دان کز کل فــزون است          که موجود است کل، 706]

 ـدت ندارد  جزدرونیکه از وحـــــــــ    ـی         ـــموجود  را کثرت برونــــــــ[ بود 701]

 ــاهر             که او در وحــــــدت  جزو است سایر[ وجود کل ز کثرت گشت  ظـــــ707]

 ـــــی شد برحقیقتــیقت            که اوچون عارضــ[ ندارد کل وجودی در حقــــــــ700]

 ـــر هست بسیار             بود   از جزو  خود کمــــــتر به مقدار[ چو کل از روی ظاهــ708]

 ـب آمد جزو  هستی             که هستی کرد اورا زیـــــــــــر دستی[ نه آخر واجـــــــ707]

 ز  روی کثــــــــــرت  می نمایدــــد آید            کثیر ا[ وجود کل ،کثیر واحــــــــــ767]

 [ عَرَض آن هستیی کان  اجتماعی  است             عََرَض سوی عدم بالذات ساعی   است767]

 ــکان نیست گرددکل اندردم ز امـــــ  [ به هرجزوی زکل ، کان نیست گـردد             762]

است . گر چه موجودات با هم یک کُل را تشکیل می دهند که  وجودن در جواب باید بگویم آن جزئی که از کُل بیشتر است آ [706]

 همه در آن فراهم آمده اند ولی موقعیت و خواص این جزء)وجود( بر عکس آن کل است.

جنبه ی درونی دارد و در باطن و درون آن موجود نهفته وحدت [ کثرت و گوناگونی اجزاء در بیرون آن می باشند در حالیکه 701]

 است.

[ اصوالً شمول و کلیت موجودات از کثرت و فراوانی شکل گرفته است و ظهور کُل برای موجودات ناشی از اجزاء و عناصری است 707]

که در مجموع آن را تشکیل می داده اند ولی همین کل از دیدگاه درونی و وحدت یک جزء بیش نیست که در حال سیر می باشد )شبیه 

 کل اعداد گوناگون ظاهر می گردد(یک عدد، که یکی است ولی به ش

 یک مفهوم عارضی و یک حالت ظاهری بر حقیقت است. کُلوجود ندارد ولی همین  کُل[ در حقیقت 700]

 از اجزای بسیار و فراوانی بچشم می آیند ولی در حقیقت از جزء خود از نظر مقدار کمتر است. کُل[ در ظاهر این 708]

و فراوانی رسیده است این  کلیّتتی قبالً به این شکل نبود و از یک جزء کوچک پدید آمد ، حال که به [ مگر غیر از این بود که هس707]

 هستی آن جزء را کوچک می پندارد؟ 

که درعین اینکه زیاد است یکی بیش نیست و این زیاد بودن تا یک جزئی نباشد و . کُل بودن جهان یعنی کثیرواحد بودن است[ 767]

 د نمی آید.کثرت نیابد بوجو

[ عَرَض و غیر حقیقی  آن هستیی است که از اجزای بهم فراهم آمده تشکیل یافته باشد که همه با هم به نوعی ارتباط و احتیاج دارند 767]

 به شکل اجتماع ظاهر می گردد وابسته به غیر بوده و به شکل عَرَض )غیر حقیقی( می باشد و سعی و تالش می کند تا خود را کُلو چون 

 به عدم و نیستی برساند.

[ کُل جهان هستی به قدری به اجزای خود وابستگی و تکیه دارد که چنانچه جزئی از این کل با عظمت و گسترده نابود گردد و دایره 762]

 آن خارج شود از موجودیت خود خالی می گردد و به دیار نیستی می رود.

 مده است از هم جدا شد؟چطور قدیم که همیشه بود از محدث که بعداً پدید آ (21

 چرا قدیم خدا نامیده شد و محدث جهان ما شد؟ (20

 [ قدیم و محدث ازهم خود جدا نیست            که از هستی است  باقی، دایماً    نیست076]

 [ همه آن است و این مانند عنقــــاست            جز از حق، جمله اسمی بی مســماست071]

 محــال است             وجـــــود  از روی هستی الیزال است [ عدم موجود گردد؟ این077]

 [ نه آن این گردد  و نه ایــن  شود  آن            همه اَشکـــــــــــال بر توگــردد آسان070]
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فاوت چه بود است این جدایی و ت مُحْدَثاست و چه آن وجودی که نبوده و بعداً موجود شده  و  قدیم[ چه آن وجودی که بوده و 076]

 ؟محدث عالم شد و قدیم خدا گردیدکه 

است که  عنقا[ هر چه هست اوست و چیزی غیر او نیست و این جهان وپدیده های آن درمقابل حضرت حق مانند مرغ پرنده ی 071]

 افسانه ای بیش نیست. و غیر از نام حق هر اسمی بدون مسمّا و  بی نام و نشان است. 

مسماها)پدیده ها( که عدم هستند موجود گردند؟ چنین چیزی محال است! و آن موجود است که هستی واقعی [ مگر می شود این 077]

 دارد و زوال و نابودی در آن راهی ندارد.

[ نه وجود موجود گردد و نه موجود ابدی و پایدار می ماند که اگر چنین نیندیشی همه ی مشکالت پیرامون قدیم و محدث بر تو 070]

 هد شد.آسان خوا

 منظوراهل معنی که به چشم و لب اشاره دارند چیست؟ (22

 کسی که در مقام واحوال عارفان است ازبیان رخ و زلف وخط وخال به دنبال چیست؟ (23

 ویش  نیکوستکه هر چیزی به جای  خـ             روستـــجهان چون زلف وخال وخـــط واب[ 077]

 ـر استدو بهــــرخ و زلف بتان را زان           [ تجلی گه  جمــال و گه جالل  است     027] 

 رخ و زلف آن معـــــانی را  مثال است ی لطف و قهــراست              [ صفات حق تعال027] 

می باشد و هر چیزی که این جهان دارد و خدای آفریده است و در جایی که زلف، خال، خط و ابرو [ این جهان نیز مانند انسان دارای 077]

 هست و در مسیری که در حال حرکت و تحول می باشد نیکو و در نظام احسن است.

)صفاتی  جالل حق)صفاتی که به لطف و رحمت خدای تعالی تعلق دارد( و گاهی هم از جمال حق[ تجلی و تابش انوار حق گاهی از 027]

 مثال زده می شوند.رخ و زلف معانی این دو به شکل که قهر و عزت و عظمت حق را می رساند( به این جهان می رسد که برای رساندن 

[ صفات خداوندی هم لطف و رحمت است و هم قهر و غلبه و رخ)صورت( و زلف بتها )که مظهر عشق و وحدت می باشند( از این 027]

 صفات لطف و قهر الهی بهره ای دارند و نشان دهنده ی آن دو صفات می باشند.

 چشم)مستی( ، لب)هستی(

 ـــن  لوازم  را بدینجاـــت کـــــرعای              نگر کز چشم  شاهــــــد چیست پیدا [066] 

 ــــلش گشت پیدا عین هستیو مستی              ز لعـــــ [ ز چشمش خاست  بیمـــاری061]

 ـل اوست جان ها جمله  رنجورو مخمور                ز لعـــ[ ز چشم اوست دل هامست 067]

 ــــــــان  بیمارلب  لعلش شفای  جـــ ز چشم او همه دل ها  جــــگر خوار               [060]

 ــــــفی نمایدلبش هرساعتی لطــــــــ         [ به چشمش گر چه عالـــم  در   نیاید      068]

 را چاره سازدان دمی  بیچارگـــــــــ          [ دمــــــــــــی از مردمی دل ها نوازد     067]

 [ به شوخی جان دهددرآب ودرخاک               به دم دادن زند آتــــــــش در افالک017]

 [ از او هرغمزه دام و دانه ای شـــــــد               و ز او هر گـــــوشه ای میخانه ای شد017]

 بازش عمــــــــارت   [ ز غمزه می دهد هستی به غـــــارت                به بوسه می کند012]

 ــدهوش دایـم ز لعلش جان ما مــــــ          [ ز چشمش خون ما در جوش دایــم       010]

 [ به غمزه چشم او دل می ربـــــــاید                 به عشوه  لعــــــــل او جان  می فزاید016] 

 این گویدکـه : نه ،آن دیگر : آری [ چو از چشم و لبش جویی کنــاری                 مر011] 

 ــان می نوازدبه بوسه هر زمان جــــــ        [ ز غمزه عالمی را  کار ســـــــــازد         017] 

 [ از او یک غمزه و جان دادن از مــا                 و ز او   یک  بوسه و اســـــتادن از ما010]
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 دا گشت آدمپیــــــــــنفخ روح ز  م                 شد حشر عـــاللمح بالبصر  [ ز   018]

 ــــــردندجهانی می پرستی پیشه کــــ     [ چو از  چشم و لبش اندیشه کردند             017]

 ــواب مستیدر او چون آید آخر خـــ  [ به چشمش در  نیاید جمــله هستی                077]

 چه نسبت خــــاک را  با رب ارباب؟   خواب                [ وجود ما همه مستی است یا077]

 چرا  گفــت؟ولِتَصْنَعُ  علي  عيني [ خرد دارد از این گونه صد اشگفت                072]

ه آن نکات و )گواه( چه چیزی فهمیده می شود؟ باید دقیقاً ب چشم شاهد[ این بار به این نکته ی مهم توجه داشته باش تا بدانی که از 066]

 مراحلی که گفتیم رعایت نمایی تا به اشتباه نیفتی!

 )سرخ رنگ( اوست که عین هستی پیدا شده است. لب لعل[ این همان چشم است که از او بیماری و مستی پدید آمده است و نیز از 061]

از لب لعل اوست که جان های آدمیان در  [ از چشم اوست که دل های ما از خود بیخود شده و مست و مخمور او گشته اند و نیز067]

 رنج و شوق افتاده اند. 

[ و نیز از چشم مست و بیمار اوست که دل های مشتاق بسیار دردمند و رنجور شده اند و عاشقانی که بیمار چشم مست اویند شفای 060]

 جان خود را در لب لعل او می جویند.

ه نمی شود و خود را نشان نمی دهد ولی تمام آن خواصی که گفتیم از خود بروز می [ گر چه جشم معجزه گر حق در این عالم دید068]

 دهد و لب لعل او در هر ساعت لطف و مرحمتی به هستی بویژه به انسان می نماید.

 اوست که برای لحظه ای هم که شده است آدمیان را مورد محبت و لطف قرار می دهد و لب لعل او برایچشم و لب [ همین 067]

 نیازمندان دنیا انگیزه و عامل راهگشایی و آرامش است.

[ با چشم شوخ و زیبای خود جان و حیاتی تازه در آب و خاک این زمین دمیده است )سبزی و خرمی خاصی به آن بخشیده است( و 017]

 با نفس های خود در آتش عشق و شور و شوق را در افالک و هستی انداخته است.

شاره به چشم و ابروی او( دام و دانه ای ایجاد شد تا مشتاقان خود را به هوای دانه در دام عشق خود اسیر نماید و از [ از هر غمزه )ا017]

 همین اشاره ی کوتاه چشم بود که در هر گوشه ای از عالم میخانه ای که شیفتگانش مست و دلداده ی او شوند بوجود آمده است.

ود ، هستی دروغین ما را به غارت می برد و دوباره با بوسه ای )از لب لعل خود( هستی واقعی و [ با غمزه و اشاره ی کوچک چشم خ012]

 رشد یابنده ای را تقدیم آدمی می کند.

[ از اینکه به آن چشم زیبا که درمان درد ماست نرسیده ایم از غصه و ناراحتی در رنج و عذابیم و از لب لعل سرخ و زیبای اوجان ما 010]

 االمال گشته و بیهوش شده است.از غصه م

[ ولی نباید از این نکته غافل شد که هر نگاه او هر چند کوتاه و کم ، ما را شیفته خود  می سازد و ناز و عشوه  لعل لبش جان ما را 016]

 تقویت نموده و رشد معنوی می دهد.

بهره مند نمی شوی و از حقیقت دور می مانی در این ی و ای مربوطه خود را کنار می کش[ وقتی از چشم ولب و آثر معنوی اشارت ه011]

 صورت با موافقت یا مخالفت این و آن )اشخاص( راهی به سوی حقیقت نخواهی داشت.

[ همین یک غمزه و نگاه اندک او گره ها و مشکالت را باز می کند و از بوسه ی لب لعل او در هر زمان بندگان مورد لطف و 017]

 می شوند.د و در معرض نوازش وافع یرنرحمت قرار می گ

[ یک غمزه ، هر چند کوتاه هم که باشد،  ما حاضریم که برای آن جان دهیم! و خود را فدای او سازیم . و اگر یک بوسه از او باشد 010]

 چه بهتر! که ما به هر قیمتی که باشد از او بستانیم. 
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،  البصر او هو اقرب وما اْمر الساعة اال كلمح]امت عالم را بر پا می نماید[ خدای عالمیان با یک چشم بهم زدن سریع حشر و قی018]

/حجر[ آدمی را که منشأ 27،  له ساجدين واذا سّويتُه و نفّخُت فيه من روحي ، فقعوا/نحل[ و از جانب دیگر از دمیدن روح خود]00

 تحوالت فراوانی در زمین و اجتماع است خلق نموده است .

می پرستی را او پی بردند و به این اندیشه فرو رفتند همه عاشق شدند و  چشم و لبخلق عالم از خاصیت اکسیری دات و[ وقتی موجو017]

 پیشه و روش خود قرار دادند و اینگونه بود که بنای جهان بر عشق به حق نهاده شد.که از خود رَستن و به او پیوستن است 

ابل زیبائی و غمزه ای از چشم او چیزی نیست و بحساب نمی آید ، پس چگونه است که [ هستی با همه ی زیبائی های خود در مق077]

 خواب ناشی از مستی در چشمان او پیدا ست و زیبائیش خیره کننده شده است؟) چه چیزی این چشم را تحت تأثیر دارد؟(

یخود شده است! پس این چه نسبتی است که این [ وجود ما انسان ها یا در خواب است و هشیاری ندارد و یا مستی است و از خود 077]

مُشتی خاک با ابعاد و مشخصه ی مادی و ترکیب پست و حقیر خود با زیبائیهای عالی و برتر رب االرباب )مبدأ و هادی همه ی هدایت ها 

 و پرورش دهنده ها( نرد عشق می بازد و از نگاه به آن هستی خود را به با داده است.

تجربه ی آدمی شگفت انگیزی های زیادی را از این چشم به یاد دارد، از جمله موقعی که مادر موسی می خواست تا [ این خرد و 072]

برای او سبدی بسازد و آن کودک دلبند خود را در آن نهاده و به رود خروشان نیل بسپارد ، پروردگار عالمیان فرمود: آن کشتی بی ناخدا 

التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدّولي و عدّوله  اَِن اقذ فيه فيت من بساز!]را در مقابل چشمان من و تحت نظار

 /طه[ پس این چه چشمی است که از آن یاد می کند!07،  َعْيني و القيُت عليك محبة ِمنّي و لتصنع علي

 درحلقه ی آن زلف مُشکین 
 شاید گفت از او، کان جای راز است [ حدیث زلف جانان بس دراز است          چه070] 

 ـانیـــــنـــر  مجـبــــــانید زنــجیــ[ مپرس از من حدیث زلف پر  چین           مجن076]

 ـــــاموشسر  زلفش  مرا گفتا که خــــ    [ ز قدش راستی گفتم سخن  دوش        071]

 ـد راه  طالبپیچش آمــــــــو ز او در       [ کژی بر راستی  زان گشت غـالب       077]

 ـــــقلجان ها  از او  بوده مُقلــــــ [ همـــــه دل ها از او گشته مسلسل            همه070]

 [ مُعلّق صد هـــــزاران  دل ز هر سو           نشد  یک دل  برون از حلقــــــــه ی او078]

 ـــافرنماندبه  عالم در ، یکی کــــــــــ   [ گر او زلفین مُشکین  بر  فشـــــاند         077]

 [ و گر بگـــــذاردش پیوسته ساکن            نماند در جهـــــــــان یک نفس  مومن  007]

 [ چــــــــودام  فتنه  می شد چنبر او           به شــــــوخی  باز  کرد  از تن ،  سر  او007]

 ؟          که گر شب  کــــم  شد اندر روز افزود[ اگر ببریده  شد زلفش چه غم بود002]

 [ چو او بر  کاروان عقـــــل ره  زد             به دست  خویشتن  بر وی گــــــره  زد000]

 ــاهی کند  شامگهی  بام  آورد گــــــ    [ نیاید زلف او یک لحــــظه آرام          006]

 بسی بازیچه های  بوالعــــــــجب کرد             ود صد روز و شب کردـز روی زلف خ[ 001]

 ـطّردادش بویی از زلف مُعــــــــ  ل آدم در آن دم شـــــد مُخمّر             کهـ[ گ007ِ]

 که خود  ساکن  نمی گردد زمـــــانی      ـــانی       [ دل  ما دارد  از زلفش نشــــ000]

 ز جان خویشتن دل بر گـــــــــــرفتم   ـم          تــاز او هر لحظه کار از سر گرف [008]

 [ از آن گردد دل از زلفش مشــوّش            که از رویش دلی دارد در آتـــــــش007]

[ و اما سخن پیرامون زلف جان جانان که برای ما عزیز است ، حکایتی بس طوالنی دارد ، چگونه می توان از این زلف صحبت کرد 070]

 قایقی را از آن بازگو نمود که پر از رمز و راز و نگفتنی های فراوان است !)که تا کنون به این صراحت و روشنی کسی نگفته است(و ح
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[ از من در باره آن زلف دراز و پرچین و شکن نپرسید که زیبائی و کمال و عظمت آن مرا دیوانه ی خود نموده است ! وقتی شما 076]

انگیز سخن می گوئید انگار زنجیری در گردن من انداخته و مرا به سوی او می کشانید و عشق عمیق مرا نسبت به درباره این زلف شگفت 

 او هویدا می سازید.

[ همین دیشب که خواستم که از قد رعنای چون سرو او سخن بگویم ولی ناگهان سر زلف او که مقداری از زیبائی های خود را به 071]

خود بیخود نمود، به من گفت: کمتر سخن بگو و خاموش شو! )که این عظمت ها و زیبائی ها برای تو قابل درک  من نشان داد و مرا از

 نیست!(

[ زلف زیبای اوازاین جهت ناراست و کژ است و سخت هم دل می برد بیان کننده و نشان دهنده ی راه پرپیچ و خم سالک و طالب 077]

 زیبا را با همت و تالش خود طی کند( صادق این راه پرپیچ و دراز وهروی راه حق است )که چگونه باید یک ر

[ همه ی دل ها و آرزوهای آدمی در رسیدن و وصال به او دیوانه زنجیری شده اند و همه ی جان ها از اینکه خود را به آستان مبارک 070]

 او برسانند دائماً در اضطراب و ناآرامی بسر می برند.

استه ی آدمی وجود دارد که از هر سو و جهت می خواهند خود را به او برسانند و از عشق او معلق و منتظر مانده [ هزاران دل و خو078]

 اند و در سعی و تالشند. چون امکان ندارد که کسی طالب کمال و زیبائی باشد و از این حلقه زیبایی زلف او بر کنار باشد) چون زیبائی او

 مافوق همه ی زیبائی هاست(

[ اگر او بخواهد که زلف پر چین و شکن و پر از مشک و عبیر خود را لحظه ای به جنبش در آورد و به عالمیان بنمایاند و از آن بوی 077]

 خوش و معطر به انسان ها برساند هیچ آدمی حقیقت وجودی او را کتمان نخواهد کرد و کافری در میان نخواهد بود.

ندهد و ساکن و پنهان نگهدارد هیچ انسانی آن زیبائی را درک نخواهد کرد و از عشق به او  [ و بر عکس اگر آن زلف را نشان007]

 محروم خواهد شد و یک نَفْس مومنی هم در جهان نخواهد ماند!

 [ همین که خواست تا چنبر زلفش)و پیچ و تاب آن( دامی برای ایجاد فتنه و مشکلی برای راه آدمی پیش آورد با ظرافت خاصی که007]

 فقط ازاوبرمی آید این گره را باز نمود و راه سیر و سلوک آدمی را هموار ساخت.

[ اگر زلف او کوتاه می شد و مقداری بریده و از پیچ و خم آن کاسته می شد چه غمی بود! که باعث خوشحالی هم می شد و راه 002]

 و چند صباحی بعد ، باز افزون می شد!کوتاه زودتر هم طی می شد ولی متأسفانه اگر در شب کم می شد روز دیگر 

[ او که مشکالت راه سالک را از پیش روی او بر می دارد ، جلوی کاروان عقل و خردمندی ضعیف و ناتوان آدمی را می گیرد و با 000]

ا عقل محاسبه گر دست خود گره و مشکالتی بر سر راه این کاروان عقل قرار می دهد)چون آدمی را با عشق به خود می خواهد و کاری ب

 ندارد.( 

[ این زلف طوالنی و پرپیچ و خم یک لحظه از جنبش باز نمی ایستد و هر لحظه قصد به دام انداختن آدمی را دارد و در هر بامداد و 006]

 شامگاه جلوه ای از زیبایی او را می نمایاند و این نمایش  همچنان استمرار دارد!

ده ی روی و زلف زیبای خود روز و شب های زیادی را آفریده و روشنایی بخشیده است و تنها این [ از درخشندگی و نور خیره کنن001]

 کار نبود بلکه کارهای عجیبی هم در این نظام آفرینش انجام داده است که بسیار مایه ی شگفتی و تعجب است.

ه شد و در کارگاه هستی با دست پرتوان حق به [ گِل وجودی آدم در آن لحظه که بویی معطر از زلف مُشکینش فرا رسید سرشت007]

 زیباترین هندسه ی وجودی معماری و ساخته شد.

[ بهمین لحاظ است که دل و همه ی ضمیر و خاطر ما ازآن بوی معطر زلفش نشانی ها دارد و خوب آن را می شناساند و بهمین دلیل 000]

 بوئیدن آن بوی خوش لحظه شماری می کند. این دل برای یک لحظه هم آرام و قرار ندارد و در رسیدن و

[ از دل و درون خود در هر لحظه نشانی او را خواستم تا از زلف پر شکنش بویی به ما برسد و راه سیر و سلوک الی الحق امیدوار 008]

 طع عالقه نمودم!کننده گردد و چون به او می اندیشم از جان خود که خیلی برای من عزیز و دوست داشتنی است دل بر کندم و ق
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[ به این خاطر دل و تمایالت درونی ما آدمیان است که از دوری زلفش در اضظراب و تشویش بسر می برد و سخت عالقمند رسیدن 007]

 به آن است که از آن روی زیبایش دلی در آتش دارد و در فراقش می سوزد.

 حُسن خدایی)رُخ(،آب حیوان)خط(

 یی است          مراد از خط جــــــناب کبریایی  است[ رخ اینجا  مظهر حسن خدا087] 

 [ رخش خطی کشید  اندر  نکـــویی          که از  ما  نیست  بیــــــــرون خوبرویی087]

 ــوان از آن کردند نامش آب حیـــــــ  [ خط آمد سبزه زار عالـــــــم  جان         082]

 ز خطش چشمه ی حیوان طلــــب کن         [ ز تاریکی زلفـــش، روز، شب کن   080]

 ـــانی بجو چون خطش آب  زندگــــ       [ خضر وار  از  مقـــــــام   بی نشانی    086]

 [ اگر روی و خطش بینی تو بی شک           بدانی کثـــــــرت از وحدت یکایک081]

 ــم باز خوانی سرّ  مبهـــــــ طش [ ز زلفش  بازدانی کار  عالــــــــــم           زخ087]

 [ کسی کو خطــش از روی نکو دید          صفــــــــــات  روی او در خط اودید080]

 است          که هر  حرفی  از اوبحر معــانی استسبع المثاني  [ مگر رخسار او 088]

 لم  از عالَـــــــــم  راز[ نهفته زیر  هر مــــــــویی  از او  باز           هزاران  بحر ع087]

 [ ببین  مرآت  قلب و عرش رحمــان            ز خط  عـــــــــــارض زیبای  جانان077]

صحبت می شود منظور حُسن و زیبایی خیره کننده ای است که از خداوند ظاهر می گردد و مراد و  رُخ و چهره ی اووقتی از [ 087]

  ی است.عظمت و بزرگی حق تعالخط  مقصود از

[ ازرُخ او خطی از نیکویی و زیبایی درعالم ترسیم شده که همه چیز را در بر گرفته است و با زبان بی زبانی به ما می گوید که : هیچ 087]

 چیز بیرون از این خط زیبا نمی تواند باشد.

است و همان آب حیات ابدیت و پایندگی [ آن خط زیبای دلنشین سبزه زار و گلستانی است که جان و حیات آدمی در آن روئیده 082]

 است که دل ها در جستجوی آن در تاریکی ها در شور و تالشند.

[ پس تو ای رهروی صادق! از سیاهی زلفش و به عشق زیبای آن ، روز را به شب برسان و از خط چهره اش چشمه ی جوشان آب 080]

 حیات واقعی و ابدی را جستجو کن.

از مقام معنوی و عرفانیی که داری و کسی از آن اطالعی نداشته باشد از آن خط  که می گویند هنوز زنده است()خِضر نبی [ مانند 086]

 بدست آور. آب زندگی جاودانهکه در رخ زیبای او نقش بسته است 

دید )بدون [ اگر تو رخ و خط زیبای حضرت حق را ببینی بی شک تمام کثرت و گوناگونی را در وحدت و یکپارچگی خواهی 081]

 هیچگونه تفاوت و تعارضی(

[ ازدیدار زلف اوست که هدفمندی  خلقت و جریان امور عالم را درک خواهی نمود و از خط عذارش اسراری از جهان را که قبالً 087]

 بر تو مبهم بوده است خواهی دانست.

 ال و جالل حق را در همین خط خواهد دید.[ کسی که شایستگی آن را دارد که به دیدار آن خط زیبا  نائل آید صفات جم080]

در خود دارد؟ که درزیر هر حرفی و خطی از آن چهره ی زیبا ، ( همه ی زیبایی ها را بطور کامل)سبع المثانی [ مگر رخسار او مانند 088]

 دریایی از معانی و اسرار و رموز پنهان شده است.

 دریای علم و آگاهی از عالم راز نهفته است. [ و نیز در هر مویی از آن زلف مُشکبارش هزاران087]

[ همین ارتباط را بین آئینه قلب آدمی و عرش رحمان که در آن منعکس است می توان دانست که همه خلقت از یک خط  روی 077]

 زیبای جانان است که از جان عزیزتر می باشد.
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 عکسی از خال او 
 ــط استکه اصل و مرکز دور محیـــ       [ بر آن رخ نقطه ی خالش بسیط است   077] 

 [ از او شد خط  دور هر دو عـــــــالم            و ز او  شد حظ  نفس و قلــــب آدم072]

 که عکس  نقطه ی خـــال سیاه   است   [ از آن حال، دل پر خــــون تباه است        070]

 ـزل ره بیرون شدن نیست[ زخالش حال دل جزخون شدن نیست         و ز آن منــــ076]

 [ به وحدت در نباشد هیچ کـــــــثرت          دو نقطه  نبود اندر  اصــــــل وحدت071]

 [ ندانم حال او عکـــــــس دل ماست            و یا  دل عکــــس خال روی زیباست 077]

 ـجا شد هویدا؟[ ز عکس خال او دل گــــــشت پیدا            و یا عکس دل آنـــــــ070]

 به من پوشیده گشت این راز مشــــکل   [ دل انـدر روی او ، یا اوست در دل؟         078]

 در اضطراب استگهی چون زلف او              هی  چون چشم  مخمورش خراب  استـگ[ 877]

 گهی تاریک چون زلــــف سیاه است   [ گهی روشن چوآن روی چوماه است        877]

 گهی دوزخ  بود ،گاهی  بهشت  است     [ گهی مسجد بود ، گاهی کُنشت است     872]

 گهی  افتد به زیرتوده ی خـــــــاک      ــم افالک        [ گهی برتر شود از هفتــــ870] 

 [ پس از زهد و ورع گردد دگـــر بار               شراب و شمع  و شاهد را  طلبـــکار876]

آن رخ زیبا و جذاب او نقطه ی سیاه و ساده ای وجود دارد که اصل و مرکز همه ی آفرینش است بطوریکه آن رخ در  [ بر روی077]

  مرکز است و بقیه در محیط آن مرکز و وابسته به آن هستند.

 شکل گرفت. [ از این نقطه)خال( بود که منحنی پیدایش دو عالم کشیده شد و نفس و روح آدمی و قلب و مرکز وجودی او 072]

[ این دل آدمی شیفته و غصه دار و خراب آن شرایط و حالتی است که خدای متعال او را آفریده است و آن را با مهارت از عکسی از 070]

 خال آن رخ ساخته است.

آن خال بیرون کند [ از آن خال سیاه ،  دل ما پرغم و غصه شده است بهر حال از اینکه بتواند خود را از میدان جاذبه و و کشش 076]

 امکان پذیر نخواهد بود.

[ هیچ کثرت و گوناگونیی به استحکام این وحدت لطمه ای نمی زند و آن را تجزیه نمی کند و هیچگاه بیش از یک )خال سیاه( در 071]

 این وحدت حضور نخواهد داشت.

که معلوم نیست آیا خال سیاه ی او عکسی از دل [ در اینجا دل انسان بقدری مهم ودر نظام ارزشی جهان خلقت با عظمت است 077]

 ماست و یا دل ما بود که در آن خال آشکار شد؟

 [ آیا عکسی از خال او بود که این دل را پدید آورد و یا عکسی از دل ما بود که در آن خال منعکس شد؟070]

خال در دل است  برای من یک راز است که تا کنون  [ در باره ی اینکه آیا حقیقت دل در وجود زیبای آن خال سیاه است و یا آن078]

 الینحل مانده است.

[ در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر دل و درون ما که همان حقیقت باطنی مااست عکسی از آن خال است پس چرا حاالت 077]

 گوناگونی پیدا می نماید و همواره به یک حال نیکو نیست؟

می شود و گاهی هم مانند زلف پرچین و شکنش ر خراب است و از خود بیخود ند چشم مست و عاشق او د[ چرا این دل گاهی مان877]

 در اضطراب و نگرانی بسر می برد؟

[ گاهی این دل از آن چهره ی چون ماه روشنایی می یابد و به فهم اسرار و درک حقایق نائل می شود و گاهی هم مانند زلف 877]

 است. سیاهش در تاریکی و ابهام
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[ این دل گاهی اهل مسجد و کِنِشت )معبد یهودیان( می شود و به عبادت و توجه به حق می پردازد و گاهی چون دوزخ پر از آتش 872]

 است و می سوزد و می سوزاند و گاهی هم مانند بهشت پر از گُل و ریاحین است؟

اهی اینقدر به قهقرا و پستی تمایل پیدا می کند که از توده ی [ گاهی از همه ی آسمان ها و زمین)هفت افالک( باالتر است و گ870]

 خاکی که در زیر پای ما است در درجه ی پائین تری قرار می گیرد.

[ بار دیگر همین دل از خاک بر می آید و راه زهد و بی رغبتی به مظاهر دنیا و ورع و خویشتن داری از گناه و خطاء می یابد .  876]

 می رسیم که باید پاسخ داده شود. شراب و شمع و شاهد ت باقیمانده به اکنون از آن سؤاال

 شراب و شمع وشاهد چه معنی دارد؟ (24

 [ شراب وشمع وشاهدعین معـــنی است          که در هر صورتی  او را   تجلی   است877]

 ت پنهان[ شراب و شمع، سُکر و نور عــــــرفان            ببین   شاهد که از کـــس نیس870]

 ــاهد  فروغ نور  ارواحـاح             بود شــــــــــ[ شراب اینجا زجاجه ،شمع  مصبـــ878]

 [ ز شاهـــــــــد بر دل موسی  شرر شد             شرابش آتش و شمعش شجـــر  شد877]

 است [ شراب و شمع جــان آن نورأسرااست             ولی شاهد همان آیــــــات کبرا877]

 ـــل  زشاهد بازی آخرـر               مشو غافـــــــ[ شراب و شمع و شاهد جمله  حاض877]

 ـــانیمگر ازدست خود یابی امــــــــ  [ شراب  بیخودی  درکــــــش زمانی            872]

 دریا رساند [ بخور می ،  تا زخویشت وارهــــاند               وجود  قطـــــــــــــره  در870]

 [ شرابی خور که جامش روی یاراست             پیاله چشم مست باده خــــــوار  است 876]

 ـوار  و ساقی آشامشرابی باده خــــــــ           [ شرابی می طلب بی ساغر و جـــــام   871]

 ــــیو راست ساقــــاسقاهُم  ربُّهُم  [ شرابی خور ز جام  وجـــــــــه باقی              877]

 بود کز لـــوث هستی             ترا  پاکی دهد در وقــــــــــــت مستی مي[ طهور آن 870]

 ، وارهان خود را زسردی              که بد مستی به است از نیکــــــــمردی مي[ بخور878]

دارای معنی و مفهوم خاصی است چون حضرت حق جلّ جالله  در اصطالح عرفا و دانایانشراب ، شمع و شاهد هر کدام از کلمات  [877]

 به صورت های گوناگون بر جهان و بندگان خود تجلی می کند و انوار رحمت و برکات خود را بر آنان می نمایاند.

بی به حضرت نشانه ی نورهدایت و عرفان و راهیا شمع)از خود بیخود شدن و مست و شیفته ی حق شدن( و سُکردر اینجا  شراب [870]

 یعنی او،  که از کسی پنهان نیست! شاهددوست است و خوب دقت داشته باشید که 

در اینجا فروغ و تابش آن  شاهدمانند مصباح )چراغ[ است و  شمعبه عبارتی زجاجه)ظرف شیشه ای و پیاله ی بلوری( و شراب [ 878]

 چراغ است که از نور ارواح سرچشمه می گیرد.

هد است که بر دل و ضمیر حضرت موسی)ع( تابید و آتشی از عشق و دگرگونی پدید آورد ، آن درخت که پیام [ این همان شا877]

 اوست. شراباست و آن آتش که از درخت زبانه می کشید  شمعرسالت و وحی الهی را به موسی اعالم نمود همان 

وی و پرقدرتی است که در شبی بنده ی مخلص خود که از جان و روح سرچشمه می گیرد نور و روشنایی معن شراب و شمع[ 877]

حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( را از مکه به مسجد اقصی در بیت المقدس سرزمین فلسطین سیر داد و شاهد آن آیات با 

 عظمتی است که حضرت وی مشاهده نموده است.

ین ما هستیم که نباید از بهره شدن از آنان غافل شویم چون حاضر هستند و ا شراب و شمع و شاهد[ پس نتیجه می گیریم که همواره 877]

 بهر حال خداوند شاهد بازی هم دارد.
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که ما را از این هستی خودخواهانه رهایی سازد پناه برد تا از دست کبر و شراب بیخودی [ برای درک این مفاهیم بلند ، باید به 872]

 ت درامان باشیم.غرورهای ناخودآگانه که سد راه کمال طلبی ادمی اس

 بنوش تا ترا از خویشتن دروغین جدا سازد و وجود ترا که قطره ای از عالم هستی است به دریای کمال و معنویت برساند. می[ از آن 870]

آن [ تو باید از شرابی بخوری که در روی جام آن تصویر زیبای یار نقش بسته باشد تا مبهوت زیبایی و جمال آن گردی! که پیاله 876]

 چشم انسان باده خواری است که از عشق حق مشحون گشته و خود را از یاد برده است.

[ البته این شراب باید بدون ساغر )پیاله( و جام باشد، شرابی که انسان را از خود بیخود کند و در آدمی اثر عمیق و ابدی گزارد 871]

 بطوریکه ساقی آن حضرت حق باشد.

باشد که ما را به سوی وجه باقی و ابدیت هدایت کند و پروردگار عالمیان ساقی آن باشد و آن شراب قرب [ آن شراب از جامی می 877]

 و معرفت را در کام ما ریزد.

[ این شراب از آن جهت پاک و طَهور است که در وقت مستی ما را از لوث وآلودگی های راهی که در این هستی پیموده ایم پاک 870]

 می گرداند.

شرابی بخور که ترا از سردی و مادیگرایی و دنیاطلبی نجات دهد. بهر حال آن مقام مستی و عشق و مبهوت شدن در حضرت حق  [ از878]

 به مراتب باالتر از نیکبختی و اعمال صالحی است که به قصد مزد و ثواب انجام می دهیم!

 خراباتی شدن چه ادعایی است؟ (25

 ستا خراباتی : از خود رهایی              

 [ خراباتی شدن  از خود  رهـایی است        خودی کفراست اگرخود پارسایی است807] 

 التوحيد اسقـــــاط االضافات[ نشانی داده اندت از خــــــــــرابات         که 867]

 ـــام  عاشقان الابالی استلی  است          مقــــــــــــ[ خرابات از  جهــــان بی مثا867]

 خرابات آشیــــان مرغ  جان   است          خــــــــــــرابات  آستان المکان  است[ 862]

 [ خراباتی،  خراب اندر خراب   است          که در صحرای  او عـــالم سراب است860]

 [ خراباتی است بی حـــــــد و نهایت          نه  آغازش کسی دیده  نه غــــــــایت866]

 ل  در  وی  می شــــتابی           نه خـــــــــود را و  نه کس را  بازیابی[ اگرصد سا861]

 [ گروهی انــــــدر او  بی پا و  بی سر           همه نه  مومن و  نه  نیز کــــــــــــافر867]

 رک  جمله خیر  و شر گـــــــرفتهـ[ شراب  بیخودی در ســــــــر گرفته          به ت860]

 [ شرابی خورده هر یک  بی لب وکام          فــــــــــراغت  یافته از  ننگ  و از نام868]

 خیـــــــــــــال جلوت  و نور کرامات  و شطح و طـــــامات         [ حدیث ماجرا 867]

 [ به بــــــوی  دُردیی  از دست  داده            ز  ذوق نیستی مست اوفتـــــــــــــاده817]

 [ عصا  و خرقه و تسبیح  و مسـواک            گره کرده  به دُردی  جمـــله را  پاک817]

 [ میان  آب و گِل  افتان و خیــــزان             به جای اشک ، خون از دیده ریــــزان812]

 [ گهی از سر خوشی در عالـــم  ناز             شده چون  شاطـــــــران گردن برافراز810]

 [ گهی از رو سیاهی رو  به دیــــوار             گهی  از سرخرویی  بر ســـــــــــردار816]

 [ گهی اندر سماع  از  شــوق  جانان            شده  بی پا و سر چون چـــــرخ گردان811]

 ده ــــی از آن  عالم رسینیده              بدو ذوقــــــ[ به هر نغمه که از مطــــرب  ش817]

 که در هر پره ای سرّی شگــرف است                سماع جان نه آخرصوت وحــرف است[ 810] 
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 [ ز سربیرون کشیده دلـــــــق ده تو               مجرد گشته از هر رنـــــگ  و هر  بو 818]

 ـز و ازرق[ فرو شسته بدان صـــــاف  و مُروّق              همه رنگ   سیاه  وسبــــــــ817]

 ـافی ازاوصافشده زان  صوفی  صــ             [ یکی پیمانه خورده از می صـــاف  877]

 [ به جان ، خاک  مزابـل  پاک رُفته                ز هرچ آن دیده ، از صد، یک نگفته 877]

 گشته بیزارـدی ی و  مریــــــــز شیخ   ـــن رندان  خمّار          [ گرفته دامـــــــــ872]

 این چه قید است؟؟تقواوزهدچه جای               چه شیخی و مریدی این  چه شید  است؟[ 870]

 [ اگر روی تو  باشد  بر کَـــــه و مِه                بت و  زنار  و ترســـــــــــایی ترا  به876]

هایی یابی ، چون این استقالل کاذب و اتکاء به نفس فرعونی و شدن یعنی از نفس بدکار و تمایالت شهوانی و شیطانی ر خراباتی [807]

در مذهب سلوک و خداپرستی کفر است و اگر پارسا و خویشتن دار باشی  خودیاست و خودیاظهار خودخواهی و کبر و غرور حاصل 

 به این حقیقت اقرار خواهی نمود.

خداپرستی و اعتقاد به وحدانیت ای ما به یادگار گذاشته اند وآن اینکه ،بر ، نشانی و تعریف خوبی خرابات[ درباره ی معنی و مفهوم 867]

 خدای متعال موقعی حاصل می شود که ما غیر از روح که از عالم پاک و ربوبی است بقیه را از خود دور سازیم.

یافت )جهان بی مثال( و آن مقام و سرزمین وجهانی است در عالم باال که مثل و نمونه ای از آن را در این دنیا نخواهی  خرابات[ 867]

 مرتبه ی کسانی است که در عشق به خدا و راه سیر و سلوک الی اهلل سراپا نشناسند و به این سود و زیان دنیایی وقعی ننهند.

یایی آشیانه ی مقدسی است که مرغ زیبای جان )وروح( در آن اقامت نموده است و آستان مطهری است که هیچ مکان دن خرابات[ 862]

 دارد. المکانبه آن مانند نیست و نشان در 

کسی است که به همه ی خرابی های نفس رسیده باشد و هیچ جان و رمقی برای این مار خوش خط و خال باقی نگذاشته  خراباتی [860]

 باشد و در صحرای فکر و شناخت او دنیا با  همه ی تعلقات و جاذبه های خود خیال و سرابی بیش نیست!

در طی مراحل کمال و سیر و سلوک معنی ، محدودیتی برای خود قائل نیست همواره در رشد معنوی و کسب مقامات  خراباتی[ 866]

 عالی است و کسی از اول تا آخر این تالش های درونی و بی ادعای او را مطلع نمی شود.

قامات آنان مطلع شوی نشانی از خود یا از کسی دیگر بسر بری و تالش کنی که از حال و م خراباتیان[ اگر صد سال هم در راه 861]

 نخواهی یافت )این جهان بی ادعا و بی تکلف ومنحصر به فرد برای کسی قابل احساس نیست!(

از خود بیخود شده و بی توجه به خود و عاشقانه آن را می پیمایند و همه ی رهروان این راه در  راه ویژه خرابات[ گروهی در این 867]

 به شکل مومن یا کافر دیده نمی شوند!)چون کفر و ایمان آنان فهمیده نمی شود و جز کیمیای عشق عالمت دیگری ندارند!(ظاهر 

[ این رهروان پاک نیت تمام جام شراب بیخودی را برداشتند و سرکشیدند و در مستی ناشی از آن جز خدا همه را از یاد بردند و 860]

 د.موضوع خیر و شر را کنار گذاشتن

و چون به آن شراب معنوی و عرفانی دست یافتند از بدنامی و ( شراب معنوی)[ آن شراب را بدون استفاده از لب و دهان نوشیده اند868]

 خوشنامی و شهرت آسوده خاطر شدند و جز به حق و ارزش های آن به چیز دیگری نمی اندیشند.

( و شطحیاتردن، تجربیات عرفانی را در قالب الفاظ خالف شرع ابراز داشتن)[ این حاالت روحانی و مقام سیر و سلوک را بیان ک867]

( و در فکر و خیال داشتن خلوتی در دل شب برای راز و نیاز و یا در پی نور کرامت طاماتآشکار نمودن کرامات در شکل گزافه و ادعا)

 خواسته های یک رهرو است( و انجام دادن اموری که عرف مردم قادر به انجام آن نباشند)که معموالً از

یکجا شستند و کنار گذاشتند و به خیال اینکه به نیستی و فنا در حق برسند به مستی از  شراب طهور[ تمام این حاالت را با بویی از آن 817]

 جام روی آوردند.
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ت سیر و سلوک است به ذوق آن [ عصایی که به آن تکیه می کرد، خرقه و لباس درویشان، تسبیح ذکر و مسواک را که از عالما817]

 به مشامش برسد ، همه را در کیسه ای ریخته و گره زده و به دور انداخته است. دُردی آن شراب طَهوربویی که از 

[ با تمام و همت بسوی او در حرکت است و خود را به آب و آتش می رند و از همه ی خطرات و موانع عبور می کند و با افتادن و 812]

 ن دراین راه با رخساری غمگین بجای اشک ،خون از دیده روان دارند.بلند شد

[ گاهی در این راه به سرخوشی و موفقیت می رسند و در عالم ناز با کمال احترام مانند پیک های تیز پا ، گردن برافراشته اند و به 810]

 مقامات باالی عرفانی می رسند.

ه رویی و تأثر شدید به موانع بزرگی چون دیوار برخورد می کنند و و قادر نیستند که گام [ گاهی هم به بن بست می رسند و با سیا816]

 بیشتری بردارند ، گاهی هم از سر خوشی و عشق به حق و از یاد بردن خود بر سر دار می روند و قربانی حق می شوند.

که سر از پا ه می پردازند وآنقدر به دور خود می چرخندرقص و سماع عارفان[ گاهی هم از شوق و عالقه ی شدید به جان جانان به 811]

 نمی شناسند! و خود را بطور کامل از یاد می برند.

آن صدا را از عالم باال یده اند و[ هر نغمه و آهنگ خوشی که از مطرب شنیده اند که سخن عشق را تعلیم می داد به ذوق و وجد رس817]

 از طرف جانان دانسته اند.

اع و وجد جان و درون آنان ، مگر غیر از تأثیر صوت و سخن است؟! که با نواختن پرده های موسیقی همراه با سخن خوش [ این سم810]

 مطرب اسرار شگرف وعجیبی را به رهروی حق می رساند؟

از هر گونه رنگ  [ این عاشقان از دایره ی تسلط حواس دهگانه)پنج حواس ظاهری و پنج حواس باطنی( خود را بیرون کشیده اند و818]

 و بوی تعلق و گرایش به مادیات خود را دور نموده اند.

[ یکی یکی و پی در پی این صفحات زنگار درون را که در طول زمان و تحت تأثیر خیاالت و اوهام و گناه و انحراف و دوری از 817]

 ردند و بدور انداختند)و از همه ی تعلقات رها شدند(حق که رنگ های گوناگون سیاه و سبز و کبود در آمده بود شستند و از خود جدا ک

[ این سالکان راه حق از می صاف و بی غش نوشیدند و به مقام صوفی که صاف و زالل شدن از اوصاف و رنگ های تعلق دنیایی 877]

 است نائل آمدند.

اروب نموده اند و از آنچه از حقایق و اسرار [ با تقویت و رشد جان خود ابعاد مادیات و تمایالت نفسانی را از خود شسته و ج877]

 وجودی که به کشف و شهود رسیده اند از میان صد حقیقت یک را هم برای کسی بازگو نکرده اند.

[ تمام جلوه های شهرت و خوش نامی را کنار گذاشتند و دامن رندانی که مست حق بوده و از خود و از دنیای مادیات بیخود شده 872]

 است بیزار گشتند. بزرگی و شیخی و یا مریدی و پیرویتند و از هر چه نشانه ی اند سخت گرف

یک حیله ی ضعیفی بیش نیست ! و اصوالً زهد  شیخ و پیرو و مرشد و یا مرید و تابع[ و در مقام و رتبه ی آن حالت عالی عرفانی چه 870]

 برپای  ما انسان ها اثر دیگری هم دارد؟! و بی رغبتی از دنیا و داشتن تقوا و پرهیزکاری غیر از قید و بندی

بت و زنار و [ اگر به این مردم از کوچک و بزرگ با دقت نگاه کنید هیچکدام الگوی خوبی نیستند و بهتر آن است که به 876]

 روی آوریم که برای ما بهتر از هر چیزی است. ترسايي

 اگر بت وزنار و ترسایی کفر نیست پس چیست؟  (26

 ــــــــد خدمتبود  زنار بستن عهـــــــ       مظهرعشق است و وحدت     [ بت اینجا877]

 ــــــد عین بت پرستیـــــ[ چو کفر و دین بود  قایــم به هستی            شودتوحیـــــ870]

 ــله یکی بت باشد آخرهر            از آن  جمـــــــ[ چو اشیاء هست هستی را  مظــــا878]

 یشه کن ای مرد  عاقـــــــل            که بت از روی هستی نیست  باطـــــــل[ نکو اند877]

 [ بدان کایزد تعــــــالی خـالق اوست            ز نیکو هر چه صادر گشت  نیــکو ست807]
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 [ وجودآنجا که باشدمحض خیراست            و گر شرّی  بود در او،  زغـــــــیر است807]

 یقین کردی که دین دربت پرستی است    بدانستی که بت چیست          [ مسلمان گر802]

 کجا در دین خــــــــود گمراه گشتی ؟    [ و گر مشرک زبت آگــــاه گشتی          800]

 بدان علت  شد اندر شرع ،کــــــــــافر   [ ندیده او ز بت جز خلـــــــق ظاهر           806]

 نبینی حــــــق پنهان              به شرع اندر  نخوانندت مسلـــــــــمان[ تو هم گر زو  801]

 [ ز اسالم  مــجــــــازی گشته  بیزار             که را کــــــــــفر  حـقیقی شد پدیدار807]

 [ درون  هر بتی  ، جانی است  پنهان              به زیر کفر ، ایمانی است  پنـــــــــهان800]

 ـا چه دق است، اینجگفتو ان من شيء [ همیشه کفردر تسبیح حـــــق است            808]

 فَذَرْهُـــم بعد ما جائت قل  اهلل    [ چه می گویم  که دور افتادم از راه          807]

  ازحق نمی خواستکه می شد بت پرست،   ؟         [ بدان خوبی رخ بت را  که آراست887]

 وبود ــکرد وهم او گفت وهم او بود           نکو کرد و نکو گـــــــفت و نک [ هم او887]

 رع  ایمانــ[ یکی بین و  یکی گوی و  یکی دان             بدین ختم آمد  اصـــل و ف882]

 در خلق رحمان ــ[ نه من می گویم  این بشنو ز قــرآن             تفـــــــاوت نیست ان880]

اطن و صاحبدالن در تفکرات و اشعار خود بت را مظهر عشق خدایی و وحدت وجود می دانند و زنّار بستن در لسان آنان اهل ب [877]

 پایبندی و تعهد در خدمت و اطاعت از خالق جهان است.

 شود![ چون این ایمان و کفر )قرب و بُعد به حق( متکی و قائم به هستی است توحید و خداپرستی عین بت پرستی می 870]

[ و این دیدگاه از آن جهت است که چون اشیاء و عناصر و پدیده ها همه از مظاهر و نشانه های زیبای هستی می باشند در میان این 878]

 اشیاء یکی هم بت است!)مگر نیست!(

ید که بت که یکی از مظاهر [ ای انسان خردمند و عاقل! اگر با دید بصیرت و اندیشه راستین این موضوع را بررسی نمایی خواهی فهم877]

 هستی است باطل و بیهوده نیست!

[ بی شک باید این آگاهی را داشته باشی که خداوند متعال بت را آفریده است و چون کار خدا نیکوست لذا مخلوق ونتیجه ی کار 807]

 او هم که از جمله بت می باشد نیکو خواهد بود.

ر محض و بر نظام احسن و محکم بنا شده است و اگر شری در گوشه ای از هستی [ از دیدگاه دیگر کل وجود در مجموع خی807]

 مشاهده شود از غیر است .

 [ اگر مسلمان می دانست که بت چیست؟ یقین می کرد که دین در بت پرستی است.802]

د که بت پرستی است گمراه [ و از طرف دیگر، اگر مشرکین و منکرین خدا از کیفیت بت آگاهی می یافتند هیچوقت در دین خو800]

 نمی شدند! )و خالق بت را نفی نمی کردند(

[ چرا چنین است؟ چون مشرکین به ظاهر بت توجه نمودند و از باطن و سرّ آن آگاه نشدند و لذا دین حق) و دعوت انبیاء( را نپذیرفته 806]

 و آن را رد نمودند.

 او را آفریده است نبینی در شرع ترا مسلمان نخواهند خواند.[ و اگر تو هم در این بت ، دست پنهان حق را که 801]

[ بیزاری و دوری از اسالم ظاهری که هیچگونه محتوای حق بینی در آن نباشد باعث گرایش به کفر می گردد! مگر نه این استکه 807]

 بعضی ها به کفر می گرایند و از دین حق فاصله می گیرند.

 ده پنهان شده است و در پشت همین کفری که در بت است ایمانی نهفته است![ در درون هر بتی یک جان زن800]
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/اسراء[ خداوند را 26، و اِنْ مِنْ شيء اال يُسبّحُ بحمده و ال تفقهون تسبيحهم [ همه ی موجودات بر اساس آیه ی مبارکه ی: ]808]

داتی است که حق را تسبیح می گویند! پس این چه باریک به پاکی می ستایند و تسبیح می گویند و اگر کفری باشد در میان همین موجو

 بینی و ایرادگیری ناصواب است؟!!

[ این مطالب سخنان مهمی است ولی ما از اهداف خود دور افتادیم ، شما بگذارید هر چه می خواهند بعضی از ناآگاهان در باره این 807]

 ( دیگر چه صحبتی باقی می ماند؟!/اسراء26موضوع بگویند بهر حال بعد از سخن خداوند)آیه ی 

[ به این مطالب حساس بیندیشید که به این زیبائی و نیکویی چه کسی بت را آراسته است؟ و اگر حق نمی خواست آیا کسی بت 887]

 پرست می شد و اسیر زیبائی بت قرار می گرفت؟

د، از جمله بت، و او بود که بت را به ما شناساند ! که خلقتش [ بهر حال این بت را او آفرید و او بود که گفت همه در تسبیح من هستن887]

 نیکو بود و سخنی هم که گفت نیکو بود و خود بت هم نیکو بود.

[ پس باید همه ی خلقت را یکی دید و از یک چیز سخن بگوئیم و همه چیز را از یکی بدانیم چون اصل و فرع ایمان به این چند 882]

 ان می رسد.جمله ختم می شود و به پای

ال تَري في خَلْق الرحمان مِن تفاوت [ خیال نکنید که این موضوع فقط نظر من است بلکه از قرآن بشنوید که می فرماید: ]880]

 /ملک[ یعنی: در خلقت و آفرینش خدای رحمان تفاوت و تبعیضی نمی بینی!0،

 نشان خدمت  
 ـد زنارشان  خـــــدمت  آمد  عقـــــن     [ نظر کردم   بدیدم  اصـل این کار        886] 

 ـــــل اول ز هر چیزی مگــر  بر اصــــ     [ نباشد اهــــــــــل دانش را مُعَوّل        881]

 دِياوفُوا  ب عَهــــدر آ در زمره ی   [ میان در بند  چون مردان به مردی           887]

 ختم به این نتیجه رسیدم که زنّار بندی یعنی در خدمت بودن و به عهد و پیمان وفا کردن.[ چون از روی دقت در اصل زنّار نظری اندا886]

[ اهل دانش و دانایی چون بخواهند که موضوعی را مورد بررسی قرار دهند از طریق اصل و ریشه ی آن به موضوع پی می برند و به 881]

 چیز دیگر تکیه و اعتماد نمی کنند .

انه مهیای جوانمردی و خدمت به خالق و خلق باش و در زمره ی مردان خدا قرار بگیر که به عهد و پیمان الهی [ با همت بلند مرد887]

 وفادار ماندند و تخلف نکردند!
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 از روی خردمندی به آسمان و زمین بنگرید تا مورد لطف حق قرار گیرید-31             

در حصار محکم طبایع و خصلت های درونی محبوس نساز و با سعی و تالش از آن بیرون آی و نظری از خود را        

روی خردمندی و تعقل به نظام آفرینش و تحوالت و تطورات آن بینداز. در خلقت آسمان ها و زمین ، اندیشه و تعقل 

بت )وممدوح( خود قرار دهد. یک لحظه داشته باش. تا با مشاهده ی آیات الهی، خدای سبحان ترا مورد لطف و مح

هم در باره این موضوع تفکر داشته باشید که چگونه خداوند عرش اعظم را محیط و مسلط بر دو عالم گردانیده است. 

و اصوالً چرا عرش رحمانی نامگزاری نموده اند؟! و این عرش رحمانی چه نسبتی و رابطه ای با قلب انسان دارد؟! چرا 

در ارتباط با هم بطور مداوم در جنبش و حرکتند و آرام نمی گیرند. مگر این دل [ حمان و قلب آدمعرش ر]این دو 

آدمی که کانون احساس و درک انسانی است مرکزعرش با عظمت و گستره ی الهی است ؟ که انگار این دل مانند 

 نقطه ای است که عرش الهی مانند دایره ای بر آن محیط است و دور او می چرخد.
 ار معینی بدون درنگ در حال حرکت استچرخ بزرگ عالم در مد-30

ای انسان درویش و نیازمند! در هر شبانه روز چندین بار عرش الهی بخاطر تو می لرزد و کرامت و حرمت تو را         

ین پاس می دارد. همه ی اجسام و عناصر خلقت در حال گردش و حرکت دورانی به دور نقطه ای می باشند و ا

موضوع باید دریچه ای برای بهتر فکر کردن تو باشد که چرا چنین حرکتی ایجاد شده است. این عناصر و حرکات 

آنان که مشرق و مغرب را پر نموده اند مانند چرخ چاه که روی محور خود می چرخد دائماً بدون لحظه ای درنگ و 

انه روزی تمام این چرخ بزرگ دور عالم را بدون کسب انرژی در حال حرکت دورانی می باشند. در هر دوره و شب

وقفه می گردند.افالک و سیارات موجود به تبعیت از این حرکت دورانی عمومی عالم به مرکزیت نقطه ای در حال 

 چرخیدن و گردیدن می باشند. 
 فلک)مدار( است که حرکت آنان بر یک کمان  می باشد  02برج های کرسی -32

تفاوت است وآن اینکه فلک نهم )چرخ اطلس( که در )هیأت بطلمیوس( نگهدارنده و حافظ هشت در اینجا یک        

فلک دیگر است دارای حرکتی عکس حرکت این هشت فلک است که مدار حرکت آنان روی یک دایره ی کامل 

ای متعدد نیست بلکه در یک منحنی و کمان است.در این میان حد اعتدال مربوط به کرسی است که دارای برج ه

است و در آن برج ها،  تفاوت و دگرگونی و یا خلل و گسستگی پیدا نمی شود. برج های کرسی: حَمَل، ثور، جوزا، 

خرچنگ)سرطان(، شیر)اسد( و خوشه ی آویزان)سنبله( می باشند.که بایستی بر این برج ها، برج های دیگری مانند 

 ین برج های جَدْی ، دَلْو و حُوت هم در این کرسی هستند.میزان، عقرب، کمان)قوس( را هم اضافه نمود و همچن
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 عدد می باشند  0124برج های ثوابت کرسی -33

که تعداد آنان هزار و بیست و چهار عدد می باشند در این کرسی واقع شده  غیر از این برج هایی که گفتیم ثوابت      

فتم کیوان حکم نگهبانی و پاسبانی را دارد و در فلک اند و در مدار و موقعیت خاصی می باشند. در چرخ )فلک( ه

ششم برجیس استقرار یافته و جای و مکان معینی یافته است.در فلک پنجم بهرام جای گرفته است . و در فلک چهارم 

آفتابی که عالم را با پرتوافشانی خود روشن نموده است قرار دارد . در فلک سوم زهره و در فلک دوم عطارد است. و 

قمر هم در مداری در چرخ دنیا که به محل زندگی ما)زمین( نزدیک است در حال حرکت به دور زمین می باشد. 

آغاز و پایان حرکت فلک زُحَل از برج جَدْی تا برج دَلْو وبرای فلک مشتری از برج قوس تا برج حوت است. برج 

در فلک چهارم در کنار خورشید آرمیده است.       های حَمَل و عقرب در مدار فلک بهرام جای گرفته اند و برج اسد 

فلک زهره با برج های ثور و میزان یک گوشه)زاویه( را تشکیل می دهند در حالیکه فلک عطارد در کنار جوزا و 

 خوشه )سنبله( قرار گرفته است و این سه با هم در یک مجموعه و الیه هستند.
 می استمنزل دارد ومدار حرکتی آن سه 28فلک قمر -34

فلک قمر)اولین فلک( چون برج خرچنگ )سرطان( را همجنس خود دید در کنار هم طوری قرار گرفتند که       

محل تقاطع فلک حامل و)مایل قمر در آخر دایره مفروضه با اول دایره مزبور( با هم یک گره را تشکیل دهند. فلک 

فتاب قرار گرفته و از نور آن بهره مند می شود)مستنیر( . وقتی منزل است و در تمام این منازل در مقابل آ 28قمر دارای 

ماه به پایان منازل بیست و هشتگانه خود می رسد مداری شبیه عرجون )چوب خوشه ی خرما که به شکل داس خمیده 

 منحنی سهمی ( در می آید. -و خشک شده است
 بیند کسی که به یقین و دید صحیحی نرسیده است همه چیز را باطل می-35

اگر توسط اندیشه و قدرت خردمندی مرد کامل و فهمیده ای شوی ، هر آینه این عظمت هستی و حرکات و      

تطورات آن را باطل و بی هدف به حساب نمی آوری. کالم خداوند درقرآن بیان کننده ی این حقیقت است که آن 

یند. اگر به ساختمان وجودی یک پشه نگاه کنیم کسی که به یقین و دید صحیحی نرسیده است همه چیز را باطل می ب

همه ی ضوابط و نکات ضروری در آن رعایت شده است که نشان دهنده حکمت بالغه خداوندی است ، حال چگونه 

 تسرّی نداشته باشد. این حکمت و دانش در بنای مستحکم موجوداتی چون تیر و بهرام
 همه افالک با حکم خداوند جبار نظم می گیرند-36

اگردر اصل این حقایق و تحوالت شگفت انگیز نظام متقن عالم بیندیشی و خوب بررسی کنید تمام افالک را      

خواهی دید که با حکم خداوند جبّار که بهبودی بخشنده ی نظم عالم امکان است در حرکت و گردشند. آن منجم 

ان و شناخت خدا بی بهره است این آثار شگفت که با دانش خود سرنوشت مردم را تصویر و تعبیر می کند و از ایم

انگیز نظام عظیم آفرینش را یک شکل غریب و تصادفی که بی هدف پدید آمده است تلقّی می کند!)زهی بی خبری 

و نادانی(. او نمی داند که این چرخ نیلگون آسمانی که به شکل گنبدی است با سر پنجه ی تدبیر و فرمان بی چون حق 

 اند و هر چه دارند از اوست.تسلیم و مطیع 
 مشومحبس زندان طــــــــبايع        برون آي و نظر کــــــــن در صنايع 
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 تفكر کن  تو درخلق سمــــاوات        که تا  ممــــدوح حق گردي  در آيات 
 ببین يک ره که تاخود عرش اعظم       چگــــــونه شد محیــط هردو عالم؟ 
 ش اعـــظم؟         چه  نسبت دارد او با قلـــــب انسانچرا کردند نامش عر 
 چرا درجنبش اند اين هر دو مـادام        که يک  لحــــــظه نمي گیرند آرام ؟ 
 که اين چون نقطه، آن دور محیط است  مگردل مرکزعرش بسیـــط است        
 اي مرد درويشسراپــــاي  تو عرش   بر آيد هر شبانروزي کما بیــــش        
 ـک بنگر ؟چرا گشتند  يک ره  نیــــ       از او درجنبش اجسام مـــــــدور  
 همي گردند  دائــــم بي خور و خواب   ز مشرق تا به مغرب همچو دوالب       
 به هرروزو شبي  اين چرخ اعـظم         کند دور تمــــــــــــامي گِرد عالم 
 به چــــــرخ  اندر همي باشند گردان   اين سان       و ز او افالک ديگر هم بر 
 همــــــــي گردند اين هشت مُقوّس  ولي بر عكس دور چـــرخ اطلس         
 که آن را نه تفــــــاوت نه فروج است  معدل کرسي  ذات الــبروج است         
 و شیر و خوشه آونگحَمَل با ثَوْرو باجوزا وخـــرچنـک         بر او بر همـــــچ 
 ز جَدي و دَلْو و حـوُت آنجا  نشان است  دگرمیزان عقرب پس کمـان است        
 ــام خويش  دارندکرسي مقـــــکه بر  ثوابت يک هـزارو بیست و چـارند        
 ششم بـــرجیس را جاي و مكان است  به هفتم چرخ کیوان پاسبان است         

 م را جــاي         به چارم  ، آفتــــــــــاب  عالم آرايبود پنجم فلک ، بهرا  
 سیوم زهره ، دوم جاي عـــطارد         قمر  بر چـــــــــرخ  دنیا گشته وارد  
 زُحل را جَدْي و دلـــو مشتري باز         به قـوس و حــــوت کرد انجام و آغاز 
 ـــــورشید را  شد  جاي  آرامحمل با عقــرب  آمد  جاي بهرام         اســد خ 
 عطـــــــارد رفــت  در جوزا و خوشه  چوزهره ثورومیزان ساخت گـوشه         
 قمرخرچنگ را هم جنس خود ديد         ذَنَب  چون رأس شد يک عقــده بگزيد 
 شـود  با آفـــــــــــتاب آنگه مقابل د منازل         قمر را بیست و هشت  آم 
 فكر گردي  مرد کـــامل          هر آئینه که گويي نیست باطـــــــل اگر در  
 کالم حق  همي ناطق بدين است         که  باطل  ديدن از ضعــف يقین است 
 ر و بهرامــــود تیـــــمت تام          نباشد  در وجــــــوجودپشه  دارد حكـ 
 ـــــک را  بیني اندرحكم جبارولي چون بنگري دراصل اين کار          فلـــــ 
 اثر گويدکه ازشكـــــــل غريب است  منجّم کو زايمان  بي نصیب است         
 نمي بیند که اين چـــــرخ مدوّر          به حكــــــم و امر حق گشته  مسخّر 

 هر چیزی که وارد کارگاه هستی می شود از یک استاد ماهر و زبردست است-30             

تو درباره این افالک آسمانی که در حال حرکت دوران هستند از من سؤال می کنی؟ افالکی که مانند چرخ         

کوزه گری روز و شب در حال گردش و حرکت می باشند. تحوالت و تغییرات در این نظام هستی طوری است که 

وردن جهانی دیگر بکار می گیرد ) و نظام آن داور دانا در هر لحظه ترکیب جدیدی از آب و گل را برای پدید آ

هستی در هر لحظه ساخت جدیدی می یابد(. در کارگاه فعال هستی هر آنچه که در زمان و مکان آن وارد می شود و 

هر طرحی که برای بسامان در آوردن آن بوجود می آید از یک استاد ماهر و زبردست و از یک کارخانه که آنهم 

 می گیرد.تحت نظارت اوست، شکل 
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 سؤاالتی پیرامون اوج و حضیض کواکب-38

حال این سؤاالت مطرح است که اگر کواکب )ستارگان( در مسیر رشد و تکامل می باشند پس چرا در هر لحظه      

با نقص و کمبود و زحمت و مشکالت روبرو هستند؟! و همچنین کواکب در مدار خود در حال حرکت می باشند و از 

اصی برخوردارند، پس چرا در نهایت ، سرنوشت گوناگونی می یابند؟ چرا مرتبه و مقام آن یک رنگ و شکل خ

گاهی پست و پائین و گاهی هم در اوج و مرحله ی عالی است و گاهی هم اتفاق می افتد که تنها در گوشه ای می 

رز قرار گرفتن ستارگان در باشند تا با ستاره دیگری یک مجموعه ی زوج و همراه را تشکیل دهند؟)منظور شبستری ط

است( چرا در دل و کانون این چرخ عظیم آفرینش یک گوی پر آتش )خورشید( قرار گرفته است؟ و  منطقةالبروج

اصوالً به شوق چه چیزی و برای رسیدن به کدام هدف و آمالی بی دریغ در تالش و زحمت است و پرتو افشانی و 

ر این گوی آتشین مانند دالوران پیاده و شمشیرزنانی پرقدرت آماده ی حرارت دهی می کند؟ تما م ستارگان به دو

مبارزه و خدمتند که در میان آنان بعضی ستارگان در باال و بعضی دیگر در پائین قرار گرفته اند.)اوج و حضیض 

 ستارگان(. 

 طبایع و عناصر و موجودات در عین تضاد در استقرار نظم طبیعت با هم مشاکت دارند-07  

است در محیطی در زیر این افالک مستقر شده  عناصر مواد اولیه ی سازنده ی طبیعت که آب،باد،آتش و خاک      

اند. همه ی عناصر و پدیده های عالم در هرموقعیت و مکانی که هستند مواظبند تا حتی یک ذره پا را از دایره وظائف 

رینش بر آن استوار شده است خارج نسازد) همه تحت امر خود که خدای عالم برای آن مقرر فرموده است و اساس آف

در عین اینکه ضد یکدیگرند در کنار هم جمع  الهی هستند( چهار طبع و سرشت گرمی، سردی، رطوبت و خشکی

شده اند ! آیا تا کنون کسی این حقیقت را تجربه نموده و چنین چیزی را مشاهده کرده است؟هر یک از این طبایع 

ذات و اشکال خود گونه گون و متفاوتند ولی بر حکم ضرورت برای حفظ نظام خلقت یک چیز شده چهارگانه در 

اند و به وحدت رسیده اند. از این وحدت طبایع سه گونه به ترتیب اول جمادات ، دوم گیاهان ، سوم حیوانات پا به 

 عرصه ی وجود گذاشته اند. 
 مر خداوندندموجودات در هر موقعیتی در نظام هستی مطیع ا-41

خداوند با تغییر و تحولی که در ماده ی اولیه ی پیدایش جهان )هیولی( به عمل آورده است عاشقانه و طرب انگیز       

آن را به صورت ها و اشکال و قالب های صاف و روشنی ساخته و پرداخته نموده است. همه ی پدیده ها و عناصر 

ل و دادگری خداوند داور در جای مناسبی استقرار یافته و در هندسه ی طبیعت بر اساس قوانین و احکام الهی و عد

وجودی آفرینش نقشی را بعهده گرفته و مطیع امر اویند.جمادات به لحاظ قهر وغلبه ی خداوندی بر خاک زمین افتاده 

روی راستی و اخالص اند و گیاهان از جاذبه ی مهر و محبت او بر پای ایستاده و به او نظر دارند. حیوانات اهلی از 

حیات آدمی را روشن می نمایند و برای تداوم و برپا نگهداشتن نوع بشر ،خود را در معرض این کار می گذارند. همه 

ی موجودات از جمادات و گیاهان تا حیوانات و انسان بر خالقیت و داوری و حکمت خداوندی اقرار نموده و در هر 

 بیح و تکریم می نمایند و همه خواهان اویند و به سوی او در حرکت می باشند.روز و شب و در هر موقعیتی او را تس
 توگويي چیست اين افالک دوّار؟         به گردش روز وشب چون چرخ فخّار
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 در او هر لحظه اي دانــاي داور          ز آب وگــــل کند يک ظرف ديگر
 از يک کـارخانه استز يک استاد  و   هر آنچه درزمان ودرمـكان است       

 کواکب گر همه  ز اهل کــمالند          چرا هر لحظه در نقـــــص و وبالند 
 چرا گشتند آخــــــر مختلف حال ؟    همه در جاي وسیرو لون واشكال       

 چراگه درحضیض وگه در اوج اند          گهـــي  تنها  فتاده ،گــاه زوج اند
 تش؟          ز شـوق کیست او اندرکشــــاکشدل چرخ ازچه شـدآخـر پرآ

 همه انجم  بر او گــردان پیـاده          گهـــــي باال و گه شیب اوفــتاده 
 گرفته جاي خــود در زير افـــالک      عناصرآب و باد  و آتش و خـاک      

 که ننهدپاي يـــک ذره پس و پیش  مالزم هر يكــي درمنزل خويش       
 بهم  جـــمع آمده کس ديده  هرگز   اضداد در طــــــبع مراکز        چهار

 شده يک چیز از حــكم  ضــرورت  مخالف هريـكي درذات وصورت        
 جـــــماد، آنگه نبات ، آنگاه حیوان   موالید سه گـــانه گشه ز ايشان       

 افي صوفیـــــانههیولي را نهــــــــاده در میانه         ز صورت گشته ص
 همه از  حكـــم  امر و داد  داور        به جاي استاده و گشته  مسخـــــّر
 جماد از قهر  بر خــاک  اوفتاده          نبات  از مهـــــــر برپاي  ايستاده

 فروغ جانورازصدق واخـــالص         پي  ابــــقاي جنس و نوع اشخاص 
 ـرار         مر او را روز و شب گشته  طلــبكارهمه بر حكم داور  داده  اقــ

 کتاب تکوین آفرینش شبیه کتاب وحی الهی است-40              

آنکس که جان و روح او در معرض انوار خاص الهی است از طریق مشاهده ی این جهان وسیع که کتاب تکوین         

قت واقف خواهد شد.کتاب تکوین آفرینش شبیه کتاب حق تعالی است و شبیه آیات قرآن است به همه ی اسرار خل

وحی الهی است که عََرَض و صورت آن اِعراب و حرکات روی کلمات و جوهرو ذات پدیده ها حروف آن کتاب را 

تشکیل می دهد ، برای وقوف و آگاهی از این کلمات و پدیده ها مراتبی وجود دارد مانند آیات قرآنی که برای 

راحلی را طی نمود. هر عالمی که خدا بیافرید شبیه یک سوره ی خاص قرآن است. عالمی شبیه درک آنان بایستی م

 سوره ی فاتحه و عالم دیگر شبیه سوره ی اخالص است. 
 عقل کل مثل بای بسم اهلل و نفس انسان مثل سوره ناس در قرآن است-42

است مانند بای بسم اهلل درقرآن کریم که  عقل کُلنخستین آیه و نشانه ای که از او وجود دارد و او آفریده است     

است  همه ی حقایق و آگاهی ها در آن نهفته است. دومین نشانه ی نورانیت و آیات روشن او نفس کُل و روح عالم

یعنی  مشکاةکه اگر عالم را یک شخص معین تصور کنیم این روح در او دمیده شده است)حال اگر عقل کل را 

است که از ریزش و الطاف نورانیت  )چراغ( همان نفس کُل اغ را بگذارند فرض گردد( مصباحجایی که در آن چر

 حق، جهان را مشحون از روشنایی نموده است.

است که با تسلط بر آن جهان را به نظم و قانون در آورده و اداره می  سومین آیات روشن حق عرش خدای رحمان     

ت که آسمان ها و زمین را در بر گرفته است و او قدرت و سلطنت خود را بر اس کند و چهارمین آیات او هم کرسی

است که شبیه سوره ی حمد که هفت آیه دارد او هم  آنان گسترده است. پس از کرسی مرتبه ی اجرام آسمانی

عظمت هفتگانه است. اگر در این اجرام سماوی نظری افکنی خواهی دید که هر کدام یک نشانه روشن و آشکاری از 

اوست. پس از کرات و ستارگان آسمانی)اجرام آسمانی( جرم سه عنصر جمادات،گیاهان و حیوانات است که البته این 



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

6161                          

  

آیات بقدری زیاد است که قادر به شمارش آن نیستیم. درآخرین این سیر، به نفس انسانی می رسیم که ماهیت و 

آخرین سوره ی قرآن است او هم در آخر کتاب شخصیت آدمی را شکل می دهد و درست مانند سوره ی ناس که 

 آفرینش آمده است.
 همه عالـــم کتاب حق تعالي است  لي است        به نزد آنكه جانــش در تجـ  
 عرض اِعراب وجوهرچون حروف است          مراتب  همــچو آيات و وقوف است 
 وآن ديگر اخالص ازاوهرعـــالمي چون سوره اي خاص           يكي زان فااتحه، 

 آمدباي بسمل  نخستین آيتش عقـــــــل کل آمـد         که در وي همـچو  

 دوم نفس کـــل آمـد آيــــــت نور         که چون مصـــباح شد از غـايت نور 
 سیــوم آيت دراو شدعـــرش رحمان          چهـــــارم آيت الكرسي  همي دان 
 ي است          که دروي سوره ي سبع المثاني استپس ازوي جرم هاي آسمـــان 
 نظـر کــــــن باز درجـــرم عنـاصر         که هر يـــک آيتي هستند باهــــر 
 پس ازعنصربودجــــــرم  سه مـولود         که نتوان گـــــردد اين آيات معدود 

 تـــــــم قرآنآمدآخرخناس در آخـــــتر گشت پیـــدا نفس آدم          که بر 

 

 يك قطره از درياي حيات است جهان                                                           
 همه موجودات با دو نیرو ،یکی موافق به طرف مرکزو دیگری مخالف باآن مواجه اند-43

مانند آن گیاهانی هستند که زنده از  شما تمام موجودات عالم را بر اساس این مثال تصور کنید که اجزای عالم        

یک قطره ای بوده اند که از دریای حیات الهی سرچشمه گرفته اند. این تحوالت که در پدیده های عالم اتفاق می 

افتد تناوبی و دوره ای است و پس از مدتی که به پایان راه می رسند دوباره به اول برمی گردند و تحولی دیگر را آغاز 

یک از این عناصر و موجودات در طی تکاملی خود به سوی مرکزی در حرکتند که طبیعت و قوانین  می کنند. هر

موجود در آن با این حرکت به مخالفت بر می خیزند)دو نیروی مخالف همدیگرند: یکی نیروی جسم به سوی مرکز 

 کمال و دیگری نیروی مخالف طبیعت بعنوان عامل بازدارنده رشد موجودات(.
 دریای وسیعی از وحدت و یکپارچگی است  هستی-44

بلی، هستی مانند دریای وسیعی است که نشان دهنده ی وحدت و یکپارچگی است و لیکن هزاران موج پرخون از      

آن بر می خیزد و آدمی را مجنون و شیفته ی خود می سازد. به همین یک قطره ی ناچیز باران که حکایت آن را ذکر 

کنید که چگونه از ابتدای پیدایش تا باران شدن و بعد با خاک ونور یکی گشتن و زمینه ی رشد کردیم با دقت نظر 

 گیاهان را فراهم نمودن چندین شکل و تحول می یابد و هر کدام از این اشکال نام و نشانی دارد.
 جهان از یک قطره پدیدار گشته است -45

ه ی آب چنین است: بخار، ابر، باران، نم)رطوبت( و گِل)مخلوط پس تا اینجا مراحل سیرطبیعی تحوالت یک قطر       

آب و خاک( و بعد تبدیل شدن این چهار عنصر به نباتات)گیاهان( و جانوران و سرانجام در حد کمال خود بخشی از 

یم و بدن یک انسان کامل شدن. آخر مگر تمام این پدیده های شگفت انگیز و گوناگونی که بعضی از آنها را بر شمرد

یا آثار شگفت انگیز دیگری که هنوز دیده و شنیده نشده اند در ابتداء از یک قطره سرچشمه نگرفته اند؟ این جهان که 

پر از عقل و تشخیص )که ریشه در عقل کل دارد( و نفس و حرکت)که از نفس کل منشأ دارد( است و این دستگاه 
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در این فضای گنبدی شکل در گردش و حرکتند مگر غیر از  عظیم و پر هیبت چرخ و فلک که با نظم و نظام دقیقی

 این است که از ابتداء تا پایان همه از یک قطره پدیدار شده اند؟!

 
 همه ي اجزاي عالــم چون نباتند          که  يـــک قطــــره ز درياي حیاتند   
 ـــچو آغازهمه   انجام  ايشــان هم   زمان چون بگـذرد بروي شود بـاز           
 که  نگذارد طبیــــعت  خـوي  مرکز    رود هر يـک از ايشان سوي مرکز          
 چودريايي است وحدت لیک پرخون          کز او خیزد هزاران موج  مــــجنون  
 چگونه  يافت چنــتدين شكل و اسما  نگرتا  قطره اي بـاران  ز دريـــــا          
 نبات و جانور ،  انسان کـــــــــامل  ان و نـــــم وگِل        بخار و ابر و  بـار  
 کز  او شد  اينهمه اشـــــــیا  مُمَثّل  همه يک قطره  بود  آخـــر در اول          
                جهان ازعقل ونفس وچرخ  واََجـرام          تو آن  يک قطره دان ز آغاز و انجام  

 ل حرکت یک نقطه در یک دایره استجهان مثالهیجی : -46

حقیقت وجودی جهان یک نقطه بیش نیست و این اعتقاد شبستری است که جهان را با نگاه خاص وحدت         

وجود می نگرد و آن نقطه در مقابل حق مانند یک صفر است و کثرت و فراوانی در آثار خلقت ناشی از تصورات 

تحوالت و سیر آن انتزاعی است ، شبیه یک محرک نقطه ای که چون در انسان است . پس جهان وجود دارد ولی 

دایره ای  از فضا به حرکت  در می آید)مثل آتش گردان( محیطی از دایره را پر می سازد در حالیکه نقطه ای بیش 

 نیست. 

 ـرهنقطـــه اي در دور چـون شد سـايره         مي نمـايـــــد پیش چشمش دايــ                
 وهم را بگـــــذار کاينجا  غیر نیست         اندرين دوران بجز يک نقطــــه نیست             

 هر که او بگذشت از وهم وخیــــال          نــــزد وي نقـش دويي آمــد ضـالل             
 عالم کي است کثـــرت اشیــاء  نمـود وهـمي است         جز خـــــدا موجـود در             

 عارفان را کي در اين معني شـک است    گر يكي صــد بار بشماري يكي است                   
 (61الی  67ابیات  022)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی ، ص                                   

 ستگ هابی نهایت بزر بی نهایت کوچک ها و مجموعه جهان الهیجی : -47

امروزه با سیستم های دقیق مثل میکروسکوبهای فوق مدرن الکترونیکی می توان با دنیای بی نهایت کوچک            

ها آشنا شد و شگفت انگیزی آن را با چشمان خود دید و همچنین با تلسکوپ های قوی می توان سیارات و اجرام و 

ی قرار گرفته اند مشاهده نمود که همه حکایت از نظم دقیق ستارگان آسمانی را که با نظم خاصی در مدار معین

آفرینش است . واقعاً این دنیای بی نهایت کوچک ها و دنیای بی نهایت بزرگ ها چه درسی به عرصه وجود آورده 

 است؟
 ذره اي گشته جهان  اندر جـهان   صد هزاران بحـــر در قطره  نهـان                    
 و ز قبول او زمین هم روي تافت    امــانت کـاسمانش برنتـــافـت       آن             

 در درون  جُبّه اي جــا  مي کند    در دل يـک ذره  مـــــأوا مي کند                   
 د درنشـانـبي نشـان گشته  مقی   ال مكان اندر مكـــان  کرده مـكان                    

 ود در ذره ايـمهر پنهان چون ش   جد بحر اندر  قطــــره اي        کي بگن             
 ـن ظاهر شد ببینـاين ابــــد عین ازل آمــــد  يقـین         باطن اينجا عی            

 (20الی  22، ابیات717) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                           
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 م هستی گنج مخفی بود که ناگهان آشکار شد!نظامولوی : -48

در نگاه صاحب مثنوی جهان و هستی و نظام مستحکم الهی که گنج مخفی بود چگونه از عدم سر برآورد و ظاهر      

گردید؟ می گوید: کل جهان با همه شگفتی های محیرالعقولش مانند یک کوزه بسته بود که سراسرآن علم و خوبی 

محبت حق لبریزشد ازپری بیرون زد و آنچه که داشت ازداخل به بیرون ریخت و ازآن است است وچون ازعشق و 

که جهان به این زیبایی خلق شده است که انسان یکی ازآن موجودات و فرآورده هاست.حال برای شناخت این 

بدانید که با این  جهان چه باید کرد؟شما برای شناخت جهان سعی و تالش می کنید و قصد پربدن آن را دارید باید

عقل جزوی که ضعیف ومحدود است و به دست وسوسه هاس عقالنی و نفسانی اسیراست و در حکم انداختن 

سنگی بسوی این کوزه را دارد نمی توان به اسرار جهان ازآن جمله انسان پی برد! چون همه ذرات عالم عاشق و 

حرکت هستند.باید درست دید و ازنگاه ربابی حضرت شیفته حقند و رقص کنان و شادی کنان بسوی او در سیر و 

دوست به جهان نگریست .تا ببینی که چه زیبایی هایی در آن دیده می شود؟!!و این ممکن نیست مگر آنکه درون را 

 پاک سازی و لطف حق هم شامل توشود وترا درشناخت این دنیای شگفتی ها مساعدت نماید.

 کـو بود از علـــم وخوبي تا به سر  بـو دان اي پسر        کـــــل عالم را   س             
 قطره اي از دجله ي خوبي اوســت          کان نمي گنجد زپُـــري زيرپوست            

 گنج مخفي بُــد ز پُري چـاک کرد           خاک را تابان تر از افــــالک کرد            
 جــوش کرد          خاک راسلطــان اطلس پوش کرد گنج مخفي بُد  ز پُري            
 ور بديدي شاخي از دجـــله ي خدا           آن سبو را  او فنـــا کــردي  فنا            
 بي خــــودانه بر سبو سنگي زدند      آنک ديدندش همـیشه بي خــودند                 
 ه           وآن سبــوزاشكست کامل ترشـدهاي ز غیــــرت بر سبوسنـگي  زد            
 خُـــــم شكسته آب از او ناريخـته            صددرستي زين شكست انگیـخته            
 عقل جــزوي را نمـوده اين محال   جزوجزوخُم به رقص است وبه حال                     
 خوش ببین واهلل  اعــلم  بالصواب    ني سبو پیدا در اين حالـــت  نه آب                   

 (2877الی  2877) مثنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر اول، ابیات                                   

 مولوی : جهان از نیستی به هستی آمد-49

انیم که جالل الدین مولوی می گوید : خداونداز نیستی ، هستی را بوجود آورد و ارجمند گردانید.باید بد

اول نیستی بود همانطور که کف را از دریا بوجود آورد ولی کف دیده می شود و دریا دیده نمی شود.و نیزگرد و 

غبار در آسمان دیده می شود ولی بادی که آن را پراکنده نموده دیده نمی شود.البته عامل غبار که باد است تنها با 

و چشم دیده می شود ولی دریا با عقل استدالل می شود. فکر هم دلیل وخردمندی فهمیده می شود و یا کف با حس 

پنهان است و قیل و قال ناشی از آن به گوش می رسد.و بهمین علت است که خیال در ما قوت گرفت چون حقیقت 

پنهان بود.و لذا عدم دیده نشد ولی هستی قابل لمس بود و دیده می شد.این کار سحر ساحران نیست چون آنها ریشه 

 علت کارشان بیهوده و بی اساس است ولی کمال دقت و استادی است که دیده می شود.  و
 ود هست ومحـتشـم             هست را بنمود بر شكـل عـدمـنیست را بنم           

 باد را پوشید و بنمـودت  غبــار       بحر را پوشید و کف کرد  آشكــار                 

 خــاک ازخود چون برآيد برعال    ره ي خاک پیچان  درهـوا        چون منا           
 خــــاک را بیني به باال  اي علیـل           بـــاد را ني  به تعــريف دلیـل           
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 کـــف همي بیني روانه  هر طـرف           کف بـي دريــــا ندارد منصـرف           
 فكـر پنهان، آشكــارا قال و قیل    ا از دلیـل        ريـکف به حس بیني و د           
 ديده ي معــدوم  بینـي داشتیم   ـي را  اثبـات  مي پنـداشتیـم          نفــ           
 ديده اي کــاندر نعـــاسي شد پديد           کي تواند بر خیـال و نیست ديـد           
 از  ضـالل            چـون حقیقت شد نهان پیداخیالالجرم سرگشته گشتیم             
 اين عدم را چــون نشـاند اندرنظر            چون نهان کردآن حقیقت ازبصر            
 آفـــــــرين اي اوستاد سحر  باف            که نمودي مغرضان را دُردصاف           
 پیش بازرگــان وزرگــیرند سود           ـران مهتــاب  پیمـايند  زود ساحــ           
 سیم بربــايند زين گــون پیچ پیچ             سیم از کف رفته  و کرباس هیچ           

 (7708الی  7727) مثنوی  جالل الدین محمد مولوی، دفتر پنجم ، ابیات                                        

 پنهان جهان خداوند استپیدا و  در حقیقت  هیجی :ال-51

خداوند معنی عالم است و همه پدیده ها آیات و نشان دهنده وجود او هستند، او مانند دریاست که دوعالم مثل       

امواجی هستند که در این دریا ظاهر می شوند.او مانند شرابی است که همه عالم را که چون جامی است مست و 

پاک سازی با دیده روشن می توانی انوار یار را به عیان ببینی  که غیر او کسی  شیفته خود ساخته است. اگر درون را

 نیست در حقیقت پیدا و پنهان اوست!!
 اوست معني ،جمله عــالم صورت است           او کتــاب و هر چـه  بیني آيت  است                           

 دان           او مي وجمـــله جهــان را جام خوان او چــو دريا  هر دو عالـــــم موج            
 ور بیندل مصفـــــا کن بهشت وحـ  ديـــــده ي روشــــن بیار و نور بین                     
 همچو خور درکائنات اين روشن  است          حق چو جان وجمله عالم چون تن است               

 کثرت استگر چه وحـدت را ظهور از         ب وحدت  است   صـــورت کثــرت حجا            
 ـــاندر حقیقت اوست پیــدا و نهـــ   الم عیان       نیست غیـــــــر  از يار  در ع            

 (10الی  12، ابیات 267) مثنوی اسرارالشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                      

 هیجی : همه عناصر و پدیده های عالم مست حق و بسوی او در حرکتندال-50

خدای مهربان که جهان را آفرید رابطه ای بر اساس مهر و محبت با آنان برقرار کرد . انسان و همه موجودات در       

شوق از شرابی که دولت حق در کام آنان ریخته است مست اویند و  جای جای این طبیعت وسیع حیرت انگیز

ود و فطرت ین شرابی است که خدای متعال در وجرسیدن به او را دارند و هر رشد و ترقی و کمالی که ادرند از هم

 آنان گزارده است که اسیری الهیحی آنان موجودات را نام می برد و تذکر می دهد که هر چی داریم از اوست:
 ـواي  روي تو در آتـش اندـــاز هــ  از مي عشقت عناصر سر خوش اند                   
 ـودا  فتاده در زبانه روان          خاک ازين ســـــآب از هـــــر سو پیت گشت          
 ريختي يک جرعه دُردي  بر جـماد          مست و بیخود گشت ودر خاک اوفتاد          

 زمیــــن و جوش کرد  سر بر آورد از     ـوش کرد      چون نبات مرده از وي نـ          

 در هـــــوايش گشته رقصان بید وش   سرو وشمشاداز نشاطش سبزوخوش                  
 ــرد اوجامه نیلي کرده است از گــــ    ــون از دُرد او       شد بنفشه  سر نگــ          
 ـد پايه گِلفرو شـــــاز غمش او را    از خُمارش اللـــــه  دارد داغ  دل                   
 ـاهي  دردناک گاه مي خندند و  گــــ  ياسمین و گـل ز مستي  جامه چاک                  
 ــون ز تاکباده  مي آيد بجاي خــــ        مست و اليعقل فتاده  رز به خــاک            

 وق تو گشته ده زبان وَرد و ريحان عـاشق رويت به جان         سوسن از شــــــ           
 ـدم ازعین الیقینـــــن           مست  عشقش ديــهر گیاهي که  بر آمد از  زمی          
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 جمله حیوان از مي عشـق تو مست           گشته جــــــــوياي تو از  باال وپست          
 ــانـه و  زار و فغــــــاً در  نالـبلبل از شوق گل رويــــت  به جان          دائم          

 ـري  ز شوق  روي تووي دوست          ناله ي قمــــــوکو زنان درکــفاخته کــ          
 آشـــام عشقجان هر يک گشته  دُرد    جمله وحش و طیر مست  جام عشق                 
 تو دارد دل کبابـق ـزان شراب          ز آتش عشـــــ گشته انسان مست وبیخود          
 ـــق تو در آتش اندـش اند          اولیا از  عشـــــانبیا از جام وصلــــت  سر خو          
 ارفان زين جام گشته  نیست هستاده ي عشـــق تو مست         عــعاشقـان از ب          
 د  نوش کثرت اندـــورت  دُرام وحـــدت  اند         اهل صــاهل معني مست  جـ          
 در شريعت  عالمـــان  در گفتگوست          در طريقت  سالـــكان د ر جستجوست          
 ـان هر يـک در  واي  روي تُستمله رادل سوي تُست          جـــدر حقیقـــت ج          

 (67الی   27ابیات    00اسیری الهیجی، ص )مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد                                              

 وجود آن جزئی است که از کُل بیشتر است-52

آن جزئی که از کُل بیشتر است آن وجود است .گر چه موجودات با هم یک کُل را تشکیل می دهند که          

و گوناگونی اجزاء همه در آن فراهم آمده اند ولی موقعیت و خواص این جزء)وجود( بر عکس آن کل است. کثرت 

در بیرون آن می باشند در حالیکه وحدت جنبه ی درونی دارد و در باطن و درون آن موجود نهفته است.اصوالً شمول 

و کلیت موجودات از کثرت و فراوانی شکل گرفته است و ظهور کُل برای موجودات ناشی از اجزاء و عناصری است 

همین کل از دیدگاه درونی و وحدت یک جزء بیش نیست که در حال  که در مجموع آن را تشکیل می داده اند ولی

 سیر می باشد )شبیه یک عدد، که یکی است ولی به شکل اعداد گوناگون ظاهر می گردد( .
 چون کل از جزء گرفته شده و توسعه یافته است از جزء کمتر است-53

یک حالت ظاهری بر حقیقت است. در ظاهر  یک مفهوم عارضی و وجود ندارد ولی همین کُل در حقیقت کُل      

از اجزای بسیار و فراوانی بچشم می آیند ولی در حقیقت از جزء خود از نظر مقدار کمتر است. مگر غیر از  این کُل

و فراوانی رسیده است  این بود که هستی قبالً به این شکل نبود و از یک جزء کوچک پدید آمد ، حال که به کلیّت

که درعین اینکه زیاد است . زء را کوچک می پندارد؟  کُل بودن جهان یعنی کثیرواحد بودن استاین هستی آن ج

بوجود نمی آید. عَرَض و غیر حقیقی  آن  -تا یک جزئی نباشد و کثرت نیابد-یکی بیش نیست و این زیاد بودن 

 ی ارتباط و احتیاج دارند و چون کُلهستیی است که از اجزای بهم فراهم آمده تشکیل یافته باشد که همه با هم به نوع

به شکل اجتماع ظاهر می گردد وابسته به غیر بوده و به شکل عَرَض )غیر حقیقی( می باشد و سعی و تالش می کند تا 

 خود را به عدم و نیستی برساند.
 جهان یک کل متغیر است که در هر لحظه در حال نابودی و ایجاد است!!-54 

قدری به اجزای خود وابستگی و تکیه دارد که چنانچه جزئی از این کل با عظمت و گسترده  کُل جهان هستی به     

نابود گردد و از دایره آن خارج شود از موجودیت خود خالی می گردد و به دیار نیستی می رود.جهان در مجموعه ی 

ین شکل است که در هر خود یک کل است که ثابت و ساکن نیست بلکه در تغییر و تحول است و آن تحول به ا

لحظه یا در یک فاصله ی باز و بسته نمودن چشم نابود می گردد بطوریکه انگار در هیچ زمانی نبوده است!همین جهان 

پس از نابودی، لحظه ای دوباره درهمان شرایط پیدا و آشکار می گردد و زمین و آسمان پدیدار می شود. در هر لحظه 
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تازه می شود و در هر زمان مانند قیامت، همه ی موجودات در آن جمع شده)حشر( و این جهان کهنه و پیر، جوان و 

پراکنده و متفرق می گردند)نشر(. در این جهان هیچ چیز به اندازه دو ساعت)و یا در دو زمان( ثابت و پایدار نیست ، 

 دد.درست در همان لحظه ای که  جهان می میرد دوباره به شکل تازه و جدیدی متولد می گر
 تغییرات و تحوالت این جهان با حوادث قیامت یکی نیست -55

( است چون این دنیا روز عمل و طامة الكبريالبته خیال نکنید که این مردن و زنده شدن شبیه حادثه بزرگ قیامت)       

ن این بروز اختیار و آزادی آدمی است و جهان آخرت روز حسابرسی  و جزادادن به آن اعمال است.  بیعرصه 

تحوالت کلی جهان با حوادث استثنایی قیامت تفاوت اساسی وجود دارد ، زنهار مراقب باش که به نادانی و جهل 

نیفتی و خود را گرفتار اوهام و تصورات ننمایی و این دو را یکی ندانی! حال بیا و نظری از روی دقت به تحوالت 

گذشت ماه ، روز و ساعت چه دگرگونی هایی اتفاق می افتد که  جزئی یا کلی جهان بینداز تا ببینی که چگونه در این

 شگفت انگیز است.
 وين باژگون استکه موجود است کل،  وجودآن جزو دان کز کل فزون است         
 دت ندارد  جزدرونيکه از وحــــــ   ـــي        ـبود موجود  را کثرت برونـــ  
 دت  جزو است سايرکه او در وحــــ  ــاهر        ـوجود کل ز کثرت گشت  ظـ 

 ـي شد برحقیقتکه اوچون عارضـــ  ــیقت        ندارد کل وجـودي در حقـــ  
 ـتر به مقداربود   از جزو  خود کمــ          ر هست بسیار چو کل از روي ظاهــ 
 ــر دستيکه هستي کرد اورا زيــــ         ـب آمد جزو  هستي  نه آخر واجــــ 
 ـرت  مي نمايدکثیر از  روي کثــــ   يد        ـد آوجود کل ،کثیر واحـــــــــ 
 عََرَض سوي عدم بالذات ساعي است   عَرَض آن هستیي کان اجتماعي است        
 ـكان نیست گرددـردد          کل اندردم ز امـــبه هرجزوي زکل ، کان نیست گ 

 ـــانَیْنعدم گردد و اليبقي زمـــــ           طــرفة العينجهان کل است و درهـر 
 ــانيه هر لحظه  زمین و  آسمـــدگر باره شود پیدا جهــــــــــاني            ب 
 حـشر و نشیراستبه هر دم انــدر او     به هرلحظه جوان اين کهنه پیراست        

 ه مي میرد،  بزايده  کـي نپايد            در آن لحظـدر او چیزي دو ساعـــــت م
 نه اين است            که اين يوم عمل و آن يوم دين است  طامة الكبريو لیــكن 

 ــرفتاربه ناداني،  مكن خود را  گــ     از آن تا اين  بسي فرق است زنهــار        
  ــالنگر درساعت و روز  و مه و ســ  نظر بگشاي  در تفسیر و اجمـــــال            
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 رابطه انسان با خدا-56

شبستری با دیدگاه عمیقی که نسبت به جهان و طراح و معمار جهان دارد خداپرستی را یک امر عادی        

ماید بلکه از نگاه وحدت وجود که شناخت جهان و تلقی نمی کند و براین اساس آن را به مردم توصیه نمی ن

تحوالت آن بر مبنای خدا محوری است جهان را شاهکار فوق تصور آدمی می داند و در عین حال آن را در مقابل 

حقیقت کل ناچیز و هیچ تصویر می نماید و چون انسان با این بینش واقع گرایانه به سراغ هستی بویژه خالق هستی می 

خود را کشف می نماید و با آگاهی مانند ذره ای به سوی آفتاب خود را به حرکت و فعالیت می اندازد و  رود رابطه

در این راستا شبستری همه جهان و از جمله انسان را عکسی از خال رخ محبوب می داند و آنگاه به حقیقت دل که 

رمادی ودارای تحولی خاص می داند. با در درون آدمی منشأتحوالت انسان است توجه داردوکیمیت وخواص آنراغی

این اوصاف محوریت شخصیت و هویت انسان فراز و نشیب های فراوانی دارد و جلوه های متفاوتی از خود بروز می 

 دهد. 

 که اصل و مرکز دور محیـط  است       برآن رخ نقطه ي خالش بسیط است         
 ـب آدمو ز او شد حظّ نفس و قلـ          ـــالم   دور هر دو عـــاز او شد خط  
 ـد هويداو يا عكس دل آنجا شـــ           ـشت پیدا ز عكس خال او دل گــــ 

 جهان، فروغی از نور حق است-57

با تمام عناصر و پدیده های خود فروغی از نور حق است و تجلی حق در تمام تار و پود آن حضور دارد  جهان        

قابل تصور نیست که حق در آن نباشد و چون چنین است ذات حق به چشم نمی آید و از  و لذا ذره ای از آن

آنجائیکه نور حق از مکانی به مکان دیگر نمی رود و یا تحول و دگرگونی نمی یابد در ذات او تغییر و تبدیلی 

 حاصل نمی شود.

 ت پنهانجهان جمله فروغ نور  حق دان       حق اندر وي ز پیدايي اس           
 ـويلنیابد ذات اوتغییر و تحــــ     چو نور حق ندارد نقل و تحويل               

 ذات خدا قابل مشاهده نیست!!-58

ذات خدا قابل مشاهده برای انسان نیست و این موضوع روشن است که تنها آیات الهی از طریق مخلوقات          

د . این سخن شبستری شاید از آنجا ناشی شده است که چون تصور متنوع هستی قابل دیدن و درک نمودن می باشن

می شود که انسان در آخرت از طریق دل و درون به حقایق می نگرد و خارج از بعد مادی است پس به همه چیز 

دسترسی دارد حتی دیدن خدا. شاید بعضی ار نحله های فکری اسالمی از جمله اشاعره مثل شبستری به دیدار خدا 

[ /انعام301-التدركه االبصار و هو يدرك االبصار ]یامت معتقد باشند ولی از صراحت آیات قرآن که می فرماید:در ق
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هیچ موجودی حتی بندگان خاص خدا که پیامبران در صف اول آن هستند قادر نخواهند بود که خدا را ببینند و این 

 ن معتقدند. حقیقتی است که مسلمانان بر اساس تعالیم آسمانی قرآنی به آ
 مولوی : به توصیه پیامبر اسالم )ص( در ذات خدا بحث نکنید!! -59

پیامبر خدا )ص( ما را توصیه نموده است که در ذات خدا بحث و کاوش نپردازید.زیرا هر اندیشه مولوی می گوید:     

شما بر ذات ربوبی منطبق ای را که گمان می کنیدکه در باره ذات او به جریان انداخته اید یقین بدانید که نظر

نیست.چون تفکر در ذات خدا پنداری بیش نیست.زیرا صد ها هزار پرده از اندیشه تو تا مقام ربوبی کشیده شده 

است!هر کسی بر اساس خصلت وعادت به هر پرده ای که می رسد آن را عین خدا تصور می کند در حالیکه این 

 اندیشه وهم وگمانی بیش نیست.

یامبر ما این توهم را دفع فرمود تا سودای وصال در مغز آنان به غلط نجوشد.کسانی که در ذات حق می لذا پ       

اندیشند دچار اندیشه و تفکرات غلط می شوند و ازمسیر ادب خارج می گردند و خداوند افراد بی ادب را سرنگون و 

ر هر لحظه رو بسوی سقوط وانحطاط پیش ذلیل می سازد.سرنگونی خدایی آن است که در مرتبه انسانی ووجدانی د

می روی در حالیکه تصور می کنی که به باالی کوهی در حال حرکتی وبه قله آن رسیده ای!افرادی که در جهل خود 

 مست گشته اند چنین تصور غلطی برای آنان پیش می آید وهمواره آسمان را زمین می بینند.

ی های آفرینش او لختی بیاندیشید از عظمت وهیبت آفرینش خود را گم شما رهروان سرمنزل الهی اگر در شگفت      

کرده وحد خود را خواهید شناخت.و چون در برابر عظمت ومقام حق این شخصیت و تفکرات عاریه ای که مانند 

ریش و سبیل در آدمی ظاهر می شود کنار بگذارید به رشد وتعالی که حد شماست می رسید در آن موقع با تمام 

ود تسلیم ومطیع صانع و پروردگار خواهید شد.سپس در برابر خدای متعال با حیرت و تعجب می گوئید : خدایا وج

 جان و هستی من قدرت سپاس ترا ندارد چون عظمت وانعام تو از شماره واندازه بیرون است. 
 درذات خداث کم جـــوئید ــا را مصــــطفي           بحـزين وصیت کرد م                   

 آنكه در ذاتش تفــــــكر کردنیست           در حقیقت آن نظر در ذات نیست                  
 هست آن پندار او زيــــــــرا به راه           صـــــد هــزاران پرده آمد تا اله                  
 اوآنست کان خودعین هوست هر يكي در پرده ي موصول خوست            وهم                   
 پس پیمبر دفع کرد اين وهـــم از او           تا نباشد در غلـــــــط سوداپز او                  
 و آنكه اندر  وهــــــم او ترک ادب           بي ادب را  سرنگــــوني داد  ربّ                  
 سوي زير           مي رود پندارد او کــوهست  چیرسرنگوني آن  بود کـــــــو                  
 زآنكه حـــــد مست  باشد اين چنین          کو ندارد آسمــــــان را از  زمین                 
 در عجبها يش به فـــــكر  اندر رويد           از عظیمي و ز مهــابت گم شويد                 
 عش ريش وسبلت گم کند            حد خود  داند ز صــــانع تن زندچون زصنـ                 
 جز که الاحصي نگـويد او ز جــــان           کز شمار و حد برون است آن بیان                 

 (0077الی  0077) مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر چهارم، ابیات                                

 داد پیغمبر از اين معــــــــني خبر         گفت حق را نیست برصورت  نظر                     
 هم نظر نبود به اعمـــــــال  شما          شد دل  انسان  نظــــرگاه  خدا                     

 (7الی  8، ا بیات 777سیری الهیجی، ص) مثنوی اسرار الشهود شیخ  محمد ا                                           
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 بر انسان الزم استنعمت های الهی  مولوی : شکر-61

انسان تنها موجودی است که به شناخت و احساس آگاهانه از جهان اطراف خود بلکه فراتر از جهان مادی نائل       

ر این نعمت ناسپاسی کردن آمده است که در حقیقت یک نعمت بزرگ الهی است که به او تقدیم شده است که ب

یعنی استفاده نادرست وبر خالف مسیر حق و عدل بوده که نه شایسته آدمی است و نه سرانجام نیکویی برای او 

 خواهد داشت.

 شكر نعمت خوش تر از  نعـمت  بود          شكر باره کي سوي  نعمــــت  بود           
 زآنک شكر آرد ترا تا کـــوي دوست         شكر، جان نعمت و نعمت چو پوست            
 نعمت آرد غفــــــلت و شكر انتباه           صید نعمــــت کن به دام شكر شاه           
 نعمــــت شكرت کند پر چشم و پیر          تا کني صـــــد  نعمت  ايثار  فقیر           
 تا رود از  تو شكم خـــــواريّ و دَقْ       سیر نوشي از طعام  و  نقل حـــــق             

 2877الی  2871) مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر سوم ، ابیات                                           

 الهیجی : هر چیز غیر دوست است دشمن محسوب می شود!!-60

د بداند که مال و ثروت و فرزند و قدرت حجابی بیش اگر کسی بخواهد راه عشق و رهروی را برود بای        

نیستند و همه این عوامل بازدارنده بوده و وبال و بار سنگینی بر دوش انسان در سیر و سلوک زندگی خواهد بود!! 

اسیری الهیجی در باره غیر خدا که ما را مشغول خود نموده اند می گوید: ملک ، مال ، ثروت و فرزند و زن مانع 

ن انسان به حقیقت هستند.اگر تو درد رسیدن به حق را در درون داری این سخن را درک می کردی. بی شک رسید

مال و ملک دشمن جان توست  و ثروت و اطرافیان و مال و منال و فرزند وخانه،  انسان را از وصال دوست محروم 

رده ومانعی در راه خداوند هستند.در می سازند.لباس زربفت و اطلس گرانقیمت و پارچه های اعال و ارزشمند پ

حالیکه شتران و چهارپایان وقتی راهزن راه خدا هستند دو جو نمی ارزند.تو با آتش عشق الهی تمام این موانع و پرده 

ها را آتش بزن.هر چیزی غیر دوست باشد ومانع رسیدن ما به دوست گردد در راه سالکان حق راهزن است 

 شده است ،طالبان حقیقت باید ازآن برائت جویند.وهرچیزی که حجاب راه خدا 

 زندر ره حـــق چیست غـیراز راه     مِلــک و مال و دولت و فرزند و زن                 
 آنچه مي گــويم عیان خواهي توديد   در تو گر درد طـــــلـب آيد پديـــد                  
 بر تو فرزنــد و عــیال آمــد وبــال      ل      دشمن جان تو گــردد  مِلـک و ما          

 سازدت از وصــل جــانــان بینــوا  خــان و مان و باغ و فرزند و ســـرا                    
 اطلس و زربفت و کمـخاب وقصب             نیست غیــر از  پـرده اي در راه رب           
 اسب بــدو            چون شود رهزن نمــي ارزد دو جــو  اُشتـــران و  اَستــر و           
 آتشي از عشق جــــانان  برفــروز            چون حجاب است اين همه کلي بسوز           
 در ره حــق سالكان را راهـزن است  رازدوست باشددشمن است           هرچه غی           
 ي آشنا            بايـــدت  بیگــــانه گشتن  از هـواگر به حـــق خواهي که گرد          
 هر چه در راه خـــدا  آمد حـــجاب           زو تبــــرا  طالــبان  را شـدصـواب          

 (80)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                 

 م نیستی فرو می رودوقتی جهان در کا-62

اَجَل و مرگ مانند موجی سهمگین فرا می رسد و جهان هستی در نیستی گم می شود و این نابودی و نیستی        

طوری تحقق می یابد که انگار اصالً آثاری از جهان قبالً نبوده است و چنانچه خیال و تصورات بی اساس انسان از 
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می فهمد که غیر ازحق وجودی در عالم نیست و وصال به حق به این شکل  صحنه ذهن و مغز او دور شود به راحتی

نیست که مخلوق و ممکن از دایره مشخصات وجودی خود خارج شود و به واجب الوجود بپیوندد. بلکه قرب و 

نزدیکی به حق در صورتی ممکن است که انسان از هر گونه آثار خودی خود را دور سازد در این صورت است که 

 حضرت دوست پیوسته است. به 
 اجل چون در رسد ازچرخ و انجم       شود هستي همـــه در نیستـي گم             
 ترا قربي شود آن لحظه حاصــل       شود تو بي تويي با دوست  واصــل             

 مگو ممكن زحد خويش بگذشت       نه او واجب شد و نه واجب اوگشت             

 ت الهی و نقش انسانمشی-63

 شبستری نقش انسان را وابسته به مشیت حق می داند و می گوید:
 .کسي در جهان جاودانه نمي شود 

  همه هستي با همه اجزاء و عظمت خود درتحت امر و فرمان حق است و خدا بر همه شئون خلقت و از جمله انسان
 غالب و مسلط است.

 از قبل طراحي شده است و کاري که صورت مي دهد قبل از پیدايش او   و حتي افعال آدمي که از او صادر مي شود
وجود داشته است و در اين ارتباط آدم و شیطان را مثال مي زند که چگونه سرانجام شیطان پس از سال ها عبادت 

 نافرماني کرد و استكبار ورزيد و آدم پس از نافرماني به سوي خدا بازگشت و توبه نمود.

 یر این دیدگاه، می گوید:شبستری در تفس

  خداوند تابع هیچ قانون و مقرراتي نیست ، بلكه به خود متكي و قائم به ذات است و از قیاسات خیالي مبرا است و حق
 هم همین است.

  که از جانب  فقر که از جانب خداست و جبرو بندگي انسان که نسبت بین او و خالق را مشخص مي سازد بین

 مه هستي او را احاطه کرده است واقع شده است. انسان سر مي زند و ه

  و انسان داراي اختیار نیست بلكه آنچه را که از انسان صادر مي شود بر اساس مأموريتي است که به او داده اند و
چون اختیار آدمي بین فقر و جبر قابل تفسیر است بهمین منظور اين اختیار نسبي است وقدرت و سیطره الهي بر آن 

 ست ولذا اختیار او محدود است نه مطلق و لذا مي توان گفت که انسان يک موجود مختار مجبور است.فائق ا

 .و سرانجام به انسان سفارش مي کند که رضا به قضاي الهي دهد و تقديرات يزداني را بي چون و چرا بپذيرد 

 ــزيدندترا از بهر کاري  برگــ نبودي توکه فعـــــــــلت آفريدند               

 ـاري معیناز تن         براي هر يكي کـــ در گشته پیش از جان ومقـــ       
 ــبريايي الابالي است         منزه از قیاســات خیالي  استجناب کـــــــ      

 خداوندي همه در کبــــريايي است         نه علت اليق فعل خدايي است       

 را شکل می دهدعالَم باال انسان و جهان -64

شبستری می فرماید: منشأ و ریشه تحوالت آدمی که در فکر و اندیشه او متمرکز است و همچنین دنیای وسیع         

درونی که احساسات وعواطف و باطن انسان در آن متجلی است از فیض حق است و آنچه را که خدای عالم به 

د و ظاهر می گردد و بهمین لحاظ نقش های بی شماری که وجود می آورد در یک طرفة العین لباس هستی می پوش

در محاسبات ما نمی گنجد پا به هستی نهاده اند که همه در یک تحول شگرف از لوح نیستی و عدم به هستی و اقلیم 

 وجود آمده اند. 

 ز فیضش هر دو عالم گشت روشن           ز فضلش خاک آدم گشت گلشن         
 ز کــاف و نون پديد آورد کونین             طـــرفةالعینکه در يک  توانايي           
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شبستری معتقد است همانطور که اشعه خورشید و نور درخشان آن بر همه موجودات جاری است حکم الهی         

نفس و  هم برهمه روان است که نظام خلقت از پذیرفتن آن گریزی ندارد و از حسن و زیبایی او بود که تعدیلی در

غرائز آدمی بوجود آمد و نفس به دانایی دست یافت و شیوه عاشقی پیشه کرد و چنین توافقی را که از تأثیر عالم باال 

نسبت به جهان و انسان تحقق یافت و پیوندی بین انسان و معنویت از طریق دین ایجاد شد و جهان کابین آن بود 

 انسان سر زد ناشی از همین نکاح معنوی بود. ( و تمام هنرهایی که از 727نصیب آدمی گردید)
 چو از تعديل شد ارکان موافق          ز حُسنش نَفْس دانا گشت عاشق                  
 نكاح معنــــوي افتاد دردين          جهان را نفــــس کلي داد کابین                   

 ان خارج استچون ذات اقدس الهی ضدی ندارد از حیطه دیدن انس-65

شبستری تبیین می کند که نباید خدا را در ردیف پدیده های طبیعی بشمار آورد و با استفاده از قوانین و         

فرضیات طبیعی به سراغ شناخت خدا رفت و لذا مانند حکماء و فالسفه استدالل می کند که چون خداوند مانند و 

معلول  نمی توان بوجود او پی برد البته شناخت اشیاء از طریق  ضدی ندارد پس با روش های معمول قانون علت و

ضد آنهاست و آنچه را که ممکن و مخلوق است نمی تواند نمونه ای از خالق خود باشد و ما نمی توانیم با در دست 

داشتن یک شمع کوچک و ضعیف به سوی آفتاب تابان برویم در حالیکه این کار یک نوع نادانی و حماقت است 

( البته منظور این است که هر سبب می تواند ما را به سوی مسبب آن داللت نماید ولی نمی تواند همه عظمت 71)

 خالق آن را نشان دهد.
 ظهور جمله ي اشیاء به ضد است         ولي حق را نه مانند و نه ند است             
 تا چگــــــونه داني او را؟  چو نبود ذات حق را ضد وهمــتا           ندانم            

 مولوی : نور حق چون ضدی ندارد دیده نمی شود-66

پس برای شناخت هر می شود مگربه وجود غم و اندوه .روز شناخته نمی شود مگر به وجود تاریکی، شادی درک ن      

نمی توان بوجود او پی پدیده ای باید دید که ضدی دارد یاخیر، اگر ضدی داشت شناخته می شود در غیر این صورت 

صف علت و معلول و پدیده ها قرار نمی گیرد دارای ن دارای شریک و همتایی نیست و دربرد. ذات باری تعالی چو

ضدی نمی باشد لذا درک ذات حق ناممکن است تنها شناخت حق از طریق آثار شگفت انگیز خلقت امکان پذیر 

چون ضد نور یعنی تاریکی برای انسان حاصل شده را نمی بینی . ری هم نیست رنگ هاوقتی شب است و نوخواهد بود.

است.اول تشخیص وجود نور است بعد شناخت و احساس رنگ هاست و این آگاهی از رنگ ها که فوری برای ما 

حاصل می شود ناشی از نور است)که ضد تاریکی است(.رنج و غم و غصه را خداوند از این جهت برای انسان پدید 

تا پس از طی این مرحله سختی و ناراحتی به سعادت و خوشدلی برسد.پس با این توضیحات به این نتیجه  آورده است

می رسیم که تمام پدیده ها و اشیاء نهان و پنهان با ضد خود شناخته می شوند و چون خداوند ضدی در مقابل خود 

 ندارد و لذا پنهان است و به چشم نمی آید.

د اصالت اول با نور و روشنایی است و بعد در مرحله دوم شناخت رنگ هاست و هر ضدی با ضد توجه داشته باشی        

خود شناخته می شود مانند شناختی که ما از شخص سفید پوست )رومی ( در مقایسه با یک سیاهپوست )زنگی ( 

جود نور پی برد و بر همین بدست آوریم.پس تو با این شرح و بیان دانستی که از طریق ضد نور )تاریکی( می توان بو
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اساس خلقت و اداره جهان بر مدار ضد استوار است و صادر می شود.در نظام هستی و خلقت ضدی برای خداوند 

وجود ندارد تا بتوانیم از طریق این ضد ذات حق را مشاهده نمائیم . ناگزیر چشمان ما او را درک )مشاهده ( نمی نمایند 

 ماید شبیه برخورد با حضرت موسی وکوه طور.ولی او هستی را مشاهده می ن
 شب نَبُد نوري نديدي رنـگ را         پس به ضـــد نــور  پیدا شد تــرا                    
 ديدن نور است آنگه ديد رنـگ         وين به ضــد نور دانـي  بي درنگ                    

 آفريد        تا بدين ضـد، خوش دلي آيد  پــديد  رنج و غم را حق پي آن                     
 پس نهاني ها به ضد پیدا شـود         چونک حق را نیست ضد پنهان بـود                    

 ضد به ضدپیدا بود چـون روم وزنگ ـور        که نظر بر نور بود آنگه به ن                    
 ــايد در صــدوري تو نور        ضد ضد مي نمــــد دانستپس به نور ضـ                    
 ـد او را توان پیــدا  نمودت ضدي دروجود         تا به ضـــنورحق را نیس                    

 و هو يُدْرِک بین تو از مـوسـي وکُـهـــارُنا ال تُدْرُکُهُ        الجرم  اَبْصـــ                     
 (7701الی  7728) مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر اول ، ابیات                                              

 ذات حق در طبیعت، زمینه دیدن ندارد-67

سخنی دارد که می فرماید: همه عالم از نور او ظهور یافته و آشکار شده اند  ذات حقشبستری پیرامون 

طریق عالم می توان او را هویدا یافت؟!اصوالً انوار فرامادی الهی در کالبد و محدوده  چگونه می توان گفت که از

پدیده ها  نمی گنجد بلکه بر آن قاهر است و آن عناصر قادر به تحمل آن نیستند و عقل آدمی ضعیف و سست است 

رابطه با شناخت حق مثل آن و مانند چشمان خفاش توان دیدن انوار آفتاب را ندارد. بهر حال نسبت خرد آدمی در 

است که چشم آدمی در مقابل نوردرخشنده ی خورشید قرار گرفته باشد و قصد تماشای آن داشته باشد در این 

صورت از هستی ساقط می شود. بجای تالش در جهت ذات حق بایستی بدنبال رشد و هدایت و آب حیات ابدیت 

نسبتی با حضرت پاک دارد و لذا آن ادراکی که ذات خدا را بود و این مشتی خاک که آدمی نام گرفته است چه 

درک نماید در آدمی وجود ندارد. پس ورود ذات حق در میدان دید نگاه های کوچک و ناچیزما ناممکن است و 

 این مطالب با آیات قرآنی مطابقت دارد.
 عالم هويدا؟  ا اوگردد از ـکـــــــج  همه عالم به نور اوست پیدا                      
 اللش هست قاهرــدر مظاهـر          که سبحات جـنگنجد نور ذات ان             
 بسان چشم سردر چشـــمه ي خور بود نور خـــرد در ذات انور                       

یدن و درک شبستری با استادی و هنرمندی که از ویژگی های اوست در عین اینکه می گوید ذات حق قابل د       

که همان نفی خودی و رسیدن به فناست می تواند خود  کوه دویی نیست ولی باور دارد که انسان از راه کنار گزاردن

را به حقیقت برساند چون حقیقت در حکم کهرباست و انسان در میدان آن کاهی بیش نیست و هرگاه خود را در 

یم به قرب حق نائل می آئیم و این همان جذبه ی شاهی است که را نادیده گرفتمن  خود مقابل خدا اثبات ننمودیم و

کاهی را به کوهی تبدیل می کند و شناخت پیامبر از حقیقت و وصول به آن در شب معراج از عمیق ترین رشد و 

کمال است و برای درک حقیقت باید با پیروی از حضرت رسول اکرم محمد مصطفی)ص( به درک فیض این 

تفرج در آیات بزرگ الهی است تالش نمائیم وچون معراج رسول خدا)ص( فهمیده شود و مسافرت معنوی که 
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مراحل و منازل آن درک گردد. آنجه را که آدمی بخواهد بدان دست خواهد یافت آنهم اشیاء و حقایقی که به 

 شکل واقعی می باشند بدور از مجاز و تخیالت و تصورات واهی.
 و کوهي است        اگر کــوه دويي نبود چه راهي استحقیقت کهربا ، ذات ت          
 گدايي گردد از يک جــــذبه شاهي         به يک لحظه دهدکوهي به کــاهي         
 برو اندر پي خـــواجه به  اســــرا          تفـــرج کن همه آيــــــــات کبرا         

 تفکر انسان به جهان نفوذ دارد نه در ذات حق-68

صراط مستقیم تفکر آدمی این است که به نظام آفرینش و پدیده های شگفت انگیز جهان تعلق گیرد و این           

کمال معنوی را به آدمی می نمایاند و بالعکس تفکر در ذات خدا که اصوالً ناممکن است محض گناه است و انسان 

برای انسان حاصل نمی شود و از آنجائیکه همه آیات و به خطا و معصیت می افتد. چون در این مسیر نتیجه مطلوبی 

پدیده ها از نور ذات حق منشأ گرفته اند از حقیقت بدور است که آیات آفرینش ،ما را به ذات حق برساند و این 

 همان راه درست خدا شناسی است.
 ولي در ذات حق محض گناه استدر آال فكر کردن شرط راه است                                                  

 جهان بر مدار عشق بسوی خدا در حرکت است-69

ارتباط عالم با خدا مبتنی بر عشق است  و موجودات شیفته و مست او هستند و از همان جرعه ای که از عشق به      

 حق روی خاک بی روح افتاد آدمی ظهور و حظور یافت و به کرامت و بزرگی رسید. 

 همه عالم چو يک خمخـانه ي اوست           دل هــــــرذره اي پیمـــانه اوست                   
 خرد مست و مالئک مست وجان مست           هوا مست و زمین مست و زمان مست                 

نکه خود را به همه دل ها و آرزوهای آدمی در رسیدن و وصال حق دیوانه زنجیری شده اند و همه جان ها از ای      

آستان مبارک او برسانند دائماً در اضطراب و ناآرامی بسر می برند و بطور تمثیل اگر او بخواهد که زلف پرچین و 

شکن و پر از مُشک و عنبر خود را لحظه ای به جنبش در آورد و به عالمیان بنمایاند و از آن بوی خوش و معطر به 

ی او را کتمان نخواهد کرد و کافری در میان نخواهد بود و این ارتباط انسان ها برساند هیچ آدمی حقیقت وجود

 عمیق انسان با خدایش را نشان می دهد.
 همـه دل ها از او گشته  مسلسل      همه جــان ها از او بوده مقلقل      
 گر او زُلفین مُشكین برفــــشاند       به عالم در يكي کافــــر نماند     
 ر آن دم  شـد مـــخمّر      که دادش بويي از زلف معــطّرگل آدم د    

 الهیجی : خداوند معنی و منظور عالم است-71

خداوند معنی عالم است و همه پدیده ها آیات و نشان دهنده وجود او هستند، او مانند دریاست که دوعالم مثل       

است که همه عالم را که چون جامی است مست و  امواجی هستند که در این دریا ظاهر می شوند.او مانند شرابی

شیفته خود ساخته است. اگر درون را پاک سازی با دیده روشن می توانی انوار یار را به عیان ببینی  که غیر او 

 کسی نیست در حقیقت پیدا و پنهان اوست!!
 ــاب و هر چـه  بیني آيت  استاوست معني ،جمله عــالم صورت است           او کت                           
 او چــو دريا  هر دو عالـــــم موج دان           او مي وجمـــله جهــان را جام خوان            
 ديـــــده ي روشــــن بیار و نور بین           دل مصفـــــا کن بهشت وحــور بین            

 همچو خور درکائنات اين روشن  است              حق چو جان وجمله عالم چون تن است            
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 صـــورت کثــرت حجاب وحدت  است           گر چه وحـدت را ظهور از  کثرت است            
 نیست غیـــــــر  از يار  در ــالم عیان          در حقیقت اوست پیــدا و نهـــــــان            

 (10الی  12، ابیات 267) مثنوی اسرارالشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                    

 الهیجی :خداوند جهان را بر اساس عشق و محبت آفرید و اداره می کند-70  

ر خدای مهربان که جهان را آفرید رابطه ای بر اساس مهر و محبت با آنان برقرار کرد . انسان و همه موجودات د 

از شرابی که دولت حق در کام آنان ریخته است مست اویند و شوق   جای جای این طبیعت وسیع حیرت انگیز

رسیدن به او را دارند و هر رشد و ترقی و کمالی که ادرند از همین شرابی است که خدای متعال در وحود و فطرت 

 تذکر می دهد که هر چی داریم از اوست: آنان گزارده است که اسیری الهیحی آنان موجودات را نام می برد و
 از مي عشقت عناصر سر خوش اند            از هــــــواي  روي تو در آتـش اند          
 آب از هـــــر سو پیت گشته روان           خاک ازين ســــــودا  فتاده در زبان          
 مست و بیخود گشت ودر خاک اوفتادريختي يک جرعه دُردي  بر جـماد                     

 چون نبات مرده از وي نـــوش کرد          سر بر آورد از  زمیــــن و جوش کرد          
 سرو وشمشاداز نشاطش سبزوخوش           در هـــــوايش گشته رقصان بید وش          
 کرده است از گـــــــرد او شد بنفشه  سر نگـــــون از دُرد او          جامه نیلي          
 از خُمارش اللـــــه  دارد داغ  دل           از غمش او را  فرو شـــــــد پايه گِل          
 ياسمین و گـل ز مستي  جامه چاک          گاه مي خندند و  گــــــاهي  دردناک           
 ده  مي آيد بجاي خـــــــون ز تاکمست و اليعقل فتاده  رز به خــاک          با          

 سوسن از شــــــوق تو گشته ده زبان  وَرد و ريحان عـاشق رويت به جان                    
 هر گیاهي که  بر آمد از  زمیـــــن           مست  عشقش ديــــدم ازعین الیقین          
 ته جــــــــوياي تو از  باال وپستجمله حیوان از مي عشـق تو مست           گش          
 ـاندر  نالــه و  زار و فغـــــــ بلبل از شوق گل رويــــت  به جان          دائماً          
 ــري  ز شوق  روي توــوي دوست          ناله ي قمـــوکو زنان درکـفاخته کــ          
 ن هر يک گشته  دُرد  آشـــام عشقجمله وحش و طیر مست  جام عشق         جا          
 ــق تو دارد دل کبابــــگشته انسان مست وبیخود زان شراب         ز آتش عشــ          
 ـــق تو در آتش انداند         اولیا از  عشـــــــانبیا از جام وصلــــت  سر خوش           
 ـارفان زين جام گشته  نیست هستـباده ي عشـــق تو مست         ععاشقـان از           

 ورت  دُرد  نوش کثرت اندــاهل صــ    ـدت  اند      اهل معني مست  جـام وحـ          
 كان د ر جستجوستفتگوست          در طريقت  سالــدر شريعت  عالمـــان  در گ          
 واي  روي تُستر يـک درست          جـــــان هدر حقیقـــت جمله رادل سوي تُ          

                                     (66الی   27ابیات    00الهیجی، ص یری)اسرار الشهود شیخ محمد اس                                                   

 هر چه هست اوست چون مُحدث معدوم و رو به فناست-72

و چه آن وجودی که نبوده و بعداً موجود شده و مُحْدَث است این جدایی است  چه آن وجودی که بوده و قدیم       

هر چه هست اوست و چیزی غیر او نیست و این جهان ؟و تفاوت چه بود که محدث عالم شد و قدیم خدا گردید

 وپدیده های آن درمقابل حضرت حق مانند مرغ پرنده ی عنقا است که افسانه ای بیش نیست. و غیر از نام حق هر

اسمی بدون مسمّا و بی نام و نشان است. مگر می شود این مسماها)پدیده ها( که عدم هستند موجود گردند؟ چنین 

چیزی محال است! و آن موجود است که هستی واقعی دارد و زوال و نابودی در آن راهی ندارد.نه وجود موجود 
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مه ی مشکالت پیرامون قدیم و محدث بر تو آسان گردد و نه موجود ابدی و پایدار می ماند که اگر چنین نیندیشی ه

 خواهد شد.
 قديم و محدث ازهم خود جـدا نیست         که از هستي است  باقي، دايماً   نیست 
 همه آن است و اين مانند عنقــاست         جز از حق،جمله اسمي بي مســماست 
 ي هستي اليزال استعدم موجود گردد؟ اين محــال است         وجـــــود از رو 
                                                          نه آن اين گــردد  و نه ايـن شود آن         همه اَشكـــــــال بر توگــردد آسان 

 جهان مانند نقطه ای است که در دایره منحنی آتش گردان یک خط روشن دیده می شود-73

عتباری و غیر واقعی است. ومثال جهان مانند نقطه ای است که در حال حرکت دورانی کل جهان یک موضوع ا       

بر روی محیط یک دایره است. حال برای آزمایش، آتش گردانی را که یک مقدار آتش در آن شعله ور است 

هی دید)گر چه دردست بگیرید وآن را به شکل دایره به دوران در آورید آنوقت خطی از دایره را که پر نور است خوا

آتش یک نقط است ولی خطی از آتش دیده می شود(و در مثال دیگر، هر گاه عددی به شمارش در بیاید اعداد 

 گوناگونی را نشان می دهد که در عین یکی بودن چندین شمارش دارد.
 با نگاه وحدت وجود دوگانگی در وجود غیر ممکن است-74

ی اهلل است و استقالل آدمی را بیان می کند رها کن و با خردمندی و آن سخنی که برای غیر خدا و ما سو       

هوشیاری خدا را از موجودات جدا بدان. در این حقیقت نباید شک و تردیدی برای تو ایجاد شود که غیر خدا خیالی 

ست و را دانستیم و باور کردیم دیگر دوگانگی در عالم وجود را )که یکی خدا بیش نیست! و وقتی وحدت وجود

 دیگری مخلوق اوست( نمی پذیریم و هیچ چیز را در مقابل او عدد و رقمی نخواهیم دانست که این محال است! 
 جهان قبل از پیدایش در عدم بدون کثرت بود ولی بعد از آفرینش ،جهان کثرت شد-75

ت به نسبت و در مقایسه با عدم و نیستی قبل از پیدایش آفرینش با آن یکی بود ولی بعداً که هستی پدیدار گش     

نیستی دچار کثرت و گوناگونی شد.این اختالف و کثرت که در عالم هستی ظهور نموده است بخاطر آن است که در 

عالم امکان)هستی( گوناگونی و رنگارنگی اساس آن را تشکیل می داد و لذا گریزی از کثرت و اختالف نبود. و چون 

د پدیدار شدند آیت و نشانه ای از زیبایی و کمال گردیدند و به وحدانیت در عالم هستی هر موجودی بطور واح

 خداوند شاهد و گواه گشتند.
 جهان خودجمـــــله امر اعتــباري  است           چـوآن يک نقطه کاندر دور،ساري است  
 نبرو  يک  نقطــه ي آتش بگــــــردان          کــه  بیني  دايره از ســرعــــــت آ  
 يكـــــي گر در شمــــــــار آيد بناچار         نگــــــــردد واحــد ،از اعداد،  بسیار  

 را رهـــا کـــــن          به عقــــل خويش اين را زان  جدا کنماسوي اهلل  حديث   

 چه شک داري درآن،کاين چون خیال است         که در وحـدت ، دويي عین محـال است 
 ـانند هستي بود يــــــــــكتا           همه کثــرت ز نسبت گشت پیــــــداعـــدم م 
 ظهـــــور اختــــــــــالف  و کثرتشان            شـده  پیــدا  ز بوقلــــــــمون امكان 
 وجــــودهر يكي چـــون  واحــــد آمد           به وحـــــــــدانیت حــق  شاهد آمد 
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 تقسم بندی زمان کار عقل جزوی و ضعیف انسان استدکتر اقبال : -76

بوجود آوردن چیزی است که قبالً نبوده است و از طرفی جدایی بین  خط سیر و اهداف فلسفه ی خودی      

 ع درستی است. از اینکه ما به مفاهیم قدیم و مُحدَثعارف)رهرو( و معروف )راه هدایت( یک امر خیر و موضو

معتقدیم ، مربوط به محاسباتی است که عقل جزوی و ضعیف و محدود ما پرورانده است ! و همین تقسیم بندی 

هاست که راه رشد و ترقی را در این روزگار بروی ما بسته است بطوریکه گشودن این راه ناممکن به نظر می رسد! 

م که پی در پی طول ایام و لحظات را تقسیم می کنیم و دیروز و فردا می گوئیم و از اینکه چیزی وجود این ما هستی

 دارد )هست( و یا وجود داشته است)بود( و باید وجود داشته باشد سر و کار داریم!! 
 فراق عارف و  معــــروف  خیر است  خودي را زندگي  ايجاد  غیــر است       

 ث ما ،  از شمـار  است         شمــــــــار ما ، طلسم روزگار استقديم و مُحْدَ 
 دمادم  دوش و فردا   مي شمــاريم         به هست و بود و باشد کـــــار داريم 

 در نظام آفرینش یکی خداست و دیگری انسان استدکتر اقبال : -77

ی آن است که در اجتماع انسان ها فعال و نقش در هر صورت در این میان برای آدمی حیات و زندگی واقع       

آفرین باشد. لطف و رحمت حق بدون اتحاد و اجتماع بهم پیوسته مردمی و معتقد صورت نمی گیرد و همچنین 

رحمت و برکات حق به کسی که جدای از این اجتماع بشری است شامل نمی شود. در همین اجتماع انسان ها به 

و لطف حق را مشاهده نمایی ، این تجلی های حق نشان می دهد که آنچه که پیدا و  راحتی می توانی انوار رحمت

کار آن وجود اعتباری که اعتماد و پایداری در آشکار است در واقع اوست و قدرت با عظمت اوست نه این جهان

مه ی پدیده ندارد. در این تجلی های حق که رحمت و توجه ی بی نهایت او شامل بشر می شود جهان ظاهر با ه

هایش و مظاهر آن ، مثل شهر ها وساختمان ها و سایر مصنوعات بشری و آثار ارزشمند طبیعت دیگر مطرح نیست و 

 آنچه را که در رأس همه ی امور عالم است یکی انسان است و دیگری او ، که خالق این انسان است.
 گــــواهي است   بر دوام  مامن واو    چیست؟ اسرار الهي است        من و او  

 میان انجـــــــمن بودن حیات  است   به خلوت هم به جلوت نورذات است        
 محبت ديده ور  بي انجـمن نیست          محبت  خود نگر ، بي انجـمن  نیست 
 به بزم ما  تجلي هاست بنــــــگر         جهـــــان ناپیـدا  و او  پیداست بنگر 

 در و ديــواروشهر و کاخ وکونیست          که اينجا  هیچكـس جز ما و او نیست                                       

 امر حق بر همه چيز فائق است                                                                      
 بیرون نگذارد کسی که خدا را شناخته است در صورتی موفق است که پا را از حد خود-78

تا کنون چه کسی را در این دو عالم دیده ای که بدون غم و اندوه بوده و لحظه ای شادی و شادمانی داشته         

باشد؟!چه کسی در پایان عمر خود پس از یک دوره ی پرتالطم زندگی به امید و آرزوی خود رسیده است ؟ و یا چه 

دانگی و ابدیت رسانده است؟ مراتب و مراحل کمال طلبی و سیر الی اهلل در کسی به کمالی دست یافته که او را به جاو

دسترس همه می باشد و لذا زمانی اهل کمال و مراتب می توانند آن را طی نمایند که با نظر لطف و امر حق باشد چون 

در همه جا و امور  خداوند بر همه چیز غالب وچیره است. کسی که خدای را به خوبی شناخته ، در صورتی می تواند
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مؤثر باشد که پای را از حد خویش فراتر ننهد و اعمال و افکار خود را بدون لطف خداوند مورد محاسبه و استناد قرار 

 ندهد.
 اهل قدر از آن جهت در باطلند که همه نقش ها را متوجه انسان می دانند-79

ی در چیست؟ با پاسخ دادن به این سؤال می توان فهمید حال تو باید از خود بپرسی که اندازه و حد این حق شناس     

که اهل قدر)کسانی که معتقدند که خدا انسان را به حال خود رها نموده است( چه افرادی می باشند.هر کسی که 

مذهب غیر جبر دارد پیامبر خدا)ص( در باره چنین کسانی فرموده است که آنان در مذهب مجوس)زرتشتی ، دین 

یم( می باشند. با این تفاوت که مجوسیان )پیروان زرتشت( به دو خدایی که یکی اهورامزدا)آفریننده ی ایرانیان قد

خوبی ها( و دیگر اهریمن)آفریننده ی بدی ها( است معتقدند در صورتی که اهل قدر که مردمانی نادان و ابله می 

با خداست.افعال و کارهایی که انجام می دهیم باشند ازالفاظ)ما و من( صحبت می کنند که نوعی خودپرستی و مقابله 

جنبه ی مجازی و غیر حقیقی دارد و اگر انجام آنها را به خود نسبت بدهید به نوعی بیهودگی و بازی کودکانه مبتال 

 شده اید.
 فعل انسان قبل از انسان آقریده شده است!!-81

ل ترا آفریدند و برای انجام کاری که مشیت الهی به آن تو در آن زمانی که نبودی و هنوز آفریده نشده بودی افعا     

تعلق گرفته است ترا انتخاب کرده اند تا به آن کاری که الزم است انجام دهی! خدای قادر متعال که دانای بر حق 

است بدون اینکه نیازی به سبب و علت داشته باشد بر اساس علم و دانایی خویش حکم و دستوری را بطور مطلق برای 

همه موجودات ساری و جاری دانسته است. آن دستور و فرمان حق اینگونه مقرر و مقدر گشته است که پیش از 

خلقت جان و تن که ترکیب آن دو تشکیل دهنده ی آدمی است هر کسی به کاری که باید انجام دهد معین و 

 مشخص شده است.
 ادماني يافت  بي غــم ؟  که را ديدي  تو اندر هر دو عــالـــم          که يكدم  ش

 که را شد حـــاصل آخــر جمله امید          که ماند اندر کـــــمالي تا  به جاويد 

 واهللُ غالبمراتب  باقي و اهــل مــــــــراتب          به زير  امر  حـــــــق 
 مؤثر حق شناس اندر  همه جــــاي           ز حد خويشتن بیرون منــــــه پاي 

 و از آنجا باز دان اهل قــــدرکیست؟   ز حال خويشتن پرس اين قدرچیست؟        
 نبي فرمود او مانند گبـــــــــراست    هرآن کس را که مذهب غیرجبراست        

 گفــتما و من مر اين نادان احمق    چنــان کان گبريزدان و اهرمن گفت        

 نَسَب خـود درحقیقت لهو وبازي است    ست       به ما افعـال را نسبت مجــازي  ا
 ترا  از بهر کاري  بر گـــــــــزيدند   نبودي تو  کــه فعلـــــت  آفـريدند       
 به علم خويش حكــمي کرده  مطلق   به قــدرت بي سبب، دانـاي بر حـق        
            ــــــــــاري معیّن براي هريكي کـ  مقــدّر گشتـه پیش از جـان  و از تن        

 باید اوقات انسان با دوست سپری شود-80  

نسب داشتن و پیوند فامیلی و دوستی با دیگران چه فوایدی دارد؟ سعی کن که چیزی که مناسب حال و رشد        

! هرکسی از این معنوی است انتخاب نمایی و به درگاه حق روی آوری و ترک این پیوند های موقتی و زود گذر کنی
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دایره ی کاذب دنیایی رهایی یافت و در بحر نیستی فرو رفت دیگر خویشاوندی به هر نحوی با دیگران برای او در 

 اولویت نیست و اینگونه است که اوقات با دوست سپری می شود نه با غیر او.
 ارنده اند!هرکدام از افرادی که به نحوی به ما نزدیکند در رسیدن به دوست عامل بازد-82

حال بیائیم با هم این نسبت ها و پیوند های آدمی را با دیگران بررسی کنیم که چگونه است! اول آنکه هر نسبتی       

که محورآن شهوت و تمایالت نفسانی باشد و خود را بنمایاند حاصلی جز کبر و خود خواهی و نخوت و بزرگ بینی 

تا پدر و مادر در یک زندگی خانوادگی با هم جمع شوند و لذا  نخواهد داشت. وجود شهوت در آدمی باعث شد

نقش شهوت و تمایالت درونی فهمیده می شود که چقدر در ایجاد انسان مؤثر و کارگر است. البته منظور من این 

ا حرمت و نیست که بگویم مادر و پدر نقشی در این میانه ندارند ، بهر حال باید به آنان با دیده ی احترام نگریست و ب

 ادب بر خورد نمود.
 !!نزدیکان بیشتر عامل رنجش هستند-83

شما موجودی را که ناقص العقل است و ترا می آزارد خواهر نام نهاده ای و کسی که در امور شبستری می گوید :     

رزند خود می دانی و کارها با تو حسادت و تنگ نظری دارد برادر نام گذاشته ای !  دشمنانی که به تو نزدیکند زن و ف

در حالیکه با تو بیگانه اند و خویشان و نزدیکان شما بحساب می آیند. وقتی زن و فرزند تو با تو اینگونه اند ، پس به 

من بگو که دایی و عمه با تو چه برخورد و نسبتی خواهند داشت ؟ آیا غیر از درد و غم، حاصل و نتیجه ای برای تو 

ن! این رفیقان راه که با تو دست همکاری و همگامی داده اند در پی بیهوده کاری و هَزْل دارند یا خیر؟! ای برادر م

شخصیت تو بر می آیند نه عامل سربلندی تو می باشند. اگر در سرای پدر بزرگ و مادر بزرگ یک لحظه بنشینی آیا 

فتاری است!( همه ی این ارتباطات الزم است که بگویم چه ناروائی هایی به تو خواهد رسید؟!) غیر از ناراحتی و گر

فامیلی و نسبی که یک یک بر شمردیم افسانه و غیر واقعی، افسون و سراب و زندانی برای محدود کردن آدمی می 

باشند ، ای برادر بزرگ و ای عزیز من! به جان تو قسم می خورم که تمام اینان باعث ریشخند و مایه ی آبروریزی و 

بستری در این انتقاد به عناصری است که انسان را به غیر خدا متمایل می نمایند و از دوست تمسخر انسانند!!]توجه ش

 جدا می کنند در مجموع قصد ایشان توهین و ایجاد دشمنی نیست!![
 نسب چبود؟  مناسب را طلب  کن          به حـــق  روي آور و ترک نُسَب  کن 

 نقد وقــــــــت او شد فال انساب به بحر نیستي هرکو  فــــرو شد            

 هر آن نسبت که پیدا شد ز شهوت         نداردحـــــــــاصلي جز کبر و نخوت 
 اگر شهـــــــوت نبودي در میانه          نسب ها جمـــــــله مي گشتي فسانه 

 چو شهــــــوت درمیانه کارگرشد          يكي مادر شد،آن ديــــــــگر پدر شد
 ي گويم که مادر يا پدر کیست؟         که با ايشان  به حـــرمت بايدت زيستنم 
 نهاده   ناقــــــصي را  نام خواهر        حسودي را لقـــــــــــب کرده  برادر 
 عدوي  خود زن و فرزند خــواني          ز خود بیگــــــــــانه خويشاوند خواني 
 و زايشان حاصلت جز درد وغـم چیست؟         مرا باري بگوتا خال وعم کیست؟  
 رفیقاني که با تو در طــــريق اند         پي هزل  اي برادر هـــــــم  رفیق اند  

 به کوي جــدّ اگر  يک دم نشیني          از ايشان  من بگــــــويم تا چه بیني ؟
                          نها ريشخـــند  اسجـان خواجه کايهمه افسانه و افسـون و بند است          به  



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

7878                          

  

 

   

 
                                                                       

 محال است که آفریننده در آفریده خود بکنجد و آنگاه دیده  شود!!-84

ه خداوند به بشر ارزانی داشته است اولین قدم در صراط مستقیم ، تفکر و اندیشه نمودن در نعمت هایی است ک      

ولی اگر در ذات خدا و کمیت و کیفیت آن اندیشه و جستجو شود محض گناه و انحراف خواهد بود.اصوالً اندیشه و 

جستجوگری در ذات خدا باطل و ناسرانجام است و بطور قطع و یقین چیزی حاصل نخواهد شد و محال محض است 

شما آیات روشن او را می بینید که تمام گستره هستی را در بر گرفته است که همه که راهی به سوی تو گشوده شود. 

نشانی آشکار از ذات اقدس باری تعالی است که در هر صورت نباید تصور و تخیل شود که در این آیات ذات او را 

از نور و  مشاهده و احساس نمائید!! واضح است که عالم با همه عظمت و گونه گونی و تنوع و تحول خود

درخشندگی آن ذات بی مانند منشأ گرفته است ، پس منطقی و عقالنی نیست که تصور نمائیم که وجود مبارک 

حضرت حق در البالی روشنائی هایی که خود آفریده است دیده شود و در مقابل چشمان ما قرار گیرد.)محال است 

 آفریننده در آفریده ی خود بگنجد و دیده شود(
 رکردن شــرط راه است        ولي  در ذات حق محض گناه استدر آال فك  
 بود در ذات حــــق انديشه باطل        محال محض دان ،تحصیل حاصل  
 چوآيـات است روشن گشته ازذات        نگردد ذات او روشــــــــن زآيات  

 هويدا؟ کجـا  او گردد  از عالـــــم   ــم  به نور اوست پیدا      همه عالــ  
 انوار تجلی و فرامادی الهی در عناصر طبیعت نمی گنجد-88             

آن نوری که ویژه ذات حق است در این آیات و مظاهر پدیده ها و نظام آفرینش نمی گنجد ، از آنجائیکه       

جزئی از این کل  که انوار فرامادی الهی است و در هندسه ی وجودی پدیده ها و عناصر طبیعت که آدمی سُبُحات

است کامالً قاهر و مسلط است برای نظام آفرینش قابل تحمل نیست و در ظرف آن نمی گنجد.تو این عقل تجربی 

ضعیف و حسابگر و محدود را رها کن و خود را در جرگه ی حق و در مسیر مردان حق قرار ده. که با این چشمان 

فس و خود خواهی های زیرکانه تنها مانده است نمی توان نور ضعیف و کور خفاشی که در این بیغوله های تاریک ن

خیره کننده و تشعشعات عظیم خورشید را مشاهده نمود. وقتی نور هدایت و منطق قوی حق دلیل راه و راهنمای ماست 

 دیگر به تأیید هیچ موجودی حتی جبرئیل هم  نیازی نیست.
 مل مقاومت ندارد!!خرد کوچک و ضعیف آدمی در برابر نور تجلی حق تح-86

اگر چه فرشتگان به درگاه الهی نزدیک و مقربند ولی هیچگاه به آن قرب و نزدیکی که رسول خدا و انسان کامل       

) در 7داشته است نمی رسند و اصوالً توان معنوی آنان آنقدر نیست که به این جایگاه خاص مردان خدا وارد شوند

تر از دو کمان فاصله بیش نداشت(وقتی نور الهی قادر است که همه هستی مالئکه شب معراج پیامبر خدا به اندازه کم
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را به خاکستر تبدیل کند و پرهای پرواز اورا بسوزاند دیگر برای این خِرَد کوچک آدمی جوالنگاهی باقی نمی ماند و 

 در این صورت به مراتب قوی تر از مالئکه، پا وسر بسوزاند و نابود سازد.
 دن خدا در پی آب حیات واقعی زندگانی باشید بجای دی-87

رابطه ی مقایسه ای و تأثیر پذیری راهیابی خرد آدمی در برابر عظمت ساحت مقدس ربوبی مانند چشم سر در       

مقابل نور فروزان و سوزنده ی خورشید است. حال اگر شخص بیننده ای قصد دیدن خورشید را داشته باشد و بی 

د آن چشم از ادراک و احساس خورشید تیره و تاریک و کور می گردد.  وقتی در این رویت که بر واسطه به او بنگر

اساس عالقه ی باطنی به آن اقدام نموده ای موفق نبودی و به سیاهی و تاریکی افتادی ، باید بدانی که همان نور ذات 

باش تا با زندگی طیب و پاکیزه به  واقعیخداوندی است، پس تو بجای دیدن او در همین تاریکی به دنبال آب حیات 

رشد و تعالی و بالندگی خود به سوی او ادامه دهی. البته جای نگرانی نیست چون این سیاهی و خیرگی فقط در نور 

چشمان تو حاصل می شود ولی تو با حقیقت وجودی و درونی خود می توانی به حیات پاکیزه ای وارد شوی! پس از 

 چون با این توضیحات، خدا دیدنی نیست و این چشمان تو قادر به این کار نخواهد بود. دیدن او دست بردار.

ای تویی که به فکر دیدن او هستی ! آخر، چه نسبتی بین این آدمی که از مشتی خاک ساخته شده است با آن      

ام ادراک قادر خواهد وجود تعالی و تقدس که سراسر نور و پاکی است دارد؟ پس این وجود خاکی و ضعیف با کد

بود که او را درک نماید؟ بی شک عاجز است! این سیاه رویی که نشاندهنده ی فقر و نیاز شدید موجودات به خداوند 

و ذات بی نیاز او در دو عالم است خدا آگاه است که هرگز از آنان جدا نمی گردد)نیاز ممکنات به ذات  واجب 

 گی است ( .الوجود در دنیا و آخرت دائمی و همیش
 پاسخ همه نیاز های خود را در ذات باری تعالی ببینید -88

در دو جهان   سیاه رویی ناشی از فقر الی اهللای درویش! ای کسی که از عالقه ی دنیایی بریدی و به او پیوستی!      

نی و بی نیاز او بدون (همان حالتی است که آدمی همه ی هستی و نیاز های خود را در ذات غسواد الوجه فی الدارين)

کم و کاست ببیند و آن را فقر افتخار آمیزی تلقی کند.چه می گویم! این سخنان حاوی نکات باریک و دقیقی است 

که دسترسی بدان ما را در درک حقایقی که گفتیم مساعدت می کند . مثل شبی که با مهتاب روشن گردد و یا ظلمتی 

نکات مهم عناصر برجسته ای هستند برای روشن نمودن حقایق. در بیان اینگونه  که در دل روز پیدا شود .بهر حال این

سخنان که نور هدایت و لطف حق هم بر آنها تابیده است سخنان زیادی برای گفتن دارم . ولی شایسته است که در 

 حال حا ضر  چیزی از آن ها به میان نیاورم!!
 ه سُبُحــــــات جاللش هست قاهـرنگنجد نور ذات  اندر مظـــــاهر         ک   
 رها کن عقل را، باحـق همي باش         که تاب خور ندارد چشـــــــم خفاش  
 در آن موضع که نورحق دلیل است        چه جاي گفتگـوي جبــــــريل است؟  

 لي مع اهللفرشته گرچه دارد قرب درگـــــاه         نگــــــــنجد در مقــام   
 ر او مــلــــک را پر  بسوزد         خرد را جمــــــــــله پا و سر بسـوزدچه نو 

 بود نــورخــــــــرد در ذات انور         بسان چشم سر درچشمـــــــه ي نور  
 چو مبصر در نظر  نزديــــک گردد        بصر ز ادراک او تاريــــــــــک گردد 
 به تاريــــكي درون ، آب حیـات است       سیاهي گر  بداني نـــور ذات است   
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 ـاين جاي نظر  نیستبصر نیست        نظر بگــذار کـ سیه جز قابـــــض نور 
 ز ازدرک ادراککـه ادراک است عجــ چه نسبت خاک را باحضـرت پاک؟         
 مــد واهلل اعلـجدا هــــر گــــز نشـ  سیه رويي ز ممـــــكن دردو عالم        
 ـد بي کـم و کاستسواد اعظم  آمـــ   سوادالوجه فـي الـــدارين درويش         
 ــان روز تاريکروشـن  میـــــ شب         چه میگويم،که هست اين نكته باريک 
 سخــــــن دارم ولي ناگفتـن اوالست   در اين مشهد که انوار تجـــالست        

 خیره کننده خورشید به جسم واسطه ای مثل آب نیاز استبرای رویت نور -89              

اگر خواستی که خورشید را ببینی به جسمی نیاز داری که به کمک تو بیاید و واسطه ی بین تو و او باشد.چون         

این چشم ما طاقت و تحمل دیدن نور خیره کننده و درخشان خورشید را ندارد و لذا ازآب در داخل ظرفی که قرص 

ورشید در آن منعکس گردد بعنوان جسم واسطه ای استفاده می نمائیم.پس آن آب از روشنایی فوق العاده خورشید خ

می کاهد تا تو بتوانی عکس خورشید را که در آب افتاده است ببینی، بهر حال آن آب توانسته است در تو تحولی 

 ایجاد کند و در دیدن خورشید به کمک تو بشتابد.
 دات از تجلی حق در آئینه نیستی شکل می گیردهستی موجو-91

نیستی )عدم( که مرحله ای قبل ازهستی وآفرینش است مانند یک آئینه همه هستی را از تابش ذات ربوبی در خود       

منعکس می کند.و چون قرارشد که به اراده ی ذات حضرت حق، هستی پا به عرصه وجود گزارد  عکسی از این آئینه 

قابل او پدید آمد و آن هستی که اکنون می بینیم و خود نیز بخشی از آن هستیم پدیدار گردید. آن هستی ی عدم در م

که در این آئینه ی نیستی منعکس گردید در اجزای خود وحدت و یکتایی داشت ولی به تدریج در صحنه ی ظهور و 

شمارش نمودی اعداد دیگری هم بطور تنوع و کثرت بدل شد مانند آن حالتی که چون عددی را داشتی وشروع به 

مسلسل پدید می آیند. این کثرت که در هستی جلوه گر شده است شبیه عددی است که شما آن را در نظرمی گیرید 

ولی چون همان عدد مبنای شمارش قرار می گیرد به هر مقدار که بخواهید می توانید تا بی نهایت بشمارید و به اعداد 

 بزرگ تر از آن برسید.
 هستی )جهان کثرت( عکسی از عدم و نیستی)جهان متحد( است -90

عدم و جهان نیستی در ذات خود صاف و یکدست بود و هیچگونه تجزیه و کثرتی نداشت ولی این جهان هستی      

که جهان کثرت و گوناگونی است مانند گنج مخفی که در عدم مانده بود خود را آشکار نمود. این حقیقت در آن 

ی آمده است که خداوند خود را گنج مخفی خوانده است که با خلق هستی و پدیدار نمودن عالم محسوس آن حدیث

گنج که عظمت و شکوه الهی است آشکار شد.جهان عدم مانند یک آئینه است و جهان هستی عکسی از این آئینه 

ن عکس هستی. ولی نوری است است و انسان چشم بینای این عکس است که در آن پنهان شده است. پس تو چشم آ

که باعث دیدن آن چشم می گردد)چشم تو یا نور آفرینش؟!!(، در حقیقت هر زیبایی و عظمتی از جهان شگفت انگیز 

 که می بینیم ازدیده ی اوست نه ازدیده ی ما. پس ما با دیده ی او که همه ی عالم را می نگرد جهان را می بینیم.
 از جهان محسوسانسان خود جهانی است غیر -92

انسان از نظر ترکیب وجودی جزئی از کل جهان است ولی از نظر عظمت وجودی و روح بلندی که در او هست       

مانند جهانی بزرگ و عظیم است. بی شک پاکیزه تر از این سخنی نمی توان یافت که در حق آدمی گفته شود.و چون 
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فهمید که او )خالق جهان(هم بیننده و هم دیده)چشم( و هم فعل به نیکویی و درستی دراین اصل دقت نمایی خواهی 

دیدن است! این معنی و مفهوم در آن حدیث قدسی به عیان و آشکارا آمده است که می فرماید:بنده ای همواره در 

 تالش است که خود را به من برساند و چون من او را دوست بدارم چشم و گوش و دست و زبان او می شوم!
 ت فتـد با جسم  ديگرشمــه خور        ترا  حاجــــــاهي که بیني چاگرخو  
 چو چشم سرندارد طاقـــت وتاب        توان خورشید تابان ديــــــــد درآب 

 ــــالي مي فزايدنمايد       در ادراک تو حـــــ از او چون  روشني کمـــتر  
 ـــقعكس تابش حـــکز اوپیداست       عدم آئینه ي هستي است مطـلق   
 عدم چون گشت هستي را مقـابل        در او عكسي شداندر حال حاصـــــل 
 يــكي را چـون شمـردي گشت بسیار  شدآن وحدت ازاين کثـرت پديدار        
 عدد گر چه يكي  دارد بـدايـــت         و لیــــــــكن  هرگزش  نبود نهايت 
 از او در ظاهـــــــر آمد گنج  مخـفي        عدم درذات خودچون بود صـافي   

 فرو خوان         که تا پیدا  ببیني گنــــــــــج پنهانكُنْتُ كنزاً  حـــديث  

 عدم آئینه ، عالم  عكس و انسان         چو چشم عـكس در وي شخص پنهان 
 ده است  تو چشم عكسي واونورديده است          به ديده، ديده اي را،  ديـده دي 
 جهان انسان و انسان شدجهـاني          از اين پاکـــــــــــیزه تر نبود بیاني   
 چونیكو بنگــري دراصل اين کار         هم او بیننده ، هم ديــده است و ديدار 

 عیـان کردو بي يسمع و بي يبصرحديث قدسي اين معني بیان کرد          
 انگیز بی نهایت کوچک هاجهان شگفت -33              

حال ذره بین بینش و نگاه عمیق خود را به پدیده های عالم نزدیک می کنیم تا به اسرار درون آنان پی ببریم: اگر         

تو سراسر جهان را مانند آئینه در نظر بگیری ، در هر ذره از اجزای بیکران آن صد خورشید پنهان شده است. و اگر 

افی و تجزیه کنی تا به اسرار نهفته در درون آن آگاه گردی صد دریای صاف و زالل از آن بیرون قطره ی آبی را بشک

می جهد! و اما اگر به هر جزئی ناچیز از یک مشت خاک با دقت نگاه کنی هزاران آدم را می توانی در همین یک ذره 

فیل درآن پنهان می بینی و به علم  ی خاک مشاهده نمایی. به اعضای ضعیف و کوچک یک پشه نگاهی بیندازید چند

و معرفت واقعی در هر قطره ی آب، رودخانه نیلی را در آن جریان می بینی! در درون هر دانه و حبه ای صد خرمن 

گندم پنهان است و یا جهانی با همه ی عظمت در یک دانه ی ارزن جای گرفته است. در بال های نازک و کوچک 

انی برای پرواز و اوج گرفتن جای داده است! از همه شگفت انگیز تر کانون دل آدمی پشه ای با ظرافت و مهارت، ج

 است که در عین کوچکی و محدودیت، لطف و مرحمت خداوند دو عالم در آن فرود آمده و منزل گزیده است.
 جهان را سربه سرآئــــینه مي دان         به هرذره  در او صــد مهر پنهان 
 را دل برشكافي          برون آيـد از او صــد بحر صافي  اگر يک قطــــره 
 به هرجزوي زخاک ار بنگري راست        هزاران آدم اندر وي هـــويداست 
 به اعضا پشه اي همچند پیل است          دراسماء قطره اي مانند نیل است 
 ددرون حبه اي صــــد خـرمن آمد        جهــــــاني در دل يک ارزن آم 
 به پرّ پشه اي درجـــــــاي جاني        درون نقطه ي چشم، آسمــــاني 
 بدين خُــردي که آمدحــبه ي دل        خداوند دو عالــــــم راست منزل 
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 تحوالت و تغییرات جهان در یک مجموعه منظم و هماهنگ صورت می گیرد-31             

ی پدیده ها و تحوالت خود جمع شده است و بدین علت و انگیزه است که  پس در درون آدمی دو عالم با همه       

انسان در دو میدان جاذبه نیک و بد، گاهی تحت تأثیرابلیس قرار می گیرد و گاهی هم به سوی آدمیت و اصول انسانی 

د آنکه فرشته روی می آورد. خوب دقت کنید! که عالم از نیک و بد،زشتی و زیبایی در هم آمیخته شده است و مانن

در درون دیو و شیطان در درون فرشته بهم آمده و یکی شده باشند. این دو گرایش متضاد با هم آمیخته شده اند و 

ارتباط آنان مانند دانه و میوه است که از اجزای یک درخت می باشند و همانگونه که از کافر، مومن نتیجه می شود از 

دد.تمام این تنوع و گونه گونی در یک وحدت و نقطه ای هماهنگ با هم در مومن هم کافر ساخته و پرداخته می گر

این زمان بهم رسیده اند و سال و ماه و روزها را سپری می نمایند.در این شگفت انگیزی که در کارگاه هستی رخ 

پایان جهان است  نموده است ازل با ابدیت و جاودانگی بهم رسیده و یکی شده اند و یا عیسی )ع( که درآخرالزمان که

 ازآسمان چهارم به دنیا نزول می کند با مبدأ آفرینش منطبق شده است. 

هر عنصر متحولی که به عنوان آغاز تحول در نظر گرفته شود پس از یک دور تکاملی که بهم پیوسته است باز به       

ز می نماید. در این تحوالت جای اول خود برمی گردد و در این مسیر اطوار و شکل های گوناگونی از او برو

سراسرس که برای پدیده های عالم اتفاق می افتد هستی با تحوالت و تغییرات خود در یک مجموعه ی هماهنگ و 

منظم یک چیز را ارائه می دهند و درهیچ لحظه دوگانگی و یا چند گانگی اتفاق نمی افتد. اتصال و اجزای عالم 

از مجموعه ی آن یک ذره جدا شود و دور گردد همه ی عالم از هم پاشیده  بقدری محکم و استوار است که چنانچه

 می شود )یک تعبیر ریاضی دقیق از وحدت در کثرت بهم پیوسته ی عالم(
 در اوچون جمع گشته هردوعـالم         گهي ابلیس گـــــــردد ، گاه آدم 
 در فرشته ببین عالم همه درهــــم سرشته        ملک در ديو وشیــــطان 
 ـــافرزکافرمومن و مومن ز کـــــ      همه با هم، بهم چون دانــه و بَر   
 الهمه دور زمان روز ومه وســـــ   بهم جمع آمده در نقطه ي حـال       
 ازل عین ابد ، افتـــــاده  با هم         نزول عیسي و ايجـــــــــاد عالم 
 هــــزاران شكل مي گردد مشكّـل    زهر يک نقطه زين دور  مسلسل      
 ز هر يک نقطه دوري گشته داير         هم او مرکز ، هم او در دور ســــاير 
 اگر يک ذره را برگیــري از جاي         فرو ريزد همــــــــه عالم سراپاي 

 همه پدیده های عالم در یک حرکت عمومی خود آگاهانه در حرکتند-38             

همه ی اجزای عالم سرگشته ی و شیدای حرکت به سوی خدایند و این کشش و کوشش در این میدان         

مغناطیسی پر قدرت به شکلی است که پا نهادن در خارج از این حیطه برای هیچ عضوی ممکن نیست.هر عنصری که 

نانش کرد که در چهارچوب آن پا به این جهان گذاشت رنگ تعلق و تعیّن یافت و وابستگی به خواص این جهانی چ

محبوس گردید و خود را موجودی احساس نمود که جزئی هماهنگ و متصل به عالم بوده و از کلّی شدن بکلی 

 مأیوس گردد. 

حقیقت موجودات و سیر تحوالت آنان چنان است که گویی در عین اینکه در حرکتند در سکون بسر می برند! و       

چهره دیگر در می آیند جامه ی نوی هم به تن می کنندو نیز.در عین اینکه همه ی عناصر  در حالیکه از چهره ای به
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این جهان در جنبش دائمی و همیشگی بسر می برند معهذا آرام و بدون حرکت به نظر می رسند و در این تحوالت 

ذات خود پیوسته، آگاهی  آنان نشانی از آغاز و انجام این حرکات دیده نمی شود. همه ی موجودات نسبت به حقیقت

دارند و بر اساس این آگاهی است که تا سر منزل مقصود حضرت حق در حرکت و شتاب می باشند. ولی در همه این 

ذرات و پدیده های کوچک و بزرگ که دارای شکل و موقعیت خاصی می باشند زیبائی هایی تأللؤ و درخشندگی 

 ن خدایی که جان جانان است.دارد که نشان از ذات بی مثال حق می کند هما
 ـد امكانبرون ننـــــهاده پا از حـــ همه سرگشته ويک جزواز ايشـان         
 ي گشته  مأيوسحبوس         به جـــزئیت ز کلــتعیّن هر يــكي را کرده م 
 تو گويي دائمــاً درسیرو حبس اند        که پیوسته میــــــان خَلع و لَبس اند 
 ـــامنه آغاز يكي پیدا ، نه انجــــــبـش ودايـــم در آرام         همه در جن 
 همه از ذات خود پیوسته آگــــاه         و ز آنجا راه برده تا به درگـــــــــاه 
 به زير پرده ي هـر ذره پنهـــان         جمال جانفـــــــزاي روي جــــانان 

 می دانید؟! از شگفتی های جهان چه-39              

تو از این عالم و تحوالت شگفت انگیز آن چه چیزی دیده ای و به یاد داری؟ بی گمان جز نامی از آن چیزی         

و نشنیده ای! حال به همان اندازه ای که از عالم شناخت حاصل نموده ای برای ما بازگو کن! از ظاهر و د نمی دانی

چه چیز می دانی؟! حال جواب بده که آخرت چیست؟ و دنیا و زندگی و صورت عالم و یا از باطن و معنای آن ، 

سرانجام آن چگونه است؟ به من بگو که موضوع عنقا)سیمرغ( چیست؟ و کوه قاف در کجا است و سمبل چیست؟ از 

 بهشت و دوزخ و اعراف چه می دانی؟ 

ر دیده نمی شود؟ در حالیکه یک روز آن کدام جهان است که وجود دارد ولی در پنهانی است و در حال حاض      

آن به اندازه یک سال دنیای ما طول می کشد؟ازآنجائیکه این جهانی که تو می بینی صرفاً از دید و نظر تو ترسیم شده 

است و لذا آن جهان واقعی به آنگونه که هست در شناخت تو در نیامده است و چون به آیات قرآنی مراجعه شود، می 

/الحاقه( بطور مثال به من نشان بده که شهر 07)!های دیگری هم وجود دارد که شما از آن آگاه نیستیدفرماید : جهان 

که در سر حد مغرب است چه نام و آوازه  که در سر حد مشرق است در کجا واقع شده است؟ و یا شهر جابلسا جابلفا

های عالم خوب اندیشه کن که چگونه است ای دارد؟ و از چه موقعیتی بر خوردار است؟ در باره مشرق ها و مغرب 

که زمین دارای آنهمه گوناگونی در مشرق و مغرب عالم در حالیکه با یک خورشید و یک مشرق و مغرب بیشتر 

 احساس نمی شود؟
 تو از عـــالم همین لفــظي شنیدي         بیا بر گو که ازعالـــــــم چه ديدي؟  
 چه باشد آخرت، چون است دنـــــیا؟          چــه دانستي زصورت يا زمعــــنا؟ 
 بگــو سیمرغ و کوه قاف چـــبود؟          بهشت و دوزخ و اعـــــــراف چبود؟  
 کدام است آن جهان کونیست پیدا؟         که يک روزش بود يک سال اينجـــا  

 نیديآخـــــر شماال تبصرون همین نبود جهــان آخر که ديـدي          نه   

 چه نام است؟ جابلسا کـــدام است؟         جهـــان شهر  جابلقـابیا بنما که  

 مشــارق يامغــــــارب را بینديش        چو اين عالــــــم ندارد از يكي بیش  
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 گفتن بعضی از مطالب دشوار است!!-97              

در آیه  نین علی علیه السالم دقت کن که ایشان در تفسیر مثلهُنّشاگرد و پسر عموی امیرالموم به سخن ابن عباس         

اهلل الذي خلق سبع  سماوات و مِنَ االرض مثلَهُنّ يتنزّل االمرُ بينهُنّ لتعلَموا اَنّ اهلل علي كُلّ شيء قدير و ]  ی مبارکه

من این آیه را تفسیر کنم خلق مرا جز  مطلبی دارد که می گوید : اگر/طالق[  72 -اَنّ اهلل قَد اَحاطَ بكُلّ شيء عِلْما

کافرنخوانند، من)شبستری( هم مثل او نمی توانم بیش از این بگویم! پس خالصه کنم که بهتر است به ارزش و کرامت 

 خویش خوب پی ببری و در نیک شناسی خود خوب تالش نمائی.
 وداگر حجاب و مانع شناخت و دید انسان کنار نرود حقایق شناخته نمی ش-98

تو در شناخت حقایق مانند آن شخص خواب آلوده ای که هر چه می بیند اظهار می کند که در مجموع خیالی       

بیش نیست ! و لذا هر آنچه از خدا و عظمت وانعام و رحمت او می بینی مثالی از وی است. و چون در پگاه محشر 

ت آنچه را که در زندگی دنیایی فکر می کرده ای بیدار شوی و پرده های جهل و بی خبری کنار رود خواهی دانس

اندیشه ای ناصواب و وهم و پنداری بیش نبوده است! و هر گاه حجاب و مانع شناخت از جلوی چشمان یک انسان 

کج بین و نادرست اندیش کنار زده شود آن شخص با دید بهتری آسمان و زمین را خواهد شناخت بطوری که با 

گذشته کامالً متفاوت خواهد بود. وقتی خورشید حقایق ، نور درخشان خود را برای تو آشکار  آگاهی و دانایی او با

سازد و چهره حقیقت را آنگونه که هست درک نمایی بی شک نیازی به نور های ضعیفی چون ناهید و ماه و خورشید 

به ذرات ریزی شبیه پشم نخواهی داشت. و اگر یک شعاع از آن تابش بر سنگی سخت و خاره اصابت کند آن را 

 حیوانات تبدیل و در فضا پراکنده خواهد ساخت.
 جهان برای انسان است ،برای رشد و پیشرفت خود لیاقت نشان بدهیداین -99

آگاه باش، حال که قوی هستی و از سالمتی روح و جسم برخورداری و به حقایقی رسیده ای با عمل صالح           

ار بده، و اگر زمانی فرا رسد که از نیروی جان و تن خبری نباشد آن دانش ها یی که قبالً ،خود را در مسیر کمال قر

اندوخته ای چه سودی برای تو خواهد داشت؟ تو که در فهم این مسائل کوچک و بی اهمیت در مانده ای ، چگونه 

سی چون تو که از جهل و می توانم با تو از حدیث عالم دل و عجائب و شگفتی های آن سخن بگویم؟! آنهم به ک

ضعف، پای در گِل مانده و اراده رشد و تعالی از او سلب شده است!جهان برای تو ساخته شده و در اختیار تو قرار 

دارد تا از آن برای کمال طلبی و کسب عظمت های روحانی و معنوی بهره برداری نمایی، ولی تو این حقیقت را 

 ق تر از تو هرگز کسی هست؟!درک نمی کنی، آخر محروم تر و ناالی
 با همت و تالش می توان بر مشکالت غلبه کرد-011

تو جزء آن زندانیانی هستی که در یک جایی نشسته و از روی ندانم کاری و عجز و ناتوانی پاهای خود را با        

ه از روی استیصال و زنجیر بسته ای!)تو خود مانع رشد خودت هستی، تو خود حجاب خودی( .یا مانند بعضی زنان ک

ناراحتی به زندگی و مظاهر آن پشت نموده اند، از زندگی بریده ای! و از پیله ی جهلی که تورا در بر گرفته است و 

مانع جنبش و حرکت تو به سوی حق گردیده است عار و ننگ نداری! دلیران و جوانمردان در نبرد با مشکالت 

شجاعانه در میدان های نبرد تا زانو در خون غوطه ورند ولی تو در لباس زندگی و راه پر مخاطره رسیدن به حقایق 
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زنانه در آمده و خود را پوشیده ای و از خانه و کاشانه ی خود پابیرون نمی نهی! تو حتی کمتر از آن پیر زنی که با 

و تالشی از خود ساکن نگهداشتن دوک نخریسی به شناخت خدا نائل آمد، چرا؟ برای اینکه به اندازه آنهم همت 

بروز نمی دهی، ولی جهل و نادانی را بر خود جایز می دانی و ابایی از آن نداری! از آنجائیکه زنان در خردمندی و 

اجرای احکام دین نقص و اشکاالتی دارند ، تعجب از این است که چگونه بعضی مردان راه ایشان را در پیش می 

 باز مانده اند.گیرند و خانه نشین شده اند و از راه حق 
 از اين عبـــــــاس          شنو، پس خويشتن را نیک بشناس مِثلَهُنّبیان  

 تودرخوابي واين ديدن خیال است         هرآنچه ديده اي از وي مـثال است    
 به صبح حشرچـون گردي توبیـدار        بداني کاين همه وهم است و پنـدار  
 ـوَل         زمین و آسمــــــــان گردد مُبَدَّل چو برخیزد حجـاب ازچشم اَحـ 
 چو خورشیدعیان بنمـايدت چـــهر         نمـــــــاند نــور ناهید ومه و مهر 

 فتد يک تاب از او بر سنگ  خـاره         شود چون پشم رنگــــین پاره پاره    
 آن را که داني؟ بدان اکـــنون که کردن مي تواني         چو نتواني چه ســود 
 چه مي گويم حديث عالـــــم دل          ترا اي سر نشیب پاي درگــــــل؟  
 جهان آن تو و تو مانــــــده عاجز         ز تو محرومتر کس ديده هــــرگز؟ 
 چومحبوسان به يک منــزل نشسته         به دست عجز،پاي خــــويش بسته 
 ار         نمي داري ز جهل خويشتن عــــارنشستي چون زنان درکــــوي ادب 
 دلیران جهــــــان آغشته در خون         تو سرپوشیده ، ننهي پاي بیــــرون 

 ل مي داري تو جايز؟که بر خود جهدين  عجايز          چه کردي فهـــم از 

 زنان چون ناقصان عقـــل ودين اند        کجا مردان ره ايشان گــــــزينند؟ 
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 نبی دریافت کننده وحی است ووالیت در او به ظهور می رسد-010

نبی که فرستاده ی خدا و دریافت کننده ی وحی و رساننده ی آن به مردم است در پرتو بخشی به مردم مانند         

نند ماه که بین زمین و خورشید است وجود دارد. آفتاب بی خلل و پرنور است ولی بین او و خدا حجاب و پرده ای ما

نبوت که پیام حق است در هدایت خلق در نفس و ذات خود چون آب زالل صاف و یکدست است و والیت )که 

دوستی و نزدیکی به خدا و رهبری مردم است( در داخل نبوت مخفی نیست بلکه آشکار است و نمود عینی دارد. 

پوشیده است و برای هرکسی آشکار نمی شود ولی همین والیت  در پیامبران و انبیاء در ولی خدا و مرد حق  والیت

زمینه ی ظهور و آشکار شدن دارد. ولی اگر کسی از روی اخالص همدم و پیرو انبیاء گردد او هم محرم این مقام 

 معنوی خواهد شد و به فیض درک آن نائل خواهد آمد.
 ء وارد خلوت سرای محبت حق می گرددپیروان مخلص با نزدیکی به اولیا-012

قُل :] حال اگر آن مرید و پیرو مخلص راه محبت و ارادت نسبت به پیامبران را یابد بی شک بر اساس آیه ی مبارکه     

محبت و به خلوتگه ی /آل عمران[ 07اِن كنتم تُحبّون اهلل فاتبعوني يُحْببكم اهلل و يَغْفرلَكُم ذُنوبَكُم و اهلل غفور الرحيم ، 

قرب به خدا مشرف خواهد شد. وقتی به آن خلوت سرای حق که مخصوص محبان و دوستان او است وارد شود مورد 

مهر و محبت قرار می گیرد و چون از نزدیکان و اولیاء قرار گرفت یکبارگی مجذوب حق می گردد. البته این تبعیت و 

بندگی عابدی که در کوی معنی بدنبال فضائلی است تا به پیروی از نظر معنی غیر مادی خواهد بود مثل عبودیت و 

قرب حق دست یابد. ولی چون به این مرحله برسد سیر تکامل معنوی او موقعی کامل خواهد شد که آغازی که نموده 

 است به اتمام برساند و کار را نیمه کاره رها نسازد تا به مقصود عالی نائل آید
 لي مـع اهللــابل گردد   اندر ه       مقــــــتاب آمد، ولي مانبي چون آف 
 نبوت درکمال خويش صافي است       واليت  اندر او پیدا ، نـه مخفي است 

 ــــايدپیدا نمــــــ  نبياندر  وليپوشیده بايد        وليواليـــــــت در 

 از پیروي چون همدم  آمــد       نبي   را در  واليت محــــــرم آمدولي   

 يُحْبِبْكُمُ اهلل يابــد  او راه       به خلوتخــــــانه ي اِنْ كُنْتُم تُحبّون  ز 
 در آن خلوتسرا محـــــبوب گردد       به  حـــــق يكبارگي مجذوب گردد 
 ــوي معنيبود عابد ولي درکــــــ        بود تابع ولي  از روي معنــــــي 

 مـاه با آغازگردد باز  انجـــــــــک    ولي آنگه رسد کــــارش به اتمام    
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 واليت در راستاي نبوت                                                                   
 نبوت به کمال در پیامبر اسالم)ص( جلوه گر شده است و اولیاء جزئی از این کل معنوی هستند-013

ران از حضرت آدم)ع( بود و کمال و اتمام آن در وجود خاتم االنبیاء پیامبر ظهور و آغاز نبوت و رسالت پیامب      

اسالم)ص( جلوه گر گردید. والیت و دوستی و محبت با او باقی و محکم بود که پیامبر توانست سفری آسمانی داشته 

شب معراج(چون او  باشد و چون نقطه ی متحرک دوری در جهان بزند و آن را نیک بشناسد)اشاره به عروج پیامبر در

خاتم سفیران خدایی است ظهور کل حقایق در او صورت گرفته و به وسیله ی وجود مبارک اوست که عالم تمام و 

کامل و با معنی می گردد.اولیاء و مردان خدا اجزاء و عناصر این کل معنوی می باشند و در حقیقت پیامبر کل است و 

ین کل می باشند. پیامبراسالم)ص( از نظر مقام معنوی و شأن رسالت به این مردان صالح و دوستان خدا جزوی از ا

قُرب حق نائل آمده ورحمت های عام خداوندی در وجود او و در دعوت او ظاهر گردیده است و دیگران از آن بهره 

و در میان اوالد مند می شوند. با این رحمتی که او بر عالمیان سایه گسترده است مقتدا و پیشوای معنوی دو عالم است 

 آدم و ابنای بشر در حکم خلیفه و زمامداری مسلّم است.
 نبـــوت را ظهـــــور از آدم آمـد        کمــــالش در وجـــود خــاتم آمد  
 واليت  بود بـــــاقي تا سفر کرد        چو نقطه در جهان    دوري   دگرکرد  
 بـــــدو يــــابد تـامي دور عــالم ظهــــور کـل او  باشد  به خاتم           
 وجــــــود اولیاء او را چو عضوند         که او کل است و ايشان همچوجزوند  
 چو او با خـــواجه يابد  نسبت تام         از  او  با ظـــــاهر آيد  رحمت عالم  
 اوالد آدم شود او مقتــــــداي  هر دو عالم         خــــلیفه گــــــردد او  ز 

 

 خورشيد خط استوا                                                                           
 نور هدایت نبی همان خورشید اعظم است که بر پیامبران می تابید-776  

فرازافق بر زمین می وقتی از دل شب آفتاب و روشنایی جدا گردد صبح پدید می آید و نور آن از پشت کوه ها بر        

تابد تا به حداکثر و اوج روشنایی خود برسد و پرتو افشانی کند. بر اثر گردش  چرخ زمین )کره زمین(که در حال 

دوران است نور خورشید رو به ضعف و کم سویی می گذارد و در غرب عالم فرو می رود و عصر و مغرب پدید می 

ت نبی)که با خبر از عالم غیب است( همان نور خورشید اعظم است و این آید.به این مثال توجه نمائید که نور هدای

همان نور رسالت و پیامبری است که گاهی در موسی و گاهی هم در حضرت آدم ظاهر می شد.برای آگاه شدن از 

ت به جلوه ها و ظهور این نور در جوامع بشری و تأثیری که در زندگی و روند تکامل انسان ها در تاریخ داشته اس

 مطالعه و تحقیق بپردازید تا به مراتب و شوکت این معجزات پی ببرید. 
 در عصر حضرت رسول )ص( خورشید رسالت با اشعه درخشان در وسط آسمان بود-015

مراحل ظهور ختم و کمال نبوت را با این مثال متوجه می شوید که چون خورشید ابتدا طلوع نماید سایه هایی با      

بوجود می آورد ، بهر حال این خورشید نبوت که در آمد پایه و سکوی پرتابی برای دین و عروج و  خود در زمین

توجه آن به باال شد. وقتی عصر پیامبر اسالم)ص( فرا رسید این خورشید نبوت در وسط آسمان )که به وقت استوا بود( 
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از هر گونه سایه و تاریکی )بدون هیچگونه با روشن ترین پرتوها جوامع بشری را هدایت نمود و این نوری بود که 

 ابهامی( ممتاز و برجسته بود.
 رسالت پیامبر اسالم)ص( در صراط مستقیم حق و بدون خلل و ابهامی است-016

شما می دانید که هرگاه آفتاب در خط استوا ) خط دایره فرضی است که شمال و جنوب کره زمین را از هم جدا       

ر قرار می گیرد و چون چوبی را بطور عمودی در چنین لحظه ای بر زمین بکوبیم در هیچ طرف می سازد( به وقت ظه

)جلو،عقب،چپ و راست( سایه ای نخواهد داشت.چون پیامبر اسالم)ص( در صراط مستقیم حق اقامت گزید و به امر 

بود راه حق و رشد معنوی را به  او که فرمود: استقامت کن، قامت برافراشت و با اطمینان و یقین علیرغم مشکالتی که

آدمی نشان داد. او سایه ای نداشت و هیچگونه ابهام و خللی در دعوت و رسالت او نبود و از هر گونه سیاهی و نقص 

بدور بود و چقدر زیباست این نور پاک خدایی و سایه ی پربرکت لطف و رحمت سبحانی.پیامبر خدا)ص( قبله آمال 

 دم غرب و شرق عالم است و لذا او و رسالت او در نور هدایت غرق شده اندو مورد محبت و توجه ی مر
 چو نور آفتاب از شب جــدا شد         ترا  صبـــــــح و طلوع  و استوا شد 
 زوال  و عصر  و مغــــرب شد پديدار  ـرخ دوّار       دگر باره  ز  دور  چــ 
 ـه ز آدمموسي پديد و گـ,ـــــگه از       ـورشید اعظم   بود  نور نبي خــ 
 اگر تاريخ  عالــــم را  بخواني         مراتب را  يكايـــــــــــک باز داني 
 که آن معراج  دين  را پايـــه اي  شد   زخورهردم ظــهور سايه اي شد       
 ت مصطفا بودکه از هر ظل و ظلمـــ   زمان خواجه وقــــت استوا بود       
 دارد سايه پیش و پس، چپ وراست نــ  توا  برقامـــت راست       به خط اس 

 ـامتمي داشت قــفاستقم به  امر    چوکرداو برصراط حق اقـــامت        

 ــل الهيزهي نورخــدا ، ظــــــــ   ودش سیاهي       ـنبودش سايه،گم ب 
 رق استور ، غـاز اين رو در  میـان ن   ـرق است       وراقبله میان غرب وش 

 خداوند از طریق نبوت جوامع بشری را هدایت می کندمولوی : -017

در دیدگاه وحدت وجود که شبستری یکی از سخنگویان برجسته ی این مکتب فکری است خداوند از طریق     

ش ها کافی نبوت به جوامع بشری توجه دارد ، بهر حال عقل و تجربه انسان ها برای رساندن آدمی به سعادت و ارز

نیست. به همین لحاظ پیامبران هر کدام در عصر خود نقشی داشتند و به فراخور دوره ای که در آن می زیستند این 

رسالت را به بشر ابالغ نمودندتااینکه پیامبر اسالم )ص( خاتمیت را که نمودی از تمامی راه نبوت ودعوت عام 

و شخصیت بی نظیر حضرت ختمی  رگ ترین تحول زندگی بشر استختم نبوت بزبشری است به انسان ها رسانده است. 

مرتبت )ص( در مرتبه ای از تعالی و قرب حق است که می تواند اشعه گرمی بخش این خورشید اعظم را برای یک 

 زندگی شکوهمند به تمام بشریت تقدیم دارد.

نموده و خوب شناخت که برای یک رهروی  باید معنی آیه : نختم علی افواههم )بر دهان آنان مهر زدیم( دقت      

حق دانستن معنی این آیه مهم است.تا اینکه راه و دینی که خاتم پیامبران نشان داده است باعث گردد تا این مهرها و 

مشکالت سنگین بر طرف گردند) موانع از سر راه بشریت برداشته شوند( مشکالت و موانع رشدی که در عصر 

مانده بود با سرپنجه ی تدبیر و آئین احمدی برداشته شد.بلی ! در آن عصر و زمان قفل ها و پیامبران گذشته بجای 
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مشکالت ناگشوده که حل نشده بود باقی مانده بود که با دست با کفایت محمدی که فتح و پیروزی را نصیب دین 

 او نموده همه آن مشکالت از سر راه رهروان حق برداشته شد.

واسطه خیر در این جهان و در آن جهان )آخرت( است و شفاعت مردم در این جهان با تحقق دین  پیامبر شفیع و      

صورت می گیرد و در آخرت با قرار گرفتن در بهشت نعمت های الهی . در این جهان خداوند به پیامبر می فرماید 

هدایت شده را به عزت و تکریم که با تبلیغ و دین اسالم راه درست را به آنان نشان بده و در آخرت این مردم 

برسان.یکی از کارهایی که پیامبر اسالم انجام می داد و در آشکار و پنهان از خدا می خواست که : خدایا مردم مرا 

هدایت کن ، آنان نمی دانند که در گمراهی هستند.از دهان مبارک او و آئین پر برکت رسالت محمدی هر دو باب 

 رت باز شده است و در هر دو عالم دعای او در حق مردان مؤمن مستجاب می شود.خیر و سعادت در دنیا و آخ

بخاطر این دو جهت )گشودن راه رشد توسط دین و گشودن درهای بهشت(است که پیامبر اسالم پیامبر خاتم         

بود.آیا غیر از نامیده شده است که مانند او که چشمه ی فیاض نبوت بسوی مردم گشود کسی نبوده است و نخواهد 

این است که چون استادی طرح صنعتی را می دهد و آن را می سازد تو او را تمام کننده و کامل کننده آن صنعت و 

هنر می دانی؟!ای پیامبر خدا ! تو کسی هستی که همه موانع راه بشریت را برطرف نموده ای و در جهان فکر و 

.در تمام این اشارات پیامبر خدا مراد است که همواره گشایش معنویت خیر و سعادت زیادی نصیب آدمی کرده ای

 های او مشکالت بسیار زیاد آدمی را برطرف نموده است. 
 اين شناس اين است  رهرو را مهم    ــهِم         معني  نختم علي افواهِـــــ                    

 بوک برخیزد ز لب  ختـــــم گران      ــــبران      پیغمـــــــتا ز راه  خاتم                
 آن به دين  احمــــــدي برداشتند      ـاء  بگذاشتند      کانبیـــــختم هايي                 
 برگشود  ـف  انا فتــحناــــده بود            از کـــــقفل هاي  ناگشاده  مانــ               

 ان زي دين وآنجا زي جناناين جه    ان وآن جهان         او شفیع است اين جه                
 و آن جهان گويدکه تو مهـشان نما   اين جهان گويد که تو  رهشـان نما                          
 ـمونهْد  قــومي  اَنّهُـــــم اليعلاِ     پیشه اش اندر ظهـور او درکـــمون                       
 در دو عالم  دعـــوت او مستـجاب  باز گشته از دم او هـــــــر دو باب                          
 مثل او نه بود  و نه خواهــــد بود     بهراين خــاتم شدست اوکه به وجود                       
 ستچونک در صنعت بـرد  استاد  دست             نه تو گويي ختم صنعــت  برتو               
 ـــاتميدر جهان روح بخشان حــ          در گشاد ختـــــــــم ها  تو خاتمي                 
 ل گشاد اندر گشاد اندر گشــــادـک   هست  اشـارات محـــــــمد  المراد                        

 (706الی  770محمد مولوی، دفتر ششم، ابیات  ) مثنوی معنوی جالل الدین                                                

 نبوت صراط مستقیم هدایت الهی استمولوی : -018

نبوت یک مسیر هدایت الهی است که ازحضرت آدم شروع شده ودرپیامبر اسالم )ص( به کمال و تمام رسیده       

عد از پیامبر اسالم)ص( که است. و تا انسان هست نیاز او به آن دعوت ها امری جدی و عمیق است و در عصر ب

نبوت در خاتمیت آن حضرت همه ی ابعاد خود را نشان داده است علما و دانشمندان امت وظیفه دارند تا این 

دعوت همگانی و عام را به گوش همه برسانند تا بشر امروز از این رهنمودها آگاه گشته و راه رشد و تعالی را در 

 رو نغلطد و از شرف و کرامت انسانی خود دور نگردد.پیش گیرد و در انحطاط مادیگرایی ف
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از آنجائیکه انبیاء مردم را از غیب و آنچه که نهان از چشم و درک مردم است اگاه می نمایند و لذا به آگاهی       

هایی دسترسی دارند که دیگران از آن بی خبرند. اگر طبیبی به تو بگوید که غوره نخور چون غوره باعث رنج و 

ماری تو می شود و شر و بدی در تو پدید می آورد!تو در مقابل این ارشاد طبیب بگویی : چرا فال بد می زنی؟!! بی

پس تو با این کار زشت خود فرد نصیحت کننده را به گناه و خطا متهم می کنی. اگر منجمی می گوید:امروز وضع 

ین روز آن کار مطلوب تو به مرادت نخواهد بود ستاره ها اقتضا می کند که تو فالن کار را انجام ندهی در چن

پشیمان و زیانکار خواهی گشت.و اگر در نتیجه پیش گویی آن منجم صد بار بهتان و دروغ باشد ولی در میان یک 

دوبار به حقیقت بپیوندد به گفته های منجم اعتماد می کنی. این اطالعات نجومی از جهان غیب را که ما به شما 

هرگز خالفی ندارد ولی شما خود را نابینا و ناشنوا می سازید و صحت ادعاهای ما بر شما پوشیده می  ابالغ می کنیم

 شود.

آن طبیب و ستاره شناس بر اساس حدس و گمان مردم را آگاه می سازند در صورتی که ما هر چه می گوئیم       

انه ی محسوسات می بینیم که بسوی منکران واقعیت است و خالفی در آن نیست. ما دود و آتش شعله وری را از کر

سرازیر می شود. ولی تو بر اساس سوء ظن و گمان بدی که داری می گویی خاموش باشید و از این سخنان نگوئید 

که این حرف ها به زیان ما بوده و جز فال بد چیزی دیگری نیست. ای کسی که که پند و اندرز نصیحت کنندگان 

 فال بد، خود شما و اعمال و نیات شماست هر جا که می روید همراه شماست. را نمی شنوی بد یُمنی و
 ــل جهان ـکـو بديد آنچ نديد اهـ      نبي آگه کننده است  از نهان     چون               

 که چـنین رنجي برآرد شور و شر  بي گــــويدت غوره  مخور        گر طبی               
 بگويي فال بد چــــون مي زني          پس تو ناصح را مؤثّـم مي کــنيتو                

 ـــچ           آنچنان کاري مكــــن اندربسیجور منجم گويدت  امروز هیــ               
 يک دوباره راست آيد مي خــري     ـــري      صد ره ار بیني دروغ  اختــ               
 صحتش چون ماند از تو درغـالف   ـالف        وم ما نشد هرگز خـــاين نج               
 ــمان         مي کنند آگاه و ما  خود ازعـــیانآن طبیب و آن منجم  ازگـــ               

 ــش از کران          حمــــله مي آرد به سوي منكراندود مي بینیم و آتـــ               
 که زيان ماست قــــــال شوم فال    گويي خمش کن زين مقال      وهمي ت               
 فـال بد با  توست هرجا مي روي!!  ـــان را نشنوي        اي که نصح ناصح               

 (2777الی  2777) مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر سوم، ابیات                              
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  خط سیر رشدبشری به کاروان ساالری محمد مصطفی)ص( است خط سیر رشدبشری به کاروان ساالری محمد مصطفی)ص( است --019019                            

برای رشد وحرکت انسانی، یک خط بیش نیست که در آن از اول تا به آخر مسیر همه ی مردم جهان مانند برای رشد وحرکت انسانی، یک خط بیش نیست که در آن از اول تا به آخر مسیر همه ی مردم جهان مانند             

ت بشر در آن ت بشر در آن مسافران یک کاروانی است که پشت سر هم در حال گذر و عبور هستند. در این راه طوالنی که سعادمسافران یک کاروانی است که پشت سر هم در حال گذر و عبور هستند. در این راه طوالنی که سعاد

رقم می خورد، پیامبران ساربانان و راهنمایان این حرکت انسانی هستند که مسافران این کاروان پر شتاب را به اهداف رقم می خورد، پیامبران ساربانان و راهنمایان این حرکت انسانی هستند که مسافران این کاروان پر شتاب را به اهداف 

خیر و صالح و رشد و کمال پیش می برند. در میان این پیام آوران الهی رهبر و بزرگ ما رسول خدا حضرت خیر و صالح و رشد و کمال پیش می برند. در میان این پیام آوران الهی رهبر و بزرگ ما رسول خدا حضرت 

نشان دادن اول و آخر راه با اوست که کامل ترین دلیل ها و نشان دادن اول و آخر راه با اوست که کامل ترین دلیل ها و   مصطفی)ص( سرور و ساالر کاروانیان بشری است کهمصطفی)ص( سرور و ساالر کاروانیان بشری است که

  راهنمائی هاست.راهنمائی هاست.
  عظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( استعظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( است--001001

خداوند یکتا با آفرینش محمد مصطفی)ص( عظمت و بزرگی خود را آشکار ساخت مثل اینکه احد)قدرت و خداوند یکتا با آفرینش محمد مصطفی)ص( عظمت و بزرگی خود را آشکار ساخت مثل اینکه احد)قدرت و             

انست خود را نشان دهد. به همین لحاظ او گر چه در انست خود را نشان دهد. به همین لحاظ او گر چه در هنرمندی احدیت( در میم احمد)وجود مبارک رسول اکرم( توهنرمندی احدیت( در میم احمد)وجود مبارک رسول اکرم( تو

سلسله پیامبران در آخر آمده است ولی آخر بودن او عین اول بودن و در اصل کامل بودن شخصیت ممتاز وراه سلسله پیامبران در آخر آمده است ولی آخر بودن او عین اول بودن و در اصل کامل بودن شخصیت ممتاز وراه 

اوست.پیامبر از طریق وحی و خبرهای غیبی به عظمت و حقایق الهی نزدیک است هر چند که این تفاوت در ظاهر بین اوست.پیامبر از طریق وحی و خبرهای غیبی به عظمت و حقایق الهی نزدیک است هر چند که این تفاوت در ظاهر بین 

احد برسریک میم  است و به عبارتی دیگر همه عالم و تحوالت شگفت انگیز آن در همین یک میم احد برسریک میم  است و به عبارتی دیگر همه عالم و تحوالت شگفت انگیز آن در همین یک میم   احمد واحمد و  الفاظالفاظ

  احمد غرق شده است چون دنیا بخاطر وجود مبارک او خلق شده و نظام یافته است.احمد غرق شده است چون دنیا بخاطر وجود مبارک او خلق شده و نظام یافته است.
 سید و ساالر پیامبران و صاحبدالن ختم رُسُل محمد مصطفی )ص(است-000

به روند تاریخی بشرمی نگرد بر اساس جهان بینی خدامحوری خود ، شبستری که با دیدگاه وحدت وجود      

اصالت را به پیامبران می دهد ودرپیشاپیش کاروان در حال حرکت بشریت، فرستادگان خدا را می بیند که چون 

ست ساربانان آگاه و دانا قطار رشد و تعالی جوامع انسانی را به اهداف و ارزش ها وفضائل که نقاط روشن زندگی ا

راهنمایی وداللت می کنند. البته می گوید که در رأس تمام پیامبران و اولیاء خدا پیامبر ختمی مرتبت محمد 

مصطفی)ص( می باشند که خداوند نعمت های خود را با وجود او به اتمام و اکمال رسانده است و گر چه در میان 

تحوالت فردی و اجتماعی جوامع انسانی روند تاریخ  پیامبران او از همه آخرتر آمده است ولی از نظر نقشی که در

 داشته است پیام های او از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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  برای رشد معنوی به رهبری پیامبر اسالم )ص( نیاز استبرای رشد معنوی به رهبری پیامبر اسالم )ص( نیاز است--002002

در او و در او و راه دعوت به حق و بشارت و انذار مردمان به وجود پیامبر اسالم )ص( ختم می یابد و کمال می پذیرد و راه دعوت به حق و بشارت و انذار مردمان به وجود پیامبر اسالم )ص( ختم می یابد و کمال می پذیرد و               

در برنامه های اوست که دعوت عمومی برای هدایت و راهیابی به سوی خدای متعال صورت می گیرد.مقام معنوی در برنامه های اوست که دعوت عمومی برای هدایت و راهیابی به سوی خدای متعال صورت می گیرد.مقام معنوی 

که مایه ی انبساط درون و شادی آفرین است جمع با حق ، از خود گذشتن و که مایه ی انبساط درون و شادی آفرین است جمع با حق ، از خود گذشتن و   وروحانی حضرت محمد مصطفی)ص(وروحانی حضرت محمد مصطفی)ص(

آدمی است بقدری جالب و جاذب است که آدمی است بقدری جالب و جاذب است که   به خدا پیوستن است و جمال و زیبائی های او که باعث دلگرمی جانبه خدا پیوستن است و جمال و زیبائی های او که باعث دلگرمی جان

شمع هدایت مجموعه ی بشر گشته است. او در پیشاپیش مومنین و عاشقان خود در حرکت است و همه ی عالقمندان شمع هدایت مجموعه ی بشر گشته است. او در پیشاپیش مومنین و عاشقان خود در حرکت است و همه ی عالقمندان 

  او در پی او هستند برای اینکه جان های آدمیان برای رشد و کمال معنوی نیاز به حمایت ها و هدایت های او دارند.او در پی او هستند برای اینکه جان های آدمیان برای رشد و کمال معنوی نیاز به حمایت ها و هدایت های او دارند.
 ا به آخــر        بر او خلق جهان گشتـه مســـافريكي خط است از اول ت

 در اين راه انبیا چــــون ساربانند        دلیل و رهنـــــــــماي کاروانند
 و ازايشان سیدي ما گشت سـاالر         هم او اول، هم اوآخــر در اين کار

 خراحد در میم احــــمد گشت ظاهر        در اين دور، اول آمدعیـــــن آ
 ز احمدتا احـد يک میم فرق است        جهاني اندرين يک میم غرق است

 اُدعو الي اهللبر او ختـــــم آمده پايان اين راه        در او منــزل  شده 

 مقام دلــگشايش جمع جمع است        جمال جانفزايش شمــع جمع است
 ن ها دامن ويشده او پیش و دل ها جمله در پي        گرفته دســت جــا

 نقش و تأثیر برجسته حضرت رسول )ص(در زندگی انسان-003

طبق نظریه شبستری ظهور نبوت در حضرت آدم بود ولی کمال آن در وجود مبارک حضرت رسول اکرم       

)ص( متجلی شده است. او توانست تا با ارتباط والیی و محبت که با خدا داشت یک گشت وگذار معنوی در عالم 

باشد و جهان خلقت با وجود او معنی می یابد و به تمام و کمال می رسد. نسبت پیامبران با سایر اولیاء و  داشته

مردان صالح در این است که او کل است ولی اولیاء جزوی از این کل می باشند و رحمت عام و لطف و عنایت 

می رساند. او به راستی پیشوای دو عالم خداوندی در پیام و شخصیت برجسته پیامبر اسالم )ص( به جهانیان فیض 

 است.
 ظهور کل او باشد به خاتـــم        بدو يابد تمــامي دور  عالـم                  
 چو او با خواجه يابد نسبت تام        از او با ظاهر آيد رحمت عام                     

ت و نبی را مانند آفتاب در زندگی انسان مؤثر می داند . می شبستری نقش ارزنده ای برای پیامبران قائل اس        

گوید: گر چه نبوت بدون ابهام و در کمال صافی ظهور نموده است ولی والیت و رهبری و دوستی پیامبران با 

مردم ، در متن آن آشکار است. در حالیکه همین والیت در]ولی[ و مرد خدا یک امر پوشیده و پنهان است و به 

هور اجنماعی نمی رسد. بهر حال ]ولی[ باید تابع نبوت باشد و زمانی که در تبعیت و عبودیت حق به صحنه ظ

 مرحله ای از رشد و تعالی معنوی رسید بار دیگر خود را برای طی یک راه تعالی بخش آماده می سازد.
 ا نمايد واليت در ولي پوشیده بايد       ولي اندر نبــي پید                          

عارف یزرگ تبریز پیامبری رسول خدا)ص( را مانند خورشیدی می داند که بر خط استوا قرار گرفته است و     

هیچگونه سایه و خللی در آن راه ندارد و تمام جهات دعوت و عناصر ارزشمند و متعالی آن برای جهانیان آشکار 

امبران در طول تاریخ خود را نشان داده است گاهی در است. این نور نبوت و مسیر هدایت و رشد و تعالی در پی
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موسی)ع( و گاهی هم در آدم)ع( و سایر پیامبران برای ابالغ رسالت آنان تعیین کننده بوده است و اگر تاریخ 

زندگی بشر به خوبی مطالعه شود این جلوه ها و رستاخیز فضائل و ارزش ها دیده می شود. بهمین خاطر ختم نبوت 

رت ختمی مرتبت )ص( نمودار شده است غرق در نور و روشنی است و اعتدال و استواری در آن در که در حض

 حد کمال  بوده و بی نظیر است. 
 بود نور نبي خورشیداعـــظم          گه از موسي پديـــــــد و گه زآدم               
 رظل وظلمت مصــطفا بودزما ن خواجه وقت استوا  بود            که از ه              

در نظر شبستری نبوت پیامبران یک حقیقت روشن است وقله بلند آن در ختم نبوت خاتم االنبیاء محمد       

 در این ارتباط می فرماید:،مصطفی )ص( خود را آشکار  می سازد

او قرار می گیرد. از شیطان به وسیله رسول خاتم)ص( تسلیم می شودوحشمت ظاهری ابلیس در زیر پاهای           

سایه رحمت اوست که کماالت به سوی حق تحقق می یابد و از نور دعوت او و پیام شفابخشش مشارق و مغارب 

عالم درخشان و متحول می شود. از ختم نبوت است که جوامع بشری به امنیت معیشت و ایمان درونی نائل  می 

هم زندگی می کنند. همه شکوهمندی والیت و رهبری در آیند و جمادات و جانوران در امن و امان در کنار 

خاتمیت ظاهرمی شود و این موضوع دوره کمال طلبی نبوت را به کمال می رساند و در حقیقت خاتمیت نقطه برتر 

است و عدل واقعی و فراگیر در عصر خاتمیت اتفاق می افتد و سرانجام حتی یک فرد کافر و مخالف توحید هم 

و درک این حقیقت همان   پی بردن به اسرار وحدت وجود است چون تمام جوانب حقایق در این باقی نمی ماند 

 خاتمیت خود را می نمایاند.
 واليت شد به خاتم جمله ظاهر       بر اول نقطه هم ختم آمد آخر       
 از او عالم شود پرامن وايمــان       جمــاد و جانوريابد از او جـان       
 ماند در جهان يک نفـس کافر      شود عدل حقیقي جمــله ظاهرن       

 مولوی : پیام های انبیاء ثابت و استوار است-004

چرا نام پیامبران و عظمت دعوت آنان پایدار است . پادشاهان می آیند و می روند و زورگویان در خاک مذلت 

را؟در جواب موالنا جال ل الدین مولوی می گوید: می افتند ولی پیامبران همچنان بر قلب ها حکومت می کنند ، چ

برای آنکه سخنان وپیامهایی که از جانب کردگار می رسد خوش و مطلوب انسان است پیام هایی که همه ابعاد آن 

و مستبدین تاریخ دگرگون می شود و از  پایدار و با ثبات است.همه عظمت ها و شکوه های ظاهری پادشاهان

شکوه وعظمت و سنت ها و سخنان و راهنمایی های پیامبران که ازبین نمی رود! چرا چنین  دست آنان می رود جز

است؟ چون آنچه را که قدرتمندان تاریخ بدست می آورند از هوی وهوس و نفس آنان است در حالیکه بارنامه و 

شود و پس از سفارت و مأموریت انبیاء از جانب خدای کریایی است.نام شاهان فقط روی فلز سکه حک می 

مدتی ازبین می رود یا به فراموشی سپرده می شود در حالیکه نام مبارک احمد که رسول خدا محمد مصطفی است 

تا ابد و برای همیشه درقلب های عاشقان وجود دارد.برای اینکه نام احمد نام همه انبیاء است چون نام احمد و 

نت های انبیاء است بهر حال چون صد آمد )ختم نبوت آمد( پیامها و سنت او برده می شود در حقیقت جمع همه س

 نود هم پیش ما خواهد بود.
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 خوش بود پیغام هــاي کــــردگار         کو ز سر تا پاي باشد پايـــــــدار           

 خطبه ي شاهان بگردد و آن کــیا         جز کـــــــیا و خطبهاي انبـــیاء           
 نک بوش پادشاهان از هــواست          بارنامــــــه ي  انبیاء ازکبرياستزآ           
 از درم ها  نام شـاهــــان  برکنند          نام احمـــــــد تا ابد بر مي زنند           
   نام احمد نام  جمـــله انبیاء است           چونكه صدآمدنود هم پیش ماست           

 ( 7777الی  7772) مثنوی معنوی جالل الدین مولوی، دفتر اول ، ابیات                                           

              الهیجی : دعوت انبیاء بر صراط مستقیم حق است-005

در ابیات زیر شمه ای از عظمت وجودی رسول خدا )ص( نمایان می باشد.واسطه ایجاد جهان و رابط بین    

ر رساندن نبوت باز او بود.او راهنمی خق بود و راه های هدایت را نشان می داد.و مقتدا وپیشوای همه خدا و خلق د

انبیاء بود.در قرآن منظور از  والضحی  ،نور خورشید است که وصفغی از روی زیبای او کگه چون خورشید زیبا و 

و بیانی است از سیاهی موی زیبای  گرمی بخش زمین است.و آیت وناشنه شب در سوره واللیل ، شب تاریک شرح

او.حضرت رسول اکرم )ص( شخصیت مبارکی است که عالم بخاطر وجود او خلق گردید و ازحاالت عرفانی و 

عبودت آن حضرت این است که اوقات خاصی را با خدای خود به رازو نیاز می پرداخت که هیچ جن و انسی در 

بودن محمد حتی قبل از آدم وجود دارد که اگر صاحب درک درونی آن راه نداشت!!نکته های پر رمز و رازی از 

 و عرفانی هستی آن را خواهی فهمید!!

راه هدایت دعوت و هدایت او بر صراط مستقیم حق است.و خدای تبارک وتعای در قرآن گفت که ای 

گفته و وحی محمد تو دارای خلق عظیمی هستی.گواه سخن ما آن است که پیامبر هیچ سخنی بر هوی وهوس ن

الهی بوده است.و استقامتی که او و یاران با وفایش در اعتالی دین انجام داده اند حال معنوی و صداقت او را نشان 

می دهد.سوره الم نشرح در قرآن مجید گواه آن است که پیامبر در ابالغ رسالت دارای شرح صدر و گنجایش 

ز ماه شب چهارده )بدر او ( منور و درخشان شده اند.خداوند عرفانی و شناختی باالیی بوده است.و هر دوعالم ا

خالفت و رهبری بر جهان را به او عنایت نمود و به دستور داده شده است که کالم حق را به مردم برساند و آنان را 

وجاجی انذار دهد.وحی و ارتباط یا خدای متعال دلیل بر کمال اوست وازاینکه تا کنون در ابالغ رسالت دروغ و اع

نگفته است و با صداقت و درستی وامانت داری بیان داشته است دلیل بر آن است که دلش برای خداست.خداوند 

فرموده است که به مال یتیم نزدیک نشوید و به باطل نخورید.این مقاماتی که گفته شد واقعاً چه کسی می تواند به 

 این مرحله برسد؟!! 
 ـالـــق رابطهواسطه          در میان خلق وخــرا  اوست ايجاد جهـــــان           
 ـــم  رُسُلل          مقتداي انبیـاء ختـــرهنماي خلق و هـــــــادي سُبُ          
 آيت والیل شـــــــرح  مـوي او   والضــحي والشمس وصف روي او                 
 لي مع اهلل کاشــــف  حـاالت او    ــل ذات او       آنكه شد عالم طُفیــــ          
 گردلي داري به عشقش کن گرو   ــه ي کُنْتُ نبیاً  مي شنو       نكتـــــ          

 گفت حق او را علي خلـق عظیم  ـــــم        هست راه او صراط مستقیــ          
 ان حـــــــال اوفاستقم آمد نش     ال او      گشته  ماينطق   گواه  قـــــ          

 گفت الم نشرح ز شــرح صــــدراو         هر دو عالـــــم  پر ز نور بدر او          
 داد حق او را خالفت در جهـــــان         قم فانذر آمده  در شــــــرح آن          
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 از اله شد فاوحي بر کــــــــمال او گواه          ما کــــــذِب آمد دلش را          
 گفت حق التقــربوا  مــــال الیتیم         کـي رسد کس را مقام آن کـريم          

 به بعد( 61)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                               

 ق و شأن حضرت رسول اکرم )ص( استالهیجی : مقام لی مع اهلل نشان دهنده مقام قرب ح-006

که مقام و شأن با خدا بودن و به قرب حق نائل شدن است ،چیست؟الهیجی این موضوع را  مقام لی مع اهلل  

 اینگونه شرح و بسط می دهد که در باره قرب  به حق حاالت گوناگونی وجود دارد:

  قطع نماید و به یک حالت آن است که ترک دنیا کند و رابطه خود را از کل جهان

 همه خوشی ها پشت پا زند.

  حالت دیگر آن است که شخص آرزوی رسیدن به جنت داشته باشد و بطور دائم

خواهان حور العین و لذت در بهشت را داشته باشد.وبرای رسیدن به نعمت های 

 بهشتی به عرفان گرایش یابد.

 د و از غیر حق روی یکحالت دیگر این است که رهرو به عشق حق این راه را برگزین

 گرداند و دائم خواستار وصال حق باشد.

  حالت دیگری هم هست که رهرو در وصل به حق از خود گذشته و خو.د را فراموش

 نموده و در بحر عشق حق غرق گشته است و فرقی بین خود وحق احساس نکند.

کند تا منکری دنبال بهانه نباشد  مقام لی مع اهلل که در شأن ومقام احمد مُرسَل است این حالت را بیان می

و طعنه و سرزنش نکند.این مقام عشق محمد به خداست که او را تا وصل دوست پیش می برد و لی مع اهلل که 

دابستگی و غرق در عظمت حق شدن مخصوص وی استو حااللت مععنوی او را بیان می کند.همین عشق است که 

به باال برد تا حق را با چشمان خود ببیند . تا انسانها بدانند که در دین  پیش برنده احمد است و او را در شب معراج

و شریعت چه کسی کامل است و حرف آخر را می زند آنکسی که دریای وسیع حق را دیده است.بطور معمو.ل 

م را نشان می افراد کامل چنین حاالتی دارند اگر تصدیق نمی کنید باید خود دست به تجربه بزنید!لی مع اهلل این مقا

 دهد و آیات دیگری که در شأن آن حضرت آمده است.    

 آن يكي زو  ترک دنــــیا يافتست         روي دل ازکـــل  عالـــــم تافتست             

 دائماً خــواهان حـــــور و لذت است  وآن دگر را آرزوي جنـــــت است                     
 رش گفت ودائم وصل جوستــترک غی   ندر طريق عشـق دوست       وآن دگر ا             
 از میــان يار و او برخاست فــــــرق   وآن دگر دربحر وصلش گشته غرق                    
 ــنه زندتا مبــــادا منكـري  طعــــ    لي مع اهلل شرح  اين  حــالــت کند                 
 در بیـــان حـال اوست  لي مـــع اهلل   ا برد  تا وصـل دوست       عشق احمد ر            

 تا مقــــام  او شود حـــــــق الیقین    ــراج دين      عشق احمد را  بود معـــ            
 آنكـــه شد  درياي بي قعر  و کـــران   ـل  در میان       تا بداني کیست کامـــ            

 ـاالتي چنین         گـــر نداري کشف کـــن تصديق اين  کامالن را هست  حـــ            
 هم ازيــــن يک آيــت است  ع اهلل کاشف اين حالت است          من رآنيلي مــ            

 (،277، 776د اسیری الهیجی، صفحات ) مثنوی اسرار الشهود شیخ محم                             
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   راز ختم نبوت             

 کمال و تمام سیر و سلوک الی اهلل در ختم نبوت پیامبر اسالم )ص( است-007

شیطان با همه ی فریبکاری و نیرنگ سازی خود در برابر پیامبر خدا)ص( تسلیم بود و این سایه و مانع بزرگ راه         

ن رفت.همه مراتب کمال و سیر وسلوک الی اهلل بر اساس پایه و رشد معنوی آدمیان در زیر پای او پنهان شد و از بی

اصولی است که پیامبر خدا)ص( ارائه نموده است و ما آدمیان که از عناصر خاک ساخته شده ایم از سایه ی نبوت او 

او ارزش و کرامت یافته ایم. از نور شفاف و زالل پیامبری و هدایت وحی الهی بود که سایه ی رهبری و والیت 

مغارب و مشارق عالم را با هم متحد و برابر نمود.از هر سایه ای که از نبوت در عصر ظهور خود پدید آمده بود در 

امت آخر زمان هم آشکار گردید. آن سایه ی رحمت حق در دوران ختم نبوت علماء و دانشمندان امت هستند که 

 ب حق و اصالحند. مانند پیامبران عهده دار هدایت و راهیابی مردمان به جان
 با آشکار شدن ختم نبوت همه ابعاد عدل و داد برای بشر ظاهر می گردد-008

از آنجائیکه نبی در نبوت و مأموریت الهی خود کامل کننده ی دعوت انبیاء قبل از خود است بی شک مقام       

اوست که عالم خاکی از امنیت و  رسالت و معنوی او از هر صاحبدلی)ولی( با فضیلت تر است. چون از نبوت و دعوت

آسودگی و ایمان به خدا سرشار می گردد و حتی جمادات و جانوران هم از این رهگذر ،حیات دوباره می یابند. همه 

ی مراتب و مقامات والیت )و رهبری و پیشوایی معنوی( در مقام خاتمیت برای پیامبر اسالم)ص( ظاهر گردید و در 

تم نبوت که پایان راه کمال جویی است به همان نقطه ی اول بر می گردد و یک دوره ی دایره ی رسالت خداوندی خ

کامل را طی می کند.از این به بعد است که با آشکار شدن ختم نبوت یک موجود کافر هم نخواهد ماند)وحجت حق 

و وقوف به اسرار و  بر همه تمام می شود( و همه ی ابعاد عدل و دادگری حقیقی ظاهر می گردد.از طریق پی بردن

 جوانب وحدت وجود است که حق فهمیده می شود و وجه مطلق و کمال دانایی در او آشکار می گردد.
 به  زير پاي او شد ســــايه  پنهان    به دست اوچوشیطان شد مسلمان       
 مراتب جمـــله زير پايه ي اوست         وجود  خاکـــیان از سايه ي اوست 
 ـارب  بــا مشارق  شد برابراليــت سايه گستر         مغــــو  ز نورش شد 
 ز هر سايه که  اول گشت ظــاهر         مقابل شد  يكــي ديــــــگردرآخر 
 ـوترسولي را  مقابــل در نبــــــ  کنون هر عالمــــي باشد  ز اُمّت        
 ـل  ي ناچـار افضــــــبود از هر ولنبي چون در نبوت بود اکـــــمل          
 ـانماد  و جانور  يابد  از او جــــج  از او عالم شود  پر امن  وايمـــان        
 ـم آمد آخربر اول نقطه هم  ختـــ   واليت  شد به خاتم  جمـله  ظاهر       

 ــــدل حقیقي جمله ظاهريک  نَفْس کـافر         شود عــنمانددر  جهان    
 در او   پیدا  نمايد  وجه  مطـــــل ــدت  واقــف حق        وح بود  ازسرّ  
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 تعریف تفکر و مراحل رسیدن به آن در نزد حکیمان  -009

تفکر درآدمی یعنی از باطل سوی حق رهسپار شدن و از اجزاء و عناصر کوچک که مجموعه هستی عالم را        

فیت تفکر تشکیل می دهند به وجود کل مطلق و خدای تعالی پی بردن.حکیمان و علمای دین و دانش در باره کی

کتاب ها نوشته اند و چون خواسته اند که تفکر را تعریف نمایند ، اینگونه گفته اند که: اول و آغاز تفکر وجود 

نامیده می شود و در واقع نوعی  الهام)تصور( در دل و درون آدمی است که چون این مرحله حاصل شود تذکّر

ته شده بود. و چون در رسیدن به تفکر از این مرحله ی ابتدایی یادآوری است از آنچه که در ضمیر ناخودآگاه ما انباش

می گویند که نوعی آگاهی و شناخت  گذشتیم به مرحله ای می رسیم که در عرف و عادت معمول مردم به آن عبرت

تصور قصد رسیدن به تدبّر را نمودیم که نوعی رسیدن به حقیقت و تجزیه و تحلیل  ابتدایی است. پس هرگاه از

می گویند. از مجموعه ی  عیت هاست،  به مرحله ای خواهیم رسید که علما و اهل عقل به آن تفکّر و اندیشیدنواق

تصورات به معلومات و از آنجا به تصدیقات که مرحله ی عالی و نهایی شناخت و تشخیص عناصر مفهوم دار از 

 نامفهوم و مجهول است سیر خواهیم نمود. 
 تفکر را به ما می آموزد     قانون منطق راه صحیح -021

برای رسیدن به تفکر صحیح و ارزشمند طی این مراحل ضروری است . شبیه داشتن فرزند است که پدر با حق        

تقدم و مادر که همسر اوست نتیجه و فرزندی برای آن دو حاصل می شود. و اما اگر از چگونگی و کیفیت تحقق این 

باشیم باید نیازمندی خود را از طریق فراگیری قانون منطق که نحوه ی درست این مراحل ، پرسش و مشکلی داشته 

مسیر را نشان می دهد تمسک جست.چنانچه مراحل تفکر بر خالف اصول و ضوابط صحیح منطقی پیش رود مورد 

لد محض تأیید نبوده و قابل استناد نخواهد بود.پس هر گاه  چنین فکر و روشی برای کسی حاصل گردد او یک مق

خواهد بود و اندیشه اش نتیجه ای برای او نخواهد داشت و از دایره تقلید خارج نخواهد گردید. با اطمینان می گوئیم 

که این راه طوالنی و دراز است و برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب همواره نباید این روش را در پیش گرفت و مانند 

 تکیه زدن بر این عصای منطق پرهیز نمود.حضرت موسی)ع( یک زمان هم الزم است تا از 
 مرا گفتي، بگو چبـود تفــــكر؟         کز اين معني بماندم در تحـــیّر  
 تفكر رفتن ازباطـل سوي حــق          به جزو  اندربديدن کل مطــلق 
 حكیمان کاندر اين کردندتصنیف         چنین گفـــتند در  هنگام تعريف 
 د دردل تصوّر         نخــــستین نام وي  باشد تذکرکه چون حاصل شو 
 و ز اوچون بگذري هنگام  فكرت         بود نام وي اندر عـــرف، عبرت 
 تصور کان بود بهــــــــر تدبر          به نزد اهل عــــــقل آمد تفكر 
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 ز ترتیب تصـــــور هاي معلوم           شود تصـــديق نامفهوم ، مفهوم 
 قدّم چون پدر، تالي چـــو مادر          نتیجه هست فرزند اي بــــرادرم 
 ولي ترتیب مذکــور ازچه وچون          بود محتاج استعــــــمال قانون 
 دگر باره در آن چون نیست تأيید          هر آئینه که باشد محـض تقلیـد 
 ن ترک عصاکنرهي دور ودرازاست اين رها کن          چوموسي يک زما 

 غیر از منطق از طریق صفای درون می توان به حقیقت تفکر رسید-424             

تو نیز چون حضرت موسی)ع( زمانی هم وارد این سرزمین امن و ایمان)وادی ایمن( شو تا بدون شک و تردید      

ی واسطه سخن گویی و به حقیقت صدای انّی انا اهلل )من خدا هستم( از آن درخت مقدس بشنوی و با خدای عالم ب

محض نائل آیی. این روش افراد محقق و جستجو گر وافعی حقیقت است که اگر از تجربه وحدت وجود استفاده 

نمایند به کشف و شهود نائل می آیند . در این حالت انسان نخستین چیزی را که خواهد دید نوری است که هستی را 

ن است برای دلی که خود را به معرفت و آگاهی منور نموده و از پلیدی دور ساخته در بر گرفته است. بلی! همواره چنی

 و پر صفا و نورانی گردانیده باشد چیزی غیر از حق و جلوه های عظمت و شکوهمندی حق نخواهد دید. 
 قانون منطق موقعی کارساز است که لطف خدا شامل شود-022

ون مانع و صاف و خالص بدست آید فکر نیکو و اندیشه ی درست برای رسیدن و حصول به حقیقت محض که بد    

و مطمئن الزم است و اگر چنین شد مورد تأیید حضرت حق واقع شده و شعاع هایی از نورانیت و هدایت و راهیابی بر 

کن قلب جوینده آن خواهد تابید. ولی اگر خدای متعال بر عدم تأیید کسی اراده فرماید و مشیت او تعلق گیرد مم

 نخواهد بودکه از بکارگیری اسلوب منطق متداول راهی جدید به سوی اوبگشاید و او را به حقایق برساند.
 دانشمند مادی با منطق و روش حسی قادر به درک حقیقت نیست-023

رد در آن دانشمند مادی و فلسفی که از ابزارهای عقل و تجربه و آزمایش و مقایسه قصد راهیابی به حقایق را دا      

بادی امر حیران و سرگردان می ماند. برای اینکه از موجودات و اشیاء عالم خلقت غیرازهمین محدوده ی جسمانی و 

بُعد مادی وطبیعی چیزدیگری را احساس نخواهدکرد، یعنی وجودی که امکان هستی یافته و در جلوی چشمان ماست. 

موجودات می بیند و بر همین اساس برای اثبات و استدالل وجود  و لذا با این دیدگاه تصویری از امکان را در عناصر و

واجب الوجود که آفریننده ی جهان است به تالش فکری و مجاهدت عقلی می پردازد. مع الوصف از ذات حق چیزی 

 را درک نخواهد نمود و در چاه حیرانی و سرگردانی غوطه ور می شود. 

ادر نیست خدا را اثبات نماید چون با این قاعده علت و معلول که تنها آن جستجوگر فلسفی و دانشمند عقلی ق     

ابزاراوست در یک دایره و دور گرفتار شده و بجای نزدیک شدن به خدای متعال از آن دور می گردد و سیر قهقرایی 

د. از آنجائیکه محبوس گشته و راه به جایی نمی بر قانون علیترا طی می کند و خالصه دراین حلقه های بهم پیوسته 

قدرت تعقل و خردمندی او ناتوان است و لذا مانند زنجیری بر دور هستی تو می پیچد و مانع کمال طلبی تو می گردد 

 و این بخاطرآن است که پایش دراین موانع پی درپی وتسلسل افتاده و یاری حرکت وجنبش ندارد.
 بي گـمانـي ـــا اهللدر آ در  وادي ايمــــن  زمــاني         شنو اني انـ 
 محقق راکه از وحدت شهود  است        نخستین  نظره بر نور وجوداست 
 دلي کز معــــرفت نور و صفا ديد        ز هرچیزي که ديد اول خـدا ديد 
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 بود فكر نكو را  شـــــرط تجريد         پس آنگه لمعـه اي از برق تأيید 
 ز  استعــمال منطق هیچ نگشود       هر آن کس را که ايزد راه ننمــود  
 حكیم فلسفي چون هست حـیران         نمي بیند ز اشیاء غیر امــــكان 
 ز امكان مي کند اثبات واجــــب        سپس حیران شده درذات واجـب 
 گهي از دورسیر معــــــــكوس         گهـي اندرتسلسل گشته محبوس 
 فروپیچـید پايش درتســلســـل         چو عقلش کرد در هستي توغُــل 

 قانون علیت برای شناخت پدیده های محسوس است-024             

آن محقق مادی  نمی داند که ظهور و آشکار شدن اشیاء عالم و موجودات جهان بخاطر ضدی است که هر کدام        

رد و نه شریکی. پس وقتی که برای حق ضدی و آنان در مقابل خود دارند در حالیکه ساحت مقدس حق نه مانندی دا

همتایی قابل اثبات نیست چگونه می توان با این قاعده علیت که برای شناخت پدیده های محسوس است پی به وجود 

)آفریده( هیچگونه آثاری در اجزای وجود خود که عین همان در ذات حق باشد ندارد  ممکنباری تعالی برد.بی شک 

پی به وجود آن خدای بی مثل و مانند برد! واقعاً  قانون علیتمی توان از این موجود محدود با پس چگونه و چطور 

باعث تأسف و مایه ی نگرانی است که نادان و جاهلی که هیچگونه اعتنایی به نور تابان خورشید ندارد ولی در عوض 

 برای پیدا نمودن راه از نور ضعیف شمعی کوچک مساعدت می طلبد!!
 له ي اشیا به ضــد است         ولي حـق را نه مانند و نه ندّ استظهورجم 
 چو نبود ذات حق را ضد و همــتا         ندانم تا چگـــونه دانـــي او را؟ 
 ندارد ممــكن ازواجــــب نمونه         چگــــونه داني اش آخر چگونه؟ 
 ـع جـويد در بیابانزهي نادان که او خــورشید تابان         به نور شمــــ 

   خداوند ازآن جهت دیده نمی شود که جهان از فروغ او سرشار شده است-428              

اگر خورشید طوری بود که همیشه بر یک حال می درخشید و شعاع های نورانی آن بدون هیچگونه تغییری بر          

بفهمد که این پرتوهای نورانی از خورشید سرچشمه یک منوال می بود و اتفاقی نمی افتاد. هیچکس نمی توانست 

گرفته است یا خیر! در این حالت بین آنچه را که واقعاً خورشید است با آنچه را که در ظاهر دیده می شود  فرقی 

متصور نبود و مغز با پوست یا حقیقت و غیر حقیقت شناخته نمی شد. جهانی که در آن بسر می بریم باید همه ی اجزاء 

ناصر آن را از تابش پر نور و تابان حق بدانید و چون این نور همیشگی و زوال ناپذیر است حق در آن ناپیدا ست و و ع

به چشم نمی آید. نوری که از جانب خداست و هستی را در بر گرفته است نقل مکان و تغییر و تحول  نمی یابد چون 

 ل آن خارجی خواهد بود کامالً مبرا و بدور است. ذات باری تعالی از هر گونه تغییر و تبدیل شدن که عام
 ـوال بوديودي        شعاع او بر يک منــــاگر خورشید بر  يک  حـال ب 
 نبودي هیچ فــرق از مغز تا پوست    ندانستي کسي کـاين پرتو اوست       
 حق انــدر وي زپیدايي است پنهان  جهان جمله فروغ نور حــق دان        
 ر حـق نـدارد نقل وتحويل         نیـــابد  ذات او تغییر و تحـــويلچو نو 

 اعتقاد به حلول ، تشبیه و تناسخ نشانه دور بودن عقل از درک درست است-429             

تو خیال می کنی که این جهان همیشه بوده و پیوسته به ذات خویش تکیه زده و مستقل است.ولی اگر کسی دارای        

ل دور اندیش و شعاع دید وسیع باشد پس از پذیرفتن جهان متکی به خود)بدون خالق( نه تنها مشکلی را حل نمی عق

کند بلکه در سرگشتگی و حیرت فرو خواهد رفت. از حقیقت دور بودن اندیشه های این عقلی که پا را فراتر از حد 
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حلول در آورده است و دیگری را معتقد به  و مادی فلسفیخود می گذارد فعالیت و آثاری بچشم می خورد که یکی را 

نموده است )که هر دوگرایش فکری در اشتباهند(. این عقل وخرد ضعیف که دریک محدوده  خدا در انسان و طبیعت

کارآرایی دارد قدرت تحمل آن روشنایی خیره کننده و با عظمت را ندارد، پس بهتر است برای درک حق و حقیقت 

و کامل تراز این چشمی که با آن به هستی می نگریم ، بکار گیریم. چرا چنین است ؟ چون دوچشم  به چشمی قوی تر

علمای عقلی و مادی کج بین و دوگانه بین است و اشیاء و حقایق را آنطور که هست درست نمی بینند و از اینکه به 

 ناتوان شده و معطل مانده اند.    رمز وحدت وجود پی ببرند و به شناخت حق نائل آیند در راه رسیدن به حق 

روی آوردند و موجودات و پدیده های طبیعت یا عناصر  تشبیهاینان چون حقیقت را ندیدند و خدا را نشناختند به        

ساخته شده بشری را شبیه خدا انگاشتند ، بهر حال چون دید و بینش آدمی کامل و کافی نباشد و با یک چشم به حقایق 

که اعتقاد حلول  تناسخد در شناخت خدا بجایی می رسیم که حتی صفات را از خداوند نفی می نمائیم! نگریسته شو

روح آدمی در دیگر موجودات است از آن جهت کفر و باطل شمرده می شود که از بررسی دقیق و نگاه علمی و 

آنان با این فرضیات باطل خود حقیقی آدمی حاصل نشده است و در واقع تنگ چشمی مانع حقیقت بینی او شده است. 

 معتزلهمانند کور مادر زادی هستند که از رسیدن به هر راه کمال بی نصیب می مانند . البته کسانی هم که ار طریق 

ظاهربینان و کج اندیشان به لحاظ اینکه   تبعیت می کنند همین حالت را دارند.)شبستری خود یک متکلم اشعری است(

تورم و درد پدید آمده است فقط ظاهر پدیده ها را می نگرند و از پی بردن به کنه کیفیت و  در چشمان آنان بیماری

 تحول آنان غافلند و در مجموع به مَظاهر آنان دل خوش می دارند.
 توپنداري جهــان خودهست دايم          به ذات خــويشتـن پیوسته قـايم 
 رگشتـگي در پیش داردـدور انديش دارد         بسي سـ کسي کـو عقــل 
 ز دور انديشي عقـل فضـــــولي         يكي شد فلسفي، ديگرحلـــــولي 
 ـرجويبرو از بهـر او چشمي دگـ        خرد را نیست  تاب نــور آن  روي  
 ـدت ديد حـق شد معطّلـي چون بود احول         ز وحـــدو چشم فلـسف 
 ز يک چشمي است ادراکـات تنزيه        ز نابینـا يي آمـــــــدراي تشبیه  
 تناسخ زان سبب کفرست و باطـل         که آن ازتنگ چشمي گشت حاصل 
 چواکمه بي نصیب ازهرکمال است        کسي کــو را  طريق اعتـزال است 
 رَمَد دارد دوچشم اهــــــل ظاهر        که از ظاهر نبیند جز مظـــــــاهر 

 نشناختن خداوند ناشی از کج بینی است-027             

و اما آن کالمی که ذوق توحید نداشته و آدمی را به خدا رهنمون نیست چنین شخصی در تاریکی و ظلمت گام        

بر می دارد و در پشت ابر ضخیم تقلید و نادانی بدون اینکه استعداد خود را به حرکت در آورد و رشد و تعالی بخشد 

. آنان در باره ذات خداوندی هر مطلبی که گفته اند خواه کم یا زیاد با حقیقت مطابق نیست و همه پنهان گشته است

ناشی از نشانه هایی است که دیده های ضعیف و کج بین آنان سراغ می دهد! در حالیکه ذات پاک خداوندی از هر 

برکنار می باشد چون در -کیفیتی است از چه چیزی ساخته شده و دارای چه  -گونه چند گانگی و تجزیه و یا اینکه

 هر حال ازآنچه درباره او می گویند ویا به او نسبت می دهند فراتراست.
 کالمي کو ندارد ذوق توحیـــــــد        به تاريكي در است از غیم تقلـــید
 از او هر چه بگفتـــند از کم و بیش        نشاني داده اندازديده ي خـــويش



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

010010                          

  

 ش ازچند و چه  و چون        تعـــــــــالي شـأنه عمّـا يقولونمنــــزه ذات

 برای تقویت فکر از خداوند کمک بگیریدمولوی : -028

فکر انسان که مبدأ تحوالت اوست مانند وجود انسان محدود است و برای تقویت و ارتقاء آن یاد خدا و استعانت        

بتواند به نتایج درست و موفق تری دست یابد.مولوی در بیان این حقیقت  از او اندیشه ی آدمی را باال می برد تا او

گوید : هر آنچه میگوئید بر اساس فکر باشد وچون در اندیشه خود ضعف و سستی دیدید به ذکر خدا و یاد او روی 

ان را که آورید و از درخواست مساعدت نمائید.یاد خدا فکر شما را تقویت و تحکیم می بخشد وذکر خدا فکر انس

افسرده و بیهوده شده است به خورشید می رساند و اعتال می دهد . اصل آن است که انسان جذب حق شود ولی تو 

منتظر آن جذبه نباش و اگر به کار متکی نباشی و دور شوی این عمل تو ناز کردن است که جان ترا خواهد 

یا انجام ندادن آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار  گرفت!!پس در هر کاری بدون پذیرش قبول یا رد آن انجام دادن

دهید. تا به این نتیجه برسید که کدام را باید انجام دهید.باید بدانی که موفقیت در هر کاری به جذبه ولطف او وابسته 

است و حتی آن مرغی هم که می پرد ازهمین جذبه است. ولذا اگر آن چشم می بیند و یا آن مغز مع می فهمد 

 خیص می دهد از لطف رب است. وتش

 فكر اگر جامــــد بود رو ذکر کن    اين قـــــــــدر گفتیــم  باقي فكـــر کن                      
 ذکر را خــورشید اين افسـرده ساز     ذکــر آرد فـــــكــــر را در  اهـــتـــزاز                       

 کار کــن موقـوف آن جذبه مباش       است لیک اي خواجه تاش     ودجذبــاصــل خ                
 نازکي در خـــورد جانـــبازي بود   ز آنــک ترک کــار چــون نـــازي  بـــود                        
 دامامر را و نهــي را مي بین  مــ     نه قبــــــــول انــديش نه  رد اي  غـالم                       
 چون بديدي صبح شمع آنگه بكُش  مرغ جــــــــذبه  ناگهــــــان پرد  ز عُش                        
 مغز ها مي بیند او درعیــن  پوست     چشمها چون  شد گــــــــذاره  نوراوســت                      

 بینـد انـــدر قطــره کلّ   بحر را          بینــــد انـــدر ذره  خــورشیـــد بقـــــا                  
 (   7682الی  7601)مثنوی جالل الدین مولوی ، دفتر ششم، ابیات                                                                                   

                          تفکر برای دستیابی به حقایق است                           الهیجی : -029

برای شناخت دنیای اطراف خود و حقایق آن به تفکر نیاز است و تفکر و اندیشیدن از مشخصه های آدمی               

است و وجود آن در انسان یک پدیده ی عجیبی است بهر حال ریشه ی تفکر از تصور در ذهن انسان ایجاد می شود و 

لی صورت گیرد سرانجام ما را به معلومات و تصدیقات می رساند. پس اگر خواستیم اگر این تصورات صحیح و اصو

که فکر را تقویت نمائیم و بر وسعت و تأثیر آن بیفزائیم بایستی درون را پاک و باصفا نمود تا موانع از جلوی دیدگان 

درون چون چشمه ای  ما کنار رود در اینجاست که کمک های غیبی از حضرت حق فرا می رسد و آگاهی ها از

 جوشان و خروشان می گردد. رابطه ی عرفان ، فکر ، ذکر ، دل در این دوبیت روشن می شود: 
 کي درعرفان گشايد جز به فكر          فكر صـــافي کي شود  اال به ذکر             
 خیرذکر را بايد دل خــــالي  ز غیر         دل که در وي نیست جاي شرو             

 (    27الی  77، ابیات706)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                             

 سالكـــاني کـز تعیبن وارهـنـد         در حقیقت دان که مـردان رهنــد                                      
 راه وحدت آن جماعت مي روند          کز وجود خويش فـاني مي شـوند                           

 درحقیقت آن زمـان عارف شوي         کز خودي خود، بكل  بیرون شوي                           

 ینچون نباشي تو، همه  بـاشي يقین        حاصـلـت  آيـد  مقــام العــارف                          
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                                                                   (  17الی   12، ابیات 207) مثنوی اسرار الشهود سیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                  

 دکتر اقبال : اندیشه هم در برهان و هم در وحی الهی ریشه دارد-031

این چه نورهدایتی است که در درون آدمی روشن و بر افروخته است؟ واقعاً چه نوری می تواند باشد که در عین        

اینکه ناپیدا و در پرده ی غیب است ولی آثار و مظاهر آن فعال و آشکار است؟. به نظر من تابش فکر و اندیشه ی 

حرک است و من آن را نور هدایت و راهیابی آدمی برای آدمی با اینکه در درون ثابت می باشد ولی دارای سیر و ت

حقایق و یا آتشی که فتنه و آشوب از آن زبانه می کشد می بینم. گاهی آتش این اندیشه از برهان و دالیل روشن و 

مستدل حاصل می شود و گاهی هدایت این اندیشه از جان و نفس حیاتبخش فرشته وحی جبریل امین منشأ می گیرد 

 دانشمندان ، اندیشه های پیامبران()افکار 
 دکتر اقبال : در اندیشه هم کندی دیده می شود وهم شتاب به حقایق -030

این نور هدایت درون و اندیشه آدمی چیست؟ نوری که جان آدمی را روشن و درخشان می سازد و سینه و        

اع کوچک آن با ارزش تر و تأثیر گذارتر از افکار بلند او را ماالمال از درخشش می نماید و بی شک حتی یک شع

آفتاب آسمان است. این نور روشن الهی با خاک تن ما آدمیان آمیخته است ولی از مادیت آن جداست و همچنین 

در تناوب شب و روز از تغییر و تحول زمان نیز مصون است )استقالل اندیشه از مکان و زمان( کمیت و اندازه ی این 

نس تعداد نفس های انسان یکنواخت و پی در پی نیست و قوی تر از جوینده ای است که خود را با نور اندیشه از ج

شتاب به حقیقت می رساند و آن را  به کمال و تمام دریافت دارد. بلی! کندی و تأخیر هم در کارش وجود دارد 

و یارای در نوردیدن دریای  بطوریکه گاهی از حرکت باز می ایستد و در همان ابتدا در ساحل میخکوب می شود

معانی را ندارد و گاهی هم همه ی دریای حقایق و مفاهیم در جام اندیشه انسان جای می گیرد و آدمی را لبریز از 

درک حقایق می گرداند.این همان دریاست وفکر و اندیشه ما هم مانند عصای موسی است که برای ژرف نگری و 

 خود دو نیم می کند و با پس زدن موانع رشد به جلو می تازد.عمق سنجی ، آن دریا  را با ضربات 
 دکتر اقبال : از اندیشه است که نادانی و دانایی بوجود می آید-032

این اندیشه مانند آهوی خوش خط و خالی است که چراگاهش آسمان است که از آن تغذیه می شود و آبی که        

های معانی و حقایق است. در میان کاروان با عظمت هستی که زمین و  برای سیراب شدن می نوشد از جویبار آسمان

آسمان در مجموعه ی آن در حرکت و شناوری است او از همه ممتاز و برجسته تر است و به تنهایی راه رشد و تعالی 

ی آید و را طی می کند.از تحوالت و تغییرات این اندیشه است که جهان نادانی)ظلمت( و دانایی)نور( به وجود م

صدای برپایی قیامت )صدای صور( و مرگ و بهشت و زنان زیبا و سیه چشم بهشتی شکل می گیرد. از آثار و 

تشخیص اندیشه است که ابلیس و آدم موجودیت و ماهیت خود را به نمایش گزاردند و هر کدام راهی جدای از من 

اندیشه در عمل خود را ظاهر می سازد نگاه آدمی در  در پیش گرفتند و راه ابلیس و راه آدم را آشکار ساختند. وقتی

شگفتی فرو می رود و صبر و شکیبایی را از کف می دهد ، این خودنمای ها و تجلی ها به میزانی است که حتی   می 

 خواهد که خدا را هم فریب دهد!!
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 ه درستی می برددکتر اقبال : اندیشه یک بعدی ما را به خطا واندیشه با دو چشم باز ما را ب-033

هر گاه این تفکر و اندیشیدن در خلوت و سکوت به ارزیابی خود بپردازد به عظمت جلوه گریها و قدرت و         

نفوذ پذیری های خود پی خواهد برد.خاصیت اندیشه به این شکل است که اگر یک بُعد مطالب را دریافت نماید 

طور کامل و با رعایت لوازم آن به کار گرفته شود و با دوچشم باز به انسان را به گناه و خطا می اندازد و هر گاه ب

پدیده ها نگریسته شود راه درست را به آدمی می نمایاند. این اندیشه که در ظاهر جوی باریک و کم اهمیت تلقی 

ا در جایگاه می شود  می تواند دریایی از معارف بشری و حقایق عالی را بیافریند و مانند گوهری ارزشمند و پربه

اصلی خود در اعماق دریاها غوطه ور شود و به کندوکاو حقایق بپردازد. در همان موقع که به عمق دریای معانی فرو 

رفته است قادر است خود را به سطح آب آورد و از آن سیر معانی که داشته است باز گیرد و مسیر دیگری برگزیند. 

یی برپا می شود که تالطم و خروشی ندارد و شناخت ماهیت آن به گونه در این اندیشه آدمی انقالبات و طوفان ها

 ای است که نمی توان مانند رنگ و صدا از طریق شنیدن و دیدن بوجود آورد.
 دکتر اقبال : زندگی با همین خانه شیشه ای اندیشه رقم می خورد -034

ای اندیشه رقم می خورد و به تدریج بر ما آشکار گذر زمان و روزگار زندگی ما در درون همین خانه ی شیشه          

می شود و زندگی ما را تحت تأثیر و تحول قرار می دهد. عنصر پاینده و شگفت انگیز حیات که موهبت الهی است 

از طریق کمند اندیشه همه ی تحوالت پست و بلند زندگی بشر را مانند صیدی که صیاد در دام می اندازد در اختیار 

رد.حیات و عنصر زنده بودن آدمی از طریق راهنمایی و فرصت اندیشه می تواند خود را قانونمند و منظم خود می گی

سازد و همه ی پدیده های عالم را تحت تأثیر قدرت و نفوذ آگاهی و دانایی خود قرار دهد. سرانجام با فعالیت و 

در کمند )طناب( پر قدرت اندیشه او  گستردگی افکار آدمی دنیا و آخرت تحت لوای او قرار خواهند گرفت و

خواهد افتاد. اگر توانستی و موفق بودی که با توانایی و اعجاب انگیزی تفکر ، هر دو عالم را تسخیر نمایی ، در جنین 

 حالتی چنانچه همه ی آفاق بمیرند تو همچنان با تفکر قوی خود پایدار خواهی ماند.
 ط بر نفس همه آفاق را تسخیر خواهید نموددکتر اقبال : با تقویت اندیشه وتسل-035

در طلب و دستیابی به کرامت انسانی سستی و کاهلی شایسته نیست ، بلکه باید همه ی سعی و تالش تو متوجه به        

رشتد وتعالی کشیدن عالمی باشد که در درون تو قرار دارد و قبل از هر چیز الزم است که آن را تحت کنترل خود 

اگر در مرحله ی پائینی از موقعیت انسانی و اجتماعی قرار داری با شناخت و اعتدال نفس خود در موقعیت قرار دهی. 

باال و برتری قرار می گیری و اگر قصد رسیدن به قرب خدا را داری به خود و به عظمت وجودی خود بیشتر نزدیک 

بر نفس و به مهارکشیدن آن موفق شدی ، بی  و آشناتر شوید. اگر به تنهایی در راه شناخت استعداد خودی و تسلط

شک تسخیر همه ی آفاق و سرزمین های آن بر تو سهل وآسان خواهد بود. خوشا به حال تو که اگر بتوانی این 

جهان پر تحول را به زیر فرمان خود بکشانی و حتی قادر باشی که با نفوذ بینش وآگاهی خود تا اعماق نه آسمان 

یط جدید که انسان اوج اندیشه ی خود را به نمایش می گذارد ماه هم در برابر آدمی سجده و پیش روی. در این شرا
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تعظینم خواهد نمود و کمند تفکر بلند تو مانند ستون موجی که به شکل دود باال می رود به دور ماه  هم خواهد 

 پیچید.
 ان ایجاد کرددکتر اقبال : با اندیشه مبتنی بر خودی می توان تحولی بزرگ در جه-036

با این اندیشه ی قوی در این محل اقامت قدیمی بشر که زمین است آزاد خواهی بود و با هر عقیده و فکر       

جدیدی که داشته باشی می توانی مانند یک بت به هر شکل که بخواهی آن را بتراشی و ایجاد نمایی. با این خودی 

مانند یک بازار و چهار سوق داد و ستد است با همه ی خواصش  محکم و آزادی که بدست آورده ای ، جهان را که

از نور و بو و رنگ و صدا را دریافت خواهی نمود.در این برخورد و شناخت عمیق ، جهان به تدریج به تو نزدیک 

شده و بر دانایی و آگاهی تو خواهد افزود و بر رأی و نظر تو تحولی به سوی کمال و حقیقت یابی بوجود خواهد 

آورد. با این تحول ، دیگر به رنج ها و راحتی هایی که از دنیا به تو خواهد رسید توجه ای نخواهی داشت چون تمام 

موانع جادویی و آزاردهنده نُه آسمان را با سر پنجه ی پر نفوذ اندیشه شکسته و کنار  خواهی زد!  و در این صورت 

وده و عظمت آن را آشکار کرده است پس ما نباید حقیقت با نوک پیکان اندیشه تو در پنهانی های جهان نفوذ نم

کرامت وجودی خود را با مشتی متاع بی مقدار که دنیا به ما عرضه می کند به معامله بگذاریم. هر چه شکوه و 

عظمت در کار و ارزش آدمی است در این سخن متجلی است چون فقط از این مسیر ، سروری و تسلط بر جهان 

 ست.امکان پذیر ا
 درون سینـه ي آدم  چه نور است          چه نوراست اينكه غیب اوحضوراست 
 من او را ثابت و سیارديـــــــدم          من او را  نور ديدم  نار ديــــــدم 
 گهي نارش ز برهـان و دلیل است          گهي نورش ز  جان جبــرئیل است 
 نیرزد با شعـــــــاعش آفتـــابي  چه نوري جان فــروزي سینه تابي         
 به خاک آلـوده و پاک ازمكان است        به بند روز و شب پاک از زمان است 
 شمار روزگــــارش از نفس نیست          چنین جـوينده و يابنده کس نیست 
 گهي وامانده و ساحل مقــــامش          گهي درياي  بي پايان به جـــامش 
 همین چوب کلیم است         که از وي سینه ي دريـا دونیم استهمین دريا ، 
 غزالي مرغزارش  آسمــــــــاني          خورد آبي زجوي کهــــــــكشاني 
 زمین و آسمـــــــان  او را مقامي         میان  کاروان تنها خــــــــــرامي 
 مرگ و جنت وحور ز احوالش جهان  ظلـــــمت و نور         صداي صــور و 
 ازو  ابلیس وآدم را  نمـــــــودي          ازو  ابلیس و آدم را گـــــــشودي 
 نگه از جلوه او  ناشكــــیب  است         تجلي هاي او يزدان فــــريب است 
 به چشمي  خلــــوت خود را ببیند          به چشمي جلــــــوت خود را ببیند 
 گنـاهي است          اگر با هر دو  بیند  شرط راهـي است اگر يک چشم  بربندد 
 ز جوي خويش  بحــــــري آفريند         گهر گردد  به قعر خــــــود  نشیند 
 همان دم صـــــورت  ديگر  پذيرد          شود غـــــــواص خــود را بازگیرد  
 چشم وگوش است درو  هنگامه هاي  بي خروش است          درورنگ وصدا بي 

 درون شیشه ي او روزگــــــــار  است                                    
 ولي بر مــــــــا به تدريج آشكار است                         

 حیات از وي  بر اندازدکمــــندي           شود صیـــــــاد هـرپست و بلندي  
 گلــــــــــوي ماسوا را هم فشارد            ازو  خود را به بنـد  خــود در آرد  
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 دو  عالم مي شود روزي شكـارش            فتد اندرکمــــــــــــند تابدارش 
 اگر اين هر دو عالــــم را بگیري            همه آفــــــــاق  میـرد تو نمیري 

 ـم که در تُستمنه پا در  بیابان طلـــــب سُست            نخستین گیر آن عالـ
 اگر زيري زخود گــــیري زبر شو          خدا خـواهي  به خود نزديک تر شو 
 به تسخیر خود  افتادي اگر طــاق          ترا آسان  شـــــــود تسخیر آفاق 
 خنک  روزيكه گیري اين جهان را          شكـــــافي سینه ي نه  آسمان را 
 دي          برو پیچي کمند  از مــــوج دوديگذارد  ماه پیش تو  سجـــــو 
 درين دير کهـــــــن آزاد باشي!           بتان را بر مراد خـــــــود تراشي 
 به کف بردن جهــــان چار سو را          مقام نور وصــــوت ورنگ و بو را 
 نفزونش کم کم او بیش کــــردن           دگرگون بر مراد  خــــويش کرد 
 به رنج و راحــــــت اودل نبستن          طلسم  نُه سپهـــــــر او شكستن 
 فرورفتن چو پیكان  در ضمــیرش           ندادن گنـدم خــــــود با شعیرش 

 شكوه خـــــسروي اين است اين است                                   
 أم بدين استهمین ملک است کــو تو                        
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 خویشتن شناسی-037

شبستری مثل هر عارف و متفکری همه انسان هارا به خویشتن شناسی برای پی بردن به ارزش ها و استعدادهای       

و راز طبیعت و درونی خود فرا می خواند و به او تأکید می نماید که خود را خوب بشناسد. البته پی بردن به رمز 

پدیده های عالم چندان آسان نیست چون انسان آن دیدی که بتواند به همه این اسرار پی ببرد ندارد و این چشم 

احول و دوبین که در دیدن اشیاء و درک خواص آن ها مشکل دارد نمی تواند انسان را به حقایق اشیاء برساند و 

شناخت کامل و تمام میسر نیست بلکه این شناخت در روز حشر  بهمین لحاظ شبستری معتقد است که در این جهان

و قیامت حاصل می شود. چون در آخرت همه دشواری ها و ابهامات کنار می رود و اشیاء به همان شکلی که هستند 

 مشاهده می شوند و این شناخت از نوع دل و درونی است.
 ب از چشم اَحول            زمین و آسمـان گردد مُبَدّل چو بر خیزد حجا                                      

شبستری از دو چیز یکی وهم و خیال و دیگری حقیقت که در آخرت خواهیم دید صحبت می کند و      

خودشناسی را که بعد از جهان شناختی و پی بردن به اسرار عالم قرار دارد برای عبور از وهم و رسیدن به حقیقت 

 .و ضروری می داند . پس خویشتن شناسی می تواند منشأ و مبدأ رشد و تکامل آدمی باشدیک اصل اساسی 
 مولوی : عقل راهنمای انسان بسوی جاودانگی و رستگاری است-038

و ات خود را بشناسد تا بتواند در مسیر ابدیت صاحب مثنوی مهم آن است که انسان ذبه نظر مولوی  

آن کودک بدلیل عالقه به گردو و مویز گریه می کند ولی درپیش یک ازد .رستگاری قصربا شکوهی برای خود بس

فرد عاقل ودانا موضوع سهل و آسان است.در پیشگاه دل و معنویت گردو ومویز جسد وجنبه مادی و ظاهری دارد 

وکم ارزش است . این طفل است که قدرت تشخیص ندارد و ظاهربین است.چون بین او و حقیقت یک پرده جهل 

ار دارد در حالیکه مرد دانا کسی است که پرده شک و تردید را از شناخت و بینش خود دور نماید. مگر هر کسی قر

توان او را مرد دانست! پس یک بز که ریش هم دارد می تواند  ریش داشته باشد و در خانه مسکونی زندگی کند می

به قصابی و قتلگاه می برد!واگر او ریش خود را شانه  مرد باشد ! در حالیکه اگر آن بز پیشوای گوسفندان شود همه را

کند و اینگونه وانمود نماید که داناست و دارای سوابق و تجربیاتی است ولی در عمل همه گوسفندان را بسوی 

 برد؟!!می مرگ و غمگینی پیش 

 ا انسانومانعی است دست برداشت ت باید این ظاهر بینی را کنار گذاشت و از خودخواهی ها که حجاب

ان بسوی گلستان گردد. حال این سؤال ش به مشام عاشقان برسد و پیشوا و راهنمای آنبتواند مانند یک بوی خو
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بوی خوش چیست و ازکجاست؟ بی شک آن بوی خوش عقل وخرد آدمی است که بهترین  مطرح است که این

 راهنمای انسان در خودشناسی و رفتن بسوی ابدیت وجاودانگی است.
 اندر أمْن سرمـدي قصري بساخـت     اي خُنُـــک آن را که ذات خــود شناخت                    

 کودکـــي گـــريد بي جوز و مـــــــويز            پیش عاقـل باشد آن بس سهل چیز             
 دان  رسدطفـــل کي در دانش مـر   پیش دل جـــوز و مــــــويز آمــد جسد                     

 هرکه محجــــوب است اوخودکودک است           مرد آن باشد که بیرون ازشک است             
 گـــر به ريش و خــــانه  مـردستي کسي            هر بزي را ريش و مــو باشــد بسي            
 اصــحــاب را پیش قصـاب پیشــــواي بد بــــود آن بز  شــــــتاب            مي برد            
 ريش شــــانه کــرده  که من سابقـــــم            سابقي، لیــكن به سوي مرگ و غم            
 هین روش بــگــــزين و تـرک ريش کن             ترک اين ما و من و تشويش کـــن            
 پیشــواي و  رهنــــماي گُلْسِتــان        تا شوي چـون بوي گـــــل  با عاشقــــان               
 خوش قالووز  ره  مُلـــــک ابــــد   کیست بوي گـل ، دم عقـــــل و خــــرد                    

 (0017الی  0067) مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر پنجم، ابیات                                              

 سان جان عالم استان-039

شبستری برای کمک با انسان،  در خویشتن شناسی او می گوید: در هر جا و در هر نقطه از عالم ، اگر چیزی           

یافت می شود مثال و نمونه ای از آن در جان و تن آدمی وجود دارد و حتی کل جهان مانند یک شخص معین است 

ست. پس انسان روح جهان و جان جهان است و این به بزرگی و مسئولیت که انسان جان و مایه حیات و حرکت آن ا

 او می افزاید تا از طریق خویشتن شناسی به مسئولیت خود در قبال انسان ها و خدا آگاه شود و بدان عمل نماید.
 ــــــــان، او ترا تنجهان چون توست يک شخص معین      تواو را گشته اي جـ                                           

 الهیجی : انسان روح عالم است-041

الهیجی می گوید :  انسان باالتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می شود انسان در اصل روح عالم 

است وانسان یک نسخه کامل از جهان است که دلی دارد که همه حقایق در آن منعکس است وبه هر چیزی که 

و لوح محفوظ الهی در آن قرار دارد. و از عجائب خلقت الهی است که دنیا و آخرت در   بخواهد بدست می آورد

                           وجود او نهاده شده است!!         

 تو به معني جان جمــــله عالمي           هر دو عالم خود تويي بنگــر دمي  
 هرچه مي جـويي شود زوحـاصلت       لوح محفوظ است در  معنـي دلت                  
 ات حق را  باز يابكـــتاب          جو ز خــود آيـدر حقیقت خود تويي ام ال              

 ارف اشیاء کما هي، خود  تويينقش الهي خود تويي           عــصــــورت                
 هر چه بیني خود تويي  نیـكو بدان   تو به معني برتر از انس و جـــان                      
 انتخاب  نسخه ي عالـــــم تويي           سر شنــاس علّـــــم اآلدم تويي              
 ـم را نمايددر يكيبي شكي          کــو دو عالــــاز کمـــال  قدرتش بین               

 (0الی  7، ابیات 761اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص) مثنوی                                            

 مولوی : اصل جهان  انسان است-040

انسان دارای کرامت و ارزش و قداست است و وقتی آفریده شد مالئکه به حرمت و بزرگداشت اوسجده         

از درگاه الهی رانده شد .و از طرفی  نمودند و برتری او را پذیرفتند و حتی ابلیس که از انجام این کار ممانعت کرد

همه ی موجودات به نحوی حیات وحرکت خود را به لحاظ وجود او دارند وجان آنها متصل و متکی به جان انسان 
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است. او مغز عالم و مرکز و محور همه ی تحوالت است و وانگهی جان و حیات زمین و عالم اوست ومانند قلبی به 

ی رساند و اگر طبیعت جانی دارد متعلق به اوست وزمین وآسمان برای اوآراسته همه ی زمین حیات و حرکت م

وپیراسته گشته است .قدرت او فراوان و عزم و اراده ی اونامحدود است.باالخره موجود شگفت انگیزی است که 

 همه درتوضیح و بیان استعداد خارق العاده او در مانده اند.
 تن سَقیـم           لیک در باطـن يكي خُلقي عظیم  آدمي را هست حس                  
 بر مثال سنگ وآهن اين تـــنه          لیـک هست او درصفت آتش زنه                  

 سنگ و آهن مولد ايجاد  نـــار          زاد آتش بر دو  والــــــد قهر بار                  
 ــــف  تن           هست فاطر بر تن  او و شعله زنباز آتش دستكار وص                  
 ــرج نارکه ازو مقهـورگردد بـــ         باز در تن شعله ابراهیـــــم وار                   
 صفت اصل جهان اين را بدانورت آدمي فرع جهان           و زپس به ص                  
 ت چرخباطنش باشد محیط هفــ           د  بچـرخظاهرش را پشه اي آر                  

 (0070الی  0017)مثنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر چهارم، ابیات                                                    

 مولوی : انسان معنی جهان است-042

ام های محکم ،دشواری ها را یکی پس از انسان کیست و سرمایه ی وجودی او چیست؟آیا او می تواند با گ         

دیگری طی کند؟مولوی می گوید:انسان در ظاهر ، عالم کوچکی است ولی در حقیقت ومعنی دنیای عظیم و از همه 

عالم ها بزرگتر است.در یک درخت اول شاخه های آن دیده می شود در حالیکه منظور اصلی آن درخت که باغبان 

ست.واگر باغبان تمایل و امیدی به میوه نداشت نهال درخت میوه را کی غرس می در نظر دارد میوه آن درخت ا

کرد و در روی زمین می کاشت.انسان هم در انجام هر عملی اول فکر می کند بویژه اگر آن فکر در باره اوصاف 

موجود و ازل و ایتدای چگونگی عالم باشد.در نتیجه هدف ازخلقت عالم انسان است هر چند که انسان آخرین 

 فرآورده آن است که کامل ترین آن هم می باشد!! 
 پس به معني عالـــم  اکبر تواي    پس به صورت عالم اصغر تـواي                         
 باطناً بهر ثمـر شد، شــاخ هست    ظاهر آن شاخ اصــل میـوه است                        

 جرکي نشاندي باغبان بیـخ  شـ      یـــــــــد ثمر    گر نبود میـل و ام                
 پس به معني آن شجراز میوه زاد           گر به صورت از شجر بودش والد                 
 خاصه فكري کو بود وصــف ازل    اول فكر آخر آمد درعــــــــمل                        

 (مثنوی معنوی)                                                                                                                                      

 الهیجی : اگر انسان بت خودگامگی را بشکند در ردیف خواص الخواص قرار می گیرد-043

را  بت خودشود که از خود بگذرد و  طبق نظر اسیری الهیجی کار انسان موقعی به سامان می رسد و درست می    

 رها کند تا حق را بیابد و در ردیف خاص الخواص قرار گیرد :
 ـارت شددرست ست           از خودي بگـذرکه کـپرده ي  پنـــدار تــو  هستي تُ                                    
 ي تمــــــام           پر ز خود بیني دو عـالـــــم والسالمگرز قید خود   برون آي                                    

 خود پرستي را رها کن حــق پرست          بت پرست است هرکه اواز خود نرست                   

 ـــواصتا نگردي بنده ي خاص الخـ       کي زدست نفس خود  يابي خـالص                      
 ـاک افكنده باشباش          پیش ره بینان چو خــدا را  بنده  خودي بگذر خــ از                   

 ( 076و  17) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                       
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 نور خدای ذوالجالل شما را از شخصیت دروغین رها می سازد-044

ال را بطور کامل بدون هیچ کم و زیادی با دقت از من بشنو، بطور خالصه اینکه: نزدیکی به خدا یعنی دور این سؤ       

افتادن از خویش! نظام آفرینش وقتی از عدم به عرصه ی ظهور و آشکار شدن نهاد عبارات قرب،بعد، بیش و کم در 

کسی است که در معرض  قریب و نزدیک به حقآن معنی پیدا نمود در حالیکه در جهان عدم، کثرت معنایی نداشت. 

آن  پاشش پرتوهای فراوان نور خدای ذوالجالل قرار گرفته باشد و مورد لطف و توجه ی مخصوص او باشد و اما بعید

نیستی است که از هستی )ودر معرض نور حق قرار گرفتن( دور مانده است. اگر خدای متعال نوری از خود به تو 

 هستی و شخصیت دروغینی که برای خود ساخته ای ، دور خواهد کرد. بتاباند ترا از این
 ز من بشو حـــــديث بي کم وبیش          ز نزديكي، تو دور افتـــادي ازخويش
 چو هستي را ظهـــوري در عدم شد           از آنجا قــرب و بعد و بیش وکم شد

 ستي کز هست دور است است           بعــید آن نیرشّ نورقريب آن هست کورا 

 اگر نوري ز خـــــــود  از تو  رساند          ترا از هستي  خود  وارهــــــــــاند

   

 وجود ما از ما نيست!                                                                      
 ترسیدن از نیستی به این معنی است که انسان از سایه خود بترسد-045

آخر این هستی و وجودی که ما داریم که در آن گاهی خوف و ترس و گاهی رجا و امید است ، بود و نبودش         

چه فرقی دارد!!کسی که نیستی را خوب بشناسد ترسی از او به دل راه نمی دهد چون آن نیستی مانند سایه ی انسان 

اآگاه از سایه ی خود)بهر حال آن نیستی چون سایه به است، در این صورت ترسیدن از نیستی یعنی ترسیدن انسان ن

دنبال آدمی است(.اگر به سوی نیستی روانه شوی ترسی برای تو نخواهد بود ، چون وقتی اسب تازی که اسبی تیزرو و 

  چابک است راهی را به درستی و تندی طی کند نیازی به تازیانه ندارد)وقتی انسان به پای خود به نیستی متمایل است

 چه نیازی به اجبار خواهد بود.(
 تو اگر مانند طال خالص باشی از آتش سوزان چه هراسی داری؟-046

تو از آتش دوزخ چه ترسی داری؟ در حالیکه اگر به قرب خدا برسی از این هستی تن و جان تو مبراست. اگر       

می گردد و اما اگر در داخل آن  آتش به طال برسد مقدار و درصد خلوص طال در بوته ی محک و سنجش آشکار

فلزهای دیگری نباشند جایی برای سوختن وجود ندارد! )انسان خالص و بدور از گناه نمی سوزد( هیچ چیز مانند خود 

و خودخواهی های آدمی مانع و سدّ راه پیشرفت او نیست. در اینجاست که بایستی از وجود خود در اندیشه و هراس 

خود فرو افتی و گرفتار آن شوی ، همه ی عالم با آنهمه عظمت و گستردگی مانع دیدن و باشی.اگر در گرداب نفس 

فهمیدن تو می شود و نمی گذارد که به حقایق آن دسترسی یابی! تو که اسیر نفس شده ای و در تار وپود آن افتاده ای 

 در این نظام هستی در پائین ترین مرحله ی ارزشی قرار داری! 
 ز ترکیب جان و تن است که اختیار تن به دست جان اوست؟آیا انسان ا-047

قرار گرفتن در جایگاه پست و زبون یعنی مقابله با  بینش وحدت )که همان عدم پیشرفت معنوی و تعالی روحی        

ه و تار است( خواهد بود. خود را مستقل پنداشتن و رنگ تعلق این دنیایی را پذیرفتن ، باعث می شود تا دنیا بر تو تیر
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شود و مانند شیطان احساس شخصیت کاذب و خودخواهانه ای داشته باشی و دائماً بپرسی که چه کسی مانند من است 

هرچه بخواهم انجام می دهم و از  و از من برتر است؟! بر همین اساس می گویی که من دارای آزادی و اختیار هستم

که سوار بر این تن ،   سواری من است و دیگری جان و روحتن)بعد مادی( که اسب  دو بخش ساخته شده ام ، یکی

موجودیت مرا تشکیل می دهند. اگر بگویی که اختیار تنم را به دست جانم داده ام و این جان است که به هر سو که 

 بخواهد اورا خواهد برد و اگر تکلیفی دارم که بایستی انجام دهم به همین لحاظ است.
 یت انسان را تشکیل می دهد باطل است!!صحبت از من که موجود-048

آیا نمی دانی که اینگونه استدالل و نحوه ی برخورد با ماهیت آدمی نوعی آتش پرستی است؟ آیا این آفات      

خودخواهی ها و تکبر و شومی و بدسرشتی از این هستی خودخواهانه نیست؟! ای مرد دانا و عاقل! تو از کدامین 

ی کنی؟ تو از انسان و توانایی های ناچیز آن صحبت می کنی که بالذات باطل است؟ ) آخر آزادی و اختیار صحبت م

این انسان بدون خدا و حقیقت یک موجود بیهوده و بی حاصلی بیش نیست؟!( تو از خود و اختیار و استعداد درونی 

یستی یکی است، چرا هیچ از خود حرف می زنی و]من[ برای خود اثبات می کنی وقتی بودن و حیات تو با نبودن و ن

خود نمی پرسی که این اختیار و تعلق و آزادی را از کجا آورده ای! کسی که وجود و هستی خود را از خود نداند و 

 یا برای خود اثبات نکند ذات او نه نیک است و نه بد.)اصوالً فضائل و رذائل اخالقی برای او مطرح نیست(
 د؟         کز او گاهـــــیت خوف و گه رجا بود چه حاصل مر ترا زين  بود و  نابو

 نترسد زو کسي کــــــو را شناسد          که طفل از سايه ي خود مي هـــراسد
 ــد  اسب  تازي تازيانهردي روانه          نخواهـــــــنماندخوف  اگرگــــــــ

 تو پاک است ترا از آتش دوزخ  چـه باک  است؟          که از هستي تن و جـان 
 چـه  ســوزد؟ چو غشي نبود اندر وي           از آتش زر خالـــــص  بر  فروزد 

 ــديشو لیكن از  وجود خود بینـــــ   ترا غیراز تو چـیزي نیست در پیش       
 اگر در خويشتن گـــــردي گرفتار          حجاب تو شود عالـــــــــم به يكبار

 ـدت مقابلتويي با  نقطه ي  وحـــــ       ـزو اسفــل   تويي  در دور هستي ج
 ازآن گويي چوشیطان همچومن کیست؟     تعیّن هاي عالم بر تو طـاري است       

 از آن گويي مرا خود اختیار   است           تن من مــــــَرکَب و جانم سوار است 
 ــلیف برمن زان نهادندــهـــادند          همه  تكــــزمام من به  دست  جان ن

 نداني کـاين ره آتش پرستي است           همه اين آفت و شــومي زهستي است
 کدامین اختیار اي  مـرد عــــاقل          کسي کو  را  بود  بالذات باطــــــل؟ 
 چــو بود توست يكسر همچو نابود          نگويي کاختیارت از کـــــــجا  بود ؟ 

 ا  وجـود  از خود  نباشد          به ذات خويش نیک و بد نبـاشـــــدکسي کو ر

 چرا خصلت های زشت در آدمی وجود دارد؟-049

مگر نه این است که علت اصلی خلقت عالم که انسان باشد در آخرین مرحله پدیدار گشته و خود را ظاهر نموده       

که گاهی در آدمی به ظهور می رسد از عوامل ضد بودن او) ظلوم و جهول(  نادانیبسیاری ستمگری واست. این 

راهیابی او به حقیقت است ! ولی همین خصلت های وجود آدمی است که بهر حال از اسماء جالل الهی به ظهور 

پیوسته است ) در عین منفی بودن این صفات در همان حال مثبت است و کارایی دارد(. چرا این خصلت های زشت 

!!حال به این مثال توجه کنید که اگر پشت آینه تیره و سیاه نباشد تصویر هیچ شخصی در آن منعکس در آدمی است ؟
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نمی شود)  ظلومی و جهولی آدمی  به کدر بودن پشت آینه تعبیر شده است( در مثال دیگر، شعاع و پرتو آفتاب که از 

کدر است خاک که عنصری پست و ی رسد فقط درفلک چهارم به سوی زمین بی دریغ می تابد چون به زمین م

 منعکس می شود.
 جان جهان انسان است!!-051 

مگر تو عکس و تصویری از عبودیت و توجه ی مالئکه در زمین نبودی که آن فرشتگان از عالم پاکی ها و        

ی است که آن معنویت ترا سجده نمودند و مورد اکرام و تعظیم قرار دادند؟ هر موجودی در عالم دارای حیات و جان

جان به وسیله ی ریسمانی به تو بسته شده است و به نحوی با تو ارتباط دارد. و بهمین لحاظ عالم و همه ی پدیده های 

آن تسلیم امر تو گشته اند که جان هر کدام در درون آدمی پنهان شده و هر کدام بخشی از حیات ما می باشند. تو مغز 

ته ای و لذا باید آگاه باشی که جان جهان خود تو هستی! یک چهارم نیمکره عالمی و در میان مرکز آن جای گرف

شمالی زمین محل نشو و نمای تو است)در عصر شبستری مدنیت شناخه شده در همین منطقه متمرکز بوده است( و 

از برای زندگی راحت ساکن آن شده ای در حالیکه دل آدمی به شکل صنوبری به طرف چپ متمایل است . جهانی 

خردمندی و دانایی و روح و حیات سرمایه ی غنی وجودی تو را تشکیل می دهند و سازنده ی شخصیت تو می باشند 

و زمین و آسمان عامل آراستن و باعث جلوه گری بیشتر تو می گردندو  پس ببینید آن نیستی بود که این هستی را 

 پدید آورد.
 زار مناسب بیرونی به حرکت در می آیداراده آدمی  یک نیروی درونی است که با اب-050

اگر بلندی و عزتی در آدمی دیدی بی شک از ذات پستی و جلوه های اوست که در او بروز نموده است.اگر به        

فرض توان و قدرت تو بطور طبیعی محدود باشد مثالً ده هزار واحد باشد بی شک اراده و تصمیم برای کارهای 

حدهای غیر قابل شمارش برخوردار خواهد بود) اگر در شما قدرت بدنی محدود است ولی بزرگ و مهم در تو از وا

از اراده نامحدودی برخوردارید(  اراده که یک نیروی باطنی و ذخیره در درون آدمی است کاری را انجام نمی دهد 

دمی یا مرکب سواری و اسبانی که مگر اینکه آلت و ابزاری مناسبی در اختیار داشته باشد ، مثالً اعضاء و جوارح بدن آ

اراده انسان را شکل اجرایی وعملی  بخود می دهند. حکیمان و علمای زمان در تجزیه و تحلیل این موضوع که چگونه 

اراده به عمل منتهی می شود در تشریح کردار و شخصیت آدمی در ناتوانی و حیرت فرو رفته اند و به یک فلسفه ی 

تحلیل کند نرسیده اند. هیچکس به درستی و علمی رابطه ی بین اراده و عمل آدمی را در  محکمی که این ارتباط را

 نیافته است و همه به عجز و ناتوانی خود در تبیین آن درمانده اند. 

هر یک از موجودات از حق و حقیقت قسمی و بهره ای دارند و مبدأ )شروع( و معاد)پایان( کار آنان محدود به        

است که آن موجودات در ارض  ت. موجودات در کل قائم و متکی به همین اسم هستند و بخاطر همین اسماس اسمی

و سماوات به تسبیح و تکریم حق مشغولند. مبدأ که همان شروع خلقت و آغاز کار و فعالیت هر موجودی است در 

نظر گرفته است دری گشوده شد تا موقع بازگشتن و پس از اتمام مراحل الزم که برای هر موجودی خدای عالم در 

به آنجا باز گردد. از همانجا که پدیده ها بیرون می آیند به همانجا وارد می شوند اگر چه در این فاصله که دوره معاش 

و نشو و نمای آن پدیده هاست در بدری و نابسامانی هایی هم رخ نموده باشد. تو از آن جهت همه ی اسماء را دانسته 
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که عکسی از صورت مسمای  )نامیده شده( آن اسماء می باشی. قدرت و توانایی، علم و دانش و اراده و  و شناخته ای

 تصمیم گیری برای انجام کاری ، همه از جانب تو به ظهور می رسد.
 انسان موجودی با ابعاد گسترده باطنی که در قالب کوچک  ظاهر گشته است-052

در میان موجودات خدا این سعادت نصیب تو شده است.تو هم می شنوی، تو هم ای بنده ی خدا، آگاه باش که        

می بینی و تو هم زنده ای و سخن می گویی و اگر بقا و حیاتی داری نه از خود است بلکه از اوست)تو تصویری از او 

آخرین موجودی است  هستی(خوشا به این انسان که در نظام خلقت از نظر معنوی و ارزشی اولین مقام را دارد هر چند

که در این زمین نمودار شده است . زهی به این موجودی که دارای جهان وسیع دورن و باطن است ولی در قالب 

کوچکی ظاهر شده است! روز و شب می گذرد ولی تو نسبت به خود در شک و گمراهی هستی و هنوز موفق به 

یگانه باشی و نشناسی! این سخنان هم از تحیر و سر شناخت خود نشده ای ، پس بهتر است که همچنان از خود ب

گشتگی آدمی حکایت می کند چون بهر حال انجام و پایان تفکر ، تحیّر است بهمین منظور سخنان پیرامون تفکر را 

 جمع نموده و به پایان می رسانیم.
 جهان را هم اکنون بشناس نه در پایان عمر!!-053             

زت و عظمت وجود خویش با دقت و اندیشه ی بلند حتی یکبار هم شده ، خوب نظری بینداز.وببین در باره ی ع       

که چگونه تو از یک پدر و مادر و آنها هم از پدر و مادری دیگر متولد شده اند و همینطور الی آخر.....  تولد یافته ای! 

را در پایان عمر پس ازسعی و تالش فراوان همه ی عظمت جهان را می توانی در خویش مشاهده نمایی ، چرا جهان 

می خواهی بشناسی! در حالیکه جهان در پیش تو است و یا بهتر بگویم در درون تو و خالصه آن جهان خودت هستی! 

در آخرین جلوه گری جهان  نفس آدم بود که خود را نشان داد و در صحنه های نقش آفرینی دنیا قرار گرفت، حال 

 هر دو عالم بخاطر او بوجود آمده اند تا آدمی زندگی کند و به رشد و کمال نائل آید.می بینم که انگار 
 ــادرکه مادر را  پدر شد  باز مـــــ     به اصل خويش يک ره نیـک بنگر   

 جهان را سربسر در خويش مي بین         هر آنچ آيد به آخـــر، پیش مي بین
 طفیل ذات او شد هر دوعــــــــالم    در آخـــــر گشت پیـدا  نفس آدم      

 چه آخر علـــــــت  غـايي درآخر        همي گردد  به ذات  خــــويش ظاهر
 ظلومي و جهولي ضـــــــد نورند         و لیكن مظهـر عین ظـــــــــهورند 
 چو پشت آينه باشــد مـكــــــدّر         نمايد  روي شخص از روي ديــــگر

 ــكس جز  بر سر خاکافــــالک         نگردد منعـــ فتاب  ازچـــارمشعاع آ
 ـکاز آن گشتي تو مســـجود مالئـ   تو بودي عكس معبــود  مــالئک      

 ــيز او  در بسته  با  تو ريسمانـــبود از هر تني پیش تو جــــــاني         و 
 ن هر يكي در توســــت مُضمراز آن گشتند امـرت را  مُســـــخّر        که جا

 تو مغـز عالمـــــي ،زان در میاني         بدان خود را  که تو جــــــان جهاني 
 ب  چـپ باشد از تنکه دل در جانـــ     تراربـع  شمـــــالي گشت مسكن    

 زمین آسمــــــــان پیرايه ي توست   جهان عقــل وجان سرمايه توست       
 ي کوعین هستي است        بلندي  را نــگر کـو ذات پستي است ببین آن نیست

 ارادي برتر ازحد  شمـــــــــار است   طبیعي قـــوت تو ده هـــزار است      
 از آن  هر يک شــده موقوف آالت        ز اعضــــــــــا و جوارح وز رباطات 

 ـــــد در تشـريح  انسانحكیمان کانــدر اين گشتند  حیران        فرو ماندنـــ



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

003003                          

  

 نبرده هیچ کس  ره سوي ايـن کار         به  عجز خـــويش هر يک کرده اقرار
 زحق باهريكي حظي وقسمي است         معاد و مبـــدأ  هر  يک ز اسمي است
 از آن  اسمند  موجودات  قـائــــم         بدان  اسمند در تسبیح دائـــــــــم

 مصــدري شد         به وقت باز گشتن چـــــون دري شد به مبدأهر يكي زان
 ازآن در کامد اول هـــم  به درشد         اگر  چه در معاش او در بدر  شــــــد
 از آن دانسته اي تو جمـــله  اسما         که  هستي صــــــورت عكس مَسمّا

 صاحـب سعادت ظهور قدرت  و علـــــم  و ارادت         به توست اي بنده ي
 ـک از آنجااز خود  لیـــ سمیعي و بصیر و حيّ وگــــــويا          بقا  داري نه

 زهي اول که  عین آخـــــــر آمد         زهي باطن که عیــــــــن ظاهر آمد
 توازخود روز و شب اندر گمــــاني         همان بهتر که خود را مي ندانــــــي

                                                       حــــــــیّر          بدنجا ختم شد بحـث تفكــــــــــرچو انجام  تفكر شد ت

 انسان در نظام هستی موجودی کوچک بحساب نمی آید-054

]من[ شروع  هر گاه بخواهند از هستی آدمی بطور مطلق اشاره و منظور نمایند عبارتی را که بیان می کنند با لفظ       

می نمایند )من: هستی مطلق انسان( آن حقیقت که از شکل سابق خود پارا فراتر گذاشته و به دایره وجود و هستی وارد 

شده است و معین و مشخص گردیده است تو آن را ]من[ می گویی! من و تو که هستی عاریتی داریم بر اصل وجود 

ه مشبک و بیرونی آن می باشیم. همه ی اشباح )سایه ها( و ارواح عارض و متعلق شده ایم و در چراغدان وجود الی

)روح ها( را از یک نور بحساب آور که این نور ها گاهی بطور غیر مستقیم از آئینه منعکس می شوند.و گاهی هم از 

ان جاری خود مصباح)چراغ( تجلی  می کنند. ولی تو خیال می کنی که هر وقت از عبارتی که در آن ]من[ باشد بر زب

ساختم اشاره به روح آدم دارم؟! وقتی در بررسی هایی که در باره خود بعمل می آوری و چراغ خرد و تعقل را در 

پیشاپیش خود بر افروزی و پیشوای خود سازی، هیچگاه خود را موجود کوچک و جزوی که در این نظام خلقت 

 بحساب نمی آید نخواهی دانست. 
 خود باید نگاهی از باال به هستی داشته باشد  انسان برای شناخت کامل-055

ای خواجه)آقا،محترم( ! سعی و تالش تو این باشد که خودت را بدرستی بشناسی، و بیهوده تصور نکنی که هر      

کسی که بزرگ است به خودشناسی نائل آمده است! چون کسی که مانند طبل بزرگ و باد کرده می ماند آدم چاق 

یعنی موجودیت و هسته ی مرکزی و هویت تو برتر و باالتر از روح و تن آدمی است. در حالیکه هر  نمی دانند! ]من[

دو این ها )روح و تن( از اجزای آن ]من[ هستند. وقتی لفظ ]من[ را بیان می کنیم اینگونه نیست که صرفاً منظور و 

و جان آدمی بحساب آوریم. حال برای آنکه  مقصود از آن انسان باشد و آنگاه بخواهیم این اشاره را متوجه ی روح

حقیقت وجودی تو آشکار گردد حتی اگر یکبار هم شده است این جهان را کنار بگذار و با یک نگاه عمیق که ازسر 

کنجکاوی است و باال تر از هستی)و کون ومکان( می باشد جهان و خود را مورد مطالعه قرار بده. از این خط انحرافی 

و معمولی که هیاهویی بیش نیست جدا می شوی! و خواب و خیال را کنار می گذاری و بجای آن با این و نگاه ساده 

نگاه و بینش بلند در وقت دیدن حقیقت چشمان قوی و تیزی خواهی یافت. اگر به این مرحله عالی از بینش و آگاهی 

است و نه رهرویی است که این راه را طی برسی که از ماوراء جهان به این جهان نظر کنی، خواهی دید که نه راهی 



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

004004                          

  

کند، چون همه ی این نمود های ظاهری که های و هویی بیش نیست کنار می روند و همه ی حقایق بطور یکپارچه به 

 خدای خواهد پیوست) در مجموعه یک حقیقت بیش نیست و آن خدا است( .
 ار دارد!!انسان با نگاه دقیق در دایره امکان بین بودن و نبودن قر-056

هستی که بودن است مانند بهشت است و امکان که ما بین وجود و عدم قرار گرفته است مانند دوزخ است و من       

وتو در بین این هستی و امکان، در حال برزخ و انتظار بسر می بریم . پس اگر این پرده ی ابهام از جلوی چشمان تو به 

ر این جهان حس کرده و برای تو حقیقت جلوه کرده بود حتی احکام کناری رود تمام آن چیزی که در گذشته د

مذهبی و کیش و آئینی که بدان پایبند بودی در میان نخواهد بود. همه ی احکام و مقررات شریعت از من وتو)یا از 

وان و شخصیت هایی مانند پیامبران که مانند من و تو هستند( بیان شده است که اجرای آن هم بستگی به روح و ر

جسم و توانایی آدمی دارد. پس اگر من وتویی در میان نباشیم کعبه)قبله مسلمین( ، کینِشت )معبد یهودیان( و صومعه 

ای در میان نخواهد بود. همین تعیّن و در جامه هستی درآمدن و به چشم حس شدن، آغاز وهم و خیالی است که در 

و بینش صاف و پاک گشت و از انحراف و کج بینی فارغ شد دید چشم و ذهن انسان وارد می شود و چون این عینیت 

 و چشم آدمی باز تر شده و برای کشف حقیقت تشنه ترمی گردد. 
 انسان با نفی خودخواهی ها و کنترل نفس می تواند گام های مهمی برای خودشناسی خود بر دارد-057

به مقصود فاصله ندارد ولی می بینیم که در همین دو قدم کسی که قصد سیر وسلوک الی اهلل را دارد دو قدم بیشتر      

مواضع و موانع خطرناکی که در حد نابودی است برای هر رهرو پیش خواهد آمد. یکی از میدان های هالکت و 

و خودخواهی ها و ادعاهای پوچ وبی اساس است که باید از آن پرهیز شود، و دیگری در نوردیدن  نابودی های وهوی

دن صحرای بزرگ هستی است )کنترل نفس برای پایه ریزی خودسازی و جهان شناسی که اساس موفقیت و طی نمو

در راه وصال است( اگر این راه به درستی و از روی خودشناسی و جهان شناسی صحیح طی شود بی شک در این 

ین رقم های گوناگونی که صحنه و جایگاه کمال طلبی جمع و کثرت به وحدت منتهی می شود ، مانند اعداد که در ع

 به خود می گیرند ولی یک عدد بیش نیستند. 
 انسان در درون خود یک واحد بیشتر نیست-058

تو ای انسان! تنها موجودی هستی که در عین اینکه ازاجزای گوناگونی ساخته شده ای ولی از نظر باطن و احساس       

دن از کثرت و چند گانگی در وجود برخورداری.کسی به شخصیت یک واحد بیشتر نیستی و برعکس درعین یکی بو

این مفاهیم بلند و معارف عالی دسترسی خواهد یافت که از دایره ی کوچک و محدود جزویت به سوی کلی)نگاه از 

 باال به عالم( گذری کرده و یک سفرپر معنی داشته باشد
 کیست؟من ن تا که بر کـــــخ مرا از من  کیست؟              مندگــر کردي سؤال ازمــن که 

 کند از وي عبــــارت من ظـبه لف  مطلـــق آيد در اشـــارت        چو هست 

  منه  اي ـارت گفتـــن         تـو او را در عبـحقیقـت کز تعیّن شد معیــــــ

 ـكات وجــــوديم ـمن وتو عـــارض ذات وجـــــوديم          مشبّک هاي مشـ
 گه ازآئینه پیدا،گه  ز مصــــــــباح    دان  اشــبــاح و ارواح        همه يک  نور

 در هر عبارت          به  سوي روح مي باشـد  اشــــارت من توگــــويي لفـظ  

 چو کـــردي، پیشــواي خود خِرَد را           نمي داني ز جزو خـويش خــــود را
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 که  نبود  فربهي مانند آمـــــــاس     برو اي خـواجه خود را نیک بشناس      
 من تو  برتر از جــــان و تـــن آمد           که اين هر دو از اجزاي من آمـــــد 

 که تا گويي بدان جان است مخصوص   نه انسان است مخصوص      من به لفظ 

 شو جهان بگذار وخود درخود جهــان  رتـر از کـــون ومكان شـو        يكي ره ب

 دو چشمي مي شوي دروقـــت رويت           هاي هويتز خــط وهمــــــي 

 شود ملــــحق به اهلل  هاي  هـوچو   میانه رهـــــــــرو و راه      نمانـد در  

 بودهستي بهشت امكــان چـو  دوزخ          من تـو در میـــــــــان مانند برزخ
 ش          نماند نیزحكــــــــم مذهب  وکیشچو برخیـــزد ترا اين پــرده از پی

 همه حكم  شريعـت  از مــن توست          که  آن بر بسته ي جان و تن توسـت
 ر خانهچه  کعبه  ، چه کنش، چه ديـ     من  تو  چـون  نباشـــــد در میـانه     

 ینتعیّن نقطه ي وهمــي است درعیـن         چو عینت گشت صافي ،عین شد غ
 دو  خطوه  بیش  نبــود  راه   سالک         و گر چه دارد او چندين مهــــــالک

 در گذشتـن         دگرصحـــــراي هستي در نوشتـــن هـاي هـويت يكي از

 چو  واحدساري  اندر عــــــین اعداد در اين مشهد يكـي شد جمـع وافراد         
 تو  آن واحد که عین کثــــــرت آمد     تو آن جمعي که عیـن وحــدت آمد     

 کسي اين راه  داند  کــو گــذر کرد         ز جزوي سوي کلي يـک سفرکــــرد
 

 رُويش نباتي آدم                                                                          
 و رشد می یابدطبیعت با چهار عنصر آفتاب ، باران ، خاک و هوا خرمی -059

به این مثال توجه کنید که بخاری از سطح دریا به امر حق باال می رود وپس از مدتی باران از آسمان فرو می        

ریزد.این باران که از ابرهای آسمان فرو می بارند با پرتو های آفتاب که از چرخ چهارم می آیند با هم در می آمیزند و 

آن را مناسب کشت و زرع و زندگی حیوانات و گیاهان می کنند(. پس از جمع شدن بر خاک تأثیر می گذارند )و 

آب در دریاها و برکه ها دوباره آفتاب به او می تابد و پس از جذب گرما وحرارت سپس به بخار تبدیل و به باال 

شرایط را برای رشد و صعود می کند. وقتی که بر این ترکیب آفتاب و باران، خاک و هوا اضافه شود این چهار عنصر 

 سبزه زار ها و خرمی و شادابی طبیعت آماده می سازند.
 مراحل تکوین و شکل پذیری انسان -061

این گیاهان غذای حیوانات اهلی می گردند و در بدن آنان تبدل می شوند و چو انسان ها از گوشت آن حیوانات        

آنان می گردد و به تحلیل می رود. این همان غذاست که از تأثیر استفاده نمایند تقویت می شوند و آن غذا جذب بدن 

آن در آدمی به نقطه ای )نطفه ای( تبدیل می گردد و پس از طی مراحل گوناگون که در جنین در رحم مادر دارد بار 

د پذیرش دیگر انسانی شکل می گیرد و پا به عرصه ی آفرینش می گذارد. وقتی نور نَفْس)روح( بر این تنی که مستع

او شده است از جانب حق بتابد این جسم سخت و مادی را به یک ترکیب و ساختمان لطیف و روشنی تبدیل می 

سازد. در اینجاست که انسان های گوناگونی از طفل، جوان، میانسال و پیر و ضعیف پدید  می آید که در تمام این 

یم و فهم و تدبیر، پدیده های اطراف را می شناسد. پس مراحل انسان دارای قدرت تمیز و خرد است و با رای و تصم

از طی مراحل زندگی ، عمر به پایان خود نزدیک می شود و اَجَل)مرگ( فرامی رسد .در اینجاست که آن بخش 
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آدمی که روح پاک و با صفاست به عالم پاک و باال می رود و این عناصر خاکی وجود آدمی که از همین چهار 

 در همین خاک باقی می ماند و در کنار سایر عناصر قرار می گیرند. عنصر دنیایی است
 ق فرو  بارد به  صحراــــبخاري مرتفع   گـــردد  ز دريا         به امر ح   
 ــمبر او افتد  شود  ترکیب  با هــ شعاع آفتاب از چرخ  چـــــارم           
 زد  بدو آن آب دريــــــــــاکند گرمي  دگر ره عــــزم  باال        در آوي  
 برون آيد  نــــــــبات  سبز و خرم   چوبا ايشان شود خاک وهوا ضمّ         
 غذاي  جانور گردد  ز  تبــــديل        خورد انسان و يابد باز تحلیـــــــل  
 شود  يک نقطه و گردد در اطوار         و ز او انسـان شـــــود پیدا دگر بار  
 نور نفس گويا  در تن آيـــد          يكي جسم  لطیــــف  و روشن آيد چو  
 شود طفل وجوان وکَهْل وکم پیر         بداند عقـــــل و رأي و فهم وتدبیر  
 رسد   آنگه اَجَل از حضـرت پاک         رود پاکي  به پـاک و خاک  با خاک 

 

  جان جهان                                                                                
 جهان مانند تن انسان و  انسان جان جهان می باشد-060

اگر می خواهی که معنی تحول سریع در جهان را درک کنی پس بدان که تو بر اساس تأثیر این تحوالت دارای       

جود دارد خواه در جایی و در هر جهت و زندگانی و مرگی هستی.هر چیزی که در این جهان با تحوالت زیاد و

مکانی که باشد مانند آن در تن و جان تو پیدا است و نظیر آن را می توان در تو سراغ گرفت. در این تشابه، جهان 

 مانند تو یک شخص معینی است که نسبت تو با آن ، مانند جان است با تن)یعنی تو جان جهان هستی!(
 بداني         ترا  هم هست مرگ  و  زندگــــــانياگر خواهــــي که اين معني  

 ز هر چه در جهـان از زير و  باالست         مثالش در تن و جــــــان تو پیداست  
 جهان چون توست يک شخص معین        تو او را گشته اي جان ، اوتـــــرا  تن

 

آن ایجاد شده تا نوبت شکل گیری ما ما ازکجا آمده ایم؟ از گذشته دورکه هزاران تحول و دگرگونی در

فرارسیده است.آیا ما شاهد آن تحوالت بوده ایم و برتالطم آنان نظارت داشته ایم؟ بی شک نه! علم وعقل ودانشهای 

گویندکه آدمی تحوالت دیگری هم در پیش دارد که مرگ مهم ترین آنهاست.تمام این  قدیم وجدید همه می

ین عمرمحدود خود اگر دست به انتخاب درست بزند قادر خواهد بود برتحوالت تحوالت نشئات آدمی است که درا

آینده تأثیر بگزارد چون در میان موجودات عالم این انسان است که اینگونه است وال غیر! انسان تا به این مرحله که 

 رسیده است تطورات زیادی را دیده است.
 عقل و تشخیص همچنان ادامه دارد مولوی : راه رشد و تکامل انسان از جمادی تا-062

جالل الدین مولوی در باره تطورات وتحوالتی که طول کشیده تا انسان به این مرحله برسد و یا مقامات و 

منازلی را که برای رشد خود در پیش دارد، می گوید: تو موقعی که به این جهان آمدی یکی ازترکیبات آب ، آتش ، 

حالت می ماندی چگونه می توانستی به این مرحله از رشد برسی.عوامل و اسبابی باد و خاک بودی. اگر به همان 

بودند تا ترا از مراحل پائین به مراحل باال رشد و ترقی برسانند .هر چقدر این واسطه ها قوی تر باشد این روند رشد 

حیرت می رسی و همین وتحول آدمی هم سریع تر و کامل تر خواهد بود.اگر به علت ها و سبب ها توجه کنی به 
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حیرت در نظام آفرینش و خلقت پدیده ها ترا بسوی حضرت دوست راهنمایی خواهد کرد.تمام این بقاها و پیشرفت 

ها را از فنا و نیستی که در اول قدم بودی پیدا نمودی.حال چرا باید از فنای در او پیرهیز کنی؟ مگر از فنا به بقا 

به شکل منافقانه دوری می کنی . در حالیکه باید عوامل و اسباب فنا را بیابی و در نرسیدی پس چرا حال از فنا در او 

 خود اعمال نمایی!

تو در طول زندگی خود هزاران قیامت و حشر و برانگیختگی را مشاهده نمودی . جماد بودی ، گیاه شدی و 

د به راه خود ادامه دهی ومتوقف نشوی! و آنگاه از گیاه به حیوانی و به عقل و تمیز وتشخیص رسیدی و بهمین دلیل بای

باید در بحر فنا پیش روی و پای خود را در نیستی و ال بگزاری تا به بقای واقعی و ابدیت و جاودانگی برسی.این منازل 

معنوی وارتقای عرفانی در پیش روی انسان گشوده است ومنازل وتوفقگاه های فراوانی وجود دارد که این مراحل تا 

 وح که حیات جاودانگی است  ادامه دارد پس به راه خود ادامه بده !! درگاه ر
 آتشــي يا بــــاد يا خــاکي بُــدي  تو از آن روزي که درهست آمدي                            

 گر بر آن حالــــت تو را بودي  بقا            کــي رسیــــــدي مر ترا اين ارتقا             

 هستیي بهتــر بـه جـــاي آن نشاند ـاند           از مبدل هستي اول نمــــــــ             
 بعد يكــديگر دوم  به ز  ابتــــــدا  د هزاران  هست ها            همچنین تا صـ             
 ـل آنکز وسايـط دورگـــردي ز اصـ      ـط را بمان      از مبدّل بین و  سايــــ             

 واسط هرجا فزون شد وصل جُست             واسط کم ذوق وصــل افزون تر است             
 حیــرت تو ره دهــددر  حضـــرتت     از سبب داني شود کم حیـــــرتت                    
 ــرا بر تافتياز فنــا اش رو چــــــ   اين بقــــــاها از فنـــــاها يافتي                      
 ز آن فنــاها  چه زيان بودت که تا             بر بقــا  چفسیـده اي ، اي  نافقـــا             
 چون دوم از اولینت بهـــــتر است            پس فنــا جــــــو و مبدّل را پرست             
 کـــنون هر لحـــظه از  بدو وجود صد هزاران حــشرديدي  اي عُنُود             تا             
 از جمادي بي خـــــــبر سوي نما            و ز نمــا سوي حیــــــــات و ابتال             
 باز سوي عقــــل و تمییزات خوش           باز ســوي خــــارج اين پنج و شش             
 پس نشــان  پا  درون بحـــر  الست       تا لب بحـــر اين نشان پاي هاست                  
 زآنک منــزل هاي خشكي زاحتیاط            هست ده هـــا و وطــــن ها و رباط             
 باز منزل هاي دريا در وقـــــــوف            وقت مــوج وحبس بي عرصه وسقوف             
 ان است آن مــنـازل را نه  نامم            نه نشــراحل را سنانیست پیدا آن  مــــ             
 ـرف که از نـمــا  تا روح عینن  میان منزلین           آن طــهست صد چنـــــدا             

 (877الی  087) مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر پنجم، ابیات                                                 

 تفاوت روش آدم با روش ابلیس-063

رابطه انسان با خدا از روی صداقت رقم می خورد . اقرار گناه و طلب توبه برای انسان یک امر عقالنی و از اصول       

بندگی است بر خالف ابلیس که بنای کار او عدم پذیرش حق و نافرمانی از دستورات اوست . همانطور که تواضع در 

در ابلیس خودخواهی و تکبر در اوج می باشد.روش آدم شناخت درس و توبه و بازگشت به مرام آدم واقع شده 

 خداست و روش شیطانی انکار و رد حقیقت است.

تو از پدر بزرگ ماآدم عبرت بگیرکه پس از ارتکاب به آن موضوع ممنوع چگونه به پایگاه کرامت و ارزش ها           

دید و به حقایق پی برد استغفار و توبه را ورد خود ساخت. او بر سر خاکستر اندوه فرود آمد.چون عالم اسرار الهی را 
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نشست و بسیار غمگین و ناراحت شد و برای توجیه خطای خود مانند تو از شاخی به شاخ دیگر نپرید و بهانه جویی 

ن بود سخن او چون موجودات ننمود. آن بزرگوار گفت: ربنا انّا ظلمنا یعنی پروردگارا من بر خودم ستم کردم. و ای

 فراوانی را در پیش و پس خود می دید.

آدم با دید الهی خود ، جاندارانی را مانند جان و روح می دید که عظمت آنان تا عالم اعلی باال می رفت.به او می      

ور باشی.و نیز می داز آنان سلیمان شکافته و له نشوی و سعی کن که پای ستوران گفتند که: آگاه باش بایستی پیش 

گفتند : که ای آدم جز در راه و مقام راستین لحظه ای توقف منما و دیدگان واقع بینت را کور مساز. زیرا هیچ عامل 

رشدی مانند دیدگان خود آدم نیست.شما اگر به یک انسان نابینا پندها بگوئید و او را بوسیله نصیحت و اندرز تصفیه 

 حروم است هر لحظه در معرض آلوده شدن است.کنید بدانجهت که از بینایی م

ای آدم ! تو کور و نابینا نبودی ، بلکه مسأله ای که هست این است که هر گاه قضای الهی فرا رسد دیدگان آدمی       

کور می گردد. و اما آنان که فرزندان و پیروان واقعی حضرت آدم هستند همواره بر انا ظلمنا یعنی براستی که بر خود 

تم نموده ایم ، می دمند. همیشه ضعف و نیازهای خود را بیان کن و نشان ده و بیهوده دلیل های گمراه کننده ارائه س

ننما.همانکاری که شیطان رانده شده از رحمت حق نمود که موجودی لجوج و متکبر بود.تو در حال شیطان پلید درست 

عیب های خود را نادیده بگیرد .پس تو برای اینکه راه بنگر و ببین که چگونه سخت رویی و لجاجت باعث شد تا 

                        شیطان را نروی ، باید با ستیزه جویی و مبارزه طلبی و لجاجت و اصرار بیهوده که در تو پدید آمده است مبارزه نمایی.                 
 خوش فرود آمد به سوي پايــــگاه    ز کـــــــــآدم  در گناه       از پدر آمو               

 ــار راتــــاد اسـتغفــبر دو پا اس   عالــــــم االسرار را          چون بديد آن               
 از بهانه  شاخ تا شـاخـي  بخـست  ـدُه نشست         بر  سرخـــاکــــستر  اَنْ               
 نا  گفت  و بس          چونـک جانداران بديد اوپیش وپسربنا انا  ظلــــــــم               

 ـــانور باش هر يـكي تا  آسمــد  ديد جانداران پنهان  همچوجـــــان                        

 ـاشتا بنشكافد  ترا  اين دور  بـــ که هال پیش سلیمان مـــــور باش                         
 چشم نیستهیچ الال مرد را چون     ـک دم مه ايست       ستي  يــجز مقام را              

 ـــوده  شودهر دمـي او  باز آلـــ    کور اگر از پنـــــدپالـــــــوده شود                     
 ـيَ البصرـر            لیـک اذا جاء القــا  عُمآدما تو نیستي کور  از  نظـــــــ               

 ـمنا مي دمندـه ي  انّـا ظلــد           نفخآنـــــــــک  فرزندان خاص آدمن               
 ـو ابلیس  لعین سخت روهمچــ   حــاجت خود عرضه کن حجت مگو                        
 وشدر ستیز و سخت رويي رو بكـ ت رويي گر ورا شد غیب پوش          سخــ               

 (067الی  026)مثنوی معنوی جالل الدی محمد مولوی ، دفتر چهارم، ابیات                         

 انسان از طریق نعمت حیات الهی نمود خارجی پیدا کرد دکتر اقبال : -064

حرکت کردن و رعایت نمودن به دستورات آن باعث حفظ ارکان خلقت می گردد و  در سایه و پناه خودی      

تابش نور حیات است که آدمی و اجتماع آن را زنده و برخوردار از نعمت های الهی گردانده است. نخستین آثار آن 

این عنصر حیات که قبل از پیدایش انسان در خواب خوشی بود چون به انسان رسید بیدار شد و آدمی را نسبت به 

میت بسیار است ، بطوریکه در عدد جهان پدیده ها آشناتر ساخت و چون آگاهی او از نوع درونی است لذا از نظر ک

و شماره در نمی آید. نه آن حیات که عامل تحرک آدمی است بدون آدمی قدرت ظاهر گشتن داشت و نه بدون 
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حیات، آدمی می تواند نمودی از خود در عالم داشته باشد. وسعت و پهناوری واقعی دریای با عظمت حیات به حدی 

چون به درون هر قطره و ذره ای از پدیده های عالم با فکر و اندیشه دقت  است که ساحل و محیط آن ناپیداست و

نمائیم گستردگی حیات را به وضوح مشاهده خواهیم نمود.شاکله و ماهیت حیات وجودی طوری است که ثبات و 

تأللؤی آرامش در آن متصور نیست و همواره خود را در کالبد پدیده ها نشان می دهد و تا موجود زنده ای نباشد 

 حیات در آن به چشم نمی آید.
 آثار حیات در رشد ظاهری و باطنی انسان خود را آشکار می سازد دکتر اقبال : -065

شبیه آتشی است که زبانه ی آن در حال برافروختن و شعله ور  جوهر حیات و مفهوم زندگی در وجود خودی       

و بی تحرک به نظر می رسد ولی دائماً در حال سفر و  شدن است و یا مانند ستاره ای است که در ظاهر ثابت

خارج نمی شود و پیوسته تمام توجه و تأثیر آن به  پویندگی است. نفس های تازه و پاینده ی حیات از قالب خودی

سوی دیگران است تا آنان را نیز متحول نماید و در میان موجودات عالم این حیات تنها پدیده ای است که در 

آرامش فرو رفته و کسی از وجود پربرکت و با اهمیت آن با خبر نمی شود. برای تشخیص عنصر حیات به  خلوتی به

خودتان نگاه کنید که چگونه ریشه های عمیق آن در تار و پود هستی شما نفوذ نموده است بطوریکه در همه جای 

گذر و متحول است برخورد می وجودتان آن را احساس می کنید و چون به تن خاکی آدمی همان خاکی که زود

 کند از بزرگی خود نسبت به آن به خود می بالد و افتخار می کند. 
 جهان از جنگ و ستیز حیات به نظم و سامان رسیده استدکتر اقبال : -066

در وجود تو غوغایی بزرگ و عظیم که همه از آثار خودی و حیات واقعی و پیش برنده می باشد در جریان است       

ه وجود آن هیاهوهای درونی، بر دیگران پوشیده مانده است و همین انگیزه ها و تحرک های درونی است که ک

پیوسته در پیدا نمودن نقشی جدید و شخصیتی عالی تر ترا یاری می دهد و بر تالش تو می افزاید. مکانیزم حیات 

می گردد و نسبت به آنچه که قبالً گرد  طوری است که با سوز و اندوه درونی در هر لحظه طالب عشق به حقایق

آورده و در باطن و ضمیر خود ذخیره نموده است در جنگ و ستیز قرار دهد تا به الیه ی بهتری از شخصیت و 

اندیشه درست تری دسترسی یابد. از جنگ و ستیزه گری این حیات است که جهان یک نظم و سامانی یافته است و 

ار و تالش به انجام می رسد .از بس که این آمد و شد انجام می گیرد انگار که از همه چیز در مجرای قانون و ک

 پاهای استوار این نیروی پر قدرت خودی، زمین دژخیم چون آئینه صاف و صیقلی شده است.
  تن خاکی مانع بزرگ رشد و تعالی خودی استدکتر اقبال : -067

لی است که خودی ظاهر و آشکار می گردد و از طرفی از این دریای از شعاع ها و پرتو افشانی های این حیات ک      

وسیع خودی است که همه ی امتیازات و نوآوری هایی که مانند گوهر باارزشند خارج می شوند. بزرگ ترین مانع 

رشد و تقویت خودی این پیکر مادی و خاکی است شبیه خورشید که چون طلوع کند و از مشرق زمین سربرآورد 

از درون صورت می گیرد و سینه ها و  وی خود کوهی و یا ابری را مشاهده نماید.طلوع خورشید خودیدر جل

تا خود را ظاهر سازد . پس اگر وجود ظاهری ما که از همین مواد و  اندیشه های ما مکانی است برای این خودی

 است. جوهر وجودی خودیعناصر زمین تشکیل یافته است نور فروغی و رشد و کمالی دارد همه از تأثیر 
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 بدون واسطه می توان به اعماق درون سفر کرد و دست به کار بزرگی زددکتر اقبال : -068

حال با یک سفرکه همراه با دقت و بررسی عمیق است به داخل خود داشته باشید تا این شخصیت خود را که             

که به کمک اندیشه تحقق می یابد ساده و بدون دشواری تعبیرمی شود خوب بشناسید سفر در اعماق درون   به من

است و این ارتباط شناختی بدون واسطه،  شبیه تولد فرزندی است که پدر و مادر نداشته باشد و یا ایستادن در لبه ی 

نی با بام خانه و گرفتن ستاره های پروین از آسمان است بدون اینکه فاصله ی زیاد مزاحم این کار باشد. این سفر درو

کیفیت عجیبی است که انگار آدمی در یک لحظه کوتاه که زمان یک اضطراب است تا ابد پیش می رود و یا تماشا 

نمودن حقایق و اسراری است که نیازی به روشنایی و اشعه ی آفتاب ندارد. در این حالت درونی و عالی ، ترسی 

یز وجود ندارد. بلکه آدمی می تواند دست به کاری برای از دست دادن چیزی و یا امیدی برای بدست آوردن آن چ

بزرگ بزند، کار بزرگی که حضرت موسی علیه السالم با عصای خود رودخانه ی نیل را دو نیم کرد و راهی برای 

فرار از دست فرعونیان جبار در جلوی پاهای قوم ستمدیده بنی اسرائیل گشود. این حرکت درونی موانعی را که در 

کنار می زند . در این شرایط می توان از خطرات دریای پرتالطم حوادث رهید و با معجزه به ساحل سر راه است 

 نجات رسیدن را پشت سر گذاشت و حتی با اشاره ی انگشت سبابه ی ماه آسمان را دو نیم نمود. 
 آگاهی درونی خودی دارای مرزهای نامحدودی هستنددکتر اقبال : -069

حصاربندی نشده است بلکه مرزهای آن نامحدود است بطوریکه می توان از سرزمین های جهان درون انسان      

فراخ و گسترده آن به هر اندازه ای که بخواهیم به جستجو بپردازیم همان سرزمین هایی که در درون سینه ی 

گفتن تشریح  را از طریق کوچک آدمی مأوی گزیده اند. در هر صورت نمی توان راز این خود آگاهی های درونی

نمود و چون اصل بر دیدن است و دیدن به معنی آن است که آن چیز را درداخل ظرف شیشه ای قرار دهیم ، در 

حالیکه گفتن و توضیح بیانی در حکم سفالی است که آن جسم را احاطه نموده باشد در این حالت آن جسم کدر و 

 دست نایافتنی خواهد بود.
 نه موجودی است که توانسته زمان و مکان را به تسخیر خود در آورد انسان یگادکتر اقبال : -071

واقعاً از این دنیای با عظمت و پر از استعداد و توانایی های درونی ، چه چیز دیگری می توان گفت که آن را به       

برزگ الهی را  همه بنمایاند؟ همین قدر در بیان عظمت وجودی آدم کافی است که در میان نظام آفرینش ؛ امانت

فقط او توانست بر دوش خود حمل نماید ودر معرض هدایت و توجه ی خاص حق تعالی قرار دهد. از شکوه 

کرامت و بزرگداشت انسان است که لرزه بر اندام جهان افتاده است و در میان موجودات عالم او تنها موجودی است 

 ر خود گرفته و تحت اراده ی خود استحکام ببخشد.که با اندیشه و ابتکارات خود زمان و مکان را به تسخی
 انسان موجودی صاحب اختیار که با سایر موجودات ارتباط و پیوند دارد دکتر اقبال : -070

در ساختمان وجودی آدم، دل را که کانون احساس و درک و عاطفه ی اوست قرار داده است و این تحول و      

اتفاق افتاده و او را به درجه ی عزت و سربلندی در جهان رسانده است. این  دگرگونی در بُعد مادی و خاکی انسان

انسان موجود عجیبی است ! گر چه دارای  وجود مستقل و صاحب اختیاری است ولی به نحوی با سایر موجودات 

جهان  ارتباط و پیوند دارد و اگر چه در عظمت درونی خود گم شده و توان شناخت همه ی ابعاد گسترده ی این
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درونی را ندارد ولی در این نظام هماهنگ جهانی وابسته و پیوسته به دیگر موجودات است. خیال پروری های 

موجودی چون انسان که از عناصر خاک تشکیل یافته است به شکلی است که سیر و حرکت درونی او فراتر از زمان 

تی است که انسان در عین اینکه در این زندان دنیا و مکان بوده و در ابعاد غیر مادی صورت می گیرد. این چه حال

یا در عین اینکه صید شده است و در مجموعه ومحبوس و محدود است ولی موجودی دارای اختیار و آزادی است ؟ 

 نظام آفرینش بسر می برد ، انگار صیاد و ابزار صیدی است که با آن او را در دام دنیا انداخته اند.
 سان دارای خوداگاهی و نور درونی استاندکتر اقبال : -072

دردرون تویک نوع آگاهی که برتر از زمان ومکان است مانندچراغ پرنوری می درخشد وتو را به رشد و سعادت      

راهبری می نماید . واقعاً این چه نوری است که در آئینه وجود تو منعکس شده است و بر عظمت و عزت تو افزوده 

ی خود که باعث عظمت تو است و می خواهد ترا تا عالم معنویت باال بکشد غفلت نکن . چون است؟ از آن نور درون

تو شایسته ی چنین نورهدایت درونی هستی. پس اگر به چنین امتیاز برتری که در باطن وضمیر خود داری نتوانی 

 برسی، حقیقتاً چه نادنی بیش از این خواهد بود؟!
 نخستین پرتو ذاتش حیــــات  است       خودي تعويذ حفـظ کائنات است     
 حیات از خواب خوش بیدار گردد         درونش چون يكي بسیار گــــــردد 
 نه او را بي نمود مــــا گشودي          نه ما  را  بي گشود  او  نمــــــودي 
 ضمیرش  بحــــر  ناپیدا کناري         دل هر قطـــــــره  موج  بي قراري  
 ر  و  برگ شكــــیبايي  ندارد         به  جز افـــــــــــراد پیدايي ندارد س 
 حیات آتش خودي هاچون شررها         چو انجم ثابت و اندر سفـــــــــرها 

 زخود نارفته بیرون،غیر بین است           میان  انجمن خلـــــوت نشین است
 خـــــــــــاک پي سپر بالیدن او يكي بنگر  به خــــودپیچیدن او         ز 
 نهان از ديده ها در هاي و هـويي         دمادم جستجوي رنگ و بـــــــويي 
 زسوزاندرون درجست وخیـز است         به آئیني که با خـــــود در ستیزاست 
 جهان را از ستیز او نظـــــــامي        کف  خـــــــاک از ستیز آئینه فامي  
 جز خـــــودي از  پرتو او         نخیزد جز  گهـــــــــــر اندر زو او  نريزد 
 خودي را پیكرخاکي حجاب است         طلـــــــــــوع او مثال آفتاب است  
 درون سینه ي ما  خــــــاور او          فروغ خـــــــــــاک ما ازجوهر او 

 انـدر خود سفر كنعني دارد خبر کـن        چه ممن تو مي گويي مرا از   

 چیستمن ترا گفتم که ربط جان وتن چیست         سفر درخود کن وبنگر که  

 سفر در خويش زادن بي آب و مام         ثـريا  را  گـــــــــرفتن از لب  بام  
 ابد بردن  به يک  دم اضطـــرابي        تماشـا  بي شعـــــــــــــاع آفتابي 
 هر امیــــد و بیمي        زدن چــــــاکي به دريا چون کلیمي ستردن  نقش 
 شكستن اين  طلــسم بحر و بر را         ز  انـگشتي شكــــــــافیدن قمر را 
 درون سینه ي او درکــــف جهانش    چنان بازآمدن از المـــــــكانش        

 شه وگــفتن سفال استکه ديدن  شی   ولي اين راز را گفتن محــال است       

 بي نقـــــــــابشانّا عَرَضْنا  کند    از تـوش و تابش      من چه گـويم  از 

 فلک را   لـــرزه بر تن  از  فر  او         زمان  و هم  مــــــكان  اندر بَرِ  او 
 نشیمـن را دل آدم  نهــــاد  است          نصیب  مشت خــاکي  اوفتاده  است

 از غیر و هــم وابسته ي غیر         گم  اندر خويش و هم پیوسته ي غیر جـدا  



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

022022                          

  

 خـیال  اندر کف خاکي چسان است         که سیرش بي مكان و بي زمان است 
 به زندانست وآزادست،اين چیسـت؟         کمند و صیدوصیاد است ،اين چیست؟ 
 اينكه درآئینه ي  تست چراغي در میـــــان سینه ي تست        چه نــور است 

 مشو غـــافل که تو او  را  امیني                                     
  چه نــاداني که سوي خود نبیني                             

 در ذات وفطرت انسان نیاز به خدا نهفته است-073

تو ارزانی داشته است ناسپاس نباش. بهر حال نسبت به نعمت های الهی)آفرینش جهان و خلقت انسان( که به        

هرچه باشد برای رسیدن به حق نیاز به نور هدایت او داری. بی شک باید بدانی که جز خدا کسی یا چیزی معروف 

)حقیقتی شناخته شده( و عارف)شناسنده ی حقیقت( نیست بلکه هر دو خود اوست و لیکن این نیاز آدمی است مانند 

خورشید که چون بر او می تابد گرمش می کند و باعث رشد و باال رفتن او می گردد )از خاک بر نیاز خاک به نور 

افالک می شود( شگفت انگیز و مایه ی تعجب و حیرت نیست که ذرّه ی ناچیز امید اوج گرفتن و ارزشمند شدن 

 خورشید نیازمند است!   داشته باشد و هوای تابیدن نور خورشید را در سر بپروراند ، چون بهر حال ذرّه به
 انسان با خدا عهدی دارد: آیا من پروردگار شما نیستم؟انسان گفت : بلی -074

حال مقداری به عقب برگردیم و به آن مقام و حالی که در آغاز آفرینش داشتیم توجه کنیم، باشد تا با شناخت       

فریده شده ایم پی ببریم.این جمله که آیا مراحل اولیه ی پیدایش خویش به اصل اندیشه ای که براساس آن آ

پروردگار شما نیستم؟! منظور خدای متعال چه کسی بوده است؟ به چه کسی می گوید و طرف خطاب در آن ساعت 

در آن روزی که از گِل زمین ترکیب  !تو پروردگار ما هستی چه موجودی بود که در جواب این سؤال گفته : بلی،

یی استوار ساختند در دل او قصه ی پر شکوه ایمان را نوشتند و برای او بودیعه گذاشتند.اگر آدمی را به هندسه ی زیبا

تو به آن نامه که حکایت ایمان به حقیقت در آن نوشته شده است مراجعه کنی و با دقت بخوانی به همه ی حقایقی که 

در می آمدی عهد و پیمان بندگی  می خواهی دست خواهی یافت.تودیروز وقتی که ساخته می شدی و به هیبت آدمی

با خدا بستی ولی چون به این دنیا آمدی و رنگ تعلق پذیرفتی آن عهد و قرار داد را از یاد بردی! کالم خدا)قرآن 

مجید( آن قرارداد را دوباره نازل نموده است تا آن عهدی که با خدا داشتی به یادت بیاورد. اگر تو خدا را در آغاز 

ی و با او عهد و پیمان بسته ای اگر به همان پیمان وفادار بمانی باز هم می توانی او را به چشم دل خلقت خود دیده ا

 درک نمایی. 
 انسان با توجه به شناخت خداوند می تواند زندگی پاکیزه ای داشته باشد-075

ریزی کنی تا بتوانی در فردای  در این دنیا سعی کن تا صفات او را بشناسی و بر اساس آن زندگی پاکیزه ای را پایه     

قیامت ذات او را مشاهده نمایی)خدا در دنیا و آخرت دیدنی نیست، و این نظریه شبستری با آیات قرآن موافقت 

ندارد( در غیر این صورت اگر قصد دیدن او را داری مطمئن باش که کاربیهوده ای را در پیش گرفته ای و خود را به 

انّكَ التهدي مِنْ احْببْتَ و لكن اهلل يهدي من :] و سخن قرآن را گوش بده که می فرماید رنج انداخته ای . پس برو!

یعنی ای پیامبرما! هرکسی را که دوست داشته باشی نمی توانی هدایت کنی بلکه این خداوند است که /قصص[ 17،  يشاء

 به هر کس که بخواهد هدایت کند. 
 که تو حق را   به  نور  حق شنــاسي  مكن بر نعمت  حــــق  ناسپاسي         
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 جزاومعروف وعارف نیست دريـاب          و لیكــــن خاک  مي يابد زخور تاب 
 عجـــــب نبود که دارد ذره  امید          هواي تاب مهر  و نور خـــــورشید! 
 رتبه ياد آور  مقام  و حال فطـــرت          کز   آنجا  باز  داني  اصل فكــــ 

 گفت؟بلي ايزد  که را گفـت؟          که بود آن کودرآن ساعت اَلَسْتُ رَبّكُم   

 درآن روزي که گِل ها مي سرشتند          به دل  در قصه  ايمـــان مي نوشتند 
 اگر آن نامه  را   يک ره  بخــواني         هر آن چیزي که  مي خـواهي  بداني 
 دوش          ولي کردي  به ناداني  فرامـــــوش  تو بستي  عقد  عهـد  بندگي  
 کالم حق از آن گشته  است  مُنزل          که تا  يادت  دهـــــد آن عهد  اول  
 اگر تو  ديده اي  حق  را به آغــاز          در اينجـا  هــــم  تواني ديد نش باز         
 که تا  ذاتش  تواني  ديد فـــــــردا  صفاتش را ببین  امـروز  ا ينـــجا            

 ز قـــرآنال تهـدي  و گر نه رنج خود ضـايع  مگــردان          برو  بنیوش   

 دکتر اقبال : فراق و جدایی از حق بهمراه نیاز درونی عامل رشد آدمی است -076

ست و یا اینکه عشق و شیفتگی به حق درباره اینکه موجودی جدای از خدا باشیم در آفرینش انسان تعبیه شده ا      

داشته باشیم و هیچگاه به او نرسیم در فطرت ما نهاده شده است. نه ما می توانیم در دوری و جدایی از او به معیار و 

میزانی برسیم و خود را با او مقایسه نمائیم و نه اینکه او در رسیدن به ما آرام و قراری دارد!!)ما به او محتاج بودیم او 

به ما مشتاق بود( اصوالً انسان بدون خدا و یا خدای بدون انسان چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟! و این 

فراق و جدایی که می گوئیم فراقی است که احساس وصال عمیقی نسبت به ذات احدیت در آن نهفته است و موج 

ائینی از نظر ارزش است وآدمی هم از او حاصل می زند. همین جدایی از خالق باعث می گردد تا خاک که عنصر پ

آمده است دارای نگاه و بینشی عمیق و مؤثر نسبت به جهان پیدا کند و همین دیدگاه و اندیشه ی آدمی است که او 

را از پائین ترین مرحله به باالترین درجه ی رشد و تعالی برساند.جدایی و فراق از یار همچون آینه ای است که در 

شق و محبت به حق قرار گرفته است تا خود را بشناسد و بر عشق خود بیفزاید واین جدایی است که با روحیه برابر ع

 ی عاشقان حق سازگاری شایسته تری دارد.
 دکتر اقبال : ثبات قدم انسان در زندگی متکی به نیازی است که از خود نشان می دهد-077

روح نیازمندی و دردمندی است و اگر ثابت و استوار بر پاهای خود اگر ما به عشق حق زنده مانده ایم بخاطر     

ایستاده ایم و جاودانگی یافته ایم بخاطر این نیازمندی است. من )انسان( و او)خدا( بودن از جمله ی آگاهی ها و 

مر که مفاهیم خاصی است که در پرده ی ضخیم  اسرار قرار گرفته است که درک آن برای ما ناممکن است و این ا

ما جدای از او هستیم نشانه وگواهی بر بقا و دوام ماست. در همه جا این قاعده تحقق دارد، چه آن دسته از موجودات 

که به چشم نمی آیند و غیر محسوسند و چه آن موجوداتی که به حس آدمی درمی آیند و در معرض تابش نور 

 هستی بخش ذات پروردگاری قرار دارند.
 در نظام آفرینش یکی خداست و دیگری انسان است دکتر اقبال :-078

در هر صورت در این میان برای آدمی حیات و زندگی واقعی آن است که در اجتماع انسان ها فعال و نقش        

آفرین باشد. لطف و رحمت حق بدون اتحاد و اجتماع بهم پیوسته مردمی و معتقد صورت نمی گیرد و همچنین 

کسی که جدای از این اجتماع بشری است شامل نمی شود. در همین اجتماع انسان ها به رحمت و برکات حق به 



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

024024                          

  

راحتی می توانی انوار رحمت و لطف حق را مشاهده نمایی ، این تجلی های حق نشان می دهد که آنچه که پیدا و 

ی در کار آن وجود آشکار است در واقع اوست و قدرت با عظمت اوست نه این جهان اعتباری که اعتماد و پایدار

ندارد. در این تجلی های حق که رحمت و توجه ی بی نهایت او شامل بشر می شود جهان ظاهر با همه ی پدیده 

هایش و مظاهر آن ، مثل شهر ها وساختمان ها و سایر مصنوعات بشری و آثار ارزشمند طبیعت دیگر مطرح نیست و 

 سان است و دیگری او ، که خالق این انسان است. آنچه را که در رأس همه ی امور عالم است یکی ان
 دکتر اقبال : وقتی به اعماق درون خود مراجعه کنیم رحمت او را درک می کنیم-079

برخورد او با انسان متفاوت است .گاهی به نظر می رسد که خود را از آدمی بیگانه نموده و دسترسی به او خیلی       

انسان بقدری نزدیک و عالقمند می شود که انگار آدمی سازی است که مشکل است و گاهی هم بر عکس به 

خدایش او را به بهترین شکل می نوازد. واز جانبی ما هم چون خواهان او هستیم بناچار او را به خود نزدیک می 

او را سازیم و تصویری از او که از تصورات ما ناشی شده است از سنگ و چوب می تراشیم و گاهی هم بدون اینکه 

ببینیم به تعظیم و اکرام او می پردازیم. وقتی به اعماق وجود خود نفوذ نمودیم و پرده های آن را کنار زدیم دست 

 قدرت حق و عظمت لطف و رحمت او را به وضوح مشاهده می نمائیم.
 دکتر اقبال : انسان می تواند با تفکر قوی گرفتاری های زندگی را حل نماید-081

این آدمی از چه ترکیبی است؟! و خلقت او برای چه منظوری بوده است؟! وجودی که از یک مشت خاک واقعاً       

ساخته شده است! بلی ، جواب مثبت است. وجود آدمی پر از عظمت و رمز و راز تابناک است. چه خوش ترکیبی 

فراق خدا می نالد و  است انسان! و چه خوش هدف عالیی از خلقت انسان مطرح بوده است! بطوریکه آدمی از

به خود می بالد. -از اینکه اورا آفریده و به او کرامت بخشیده است–غمگین است و در عین غمناکی از دوری او 

همین فراق و جدایی از ذات حق بود که او را به تفکر و صاحب نظر شدن رساند و از تقویت این اندیشه و تعقل 

 را به پیروزی و روشنی سحر تبدیل نموده است.  است که شام گرفتاری ها و سیاهی های خود
 دکتر اقبال : امتحانات پی در پی الهی انسان را برای یک زندگی شادی آفرین آماده می سازد-080

خداوند وجود آدمی را در معرض امتحان و تجربه ی روزگار قرار داد و همین عاملی شد تا قصه های گذشته را       

نه ی زندگی خود جدا سازد و با تصویر درست زندگی به فعالیت های شادی آفرین با تجربیات جدید از صح

بپردازد. با تحکیم بخشیدن به خودی و بارور نمودن درخت آن توانست اشک های غمناکی خود را که چون رشته 

ود بهترین میوه ای مروارید بهم پیوسته شده بود از چهره و چشمان خود دور نماید و از نخل ماتمی که بر پا شده ب

متکی باشد و چون عزیزی او را در آغوش  شیرین را بدست آورد. اگرانسان با تمام قدرت و توان خود به خودی

بگیرد در این حالت  وجود خود را که بخشی از فناست با بقای حق در آمیخته است و خود را از نابودی نجات داده 

 است.
 به مقامات معنوی رسید دکتر اقبال : از مسیر محبت می توان-082

محبت عامل مؤثری است که ما را در رسیدن به مقامات باالی معنوی یاری می نماید و بهترین عنصری است که      

حد واندازه ای برای پیشرفت انسان قائل نیست . بی شک انسان را از همه ی مرزهای خوبی ها عبور می دهد. محبت 
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پایانی برای آن متصور نیست و اگر به خوبی و نیکی خود را ظاهر سازد صبح دارای ظرفیت پذیرش باالیی است که 

او شام وآغاز او پایانی نخواهد داشت. البته برای بدست آوردن محبت شبیه رسیدن به عقل و خردمندی ، موانع و 

او عجین شود  مشکالتی در سر راه هست که اگر آن موانع کنار رود و محبت به کمک آدمی بیاید و با جان و هستی

یک لحظه ی تابش او می تواند جهان بینی جدید و شخصیت نوینی را برای انسان باز سازی نماید. پس از کسب 

محبت و روح مسالمت و همزیستی مثبت و بینش وسیع آن هزاران پدیده و دگرگونی های نو در پیش پای بشر 

 گیتی به پایان نخواهد رسید. گشوده خواهد شد و هیچگاه نمایش هنر و استادی بشر در صحنه
 دکتر اقبال : اگر ویژگی های خودی را بیاموزیم به کمال معنوی می رسیم-083

ای انسان که دنیا برای تو گذر گاهی بیش نیست! زندگی جاودانه ای را بساز، تا بتوانی به جاودانگی و ابدیت       

ی چشمان تو در حال گذر و تحول است درس آگاهی پس از مرگ نائل آیی. و از آن جهان گسترده ای که در جلو

و عبرت فراگیر. و اگر به جای گذشتن و کسب کمال ، در دریای وسیع جهانی گم شوید بی شک پایان کار آدمی 

به این شکل نادرست ، در شأن او نخواهد بود و اگر در باتالق سختی ها و مشکالت فرو روید و درگیر ناکامی های 

و نیستی غوطه ور خواهید شد. بلکه باید بر او و مقدرات او مسلط شوید که بی شک این حرکت فنا و آن شوید به فنا 

که گفتیم در این مجموعه ی خودی که شخصیت فعلی  نیستی نخواهد داشت. امکان ندارد این ویژگی های خودی

را که شایسته آن است در خود را نصب العین خود سازیم و آنچه  ما را تشکیل می دهد مطابقت نماید و اگر خودی

 جای دهیم به کمال و رشد معنوی خواهیم رسید.
 ازو خود را  بريدن فطـــرت ماست          تپیدن  نارسیدن  فطــــــرت ماست

 نه   ما را  در  فراق او عیـــــاري         نه  او  را  بي وصـــــــال ما  قراري 
 فراق ما  فراق اندر وصـــــــال است           نه اوبي ما،نه ما بي او،چه حال است 
 جدايي خاک را بخشد نگــــــاهي         دهد  سرمايه ي کــــــوهي به کاهي 
 جـــــدايي عشق را آئینه دار است         جدايي عـــــــاشقان را سازگار  است  
 دردمنــــدي  است  اگر ما زنده ايم از دردمــندي است          و گر پاينده ايم از 

 بر دوام  ما  گــــواهي است من واو  چیست؟ اسرار الهي است         من و او   

 به خلوت هم به جلوت نورذات است         میان انجـــــــمن بودن حیات  است  
 محبت ديده ور  بي انجـمن نیست          محبت  خود نگر ، بي انجـمن  نیست 
 است بنــــــگر         جهـــــان ناپیـدا  و او  پیداست بنگربه بزم ما  تجلي ه 
 كـس جز ما و او نیستـدر و ديــواروشهر و کاخ وکونیست          که اينجا  هیچ 
 ا را چـو  سازي مي نوازدـگهـــــي م   گهي خود را ز  ما  بیــگــانه سازد        
 ناديده  بر وي  سجــــده پاشیم  گهي از سنگ  تصـــويرش تراشیم          گهي 

 جمالیار  بي باکـــــــــــــانه ديديم    گهي هر پرده ي  فطــرت  دريديم       
 از اين سودا  درونش تابنـــــاک است    چه سودادرسراين مشت خـاک است       

 راقشچه خوش سودا  که نالد از فـراقش            و لیــــــــــكن هـم ببالد  ازف
 فراق او چنان  صـاحب نظـــر کرد          که شام خـويش را بر خود سحـــرکرد 

 خودي را دردمند  امتــحان سـاخت           غم ديرينه را عیش جـــــوان ساخت
 گهر هاسلــک سلک ،ازچشم تربرد           زنخــــــــل ماتمي، شیرين ثمر برد 

 دي را تنگ  در آغــــوش کردن          خو                            
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 فنا  را  با بقا هـــــــمدوش کردن                            
 محبت  درگـره بستن مقـــــــامات         محبت در گذشتن از  نهــــــــايات 

 محبت ذوق انـجــــــــــامي ندارد         طلـــــــــــوع صبح او شامي  ندارد
 هش چون خرد پیچ وخمي هست         جهـــــاني در فروغ  يک دمي هستبه را 
 هزاران عالـم افتــــــــــد در ره ما         به پايان  کي رسد چوالنگـــــه ي ما  
 مسافــرجاودان  زي جــــاودان  میر         جهــــــــاني را  که پیش آيد فرا گیر 

 اگر او را تو در گـــــــیري فنـا نیست           به بحــرش گم شدن انجـام ما نیست
 خودي اندرخودي گنجدمحـــال است                                                                   
 خودي را عین خود  بودن کمـال است                          
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 تا به اراده و اختیار ادامه دارد تطورات تکوینی انسان از جمادی شروع-084

و پا به عرصه آگاه باش و بخاطر داشته باش که انسان از اول تا به آن مرحله ای که از نظر وجودی تکمیل گردید       

ی حیات گزاردمراحل و اطواری را پشت سر گذاشت. در بخشی از این حرکت تکوینی مراحل جمادی که بدور از 

حیات انسانی بود طی نمود تا آنکه روح به این کالبد مادی دمیده شد و او را دانا و آگاه به خود و جهان اطراف 

کتی که ناشی از قدرت و استعداد درونی انسان بود در او نمود.پس از مراحل تکوینی و دمیدن روح، جنبش و حر

 ظاهر شد و در این شرایط از جانب خدا ی متعال صاحب اراده و اختیار گردید.
 می شودانسان در حین شناخت طبیعت بتدریج رزائل اخالقی در او تقویت -085 

نمود چون وسوسه ها و ریشه های در همان ابتدای سنین کودکی به تدریج دنیای اطراف خودرا احساس       

کنجکاوی در او تقویت شد توانایی های پنهان او به عمل و فعل در آمد و وقتی به مسائل جزئی و کوچک بطور 

انفرادی آشنا شد آنگاه این پدیده های جداگانه را در ذهن خود مرتب نمود و با ترکیب آنان به وجود کلیات پی برد. 

عت و احساس نمودن پدیده های اطراف خود، خشم و غضب در او به وجود آمد و شهوت در همین برخورد ها با طبی

و تمایالت نفسانی در او قوت گرفت و از این دو که ریشه ی انحرافات شمرده می شوند بخل و حسد، حرص و طمع 

و رفتار او در رفتارش نمودار گشت.  بتدریج صفت ها و خصلت های زشت و نکوهیده در افعال  و نخوت و تکبر

 بوجود آمد و آدمی در این حرکت از حیوانات وحشی و دیو و موجودات زشتکار و چهارپایان بدتر گردید.
 اگر انسان در زندگی دنیایی به خودسازی نپردازد از حیوانات هم پست تر خواهد شد!! -086

وط رساند بطوریکه در مجموع به تنزل و دور شدن از ارزش های انسانی او را به پائین ترین مرحله ی سق       

موجودی تبدیل شد که در نقطه ی مقابل وحدت )که رسیدن به ارزش های متعالی است ( قرار گرفت.این کژی و 

انحراف از حق و ارزش های متعالی بشری باعث گردید تا کارهای زیادی که تا بی نهایت و بسیار زیاد است از او سر 

ی پیرایگی که در آن آفرینش اول داشت بکلی جدا افتاد و به کثرت انحراف و مادیت بزند درحالیکه ازآن سادگی و ب

فرو غلطید. اگر در این قید و بند و حصار گمراهی و باطل همچنان باقی بماند و تالشی برای بیرون رفتن از این دام 

مرحله پست و دنائت در شأن خطرناک از خود بروز ندهد در مرحله ای کمتر از حیوانات قرار خواهد گرفت که این 

 انسانی چون او نیست!
 انسان تنها از نور هدایت الهی قادر است به باالترین مرحله معنوی برسد-087

مگر اینکه برای نجات او از این ورطه خطرناک دنیایی و نفسانی، نوری و هدایتی از عالم جان و معنویت فرا رسد       

ربوبی ایمان و راهیابی به کمال مطلق در درون آدمی حاصل گردد.پس از این و از فیض و برکت آن جذبه و عنایت 
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مرحله آن نور خدایی او را باال برد و با حق همطراز و همسخن گرداند و در این حالت است که از آن راه خالفی که 

و باوری که ریشه در آمده است می تواند برگردد و به توبه و رستگاری موفق شود. این آدمی برای رسیدن به ایمان 

یقین و اطمینان محکمی داشته باشد ، دو راه بیشتر ندارد یا در میدان جذبه و کشش به حق قرار گیرد و از راه ریاضت 

و تمرین و توجه به او برسد )راه عرفان( و یا از برهان و دالیل یقینی و استدالل روشن به قرب حق نائل آید. در این 

تمرکز اراده یک رجعت و بازگشتی از مرحله ی پست و تباهی در او حاصل می شود و  شرایط پس از این توجه و

 حرکت به سوی باالترین مقام معنوی و الهی که نیکان و نیکوکاران به آن رسیده اند دست خواهد یافت.
 توبه انسان را از زشتی ها پاک و توکل او را به قدرت معنوی می رساند-088

رحله که از تبهکاری خارج و به جمع ابرار و انسان های نیکوکار بپیوندد به زیور توبه آراسته می در آن لحظه و م       

شود و در ردیف فرزندان آدم علیه السالم از برگزیدگان و مردان شایسته قرار خواهد گرفت.اگر به مقام توبه نائل آید 

ادریس پیامبر به مقامی خواهد رسید که تا از انجام کارهای زشت که مورد نفرت است پاک خواهد شد و مانند 

افالک و آسمان ها عروج خواهد نمود. و چون از صفات زشت و بد نفسانی که بزرگ ترین موانع رشد و تعالی است 

وادث روزگار به ثبات و آرامش خواهد رسید. پس از رسیدن به ایمان و نجات یابد مانند نوح پیامبر از طوفان بال وح

ثبات روانی این قدرت کم و ناچیز که قبالً در او دیده می شد با توکل و اعتمادی که مانند حضرت ابراهیم در 

شکستن بت های شرک خواهد نمود به قدرت معنوی عظیمی خواهد رسید که یکی از محصوالت آن پاک و مصفا 

 ودن نفس است.نم
 موفقیت موقعی حتمی است که اراده و اختیار آدمی با رضای حق یکی شود-089

با توبه و توکل ، اراده و اختیار آدمی با رضای حق یکی می شود و حاصل آن این خواهد بود که موسی بتواند تا       

حدود و جزئی بشری که نقص و اشکال در باب اعظم پیش رود و فرعونیان را به راه حق فرا خواند.از این دانش های م

آن موج می زند رهایی می یابد و مانند عیسی پیامبر ، آسمانی می شود. در اینجاست که دیگر این هستی و شخصیت 

دروغین که ساخته و پرداخته ی ذهن و نفس آدمی است به یکباره به تاراج فنا می رود و برای رسیدن به کمال و 

پی محمد مصطفی پیامبر خدا )ص( به معراج می رود. این همان نقطه ی اوج سیر عرفانی و شایستگی های عالی در 

معنوی آدمی است ، همان نقطه ای که مبدأ آفرینش و اهداف آن یکی می شوند و آن مقام شایستگی و عروج ، 

 د پیامبر اسالم(مقامی است که حتی فرشتگان و فرستادگان خدا هم در آن نمی گنجند)مگر انسان های خاص مانن
 بدان اول که تاچون گشت موجود        کز او انســان کـــامل گشت  موجود   

 در  اطوار  جــــمادي بود پیـدا        پس از روح  اضـــــافــي گشت  دانا    
 پس آنگه جنبشي کرداوزقـدرت         پس از آن شد ز حـــق صاحب ارادت   
 س عالم        در او  بالفعل  شد وســـــواس عالـمبه طفلي کرد  باز احسـا   
 ـبکلیـات  ره  بـــرد از مـــرکــ چو جزويات شد بر وي مـــرتّب        به   
 غضب گشت اندراو پیدا وشهوت        وازايشان خاست بخل وحرص ونخوت   
 ــمهـبتر شـد از دد  و ديـــو و بهیـبه فعل آمد صفت هاي ذمـیمـه            
 ـدت مقابلکه  شـد با نقطــه ي وحـ        تنزّل را  بود ايـن نقـطه  اَسْفـَل  
 شد از افعال کثرت  بي نهــايت         مقابـل گشت از اين رو  با بـدايــــت  
 اگر گردد  مقیـــد اندر  اين دام         به گمـــــــراهـي بـود کمتر ز انعام  
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 ـالــم جان        ز فیـض جذبه  با آن نـور  ايمــــانمگر نوري رسد  از ع  
 ـرددو ز آن  راهــي که آمد  بـاز گـ دلش  با نور حـق همــراز گردد          
 ز جذبه يا  ز  برهـــــان  يقیني         رهي يابــد به ايمـــــــــان يقیني 
 ــرارییـــن ابـــــکند يک رجعت از سجیــن فُجّار        رُخ آرد سـوي علّ 
 ــفا  ز اوالدآدمشـود  در  اصطـــــ  به توبه متصف گــردد در آن دم           

 ــالکچو  ادريس نبـي آيد برافــــ    ز افعال  نكوهــیده  شود  پــاک      
 شود چون نـوح از آن صاحــب ثباتي  چو يابد از صفــات  بد  نجــاتي        

 خلیل آسا شـود  صـــــــاحب توکل جزويش درکـل           نماند قـــدرت 
 رود چون موسي انـدر  باب اعـــظم   ارادت  با رضاي حق شودضــمّ         
 چو عیساي  نبي  گردد سمــــــايي  ز علـــم خويشتن يابد  رهـايي         
 د به معراجمدر آيد در پي احـــــــ    دهديكباره هستي را به تـــاراج        
 ـرسلدر آنجا نه مَلِک گنجد نه مُـــ   رسد چون نقطـه ي آخر به  اول        

 است استوار هار محوربر چ نیک انسان اخالق -777  

اصول اخالق نیک و فضائل انسانی درچهار محور است عدالت، حکمت،عفت،شجاعت. آن حکیمی راست          

هار صفت عالی اخالقی آراسته باشد. کسی که جان و دل او از حکمت و گفتار و درست کردار است که به این چ

دانش استداللی و محکم آگاه شده است نه حیله گری و عوامفریبی خواهد نمود و نه در جهل و ابلهی فرو خواهد 

ده رفت. چنین شخصی با عفت و پاکدامنی به کنترل شهوت و هوای نفس خود خواهد پرداخت و آن را پنهان و پوشی

خواهد داشت در این حالت بدی و پلیدی مانند موجودی که خاموش و   بی اثر است و حرکتی از خود بروز نمی دهد 

از او دور می گردد. پس اگر شجاع و پاک و صافی از پستی و بزرگ طلبی باشد ذات وجود او از ترس و جسارت و 

عمیق شعار عدالت را در خود وارد سازد وبدان آراسته بی باکی  مبرّا و پاک می شود. وقتی ذات و باطن آدمی بطور 

گردد به ستم و تعدی به حقوق دیگران آلوده نمی شود و در این حالت اخالق و حکمت های درونی او متعادل و 

 نیکو خواهد شد.
 صراط مستقیم اخالق در مدار اعتدال و میانه روی است              -090

ق نیکو در اعتدال و میانه روی است یعنی شرایطی که انسان از افراط و تندروی و یا همه ی اساس و محور اخال      

تفریط و کندروی در بکار گیری از خصلت های درونی کرانه و فاصله داشته باشد. داشتن اخالق میانه و معتدل مانند 

مستقیم اخالق که باید صراط مستقیم است که از دو طرف آن آتش بزرگ و عمیق جهنم واقع شده است. آن صراط 

با دقت از آن عبور نمود به باریکی مو و تیزی لبه ی شمشیر است که بازگشتن و یا بودن در آن و یا با تأخیر و تعلل از 

 آن گذشتن امکان پذیر نیست. 
 ارکان چهارگانه اخالق با هفت صفت زشت روبروست-092

است ، پس اگر اضدادی که برای ارکان چهارگانه ی  عدالت یک مخالف و ضد بیشتر ندارد و آن ظلم و ستم    

-1شهوت،-6خمود و بی هوشی، -0ابلهی،-2حیله گری،-اخالق در نظر بگیریم در مجموع هفت ضد خواهد شد ]ا

ظلم[ که دوری از آنهاآدمی را در اعتدال و میانه روی نفس و خصلت های درونی می -0جسارت، -7ترسویی ،

ی زشت یک عددی را تشکیل می دهند که در درون آن سرّی نهفته است بهمین رساند.هر یک ازاین خصلت ها
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لحاظ و با توجه به عدد هفت ، درهای دوزخ هم هفت در می باشند. بهمین خاطر است که دوزخ از ظلم و ستم 

هد. مردمان مهیای پذیرای آنان می گردد و بر عکس بهشت آماده است تا افرادی عادل و دادگر را در خود جای د

جزا و پاداش دادگری نور و رحمت الهی است و سزای ظلم و ستمکاری لعن)دوری از رحمت حق( و ظلمت)تاریکی 

جهل و نادانی( خواهد بود. نیکویی و درستکاری موقعی از آدمی سر می زند که این خصلت های چهارگانه با رعایت 

 لکمال( است.در اعتدال باشند و بهمین منظور عدالت باالترین کمال)اقصی ا
 در اعتدال نفس ،چهار اصل اخالق در نفس پیوند می خورند و یکی می شوند -093

در عدالت و اعتدال نفس است که این ارکان چهارگانه اخالق در انسان یکی می شوند و او با شخصیت واحد و       

نائل خواهد آمد. وقتی انسان به این رشد یابنده خود به عمل صالح و کردار نیکو و توان تشخیص و تمییز خوب از بد 

مرحله از اعتدال و یکی شدن در نفس رسید مانند ذات خداوندی آنهم در ذات خود بسیط و دارای شخصیت واحد و 

مستقل می گردد و بین اصول اخالق نیکو پیوند برقرار می سازد.البته این پیوندی که بین ارکان اخالق در باطن رخ می 

ب اجزا نیست چون روح از تأثیر چند گانگی پذیرش ابعاد مادی پاک و مبرا ست.این ترکیب که نماید از نوع ترکی

یک حالت خاصی در نفس است شبیه پیوند آب با خاک می باشد که به گِل تبدیل می شود و در این شرایط از جانب 

ار می گردد و استحکام حق یک روح اضافی) و شخصیت جدیدی که رشد یابنده و متعالی است( در وجود او پدید

در نفس آدمی راست و متعادل گردیدند و [ می یابند.و چون این چهار ارکان ]عدالت، حکمت، عفت، شجاعت

یکپارچه شدند فروغ و تابشی از عالم جان و حیات الهی بر او می تابد. در زمان اعتدال نفس و قوای درونی شعاعی از 

را به حیات و حرکت وامی دارد و این ارتباط جان و تن مانند ارتباط  جان )روح( به سوی تن آدمی می تابد و او

 خورشید با زمین است که در این تمثیل بیان می شود
 اصول خُلـــــق نیک آمد عدالت        پس از وي،حكـمت وعفت،شجاعت 
 حكیمي راست گفتار است و کردار        کسي کو متصـف  گــردد بدين چار 
 جان و دل آگه        نه گــــربُز  باشد او  نه نیز ابلــــهبه حكمت باشدش  
 به عفت،شهوت خود کرده مستور         شَرَه  همچون خمود از وي شده دور 
 شجاع   و صافي از ذُلّ و  تكــبر         مبرّا   ذاتش از  جُبــــــن  و تهوّر 
 از آن  خلقــش نكوشدعدالت چون شعار  ذات او شـــد          ندارد  ظلم   
 راط و تفريطـش کرانه استـهمه اخالق  نیكو در میـانه است         که از اف 
 میانه چون صــراط مستقیم است         ز هر دو جانبش قعــر جحیــم است 
 به باريكي و تیزي،موي و شمشیر         نــــه روي گشتن  و بودن بر او در 
 ضداد          همي هفت آمد اين اضــداد ز اعدادعدالت چون يكي  دارد  ز ا 
 به زير هر عدد سرّي نهفت است          از آن درهاي دوزخ  نیز هفـت است 
 چنان  کز  ظلم شد دوزخ مهــیا          بهشت آمد همیشه عـــــدل  را جا 
 جزاي عدل، نور و رحمـــت آمد          سزاي ظلم ، لعن وظلــــــمت آمد 
 هور   نیكويي در اعـتدال است          عدالت  مرد را   اقصي الكمال استظ 
 مرکب چون شود مانند يـک چیز          ز اجزا  دور گردد فـــــعل و تمـییز 
 بسیط الذات را مانند گــــــردد           میان  اين  و آن  پیوندگـــــــردد 
 که روح  از وصف جسمـیت مبراستنه پیوندي که ازترکیب اجز است           

 چو آب و گِل  شود  يكباره صافي          رسد از حــــــــق بدو روح اضافي
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 چو يابد تسويت  اجزاي  ارکـــان          در او  گیرد فروغ عالـــــــم  جان
 شعاع  جان سوي تن وقت  تعديل         چو خورشید و زمین  آمد به تمــثیل

 رم می کند حد اعتدال طبیعت را گو تفریط در ون افراطخورشید بد-094

اگرچه خورشیددرچرخ )فلک( چهارم جای دارد ولی شعاع پرتوهای آن به زمین روشنایی وگرمی می       

چنین کواکب دهد.خورشید مانند عناصر و پدیده های شناخته شده زمین دارای طبیعت و مزاج چهارگانه نیست هم

عناصرهستندکه گرمی یاسردی خودراازخورشیدمی نیستند.بلکه این [ های ]گرم،سرد،خشک،ترت)ستارگان(دارای طبیع

گیرند و به رنگ های سپید،سرخ،سبز،صورتی و زرد دیده می شوند.تابش خورشید به گیاهان و حیوانات و جامدات 

نه چندان تیز و مؤثر است دارای مالیمت و انداره ی خاصی است مانند حُکمی که پادشاه عادل صادر و اجرا نماید. 

که داخل جسم نفوذ کند و آن را بسوزاند و یا متالشی سازد و یا نه به آن شکلی است که نتواند به موجودات برسد و 

 آنان را تحت تأثیر مثبت خود قرار دهد و متحول سازد.
 باشند رگانه در نفس او در تعادلکه مزاج چها می رسد عشق به حقبه انسان موقعی -095

وقتی این ارکان چهارگانه مزاجی موافق هم شوند انسان در تعادل و سالمت خواهد بود در این حالت نفس انسان به      

دانایی می رسد و عشق به حق می یابد. این دانایی و عشق که زاده ی تعدیل نفس و قوای درونی است چون با دین و 

کلی جهان)حیاتی که کل هستی را در بر گرفته است(  را به  آئین آسمانی همراه شد و همسر معنوی او گردید نفس

کابین و مهریه این پیوند قرار داد. از این جهان اطراف و تأثیر پدیده های بیرونی و عشق آدمی ، فصاحت)روانی و 

نیکویی کالم( ، علوم گوناگون، سخنوری، اخالق و مالحت)زیبایی و خوب رویی( پدیدار گشت که نوعی ظهور و 

 د استعداد درونی است.رش
 حسن و زیبایی از عالم غیب بطور ناگهانی به دنیای ما سرازیر شد-096

این مالحت)و حسن و زیبایی( از جهان بی مثالی)عالم غیب( مانند رندی که به هیچگونه اصول و آئینی پایبند نبود       

حدوده و منطقه ی نیکویی که موجودات در آن بطور ناگهانی خارج شد و به سوی این دنیا سرازیر گردید. وقتی در م

حضور داشتند مالحت و زیبایی پرچم استقرار خود را بر زمین زد و ماندگار شد یک دگرگونی کلی در جهان رخ 

نمود و روال قبلی آن را بر هم زد. گاهی این مالحت و زیبایی سوار بر رخش )اسب سفید و زیبا( ظاهر می گردد و 

ق و سخن در می آید که مانند شمشیر تند و تیز آبدار و برنده است و تأثیر گذاری شگرفی از گاهی هم به شکل نط

خود در جوامع بشری باقی می گذارد. وقتی این حسن و زیبایی در چهره ی زیبای شخصی مشاهده گردد آن را 

مردان بزرگ معنویت نامیده می شود. همه هنرمندان و  می گویند وچون در لفظ وسخن آشکار شود فصاحت مالحت

 از اولیای خدا و پیامبران تا شاه و درویش در تحت امر او ،چیزی از خود ندارند و هر چه دارند از اوست.
 دلربایی که از آثار حسن و زیبایی است مختص حضرت حق است-097

اینکه فقط زیبایی مطرح حال بگوئید که اصل وریشه ی این حسن و زیبایی زیبارویان از چیست؟ البته با توجه به      

که از آثار حسن و زیبایی است و باعث [ نیست بلکه آثاری هم در پی دارد ، این زیبایی چیست؟اصوالً ] دلربایی

جذب و کشش موجودات می گردد جز از حق از موجودات دیگری امکان ظهور ندارد چون کسی نمی تواند در کار 

شد.کجا شهوت و تمایالت نفسانی انسان می تواند در نقش عشق و جذب موجودات شریک وهمکارحضرت حق با
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دلربایی خداوندی ، دیگران را جذب خود نماید؟ البته گاهی هم اتفاق می افتد که حقیقت عشق خود را در لباس 

باطل نشان می دهد.کسی که بطور مؤثر حق را شناخته و به آثار مفید آن پی برده است هیچگاه پا را قراتر از حد 

نمی گذارد.وقتی خداوند خود را در دین پیامبران می شناساند حق غیر از آن نمی تواند باشد و هر گاه باطل  خویش

 به لباس حق خود را ظاهر سازد یک عمل و تحرک شیطانی است.
 اگرچه خور به چرخ چارمین است         شعاعش نوربخشــــاي زمین است 
 کب گرم وسرد وخشک وترنیستطبیعت هاي عنصرنزدخور نیست         کوا 
 سپید و سرخ و سبـز وآل و زرد است  عناصرجمله ازوي گرم وسرداست         
 که نه خارج  توان گفتــن و نه داخل   بود حكمش روان چون شاه عادل       
 چو از تعديل شد ارکان موافـــق         ز حُسنش نفس دانا  گشت  عــاشق 
 د در دين         جهـــــــان را نفس کلي داد کابیننكاح معنوي  افتــــــا 
 از ايشان  مي پديد  آمد  فصاحت         علوم و  نطق و  اخالق  و  مـالحت 
 مالحت ازجهـــــــان بي مثالي         در آمد همچــو رنــــــد ال ابــالي 
 ـم  را بهم زدبه شهرستان نیكويي  عَلَـــم زد          همه  اسبـاب  عالـــــ 
 گهي بررَخْش ُسن اوشهسواراست          گهي با تیغ نطـــــق آبـــدار است  
 چودرشخصست خوانندش مالحت        چو در لفظ  است گويندش فصــاحت 
 وليّ  و شاه و  درويش و  پیــمبر         همه  در تحت حكــــــم او  مسخّر 
 نه آن حُسنست تنهاگوي آن چیست؟   درون حُسن روي نیكوان چیست؟         

 جز  از حق  مي نیايد  دلـــربايي          که شرکت نیست کس را در خــدايي
 که حق گهـــــگه ز  باطل مي نمايد    وت دل مــــردم ربايد؟     ـکجا شه 

 مؤثر حق شناس اندر همــه جا ي         ز حد خويشتن  بیرون منــــــه پاي
                                                            حق، دين حق دان         حق  اندر  باطــــل آمد کار شیـطان حق اندرکسوت

  بر یکدیگر ارکان اخالقتأثیر گزاری نگاه شبستری به -098

صول آن را برای براساس شناختی که ازانسان و استعدادها و غرائز او دارد،طرح اخالق و بیان ا شبستری       

سازندگی انسان تبیین می کند، او می گوید: اصول اخالق بر چهار رکن عدالت،حکمت،عفت و شجاعت است وآن 

دانشمندی راست می گوید که به این چهار اصل وفادار بوده و عمل نماید و کردارش مطابق آن باشد. پس کسی که 

می شود و در این شرایط نه فریبکاری دارد و نه ابله و دارای حکمت و دانش های اصیل است جان و دل او آگاه 

نادان است و با عفت می تواند بر شهوت خود مسلط شود و آن را مستور و پوشیده نگهدارد و آنگاه ناپاکی ها را از 

  خود دور سازد و شجاعت و پرهیز از پستی و خود بزرگ بینی اورا از ترس و بی باکی مبرا نگه می دارد.

وقتی عدالت شعار انسان باشد و بدان پایبند گردد، دچار ظلم نمی شود و خُلق و خوی او اصالح می شود و باید        

دانست که اخالق حسنه و نیکو ، نگهداری غرایزنفسانی در حد میانه و اعتدال است یعنی بدور از هر گونه افراط و 

ز متن قعر جهنم می گذرد که انحراف و کجروی از تفریط  و میانه قرار گرفتن یعنی حرکت روی پل صراطی که ا

آن یعنی سقوط در جحیم است. پل صراطی که از مو نازک تر و از شمشیر تیزتر است ، که انسان نه می تواند روی 

آن باشد و عبور نماید و نه می تواند از آن بر گردد و خالصه تأکید می کند ظهور نیکویی در انسان همان رعایت 
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ورعایت عدالت برای یک مرد باالترین کمال و کسب لیاقت است و فروغ و درخشندگی عالم روح و  اعتدال است

 حیات موقعی بر انسان نازل می شود که او بتواند در میان اجزاء و غرائز درونی خود اعتدال برقرار نماید.

 
 يطش کناره استهمه اخالق نیكو در میانه است            که از افراط و تفر                
 میانه چون صراط مستقیم است            ز هر دو جانبش قعر جحیــم است                
 ظهـور نیكويي در اعتدال است             عدالت مَرد را اَقْصي الكمـال است                 

یونان قدیم بویژه دانشمندان  مربوط به حکمای حکمت، عفت، شجاعتبندی اخالق به چهار رکن عدالت، تقسم      

ل می کرد صحبت هایش بدان استدالبه همین چهار اصل معتقد بود ودر عصر سقراط حکیم است و خود سقراط

کویه مانندسقراط ارکان کتاب اخالق ناصری و ابن مسجمله خواجه نصیرالدین طوسی درودانشمندان اسالمی از

دانشمندان اسالمی بدان چه را که حکمای یونان می گویند وآن حالبهری دانند.م چهارگانهعناصرهمین اخالق را

تمسک می جویند بهم نزدیک است و تقسیم اخالق بر مبنای این چهار اصل هیچ منافاتی با اخالق اسالمی و محتوا و 

 اهداف بلند و خودسازی آن ندارد . 
 خُلق نیک ، صراط مستقیم هدایت الهی استالهیجی : -099

ق شبستری عدالت باعث اعتدال بین قوای درونی است که ثبات شخصیت آدمی را تحکیم می بخشد در اخال       

وکمال و تقویت معنوی انسان را در بر دارد این عدالت در جهان آفرینش هم وجود دارد در چنین شرایطی فروغ و 

 روشنایی هدایت و دانایی از عالم جان و حیات واقعی چراغ راه انسان خواهد شد.

سیری الهیجی می گوید : خلق نیک و خوب آنقدر ارزشمند است که انسان با اخالق نیک در صراط ا

لق نیک برای خُ بهشت ارواحن جهنم است.بر عکس افراد با خلق بد جایگاهشامستقیم هدایت حق قرار می گیرد. و 

آدمی آراسته شد بر کمال و هم به این است. موقعی که یک عارف به حق به اخالق و روش نیک  بهشت عارفاست و 

عظمت شخصیت او عالم اقرار خواهد نمود . چون خلق نیکو راه راست است و هر کسی که اخالق بد دارد از خدا 

 دور می شود!!
 خُلق نیک آمد  صــــــراط  مستقیم             شد مقال  خُلــــــق بد نارجحیــم            
 ـــــق نیک دان            جنت عـــــارف  به معني هست اينجنت االرواح  خُلـــ            

 چون به خلق نیک شد او متصـــــف            بر کمــالش گشت عالـــــم معترف            
 خُلق نیكو شد  به معنــــي راه راست            هـر که دارد خُلــق بد دوراز خداست            

 (77الی  7، ابیات 700)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                

 الهیجی :رفتار آدمی از پست ترین مرحله تا عالی ترین جایگاه معنوی در نوسان است-211

لوی خود دارد. که انسان گرچه همه عالم در مقابل او چیزی نیست ولی در عمل دو مسیر نیک و بد را در ج        

اگر راه نیکی را برگزیند به مقامی خواهد رسید که مالئکه در باره او حسادت خواهند نمود و بالعکس اگر راه بدی 

را در پیش گیرد قادر است که از مرتبه حیوانی هم پائین تر رود ، الهیجی عارف وشارح گلشن راز در باره مقام 

به انسان نمی رسد!! هر چند که در معنی هیچ موجودی مثل او نیست.انسان  انسان گوید: در ضعف وناتوانی موجودی

در درون خود قابلیت نیکو بد شدن را دارد بهمین خاظر گاهی فرشته و گاهی هم حیوان وحشی است . و چون نیکو 
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خالق و راه کج احوال شود به مقامی می رسد که مالئکه از مقام او رک و حسادت می برد . پناه بر خدا که چنانچه ا

یابد آدمی از دیو و دد پست تر می گردد د ر این زمان همه انسان ها از صحبت او ننگ دارند.وهمه دیو و دد او را بی 

آفریده است حال این انسان این مقصود را  نسان را برای شناخت و عبودت خودت می دانند . در حالیکه خداوند اغیر

وس بازی روی آورده است و مقصود خلقت را ترک نموده است و بناچار لذت خواهی وهت وبه شهوترک نموده و

 پرچم عصیان از حق را در عالم برافراشته است و بدکاری پیشه کرده است!!  
 درضعیفي همچو انسان هیــچ نیست         گرچــه درمعني جهان زودرکمي است            
 زان شود گــــــاهي فرشته ، گاه  دَدْ     هست انسان  قابـــل هر نیک و بد               
 چون شود  نیكو چنـــان  باشد  نكو          که مَلِک را  رشــــــک آيد هم  ازو          

 ـــمياز همه  ديو و دد  آمـد در کــ  حاش  لِله چونكـــــه  بد شد آدمي                  
 بود          از همــه انعـــــــام او پست تر شودبَل اضــــــل در شآن او  نازل           
 ـیرتشمي شمارد ديو و دد  بي غـــ    ننگ آيد  جمله را از  صــــــحبتش               

 زانكه انسان  بهر عـرفان آمده  است          تــرک آن کرده پي شهوت شده است          
 ــیان به عالم بر فراشترايـت عصـــ          چونكه او مقصـود  خلقت را گذاشت          

 (22الی  71، ابیات 87)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                               

 خصلت های آدمی به حیوانات شبیه است الهیجی :-210

با حیوانات مقایسه نموده است که اسیری الهیجی که خود شارح اولیه گلشن راز است خصلت های آدمی را          

برای کسانی که با دقت به اخالق و ارزش های آن می نگرند می تواند جالب توجه باشد. چون هر کدام از این 

تند!در این باره می فرماید : اختفا و پنهانکاری  مربوط به خصلت رد ذکر شده نماد رفتار ناپسند هسخصلت ها و موا

است.و  کفتاراست.دزدی در نهان از خصلت های  شغال.چهره زشتی و غیبت نمودن از )جوجه تیغی ( است خارپشت

نشان دهنده نفس ستیزه گر و جنگجوی زبان آدمی است که بایستی از آن در امان بود.و  گرگحرص و طمع هم از 

ز ت و تو باید امیزان و سنجش و صراط مستقیم حق اس عدلانسان است.که باید از آن بر حذر باشی و بگریزی .شکل 

 راه میانهراهی است که با هر انحرافی از هر طرف به دوزخ می افتد. بهترین راه  آن با احتیاط و دقت بگذری.و آن

 است که خیر االمور است تا بتوانی از دوزخ پر شر و شور نجات یابی.          
 صورت تشنیع و غیبت شد شغـــال ــــد مقال       آمـــــ اختفا را خارپشت                        
 شد طمع گــرگي ازو مي جو  امان  ـــان       راست دزدي نهـــــدانكه کفتا                       

 ـــس  پرستیز         زينهــار اي جان من از وي گــريزچیست نفــ آن زباني                       
 زان و صـــراط         برصــراط حق گـــــذر  با احتیاطصورت عدل است می                       
 انحـــراف از هردو جانب دوزخ است         اعتدال اندروســط چون دوزخ است                       
 راه اوسط شو که شـد خــیر االمـــور        تا رهـي از دوزخ  پرشر وشــــــور                      

 به بعد( 727)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، از ص                                        

مقایسه رفتار و کردار آدمی با حیوانات هشداری است برای انسان ها که به ارزش واقعی خود واقف شوند 

همان هفت دوزخ ی می گوید : د.الهیجنوتوجه داشته باشند که در شأن انسان نیست که حرکات حیوانات را داشته باش

رزوهایی است که انسان از طریق خلق و فضایل نیکو بدان آهشت بهشت شت انسان است.و بر عکس مثال اخالق بد و ز

می رسد.مگر آتش دوزخ غیر از ظلم و کینه است ؟ در رفتار خود نگاه کن تا بتوانی آنها را ببینی!حرص و ولع و 
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رچه و سگ است!کسانی که در مسیر سیر و سلوک هستند کی در این معنی شک شهوت از حیواناتی چون مار و مو

است و بد نامی و ننگ پلنگ و شیر خصلت های ود بزرگ بینی و عجب وخودخواهی ازو تردید دارند؟و کبر و خ

 است که همه ارزش ها را می بلعد وبه او امان نمی دهد! اژدهایی

و  روباهنکه دنیا در حکم یک مردار متعفن و بیهوده است!و مثل یک عنصر آلوده ونجس است چو مال دنیا

مظهر  میمونبخل و خساست انسان را نشان می دهند! و  موش و جُعَلنشانگر مکر و حیله و فریب است که  خرگوش

حمایت از  نشانه کفر و الحاد است و بی غیرتی و عدم خرستقلید است همان چیزی که انسان از آن سودی نمی برد.و 

حقد وکینه جویی و بی گربه است!و در معنی، یوز نشانه خشم و بد دلی است و  خوکزش ها از خصلت های ار

حاصلی را که از خصلت های زشت است نشان می دهد.)آیا سزاوار است که انسان خصلت های انسانی را کنار 

 بگذارد و بسوی خصلت های حیوانی روی آورد!!(
 ـت خُلــــق  نیكو را مآلهشـت جنــ   بــــد را شد مثــال         هفت دوزخ خُلـــــق            
 آتش دوزخ چـــه  باشـــد ظلــــم و کین           ديــده ي معني گـشا يــک يـک ببین            
 رهــروان راکي دراين معني شک  است   حرص وشهوت مارومـــورست وسگ است                     

 گ و ناموس اژدهايي  بي امــانننــــ      کبــــر و عجبت  را پــلنــگ و شیــر دان                
 ـــثانكه دنیــــا جیفه اي نبود عبـز  وي حــــــدث          شد مثـــال مـــــال دنیـا           
 ــل موش است وجُعَلود مثال  بخـست و حِیَـــــلْ           خــروبه و خــرگـــوش مــكر          

 ـلید کس را هیـچ سود  ــد بود           نیست از تقـــصــــــورت تقـــــلیـ  دانكه میمون           
 ــحاد بود           صورت بي غیرتي خــــوکي  نمــــود  در معنــــي يقین الـــ خــــرس           
 ـليحقـد و کینه و بي حـــاصـــ ــي            گربهدلـدر مـعـــني  است خشم و بد  يــوز           

 (70الی  7، ابیات 727)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                       

 هر چه می بینی از اعمال توستالهیجی : -212

متقابل انسان با این خصلتها که هرکدام شبیه خصلت هایی خصلت های درونی انسان و رابطه انسان با آنها و تأثیر        

است که حیوانات از خود نشان می دهند در ابیات ذیل آمده است.اسیری الهیجی می گوید : تو بر اساس اعمالی که 

انجام داده ای در آخرت حشر خواهی داشت و بر انگیخته می شوی! وهر چه در آنجا دیدی همه ناشی از اعمال 

بد تو خواهد بود. اگر مرغ معنی هستی به همت و تالش روی آور ، چون اساس کار دین داشتن همت و نیک یا 

سعی وتالش در انجام کار نیک است.اگر فکرت فقط برای دنیاست بدان که مرغ خانگی هستی و اگر در راه شهوت 

سعادت هما قناعت و انقطاع و  هستی در مسیر خروس می باشی.و بلبل نشانه عشق ورزی و سماع و آواز است و مرغ

بریدن از دنیاست.و قابلیت و در راه حقیقت بودن که رقب پادشاه قرار گرفتن از خصلت های چرخ و شاهین است.در 

حالیکه فکر سرداری و سروری مربوط به دال و عقاب است و هدهد)شانه بسر( نشانه فرستادن پیک و مأموریت برای 

 انجام کاری است.

سر باید بدانی که خودنمایی از طاووس است و کرکس و زاغ همان گرایش به دنیاست.فکر می کنید که ای پ       

و فاخته نشانه طاعات وعبادت و ذکر خدا را در درون گفتن است. بط شانه چیست؟شستشو دادن و تمیزکردن قاز ن

جه مال و دارایی  دنیای پست حرص دنیای پست و بی ارزش را نشان می دهد.ای کسی که خود غنی و نیازهستی جو
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را نشان می دهد.آن موسیچه قناعت را نشان می دهد.تیهو راه حلی است برای یافتن بهره ومعاش در زندگی 

است.کبوتر ذکر دل است و ارسال پیام های خوش .قمری اطوار وتحوالت دل آدمی را بازگو می کند.همان اسرار 

 کوف ذکر و سهر و گوشه نشینی است.سار درس انبیا را تعلیم می دهد. دلی که با گوش دادن از عارفان می فهمیم.

بوم بندگی و تسلیم انبیا شدن است.خفاش نشانه تقلید وپیروی است.بوتیمار مرغ توحید وخداپرستی است و لک       

پاکی لک برای کسب مال و ثروت است.شترمرغ برای آن است که اشتباهات تکرار نشود و تدبیر گردد.مرغ آبی 

نفس را بیان می کند.تالش در فنای الی اهلل را در عنقا)سیمرغ ( می توان دید.و برای درک فنا که بقای را در پی دارد 

باید سیمرغ را مقیاس قرار داد.عنقا برای بقا رب ارباب و راهنمای رهروان است.سخنمان پرندگان این اسرار را بیان 

!اگر تو عارف و شناسنده اسرار و زبان مرغان شوی حقایق را به راستی خواهی می کنند که باید با آن زبان آشنا بود!

 فهمید.
 حشر تو بر صورت اعمــــال تُست            هر چه ديدي نیک و بد اعمال تُست            

 گر جزاي نیک و گر بــد ديــده اي  هر چه مي بیني هم ازخود ديده اي                      

 ــاسهمــت آمد کار دينـت را اســ    مرغ معني صورت  همــت  شناس                    
 ـروس است بي شكيــفكرشهواني خ   ـرغ خـــانگي        مـفكر دنیاوي است              
 ـناعت و انقطاعفكر قـــ شد همـــا   هست بلبل عشق ورزي  و ســماع                     
 آمد دعـــــــــوت قابل به راه           چــــرخ و شاهین است قرب پادشاهباز              
 هُد هُد ارسال رُسُــــل بهــــر خطا      فكــــر سرداري بود دال و عقـاب                   
 کرکــس و زاغ است دنـیا سر به سر   اي پسر         ودنمـــايي بود طاووســخ             

 ـر دل بگوطاعـــــات و ذکـ فاخته  د  فكــرهاي شست و شو          از چبوـق              
 جوجه باشد مال دنیــــا  اي غــني   بط چه باشد  حـــرص دنیاي دني                      
 هست تیـــهو حیـلتي اندرمعـــاش      درقناعــت گشت آن موسیچه فاش                   

 ذکر دل گـــه گاه ارســـال رُسُــل     خود کبـوتر چیست؟ اي دانـاي کُل                    
 گوش کـــن از عـــارفان اسرار دل   هست قُمري صــــورت اطوار دل                        

 یاءسار تعــــلیم علــــــــــوم انب   ـر و انزوا           آمد ذکـر و سهـــ کوف              
 ورت تقلــید دان خفــاش راصــــ    شد  از انبیـاء         ــباد استعــــ بــوم              
 ک لک را حصـول مال خوانــمرغ ل   دان          بعد از توحیـــــد  بوتیمـــار              
 ست؟پاکي نفس رامـــــرغ آبي چی    خود شتر مــرغ است تدبیر خطــا                       
 با فنــــا سیمـــرغ را مي کن قیاس      صرف همــت در فنا  عنقا شناس                     
 منطــــق الطیر است اين اسـرار ها     رب اربـــابست عـنـــــقـا را بقا                     
 ـي را  به جان چاکـرشــويمرغ معنـ      عارف اسرار مرغان گرشــــــوي                    

 (76الی  61، ابیات  762)مثنوی اسرار الشهود محمد اسیری الهیجی، ص                                                  

 !کدام حیوان به کدام خصلت نزدیک است؟هیجی : ال-213

ا خوب هستند و شبیه در یک جمع بندی بطور فهرست می توان حیواناتی که هر کدام مظهر خصلتی بد ی

 لق و خوی آدمی می باشند از زبان اسیری الهیجی بیان نمود :خُ
 : صورت زشت و غیبت نمودن شغال     : پنهان کاری خارپشت

 : طمع وحرص که باید از آسیب آن در امان بود گرگ     : دزدی در پنهانی کفتار

 ب: کبر و عجپلنگ و شیر     : حرص و شهوت مار ، مور ، سگ 
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 : مکر و حیله استروباه و خرگوش      : ننگ و ناموس اژدها

 : صورت تقلید از دیگران که هیچ سودی در آن نیست میمون    : بخیل و خسیس بودن موش و جُعَل 

 : صورت بی غیرتی و مسخ شخصیت خوک    : بطور یقین الحاد و کفر است خرص

 د و کینه استنشانه حق :گربه     : در معنی خشم و بد دل  یوز

 : فکر دنیایی برای کسب روزی استمرغ خانگی     : نشانه عمت و تالش برای دین مرغ

 : عشق ورزی و سماع و آواز است بلبل    : بدون شک فکر شهوانی است خرس

 : دعوت از انسانی که قابل رسیدن به حق است باز    : فکر قناعت و انفطاع از دنیاست  هما

 : فکر سرداری و ریاستدال و عقاب    به پادشاهان و بزرگان : قرب چرخ و شاهین

 : خودنمایی طاووس  : فرستادن پیک هایی که خطاها را مشخص کنند هد هد

 : فکرهای شستشو قاز     : دنیا طلبی کرکس و زاغ

 : حرص دنیایی پست  بط     : طاعت و ذکر درون فاخته

 : قناعت موسیچه      : مال دنیاست جوجه

 : صورتی است برای حاالت عرفانی درون  قمری   : چاره جویی برای کسب معاش و روزی  هوتی

 : تعلیم علوم انبیا سار    : گوشه نشینی و ذکر گفتن کوف

 : صورت تقلید خفاش     : بندگی و عبودیت انبیا بوم

 : برای گرفتن مال دنیا لک لک     : توحید و خداپرستی  بوتیمار

 : پاکی نفس مرغ آبی    یر خطاهاو دشواریها: تدب شتر مرغ

 : همت وتالش برای رسیدن به فنا عنقا

غیر از خصلت های حیوانات که شبیه خلق وخوی آدمی هستند بعضی دیگر که از غیر حیوانات هستند قابل 

 توجه می باشند:
 از آن گذشت و به حق رسید: میزان و صراط که باید  عدل   : نفس ستیزه جو که باید از آن کناره گرفت زبان

 : خلق های  بد انسان هفت دوزخ    : بهترین کار در مسیرنجات  راه وسط

 : ظلم وکینه است آتش دوزخ    : خلق های نیکوی انسان  هشت بهشت

 : جیفه و مردار  مال دنیا     : صورت اعمال نیک و بد حشرانسان

 ردالهیجی : مردمی بودن به چهار فضیلت بستگی دا-214

رکنی از  حال الزم است به این حقیقت برسیم که  چه کسی به فضائل اخالقی دست یافته است؟چون هر 

نظر الهیجی مردمی بودن به چهارفضیلت ی متعالی و فضیلتی عالی نزدیک می سازد. درانسان را به یک ارزشاخالق،

 بستگی دارد:
 حان و دل خود را ازغیر خدا مبرا و پاک سازي اخالص : 

 نصیحت ذيرفتن –بردباري دربرابر ناماليمات –خود را ايثارمردم نمودن –: ازگناهان ديگران گذشتن  وتفت–

 عشق خدا داشتن و محو و فنا در او شدن–مست و مجذوب حق شدن 

  در هنگام غضب خود را کنترل نمودن تا انسان مقبول و محرم رب گردد.  حلم : 

 بايد عدالت را رعايت کرد: دربرخورد با مردم و پند دادن  عدالت 

 جان و دل سازي  مبرا ، اي  فــتي چیست اخالص ؟ آنــكه از غیر خدا                   
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 حلم ونصح و خلق درمستي وصحو خود فتوت چیست ؟ايثار است وعفو                  

 زد ربتا شوي مقبول و  محـــرم ن  حلم پیش آور  به هنــــگام  غضب                  
 هر که اين هـرچاردارد مردمي است با عدالت پند دادن مردمـــي  است                    

 (62الی  00، بین ابیات 276) مثنوی اسرار الشهود محمد اسیری الهیجی، ص                                                             

 کند الهیجی :حسد کماالت انسان را ضایع می-215

حسد یکی ازخصلت های زشت و زیان آور است که مردم بسیاری بدان مبتال هستند و ریشه اکثر نزاع ها و 

کشمکش ها در همین است.به قول الهیجی اگر صد کمال وامتیاز کسب کنید با داشتن حسادت همه آن کماالت 

گردد و مانند آتشی هیزم اعمال نیک  پوشیده می شوند و ضایع می گردند.چون حسد مانع رسیدن انسان به کمال می

آدمی را می سوزاند.اگر می خواهید در راه دین و حقیقت باشید از حسد دوری کنید تا با کسب آگاهی ازدین 

 .،زندگی درستی را پایه ریزی نمائید

 صد کمال ار هست  پوشاند حــسد          بحر قلزم  را بجوشـاند حســـــــد          
 انع جمله کمال آمـــــــد  حسد          خلق   عالـــــم را وبال آمد حسـدم          
 گفت پیغمبرحسد  ايمــــــان برد           همچو آن آتش که هـــیزم را خورد          

 از حسد بگـــــذر در آ در راه دين          گر همي خواهي شوي  آگـــاه دين          

 (786)اسرارالشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                  
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 جهان مانند تن انسان و  انسان جان جهان می باشد-216

الت دارای اگر می خواهی که معنی تحول سریع در جهان را درک کنی پس بدان که تو بر اساس تأثیر این تحو      

زندگانی و مرگی هستی.هر چیزی که در این جهان با تحوالت زیاد وجود دارد خواه در جایی و در هر جهت و 

مکانی که باشد مانند آن در تن و جان تو پیدا است و نظیر آن را می توان در تو سراغ گرفت. در این تشابه، جهان 

 نند جان است با تن)یعنی تو جان جهان هستی!(مانند تو یک شخص معینی است که نسبت تو با آن ، ما
 ـــانيترا  هم هست مرگ  و  زندگــ   اگر خواهــــي که اين معني بداني        

 ز هر چه در جهـان از زير و  باالست         مثالش در تن و جــــــان تو پیداست  
                                                                  ــــرا  تنتو او را گشته اي جان ، اوتـ  جهان چون توست يک شخص معین       

 هیچ موجوی غیر از انسان دارای مرگ اختیاری نیست-217

انسان سه گونه مرگ دارد : یکی مرگ ذاتی است که در هر لحظه او را در بر می گیرد.مرگ دوم مرگی است          

و مرگ سوم هم یک حالت اضطراری است که چاره ای از پذیرش آن ندارد که سرانجام  که به اختیار انسان نهاده اند

بطور طبیعی  روزی به آن خواهد رسید.از آنجائیکه برای هر مرگی زندگی و حیاتی وجود دارد و لذا در مقابل سه نوع 

میان سه مرگی که گفتیم مرگی که برای آدمی متصور است سه نوع حیات هم در سه مرحله برای او پیش می آید در 

این جهان دارای مرگ اختیاری نیست و در میان موجودات عالم تنها انسان است که می تواند مرگی هم برای خود 

اختیار نماید)شهادت در راه خدا ، خودکشی ، .....( .با اینکه جهان نمی تواند مرگی را برای خود اختیار نماید مع 

و تحول است و به چهره های دیگری تبدیل می شود ولی در هر تحول به شکل  الوصف در هر لحظه در حال تغییر

  اول بر می گردد.
 سه گونه نوع انسان  را ممـات  است         يكي هرلحظه، وآن برحسب ذات است 
 دو ديگر زان ممــات اختیاري  است          سوم ، مردن مر اورا اضطــراري است 

 ـزلسه نوع  آيد حیاتش در سه  منــ  ــــابل        چو مرگ و زندگي باشد  مقــ
 ـم تو داريکه آن را  از همه  عالــــ      جهان را نیست  مرگ اخـــــتیاري     
                                                                                                 ولي هر  لحظه  مي گـــــردد مُبدَّل         در آخرهم  شـــــــــــود مانند  اول 

 لرزش و اضطراب انسان در لحظات مرگ شبیه تحوالتی است که جهان در آستانه قیامت دارد-218
هر آن چیزی که از سختی و اضطراب در حشر قیامت برای آدمیان اتفاق می افتد همان حالت برای انسان در حال        

از تن آشکار می گردد. تن مانند زمین و سر مانند آسمان و حواس پنچگانه مانند ستارگان جان دادن و جدایی روح 

آسمان می باشند و خورشید هم جان تو است. این استخوان های آدمی مانند کوه استوار و محکم و موی او مانند 

د ، وجود تو از آثار ندامت و نباتات و رستنی ها و اطراف بدنش شبیه درختکاری در بیابان هاست. وقتی مرگ فرا رس
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پشیمانی کارهایی که انجام داده ای چون زمین در آستانه ی قیامت می لرزد و وحشت همه ی اندام تو را در بر می 

گیرد. در آن زمان فکر و اندیشه ی انسان پریشان و آشفته می گردد و جان و روح او رو به تیرگی و عذاب می گزارد 

وان شده و مانند ستارگان بی فروغ می گردند.از ترس و لرز ناشی از مرگ، از همه ی و حواس آدمی ضعیف و نات

سوراخ های ریز بدن انسان  دریایی از عرق بدن جاری می شود و تو در آن حالت بی سر و پا شده و بدون اینکه 

 عکس العملی از خود نسان دهی در آن غرق می شوی.)عرق شرم و ترس تو را فرا می گیرد(

ای انسان بیچاره و ناتوان! در آن لحظه ی جان کندن استخوان های محکم تو، بقدری سست و بی جان می شود       

که انگار کوه های در آستانه ی قیامت است که ریز ریز شده و شبیه پشم های رنگین شده اند.از ترس و اضطرابی که 

م برخورد می کنند و تمام کسانی که به نحوی با چیز بر انسان مستولی می شود ساق های پای او سخت می لرزند و به

دیگری پیوند دارند و جفت و همساز شده اند از آنها جدا می گردند.چون روح که باعث حیات و حرکت تو بود از 

بدنت جدا شود زمین وجودت و عناصر مادی آن هموار و مسطح خواهد شد و طوری با عناصر زمین مخلوط می شود 

نمی آید انگار که در آن گم شده است. جهان نیز بر همین منوال و روش در حال دگرگون است نظیر  که اصالً بچشم

 آن دگرگونی و تغییراتی که در خود می بینی! 
 پس از مرگ ، انسان آفرینش جدیدی خواهد یافت-219

واهند رفت . برای درک بقا و ماندگاری مخصوص ذات حق می باشد و بقیه ی موجودات در فنا و نابودی فرو خ      

مراجعه نمائید. همانگونه که در قرآن مجید از بقای  آن به سبع المثانی) سوره ی حمد و یا هفت سوره ی بزرگ قرآن(

، كُلُّ مَنْ عليها فان ]حق صحبت می شود و می فرماید: سرانجام همه ی موجودات به فنا و نابودی منتهی می گردند

در آیه ی مبارکه ی دیگر در باره ی انسان می فرماید : پس ازمرگ،انسان آفرینش  از آفرینش جدید/الرحمن[  27

[ پس با این بررسی و /رعد1،  و اِن تَعْجب فَعَجَبَ قولُهُم ءَاِذا كُنّا تُراباً اِنّا لفي خلق جديد ]جدیدی پیدا خواهد نمود

نش و همچنین نیستی و فنای آن مانند خلق و تجزیه و تحلیل به این نتیجه می رسیم که ایجاد و پیدایش نظام آفری

آفریدن و بعث و برانگیخته شدن نفس وروح آدمیان در آخرت است. این تحوالت جهانی با آفرینش های متناوب و 

پی در پی صورت می گیرد که همواره هر خلقت در داخل خود خلقت و آفرینش های جدیدی را خواهد داشت که 

                                                  حرکت ، تازه و جوان است.در عین طوالنی بودن سیر و 
 هر آنچه گردد اندر حــــــــشر پیدا          ز تو در نزع  مي گردد هــــــــويدا

 تن تو، چون زمین، سر، آسمان  است          حواست انجم و خــورشید جـان است 
 نباتت مـــوي و اطرافت درخت است        چوکوه است استخوانهايي که سختست 
 ـامتبلرزد چون زمین  روز  قیـــــ   تنت در وقـــــــت مردن از ندامت         
 دماغ آشفته و جان تیـــــــره گردد          حـــواست  همچون انجم خیره گردد 
 ي سر و پامسامت گردد از خوي همچو دريـــا           تو در وي غـــرقه گشته  ب 
 شود از جان کَنَش  اي مرد مسـكین          ز سستي استــــخوان ها پشم رنگین 
 بهم پیچیده گردد ساق با ســــــاق          همه جفتي شود  از جفت خود طــاق 

 شدقاع  صفصف التري چــــو روح از تــن بكلیت جدا شد           زمینــت  

 که تو درخـويش  مي بیني دمــــادم           ــــمبدين منوال باشد  حــال عالـ 
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 استسبع المثـاني بقاحق راست،باقي جمله فـاني است           بیانش جمله در  

 هم عیــان کردي خلـق جديد  ـلفبیـان کرد           كُلّ مَنْ عليها فان  چو  

 ــث  نفس ابن آدمعـــو بَ بود  ايجاد و اِعالم  دو عـــــــالَم           چو خلـق 
                                                                     همیشه خلق در خلـــق جديد است           اگر چه مـــــدت عمرش  مديد است 

 دنیا با تحوالت و فنا روبروست و جهان آخرت با بقا و ثبات است-201

ی انتها( وفضل)عطای بدون چشمداشت( خدای متعال از مرتبه ی شأن و مقام خلق و همواره فیض)باران بخشایش ب       

آفرینش و امرو فرمان او به هستی می تابد و یک لحظه از آن غافل نیست و در این عنایت حق گسستگی و جدایی 

ات خود به ایجاد نمی شود. و به وجود این فضل و فیض الهی است که جهان آفرینش ایجاد گردید و درطی تطور

سوی کمال)در حال شدن( می باشند . بهر حال عنایت خداوندی است که این تبدیل و تغییر در نظام خلقت را صورت 

می دهد.این تطورات و تحوالت عناصر و پدیده های جهان خلقت فقط در همین دنیاست )قبل از فنا( در حالیکه بقا و 

بی[ امکان پذیر خواهد بود. چون هر چیزی که موجود است و به پایندگی کل هستی در سرای دیگر ]قیامت، دار عق

 مشاهده ی ما در می آید بالضرورت در دو عالم]دنیا و آخرت[ از نظر معنی و صورت دو حالت دارد.
 هر چیزی که در دنیا دارای قوه واستعدادی است در آخرت به کمال خواهد رسید-200

یدن به کمال ،عین فراق و جدایی است ) موجودات به کمال واقعی نمی رسند( در این دنیا اولین قدم وصال و رس       

ولی در آخرت هر چیزی که برای خدا و در راه او باشد باقی و جاودانه خواهد بود. موقعی که مظاهر و پدیده های 

اف خلقت را بهمراه خلقت در گردونه ی آفرینش قرار می گیرند و خود را نشان می دهند از همان ابتداء مقاصد و اهد

دارند. بقا و پایداری که فنا و نابودی در آن راه ندارد همراه و مالزم وجود است که حرکت و سیر آن همان سکون و 

بی حرکتی است )درعین سکون در حرکت و شدن است( هر آن چیزی که در این دنیا بالقوه دارای استعداد و توانائی 

 حرکت در می آید و خود را به کمال می رساند. هایی است در عالم آخرت به فعلیت و
 ـــليبود  از  شأن خويش اندر تجـــ   همیشه فیض و فضل  حــق تعالي       
 ـظه تبديلو ز اين جانب  بود  هر لحـ      از آن جانب  بود ايجاد و تكمـــیل    
 در دارعقبا ــل  بود  بقاي کـــــــــ      و لیكن  چون   گذشت اين طوردنیا    
 ـم  دارد از معني  و صورتـبالضـرورت          دو عالـــ  که هر چیزي که بیني 

 است عند اهلل  باق  گر ز  مر آن ديــ   وصال اولین عیـــــــن فراق است       

 مظاهر چون فتد بر وفـــــق ظاهر         خود اول مي نمــــــــــايد عین آخر 
 و  لیــــــــكن          به جايي کو  بود ساير چو ســــــاکنبقا اسم وجود آمد  
 به فعل آيد در  آن  عالـــــم  به يكبا  هر آنچ آن هست بالقـوه در اين دار         

 دکتر اقبال : اگر از نور هدایت خودی برخوردار شویم نابودی بسراغ ما نمی آید-202

ی استعداد و توانایی های خود را نشان خواهد داد که موانع و گره های که منبع الیزال الهی است زمان خودی     

درونی آن گشوده شده باشد. تو از آن نور هدایت خودی چه بهره ای برده ای؟ وقتی از نوری که از آثار خودی 

ه است فوایدی در وجود خود نداری و آن را فنا پذیر و آنی و لحظه ای می شماری، چه سودی می توانی داشت

باشی؟! وقتی خودی و ارزش های حیاتی آن در وجود ما نباشد از مرگ چه ترسی است؟ در این حال زندگی بی 

حاصل با مردن یکی است! ولی بالعکس اگر در مسیر خودی پخته و کاردیده می شدیم و معنی و مفهوم زندگی 
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ی کسی را می بینم که از ارزش های بلند بالنده را می فهمیدیم هیچگونه مرگ و نابودی به سراغ آدمی نمی آمد.وقت

و عالی خودی جدا افتاده و در مرگ و فنا غرق شده است و از مقام و مسئولیت انسانی فاصله گرفته است دل من به 

لرزه و اضطراب می افتد و به عبارتی نه تنها دل من بلکه جان و هستی معنوی و مادی من هم تحت تأثیر قرار می 

شق به حق دور شدن و از مستی و شیفتگی به خالق جهان آثاری در وجود خود نداشتن، حالتی گیرد. از حقیقت ع

برای آدمی پیش می آورد که حتی نمی توان تحول کوچکی در یک خاشاک ناچیز ایجاد نمود و گرمایی به او 

 بخشد.

 ـــــــــود گشاید[ خودی  تا  ممکنـــــــانش وانماید                 گــــره  ازاندرون خــ221]

 [ از آن  نوری که وابیند نــــــداری                  تو  او را فــــــانی و آنی  شمــــــــاری227]

 خودی چون پخته شدازمرگ  پاک است                  از آن مرگی که می آید چه   باک است[ 220]

 دل مـــــن ،جـــــان من،آب و گـل من [ ز مرگ دیگـــــــری  لرزد دل من               228]

 [ ز کار عشق و مستی برفتـــــــــادن                شرار خــــود به  خاشــــــــاکی نـدادن227]

 تغییرات و تحوالت این جهان با حوادث قیامت یکی نیست -203

( است چون این دنیا روز عمل و امة الكبريطالبته خیال نکنید که این مردن و زنده شدن شبیه حادثه بزرگ قیامت)       

بروز اختیار و آزادی آدمی است و جهان آخرت روز حسابرسی  و جزادادن به آن اعمال است.  بین این تحوالت کلی 

جهان با حوادث استثنایی قیامت تفاوت اساسی وجود دارد ، زنهار مراقب باش که به نادانی و جهل نیفتی و خود را 

و تصورات ننمایی و این دو را یکی ندانی! حال بیا و نظری از روی دقت به تحوالت جزئی یا کلی جهان گرفتار اوهام 

 بینداز تا ببینی که چگونه در این گذشت ماه ، روز و ساعت چه دگرگونی هایی اتفاق می افتد که شگفت انگیز است.
 آن يوم دين است نه اين است             که اين يوم عمل و  طامة الكبريو لیــكن 

 ـرفتاربه ناداني،  مكن خود را  گـــ     از آن تا اين  بسي فرق است زنهــار         
 نگر درساعت و روز  و مه و ســـالفسیر و اجمـــــال             نظر بگشاي  در ت   

 در عالم جان                                                                                                  
 هیچوقت تن که خاکی است با روح که غیر مادی است اوج نمی گیرد-204

با توجه به این تحلیل تمام افعال و سخنان آدمی از بین نخواهد رفت و در نفس او ثبت و ضبط می گردد و در          

ها و حرف ها بر انسان آشکار می گردد. و چون از روز محشر که مردمان برای حسابرسی بر پا می ایستند این کار

پیراهن تن جدا و عریان شوی به هر هنر یا عیبی که آموخته ای و در تو ذخیره شده است یکبار آشکار و روشن گردد. 

تن و آن بخش از بُعد مادی وجود تو در همین دنیا می ماند و بدون کدورت و هر گونه رنجش به خاک  می پیوندد 

آدمی مانند تصویری است که در سطح آب افتاده است و یک وجود مجازی و غیر حقیقی دارد ) ولذا چون تن 

 هیچگونه سنخیتی با روح ندارد و همراه او اوج نمی گیرد.(. 
 همه چیز در جهان دیگر آشکار می گردد-205

ک بهتر آن آیه ی مبارکه ی ] یوم در روز محشر تمام ضمائر و پنهانی های آدمی آشکار می گردد ، حال برای در       

/طارق[ مورد دقت و تفکر قرار گیرد که می فرماید: در آن روز همه ی پنهانی ها آشکار گردد. بار 7تُبْلی السّرائر، 
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دیگرتمام رفتار و گفتار تو بر اساس الگوهای یک دنیای خاص که از کیفیت آن فعالً اطالعی در دست نداریم تجسم 

ل اجسام و اشخاص قابل ملموس و محسوس می گردند و به مشاهده در می آیند. همانگونه که از می یابند و به شک

استعداد و توانایی های عناصر چهارگانه در طبیعت و قوانین زمین اجسام را در سه بعد ]طول، عرض،ارتفاع[ می دیدیم 

 در آن جهان بر وفق قوانین خاص خود اشیاء و اجسام را خواهیم دید. 
 جهان آخرت پایدار ، استوار و جهان یکرنگی است-206

تمام ابعاد اخالق و انعکاسات رفتاری و کالمی تو در عالم جان و روح که از جنبه های مادی خالی است گاهی به      

شکل نور است که مایه ی هدایت و بهشت می شود و گاهی هم به شکل آتش در می آید و به طرف جهنم ،  تو را 

در آن جهان خاص جان ، تعیّن و هویت معلوم و مستقلی نمی توان برای موجودات در نظر گرفت می کشاند. 

همانگونه که در نظام این جهانی وجود داشت . بهمین لحاظ در آنجا بُعد و جهات مطرح نیست و باال و پائین بودن بی 

تغییر و دگرگونی برای تو نخواهد بود  معنی است. در آن حیات جاودانگی که استوار و پایدار است مرگ و نابودی و

 و قالب و جان به یک رنگی و یک سنخی خواهند رسید. 
 حیات جاودانگی در جهان دیگر امکان پذیر است-207

تمام اعضای بدن از جمله پا و سر و چشم  مانند دل دارای درک و احساس خواهند شد و وجود انسان از هر گونه       

ف و زالل می گردد و انسان در آن حیات جاودانگی شایستگی آن را می یابد تا نور حق بر مادیگرایی و آلودگی صا

 او تجلی و آشکار شود در آن شرایط بدون هیچگونه مانعی خداوند را خواهد دید! که چقدر بلند مرتبه و عظیم است )

و احساس است چون،  رویت خداوند به هر شکلی غیر ممکن است ولی عظمت و شکوه حق تا حدودی قابل درک

پس از تجلی نور حق بر انسان ، دو عالم برای او ناچیز جلوه خواهد کرد و  (التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار

اهمیتی نخواهد داشت و خدا می داند که از سرِ مستی ها و شور و غوغایی که بر اثر تأثیر آن خواهی نمود تا چه مقدار 

 خواهد بود!
 قـــــــوال مُدّخر          هويدا گــــــردد  اندر  روز  محشرهمه  افعال و ا  
 چو عريان گـــردي از پیراهن تن           شود  عیب و هنر  يكـــباره  روشن 

 تنت باشد  و لیــكن  بي کدورت         که بنمايد از او چون آب ، صـــورت   

 آيه ي تُبْلي السراير ـوانهمه پیدا  شود آنجا ضــــــمائر           فرو خـ 

 دگر  باره  به وفق عالـــم خاص          شود  اخـــالق تو اجسام و اشخاص 
 چنان از قوت  عنــــصر در اينجا          موالید سه گـــــــــانه  گشت پیدا  
 همه ي اخالق تو در عالـــم جان         گهــــــــي  انوار  گردد ، گاه نیران  
 ــــر باال و پستي هستي         نماند در  نظـــــ مرتفـــــــع گردد ز تعیّن 
 نماند مرگـــــت اندر دار  حیوان          به يكــــــرنگي در آيد قالب و جان 
 بود پاي و سر وچشم تو چون دل          شود  صــــافي ز ظلمت صورت گِل 
 ت  حــق را تعاليبیني  بي جهـــبکند از نور ،  حق بر خود  تجـلي           

 ــي توندانم  تا  چه  مستي ها کنــ    دو عالم را   همـه بر هم  زني  تو      
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 امواج مروارید معانی را از دریای هستی به ساحل می ریزد-208

ساحل آن دریاست که صدف هایی)حرف )سخن(  بلی ،درست است! دریایی به نام هستی وجود دارد که نطق      

اعماق آن وجود دارد که مروارید آن صدف ،همان علم و دانشی است که از کانون دل آدمی هم در های آدمیان(

به ساحل می  نماید. این دریا امواجی دارد که در هر موج آن مرواریدهای شاهوارو جواهرات ارزشمندی ریزش می

سخنان و مطالبی است که از نقل)سخنان پیامبر )ص( و اصحاب با وفای وی و مردان خدا( و ریزد،این مروارید،

و آیات قرآن( و اخبار)احادیث،  نصّ)کالم صریح وآشکار که یک معنی ازآن فهمیده می شود مانند حقایق مسلم

 تاریخ و خبرهای مهم( بیرون می ریزد.
 مروارید معانی از دریای دل است که سخن آدمی آن را به سطح دریا می آورد وآشکار می سازد-209

از این دریای معنوی و مطالب عرفانی و کلمات گرانقدری که گفتیم هزاران موج بر می خیزد و هر لحظه ما را       

سیراب می کند و هیچگاه قطره ای از آن کم نمی شود. بلی! وجود علم و دانش آدمی از آن دریای عمیق دل است 

که غالف)قالب و ظرف( آن مروارید ها صوت و حرف است)با حرف زدن آن درّها مانند شمشیری که از غالف 

ریای دل بیرون ریزد تا آدمی آن را خود خارج شودآشکار می گردد(وقتی قرار است که معانی و مفاهیمی از آن د

 چراغ راه خود قرار دهد بناچار برای تجسم آن ، ضروری است تا به مثال و شبیه سازی متوسل شویم. 
 ـر  دانش  دل ــاحل         صدف حرف  و جواهــيكي درياست  هستي، نطق سـ 
 ـب  و اخبارو نصـبرون  ريزد ز نقل          به هر موجي هزاران  دُرّ شــــــهوار  
 ـم از وينگردد قطره اي هرگز کـــ        هزاران موج خیزد هــــــم دم از وي  
 غالف دُرّ او   از صوت و حرف  است    وجود علــم از آن درياي  ژزف است        
                                                                       ــثّلضرورت  باشد آن را  از تمـــــ  معاني چون کند  زان جـــــــا تنزّل         

 صدف در ماه نيسان                                                                      
 چگونه مروارید در برج نیسان در دهان صدف تشکیل می گردد؟-221

عمق دریای عُمّان باال می آید وخود را به سطح اقیانوس می  شنیده ام که صدف در ماه نیسان )فصل بهار( از       

رساند. آن صدف از پائین ترین اعماق دریای عُمّان باال می آید و در سطح آب با دهان باز منتظر می نشیند.در همان 

ات آب موقع از سطح آن دریا بخاری به هوا متصاعد می شود و پس از مدتی به امر حق باران نازل می شود.از قطر

باران چند قطره به دهان آن صدف )یا صدف ها( می چکد این قطرات در دل آن صدف ها باقی می ماند پس از آن 

دهانشان بسته می شود بطوری که دیگر باز  نمی گردد و انگار صد بند و زنجیر بر آن زده شده است. با همین قطرات 

و پس از مدتی آن قطره در دل آن صدف به مروارید )دُرّ(  که در دل خود دارد دوباره به اعماق دریا بر می گردد
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تبدیل می شود. در اینجاست که غواصان مروارید با تجربه ای که در حبس طوالنی نفس و رفتن به اعماق اینگونه 

ن می دریاها دارند به زیر دریا می روند و از بستر آن ، صدف ها را باال می آورند و مروارید ها را از دل آنان بیرو

 کشند.

]تحقیقات امروزی نشان می دهد که مروارید از ترشحات داخلی صدف به دور یک سنگریزه کوچکی است که       

دی به مروارید تبدیل می شود و هم اکنون در رفته است که بتدریج بر اساس فرایندر درون)معده( صدف قرار گ

نگ یا ماده خاصی را در داخل معده آنان قرار می سواحل بعضی از کشورها مزارع تربیت مروارید مصنوعی که س

دهند بدست می آورند. شاید بتوان گفت که در این گفتار شبستری در زمان باز بودن دهان صدف سنگریزه ها همراه 

 قطرات آب  در برج نیسان)ابتدای فصل بهار( وارد معده  صدف می شوند.[
 باال رود  از  قـــعر عــمّان   شنیدم من که اندر  ماه نیــــسان         صدف  
 ز شیب قعر بحـــــــر آيد بر افراز        به روي  بحــر بنشیند دهـــن  باز  
 بخاري مرتفع  گــــــــردد ز دريا        فرو  بارد  به  امر حـــــــق تعالي  
 بندچِكَد اندر دهنش  قطـره اي چــند        شود  بسته  دهــــان او به صد    
 رَوَد تا  قعــــــــر دريا  با  دلي پر        شود آن  قطره اي باران  يكــي دُرّ  
  به قعــــراندر رَوَد غــــوّاص دريا         ز او  آرد  بـــــــرون  لؤلؤي  الال  
 

 رون كن دُرّ شهوارب                                                                                     
 انسان با عقل جستجوگر خود در دریای هستی بدنبال مروارید حقایق است-220

حال با توجه به این مثال به این حقیقت دقت کنید: تن تو ساحل است و هستی مانند آن دریاست ، فیض الهی       

باران علم و آگاهی  )اسماء( است. همان بخاری است که از سطح دریا برخاسته و به باران تبدیل می گردد و آن 

قدرت خردمندی و قوه تشخیص آدمی ، غوّاص و جستجوگر در این دریای عظیم هستی است و انسان غواص به دنبال 

 صدها جواهر و مرواریدی است که درگلیم هستی پنهان شده است.

رد که آن را در خود جای داده و حقیقت درونی آدمی برای علم و دانایی حکم یک ظرف وسیعی را دادل          

روح آدمی به سرعت برق  و است. نفس حروفدر اینجا صوت و صداست و علمی که در دل است مانند  صدفاست و 

درخشنده ، آن حرف ها را به گوش شنونده می رساند. تو هم همتی از خود نشان بده و این صدف را بشکن، چون تا 

 رسی.پوست رادور نکنی به مغز نیکویی نمی 

 ]بطور خالصه این دو مثال چنین است:

 (0مثال )                                                                  

 : ساحل تن
 : دريا هستی

 : باران علم و آگاهي است که بر درياي هستي مي بارد فیض الهی
رد و بدنبال مرواريد حقايق است تا آن را از دهان : در اعماق درياي هستي غوطه مي خو انسان جستجوگر دارای عقل و خرد

 صدف هاي در بستر دريا بدست آورد.
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 (2مثال )                                                                

 : يک ظرف وسیع در درون انسان  دل
 : علم و آگاهي  داخل دل

 : صوت و صدا  صدف
 و کلمات  : به شكل حروف جنس علم در درون دل

 : آن کلمات داراي معاني و حقايق را به شكل صوت و صدا به گوش شوندگان مي رساند.[ نفس انسان
 تن تو ساحل وهستي  چو درياست         بخارش فیض و باران علم اسمـاست 

 خرد غوّاص آن  بحر عظیـم  است         که او را صد جواهـــــر درگلیم است 
 ند يک  ظرف          صدف باعلم دل، صوت است با حرفدل  آمد علـم را  مان

 نَفَس گردد روان چون برق المــع          رَسَد  زو  حرف ها بر گـوش سامــع
                                                       صدف بشكن،برون کـن دُرّ  شهوار         بیفكن پوسـت ، مغـز نغـــــز  بر دار

 امواج حیات با تندی وشتاب از دریا به ساحل اصابت می کنندتر اقبال : دک-222

حیاتی که تداوم آن از نفس های آن معلوم است همان دریایی است که در جریان و تحرک است و شعور و        

چه  آگاهی های آدمی و سایر موجودات صاحب اختیار در این نظام هستی، کرانه و ساحل آن دریا ست.واقعاً آن

دریایی است که در باطن ، عمیق و پر معنی است و در ظاهر دارای  امواج تند و شتابناک است و هزاران  جزر و مد 

هایی مانند کوه و صحرا در کناره های آن قرار گرفته اند. چه می توان گفت؟ بهر حال تو از موج های بی قرار و پر 

ی که چون از دریا حرکت کند با تندی و تیزی و عظمت و قدرتی که آن دارد از من سؤال نکن ، همان امواج

صالبت عبور می نماید.آن موج های پرتالطم و سریع از دریا عبور می کنند و ساحل دریا را مقداری مرطوب می 

نمایند و نگاه هر بیننده ای را که با لذت و خوشحالی به آن امواج می نگرند متحول می سازند. هر چیزی که در 

شد و در معرض ریزش آن قرار گیرد پرنور می گردد و از آگاهی ها و دانایی های ناشی از برخورد این ساحل با

 امواج باعظمت بهره مند خواهند شد.
 آدمی شناخت و فکر وخردمندی را از امواج حیات دارددکتر اقبال : -223

کسی همنشین  نمی شوند و رنگ و بوی آن را این امواج بلند آگاهی عاشقانه به سوی ساحل دنیا می آیند ولی با       

نمی پذیرند ولی هر موجودی از نور آگاهی آن نورانی و درخشان می شود و راه درست را می یابد . این امواج 

همواره به شکل یکنواخت تأثیر نمی گذارند بهمین لحاظ ابتدا پس از برخورد با آن شی ء را اسیر و عاشق به حق می 

ور و استعداد دانستن و درک نمودن بود که انسان را به جهان نزدیک تر نمود و از جانبی، دانستن و نمایند. همین شع

درک نمودن جهان باعث گردید که آدمی از وجود پیچیده و با عظمت خود آگاه گردد. خردمندی و تعقل بود که 

ری تمام اسرار و باطن او را آشکار نقاب و موانع را از جلوی دیدگان آدمی کنار زد و لیکن سخن گویی و زبان آو

 ساخت و درون آدمی را به جهان بیرون نمایاند
 انسان از طریق شناخت خودی با جهان ارتباط و پیوند برقرار می کنددکتر اقبال : -224

در این دنیا که سرزمین سختی ها و مشقت های آدمی است ارزش آن را ندارد که حتی یکی از مقامات و       

آدمی را در خود جای دهد.بیرون از وجود خود جهان پدیده ها را احساس می کنی و در آن می بینی که  کماالت
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موجودات و تحوالت متنوعی از دشت ها ی وسیع و دریا گرفته تا صحرا و معادن گوناگون وجود دارد. تنوع و 

است و به عبارتی دیگر در عین گوناگونی وجود ما مانند دسته گلی است که رنگ و بو از این جهان کسب کرده 

اینکه جدای از جهانیم و در آن صاحب آزادی و اختیاریم ولی باز هم جزئی از جهان و وابسته به تحوالت آن 

که استقالل و خود محوری آدمی را تأمین می کند همه ی هستی انسان  در محور نگاه  هستیم. به دلیل وجود خودی

ی به این نگاه بار آورد و رشد داد واز تحرک و تأثیر این نگاه او را به جهان بیرون و بینش او قرار گرفت و او را متک

گره زد و پیوند داد ، همان جهانی که از زمین و آسمان و مهر و ماه تشکیل یافته است. از دل و حقیقت درون ما که 

ارد و همین تأثیر باعث گردید مرکز آگاهی واحساس انسانی است یک راه پنهانی و مخفی به طرف این نگاه وجود د

 تا هر انسانی  با نگاهی که دارد و قادر به شناخت جهان اطراف گردیده است خود را صاحب کرامت احساس کند.
 بین انسان که تنها ناظرجهان است و جهان رازی نهفته استدکتر اقبال : -225

نی می گذارد و اگر به قدرت خودی پی ببرد هر کس متوجه این انرژی عظیم خودی نشود رو به ضعف و ناتوا      

مانند دریا ، وسیع و چون کوه محکم و استوار می گردد. بزرگی و عظمت جهان به لحاظ شناختی است که آدمی از 

آن نموده است و اگر جهان رشد و نموی دارد و مانند یک گیاه در حال بزرگ شدن است از افتخار و کرامتی است 

ت حائز آن شده است.میان انسان که تنها ناظر آگاه به جهان است و جهان خلقت که در معرض که انسان بین موجودا

نگاه و مشاهده ی آدمی است رازی نهفته است . بهر حال آدمی هم مانند هر شیئ و ذره دیگری وجودش از نیاز و 

 احتیاج پر شده است. 
 انسان می گردد یک فیض نگاه رحمت حق باعث بالندگی معنویتر اقبال : دک-226

تو ای خدایی که شاهد و ناظر بر انسان و کل تحوالت جهان هستی! بر شهود و آگاهی من اضافه کن و از برکت       

و فیض یک نگاه پر رحمت و محبت خود به معنی واقعی مرا موجودیت حقیقی ببخش!کمال ذاتی و حقیقی هر 

ست مورد نظر و توجه و مشهود واقع شود و چون شاهد موجودی در آن است که برای شاهدی که در اوج کمال ا

عظیم است و مشهود که انسان باشد به بالندگی معنوی و ارزش باالیی سوق می یابد. کدام شاهد؟ همان شاهدی که 

حضورش از طریق این دانش های معمولی و اکتسابی ضعیف درک نمی شود و شعور و آگاهی ما نمی تواند نور 

 مشاهده نماید. تجلی وجود او را 
 این انسان است که به جهان معنی و مفهوم می بخشددکتر اقبال : -227

در واقعیت آنچه را که برای جهان و تحوالت آن برشمردیم چیزی غیر از تجلی و   نمود های انسانی نیست که     

ر پدیده ها و تطورات آن اگر آدمی جزئی از جهان نبود جهان چیزی جز نور و صدا و آثار فیزیکی دیگر که فقط د

خالصه می شد چیز دیگری نبود.حال ای انسان که مرکز عالم گشته ای! در برخورد با جهان و عظمت آن که دست 

پرقدرت حق آن را سامان داده است برای رشد و تعالی معنوی خود یاری طلب کن و نگاه و نظر خود را برای درک 

ده های آن که مسخر تو گشته اند منظم و قانونمند نما.البته تصور نشود که بهتر و استفاده ی نیکوتر از جهان و پدی

درک جهان با این ابزار چشم و دل هر چند که مثل شیر بیشه باشی بدون کمک و مساعدت دیگر عوامل موجود 

 میسر است! بلکه در این راه حتی می توان از مورچه ای هم راهنمایی خواست!
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 ی بروی او بازاسترشد معنوهم مانند جبرئیل مسیر انسان دکتر اقبال : -228

مواظب و آگاه باش که الزم است راه های رسیدن به یاری ها و حمایت های اندیشه و تفکر آدمی را بدست       

آوری، چون تو هم مانند جبرئیل فرشته ی وحی الهی قدرت بال و پر زدن داری و می توانی راه رشد و معنویت را 

.تا آنجائیکه می توانید چشم خرد و دانایی خود را گسترده تر کنید نا در این وسعت دید و نگاه با در پیش گیری

شکوه ،عظمت وجودی ذات احدیت را در این آثار شگفت انگیز نظام آفرینش مشاهده نمائید. مانند حضرت یعقوب 

ف قرار بده که از دور به مشام می رسد ، نبی علیه السالم سهم خود را از بهره وری این عالم را در بوی پیراهن یوس

همان بوی خوشی که یعقوب که از فراق فرزند دلبندش یوسف کور شده بود از مصر که تا کنعان)محل زندگی 

 یعقوب( فاصله ی بسیاری داشت احساس می نمود.
 انسان شکارچی ماهری است که با خودی جهان را تسخیر می کنددکتر اقبال : -229

ش خودی در آدمی مانند شکارچی ماهری است که پدیده های عالم مثل ماه و خورشید را تسلیم و مسخر نق         

خود می سازد و این تسلیم نمودن ماه و خورشید نه به واسطه ی زور پنجه و قدرت بدنی است بلکه با تدبیر و اندیشه 

خطرات و آسیب های آن عادت بده و تا ی قوی این کار صورت می گیرد. برای شناخت عالم ، خود را به همه ی 

آنجا که می توانی بر هستی و نیستی و آنچه که موجود است هجوم آور و با همت و اندیشه ی برتر خود آنها را 

 غافلگیر کن.
 حیات پر نفس بحــــــــر روانـي        شعـــــــــور و آگهي  او را کراني      
 هـــزاران کوه و صحرا برکنار  است    چه  دريايي که ژرف وموجـدار است      
 مـپرس ازمــــوج هاي بي قـرارش        که  هرموجش برون جست از کنارش    
 داد        نگه را لـــــــذت کیف و کمي داد گذشت،از بحـر و صحرا را نمـي  
 هرآن چیزي که آيــد درحضــورش        منور گردد ازفیض شعـــــــــورش  
 وت مست وصحبت ناپذيراست        ولي هر شيء ز نــورش مستنیر استبه خل  
 نخستین مي نمــــايــد مستنیرش        کنــد آخـــــــــر به آئیني اسیرش  
 شعورش با جهـان  نزديــک  ترکرد        جهـان او را  ز  راز او خـــــــبر کرد 
 ن نطــــــق عريان تر  نمودشخرد بنــد نقـــــاب از رخ گشودش        و لیك 

 ــافات        نگنجد اندرين دير مكـــــ                             
 ان او را  مقـامي ازمقاماتجهـــــ                            

 برون  از خويش مي بیني  جهـان را        در و دشت و يم  و صحــرا وکان را 
 ي ما         ز ما آزاد و هــــــــم وابسته ي ماجهان  رنـــــگ و بو گلدسته 

 او را به يـک تار نگــه بست        زمین و آسمــــان و مهر و مه بست خـودي
 دل ما را  به او  پیچیــده راهي است        که هر موجـودي ممنون نگاهي است

 ــــهسار گرددگر او را  کس بنینـد راز گــــــردد         گر بیند ، يم  وکـــــ
 جهان را  فــــــربهي از ديـدن ما          نهالــــــش رسته از بالیـــــدن ما

 حديث ناظر و منظــــور رازي است         دل هر ذره  درعــــرض نیازي است
 تو اي شاهد مرا مشهــود گــــردان         ز فیض يـک نظر مـــــوجود گردان

 د بودن          بـراي شاهـــــــــدي مشهود بودنکمال ذات شـيء مـــــوجو
 ز  دانش در حضــــــــور ما نبودن        منّور از  شعـــــــــــــور ما نبودن
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 جهان غیر از تجلــي هاي ما نیست         که بي ما جوه ي نور و صـــدا نیست 
 پیچش ادب کن تو هم  از  صحبتش ياري طلب کن        نگه  را از خـــــم و  

 يقین مي دان که شیـــــــران شكاري                                 
 دريــن ره خــــــــواستند ازمور ياري                         

 به ياري هاي او ازخود خبر گـــیر          تو جبــــــريل  امیني بال و  پرگیر  

 را  احدکه در يابي تمـــــــاشاي     به بسیاري گشا چشـم خــــرد را       

 نصیب خود را  ز بوي پیرهــن گیر         به کنعان نكــهت  ازمصرو يمن گیر 
 خودي صیاد و نخچیرش مـه ومهر         اسیر بند تدبیرش مه و مهــــــــر 

 چو آتش خــــــويش را اندرجهان  زن                                
  شبیخـــــــون بر مكان و المكان زن                       

  

 علم حال و علم قال                                        
 برای رسیدن به حقایق باید پوست ظاهر بینی را شکست-231

و علم دانستن لغات و انشقاق و صورت های گوناگون آنها و آگاهی به علم نحو)ارتباط بین کلمات یک جمله(         

صرف )تغییرات در یک کلمه( اساس همگی آنان حروف هستند) گر چه در جای خودارزشمندند( ولی .......  پس 

اگر کسی همه ی عمر عزیز خود را صرف یادگیری یا یاددادن علم صرف و نحو و اشتقاق لغات بپردازد و هیچ آثار 

موده است. چنین شخصی ازاین گردوی حقایق و مفهوم معنوی از آن نبرد عمر نازنین را به هرزه و بیهودگی سپری ن

زندگی فقط به قشر بیرونی و ظاهری آن دسترسی یافته است . بهر حال تا کسی این پوست ظاهر بینی را نشکند به مغز 

حقایق و یقین نخواهد رسید.البته این هم حقیقت دارد که بدون پوست هر مغزی ناپخته خواهد ماند و ما برای فراگیری 

 دین و معارف بلند و نغز آن بایستی از این علوم روز و ظاهری عبور نمائیم.
 علم دین کار دل است و علم ظاهری برای آب و گل است-230

ای برادر عزیز که چون جان محترمی! این پند را به گوش جان بشنو و با همه ی همت و توان خود در طلب و فهم      

ه به علم دین دانایی و عمل صالح داشته باشد در دو عالم به سروری و احترام علم دین کوشش کن. آن دانشمندی ک

وعزت می رسد و اگر در مرحله پائینی از زندگی باشد به مرحله ی باالی معنوی و بزرگواری صعود خواهد نمود. آن 

ی خواهد داشت تا عمل و کرداری که از روی حال عرفانی و درونی باشد برای آدمی سودمندی معنوی و نتایج بهتر

آن علمی که فقط در حد گفتگو و بحث باشد.علوم و اطالعات مادی و اقتصادی فقط بعد مادی و ظاهری مارا تقویت 

می نمایند و آب و گل وجود ما را محکم می سازند ولی علم دین از دل آدمی ریشه می گیرد )وآثار معنوی فراوانی 

 برای ما در بر دارد.(
 والنه ، اصیل ، غیر دنیایی ، معنوی و اخالقی استعلم واقعی مسئ-232

برای درک تفاوت بُعد مادی با بُعد معنوی آدمی به جسم و جان که تشکیل دهنده ی ترکیب اوست دقت کنید که       

اگر جسم در غرب باشد جان بقدری از آن دور است که انگار در شرق عالم است.! از همینجا و با این مثال می توان 

ال آدمی را به نیکی یا بد ی )پر مغزی یا بیهودگی( دسته بندی کرد ، بهمان نسبتی که علوم قال)ظاهری( با علوم و اعم

دانش های حال)معنوی و عرفانی( دارد. آن علمی که تمایل به دنیا طلبی و کشش به سوی مظاهر مادی و حیوانی دارد 
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از معنایی که رهنمودی برای آدمی به مقاصد کمال معنوی  علم مسئوالنه و اصیل نیست بلکه دارای صورتی است که

داشته باشد بدور است.  شما مطمئن باشید که علم هرگز با حرص و طمع در یکجا جمع نمی شود و اگر خواستی که 

از طریق علم و آگاهی به رتبه ی فرشتگان الهی برسی باید این نفس سگ صفت را از خود دوراندازی! دانش هایی 

دل و معارف الهی سرچشمه گرفته اند از اخالق و روش فرشتگان پاک خدایی آمده اند کسی که خانه ی درون که از 

 را از سگ نفس و شیطان وسواس سرشته است فرشتگان هرگز واردآن نمی شوند.
 از طریق مطالعه قرآن پی به سیر به آفاق )جهان( و انفس)درون خود( بیرید-233

و رسالت حضرت مصطفی خَتْم رُسُل )ص( غیر از این است؟! به جان و دل بشنو و دقت  آخر مگر رئوس دعوت      

کن که هرگز نمی تواند غیر از این باشد. اگر در خانه ی قلب و باطن آدمی صورتی از حیوان و ابلیس پلید کمین 

می شود. پس برو تخته ی کرده باشد در زمان نیاز و ضرورت هم که شده باشد فرشته ی پاک درگاه حق در آن وارد ن

دل را از نوشته های گناه و انحراف پاک کن تا فرشته ی خدا در درون تو منزل گزیند و تو را به اوج معنویت بکشاند. 

وقتی به علمی که می دانی و خوب آموخته ای عمل و رفتار نیکو داشته باشی، خداوند ترا به علومی آگاه خواهد نمود 

و نه هرگز نوشته ای! در این صورت به مزرعه ای دست یافته ای و حاصل زحمات تو خواهد بود که نه قبالً خوانده ای 

که به راحتی می توانی در آخرت از آن بهره برداری نمایی. کتاب خدا)قرآن( را مطالعه کن که چگونه ترا به سیر در 

اقعی به اصل همه راههای اخالقی انفس)خودشناسی( و آفاق)جهان شناختی( ترغیب می نماید و سعی کن با علوم و

 شایسته و فضائل انسانی برسی.
 همـي گردد همه پیرامــــــن  حرف  اشتقاق ونحو با صــــرف         لغت با  
 ـــر  نازنین کردجمله عمر خوددر اين کرد           به هـرزه صرف عمـ هرآنكو 
 هر کو پوست  نشكستنیابـد مغـــز    وزش قشر خشک افتاد دردست        زج 
 بلي بي پوست ناپخته است هرمغز          ز علــــــم  ظاهر آمد علم  دين  نغز 
 به جان و دل برو در علــم دين کوش    جان  برادر پنـــــد بنیوش      ز من  
 ـتري يافت   اگر کهتر بود ، از وي مهــ    که عالِم در دوعالََم سروري  يافت        
 ـــم  قال باشد ـاز سر احـــــوال باشد            بسي بهتر  ز عــلـــ  عمل گر 
 ولي کاري که از آب و گـــل آيد           نه چون علم است کـــان  کار دل آيد  
 میان جسم وجان بنگرچه فرقست          که اين را غرب گیري وآن چوشـرقست 
 به نسبت   با  علــــــوم  قال با حال     از اينجا  باز دان احوال اعمـــال        
 نه علـم است  آنكه دارد میل دنیا          که  صورت دارد  اما  نیست   معــــنا 
 نگردد  جمع هرگز علـــم   با  آز           مَلَـــک خواهي سگ از خود دور انداز 
 ـگ سرشته  استعلوم دين ز اخــالق فرشته است           نباشد در دلي کو سـ 

 حديث  مصطفي  آخر همین است            نكو  بشنو که  البــــــته چنین است
 درون خانه اي چون هست صورت           فرشته نايد اندر وي  ضــــــــرورت 
 برو   بزداي روي تخــته ي  دل            که تا  سازد ملــــــک پیش تو منزل 
 ثـــت            ز   بهر آخرت  مي کن حـــــــراثتاز او تحصیل کن  علم ورا 
 کتاب حق بخوان از نفس  و آفاق           مُزيّن شو به  اصـل جمـــــله  اخالق 
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 !!است که رنگ ها را تشخیص نمی دهد یخرد انسان در شناخت قیامت شبیه آن کور مادر زاد-234 

صد سال مطالب رنگ های گوناگون احساسی ندارد واگربرای توجیه رنگها  زیباییزاد است ازکسی که کورمادر       

مختلف بگویی و برهان و دلیل روشن برای او اقامه نمایی سودی نمی بخشد. رنگ های گوناگون از سپید،زرد، سرخ 

ند. حال تو برو! و بررسی کن و سبز و حتی رنگ ساده، گاه هیچ مفهومی برای او ندارند و جز سیاهی و تاریکی نیست

که این کور مادر زاد که بد حال است در کجا می تواند بینا شود؟ بی شک از دارو و ماده ای )کحل( که چشم 

پزشک تجویز می کند. خرد آدمی در رابطه با دیدن و درک حوادث قیامت و آنچه که بر بشر خواهد گذشت مانند 

 ت. آن کور مادر زاد  در شناخت رنگ ها اس
 داری وجود دارد غیر از عقل جزوی در درون انسان حقیقت معنا-235

غیر از این عقل جزوی که نصیب آدمی شده است جنبه ی دیگری هم در او هست که می تواند اسرار و پنهانی       

طور های جهان را کشف نموده و احساس نماید. این قضیه مانند این مثال است که : در سنگ و آهن هر کدام ب

جداگانه آتشی دیده نمی شود ولی چون بهم بخورند جرقه و آتش به چشم می آید! در این ارتباط جان)آتش عشق( و 

تن)مواد سوزنده( همچنین هستند که اگر بهم به درستی برخورد نمایند آتش عشق در این کالبد خاکی شعله ور می 

 این راز بزرگی است .  د که ن است که عشق به حق پیدا می شوشود. از جمع شدن جان و ت

خود را در بوته ی آزمایش و جودی خود اندکی آشنا شدی ، حال که به اهمیت جان پی بردی و به فلسفه ی و      

سازندگی قرار ده و انسان کاردانی باش. وقتی این جان و تن شبیه آن سنگ و آهن بهم برسند نوری پدید می آید که 

گردد.مطمئن باش که این تو هستی که نسخه ای از نقش الهی در زمین می باشی پس هر هر دو عالم روشن و منور می 

چیزی که می خواهی از خویشتن به جستجو بپرداز و آن را از خود بخواه)که حقیقت وجودی تو جام جهان نماست و 

 همه ی حقایق درآن منعکس است.(
 ال گويي نقل و برهانندارد  باورت  اکـــــمه ز الوان          و گـر صـد س 
 سپید و زرد و سرخ و سبز وکاهي          به  نزد  وي   نباشد  جز سیـــاهي 
 نگر تا کور  مادر زاد بد حــــال          کجا   بینا  شود  از کُحل کَـــحّال  
 خرد از  ديدن  احــــــوال عقبا          بود چون کــــــــور مادر زاد دنیا   
 طــــوري دارد انسان         که  بشناسد بــدان اســـــرا پنهان وراي عقل 
 بسان آتش اندر سنـــگ و آهن          نهاده است  ايزد اندر جان و  در تـن  
 ــود  را  بپردازــاز آن مجموع  پیدا گردد اين راز          چو بشنیدي برو خـ 
 ش هر دو عالــــم گشت روشن چو بر هم  افتاد اين سنگ و آهن         ز نور 
 واهيبجو از خـويش هر چیزي که خ      تويي تو  نسخـــه ي نقش الهي     
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 عشق عامل تقویت کننده عقل استالهیجی : -236

  عقل قوه تشخیص آدمی است ولی محدود است واما عشق دارای توانایی های فراوانی

 است که ورای عقل است . 

 ی است که عقل اگر جمال و زیبایی های عشق را نبیند چگونه درتفکرات اسیری الهیج

 می تواندخود را به کمال عشق برساند.

 عقل دراسباب و اشیاء نظر دارد ولی عشق علت و مسبب آن را می جوید 

  عقل آدمی را به دنیا و آخرت سوق می دهد ولی عشق تنها به موالی هستی توجه و.

 گرایش دارد.

 موزی وهنر تشویق می کند و عشق به مستی حق و رسیدن به سر عقل ما را بسوی علم آ

 کوی او ما را فرا می خواند.

   .عقل به جاه و مال و عشق به نادیده گرفتن آنها تمایل دارد 

  !عقل به بقا و عشق به فنای در او می اندیشد 

 .عقل طالب ومجذوب دنیاست ولی عشق دنیا را هیچ می انگارد 

 تی است و مرد عشق از خود فانی شده وخود را در راه حق نادیده دین و روش عشق بر نیس

 می گیرد.

  بهر حال درمیان عقل و عشق این کشمکش و گفتگو ادامه دارد در هر صورت عشق بی

 باک و جسور است و عقل بدنبال اسباب ظاهری دنیایی است.  

 ـمال عشق را ه دانـد او کـــتا چ   ـال عشق را         کي  بیند  جمــ عقل                   
 عقل در اسباب  مي دارد  نظــــر           عشــق مي گــويد مسبب ر ا نگر                   
 ـويد بجز موال  مگوو عقبي بجو           عشـق مي گـعقل  گـــــويددنیي                    

 ـذرعشق مي گويد ز هستي درگــ          عقل   گويد  علــــــم آموز و هنر                   
 ـله را کن پايمالو مال          عشق گويد  جمــ  عقل مي گويد  همیشه جـاه                   
 ــــو و فنا عشق گويد کو رَه  ِمحـ          عقـل گويد روزه ي صـــحو و بقا                    

 ـب دنیا بسي استعقل گويد طالــ   هیچ نیست        دنیا ـرعشق گويد فـكــ                   
 ـود فانیستيمرد عشقي، گر ز خــ    ستي       عشق را شــد دين و ملـت نی                    
 وستوخرد اسباب جـ درمیان عشق وعقل اين گفتگوست          عشق قالش                    

 به بعد ( 272) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                       

 توان رسیدالهیجی : از عقل به عشق و از عشق به توحید می -237

الهیجی می گوید:عقل به تنهایی کافی نیست بلکه به تقویت عشق نیاز دارد و آنکه می تواند فراتر از عقل 

 عشق است!! ،دآتش در خرمن هستی زن

  در ابتدا با حق وحقیقت آشنا نیستی ولی پس ازآنکه حق را اثبات نمودید غرق در دریای وسیع حق

 شوید و در آن به حیرت می رسید . می
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 پس در این زمان خودخواهی ها از شما رخت بر خواهد بست. وگدا به شاهی و عزت می رسد .

 .ان رنگ خدایی و صفات رحمانی می گیرددور می شود وانس رنگ و آلودگی ها از وجود شما

  در این حالت است که عقل رنگ عشق می گیرد و از جانب جان جانان خدای متعال کشش و

 جذب حق ،شما را فرا خواهد گرفت 

  از همه ناپاکی ها سالم می سازد و وجودتان را با آتش عشق می سوزاند تا در آن غیر خدا و آنگاه

 نباشد.

 با عالم توحید آشنا می شوید وانسان به درک حقایق خواهد رسید. در این مرحله عالی 
 بعد نفي حـق ،کــن  اثبات حق            تا که گردي غرق بحر ذات حق              
 از میان برخیزد اين مــــا و مني            پس گدا گردد به حق شاه وغني              
 رنـگ ها           دور گردد از رهت  فرسنــگ ها رنگ و بي رنگي بگیرد              

 عقل رنــگ عشق گیرد در روش           پس رسد از جانـب جانان کشش              
 زين همه آلودگي ها   پاکـت کند            آتش اندر خـــــرمن هستي زند              
 پس نمايد غیر يارانـدر ديــــــار   پاک سوزاند همه خــاشاک و خار                      
 عالــــــــم توحیـد رخ بنمايدت            هر چه گفتم جمــله  باور آيدت              

 ( 17الی  17، ابیات  020) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                           
  نیست!! الهیجی : دین عاشق چیزی جز شیفتگی حق-238

دین عاشق و رسم و مرام او غیر از عشق و شیفتگی حق نیست! عشق تمام زوایای وجود او را در هم می 

نوردد و باعث رشد و تعالی او می شود.اسیری الهیجی در باره عظمت و تأثیر عشق بر انسان سخنان جالبی دارد که 

 می گوید:

مذهب او تنهایی و ترک غیر اهلل است . ری از دنیا و فنا الیمرام و مکتب عاشق ، عشق ودو 

 خداست.

عشق ،آدمی را در هر لحظه به شکلی در می آورد وگاهی او را زاهد وگاهی هم رند و مست حق  

می گرداند . گاهی مؤمن می کند و گاهی هم مغ و ترسا می گرداند.گاهی هم شیخ و گاهی هم 

 رسوا در کوی و بازار رها می سازد.

وانی دارد که گاهی در بتخانه است و گاهی هم در معبد و پرستشگاه ها. گاهی عشق شعبده های فرا 

انسان عاشق را اسیر خط وخال معشوق می نماید وگاهی هم او را مست حق نموده به وجد و حال 

 می آورد. 

 عشق قادر است فرشتگان را به زمین آورد و یا خاک پست را به چرخ هفتمین اوج دهد. 

 می کند و یا می تواند او را مقلد و اسیر خود سازد.عشق مشرک را موحد  

 عشق در هر زمان صد جلوه دارد وبرای هر کسی عشوه ای نشان می دهد.  
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 عشق همان است که پیامبر را تا وصال دوست پیش برد واو را عاشق وعابد حق ساخت. 

د مس عقل و باید عشق باشد تا خرد آدمی تقویت شود ونورانی گردد و چون کیمیای عشق نباش 

 شخصیت انسان دگرگون ومتحول نخواهد شد!!
 دين عاشق عشق و تجريد و فــناست           مذهبش تفريــد و ترک ماسوي  است          

 عشق را هر دم دگرگون جلــوه است            گــاه زاهــــــد سازدت گه رند مست           
 ـا کند           گاه شیــخ شهـــــــر و گاه رسوا کندگاه مومن  گه مـغ و ترســــــ          

 عشق دارد صــد هـــــزاران  شعبده           گاه  بتخــانه کنـــد گـــــــه معبده          

 گه اسیر  خط و خالــــــــت مي کند          گاه مست وجــد و حالــــت  مي کند          
 ــــک را  بر زمین           مي برد  خاکـــــي  به  چرخ هفتمینعشق مي آرد  مَلِــ         
 عشق مشرک را  موحــــــد  مي کند           گه محقــق گه  مقلــــــــد مي کند         
 عشق آرد هر زمان صـــــــد جلوه اي          عشق با هر کس  نمايد  عشــــوه اي         
 تا وصـــــل دوست            لي مــــع اهلل در بیان  حـــل اوست عشق احمد را برد         
 عشق بايد تا  خـــــــــرد  انور  شود           کیمــــــــیا بايد که تا  مس زر شود           

 (به بعد 277) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                           
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 دریچه ای بروی جهان ،جهان بینی-239

خودشناسی که زمینه خودسازی است ازطریق شناخت جهان و محیط اطراف ریشه می گیرد وتقویت وتحکیم         

را به می پذیرد. و ازطرفی شناخت پدیده ها و بویژه پی بردن به نظمی که درحرکت و وجود آنان موج می زند ما 

سوی یک شناخت عمیق می رساند پس هرگاه با نگاه دقیق و حیرت به جهان نگریستیم به عظمت آن واقف  می 

شویم و به یک حقیقت کلی دسترسی می یابیم که عناصر و پدیده های عالم از جمله انسان بخشی از آن است ، این 

 همان جهان بینی است.
 جهان بیرون و جهان درون-241

تری غیرازخودشناسی که خیلی به آن اهمیت می دهد موضوع خودسازی را در مکتب وحدت وجود سر شبس       

لوحه تعلیمات خود قرار می دهد و از جهان بینی و نگرش به  پدیده های عالم غافل نیست . سیر برونی در آفاق که 

آیه ی مبارکه ]سنریهم آیاتنا  همان جهان بینی است و سیر درونی در انفس که منظور همان خودشناسی است و در

 /فصلت[  آمده است با هم مورد تحلیل و توجه قرار می دهد و لذا می فرماید:10 –فی اآلفاق و فی انفسهم 
 از نظم و  هماهنگی در جهان معلوم است که خدای حکیم آن را بنا نموده است-240

مورد دقت صنایعی که در آن وجود دارد صرفاً به طبیعت وجودی خویش توجه نداشته باشید بلکه جهان و   

ازهمه می خواهد که در نظام خلقت و موجودات عالم تفکر نمایند و براین توصیه  و بررسی قرار دهید و شبستری

علمی و براساس علم نجوم و ستاره شناسی که در عصرشبستری معروف و متداول بود ستارگان و سیارات مجموعه 

ایگاه هرکدام را مشخص می سازد ودراین شک نمی کندکه یک مردکامل چون شمسی را یک یک می شمارد و ج

 به این نظام دقیق بیندیشدهیچگاه آن ها را باطل و بیهوده تصور نخواهد کرد.

و به نظر او کسی که جهان خلقت را باطل و بی هدف به حساب می آورد ناشی از ضعف یقین می داند یعنی        

به شناخت دقیق و علمی جهان نبوده است و گر نه جهان با تمام نظم خود مایه حیرت و  می گوید چنین شخصی قادر

شگفتی است و بر اساس تحلیلی که دارد می گوید با نگاه دقیق به راحتی می توان فهمید که تمام این نظم و 

الهی و توحیدی هماهنگی تحت حکم خداوندی که بر نظام خلقت مسلط است اداره می شود. در واقع جهان بینی 

 بیان کننده همین حقیقت است.
 مشو  محـــــــبوس زنـدان طبايع        برون آي و نظــرکــن درصنــايع      
 تفــكرکن ،تو در خلـــــق سماوات       کــه تا ممدوح حق گـردي درآيات      
 باطــل  اگر در فكر گردي مرد کامـــــــل        هـر آئینه که گويي نیست      
 کالم حق همي ناطــق بدين است        که باطل ديدن از ضعف يقین است     
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 ولي چون بنگري در اصل اين کار        فلـــــــک را بیني اندر حكم جـبار       

 حرکت استدردستان مقتدرانه حضرت حق و با نظمی خاص در جهان بیرون-242

وشی است با ابتکار خود و به تبعیت و الگو برداری از تفکر درآفاق و انفس شبستری که متفکری بزرگ و با ه        

که قرآن تعلیم می دهد به دیدگاهی اشاره می کند که امروزه آن را جهان بینی می گویند و حیطه ی این جهان بینی 

ت انگیزی گرچه به گستردگی و شگفتنی بر جهان شناختی بطلمیوسی بودبر اساس علوم آن زمان که بیشتر مب

چشمان قوی تلسکوب های کنونی نیست ولی بیان زیبای شبستری این جهان بینی را تبیین می کند و نگاه کلی و نو 

به آدمی می بخشد و سرانجام به این واقعیت منتهی می شود که جهان با نظمی خاص در دستان پرقدرت حضرت 

 حق در حال حرکت و دگرگونی است.
 لحظه با دست توانمند الهی از اندیشه و حقایق پر و خالی می شود مولوی: انسان در هر -243

مولوی می گوید: از نقش هایی که ما بوجود آن آگاهیم و یا بی خبر مانده ایم توسط آن نقاش ازل زده می شود      

دمی است که و ما در کف با کفایت او قرار گرفته ایم و از خود چیزی نداریم.یکی از آن نقش ها اندیشه و تفکر آ

در ذهن آدمی ریخته می شود که گاهی می ماند و گاهی هم از بین می رود و ناپایدار است و این کار را خدایی که 

ذات نادیدنی است انجام می دهد. اوست که به آدمی غضب می آموزد و یا خشنودی و سپاسگزاری را می برد ، 

ه از زندگی من خواه صبح باشد یا شب از این حاالت که بخل را می آورد و سخا و بخشش را می برد.در هیچ لحظ

به حواس من می رسند خالی نیست که گاهی پایدارند و گاهی هم ناپایدار.اگر قرار است که از مشتی خاک کوزه 

ی زیبایی ساخته شود می بایستی کوزه گری او را با حرکات چرخ و دستان خود پهن و دراز کرده و ساخته 

ست که با دست های هنرمندانه خود چوب ها را بریده و با دقت و ظرافت بهم الفت و پیوند داده و باشد.این بخار ا

 به شکل یک ساخته چوبی در می آورد.

اگر قرار شد که از پارچه ای جامه ای دوخته شود خیاطی که به این کار استاد باشد الزم است و گر نه یک         

می گردد!پارچه ای که برای بستن چشم می کشند بخودی خود و بدون اینکه جامه کی دوخته می شود و یا پاره 

کسی آن را بردارد از چشم دور نمی رود و اینگونه است که آفرینش شیفته و عاشق سازنده و پردازنده خود 

ند و است.آبی که در داخل مَشک است با سقایی که بایستی آن آب را به مردم تشنه بدهد معنی و مفهوم پیدا می ک

گر نه این مشک بدون آن سقا نمی تواند پر یا خالی گردد. تو ای انسان ! در هر لحظه از اندیشه و حقایق همچون 

آب در مشک پر و خالی می شوی و به یاد داشته باش که این کار توسط خدا انجام می شود و تو تسلیم مشیت اویی 

 و او تو را شکل می دهد و کرامت می بخشد. 
 ــضردرکف نقاش  باشد  محتــــ       نقش ها گـر بي خبـــر گر با خبر              

 دمبدم در صفـحه ي انديشه  شان       ثبت و محوي مي کند آن بي نشان                  

 ـا  را  مـي بردبـــرد        بخــل مي آرد  رض خشم مي آرد رضـا را  مي             
 مدرکاتم شام و غـــدو        هیچ خالـي نیست زين اثبات و محو نیم لحظه             
 کوزه از خــود کي شود پهن و درازگر با کوزه باشـد کـارساز       کـــوزه              
 ور نه کــي گردد بريده و  مؤتلــف   چوب دردست درودگـــر معتكف                   
 ور نه از خـود چــون بدوزد  يا دَرَد  ــــي بود        جامه اندر دست خیاطـ             
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 صنع از صــانع چه سان شیدا  شود    چشم بندازچشــم،روزي کي رود                    
 ود چون شود پر يا تهـيور نه از خـ       مَشـک با  سقــا بود اي  منتهي                 
 پس بدانكه در کف صــنع  وي اي    مي شود      ي ـهر دمي پر مي شود ت             

 (0067الی  0002)مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر ششم ، ابیات                                        

 الهیجی : جهان به هم پیوسته است-244

و از یک کارخانه است واین نشان می هر چه در این عالم به شگفتی و حیرت آفریده شده است از یک استاد         

 دهد که مجموعه جهان بهم پیوسته است :
 گر ترا زو راحت و گر زحمت است بیني محض خیر وحكمت است          هرچه                             

 اشد اي سلیـم فعل حق  باطل  نب  زانكه  نايد  فعل باطل از حـــــكیم                                        

 (11الی  16، ابیات87) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                      
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 ل خود ادامه می دهدسیر و سلوک عرفانی به پایان نمی رسد بلکه به شکل های دیگری به تکام-245

حال بایدسیر و سلوک رهروی آگاه را بررسی کنیم که با آن درخت فرق دارد و این رشد و تعالی بر روی دایره      

ای به شکل کامل صورت می گیرد بطوری که چون به انتهای مسیر برسد به اول کاری که آغاز نموده بود رسیده 

آغاز دیگری برای تکامل معنوی خود داشته باشد و هیچگاه متوقف نشود  است. دوباره مانند حرکت پرگار می تواند

و بدان کاری که در ابتدا مشغول بود دوباره بدان بپردازد. این دوباره آغاز نمودن به معنی تناسخ نیست به این معنی 

لی و عنایت که روح آن عارف در جسمی دیگر شروع به فعالیت نماید بلکه جلوه ها و ظهوراتی است که از تج

پرسیدند که باالخره نهایت و پایان این راه در کجاست؟ او  خداوندی در رهرو ظاهر می گردد. از شیخ جنید بغدادی

 در جواب گفت: یعنی به اول راه باز گردیم )و دوباره برای تکمیل راه مرحله ی قبلی ، راه دیگری را شروع نمائیم.(
 ــــر  به اولرسد هم نقطه ي آخـــ      چو شد دايره ، سالـک  مُكــــمّل     
 ـاري  که اول بود در کاررگــــــار          بـدان  کـــدگر  باره شود  مـانند پ 
 ــوراتي  است در عیـن تجليين کز روي معنـي          ظهــــتناسخ  نیست ا 
 ـوع الي البدايةـفقيل هـي  الــرجــ   وقَْد َسألوا  و قـــالوا ماالنــهاية         

 

 صافي از خويشتن                                                                                                
 که خدا سیرابشان کند تا از هر گونه پلیدی پاک شوند خوشا به حال آنان-246

ه می فرماید: پروردگارشان سیرابشان کرد، چیست؟ در این /انسان( ک27، معنی آیه ی مبارکه ی)سقاهُم ربُّهُم           

یعنی از  چیست؟ طهور ( منظور از طهور باره  خوب فکر کن! و نیز در ادامه ی آیه که می فرماید:)شراباً طَهُوراً

خویشتن صاف و پاک گشتن. خوشا به حال کسانی که به این درجه ی از حالت اعالی تجلی خدا ، لذت معنوی و 

ی، ذوق و وجد، دولت و نیکبختی، حیرت و دلباختگی و شوق و رغبت به حضرت حق رسیده اند! واقعاً چه روحان

 چیزی شور انگیز تر از این معنویت می تواند باشد! 
 لذت معنوی که در آخرت از تجلی حق حاصل می شود از نعمات بهشتی باالتر است-247

آن لحظه ای که ما از این خود خواهی ها و تمایالت حیوانی نفس  خوشا به حال ما و زهی خوشحالی نسبت به       

خویش بدور باشیم، آنگاه است که به بی نیازی رسیده ایم درحالیکه درویشی بیش نیستیم. دیگر در آن بهشت 

)زنان سیاه چشم و زیبای بهشتی( و خُلد برین)بهره مند شدن همیشگی از نعمات بهشت( ارزشی نخواهد  حورالعین

شت.و آنها را با آن مقام عالی که از تجلی حق حاصل می شود نمی سنجند! چون در حکم بیگانه اند و بیگانه در دا

مقام قرب حق جایی ندارد. وقتی من روی زیبای ترا ببینم واز آن جام عشق حق بنوشم به مستی و شیفتگی و عشقی 
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هد گذشت. می دانیم که پس از هر مستیی که خواهم رسید که دیگر نخواهم فهمید که پس از آن بر من چه خوا

برای آدمی پیش می آید خماری)دردسر و کسالت( هم عارض می گردد و این اندیشه خماری پس از مستی ، دل ما 

 را پرخون نموده است که ای کاش فقط مستی بود و بس!
 طهوراًچیست؟ صافي گشتن ازخويش    چبــود؟ بینـديش؟      سقاهُم  رَبّهم 

 زهي دولت، زهي حیـرت، زهي شوق ي حالت،زهي لذت ، زهــي ذوق         زه 
 ـلق  و درويش باشیمــغني  مطـــ   خوشاآن دم که ما بي خويش باشیم         
 ـران  بر سرخاکفتاده مست  و حیـ   ادراک         نه تن، نه عقل، نه تقوي، نه  
 وت  نگنجدبیگانه در آن  خلــــ که         بهشت وحور وخُلد آنجا چه  سنجد؟  

 ندانم  تا  چه خواهـد شد پس از وي           مـيچو رويت ديدم و خوردم از آن 

        در اين انديشه دل خـون گشت  باري  پيِ  هر  مستیي  باشـد  خُمـــاري          

 در مکتب عرفانی شبستری سیر و سلوک معنوی-248

زی و رسیدن به مقاصد بلند آن بدون حرکت در مراحلی که وجود دارد و تجربه و دانش ورود به مکتب خودسا       

روندگان آن بدست آورده اند یک کار غیر ممکن و بسیار طاقت فرسا و نشدنی به نظر می رسد . بهر حال هر ایده و 

راهی است و مراحل اصول فکری و عقیدتی با طی مراحلی حاصل می شود و این اصل مسلم و قطعی است. این چه 

 آن کدام است؟ و منطق آن بر چه پایه ای استوار است؟ در این ارتباط شبستری می گوید:

مردانی که این راه ها را طی نموده اند تجارب خود را بیان داشته اند و چون از سیر و حرکت معنوی به مقصد         

ا می روند و یا نکات مثبت و مطلوبی که نصیب مسافرین عالیی دست یافتند، سعی نمودند که از کسانی که این راه ر

این خودسازی می شود سخن بگویند و در این زمینه هر کسی به فراخور حال و بر اساس برداشتی که داشت مسائل و 

موفقیت های سیر و سلوک به سوی حضرت دوست را ترسیم نمودند که البته همه در این تشریح و تبیین یکی نبودند 

یکی از]انا الحق[ سخن گفت و پیرامون مفاهیم آن داد سخن داد  و دیگری از نزدیکی به حق و حقیقت و یا  . مثالً

دوری از آن و یا سیر به سوی ابدیت و خالق جهان حرف ها زد و در این راه مطالب و معانی متفاوتی مطرح شد که 

لف، خال، خط، شراب، شمع، شاهد و ...[ همه برای از جمله آن ]جزء وکل[ و] قدیم و مُحْدث[ و یا تشبیحاتی مثل]ز

 توضیح و نشان دادن این راه بود. 
 نشاني مي دهند از منزل خـــــويش   ـیاء باز از پس و پیش       در اين راه اولــ    
 ــند در معروف و عارفسخن گفتـــ   به حد خويش چـــــون گشتند واقف           

طی مراحل برای دستیابی به کمال یک امر ضروری است و اما چگونه و تا چه حدی می  پس سیر و سلوک و       

توان پیش رفت؟ پیر تبریز که روزگاری را به خودسازی پرداخته و در این راه موفقیت هایی هم بدست آورده است 

 ، می فرماید: 

نزدیک شویم و در معرض نور هدایت  نزدیک شدن به حقیقت و کمال آن است که با این سیر و سلوک به خدا       

و لطف و مرحمت او قرار گیریم و این باالترین کمال است که نصیب انسان می شود و چنانچه به هستی خود بر 

گردیم و آفریننده جهان را در محاسبات ناقص عقالنی نادیده بگیریم گر چه چیزی از عظمت خداوندی کاسته نمی 
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و راه پیشرفت معنوی و کمال طلبی از ما گرفته می شود و این همان دور شدن از شود ولی از رشد بازمی ایستیم 

 خداست.
 قریب آن هست کو را رشّ نور است      بعید آن نیستی کز هست دور است                                   

 مواقف و منازل  خودسازی عرفانی در دیدگاه شبستری-249

الک حق مواقف و منازلی وجود دارد که اگر طی نمود به قله خودسازی می رسد . در از دیدگاه شبستری برای س    

این زمینه می گوید:طهارت و پاکی درون جهت آماده شدن برای سشیر و سلوک وخودسازی عرفانی در چهار 

 عنوان صورت می گیرد :
 طره قرار دهد.: پاک شدن از هر گونه پلیدي و آلودگي که فطرت آدمي را مورد مخا مرحله اول 
 دوري از معصیت و گناه و بدي و وسوسه هاي نفساني و عقالني:  مرحله دوم.  

 پاک شدن از اخالق زشت و ذمیمه که مورد نكوهش قرار گرفته اند که انسان با وارد شدن به آنها به :  مرحله سوم

 حیوانیت سوق پیدا مي کند.

 را که ازحقايق دست يافته است از غیر حفظ کند با اين عمل بي در اين مرحله اگر ازاسرار و آنچه :  مرحله چهارم

 شک به مرحله نهايي رسیده و سزاوار تمجید و مناجات قرار مي گیرد.

 موانع چون دراين عالم چهار است          طهــارت کردن ازوي هم چهار است     
 شرّ و وسواسنخستین پاکي از احـداث و اجناس          دوم از معصیـــت و ز     
 سیوم پاکي ز اخالق ذمیــمه است          که با او آدمــي همچون بهیمه است    
 ـیرکه اينجا  منتهي مي گرددش سـ    چهارم پاکي سرّ است  از غــــــیر         

 هر آنكو کرد حاصل اين طــهارت           شود بي شک  سزاوار مــــــناجات    

ل که به حق الزم است تا خوب درک شود و در اهداف بلند و متعالی خودسازی قرار گیرد ولی غیرازاین مراح      

کورانه است که حضرت ق دنیا طلبی و خالص از تقلید کورمرحله عالی این خودسازی تجرید یعنی نیفتادن در باتال

که از رفت. پس کسی عیسی چون به این مرحله رسید لیاقت پرواز معنوی یافت و به سوی حضرت دوست اوج گ

چون فرشته مجرد و بدون گرایشات مادی بود همچون روح صادق خدایی به آسمان جاذبه نفسانیات خود را رهانید و

 چهارم پرواز می کند.
 یدديدمخالص از ورطـه تقلــــــ  ـدم        يي غرض تجريدديــــز ترســا       
 در آيي در جناب قدس الهــــوت   ـوت       خالص از نفس ناســ اگر يابي       
 ــارم فلک شد شد          چو روح اهلل بر چهـ هر آنكس کو مجرد چون مَلِک        

 از نگاه اسیری الهیجی ،  سیر و سلوک گروه اهلچهار -251

ت یک  شاخصه درجا زدن و انحطاط و پستی اصالً پذیرفته نیست . بهر حال نشان دادن فعالیت و دریافت حقیق         

ی برجسته ی انسانی است و آن کس که قصد پیمودن این راه را دارد یک مسافر است و اصیل ترین راه ها ، آن 

مسیری است که از درون آغاز می شود مانند حرکت تکوینی یک میوه از ابتدا تا انتها ، که برای انسان نمی تواند غیر 

شهوانی و گرایشات شیطانی باشد و هرگاه اساس برخودسازی باشد آن از خودسازی و مصفا نمودن باطن از تمایالت 

 مسافر به انسان کامل می رسد مانند میوه ای که از خامی به پختگی خواهد رسید

 در نگاه شیخ محمد اسیری الهیجی در سیر و سلوک عرفانی چهار نوع سالک قابل دسته بندی است:
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 الک مجذوب مي باشدسالكي که جذب عظمت حق شده و س:  گروه اول. 

 سالكي که در زمینه سیر و سلوک اقداماتي نموده و آگاهي هاي مفیدي دارد وخواهان وصال حق است ولي :  گروه دوم

 سیر و سلوک را ناقص طي نموده است و به آخر نرسانده است.

 ت و ازآن بي خبر است سالكي که مجذوب مطلق است ولي هنوز نور معنوي تجلي بر قلب او ظاهر نشده اس:  گروه سوم

 .ولي از خود گذشته و به دوست پیوسته است و ازديدار دوست مست و سرمست شده است

 سالكي که جذبه اي براي او حاصل شده است فقط توانست سیر و سلوک بنمايد ولي از تار و پود جاذبه :  گروه چهارم

ي شود ولي از عشق وجاذبه  هاي آن اطالعي ندارد. چون هاي دنیايي هنوز نرسته است . او با پاي عقل وارد سیر و سلوک م
جانش از طريق مستي حق به کوي دوست قدم نگزارده است ولذا هنوز مست مي هستي است و از آن رها نشده است و اين دو 

 دارد. حالت دارد يا پیرو از رهبري معنوي ندارد تا راه را به او نشان دهد و يا احوال خود را از پیر راه پنهان مي

 ـكــــان  راه دين         حـــال هر يک را ز من  بشنو يقیــنچار قسم اند سالــــ             

 کاول از جذبه به حق واصل شده است  ـک آمده است        اولین مجـــــذوب سالـ             
 کي کرد و شد راه دانوان دوم را ســــالــک مجذوب  خوان         کـم سلــــــــو             

 ــاه  يافتاز خــدا جان  و دل آگــــ  ــانان راه يافت        در مقــام وصل جـــــ             
 ــق شد بي  خبرکو ز تـاب  نورحــــ   ـذوب مطلـق  مي شمر       پس سیوم مجـ             
 و سـرمــــد از مي ديـدار اوست مست  ازخودي بگذشت و واصل شدبه دوست                      
 ـوکي کرد و ازهستي نرستجــذبه است          کــو سلـــ چارمینش سالــــک  بي             
 ــــق کي واصل شودمــي رود          چون ندارد عشـاول عقــــل خويش اين راه              
 او پیوستــه مستاز مــي هستي است    چون نشد جانش به کـوي عشق پست                     
 ـان دارد از او  احــوال خوداکــــش کند         يا نهــــــيا نـــــدارد پیــــــر تاپ             

 (00الی  7، بین ابیات 778)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                           

 عارفان وجود فقط خداوند استدر نزد -250

در مکتب عرفانی عرفا نظام خلقت که امکان است در مقابل ذات حق که واجب الوجود است حکم عدد صفر را       

 دارد و اصالً بحساب نمی آید البته این تفسیر به معنی نفی واقعیت های موجود نیست .    
 جز که حـــق ديدم عیان در نقش وي     گفت عارف من نديدم هـیچ شیئ                     

 پیش عارف جز خدا موجود نیست           غیر حـق بر گــو بجز معدوم چیسـت                
 چشم بینا  و  دل دانــا طــــلب           تا که گـــردد عــــــارف  اسرار رب                
 ر          مي دهد بي شــک  ز ديد خود خــبرهر چه گويد عارف صــاحــب نظ               
 قول عارف نیست از تقــلید وظن           محض تحقیق ويقین است اين سخن                
 کیست عارف آنكه حق بیندعیـان           از درون پرده ي کَــوْن و مكــــــان               
 بحــق           گشتـــه نفــــس غیـر عــین متفقجمله ي اشیاء بیند او قائم                

 مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی                                                                                         
 برای طی خودسازی به پیر راه نیاز است-252

ی است و سکونت در دیر )صومعه( برای بقا و جاودانگی است. که عیسی ترسایی دوری از مادیت و دنیاگرای       

 علیه السالم یک نمونه ی عالی از آن است.
 اختیار خــــود را  به دست پیر ده       بي رضــايش در جهان  گامي منه                 

 يكباره دستاوالً تجريد شو از هر چــه هست        وانگهي از خود بشــو              
 باش چون مــرده بدست مرده شو       تا بگرداندتــــــــــرا او سو به سو             
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 (212)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                            

افالک و ملکوت برسیم باید به ریاضت روی آوریم و بر خالف طبع  روح خدا به اوجعیسی ون اگر می خواهیم چ

 و خواست درون از هوی و هوس پرهیز کنیم:
 از خـــــالف نفس و از ارشاد پیر        گفت اين معني بجـو  اي بي نظیر                             

 ع جو ، جان را جــدارو رياضت کش که تايابي صفــا          از خالف طب              

 از هوا و از هــــوس ها پاک شو          همچو  روح اهلل  بر افـالک شـو               
 آن شرابی که خداوند انسان را می نوشاند کدام است؟-253   

فیت راه رفتن راه و رسیدن به هدف صرفاً برای شبستری مقصود اصلی نیست و اورا قانع نمی سازد بلکه وی به کی     

و هدف عالی آن می اندیشد و برای آن ارزش فوق العاده قائل است و در این ارتباط سؤالی را مطرح می سازد و می 

گوید آن شراب پاکیزه و طهور را که خداوند مردان خاص و مومن را می نوشاند و در آیه ی:]و سقاهم ربُّهم شراباً 

 است؟/انسان[  از آن یاد کرده است کدام 27-طهوراً

[ همان صافی گشتن از خویش است و با تأکید زیاد می طهورشبستری در تفسیر آن می گوید که مقصود از ]       

فرماید که این بهترین حالت و ذوق و لذت معنوی برای انسان است که هیچ شوق و خوشبختی و احساس سعادتی از 

[ دروغین و شخصیت کاذب خود منشدیم و این]آن باالتر نیست و آرزو می کند که  ای کاش ما بی خویش می 

ساخته را بدور می انداختیم و در این حال در عین اینکه غنی و بی نیاز مطلق می شدیم در فقر و درویشی روزگار می 

گذراندیم. این حالتی است برای سالک که حتی بهشت و نعمت های آن دیگر برای او جاذب نخواهد بود و یک 

 ی گردد.عنصر بیگانه تلقی م
 سقاهم ربهم  چــــــــــبود؟ بینديش!         طهوراً چیست؟ صافي گشتن از خويش   
 زهي حالت، زهــي لـــذت، زهي ذوق          زهي دولت، زهـي حیرت، زهي شـوق    
 خوشا آن دم که ما بي خـويش   باشیم           غنيّ مطــــــلـق و درويش باشیــم     

 ری برای بندگی حقکالم شبست-254

 باشیم باید چه مراحلی را طی نمائیم؟ رهنمود شبستری چنین است: می خواهیم بنده ی خالص خدا

 راستي در عمل و اخالص و يكرنگي در نیت و انگیزه ها داشته باشیم. (1

 از اين راهي که حاصل عقل جزوي و تجربیات ضعیف و خودخواهانه است کناررويم. (2

 هاي انديشه درست و تحول جديد باشد از نو آغاز نمائیم.ايماني را که بر پايه  (3

 تابع نفس فرعوني و کافر نباشیم. (4

 به اين اسالم ظاهري که ريشه در ظاهر بیني و نیات خودخواهانه دارد به اسالم واقعي روي آوريم. (5

 افكنیم. از دو رويي ، شهرت طلبي و منت بر ديگران گذاشتن فاصله بگیريم و خرقه ي خودنمايي را بدور (6

 به مردانگي و اراده ي قوي که منشأ تحوالت دروني است گرايش پیدا کنیم. (7

 به ترسا زاده اي که وجودش ازحق وجلوه هاي آن مشحون است توجه خود را معطوف نمائیم و پیروي کنیم. (8

اري ، برزبان از هر چیزي که فكر مي کني دانسته اي و صد در صد محكم است و يا چیزي را که قصد انكار آن را د (9
 جاري نسازو بر نظر و رأي خود محكم و استوار نباش و همه ي عهد و پیمان تو براي حق باشد و به او دل ببند

 (212)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                     
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 شبستریراه رستگاری در بینش -255

اصوالً صحبت ازرهرو و سالک بدون بیان حقیقت و کیفیت راه فایده ای در بر ندارد و هر مکتب فکری و      

اعتقادی راه هایی را به مریدان خود عرضه می نماید و  شبستری بر اساس دیدگاه خود به ابعاد و مشخصات مسیری 

 : شان می دهدکه منتهی به نجات آدمی و رستگاری او می شود اینگونه ن

 مانند مردان باش و حق کسي را ضايع نكن. (1
 بطور دقیق و کامل مطیع و گوش به فرمان شريعت باش. (2
 تكالیف و احكام شرع را انجام بده و خود را از مهالک و خطرها دور نگهدار.  (3

 شي.ثروت و زن دو عامل غم و اندوهند ، بايد که چون عیسي علیه السالم از هر دوي آنها بر حذر با (4

 اطاعت وارد شوي. ازهرگونه گرايشي نسبت به مذاهب  بپرهیزي وچون درداخل دين شدي بطور تسلیم ورضاو (5

 خالصه آنكه درهرشرايط وموقعیتي،چنانچه برخالف نفس کافرکیش عمل کني به رستگاري رسیده اي. (6

 حقوق شرع را زنهار مــــگذار             و لیكـــن خويشتن را هم نگهدار    

 حنیفي شو ز هـــر قید مذاهب             در آ در ديردين مانند راهــــــب     

 نمي دانم به هرحالي که هستي           خالف نفـــتس کافرکن که رَستي      

 تجلی حق-256

ی غافل نباشد و شبستری انسان را موظف می داند که راه آشنایی با حق را بیابد و در این راه از برنامه خودساز          

دست به ابتکارات مفید بزند و از طریق علم و آگاهی خود را به سعادت برساند و اهمیت دانش آنقدر ارزشمند است 

که علم مانند پدر است و اعمال هم مانند مادر و در این تحوالت و تأثیر گذاری ها قرة العین )نور چشم آدم( احوال 

اطع و جدی از شخصیت کاذب پرهیز نمود. بویژه رفتارهای گزاف و بیهوده و و رفتار اوست. می گوید باید بطور ق

بیان نمودن مقامات عرفانی که لفظ آن با شریعت مخالف است وآشکار نمودن کراماتی که بعضی ها تمایل به بروز 

ها نمود و در آن دارند و پیدا نمودن جلوتی که بدور از مردم باشد یک امر ناپسند است والزم است که آنها را ر

ارتباط با کرامات و اعمال  خارق العاده که بعضی از اهل سیر و سلوک از خود نشان می دهند باید که ریشه آن در 

کبر و ریا و عُجب است در حالیکه خودنمایی نشان دهنده فرعونیت است یعنی موجودی که ادعای خدایی داشته 

ای موجودی متصور است . پس چنانچه راه ابلیس را ترک است در واقع رسیدن به بزرگ ترین انحطاطی که بر

کردیم به راه حق خواهیم رسید و در مجموع هر گاه کاری که اصل در فقر و نیاز ندارد و مایه خودخواهی او شود 

 اسباب استدراج و باعث سقوط اوست.
 همه اسباب استدراج و مکرست در این هر چیز کان نزباب فقرست                                             

شبستری با اشاره به این موضوع که اهل خرد چون به کاری می پردازند به ریشه و اصل آن توجه خواهند نمود         

یک رهرو بخواهد که مسیر حق را به درستی دریابد و طی نماید بایستی به عهد و پیمانی که با خدا عالم دارد وفا 

 بت قدم باشد.نماید و در این راه ثا
 میان در بند چون مردان به مردي         در آ در زمره ي اوفوا بعهدي                             

 را بنوشی حق و زیبایی آن در تو تجلی و به ظهور خواهد رسید: شراب بیخودیاگر از 

 از همـه نیــک وبديچون بنوشیدي شــراب بیخودي          فــــــارغ آيي                        
 مست گــردي از مي جام وصال          محو باشي در جمــــــال ذو الجالل                         
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 کفــــر بر خیزد همه ايمان شود          مشكل عـــــالم به حق آســان شود                         
 دوست         ازپس هرذره کومغــزست و پـــوست رو نمايــدآفتـــاب حُسن                         
 در قـیامـت آنچه  موعودخداست          بیند اينجـا هرکدام که زارباب صفاست                         

 20الی   20بیات ، ا217) مثنوی اسرارالشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                

 برای انجام امور از عقل پر نور و هدایت الهی کمک بگیرید-257            

اگر مردانگی و توانایی داری و راه ترقی و عزت را می طلبی از خانه بیرون بیا! و به سیر و سفر بپرداز، تا به          

موانعی شدی ناراحتی به خود راه نده و از آن به شناخت حقایق دسترسی یابی و چنانچه در این راه دچار مشکالت و 

سرعت عبور کن. برای طی مراحل زندگی و گذراندن روز و شب فقط کار تو تن آسایی و استراحت و آسوده طلبی 

نباشد و عمر و وقت خود را صرف خوشگذرانی و لذت طلبی در میان همراهان و مرکب های تند رو و سواری سپری 

نند حضرت ابراهیم خلیل برای رسیدن و طلب حق شجاعانه و مردانه اقدام کنی و از برخورد با ننمایی! تو باید ما

مشکالت و خطرات بیمی به خود راه ندهی و اگر قرار باشد که روزگاری را بگذرانی و عمر بامعنایی داشته باشی ، 

گیری )که چاره ای غیراز آن نداری و باید اینگونه باشد. اگر می خواهی مانند ستاره نور از ماه و خورشید بزرگ ب

گرنه باید بی فروغ باقی بمانی( و یا احساس و تخیالت خود را اصالح نمایی بایستی از عقل پر نور و هدایت الهی بهره 

 مند شوی.
 جهت موفقیت درسیر و سلوک باید از غیر خدا روی بگردانید-258

مال را داری، بایستی از غیر خدا روی بگردانی و مانند ای کسی که قصد طی مراحل سیر و سلوک به سوی ک      

ابراهیم خلیل شجاعانه بگویی: من غروب شوندگان و زوال پذیران را دوست ندارم! و یا مانند موسی فرزند عمران در 

)من حق هستم( به گوش  در شب تاریک حرکت کن تا صدای حق را از درختی که می گفت: اِنّی اناالحق وادی ایمن

بشنوی)تا به مقام قرب حق نائل آیی( .تا زمانی که کوه مشکالت و جهل و ندانم کاری در پیش روی داری  جان

خواهد بود یعنی که هرگزنمی توانی و [ همواره در جواب اینکه می خواهم حقیقت و اسرار عالم را بفهمم ،] لَنْ ترانی

 چنین چیزی امکان پذیر نیست!
 ن          هر آنچه پیشت آيد زان گــــــذرکناگر مردي برون آي و سفــر کـ 
 میاسا روز و شب  اندر مــــراحل          مشو موقوف همــــــــــراه و رواحل 
 خلیل آسا برو حق را طـــلب کن          شبي را روز و روزي را  به شب کـــن 
 ل و عقل انورستاره  با مه و خورشید اکــــــبر          بود حس و خیـــــــــا 

 گــــــوي ال اُحبّ اآلفلينبگردان از همه اي راهـــرو روي            همیشه  

 اِنّي  انـــــا  اهللوياچون موسي عمـران دراين  راه           برو تـــا بشنوي  
 است ترا تا پیش،کوه هست فاني ا ست            جــــواب لفظ  اَرَني  ، لَنْ تراني 

 وه دویی و خوخواهی را کنار بزنید با حقیقت آشنا خواهید شداگر ک-259

حقیقت مانند کهرباست و ذات تو مانند یک برگ کاه است. اگر کوه دویی و خودخواهی نباشد هیچ فاصله ای        

ا بین تو و حقیقت نخواهد بود)پس اگر موانع شخصیتی را کنار بزنی این کهربای حقیقت در هر جایی که باشی تو ر

جذب خود خواهد نمود( اگر نور تجلی خدایی بر کوه هستی و نطام آفرینش بتابد همه ی اجزای هستی را از هم جدا 

خواهد ساخت و در مرحله ای از پستی همانند خاکی که در سر راه ما واقع شده است برابری خواهد کرد. این هستی با 
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پادشاهی و کهربایی به دریوزگی و گدایی می افتد و حتی  این عظمت و بزرگی و شکوه ی خود در برابر این جذبه ی

 می تواند در یک چشم بهم زدن کوهی را به کاهی تبدیل کند!!
 وقتی به قرب حق برسی اشیاء را به همان شکلی که هستند خواهید دید-261

تا بتوانی در چون  محاسبات ضعیف و تصورات غلط را کنار بگذار و به دنبال رسول خدا محمد مصطفی)ص( باش      

شب قدری در یک سیر و عروج به آسمان ها همراه او باشی و در این گشت و گذار معنوی آیات بزرگ و بسیار مهم 

الهی را با همه ی وجودت مشاهده نمایی. پس از آنکه با خاتم االنبیاء )ص( همراه شوی و با او سیر نمایی، باید از خانه 

که خانه ی طبیعت و حصار مادیت آدمی است مانند پیامبر بیرون آیی ، تا بتوانی در همسر رسول خدا)ص(  ی امّ هانی

این عروج به حقایقی دست یابی و آنگاه رو به مردم بگویی: به من نگاه کنید تا به آن حقایقی که در این سفر در یافته 

به حق است بیندیش و خود را به  ام آگاه گردید! از هستی خود و دو جهان بگذر و به چیزی باالتر از آن که قرب

نزدیک ترین فاصله به مقام معنوی به خدای متعال برسانی که برای ما در نظر گرفته است . وقتی به این قرب حق که 

عالی ترین مقام و مرتبت عرفانی و معنوی انسان است رسیدی،  خداوند به هر چه که خواهی تمام آن اشیاء را به همان 

 تو نشان خواهد داد بطوریکه دیگر باالتر از آن دانایی و شناختی وجود نخواهد داشت. شکل واقعی خود به
 حیقت کهربا ،ذات توکاهي است       اگر کوه دويي نبود ،چه راهي است 
 تجلي گر رسداز کــــوه هستي        شود چون خاک ره، هستي ز پستي 
 د ـوهي به کاهي گدايي گردد از يک جذبه شاهي         به يک لحظه ده 
 برو اندر پـي خـــواجه به  اَسرا         تفرج کن همه آيـات کــــــــبرا 

 مَنْ  رَآني برون آي از سراي امّ هـــــاني        بگو مطـــــلق حديث 
 گذاري کن به کـاف کنج کونین        نشین بر قاف قرب  قــاب قـوسین 

 كـــــما هينمايندت همه اشیاء دهد حق مرترا هرچه که خـواهي       
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 خود سازی انسان-260     

در سراسر گلشن راز برنامه خود سازی انسان دیده می شود و این برنامه به قدری وسیع و گسترده و جدی است        

راه عرفان وتفکر منجر به ساختن  که اگر بگوئیم گلشن راز یعنی برنامه خودسازی انسان گزاف نگفته ایم! اصوالً

انسان و پرورش و تربیت اومی گردد و شبستری درمثنوی شریف خود موضوع دوری از هر گونه خالف و گناه و 

روی آوردن به مردان خدا در حول خدامحوری را یک امر الزم می شمارد و اساس بینش خود را در این آموزش 

. او بطور عمیق به انسان و به سرنوشت او می اندیشد و انسان را فراتر از این ها رساندن آدمی به انسان کامل می داند

جهان مورد نقد و بررسی قرار می دهد و همانطور که بارها گفته است برای سعادت انسان و کمال او تالش می 

 کند.

ید که اگر خواستی که شبستری در ادامه تعلیمات خود که حاصل تفکرات و راه عرفانی اوست به انسان می گو      

به بندگی خاص خدا برسی، بایستی که صدق و اخالص داشته باشی و این شخصیت کاذب که مانع پیشرفت معنوی 

تو شده است از سر راه  رشد خود برداری و ایمان جدیدی را تجربه نمایی  و هیچگاه به این اعمال ظاهر فریبانه که 

ظاهری از اسالم است کناربگذاری. چون بعضی از این ایمان های بی  چندان عمیق و اساسی نیست و نوعی برداشت

ریشه آدمی را به کفر می رساند و توجه داشته باش که ریاکاری و تظاهر به کاری که باعث تشویق دیگران شود و 

نیز به دنبال شهرت و خوش نامی بودن برای انسان خطرناک است و نوعی ریاکاری به حساب می آید و ضروری 

 ست تا این خرقه ریا را به دور افکنی.ا
 برو خود را ز راه خـــويش  برگیر           به هر يک لحظه ايماني ز سر گیر                  
 به باطن نفس تو چون هست کافر          مشو راضي بدين اسالم ظـــــاهر                    
 ه گـردان           مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان!ز نو هر لحظــه ايمان تاز                   

 راه خودسازی در تفکرات شبستری-262

شبستری معتقد است که راه خودسازی هیچگاه نباید بطور ناقص رها شود و یا در حین سیر و سلوک    

 متوقف گردد بلکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب ، توصیه های دقیقی دارد از جمله می فرماید:

 ز هر گونه قید و بند خود را رها کنید و حق کسي را ضايع نگردانید.ا 

 .و به يادداشته باشیدکه اگريک دقیقه ازشريعت دوري کنید دردنیا وآخرت بهره اي ازدين نخواهید برد 

 .حقوق شرعي را رعايت کنید و مراقب اعمال و رفتار خود باشید 

 یريد که مايه ي غم و اندوه مي شوند.تحت سیطره و جاذبه ثروت و خانواده خود قرار نگ 

 .بطور عمیق و جدي در پرستش خداوند همت کنید و خودتان را از گرايشات گوناگون خالص نمائید 
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  بهر حال يک نصیحت با ارزش وجود دارد و آن اينكه هر کسي که باشي چون بر خالف نفس کافر و تمنیات دروني خود
 عمل نمائید به راه رستگاري مي رسید!!

 نمی دانم به هر حالی که هستی     خالف نفس کافر کن که رَستی                                                    

 رهنمود  شبستری برای خودسازی درون-263

در این حال راهها بسته نخواهد بود ، به این  ؟پس اگر از دنیا و خویش و خویشان جدا شدیم به کجا روی آوریم 

 یخ شبستری دقت کنید :نصایح ش

 .با توانايي و روحیه ي جوانمردي در تار و پود اين جاذبه هاي کاذب دنیايي نیفتید 

 .حق کسي را ضايع نسازيد و درصدد مساعدت از ضعیفان و فقیران بر آيید 

 .به وظائف شرعي خود عمل کنید و ذره اي از انجام آن فرو گذاري نكنید 

 کات ، اداي دين ، ....(حقوق شرعي خود را بپردازيد) ز 

 .تقوي و خويشتن دار باشید تا محفوظ بمانید 

 .از هر چه که رنگ تعلق و دنیايي دارد پرهیز کنید ودربقاي حق که همسوي با اوست وارد شويد 

 .هر چه اين نفس کافر پیشه مي گويد بر عكس عمل کنید که راه رستگاري در آن است                                                   

 محبوب الهی است ، در دل عارف ، هستی حقیقی-264

کسی می تواند که به اسرار و پنهانی های دیدگاه وحدت وجود نسبت به عالم و خالق پی ببرد که در سیر و       

دل عارف و سلوک و طی منازل و مواقف متوقف نشود و از حرکت رشد یابنده باز نایستد و راه را بطور کامل دریابد.

نائل آمده است و وجود مطلق را از طریق کشف و  بینش عمیق درونی او به درک وجود و هستی )جهان شناختی(

شهود و عبادت و ریاضت و توجه به حق شناخته است. در این رهگذر جز به آن هستی حقیقی هیچ وجودی را در 

چکی سوسویی می زند آن را نادیده گرفته وپاک در مقابل او هستی ندانسته است واگرهستیی باشد که مانند شمع کو

باخته است.  این چه وجودی است که پر از خار و خاشاک است؟ )که هم خود را می آزارد و دیگران را رنج می 

 دهد(. چقدر شایسته است که این مزاحم را از خود دور سازی تا هستی واقعی تو پاک و صاف گردد.
 د نرانی به محبت او نمی رسی تا غیر خدا را از قلب خو-265

برو! با همت خود خانه ی درون را از آلودگی ها جارو کن و از هر گونه خار و خاشاک پاک ساز و قلب را  که    

مکان شایسته ای شده است برای ورود محبوب مهیا ساز. چون این شخصیت دروعین خود ساخته که پرداخته ذهن و 

محبوب واقعی با تمام جمال و جالل خود وارد می شود و آن همه زیبائی های  تخیالت تو است بیرون راندی ، آن

معنوی و کمال را به تو نشان خواهد داد به شرط آنکه از آن ]من[ ذره ای در تو نباشد.بهر حال هر کسی این کار نتواند 

به درک فیض حب و  ! چون این شایستگی مخصوص کسی است که از طریق عبادت و بندگی خالصانه )انجام نوافل(

هر چه غیر از خداست نفی کند و آثار آن را از جان و دل خود  دوستی خدا نائل آمده باشد و با الی )نفی( الاله اال اهلل

 جاروب نماید.
 نور تجلی حق موقعی بر قلب  انسان خواهد تابید که موانع رشد را بر طرف نماید-266

ای می گیرد که پاک و شایسته بوده و از انحراف و خطا مصون باشد و جمال و جالل خدای سبحان در مکانی ج     

اگر چنین شود تجلی آن جمال و جالل چشم و گوش آن انسان مخلص می گردد و آن شخص بدون دیدن و شنیدن 
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ن حقایق را درک خواهد نمود. تا زمانی که این هستی و شخصیت آلوده به باطل و گناه باقی است و نفس امّاره همچنا

بر تو مسلط است و زمام تو را بدست گرفته است در کمبود و نقصان بسر خواهی برد! و در این شرایط است که این 

دانش هایی که رهرو بدست آورده است به عینیت نمی رسد و به حقیقت منتهی نمی شود. پس اگر موانع بر سر راه 

 خدایی نخواهد تابید!  رشد معنوی را از خود دور نسازی در درون خانه ی دل تو نور

 در این عالم و زندگی انسان جهار نوع موانع وجود دارد که برای پاک شدن از آنها  چهار راه پیشنهاد می گرد:      

  : پیشرفت، پاکی از همه نوع آلودگی ها و گمراهی هاست. راه اول 

 شیطانی به خدای متعال.  دوری از معصیت و نافرمانی حق و پناه بردن از شر و وسوسه های:  راه دوم 

 پاک بودن از اخالق و رفتار زشت و ناپسند است که چون آدمی تصویری از آن زشتی ها از  : راه سوم

 خود نشان می دهد بویژه وقتی که در رفتار او ظاهر می گردد مانند حیوانات خطرناک و درنده می شود. 

  درون و باطن آدمی از غیر خداست که اگر به که از همه مهم تر است پاک نگهداشتن سرّ  :چهارم راه

 چنین مرحله ای برسد در این سیر که عارف خواهد داشت به کمال و نهایت خواهد رسید. 

هر آن کسی که این طهارت چهارگانه را بدست آورد به مرحله ای از رشد و خودسازی خواهد رسید که بی شک 

 بود )وصدای لبیک او را خواهد شنید(.سزاوار و الیق مناجات و همصحبتی با خدا خواهد 

 دنیا طلبی مانع حضور قلب در توجه به خدا می شود-267

اگر تو خودخواهی و شخصیت کاذب خود را در قمار زندگی دنیایی نبازی و از خود دور نسازی ، آن حضور        

د و عروج آدمی به سوی باال قلب و توجه عمیق کی حاصل می شود؟ و آن نماز کی نماز واقعی و ارتباط با معبو

خواهد شد چون ذات و هسته ی مرکزی هستی و باطن تو از انحراف پاک نگردد ، نماز و حضور قلبت کی می تواند 

اگر چنین شود و آدمی موفق به طی این  .به آن مرحله ای برسد که رسول خدا )ص( فرمود: نماز نور چشم من است

سان و خدا نخواهد بود در این شرایط رهرو به وصال خواهد رسید و عارف و طریق گردد هیچ پرده ی جدایی بین ان

 می رسند. معروف یکی می شوند و به وحدت
 کسي بر سرّ وحدت گشت  واقف        که او  واقف نشد  اندر مـــــواقف 
 دل عارف   شناساي وجود  است       وجود  مطلــــق او را  شهود  است 
 شناخت       و يا هستي که هستي  پاک درباختبجزهست حقیقي هست ن 
 وجود توهمـه خار است وخاشاک        برون  انداز از خود  جـمله را  پاک 
 برو تو خانه ي دل را  فـرو  روب        مهــــیا کن مقام  و جاي محبوب 
 چو تو بیـــرون شوي،  او اندرآيد       به تو  بي تو جمــــــال خود نمايد 
 ي کو از نوافل گشت  محبوب       به الي  نفي کرد او خانه جـــاروبکس 
 نشان يافت درون جاي محمود او مكان يافت      ز  بي يسمـع و بي يُبْصر 
 ز هستي تا بود باقــي بر  او شین      نیابد علم عـــــــارف صورت عین 
 نايــــــدت  نورموانع  تا نگـــــرداني ز خوددور       درون خانه ي دل   
 موانع چون دراين عالم چهاراست       طهارت کردن از  وي هم چهار است 
 نخستین پاکي ازاحداث و انجاس       دوم  از  معصیت ، واز شرّوســـواس 
 سیوم پاکي زاخـالق ذمیمه است        که با او آدمي همچون  بهیمه است 
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 که اينــجا  منتهي مي گرددش سیرچهارم پاکــــي سرّ است از غیر         
 هر آنكو کردحاصـل  اين طهارت       شودبي شک سزاوار منـــــــاجات 
 تو تا خود را بكــــلي در  نبازي       نمازت کي  بود هرگـــــــز نمازي 
 العـــــــینةچو ذاتت پاک گردد از همه شین       نمازت گردد  آنگه  قر 
                                                         تمـــــــییز       شود معـروف وعارف جمله يک چیزنمانددر میانه هیچ   

 انسان و تربیت نفس او در مثنوی معنوی -268

انسان با هزاران خواسته و تمنیات نفسانی مطرح است او چگونه می تواند از این اقیانوس خطرات و مخاطرات 

ل الدین مولوی که انسان و نفسش را خوب می شناسد مطالب ارزنده ای دارد که در تکمیل مباحث عبور کند ، جال

آنچه را که نفس تو می گوید که این کار بد است و انجام نده. تو به حرف آن مطرح شده کمک کار بزرگی است.

ظر نفس عمل کن چون از گوش نده.چون اعمال و پیشنهادات او همواره ضد واقعیت و حقیقت است.تو بر خالف ن

پیامبران خدا این وصیت )سفارش و توصیه( در بین مردم جهان منتشر شده است )که بر خالف نفس عمل کنید(. 

انجام مشورت )برای بهره برداری از خرد و تجربه دیگران ( امری واجب است.و اگر مشورت صورت گیرد انسان 

 در پایان انجام کاری پشیمان نخواهد شد.

 عقل امامجواب می گفتند با کسانی مشورت نمائیم؟ انبیاء در چهانبیاء ازآنان می پرسیدند که باپیروان        

)تشخیص و خردی که از پختگی و رهبری بر خوردار است(.پیامبر گفت : اگر کودک و زنی را دیدید و از نظر 

و رأی و نظر آنان را خواستید در این درست و خرد ورزی روشنی برخوردار نبودند. وقتی با آنان مشورت کردید 

 حال آنچه گفتند بر خالف آن عمل کنید و پس از تصمیم به راه خود ادامه دهید.

.اگر قرار است که از نفس خود کمک بخواهی و مشورت در کاری نمایی هر آنچه که به تو پیشنهاد می      

و روزه فرمان می دهد از آنجائیکه ذات نفس مکر کند بر عکس آن نفس پست عمل کن.اگر نفس ترا به انجام نماز 

و حیله است بی شک در این فرمان قصد فریب و انحراف تو را دارد.برای فعالیت و انجام کاری اگر با نفس 

مشورت می کنی هر چه گوید بر عکس آن عمل کن که کمال در همین است.تو قادر نیستی که با او و ستیزه 

این کار نیازمند مساعدت یاری هستی تا یتوانی با او در آمیزی.اگر خرد و تشخیص جویی های او در افتی برای 

مگر نه این است که شکر از نیشکر کامل می شود.من گری اضافه گردد تقویت خواهد شد.آدمی با تجربه و عقل دی

سحر و جادوی خود ار با )مولوی( از حیله ها و مکرهای نفس اماره انسان چیزهای عجیبی دیده ام ، این نفس مکّ

قدرت تمیز و تشخیص را از آدمی سلب می نماید.نفس وعده های پیروزی و تازه و نویی را در هر لحظه به تو می 

 دهد که در هر بار آن را نقض و بد عهدی کرده است.)در هزاران بار عهد شکنی کرده است(

و در هر لحظه و روزی بهانه ی جدیدی برای اگر صد سال عمر داشته و مهلت حیات و زندگی پیدا کنی باز ا      

انحراف تو ارائه می دهد.نفس وعده ها و ترفندهای سرد و بی معنی خود را گرم و پر حرارت برای انسان بیان می 

 کند و مانند جادویی که در مرد )انسان( اثر بگزارد و دست های او را از انجام هر کاری ببندد.
 آنچ گويد نفس تو کاينجا بد است         مشنوش چون کار او ضد آمد است                                        

 تو خالفــش کن کي از پیغمبران        اين چنین آمد وصـــیت در جهان         

 ـر کم شودود        تا پشیماني در آخـــــمشورت در کارها واجـــــب ش         
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 ــل  امامانبیاء گفتند:  با  عقــــ      ي کنــم؟  گفت امت مشورت  با ک         
 مشورت با نفس خـود گرمي کني        هرچ گــــويد کن خالف آن دني         
 ـري زايدتيــــدت       نفس مكارست  مكـــگر نماز و  روزه  مي فرما         
 باشد کـمـال  مشورت با نفس خـــود اندر فعال       هرچ باشد عكس آن         
 ــــیز اورو بر  ياري  بگیر آمــــ       برنیــــــــايي با وي و  استیز او         
 عقل قوت گیرد  از عقـــــل دگر        ني شكر کامل شود  از نیشــــكر        
 من ز مكر نفس  ديــــدم  چیزها       کو برد از سحر  خـــــود تمییز ها        
 وعده ها بدهد  ترا تــــازه بدست        کو هزاران بار آنها را  شـــــكست        
 عمر گرصد سال خود  مهلت دهد          اوت هر روزي  بهــــانه ي نونهد         
            گرم گويد وعـــــده هاي سرد را         جــــادوي مـردي  ببندد  مرد را        

 (2287الی   2277)مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر دوم، ابیات                                 

 پدیده های عالم شگفت انگیز جلوه می کننداقبال : دکتر -269

در اعماق و گستره ی نظام آفرینش پدیده ها و آثار برجسته و چشمگیری وجود دارد که آدمی را به خود جذب         

ی شگفت انگیزی او می گردد . ولی با این زیبایی و نظم و تحول که وجود دارد خورشید و ماه این  می نماید و مایه

سپهر نیلی رنگ ، باالخره روزی به کم فروغی دچار شده و رو به زوال و نابودی می گذارند. در این تصاویر شگفت 

ی جذابی چون شب و روز وجود دارد که انگیز و زیبایی بهت آور آفرینش که با نظم خاصی در جریان است تابلوها

کالبد خسته ی آفتاب را تا صبحی دیگر بر دوش خود حمل می نماید و یا ستارگانی دیده می شوند که از نور 

ظریف مهتاب پوششی از روشنایی و درخشانی را در اطراف خود منعکس می کنند. کوهساران که چون میخی در 

ه های روان و متحرک در حال حرکت خواهند بود و دریا که ثباتی در خود دل زمین فرو رفته اند مانند سنگریز

 ندارد بایک تأثیری متحول شده و به تالطم می افتد.
 عناصر زیبایی طبیعت در عین شگفتی به آسیب و فنامی رونداقبال : دکتر -271

آنان نشسته است مورد تهدید قرار  گل ها با هر رنگ و شکل و بویی در معرض باد پائیزی که در کمین و انتظار      

می گیرند و متاعی که کاروان بزرگ انسان ها در طول حیات خود جمع نموده است در این رهگذر خطر و آفات از 

دست می رود تا جان و کرامت آدمی   پابر جا باشد. این آسیب ها و افت و خیز ها ی روزگار ، عدم ثباتی در هستی 

گل الله صحرایی هم  قادر به حفظ گوهر شبنم برچهره ی خود نیست  چون در لحظه  جاری ساخته است. بطوریکه

ای که این شبنم پدید می آید در لحظه بعد نخواهد ماند و از بین خواهد رفت. پدیده های عالم مانند آن الله که در 

دورانی را طی نموده و به  سیل حوادث و تغییرات افتاده اند بدون اینکه آهنگ موزون و زیبای آفرینش را بشنوند

پیری و فرسودگی می رسند و یا شبیه آن سنگی که استعداد جرقه زدن در خود دارد ولی این استعداد در آن کور 

شده و آتشی از آن بر نمی خیزد. از من درباره جهانی بودن و فراگیر بودن مرگ سؤال نکنید در حالیکه من وتو که 

 وی مرگ در شتابیم و انگار توسط زنجیری ما را به جانب خود می برد.از جنس انسانیم باپای خود به س
 ته گردون مقام دلــــــپذير است         ولیكن مهر و ماهش زود میر است 
 به دوش شام نعش آفتـــــــابي         کواکب را کفــــــــن ازمهتابي 
 دريا  به آني پردکهسار چون ريــــــگ رواني         دگرگــــون مي شود  
 گُالن  را در کمین  باد خزان است         متاع کاروان از بیم جــــان است 
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 ز شبنم الله را گـــــــوهر نمايد         دمي ماند دمي ديگـــــــــرنماند 
 نوا  نشنیده در چنــــــگي بمیرد         شرر ناجسته در  سنــــگي بمیرد  

 پرس از من ز عالــــم گیري  مرگم                       
                                                من وتو از نفس زنجــــــیري مرگ                       

 ثباتی در پدیده های دنیا که سرای غریبی و تنهایی است دیده نمی شود!!دکتر اقبال : -270

ه ی موجودات عالم ریخته شده است بطوریکه همه ی پدیده های جهان فنا و نیستی چون شرابی در کام  هم         

پس از سیر زمان باالخره روزی به مرگ و نابودی نزدیک خواهند شد. این جهان منظم گر چه تماشاگه ی چشم و 

ی دل ماست و سرانجام با مرگ ناگهانی رو به زوال می رود ولی ما آن را جهان زیبایی های ماه وستارگان تصور م

کنیم! این جهان بقدری بهم پیوسته و بهم مرتبط است که اگر ذره ناقابلی از آن بخواهد که مسیری غیر از آنچه را که 

کل پدیده ها در پیش دارند انتخاب نماید تنها کافی است که با یک نگاه حکیمانه و فرمان سریع حضرت حق رام و 

یکی از آن هستیم ، حال وقتی در دنیا ثبات و پایداری نیست تو  تسلیم شود! این است دنیا و سرنوشت آن ، که ما هم

از انسانی مانند من چه توقعی برای قرار و آرامش داری ؟ بهر حال انسان ها در دایره گردش ایام و تحوالت جهانی 

نیست.          همچون سایر ذره ها و پدیده ها در چهار چوب قوانین علت و معلول آن قرار دارنددرحالیکه گریزی از آن

گوهر خودی را همراه با شیفتگی و عالقمندی حفظ کن و در تقویت آن کوشا باش .چون از همین کوکب درخشان 

و پرنور خودی است که تاریکی های جهل و نادانی و بی تجربگی به روشنایی و پختگی تبدیل می گردد. این جهان 

داتی است که دائماً در حال افول و زوال اند و در این که دستخوش تحول و دگر گونی مداوم است جایگاه موجو

 سرای غریبی و تنهایی انسان ، عرفان و شناخت ناب حقایق در همین کلمه خالصه می شود.
 انسان در عین رفتن بسوی فنا به استقالل و رشد می اندیشد دکتر اقبال : -272

باطل و بیهودگی تالش  نمی کند و ما انسان ها بدنبال  در مجموع ، حقیقت درونی و باطن آدمی برای رسیدن به      

اهدافی نیستیم که غم و ناراحتی بی حاصل آن ما را از پای در آورد و به ورطه ی هالکت سوق دهد. بلکه بر عکس، 

همه بدنبال تحقق اهداف بلند و آرزوهایی هستند که با خوشحالی و انبساط درونی با شوق و عالقه به جستجوی آن 

خاسته اند که درواقع یک نوع تالش همگانی سازماندهی شده است. می توان تنها در تعریف خودی گفت که  بر

فراق ، جدایی و استقالل پدیده ها بویژه برای تقویت وجود انسان ها ست  زوال و نیستی در آن راه ندارد بلکه خودی

به وصال حق رسیده است. نباید ناامید شد که هرچقدر این خودی رشد یابد و پر قدرت گردد می توان گفت که 

چون بهر حال می توان از نفس های گرم و پر حرارت ، چراغ زندگی را روشن نگه داشت و حتی کاری بزرگ تر 

از آن هم می توان انجام داد که شاید در ظاهر ناممکن به نظر برسد مثل دوختن شکافی که در آسمان ایجاد شده 

 است!! 
 باده عشق ومستی حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ریخته شود دکتر اقبال :-273

خدایی که زنده واقعی است به این شکل نیست که سخن نگفته باشد و یا قادر به سخن گفتن نباشد و یا اینکه       

. در میان ما تجلی ها و شعاع های تابش رحمت و برکات او شامل نظام خلقت علی الخصوص جوامع انسانی نگردد

انسان ها چند در صد در معرض این نور الهی قرار گرفته اند و عاشق و شیفته ی او گردیده اند ؟ چه کسی ازآن باده 
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ی عشق نوشیده و آشفته حال گردیده و ساغر آن را بر سر خود زده است؟ این همه زیبایی ها تعجب انگیز و تناسب 

در شده است؟ و یا بیشترین زیبایی ها که مانند ماه آسمان پرتوهای و کمال در هندسه ی وجود ، از چه کسی صا

 کمال دارند نصیب چه کسی گشته است و این ماه برسر کدام خانه ی سعادت در طواف و گردش است؟ 

جهان الست و آن صحنه ی عالی و سرنوشت ساز از کدام وجود عزیزی شکل گرفت؟ و یا این بلی که جواب       

سؤال که آیا من خدای تو نیستم؟ از جانب چه کسی بوده است؟ اوست که آتش شوق و عشق به حق  قاطعی به این

را در هیبت خاک آدمی قرار داد و این عشق هزاران پرده های درونی و اعماق وجود ما را سوخت و ما را عمیقاً 

پر از شراب عشق به حق توسط متوجه ی ذات حق نمود. تا زمانی که این انسان در صحنه ی دنیا وجود دارد جام 

ساقی الست در حال حرکت است و در کام تشنه کامان می ریزد و این شور و شوق آدمی و رقابت و هنگامه هیچگاه 

 از نفس نمی افتد و همچنان زنده و پاینده است. 

ن را به عشق ازتنهایی ساقی دلم سوخت ، بهمین لحاظ قصد آن دارم که باعث گرمی مجلس او گردم و دیگرا     

حق دعوت نمایم!! ریشه های قوی درخت تناور خودی را با قرار دادن دانه ای که بر زمین خود کاشته ام تقویت و 

مستحکم می نمایم و برای رسیدن به حق و حصول به کمال و رشد معنوی اساس خودی را در خودم حفظ خواهم 

 نمود.
 بي دُردانه او را عـــــــام کردندفنا را باده ي  هر جــــــام کردند       چه  

 تماشا گاه مرگ ناگـــــــــهان را       جهــــــــان ماه و انجم  نام کردند
 اگر يک ذره اش خوي رم آمو خت        به افسون  نگــــــــاهي رام کردند 
 قرار از  ما چه جـــــويي که ما را        اسیر  گــــــــــردش  ايـام کردند 

 خــــــودي در سینه ي چاکي نگهدار                       
 ازين کــــــــوکب چـراغ  شام کردند                       

 جهان يكسر مقـــــام آفلین است        در اين غربت سرا عرفان همین است 
 دل ما درتـــــالش باطلي نیست         نصیب ما غـــم  بي حاصلي نیست 

 اينجـــــــــــا  آرزو را          سرور ذوق  و شــــوق جستـجو رانگه داند
 خــودي را الزوالي مي تــوان کرد        فراقي را وصـــالي مي توان  کرد 

 چراغي ازدم گـــــــرمي توان سوخت                        
 به سوزن چاک گردون مي توان دوخت                        

 ده بي ذوق سخــن نیست       تجلي هاي او  بي انجمـــن نیستخداي زن 
 که برق جلوه ي او بر جگـــر زد ؟       که خورد آن باده و  ساغــر بسر زد؟ 
 عیار حسن و خــوبي ازدل کیست؟        مه  او در طـــــواف منزل کیست؟ 

 برخاست؟ از پرده ي سازي که بليازخلوت نازي که برخاست؟          الست 

 چه آتش عشق در خاکي برافروخت        هزاران پرده يک آواز ما سوخــــت 
 اگر مائیم گردان  جام ، ساقـي است        به بزمش گرمي هنـگامه باقي است 

 مرا دل سوخــــــــت برتنهايي او       کنــم  ســـامـان بزم آرائــــي او  
 مي کـــــارم  خودي رامثال دانه                         
 براي او نگهدارم خــــــــودي را                        
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 ستری به وظائف خود عمل نمی کنند!!علمای عصرشب-274

اگر فرزند نشانی از خوبی پدررا با خود همراه داشت نورعلی نور می شد و چه چیزی بهتر از این می توانست         

باشد، ولی افسوس که ندارد! حال اگر فرزند دارای اندیشه و رأی درستی است و نیکبخت و سعادتمند است مانند یک 

بر آمده است که همان سرّ و پنهانی پدراست )بهر حال این میوه از آن درخت و این پسر از آن پدر  میوه پخته و تازه

آشکار گردیده است( ولی کو آن پدر که چنین میوه ی پخته ای را ارائه دهد؟! آن بزرگان و علمای دین که نیک را 

ر جامعه تربیت کنند که مایه ی سربلندی و از بد تشخیص نمی دهند چگونه می توانند مردان وارسته و بیکبختی را د

 عزت باشند!!
 باید به اجرای تعهدی باشیم که به عهده ماست-275

هوم است که کسی مفاد دین را خوب بفهمد و بیاموزد و درون پیروی کردن از علم دین به این مف مرید بودن و         

کنون از شخصی که مرده است می تواند چیزی بیاموزد؟ خود را از نور و روشنایی دین درخشان نماید. آیا کسی تا 

آیا مُشتی خاکستر که از زمین برداشته می شود می تواند چراغی را بر افروزد وراه آدمیان را روشنایی بخشد؟ وقتی این 

 مسائل را که در جلوی چشمان من است و مرا آزار می دهد می بینم این مطلب در دلم خطور می کند که زنّاری به

و آماده ی خدمت و اجرای تعهدی باشم که بر عهده ی من است.و این زنار به کمر بستن نه به خاطر آن  کمر ببندم

است که من از شهرت در میان مردم برخوردار نیستم ، بلی دربین مردم شهرتی دارم! گر چه از داشتن آن عار و ننگ 

خسیس و تنگ نظرند همه شهرت را به سوی خود کشیده اند دارم و دوری می کنم.از آنجائیکه شریکانم در کار دنیا 

و برای من چیزی باقی نگذاشته اند ! پس بهتر است که سر در جیب خود فرو برم و در خلوتی به تنهایی بگذرانم که از 

 بسیاری شهرت بهتر و پرثمرتر است.
 از روی اخالص عبادت کنید عادت را کنار بگذارید و-276

به من الهامی می رسد و مرا آگاه می سازد که به این ابلهان و نادانان خرده نگیرم و اعتراضی نداشته گاهی از حق       

باشم ! چون بهر حال وجود آنان بر اساس حکمتی است!! به این مثال توجه کنید: که هر گاه رفتگران یک شهر که 

زباله ها را از کوی و برزن تخلیه نکنند از بوی  مأمور جمع آوری خاکروبه های آن شهرهستند نبودند و یا به هر دلیلی

ناشایست و متعفن آشغال ها همه ی مردم در مشکالت و گرفتاری ها می افتند! پس به این حقیقت می رسیم که هر 

کسی بر اساس جنس و گرایش خود به عملی دست می زند و عهده دار کاری در این جهان می شود و این است دوام 
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خدای متعال به حقیقت آن از همه آگاهتر است. باید مراقب باشی تا همنشین و رفیق نااهل و نادان  واداره جهان که

نشوی! بلکه از آن فرار کنی! و اگر خواستی که عبادت خدای نمایی از عادت و انجام حرکات پی در پپی و نامفهوم 

در یک جاجمع نمی شود پس چه بهتر برای پرهیز کنی. هیچگاه عادت با عبادتی که از روی اخالص و طمأنینه است  

 انجام عبادت و بهره برداری صحیح از آن ، از عادت بگذری و به توجه و اشتیاق درون روی آوری.
 نورٌ  علـي نورٌاگر داردنشان باب خــــــود، پور         چه گويم چون بود   
 خت   است پسرکونیک رأي و نیكبخت  است         چو مـیوه زبده ي  سرّ در 
 و لیكن شیخ دين کي  گردد آنكو          نداند نیـــــــک از  بد ، بد ز نیكو ؟  
 مريدي ،علم دين  آمـــوختن بود          چراغ   دل ز  نور افــــــروختن بود 
 کسي ازمرده،علم آموخت هـرگز؟          زخـــــــاکستر چراغ افروخت هرگز؟ 
 ـويش زنّارببندم  بر میان خـــــــ        اين کــار   مرا در دل همـي آيد کز 
 نه زان معني که من شهرت  ندارم         بلي دارم ولي زان هست عــــــارم 
 ــهرت به بسیارنكار          خمولي بهتر از شـــشريكم چون خسیس آمد دراي 
 ر از ابلهي دق ــمت  مگیکه برحكــدگر باره رسد الهامي  از حـــــق           
 اگر کنّاس نبود در ممـــــــالک           همه خلق اوفتند اندر مهـــــــالک 
 ـــان ، واهلل   اعلمــت ضمّ          چنین  آمد جهــبود جنسیت آخر علـــــ 
 ـــادت  بپرهیزريز          عبادت خواهي از عــولي ازصحبت نا اهــــــل بگ 
 ـــذر ز عادتادت          عبادت مي کني بگـــدت  با عبنگردد جمع ، عــــا 

 انتقاد شبستری از مربیان و مدیران اخالقی و اعتقادی جامعه-277

شبستری نه تنها به فرد و رفتارهای او توجه دارد بلکه تحوالت جامعه بویژه مدیران و مربیان معنوی آن را در        

نان را محور رشد یا انحراف می شمارد و درباره نارسائی هایی که در سطح به محاسبات خود دائماً وارد می سازد و آ

 ظاهر دانایان جامعه مشاهده می شود احوال عالم را واژگون و نامطلوب می بیند و انتقاداتی دارد، می فرماید:

عنوان رهبری مورد کارخطایی است که مردم نگران و مضطرب را همدل و متحد نامید و یا جهل و نادانی را ب       

قبول قرار داد و این مانع رشد مردم شده و در بین آنان ناراحتی و خلل ایجاد نموده است و انگار آخرالزمان است و 

دجّال اعور نمونه ای از خود را فرستاده است وخردجّال در پیشاپیش همه در حرکت است  و اما آن کسی که کور و 

دین به جای عمل و رشد وتعالی انگار به زمین نرسیده ودر همان آسمان مانده کر است شبان مردم شده است و علوم 

است و کسی از بیان جهل و پیروی از نادان ابایی ندارد. پس اگر تصمیم بر این است که از کسانی که از حداقل 

 را به عهده بگیرند! دانایی و تجزیه و تحلیل حقایق عاجزند دنباله روی شود آنان چگونه می توانند هدایت فکری شما
 به جمعیت لقب کردند تشـــويش        خــري را پیشــوا کرده، زهي ريش!    
 فتاده سروري اکنون به جُهّــــال         از اين گشتــند مردم جمــله بد حال    
 نگر دجّال اعـــــــــور تا چگونه        فرستاده است در عالــــــــم نمونه    
 اکنون که کور و کر شبان شد        علــــــــوم دين همه بر آسمان شدببین     

 پیشوایان نادان بر افراد نادان رهبری می کنند -278   

تشویش و اضطراب را که ناشی از روح مادی و دنیاگرایی است با تبلیغات دروغین و افکار غلط خود اتفاق و       

و نادانی را پیشوای خود کرده و بدنبال آن راه افتاده اند! چه زشت و ناگوار است اتحاد نام نهاده اند و یک موجود ابله 
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این نادانی و حماقت. اکنون سروری و هدایت مردم بدست نادانان و قداره بندان افتاده است و مردم از این ناروایی و 

.خوب دقت کنید آن دجّال جهل و قساوت ناراضی و بد حال شده اند و روزگار بر آنان سخت و دشوار گشته است

)تکذیب کننده ی راه حق و حقیقت که فقط یک چشم چپ بر پیشانی خود دارد( که می بایستی در آخرالزمان  اَعْوَر

ظاهر گردد انگار نمونه ای از خود را فرستاده است و این رهبران نادان و گمراه همانند او می باشند! ای انسانی که به 

نام دارد در بین مردم به  که جَسّاس ساس و باریک هستی! بی شک متوجه می شوی خر دجّالاتفاقات و رخداد ها ، ح

راه افتاده و دیگران را به رهبریت نادان دعوت می نماید.آن خرکه در پیشاهنگی و جلوداری مردم عَلَم و پرچم جهل و 

و در کنار هم می باشند به دنبال آن در  بی خبری را بر افراشته است افراد نادانی مانند خران بی خبر که پشت سر هم

 حرکتند! 
 کسانی که به حقیقت نرسیده اند شایسته رهبری وهدایت مردم نیستند-279

رسول خدا محمد مصطفی )ص( وقتی که می خواست کیفیت و زمان وقوع آخرالزمان را توضیح دهند در باره      

نموده اند) که در کتاب های معتبر مضبوط است(در این زمان نشانه ی دجال و خر او سخن ها گفته و مردم را مطلع 

)عصر شیخ شبستری( آن کسانی که شبان و پاسبان دین هستند)علما و دانشمندان آگاه و دانا( همه کور و کر شده اند 

ر زمین )نه سخن خالف می شنوند و نه حقایق را بیان می کنند( و علوم دین که باید عامل هدایت و نجات مردم باشد د

هیچگونه پیام و نشانی ندارد )و از همان آسمان پائین نیامده است!( افرادی هستند که از عرضه ی مکتب دروغین و 

تجاوز به حقیقت و نعل وارونه زدن و گسستن محبت و پیوند مردم و آنان را به راه ضاللت و بی خبری کشاندند شرم 

 فته اند همچنان توسن بی شرمی را به پیش می برند! و حیا ندارند و از اینکه به حقیقت دسترسی نیا
 پدران معنوی )علماء( اگر در جای خود نباشند فرزندان معنوی)مردم( تربیت نمی شوند-281

حال و روزگار مردم عالم واژگونه و بر عکس شده است و کسی در جای واقعی خود نیست و اگر عاقل و دانا       

ی بر خوردار باشی به راحتی می توانی که این حقایق را با چشمان خود بنگری. آن باشی و از تجزیه و تحلیل خوب

شیطان که سلسله جنبان رانده شدگان و مطرودین و مظهر نفرت و دشمنی است اکنون پدر فکری این جاهالن شده و 

ا لَقيا غُالماً فقتله فانطلقا حتي اذ:]رهبر زمان محسوب می شود. در حکایت موسی و خضر در سوره ی مبارکه ی کهف 

کودکی  بنا به مصالحی که بعداً اتفاق می افتد خضر نبی )ع(/کهف[ 06قال اَقَتَلْتَ نفساً زكيّةً بغير نفس لقد جئت نُكراً، 

را می کشد در حالیکه آن فرزند ناصالح و بدکار دارای پدر یا جد پدری صالحی بود! شما نادانان بر خالف نظر خیر 

نبی شیخ و بزرگی را رهبر فکری خود ساخته اید و به دنبال او به راه افتاده اید که از نادانی در مرتبه خواهانه ی خضر 

ی پائین تری از خر قرار گرقته است. آن شخص که خود را پدر فکری تو می داند از حداقل تشخیص و دانایی بر 

 ز گمراهی ها پاک و رها گرداند.خوردار نیست چگونه می تواند ترا که سرّ )فرزند معنوی( او هستی ا
 به جمعیت لقــب کردندتشويش          خري را  پیشوا کرده ، زهــــي ريش !  
 فتاده  سروري اکنون  به جُهـّال          از اين گشتند مردم  جمـــــله بد حال 
 نه ؟نگر دَجّال  اَعْوَر تا چـــــــگونه         فرستاده است  در عالــــــــم نمو 
 نمونه  باز بین اي مـــرد حسّاس        خـــــر او  را  که نامش  هست جَسّاس 
 شده از جهل پیش آهنگ  آن خر         خـــران  را  بین  همه  در تنگ آن  خر 
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 چو خواجه قصه ي آخرزمان کرد          به چندين جاي از اين  معـني نشان کرد 
 علـــــــوم دين همـــه  بر آسمان شد        ببین اکنون که کور وکر شبان شد 
 نماند اندرمیانه ، رفــــــق وآزرم         نمي دارد کسي  ازجاهـــــــــلي شرم 
 همه احوال عالــم واژگون  است          اگر  تو عــــــاقلي بنگر که چون است 
 طرد و مقت است پدرنیكو بُد،اکنون شیخ وقت  است        کسي کارباب  لـــعن و 

 خضر مي کُشت آن فرزند طالــح          که اورا  بُد پدر يا جـــــــد صـــــالح
 کنون با شیخ خود کردي تواي خر        خــــــري را کز خري  هست از تو خرتر 

 چگـــــــــــونه پاک  گرداند ترا  سرّ ؟برّ         است از  اليَعْرِفُ الهرّ خود او 

                                                            الهیجی : مردان خدا مورد محافظت الهی هستند-284           

الهیجی پس ازآنکه راه های تجربه شدن عرفان عملی را توضیح می دهد و آنها را در چهار دسته تقسیم می 

حبدل شناخته شوند ،سخنانی مفید و ارزنده ای دارد : خیال کند در باره اینکه حال چگونه باید این افراد و مردان صا

نکنید که آن صاحبدالن ومردان خدا پهنان شده اند و از مردم فاصله گرفته اند؟! چنین نیست! بلکه در میان شما 

نبال زندگی می کنند و در کنار شما و در همسایگی شما و شاید در روبروی شما نشسته اند ولیتو غافل از همه چیز بد

آنان می گردی که پس اینان کجایند ؟ پس چرا ما آنها را نمی بینیم.اگر شما دیده روشن حق بین که از نور خدایی 

 هدایت شده است داشته باشیدمی توانید درون پرده اسرار را ببینید و به روی شاه نظر افکنید!

ر گنبدی )قبه ای ( جمع شده اند و مگر این حدیث قدسی را نشنیدید که فرمود اولیاء و دوستان من درزی 

مورد محافظت من هستند و الجرم در پشت پرده پنهان شده اند و دیده نمی شوند!مگر چیزی را که خدا بخواهد 

رحمت .پنهان شود چه کسی قادر است که آن را ببیند!وکدام دیده و چشمی است که بتواند آن را مشاهده نماید

تغییری در ماهیت آنان ایجاد کند که کسی آنان را نشناسد ونه نبود که تبدیل ون مردان اینگوتوجه حق نسبت به آ

 بلکه هدف اصلی مراقبت و مواظبت و حمایت ازآنان بود تا در زیر آنجایگاه خاص آنان را جمع کند.  

 پیش تو حاضــــــر نشسته  روبرو           توخبرجـــويان که آخرکــو وکو؟              
 ديده بايد روشــــــــــن از نور اله          تا درون پرده بیند روي  شــــاه              

 الجــرم گشتند پنهان در حجاب           بشنو از حـــق اولیاء تحــت  قباب              

 هر چه حق خواهد که باشد آن نهان          کي تواند  ديده ها  ديدن  عـیان              
 رحمت حق هـــــیچ تبديلي نداشت          در قباب غیـرت ايشان را گذاشت             

 (07الی  70، ابیات 077) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                

 بدست می آیند الهیجی : حقایقی هستند که تنها  از کشف و شهود-282

معانی و اسراری که باید انسان بداند با کشف و شهود دل بدست می آید مطالبی که در نوشته ها نمی توان آنان را پیدا 

 کرد. 
 آن معاني کو شود  مكــــشوف دل        کي در آيد در عبــــــارات و ســجل               

 نیست ممكن صـد يكش کـردن  بیان        آنچه ديدم من به چشم  دل عـیان             

 ق  چون در آيد د ر قیودايد در حدود         بحــر مطلــزانكه  نامحـــــدود  ن           
 ـابسرّ معنـي کـي بگنـجد در کتــ  مي نیفـزايد عبارت جزحــــــجاب                  
 واهدگشت ذات کي کشف خـ صفت چون حجاب ذات میـگردد صــفات         از           
 ون شــوي  فاني  بداني کیستيعني شنو در  نیستي         چــــکشف اين مـــ           

 (778الی  770، ابیات 278)مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                          
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                             یددر شناخت حق و باطل دچار اشتباه نشوالهیجی : -283      

 ا را از آن درباخـتيدين و دنیـ    ـا  نشنـاخـتي     اشقیـــا  از اولیـــــ                                        
 الجرم هرگــز نداني ره  زچـاه  کرده اي اعمـي تر  از خـود پیر راه                                               

 تا که گشتي  منــكر اهـل خدا   ـــــور رهنما      غول را  کردي تصــ                                       
 خر ز عیسي وا نداني اي فقیــر  و پیر        ـديساختي  دجّـال را  مهــ                                       

 ازطـــريق ره روان کي آگهست   نه پیراست اوکه شیطان رهست      خود                                       
 (7الی  2ابیات  71) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                                                

 عرفان سیاسی و اخالقی امام خمینی الگوی جدیدی برای بشر امروز-284

شبستری همراه با انتقاداتی که نسبت به کسانی که مورد توجه مردم هستند دارد مرد حق را معرفی نموده و به         

جامعه نشان می دهد و صفات برجسته آنان را بیان می کند و اگر آنچه را که او می گوید مقایسه ای با تحوالت 

برخورد می نمائیم که  رحمة هللا عليهچون امام خمینی پایانی قرن بیستم میالدی صورت گیرد به چهره ی بزرگ مردی 

 با عرفان سیاسی خود الگوی جدیدی را برای بشر در بند امروزی به درستی ترسیم نمود:
 .همه وجودش تواضع در برابر خدا بود و چهره اش از نور معنويت سرشار بود 

  معنوي بقدري قوي بود که از هر اشاره و لفظي که بر او عاشق حق طلبان بود و همه هم عاشق او بودند و اين جاذبه هاي
 زيان جاري مي ساخت دل ها را به حرکت در مي آورد.

 .در هر صحنه اي از انقالب و کشور و با هر نگاه و حرف او هزاران انسان به صحنه هاي ايثار و فداکاري روي مي آوردند 

 سر مي شدند و از خود بیخود مي گشتند که شهداي انقالب  وقتي بر جام عاشقان خود جرعه اي مي ريخت آنان بي جان و
 اسالمي نمونه هاي واضح اين سُكر عرفاني مي باشند.

 .مردان حق ، پیران راه سیر و سلوک در جذبه ي اين مرد دانا بودند و از جاذبه ي روي او خالصي نداشتند 

 ان گريه سر مي دادند و براي شهادت در راه آن به عشق او و به شوق او بود که مردان جبهه و جنگ شبانه و سحرگاه
 همیشه عزيز لحظه شماري مي کردند و اصالً در آن حاالت کسي از آنان متوجه ي خود و موقعیت اجتماعي خود نبود.

  صمیمیت و اخالص او به حدي بود که دانشمند دين تسلیم او بود و نظريه هاي سیاسي و فقهي و اجتماعي و..... او سر آمد
 ه ي رأي ها و مكتب ها بود. هم

  عشق نسبت به او به شكلي بود که مردان فراواني زندگي و موقعیت برتر و رفاه و خوشي را رها نمودند و آواره ي جبهه ها و
 حماسه ها شدند.

 ني وقتي در رأس يک انقالب معنوي و مردمي قرار گرفت مردان مومني از اکناف جهان بدو روي آوردند و از طرفي دشمنا
که منافع آنان به خطر افتاده بود به دشمني و عداوت با او برخاستند . نام او و کار عظیم او براي مردم دنیا آشنا و گاهي 

 شگفت انگیز است.

  . از خود رهیده بود و به خدا پیوسته بود . او خود يک اناالحق گوي بود شبیه منصور حالج. هیچگاه در دام دنیاطلبي نیفتاد
میلیوني که براي استقبال او آمده بودند پس از گذشت عمري از زندگي پرافتخار براي شرف و عزت کشور در آن مردان 

هنگام آخرين وداع دوباره خیابان هاي تهران را پر کرده بودند و همه ي ايران در فقدان رهبر معنوي خود گريست! همه جا 
 رحمة هللا عليهنام او، ياد او و راه اوست. 

 دین که باید مقتدای مردم باشد ، چه کسی است؟ عالِم-285

شبستری عالِم دین را که مبانی و احکام شریعت را برای مردم بیان می کند مانند پدر تلقی می کند و آنها را          

 پدر معنوی مردم می داند و در این باره می گوید: 

ا از آنها بیاموزیم و درون خود را از نور معنویت سرشار مرید عالِم دین بودن به این معنی است که علم دین ر        

سازیم .ولی شبستری نقدی از سخن خود می نماید و آن را الهامی که از جانب حق رسیده است می داند و می 
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گوید: نباید بر حکمت الهی که نیک وبد و زشت و زیبا را باهم تصویر نموده و سر راه آدمی قرار داده است شکوه و 

ه نمود  و در این ارتباط می گوید: اگر رفتگران از جمع آوری و انتقال زباله و آشغال منازل در سطح کوی و گالی

برزن خودداری نمایند همه مردم به گرفتاری می افتند و شهر از تعفن و بوی بد پر می شود. بهر حال هر کسی بر 

به عهده گرفته است و این در مشیت الهی است و اساس خصلت ها و شأن و جنسیت خود نقشی از امور این جهان را 

فقط خدا از اسرارآن آگاه است. ولی در نهایت بازهم باید از تأثیر پذیری و همنشینی با نااهالن و بد سیرتان پرهیز 

 نمود و از طرفی پذیرفتن آنان به این معنی نیست که بدی ها در فکر و زندگی ما وارد شوند. 
 دين آموخـــتن بود         چراغ دل ز نور افـروختـــن بود مريدي علم            
 کسي از مرده علم آموخت هرگز؟        زخاکسترچراغ افروخت   هــرگز؟            
 دگر باره رسد الهـــــامي از حق         که بر حكمت مگیر از ابلهي دق            
 چنین آمد جهـــان واهلل اعلــم   بود جنسیت آخر علــــــت ضم                  

 مرد معنی به عمق واقعیت ها توجه دارد-286

مرد معنی که به عمق معانی توجه دارد و تنها به صورت توجه ندارد و در حقیقت عارف است ،چه کسی 

نی است؟الهیجی در باره مرد معنی میگوید : ای کسی که صورت و ظاهر را می بینی به نظر شما چه کسی مرد مع

است؟ شما موقعی می توانی به این سؤال جواب دهی که صورت را رها سازی و به معنی توجه داشته باشی.هر کسی 

به معنی اعتقاد داشته باشد و صورت پرست باشد دیگر نمی تواند معنی را بفهمد وچون به معنی برسد کافر آن می 

معنی شناس شوی باید به صورت های معنی دقت  شود.تو از جاذبه های صورت خود را رها ساز و اگر می خواهی

داشته باشی.سالکان راه حق زمانی کهخ از تعیین و دنیای کثرت رها شوند می توانند مردان معنی و راه حق باشند.راه 

وحدت را کسی می تواند برود که از خود فانی شده باشند وهمه توجه آنها خدا باشد.چون نیستی را که به شکل 

اختی به هستی مطلق در ابدیت و بقا مالقات خواهید نمود. زمانی عارف می شوی که از خود خواهی هستی است شن

 خود بکلی بیرون روی .وقتی خود در میان نباشی همه را یقین خواهی دید وحاصل آن رسیدن به مقام عارفین است.
 ت ابتراستپاي معني گیر ، صـور  مرد معني کي بود صورت  پرست؟                    
 چون به معني بنگري کـافر  بود  هر که وابسته ي صــــورت شود                     

 گرهمي خواهي شوي صاحب نظر  بگـــذر از نقش و صُوَر،معني نگر                     
 سالكاني کز تعیّن  وارهــــــــند          در حقیقت دان که  مردان رهـند             

 ود خويش فاني مي شـوندـکز وج   راه وحدت آن جماعـت  مي روند                     
 هست مطلــق  را  ببیني در بقا    مــــاند  نیست هستي نما        چون ن             
 کز خودي خود، بكل بیرون روي   قیقت آن زمان عــارف شوي        در ح             
 ام  العارفینشي تو، همه باشي يقیـن           حاصـــلت آيد مقــــاچون نب             

 (17الی  67، ابیات 207) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                         

 عالِمان واقعی دین مسئول هدایت مردمند-287

مور مردم فرار گیرند و رهبری معنوی آن ها باشند مورد درعین اینکه شبستری نا اهالن و نادانان را که در رأس ا        

انتقاد قرار می دهد ولی عالمان واقعی دین را مسئول هدایت مردم می داند ومحوراصلی را مردان خدا که مردان 

 خودساخته ای هستند معرفی میکند و آن ها را اهل دل می داند که چون زبان بگشایند حقایق و اسرار زندگی را بیان  
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می کنند و با عبارات و تعابیر خود نقاب از معانی الفاظ می گشایند و همچنین در داخل کلماتی که اهل دل می 

گویند جان و جهانی پنهان است. ولی مردم عادی با این معانی آشنایی ندارند و در فهم آن الفاظ دچار مشکل می 

ایق است به بیان کلماتی پرداختند که  نیاز به تفسیر و شوند. این مردان خدا چون همه فکر و قلبشان متوجه جهان حق

تعبیر دارد. البته به این معنی نیست که ما با این کلمات ضعیف که بطور معمول استعمال می شوند بتوانیم حقایق عمیق 

و عالی را به تصویر کشید. چون در هر صورت صاحب مذهب که مورد اطاعت واقع می شود خداوند است ولذا 

 ن به معنی خود جهت فهم مطالب ادامه می دهد در این صورت نباید مورد سرزنش واقع شود.انسا
 رخ و زلف آن معاني را مثال است  تجلي گه جمال وگه جــالل  است                    
 ــنيبه ماننــدي  کند تعبیر معـ    چو اهـل دل کند تفسیـــــر معـني                 
 به زير هر يكي پنهان جهاني است   ر يک را از اين الفاظ جاني است         چوه          
 ولي تشبیه کـلي نیست ممــــــكن          ز جُست و جوي آن مي باش ساکن          

ن است سخ مرشد کاملکه در اصطالح صوفیه همان  بت ترسا بچهبطور تمثیل از نقش معنوی انسان کامل شبستری برای         

 می گوید و آن را مظهر زیبایی و تأثیر و دگرگونی در انسان های دیگر می داند و در این باره مطالبی دارد:

تأثیراومانند یک آوازه خوان هنرمند است که تار و پود باطن و جان آدم را می لرزاند و یا چون ساقی در کام        

با این، تأثیر شگرفی بر صوفی و مردان مسجد و عبادت و اهل  تشنه و نیازمند ما شراب معرفت و معنوی می ریزد. که

فقه و فقاهت در   حوزه ها و مدارس دینی می گذارد و زاهدان را از زهد خشک و بی روح بیرون می برد در هر 

 صورت خالصی از نفس لگام گسیخته به او بستگی دارد.
 از روي بتان دارد مــظاهربت ترســـابچـــه نوري است باهر            که          
 رود در مدرســه سرمست و مستور             فقیه از وي شود بیچاره مخمور         
 ز عشقش زاهـــدان بیچاره گشته             ز خانمان خـــــود آواره گشته         
 رهمه کار من از وي شـــــد میسر            بدو ديدم خالص از نفس کاف         

 انسان کامل مسیر کمال را می پیماید-288

نوعی مسافر است که از گرداب دنیا طلبی و مهلکه های تمایالت نفسانی، خود را  در بینش شبستری انسان کامل      

خارج نموده ومسیر کمال را می پیماید و بر اصل خویش و حقیقت وجودی خود آگاهی دارد. این رهروی حق 

هر گونه پلیدی و رجس صاف نموده است ومانند خلوص وپاکی آتش در زمان برخاستن و  آشنا، وجود خود را از

جداشدن از دود .و باید دانست که راه یک عارف کامل و انسان تمام یک راه معمولی و پیش پا افتاده نیست بلکه از 

و آنقدر به این راه ادامه عمق و اصالت شایسته ای برخوردار است و مبتنی بر توجه ، شناخت و کشف و شهود است  

 می دهد تا به مرحله نهایی کمال دست یابد. 
 مسافر آن بود کو بگـــذرد زود           زخود صافي شود چون آتش از دود     
 سلوکش سیر کشفي دان زامكان         سوي واجب به ترک شین و نقصان      
 ردد او ، انسان کــــــــاملبه عكس سیــــر اول در منازل         رود تا گ     

هر کسی نمی تواند مدعی کمال شود و خود را انسان کامل بداند بلکه باید دارای شرایطی باشد که شبستری آن       

 مراحل را بر می شمرد و می گوید:
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پایان منازل و کسی است که درعین بزرگی و سروری ، خود را با زیردستان یکی بداند و آنگاه که به  انسان کامل      

مواقف خودسازی رسید خداوند تاج خالفت و عزت برسر او بگذارد و بعد از آنکه به فنای نفس خودکامه تالش 

نمود به بقا و پایندگی برسد و پس از پایان هر مرحله از خودسازی به مرحله باالتر و عالی تری روی آورد و به 

عهد باشد. از مقامات او کسب حقیقت است همان حقیقتی که مرز شریعت عمیقاً وفادار باشد و درعمل به طریقت مت

بین کفروایمان را تعیین می نماید و به ویژه پایبندی به اخالق حمیده که در رأس آن تقوی و علم و زهد است. 

 کسانی که از نظر شایستگی و کسب فضائل برتر از دیگرانند و مورد توجه و عنایت حضرت حق می باشند. 
 از ريا و از رعـــــــونت  دور  باش            در بـال و دردو غم مسرورباش             

 کبر و عجب و نخوت و ناموس و نام            ترک گو در عشق شو مرد تمام              
 جز خیال دوست در دل  جـــــا مده           غیــر بار عشق او بر جـان منه             
 (72الی  77، ابیات 277) مثنوی اسرا الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                         
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 مسافر کسی است که بدون آلودگی مسیر تا وصال به حق ، به راه خود ادامه دهد-283 

ق،عوامل و مراحل پیدایش و شکل گیری خود( کسی مسافر است که از اصل و ریشه و مبدأ پیدایش خود )خال        

مطلع باشد.مسافر کسی است که در این راه سیر و سلوک پر مخاطره به گرد و خاک های راه آلوده و تیره نگردد و هر 

چه زودتر با موفقیت آن را به پایان برساند و خود را صاف و پاک سازد و از انحراف و خطا بدور دارد به همان صافی 

شعله از دود آتش. پیمودن این مراحل یک حرکت ماهیتی و کیفی است که از طریق کشف و شهود و راه و پاکی 

صورت گیرد تا همه ی  به سوی واجب عرفان و توجه و ریاضت)سیر کشفی( حاصل می گردد که بایستی از امکان

)در رحم مادر( که به او شکل آلودگی ها و کمبود ها از این مسافر زدوده شود. بر خالف حرکت و سیر تکوینی اول

طبیعی داد و به انسان کاملی در هندسه وجودی در آورد ولی برای باردوم این حرکت طوری است که او را در 

 محتوی و معنویت و کمال پذیری به انسان کاملی تبدیل می سازد.  
 دگر گفتي مسافر کیست در  راه ؟         کسي کو شد  ز اصــــل خويش آگاه 
 افر آن  بود کو  بگــــذرد زود        ز خود  صافي شود  چون آتـش از دودمس 
 سلوکش سیر کشفي دان ز  امكان        سوي  واجب  به ترک شین  ونقـصان 

                                                               انسان كاملبه عكس سیر اول در مـــــنازل         رود  تا گـــــــردد  او  

 مرد تمام از نادیده گرفتن نفس و خواسته های خود به جاودانگی می رسد-291

کسی می تواند مرد تمام و کامل باشد و تمام مراحل را طی کرده باشد که در عین بودن در اوج بی نیازی و          

و با آنان حشر و نشر داشته باشد. در این حال  آقایی و قدرت خود را در ردیف پائین دستان و مردم افتاده قلمداد نماید

چون او بخواهد که به انتهای راه برسد و مسافت سیر و سلوک و کسب کمال را تا به پایان بپیماید حق بر سر او تاج 

عزت و سربلندی قرار می دهد و او را عزیز و گرامی می دارد.آن مرد تمام پس از فنا در خدا و هیچ و نادیده گرفتن 

س و خواسته های خود به بقا و جاودانگی می رسد و به ابدیت عزت و سعادت دست می یابد و پس از آنکه به نف

انتهای این راه رسید و راه دیگری که درجه ی بیشتری به او تعلق خواهد گرفت و مرحله ی عالی تری است در پیش 

 (.خواهد گرفت)در راه کمال توقف نداریم باید منزل به منزل پیش رفت
 شریعت  ،حقیقت و  فضائل اخالقی از سرمایه های درونی مردان کامل است -290

شریعت و آئین محمدی و سنت و سیره وی را چون لباس زیر)شعار( که به جان و دل او چسبیده است در عمل          

است که به تن نموده )دثار( و رفتار گرامی می دارد و طریقت که راه و مسیر وصول به حق است در نزد او مانند لباسی 

و با آن معلوم و مشخص گردیده است. حقیقت برای این رهروی مخلص مقام ذاتی و از لوازم شایستگی و استعداد 

درونی وی است و تنها عامل جامع وکامل است که میان کفر و ایمان فاصله می اندازد. چنین کسانی دارای اخالق و 
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ند وآن جلوه ها در رفتارآنان نمودار است و به علم و آگاهی ، زهد و عدم روش پسندیده و فضائل انسانی هست

دنیاطلبی و تقوی و خویشتن داری معروف و عامل می باشند. این مردان بزرگ خدا گر چه در میان مردم حضور دارند 

ولیاء و وزندگی می کنند ولی از درک شایستگی و عظمت روحی آنان ، عامه ی مردم محرومند ،چون خداوند ا

 دوستان خود را در زیر گنبد ستر و عفاف ملکوتی مستور و پنهان داشته است.
 ـالميکند  با خواجگي کـار  غـــ کسي مرد تمام است  کز تمــامي         
 نهد حق  بر سرش تاج  خـــالفت  پس آنگاهي که ببريد  او  مسافت        
 ـــازرود  ز انجام  ره ديگر به آغـ    ــد از فنا  باز     بقايي يابد او بعــــ 
 ـــت را دثار خويش سازدر خــــويش سازد         طريقـــشريعت را شعـا 

 ــر و ايمانان         شده جامع مـیان کفـــحقیقت خـود مقـــام  ذات او د
 روفبه علم و زهد و تقوا  بوده مع   به اخـالق حمیده گشته موصـوف       

                                                                                        مستورقبّه هــاي سِتر به  زير   ولي او از هــــمه  دور          همه با  او

 مردان حق چون به حقایق رسیده اند در ظرف این جهانی نمی گنجند-292

مثال توجه شود: اگر مغز بادام خامی را از پوست ضخیم آن بیرون سازی در  چرا مردان خدا پنهان هستند؟! به این        

هوای آزاد پس از مدتی فاسد و تباه خواهد شد. ولی اگر همین مغز بادام پخته شود آنگاه اگر آن را از پوست جدا 

حمدی مانند سازی هیچ جای نگرانی نیست چون فساد و خرابی در آن بوجود نخواهد آمد. در این مثال شریعت م

طریقت رابط و حد فاصل بین آن دو است. اگر در راهی که  پوست بادام است و مغز آن همان حقیقت می باشد که

سالک طی می کند خلل و خرابی اتفاق افتد آن سالک موفق به مقصد نشده و مانند آن مغز ناپخته فاسد می گردد و 

مغز پخته است که حتی اگر بی پوست هم باشد باز هم دوام چنانچه راه را کامل و حساب شده بپیماید مانند آن 

خواهد داشت. و چون مرد خدا و عارف به حق با یقین و اطمینان حرکت کند و به اهداف عالی برسد شبیه آن مغز 

پخته است و در این حالت برای محافظت از خود نیازی به پوست و استتار شدن ندارد.در این شرایط چنین آدم پخته 

املی در ظرف این جهان نمی گنجد و توان ماندن در این زندان دنیایی را ندارد پس چون بیرون از جهان برود و و ک

 رخت بربندد هرگز قصد بازگشت ندارد . 
 مرد خدا به لطف حق مانند درختی است که شاخه هایش بسیار پربار است-293

و لطف حق مدد نماید مسیر جدیدی را برای رشد در این و اگر بر این پوست افتاده و شکسته، تابش خورشید        

جهان آغاز خواهد نمود. سرانجام از این آب و خاک تغذیه نموده و به درختی تبدیل می گردد که شاخه هایش از 

همه آسمان ها و افالک خواهد گذشت. دوباره آن دانه که قبالً بود خود را نشان می دهد و از تقدیر و فرمان خدایی 

به اوضاع و احوال جهان بهبودی می بخشد و نظم و نظام داده است صد برابر می شود و رشد وتکثیری در آن که 

حاصل می شود که بی نظیر است. چون سیر و حرکت تکوینی از دانه تا درخت یک حرکت طبیعی و نباتی است این 

ر ادامه یابد باز بر روی همان خط به رشد مسیر  طولی در یک خط از نفطه ای تا نقطه دیگر واقع است و چون این سی

 خود ادامه می دهد و این سیکل تکرار می گردد.
 گرش از پوست  بیـرون  آوري خــام   تبه گردد سراسر  مغـز بــــــادام        

 ولي چون پخته شد،آنگاه نیكواست          اگرمغزش برآري، بفكـــــني پوست 
 قت         میان اين و آن باشد طــــــــريقتشريعت پوست، مغز آمـــد  حقی 
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 خلــل درراه سالک نقص مغزاست          چومغزش پخته شدبي پوست مغزاست 
 رسیـده گشت مغـز و پـوست بشكست  چوعـــارف با يقین خويش يیوست        
 برون  رفت و دگر هـرگـــــــز نیايد  وجودش اندر اين عالــــــتم نپايد         
 ـگرکند  يک دور ديـــة و گــر بر پوست يابد تابش خـــور         در اين  نشأ 
 درختي گردد او ازآب و ازخــــاک         که شاخش بگذرد  از جمله افـــالک 
 همان دانه برون  آيد دگــــر  بار          يكي صـد گشته  از  تقدير جبّــــــار 
 ـط دور دگر شدد          ز نقطه خط  ، ز خـــشچو  سیر حبّه  بر خـط شجــر  

 نگاه عمیق و خودآگاهانه نوعی سفر برای تحول در درون استنگاه عمیق و خودآگاهانه نوعی سفر برای تحول در درون استدکتر اقبال : دکتر اقبال : --294294

اگر با نگاه عمیق بر استعداد های درونی و باطنی خود بنگری و خود را مورد بررسی قرار دهی در درون سینه و         

اصیلی را مشاهده خواهی نمود. این نگاه عمیق و خودآگانه نوعی سفر معنوی افکار خود به جایگاه واقعی وشخصیت 

پرباری است که در عین اینکه در شهر و دیار خود مانده ای به این حرکت دست زده ای. و آن سفری که می گویند 

رک در خود وبه وسیله ی خود صورت گرفته است همین سفر است. این مسافرت به درون که برای شناخت و د

استعداد غنی درونی انسان صورت می گیرد برای کسی قابل درک نخواهد بود چون این حرکت درونی به چشمان 

ظاهربین درنمی آیند وحتی ماه وستارگان که ناظر برهمه موجودات عالم هستند از رویت آن عاجزند.                             

است بهمین لحاظ هیچگاه در صدد رسیدن به پایان راه نباشید پس  این مسیر درونی بسیار طوالنی و پایان ناپذیر

چنانچه بخواهید به پایان این راه باعظمت برسید جان خود را از دست می دهید. خیال نکنید که وقتی دیگران را متهم 

برای پیمودن  به عدم درک حقایق درون آدمی می کنیم ، خود بهره کاملی از آن داریم. البته چنین نیست! و ما هنوز

این راه بی تجربه و خامیم. و چون قصد رفتن به راهی را داشته باشیم که پایان آن کامل و تمام است در نیمه های آن 

معطل خواهیم شد. اصوالً وقتی به پایان راه درون نرسیده ایم به نوعی زندگی مشغولیم و نرسیدن به این معنی است 

ه می دهیم و چون در سفروتحرک باشیم و به سوی یک هدف عالی ومعنوی و که هنوز به زندگی معمولی خود ادام

 بالنده حرکت کنیم به حیات جاودانه دست یافته ایم.
 انسان سر آمد همه تحوالت استدکتر اقبال : -295

ان و همه ی اقطار هستی از ماهی دریاها تا ماه آسمان محل نشو و نما و جوالنگاه آدمی است و حتی مکان وزم      

همه ی تحوالت عالم در زیر پای او قرار دارد و به عبارتی دیگر  انسان سر آمد همه ی تحوالتی است که در زیر این 

سپهر گردون اتفاق می افتد. اصوالً ما انسان ها به خود روی می آوریم و متمایل به خود هستیم و بی تابانه در صدد 

 ز عالم وجودیم ، موجی که از اعماق هستی پدیدار گشته است.نمایش خود بر می آئیم ، بهر حال ما موجی ا
 برای درک حقایق بسوی یقین حرکت کنیددکتر اقبال : -296

برای همیشه و از روی دقت ، خود و افکار خود را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید تا پرده ی پندار را از جلوی        

و افکار واهی وبی اساس که زمینه ساز هر انحطاط و قهقرایی است به چشمان خود کنار بگذارید و از حدس و گمان 

سوی یقین و اطمینان حرکت کنید. شور و شوق و تأثیر بسزایی که در عمق محبت و دوستی وجود دارد زوال و 

واره فنایی در آن راه ندارد و چون انسان به یقین و دید صحیح و نافذی نسبت به درک حقایق و اسرار عالم برسد هم

 از آن بهره مند شده و کماکان به راه خود ادامه می دهد و این راهی است که پایانی ندارد. 
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 وجود خود را با نور درخشان حضرت دوست روشن گردانیددکتر اقبال : -297

کمال و باالترین مرحله ی عالی بشری آگاهی و شناخت عمیقی است که نسبت به ذات و حقایق اشیاء پیدا می      

شود. و راه رسیدن به این هدف بلند رهایی و خالصی از جاذبه های کاذب دنیایی است که از جهات گوناگون ما را 

به سوی خود می کشد. در این شرایط با ذات حق و تجلی های آن به شناخت عمیقی خواهید رسید بطوریکه او ترا 

نعمت هایی خواهی بود که به تو عنایت نموده است. می بیند و ناظر عظمت کار تو است و تو او را می نگری و شاکر 

وجود خود را با نور وصال حق و پرتو درخشان دیدار حضرت دوست منور گردان و اگر بخواهی که به این حقیقت 

پشت کنی و آن را نادیده بگیری ، بی شک روزی عمر تو هم به پایان خواهد رسید در حالیکه بهره ای از نور هدایت 

ای. باید در پیشگاه الهی تمام سعی ما این باشد که در صدد کسب کماالت و کرامات انسانی باشد و با  الهی نبرده

استواری یک زندگی خوب را برنامه ریزی کنیم و خود را از دریای رحمت حق دور نگردانیم که از شخصیت 

کوچکی بیش نیست بی تابی و واقعی تهی شده و ناپیدا می گردیم. به وجود خود که در برابر عظمت هستی ذره 

شوق پرواز ببخش تا در حریم آفتاب محبت و رحمت حق به نور هدایت و روشنی نائل آیی.برای رسیدن به حضرت 

دوست و باریافتن به مقام قدس الهی چنان هستی خود را در آتش عشق او مشتاقانه بسوزان که او را متوجه ی خود 

 بت حق قرار گیری.ساخته و در میدان مغناطیس رحمت و مح
 مرد کامل درحفظ شریعت واداره کشور دارای تجربه و لیاقت است دکتر اقبال : -298

کسی که با آمادگی درونی و نور هدایت حق با تقویت خودی عالم را با همه ی حقایق و اسرار خود با چشم دل       

میان من وتو چون به هدف نرسیدیم راه سیر و  ببیند او رهبر و پیشوای خردمندی و همه رهروان حق است . و در این

سلوک را رها نموده و ناتمام باقی مانده ایم ولی او با این آگاهی عظیم به وصال حق نائل می آید و مرد تمام می 

گردد. حال اگر نتوانستی که نور رحمت حق را بیابی و عظمت وجود او را در این نظام گسترده ی آفرینش نظاره 

بلند در طلب و جستجوی او باش . پس چنانچه او را فهمیدی و دریافتی هیچگاه از او و از رحمت و کنی با همت 

توجه ی او غافل نباش و همواره خود را مالزم او در آور.بدون توجه به حق و عشق به او در خرگه ی فقیه)دانشمند و 

و  )آکاه و دانا به علوم زمان( قرار نگیرآگاه به علوم دین( و شیخ)بزرگ قبیله و صاحب خردمندی و تجربه( و مال

و مانند یک ماهی که بدون اینکه خطرات صیادان را در نظر بگیرد به راه خود  دست توافق و ارادت به آنان دراز نکن

 که سرانجامی ندارد ، ادامه نده.

و هدایت است امر را کسی که مرد کامل است در کار اداره کشور و حفظ آئین شریعت صاحب تجربه و کنترل       

به راحتی به مقصد می رساند واز جانبی در حالیکه ما از دیدن حق کوریم او دارای نگاهی عمیق و دیدی قوی به کل 

مسائل است. او در ضرب المثل مانند آفتاب یک صبح دل انگیز است که به نرمی و آرامی از پشت کوه سر بر می 

 ت و گرمی می پاشد.آورد و از هر شعاع تابش او ، نگاه محب
 آزادی ودموکراسی غربی تنها بدنبال اقتصاد استدکتر اقبال : -299

در غرب)اروپا( نظام جمهوریت و دموکراسی پایه ریزی شده است و این آزادی باعث گردیده تا مردم ریسمان        

ی را بنا نهند. باید بدانیم که اتصال و ارتباط خود را از دیو استبداد و حکومت خودکامه رها سازند و حکومت مردم
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نوای خوش و صدای دل انگیزی بدون به حرکت در آوردن زخمه)آلت کوچک فلزی که با آن سیم ساز را به صدا 

در می آورند( و آالت موسیقی بوجود نمی آید و یا بدون هواپیما مسافرت هوایی و پرواز از محلی به محل دیگر 

صلح و آسایشی که غرب می سازد بدتر از هر ویرانه ای است و شهر  امکان پذیر نیست.آن جامعه ی سبز و

دموکراسیی که او بنا می نهد کمتر از بیابانی نیست!مانند کاروان راهزنان همه ی ارزش های بدست آمده را در زیر 

اد و ابعاد سم ستوران خود خورد می نماید و با سرعت به جلو می تازد و اغلب همت و تالش مردم او رسیدن به اقتص

 مادی زندگی است بدون اینکه از ارزش های الهی خبری باشد! 
 در نظام مادی غرب گروهی در انتظار به سلطه کشیدن گروه دیگرند!!دکتر اقبال : -311

در این نظام مردم ساالری که بر پایه ی لیبرالیسم و آزادی است روح و روان آدمی به خواب فرورفته و از ارزش       

عنوی و دینی خالی گشته است. در حالیکه تن و بُعد مادی زندگی بشری روز به روز قوی تر و بیدارتر می شود های م

و آن هنر که بخواهد مجموعه ی دین و دانش را نشان دهد به گوشه ی فراموشی سپرده شده و منزوی گشته است. 

رانصب العین خود قرار داده اند مسیری جز عقل و خرد در نزد غربیان که راه پشت کردن به دین و آئین آسمانی 

کفر و پوشیدن حق را نمی پوید و این شکل جدید از تجدد غربی جز دریدن مردم و پاره نمودن حیثیت و منش و 

کرامت آدمی چیز دیگری را رهآورد ندارد. در این فرهنگ جدید اقتصادی و میدان های قوی مادی ، گروهی از 

تا گروه دیگر را به سلطه خود بکشانند ! واقعاً اگر انسان به چنین سرنوشت رقت باری دچار  مردم در انتظار نشسته اند

 شده است باید خدا به داد آنها برسد! و ازورطه ی این دموکراسی پوشالی نجاتشان دهد!

 پيام اقبال به مردم غرب                                         
 غرب مانند شمشیر تیزی است که روزی کرامت آدمی را از او سلب خواهد نمود!!   نظام جمهوریدکتر اقبال : -310

از جانب من به مردم غرب پیامی را ارسال کن و به آنها یادآوری نما که این دموکراسی و حکومت مردم       

ساند ولی بدون نیام و ساالری بدون دین و آئین پیامبران مانند شمشیر تیزی است که شاید به موفقیت هایی شما را بر

محافظ است و سرانجام شما را به درّه هالکت سقوط می دهد. آخر این چه شمشیری تیزی می تواند باشد که با 

مادیت و روح جمود خود جان و کرامت انسان ها را ازاو سلب نموده است و دراین تنازع بقا که هر کسی برای 

نوی و الهی با فردی که اساس کار او بر انکار حقایق است،  نمی قدرت و ثروت در تالش است فرقی بین انسان مع

گذارد. شما خیال نکنید که این قدرت صنعتی و نظامی و نوآوری های علمی که مانند شمشیر برنده ی بدون 

هیچگونه کنترل کننده ای در اختیار گرفته اید همواره شما را در آرامش می گذارد و از غالف خود بیرون نمی آید 

؟! بلکه سرانجام حیات ارزشی و روح مسالمت را از شما گرفته و جهان را از آزادی و آرامش تهی خواهد نمود )در 

 این مورد به جنگ ها و دسائس استعمارگران توجه کنید که پس از اقبال به راهانداخته اند.(
 اگر چشمي گشائیبر دل خــويش         درون سینه بیني  مـــــنزل خويش  
 سفر اندر حضرکردن چنیـن است         سفر ازخود به خود کردن همین است  
 کسي اينجا نداند مــا کـــجائیم         که در چشم  مه و اختــــــر نیائیم  
 مجو پايان که پاياني نــــــدارد          به  پايان چون رسي جـــــاني ندارد  
 بهر منزل تمـــــــــام  و نا تمامیم    نه ما را پخته پنداري ،که خامیم        
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 به پايان  نارسیدن زندگـاني است         سفر ما  را حیات جــــــاوداني است  

 جوالنگه ي ما          مكان و المكــــــــــان گرد ره ماماهتا به ماهيز    

 وجوديم  به خود پیچیم و بي تاب  نموديم          که ما  موجیم  و از قعــــر  
 دمادم  خويش را اندر کمین باش          گريزان از گمـــــان سوي يقین باش  
 تب و تاب محـبت را  فنا نیست          يقین و ديــــــد را  نیز انتها  نیست  
 کمال زندگي ديـــدار  ذات است          طريقش ،رستن از بنـد جهــات است  
 ني          ترا  او  بینــد و او را تـــــــو بینيچنان با ذات حق خلــوت گزي  

 مژه  بر خــــود مــزن تو خود نمانيمَنْ يَراني          منور شــــو  ز نور    

 به خودمحكم گذراندر حضـورش          مشو ناپیدا  انــدر بحـــــــر نورش  
 ــريم آفتــــــابينصیب ذره کن آن اضطــــرابي          که تابد در حــــــ 
 چنان در جلوه گاه يار مي ســـوز          عیان خود را  نهــــان او را  بر افروز 

 کسي کو ديد عالــــم را امام است                         
 من وتوناتمــــــامیم او تمام است                          

 اگر  يابي به دامــــــــــانش درآويزاگر او را   نیابي در طلـــب خیز           
 فقیه و شیخ و  مـال را مده دست          مرو   مانند ماهي غافــــــل ازشست 
 به کارمُلک ودين اومرد راهي است        که ما کوريم و او صاحب نگـاهي است 
 مثال آفتاب صبحــــــــــگاهي         دمد از هر بن مويش  نگــــــــاهي 
 رنگ آئین جمهـــوري نهادست          رَسَن از  گردن ديــــــوي گشادستف 
 نوا بي زخمــــــه و سازي ندارد          ابي طیـــاره  پروازي نـــــــــدارد 
 ز باغــــش کشت ويراني  نكوتر          ز شهــــــــــــــر او بیاباني نكوتر 
 شكم ها  بهر ناني در تــــــک و تاز     چو رهزن کـــارواني درتک و تاز      
 روان خوابید و تــــن بیدارگرديد          هنر با دين  و دانــــــش خوار گرديد 
 خرد جز کــافري کافرگري نیست          فن  افرنــــگ جز مردم دري نیست 
 گـروهـي را گروهي درکمین است          خـــــدايش يار اگرکارش چنین است 
 ز من ده  اهل مغـــرب  را پیامي           که  جمهـــــــور است تیغ بي نیامي 

 چه شمشیري که جان ها مي ستاند          تمیـــــز مُسلم وکـــــــــافر نداند
 نه ماند در غالف خــــــود زماني                        
 ـــانيبرد جان خود و جان جهــــ                        

 آن که مظهر عشق ووحدت است شراب معنوی در کام عاشقان می ریزد-312

بت ترسابچه )آن که مظهر عشق و وحدت است و از خوف به خدا تولدی جدید یافته است( نور هدایتی است         

دل های  که دارای روشنایی معنوی است و جلوه و مظهری است از روی زیبای بتان دیگر. این بت زیبا روی که

)آواز خوان و نوازنده( است و گاهی هم در  آدمیان را تحت جاذبه ی خود همراهی و خدمت می کند گاهی مُغنّی

نقش یک ساقی، شراب معنوی در کام تشنگان حق می ریزد. آفرین بر آن مطرب آواز خوان که نغمه ی خوش و 

ن ساقی الست که از یک پیاله او مردان هفتاد دل انگیزش آتش به خرمن صد زاهد دلسوخته زده است! آفرین به آ

 ساله )مردان بزرگ معنوی( زیادی از خود بیخود شده اند.
 همه تحوالت عاشقانه ازساقی الست است -313

آن کسی که در کام او شراب طهور حق ریخته شده است در شبانگاه مست به خانقاه )و عبادتگاه( می رود و      

سون و جادویی بیش نیست به افسانه و تخیالت تبدیل می کند. و اگر در یک سحرگاه کرامات صوفی ها را که اف
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وارد مسجدی شود همه را تحت تأثیر کمال خود قرار می دهد و یک مرد آگاه و دانایی باقی نمی گذارد و همه را 

امن( وارد می شود و از خود بیخود می کند. و اگر به مدرسه)برای تعلیم و تربیت( برود سرمست و مستور )و پاکد

چون فقیه  و عالم دین او را ببیند مست و مخمور می گردد.  از عشق و شیفتگی به او زاهدان و بی رغبتان به حال 

دنیا ، چاره ای جز پذیرش ندارند و لذا از این عشق بی سر و پا شده اند و از خانه و کاشانه ی خود آواره گشته 

مه چیز خود را رها نموده و به او گرویده اند( مومن و کافر بدست او شده اند)از این شوریدگی و عشق شدید ه

است و اگر در عالم صدای شور و شر عشق به گوش می رسد باز هم از اوست.خرابات)که مکانی برای خراب 

کردن و شکستن این خود کاذب است( از لطف لب این ساقی آباد و معمور شده است و مساجد از رخ زیبای او پر 

 نور و روشن گشته است.
 بت ترسا بچه  نوري است  باهــر         که از روي بتـــــــــان  دارد مظاهر

 کند اوجمـــــله دل ها را وشاقي          گهي گردد مغنّي،گـــــــــــاه ساقي        
 زهي مطرب که اوازنغمه اي خوش         زند در خـــــــــرمن صـد زاهدآتش

 ـــد هفتاد سالهاله         کند بیخود دوصـــــــــي که او از يک پیزهي ساقـ 
 رود درخانقـــــــــه مست شبانه         کند افسون صـــــــــــوفي را فسانه

 و گر در مسجـد آيد يک  سحرگاه          بنـگذارد در او يک مرد آگـــــــــاه 
 ـموریه ازوي شود  بیچاره مخـــــفق  رود در مدرسه سر مست و مسـتور         

 ــود آواره گشتهته         ز خانمان خــــــــــز عشقش زاهــــدان بیچاره گش
 م  پر از شور و شر او کردافر او کرد         همه عالـــــيكي مومن ، دگـــر را ک 

        ــش  پر نورگشتهمساجد  از رخــــــ شته        خـــــــرابات از لبش معمورگ                                 
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 عارفی که سه حالت فنا ، سُکر و دالل را درک کند درطرح کلمات جدید موفق خواهد شد-314  

 ولی به تو توصیه و تأکید می کنم که در حفظ عبارات و اصطالحات شریعت و مذهب مورد اعتقاد، کمال دقت        

را داشته باشی و از منحرف نمودن و تغییر مسیر دادن معانی آن در جهت خواسته های خود سخت پرهیز نمایی.معموالً 

اهل دل و صاحبدالن مجاز به ورود به این سه حالت عرفانی هستند: فنا) نفی خودخواهی و انانیت نفسانی برای رسیدن 

پشت پا زدن به دنیا و مظاهر فریبنده ی آن برای مشاهده ی جمال  به حق( ، سُکْر)مستی و از خود بیخود شدن ناشی از

)وجود اضطراب در دل سالک از غایت شوق دیدار بارگاه ربوبی( . هر کسی این سه حالت را خوب  محبوب( ، دَالل

الفاظ و  بشناسد و در سیر و سلوک خود به آن مرحله از عرفان برسد حالتی در آن پدید می آید که به راحتی می تواند

معانی دقیق را به درستی بکار ببرد.  پس اگر آن حالت خاص درونی اهل وجد و حال )حالت عرفانی( به تو دست نمی 

دهد بی شک آن حالت را درک نمی کنی . پس بیهوده آن حقیقت را نادیده نگیر و از روی نادانی و جهل و بی 

 خبری دست به تقلید کورکورانه نزن.
 ــودي  ،  زنهار ، زنهـار!          عبـــــــــــارات  شريعت را نگهدارولي تا با خـــ  
 که رخصت اهل دل را در سه حال است          فنا و سُــــكر و آن ديگر  داَلل است 
 هر آن کس کو شناسد اين سه حـــالت          بداند وضــــــــع  الفاظ و داللـــت 
 ال مواجید         مشوکافر  ز  ناداني  به تقلــــــــــیدترا   گر نیست احـــــــــــو 
   

 نظر كن در معاني                                                                       
 هدف اصلی دربیان کلمات رساندن کامل معانی عرفانی است-315

می شوند یک امر مجازی و نادرست است! بهر حال رمز خیال نکن که احوال اهل دل که به درک حقیقت نائل         

و راز طریقت)در راه سیر و سلوک( را هر کسی در نمی یابد. ای دوست! کسی که اهل تحقیق و بررسی و استدالل و 

تعقل است هرگز راه وطریق بیهوده ونادرست در پیش نمی گیرد یا باید خود اهل کشف و شهود باشد و آن را 

 یا اگر دیگران دست یافتند و او شنید تصدیق و تأیید نماید.احساس نماید و 

تا اینجا در باره الفاظ و معانی و نقش آنان در بیان حقایق مطالب و موضوعاتی  گفته شد ، اگر تو سررشته علم و        

بفهمی،   دانایی در دست داشته باشی به درستی آن نکات را درک خواهی کرد. اگر خواستی معانی کلمات را خوب

باید ببینی که هدف و مقصود از بیان آن چه بوده است تنها آن نکات بلند مد نظر باشد و در این راه یک یک لوازم و 

نکات مهم آن را بخاطر داشته و رعایت کن تا دچار اشتباه در سوء تعبیر نشوی! باید ببینی که آن کلمه و لفظ مربوط 
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اقع شده است وقتی این را دانستی باید از سایر وجه ها و تعبیرات ناصواب به کدام وجه خاص است که مورد تشبیه و

پرهیز کنی. وقتی همه ی نکات این قاعده در درک الفاظ و معانی عالی دانسته شد، حال الزم است که با چند مثال این 

 قاعده روشن تر گردد
 ســـــرار طريقتمجازي   نیست  احـــــــــوال حقیقت           نه هر کس يابــد ا 
 گزاف اي دوست نايد ز  اهـــل  تحقیـق          مر اين را  کشف   بايديا که تصــديق 
 بگفتم وضع  الفـــــــــــــاظ ومعاني           تو ار  سررشته اي  داري  بدانــــــي  
 ــايتنظر کن در  معاني سوي  غــــــــايت           لوازم  را  يكايک کن رعــــــ 

 به وجه خـــــاص از آن تشبیه مي کـن           ز ديـگر وجـــــــه ها تنزيه  مي کن  
                                                    چو  شد اين  قاعده يكسر مقـــــــــرّر           نمـايم  زان مثالي چنــــــــــد ديگر

 ابرو....مثالی از رحمت حق می باشند  واژگانی مانند زلف، خال،خط ، -316

هر چیزی که در این جهان بطور آشکار می بینید مانند عکسی است که از آفتاب آن جهان به ما تابیده  است.این        

می باشد و هر چیزی که این جهان دارد و خدای آفریده است و  جهان نیز مانند انسان دارای زلف، خال، خط و ابرو

هست و در مسیری که در حال حرکت و تحول می باشد نیکو و در نظام احسن است.تجلی و تابش انوار در جایی که 

حق گاهی از جمال حق)صفاتی که به لطف و رحمت خدای تعالی تعلق دارد( و گاهی هم از جالل حق )صفاتی که 

مثال  ین دو به شکل رخ و زلفقهر و عزت و عظمت حق را می رساند( به این جهان می رسد که برای رساندن معانی ا

زده می شوند.صفات خداوندی هم لطف و رحمت است و هم قهر و غلبه و رخ)صورت( و زلف بتها )که مظهر عشق 

 و وحدت می باشند( از این صفات لطف و قهر الهی بهره ای دارند و نشان دهنده ی آن دو صفات می باشند.
 انی درونی ندارندالفاظ معمولی بشری توان چندانی برای مع-317

وقتی ما این اشارات و الفاظ عرفانی را شنیدیم باید آنها را درک و احساس نمائیم تا برای ما قابل فهم باشد و در       

اتدیشه وتعقل ما پذیرفته شود وآنگاه است که موضوع اصلی فهمیده می شود. عالم معنی دارای اندازه و نهایتی نیست 

ه ی ادبیات ما بیان  می شود هیچگاه قادر نیست آنگونه که در خور آن معانی بلند می باشند و این الفاظی که در حیط

در اختیار ما بگذارد. باید دانست که آن معانی و مفاهیمی که می خواهد از ذوق و استعداد پاک درونی آدمی پا به 

عیف و تارسا بیان نمود. وقتی اهل دل و عرصه ی اجتماع بگذارد کجا می توان آن معانی را با این الفاظ و عبارات ض

مردان خدا بخواهند که موضوع مهمی را تفسیر و تشریح نمایند و به عبارت دیگر به تعبیر آن موضوع بپردازند آن 

حقیقت را که منظور و مقصود آنان است به شکلی بیان می کنند. هر یک از این الفاظ که آنان بر زبان جاری می 

 د زنده دارای جان و روح می باشد و در نهانی های آن ، جهانی از معنی وجود دارد.سازند مثل یک موجو
 شبستری کلمات را به همان شکلی که هستند بکار می برد -318

محسوسات و پدیده های عالم که با حواس پنجگانه قابل درک و فهم هستند سایه ای از عالم باال می باشند که آن        

پرستاری به پرورش و مراقبت از این طفل )موجودات و پدیده های عالم( مشغول است. ولی من)شیخ  عالم مانند دایه و

محمود شبستری( برای مقاصد عرفانی و بیان دقایق آن الفاظ و کلمات را به همان شکلی که در ابتدا وضع شده اند 

دارای معنی و مفهوم خاصی در عرف مردم بدون هیچ تحول و تغییر بعدی بکار می برم. البته بعضی ها از الفاظی که 

است بکار می برند ، چنین مردمی در فهم الفاظ و عباراتی که ما با مفاهیم واقعی خود بکار می بریم دچار مشکل 
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خواهند شد و آن ها را نخواهند فهمید. چون علما و دانشمندان برای بیان مقاصد فاسفی و عرفانی خود بناچار از طریق 

 ل ، الفاظ و عبارات را بیان می کنند و لذا آن کلمات دارای مایه های عقالنی است.عقل و استدال
 ساخت کلمات جدید که معانی همه جانبه ای را بیان کند دشوار است-319

عقل گرایان و استداللیون برای بیان معانی و مفاهیمی که بدان می اندیشیدند کلماتی متناسب با آن را وضع نمودند       

آن مقاصد را به درستی روشن نمایند. این افراد تا آنجا که بتوانند با سعی و تالش در بیان مقاصد خود از این الفاظ که 

و حروف استفاده ی صحیح بعمل می آورند ولی تشبیه و مثالی که همه ی جوانب آن معانی را در بر گیرد ممکن 

کن. بهر حال در این مورد کسی نمی تواند بر کار تو دقیق نیست و تو هم بیهوده به جستجو نپرداز و خود را خسته ن

 شود و ایراد بگیرد چون صاحب حقیقی و بانی اصلی آن غیر از خدا کس دیگری نیست. 
 هرآن چیـزي که درعالــم عیان  است          چو عكسي ز آفـــتاب آن  جهان  است 
 زي به جاي خويش  نیكوستکه هر چی          جهان چون زلف وخــال وخــط وابروست 
 تجلي گـــه  جمـال و گه جالل  است         رخ و زلف بتان را زان دو بهــــر است 
 صفات حق تعــالي لطـف و قهـراست          رخ و زلف آن معـــــاني را  مثال است 
 چومحسوس آمـــد اين الفـاظ مسموع          نخست از بهــرمحـسوس است موضوع 
 ـــــدارد  عالـــــم  معنـي نهايت          کجا بیند مر  او  را  لفــــــــظ غايتنـ 
 هر آن معــني که شد از ذوق پیــــدا          کجـــــا تعبیر  لفظي يـــابـــد او را؟ 
 چـــو اهـــل دل کنـــد تفسیر معني          به ماننــــــد ي کند  تعبیر  معـــني 
 ا ازاين الفاظ جانــي است           به زير هر يكي  پنهان  جهــــاني استچوهـريک ر 
 که محسوسات ازآن عالم چوسايه است          که اين چون طفل و آن مانند دايـه است 
 به  نزد مــــــن خود  الفاظ مـــأوّل           بر آن معنـــــــــي فتاد از  وضع اول 
 ف عام است           چه داند عام کـــــان معني کدام است؟نه مــدلوالت خاص ازعر 
 نظر  چـــون در جهـــان عقل کردند          از آنجا  لفــــــــــظ ها را نقل کردند 
 تنـــاسب  را  رعـــــايت کرد  عاقل          چو سوي لفظ ،  معنــــــي گشت  نازل 
 ز جست وجوي آن مي باش ســـــاکن     ولي تشبیه کــلي نیست  ممـــــكن       
 در اين معني کسي را بر تو دق نیست            که  صاحب مذهب اينجـا غیر حق نیست 

 عكسي از خال او                                                                                              
 استخال سیاه روی چهره مرکزآفرینش -301

بر روی آن رخ زیبا و جذاب او نقطه ی سیاه و ساده ای وجود دارد که اصل و مرکز همه ی آفرینش است         

بطوریکه آن رخ در مرکز است و بقیه در محیط آن مرکز و وابسته به آن هستند. از این نقطه)خال( بود که منحنی 

ز وجودی او شکل گرفت. این دل آدمی شیفته و غصه پیدایش دو عالم کشیده شد و نفس و روح آدمی و قلب و مرک

دار و خراب آن شرایط و حالتی است که خدای متعال او را آفریده است و آن را با مهارت از عکسی از خال آن رخ 

ساخته است.از آن خال سیاه ،  دل ما پرغم و غصه شده است بهر حال از اینکه بتواند خود را از میدان جاذبه و کشش 

ل بیرون کند امکان پذیر نخواهد بود. هیچ کثرت و گوناگونیی به استحکام این وحدت لطمه ای نمی زند و آن آن خا

 را تجزیه نمی کند و هیچگاه بیش از یک )خال سیاه( در این وحدت حضور نخواهد داشت.
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 چرا دل دارای حاالت تأثیر پذیری و تأثیرگزاری متفاوت و مختلف است؟-300

جا دل انسان بقدری مهم ودر نظام ارزشی جهان خلقت با عظمت است که معلوم نیست آیا خال سیاه ی او در این      

عکسی از دل ماست و یا دل ما بود که در آن خال آشکار شد؟ آیا عکسی از خال او بود که این دل را پدید آورد و یا 

حقیقت دل در وجود زیبای آن خال سیاه است  عکسی از دل ما بود که در آن خال منعکس شد؟ در باره ی اینکه آیا

و یا آن خال در دل است  برای من یک راز است که تا کنون الینحل مانده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود 

که اگر دل و درون ما که همان حقیقت باطنی مااست عکسی از آن خال است پس چرا حاالت گوناگونی پیدا می 

حال نیکو نیست؟چرا این دل گاهی مانند چشم مست و عاشق او درخراب است و از خود  نماید و همواره به یک

 بیخود می شود و گاهی هم مانند زلف پرچین و شکنش در اضطراب و نگرانی بسر می برد؟ 

 گاهی این دل از آن چهره ی چون ماه روشنایی می یابد و به فهم اسرار و درک حقایق نائل می شود و گاهی هم      

مانند زلف سیاهش در تاریکی و ابهام است.این دل گاهی اهل مسجد و کِنِشت )معبد یهودیان( می شود و به عبادت و 

توجه به حق می پردازد و گاهی چون دوزخ پر از آتش است و می سوزد و می سوزاند و گاهی هم مانند بهشت پر از 

افالک( باالتر است و گاهی اینقدر به قهقرا و پستی گُل و ریاحین است؟ گاهی از همه ی آسمان ها و زمین)هفت 

تمایل پیدا می کند که از توده ی خاکی که در زیر پای ما است در درجه ی پائین تری قرار می گیرد. بار دیگر همین 

ن از دل از خاک بر می آید و راه زهد و بی رغبتی به مظاهر دنیا و ورع و خویشتن داری از گناه و خطاء می یابد .اکنو

 می رسیم که باید پاسخ داده شود.  آن سؤاالت باقیمانده به شراب و شمع و شاهد
 که اصل و مرکز دور محیـــط است  آن رخ نقطه ي خالش بسیط است     بر  
 از او شد خط  دور هر دو عــــــالم         و ز او  شد حـظ  نفس و قلـب آدم 
 که عكس  نقطه ي خال سیاه است     از آن حال، دل پر خـــون تباه است     

 زخالش حال دل جزخون شدن نیست         و ز آن منـزل ره بیرون شدن نیست
 به وحدت در نباشد هیچ کــــــثرت         دو نقطه  نبود اندر  اصـــل وحدت

 ندانم حال او عكــــــس دل ماست         و يا  دل عكــس خال روي زيباست 
 دل گـــــشت پیدا         و يا عكس دل آنـــــجا شد هويدا؟ز عكس خال او  

 دل انـدر روي او ، يـا اوست در دل؟         به من پوشیده گشت اين راز مشـكل
 گهي چون چشم مخمورش خرابست          گهي چون زلف او  دراضطراب است

 است گهي روشن چـوآن روي چوماه است          گهي تاريک چون زلــف سیاه
 گهي مسجد بود ،گـاهي کُنشت است         گهي دوزخ  بود،گاهي  بهشت  است
 گهي برتر شــود از هفتــــم افالک         گهي  افتد به زيرتوده ي خـــــاک

 پس از زهد و ورع گردد دگــــر بار         شراب و شمع  و شاهد را  طلبـــكار 

 درحلقه ي آن زلف مُشكين                                                              
 زلف او راه پرپیچ و خم سالک را نشان می دهد-302

و اما سخن پیرامون زلف جان جانان که برای ما عزیز است ، حکایتی بس طوالنی دارد ، چگونه می توان از این         

ز و راز و نگفتنی های فراوان است !)که تا کنون به این زلف صحبت کرد و حقایقی را از آن بازگو نمود که پر از رم
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صراحت و روشنی کسی نگفته است(. از من در باره آن زلف دراز و پرچین و شکن نپرسید که زیبائی و کمال و 

عظمت آن مرا دیوانه ی خود نموده است ! وقتی شما درباره این زلف شگفت انگیز سخن می گوئید انگار زنجیری در 

انداخته و مرا به سوی او می کشانید و عشق عمیق مرا نسبت به او هویدا می سازید. همین دیشب که خواستم  گردن من

که از قد رعنای چون سرو او سخن بگویم ولی ناگهان سر زلف او که مقداری از زیبائی های خود را به من نشان داد و 

شو! )که این عظمت ها و زیبائی ها برای تو قابل  مرا از خود بیخود نمود، به من گفت: کمتر سخن بگو و خاموش

درک نیست!( زلف زیبای اوازاین جهت ناراست و کژ است و سخت هم دل می برد بیان کننده و نشان دهنده ی راه 

پرپیچ و خم سالک و طالب راه حق است )که چگونه باید یک رهروی صادق این راه پرپیچ و دراز ئ زیبا را با همت 

 طی کند(.و تالش خود 
 اگر زلفش را نشان دهد کافری درمیان نخواهد ماند-303

همه ی دل ها و آرزوهای آدمی در رسیدن و وصال به او دیوانه زنجیری شده اند و همه ی جان ها از اینکه خود         

استه ی آدمی وجود را به آستان مبارک او برسانند دائماً درانتظار و اضطراب و ناآرامی بسر می برند.هزاران دل و خو

دارد که از هر سو و جهت می خواهند خود را به او برسانند و از عشق او معلق و منتظر مانده اند و در سعی و تالشند. 

چون امکان ندارد که کسی طالب کمال و زیبائی باشد و از این حلقه زیبایی زلف او بر کنار باشد) چون زیبائی او 

ر او بخواهد که زلف پر چین و شکن و پر از مشک و عبیر خود را لحظه ای به جنبش مافوق همه ی زیبائی هاست(. اگ

در آورد و به عالمیان بنمایاند و از آن بوی خوش و معطر به انسان ها برساند هیچ آدمی حقیقت وجودی او را کتمان 

پنهان نگهدارد هیچ انسانی  نخواهد کرد و کافری در میان نخواهد بود. وبرعکس اگر آن زلف را نشان ندهد وساکن و

 آن زیبائی را درک نخواهد کرد و از عشق به او محروم خواهد شد و یک نَفْس مومنی هم در جهان نخواهد ماند!
 عارفان به دام زلفش می افتند -304

رد با همین که خواست تا چنبر زلفش)و پیچ و تاب آن( دامی برای ایجاد فتنه و مشکلی برای راه آدمی پیش آو      

ظرافت خاصی که فقط ازاوبرمی آید این گره را باز نمود و راه سیر و سلوک آدمی را هموار ساخت. اگر زلف او 

کوتاه می شد و مقداری بریده و از پیچ و خم آن کاسته می شد چه غمی بود! که باعث خوشحالی هم می شد و راه 

شد روز دیگر و چند صباحی بعد ، باز افزون می شد! او  کوتاه زودتر هم طی می شد ولی متأسفانه اگر در شب کم می

که مشکالت راه سالک را از پیش روی او بر می دارد ، جلوی کاروان عقل و خردمندی ضعیف و ناتوان آدمی را می 

گیرد و با دست خود گره و مشکالتی بر سر راه این کاروان عقل قرار می دهد)چون آدمی را با عشق به خود می 

کاری با عقل محاسبه گر ندارد.(.  این زلف طوالنی و پرپیچ و خم یک لحظه از جنبش باز نمی ایستد و هر  خواهد و

لحظه قصد به دام انداختن آدمی را دارد و در هر بامداد و شامگاه جلوه ای از زیبایی او را می نمایاند و این نمایش  

 همچنان استمرار دارد!
 لف را می شناسد و برای سیر و سلوک بدنبال اوستدل انسان عارف به نیکی آن ز-305

از درخشندگی و نور خیره کننده ی روی و زلف زیبای خود روز و شب های زیادی را آفریده و روشنایی         

بخشیده است و تنها این کار نبود بلکه کارهای عجیبی هم در این نظام آفرینش انجام داده است که بسیار مایه ی 
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ب است. گِل وجودی آدم در آن لحظه که بویی معطر از زلف مُشکینش فرا رسید سرشته شد و در شگفتی و تعج

کارگاه هستی با دست پرتوان حق به زیباترین هندسه ی وجودی معماری و ساخته شد.بهمین لحاظ است که دل و همه 

و بهمین دلیل این دل برای یک ی ضمیر و خاطر ما ازآن بوی معطر زلفش نشانی ها دارد و خوب آن را می شناساند 

 لحظه هم آرام و قرار ندارد و در رسیدن و بوئیدن آن بوی خوش لحظه شماری می کند.

از دل و درون خود در هر لحظه نشانی او را خواستم تا از زلف پر شکنش بویی به ما برسد و راه سیر و سلوک الی        

شم از جان خود که خیلی برای من عزیز و دوست داشتنی است دل بر الحق امیدوار کننده گردد و چون به او می اندی

کندم و قطع عالقه نمودم! به این خاطر دل و تمایالت درونی ما آدمیان است که از دوری زلفش در اضظراب و 

تشویش بسر می برد و سخت عالقمند رسیدن به آن است که از آن روی زیبایش دلی در آتش دارد و در فراقش می 

 د.سوز
 کان جاي راز استچه شايد گفت از او، حديث زلف جانان بس دراز است         
 ـر  مجانیـنمجنبــــــانید زنــجیــ  مپرس از من حديث زلف پر چین        
 سر  زلفش  مرا گفتا که خــــــاموش  ز قدش راستي گفتم سخن  دوش       
 ر  پیچش آمــــــد راه  طالبکژي بر راستي  زان گشت غـالب        و ز او د 
 همـــه دل ها از او گشته مسلسل       همه جان ها  از او  بوده مُقلـــــــقل 
 مُعلّق صد هــزاران  دل ز هر سو         نشد  يک دل  برون از حلقـــه ي او 
 گر او زلفین مُشكین  بر  فشــاند         به  عالم در ، يكي کـــــــــافرنماند 
 گر بگــــذاردش پیوسته ساکن        نماند در جهــــــان يک نفس  مومن   و 
 چــــودام  فتنه  مي شد چنبر او        به شـــوخي  باز  کرد  از تـن ، سر او 
 اگر ببريده شد زلفش چه غم بود؟        که گر شب  کــم  شد اندر روز افـزود 
 به دست  خويشتن  بر وي گـــره  زد   چو او بر  کاروان عقــــل ره  زد      
 نیايد زلف او يـک لحــــظه آرام       گهـي  بام  آورد گــــــاهي کند  شام 
 ـجب کردبسي بازيچه هــاي  بوالعــ      زروي زلف خود صدروز وشب کرد   
 ــطّرکه  دادش بويي از زلــف مُعــــ گِل آدم در آن دم شــــد مُخمّر        
 ــانيکه خود  ساکــن  نمي گردد زمـ    ما دارد  از زلفش نشــــاني      دل 
 ز جان خويشتن دل بر گـــــــــرفتم  از او هر لحظه کار از سر گرفـتم        
 که از رويش دلي دارد در آتــــــــش  از آن گـردد دل از زلفش مشوّش       
 

 آب حيوان(خط، ) حُسن خدايي (رخ)                                            
 از آن خط زیبای رخ ،آب حیات زندگانی را بدست آور-306

وقتی از رُخ و چهره ی او صحبت می شود منظور حُسن و زیبایی خیره کننده ای است که از خداوند ظاهر می       

نیکویی و زیبایی درعالم ترسیم  عظمت و بزرگی حق تعالی است. ازرُخ او خطی از گردد و مراد و مقصود از خط

شده که همه چیز را در بر گرفته است و با زبان بی زبانی به ما می گوید که : هیچ چیز بیرون از این خط زیبا نمی تواند 

باشد.آن خط زیبای دلنشین سبزه زار و گلستانی است که جان و حیات آدمی در آن روئیده است و همان آب حیات 

ست که دل ها در جستجوی آن در تاریکی ها در شور و تالشند. پس تو ای رهروی صادق! از ابدیت و پایندگی ا

سیاهی زلفش و به عشق زیبای آن ، روز را به شب برسان و از خط چهره اش چشمه ی جوشان آب حیات واقعی و 
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یی که داری و کسی از از مقام معنوی و عرفان )که می گویند هنوز زنده است( ابدی را جستجو کن. مانند خِضر نبی

 آن اطالعی نداشته باشد از آن خط که در رخ زیبای او نقش بسته است آب زندگی جاودانه بدست آور. 
 است صفات جمال و جالل حق در همین خط روی زیبای یار-307

ی اگر تو رخ و خط زیبای حضرت حق را ببینی بی شک تمام کثرت و گوناگونی را در وحدت و یکپارچگ        

خواهی دید )بدون هیچگونه تفاوت و تعارضی( .ازدیدار زلف اوست که هدفمندی  خلقت و جریان امور عالم را 

درک خواهی نمود و از خط عذارش اسراری از جهان را که قبالً بر تو مبهم بوده است خواهی دانست. کسی که 

و جالل حق را در همین خط خواهد دید. مگر شایستگی آن را دارد که به دیدار آن خط زیبا  نائل آید صفات جمال 

در خود دارد؟ که درزیر هر حرفی و خطی از آن چهره ( همه ی زیبایی ها را بطور کامل) رخسار او مانند سبع المثانی

ی زیبا ، دریایی از معانی و اسرار و رموز پنهان شده است. و نیز در هر مویی از آن زلف مُشکبارش هزاران دریای علم 

اهی از عالم راز نهفته است. همین ارتباط را بین آئینه قلب آدمی و عرش رحمان که در آن منعکس است می و آگ

 توان دانست که همه خلقت از یک خط  روی زیبای جانان است که از جان عزیزتر می باشد.
 رخ اينجا  مظهر حسن خدايي است          مراد از خــط جــناب کبريايي  است

 ید  اندر  نكــويي           که از  مـا  نیست  بیــرون خوبروييرخش خطي کش 
 خط آمد سبزه زار عالـــــم  جان           از آن کردند نامـش آب حیــــــوان  
 ز تاريكي زلفـــش، روز، شب کن           ز خطش چشمه ي حیوان طلـب کن  

 ن خطش آب  زندگـــــاني خضر وار  از  مقـــــام   بي نشاني           بجو چو
 اگر روي و خطش بیني تو بي شک           بداني کثــــــرت از وحدت يكايک
 ز زلفش  بازداني کار  عالــــــــم           زخطش  باز خواني سرّ  مبهــــــم 
 کسي کو خطــش از روي نكو ديد            صفـــــــات  روي او در خط اوديد

 است          که هر  حرفي  از اوبحر معـاني استع المثاني  سبمگر رخسار او 

 نهفته زير  هر مـــــويي  از او  باز           هزاران  بحر علم  از عالَــــــم راز 
 ببین  مرآت  قلب و عرش رحمــان          ز خط  عــــــــارض زيباي  جانان

 

 چشم)مستي( ، لب)هستي(                                                                    
 عین هستی ازلب او پیدا شده است-308  

این بار به این نکته ی مهم توجه داشته باش تا بدانی که از چشم شاهد )گواه( چه چیزی فهمیده می شود؟ باید        

این همان چشم است که از او بیماری و مستی دقیقاً به آن نکات و مراحلی که گفتیم رعایت نمایی تا به اشتباه نیفتی! 

پدید آمده است و نیز از لب لعل )سرخ رنگ( اوست که عین هستی پیدا شده است. از چشم اوست که دل های ما از 

خود بیخود شده و مست و مخمور او گشته اند و نیز از لب لعل اوست که جان های آدمیان در رنج و شوق افتاده اند.  

مست و بیمار اوست که دل های مشتاق بسیار دردمند و رنجور شده اند و عاشقانی که بیمار چشم مست  و نیز از چشم

اویند شفای جان خود را در لب لعل او می جویند. گر چه چشم معجزه گر حق در این عالم دیده نمی شود و خود را 

عل او در هر ساعت لطف و مرحمتی به نشان نمی دهد ولی تمام آن خواصی که گفتیم از خود بروز می دهد و لب ل
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اوست که برای لحظه ای هم که شده است آدمیان را مورد محبت و  هستی بویژه به انسان می نماید.همین چشم و لب

 لطف قرار می دهد و لب لعل او برای نیازمندان دنیا انگیزه و عامل راهگشایی و آرامش است.
 است چشم شوخ او جان تازه به طبیعت بخشیده-309

با چشم شوخ و زیبای خود جان و حیاتی تازه در آب و خاک این زمین دمیده است )سبزی و خرمی خاصی به آن       

بخشیده است( و با نفس های خود در آتش عشق و شور و شوق را در افالک و هستی انداخته است. از هر غمزه 

اقان خود را به هوای دانه در دام عشق خود اسیر نماید و از )اشاره به چشم و ابروی او( دام و دانه ای ایجاد شد تا مشت

همین اشاره ی کوتاه چشم بود که در هر گوشه ای از عالم میخانه ای که شیفتگانش مست و دلداده ی او شوند بوجود 

از لب آمده است. با غمزه و اشاره ی کوچک چشم خود ، هستی دروغین ما را به غارت می برد و دوباره با بوسه ای )

لعل خود( هستی واقعی و رشد یابنده ای را تقدیم آدمی می کند. از اینکه به آن چشم زیبا که درمان درد ماست 

نرسیده ایم از غصه و ناراحتی در رنج و عذابیم و از لب لعل سرخ و زیبای اوجان ما از غصه ماالمال گشته و بیهوش 

 شده است. 
 معنوی ماست چشم ولب لعل او عامل تقویت و رشد-321

ولی نباید از این نکته غافل شد که هر نگاه او هر چند کوتاه و کم ، ما را شیفته خود  می سازد و ناز و عشوه  لعل     

لبش جان ما را تقویت نموده و رشد معنوی می دهد. وقتی از چشم ولب و اثر معنوی اشارت های مربوطه خود را کنار 

ز حقیقت دور می مانی در این صورت با موافقت یا مخالفت این و آن )اشخاص( می کشی و  بهره مند نمی شوی و ا

راهی به سوی حقیقت نخواهی داشت. همین یک غمزه و نگاه اندک او گره ها و مشکالت را باز می کند و از بوسه 

. یک غمزه ی لب لعل او در هر زمان بندگان مورد لطف و رحمت قرار می گیرند و در معرض نوازش وافع می شوند

، هر چند کوتاه هم که باشد،  ما حاضریم که برای آن جان دهیم! و خود را فدای او سازیم . و اگر یک بوسه از او 

 ر قیمتی که باشد از او بستانیم. باشد چه بهتر! که ما به ه
 موجودات عاشق چشم او هستند-320

البصر او  وما اْمر الساعة اال كلمح]الم را بر پا می نمایدخدای عالمیان با یک چشم بهم زدن سریع حشر و قیامت ع       

/حجر[ 27،  له ساجدين واذا سّويتُه و نفّخُت فيه من روحي ، فقعوا]و از جانب دیگر از دمیدن روح خود/نحل[ 00،  هو اقرب

الم از خاصیت آدمی را که منشأ تحوالت فراوانی در زمین و اجتماع است خلق نموده است . وقتی موجودات و خلق ع

اکسیری چشم و لب او پی بردند و به این اندیشه فرو رفتند همه عاشق شدند و می پرستی را که از خود رَستن و به او 

پیشه و روش خود قرار دادند و اینگونه بود که بنای جهان بر عشق به حق نهاده شد.هستی با همه ی  پیوستن است

ای از چشم او چیزی نیست و بحساب نمی آید ،پس چگونه است که خواب  زیبائی های خود در مقابل زیبائی و غمزه

 ناشی از مستی در چشمان او پیدا ست و زیبائیش خیره کننده شده است؟) چه چیزی این چشم را تحت تأثیر دارد؟(
 !!چشم زیبایی رب به مادر موسی گفت که کشتی آن ناخدا را در جلوی من بساز-322

ها یا در خواب است و هشیاری ندارد و یا مستی است و از خود یخود شده است! پس این چه وجود ما انسان        

نسبتی است که این مُشتی خاک با ابعاد و مشخصه ی مادی و ترکیب پست و حقیر خود با زیبائیهای عالی و برتر رب 
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نگاه به آن هستی خود را به باد  االرباب )مبدأ و هادی همه ی هدایت ها و پرورش دهنده ها( نرد عشق می بازد و از

داده است. این خرد و تجربه ی آدمی شگفت انگیزی های زیادی را از این چشم به یاد دارد، از جمله موقعی که مادر 

موسی می خواست تا برای او سبدی بسازد و آن کودک دلبند خود را در آن نهاده و به رود خروشان نیل بسپارد ، 

التابوت  اَِن اقذ فيه في]د: آن کشتی بی ناخدا را در مقابل چشمان من و تحت نظارت من بساز!پروردگار عالمیان فرمو

پس این چه /طه[ 07،  َعْيني فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدّولي و عدّوله و القيُت عليك محبة ِمنّي و لتصنع علي

 چشمی است که از آن یاد می کند!

 رعايـت کــــــن  لوازم  را بدينجا  ـد چیست پیدا        نگر کز چشم  شاهــ 
 ز لعـــــلش گشت پیدا عین هستي  اري و مستي        ز چشمش خاست  بیم 

 ز چشم اوست دل هامست و مخمور          ز لعــل اوست جان ها جمله  رنجـور
 ـان  بیمارز چشم او همه دل ها  جـــگر خوار         لب  لعلش شفاي  جــــــ 

 به چشمش گر چه عالـــم  در  نیايد          لبش هرساعتي لطـــــــــفي نمايد
 دمــــــــي از مردمي دل ها نوازد          دمي  بیچارگـــــــان را چاره سازد 
 به شوخي جان دهددرآب ودرخـاک           به دم دادن زنـد آتــــش در افالک 
 نه اي شــــد          و ز او هر گــوشه اي میخانـه اي شداز او هرغمزه دام و دا 
 ز غمزه مي دهد هستي به غـــارت          به بوسه مي کند  بازش عمـــــارت  
 ز چشمش خون ما در جوش دايــم          ز لعلش جان ما مــــــدهوش دايـم  
 ـــل او جان  مي فزايدبه غمزه چشم او دل مي ربـــــايد          به عشوه  لعــ 
 چو از چشم و لبش جـويي کنــاري          مر اين گويدکــه : نه ،آن ديگر : آري 
 ز غمزه عالمي را  کـار ســـــــازد           به بوسه هر زمان جـــــان مي نوازد 

 ااز او يک غمزه و جــان دادن از مـا          و ز او   يک  بوسه و اســـتادن از م 

 ـــدا گشت آدمپیـــــنفخ روح شد حشر عــــالم           ز لمح بالبصر  ز  

 چــو از چشم و لبش انديشه کـردند         جهاني مي پرستي پیشه کـــــــردند 
 به چشمش در  نیـايد جـمله هستي          در او چون آيد آخر خـــــواب مستي 
 چه نسبت خــــاک را  با رب ارباب؟     وجود ما همه مستي است يا خـواب      

 چرا  گفــت؟ولِتَصْنَعُ  علي  عيني خرد دارد از اين گونـه صـد اشگفت           

 کل وجود خیر محض است و بر نظام احسن بنا شده است-323

و زنّار بستن اهل باطن و صاحبدالن در تفکرات و اشعار خود بت را مظهر عشق خدایی و وحدت وجود می دانند       

در لسان آنان پایبندی و تعهد در خدمت و اطاعت از خالق جهان است.چون این ایمان و کفر )قرب و بُعد به حق( 

متکی و قائم به هستی است توحید و خداپرستی عین بت پرستی می شود! و این دیدگاه از آن جهت است که چون 

ای زیبای هستی می باشند در میان این اشیاء یکی هم بت است!)مگر اشیاء و عناصر و پدیده ها همه از مظاهر و نشانه ه

نیست!( ای انسان خردمند و عاقل! اگر با دید بصیرت و اندیشه راستین این موضوع را بررسی نمایی خواهی فهمید که 

متعال بت  بت که یکی از مظاهر هستی است باطل و بیهوده نیست! بی شک باید این آگاهی را داشته باشی که خداوند

را آفریده است و چون کار خدا نیکوست لذا مخلوق ونتیجه ی کار او هم که از جمله بت می باشد نیکو خواهد بود.    

از دیدگاه دیگر کل وجود در مجموع خیر محض و بر نظام احسن و محکم بنا شده است و اگر شری در گوشه ای از 

 هستی مشاهده شود از غیر است .
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 !!زآن جهت مزموم است که بجای آفریننده بت ،خود بت را پرستیدندبت پرستی ا-324

اگر مسلمان می دانست که بت چیست؟ یقین می کرد که دین در بت پرستی است.و از طرف دیگر، اگر مشرکین      

 و منکرین خدا از کیفیت بت آگاهی می یافتند هیچوقت در دین خود که بت پرستی است گمراه نمی شدند! )و خالق

بت را نفی نمی کردند( چرا چنین است؟ چون مشرکین به ظاهر بت توجه نمودند و از باطن و سرّ آن آگاه نشدند و لذا 

دین حق) و دعوت انبیاء( را نپذیرفته و آن را رد نمودند. و اگر تو هم در این بت ، دست پنهان حق را که او را آفریده 

د. بیزاری و دوری از اسالم ظاهری که هیچگونه محتوای حق بینی در آن است نبینی در شرع ترا مسلمان نخواهند خوان

 نباشد باعث گرایش به کفر می گردد! مگر نه این استکه بعضی ها به کفر می گرایند و ازدین حق فاصله می گیرند.        

انی نهفته است! همه در درون هر بتی یک جان زنده پنهان شده است و در پشت همین کفری که در بت است ایم      

خداوند را به /اسراء[ 26، و اِنْ مِنْ شيء اال يُسبّحُ بحمده و ال تفقهون تسبيحهم : ]ی موجودات بر اساس آیه ی مبارکه ی

پاکی می ستایند و تسبیح می گویند و اگر کفری باشد در میان همین موجوداتی است که حق را تسبیح می گویند! 

یرادگیری ناصواب است؟!! این مطالب سخنان مهمی است ولی ما از اهداف خود دور پس این چه باریک بینی و ا

افتادیم ، شما بگذارید هر چه می خواهند بعضی از ناآگاهان در باره این موضوع بگویند بهر حال بعد از سخن 

 /اسراء( دیگر چه صحبتی باقی می ماند؟!26خداوند)آیه ی 
 خداست وبا آنان فرقی ندارد!بت هم مثل سایر موجودات مخلوق -325

به این مطالب حساس بیندیشید که به این زیبائی و نیکویی چه کسی بت را آراسته است؟ و اگر حق نمی خواست        

آیا کسی بت پرست می شد و اسیر زیبائی بت قرار می گرفت؟ بهر حال این بت را او آفرید و او بود که گفت همه در 

ه بت، و او بود که بت را به ما شناساند ! که خلقتش نیکو بود و سخنی هم که گفت نیکو بود تسبیح من هستند، از جمل

و خود بت هم نیکو بود. پس باید همه ی خلقت را یکی دید و از یک چیز سخن بگوئیم و همه چیز را از یکی بدانیم 

نکنید که این موضوع فقط نظر من چون اصل و فرع ایمان به این چند جمله ختم می شود و به پایان می رسد.خیال 

یعنی: در خلقت و آفرینش /ملک[ 0،ال تَري في خَلْق الرحمان مِن تفاوت : ]است بلکه از قرآن بشنوید که می فرماید

 خدای رحمان تفاوت و تبعیضی نمی بینی!
 بت اينجامظهرعشق است و وحدت         بود  زنار بستن عهــــــــــد خدمت 
 ود  قايـم به هستي          شودتوحیـــــــــــد عین بت پرستيچو کفر و دين ب 
 چو اشیاء هست هستي را  مظـــاهر        از آن  جمــــــــله يكي بت باشد آخر 
 نكو انديشه کن اي مرد  عاقـــــل         که بت از روي هستي نیست  باطــــل 
 و هر چه صادر گشت  نیــكو ستبدان کايزد تعــــالي خـالق اوست          ز نیك 
 وجودآنجا که باشدمحض خیـراست          و گر شرّي  بود در او،  زغـــــیر است 
 يقین کردي که دين دربت پرستي است  مسلمان گر بدانستي که بت چیست         
 و گر مشــرک زبت آگــــاه گشتي         کجا در دين خـــــود گمــراه گشتي ؟ 
 بدان علت  شد اندر شــرع ،کــــــافر   ـق ظاهر       و ز بت جـز خلــــنديده ا 
 به شرع اندر  نخواننـدت مسلــــــمان   تو هم گر زو  نبیني حـــــق پنهان       

 ز اسالم  مــجــــازي گشتـه  بیزار         کـه را کـــــــفر  حـقیقي شد پديدار
 ان         به زير کفر ، ايماني است  پنـــــــهاندرون  هر بتي ، جــاني است پنه 
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 گفت، اينجا چه دق است همیشه کفــردر تسبیح حـــق است        و ان من شيء 
 چه مي گــويم  که دور افتادم از راه          فَـــذَرْهُـــم بعد ما جــــائت قل اهلل

 پرست ازحق نمیخواست  که مي شد بت   که آراست؟       ي رخ بت را وببدان خــ 
 هم او کرد وهم او گفت وهم او بود           نكــو کرد و نكو گـــــــفت و نكوبود  
 يكي بین و  يكي گوي و  يكي دان          بدين ختــم آمد  اصـــل و فرع  ايمان 
 نه من مي گويم  اين بشنو ز قــرآن          تفـــــــاوت نیست اندر خلــق رحمان  
 

 نشان خدمت                                                                                          
 زنار بستن یعنی به عهد وپیمان خود وفا کردن-326

 چون از روی دقت در اصل زنّار نظری انداختم به این نتیجه رسیدم که زنّار بندی یعنی در خدمت بودن و به عهد و       

پیمان وفا کردن.اهل دانش و دانایی چون بخواهند که موضوعی را مورد بررسی قرار دهند از طریق اصل و ریشه ی 

آن به موضوع پی می برند و به چیز دیگر تکیه و اعتماد نمی کنند .با همت بلند مردانه مهیای جوانمردی و خدمت به 

 به عهد و پیمان الهی وفادار ماندند و تخلف نکردند!خالق و خلق باش و در زمره ی مردان خدا قرار بگیر که 
 نظر کردم   بديدم  اصـــل اين کار            نشان  خـــــدمت  آمد  عقــــد زنار  
 نباشد اهــــــــــل دانش را مُعَوّل           ز هر چیزي مگر  بر اصــــــــل اول   

 اوفُوا  بِعَهـــــدِيدر آ در زمره ي  میان در بند چــون مردان به مردي            
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 موقعی به وصال حق می رسی که از بند خودخواهی وتمایالت شیطانی جدا شوی-327

وصال و رسیدن به حضرت حق، جدا شدن ازهستی است و به مفهوم دیگر اگر از خود بیگانه شوی و آن خود       

درونی را کنار بگذاری به آشنایی باحق نائل خواهی شد. اگراین ممکن)مخلوق( در نظام خواهی و تمایالت شیطانی 

آفرینش بخواهد که خودی نشان دهد و گردافشانی کند در مقابل خالق چیزی نیست و اصالً بحساب نمی آید و بجز 

بود. وجود دو عالم با  که مسلط و اداره کننده ی نظام با عظمت آفرینش است چیزی در میان نخواهد واجب الوجود

تمام تحوالت و دگرگونی های خود در مقابل ذات حق یک خیالی بیش نیست و چون این هستی با ابدیت و پایندگی 

سنجیده شود جز زوال و نابودی چیز دیگری نخواهد بود! اصوالً آنکه به خدا واصل می شود و به مرحله ی عالی 

لوق نیست و کسی که مرد کامل و عارف به خداست چنین سخنی وصال و حضور به حضرت حق پیدا می کند مخ

 نمی گوید. این مخلوق که گفتیم خواب و خیالی بیش نیست و از عدم منشأ دارد، کی می تواند به درگاه حق راه یابد؟
 هیچ نسبتی بین خاک و رب االرباب وجود ندارد-328

که پروردگارعالمیان است، وجود  ت با رب االربابآخرچه نسبتی بین خاک که پست ترین عنصرآفرینش اس       

دارد؟مگر عدم ونیستی چه نیازی دارد و از چه استعدادی برخوردار است که بخواهد خود را به وصال حق برساند؟! 

مگر ازعنصر عدم، سیر وسلوک و درک کمال حق امکان پذیر است؟ اگر جان و درون تو از درک این معنی آگاهی 

مان از این فکر و اندیشه که خطایی بیش نیست به درگاه الهی طلب مغفرت و آمرزش خواهی نمود. یابد در همان ز

حرکت تکاملی نخواهد داشت و  وجود تو در مقابل عظمت خالق معدوم است و بحساب نمی آید ومی دانیم که عدم

رساند؟!هیچ جوهری )ذاتی( پیوسته ساکن است .پس عدم و سکون چگونه می تواند خود را به حق )واجب الوجود( ب

چه هستیی دارد؟ همان  بدون چهره و تصویر )عَرَض( به عینیت و وجود نمی رسد .به عبارت دیگر مگر خود عَرَض

 عرضی که در دو زمان و لحظه به یک شکل باقی نخواهد ماند و پایدار نیست! 
 م است!اصل جهان از هیولی )ماده اولیه آفرینش( است که بدون صورت ومعدو-329

کتاب تألیف نموده است برای اجسام سه بُعدی ]طول و عرض [ آن حکیم و دانشمندی که درباره ]جوهر و عَرَض      

و عمق[ در نظر گرفته و تعریف نموده است.مگر آن هَیُولی )ماده ی اولی بی شکل و نامعین جهان( چیزی جز معدوم 

)شرایطی که در بی زمانی است(  د تا هستی آن ظاهر گردد. در قِدَممطلق است؟ که باز همان هیولی نیاز به صورتی دار

به فرض آنکه ماده اولیه ی هیولی وجود داشته باشد این هیولی بدون صورت)عَرَض( است و می دانیم که هیولی بدون 

ورت و یا پس با این توضیحات دریافتیم که مبدأ و منشأ جهان هستی از هیولی و ص!صورت جز عدم  نمی تواند باشد
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است که هر دو ریشه در عدم و نیستی دارند ! که جز معدوم بودن و زوال پذیری جنبه ی دیگری در  جوهر و عَرَض

 آنها به ظهور نپیوسته است. 
 حضرت حق حقیقت مطلق وهستی دارای نقصان وکمبود است-331

است که نه  می توان گفت موجودند و  خوب ببینید بدون هیچگونه کم و کاستی این ماهیت و حقیقت اجسام عالم     

نه می توان گفت معدوم و نیست هستند)و ماهیتی بین بودن و نبودن دارند(. حال نظری از روی حقیقت به سوی این 

عناصر عالم که امکان هستی یافته اند بیندازید خواهید دید که بدون قبول حضرت حق که حقیقت مطلق است هستی 

می کند و حقیقتی در بر ندارد. کل وجود به سوی کمالی که حضرت حق برای آن در نظر  عین نقصان و کمبود جلوه

گرفته است در جریان است ولی این تعیّن و خواصی که ما برای موجودات قائلیم یک امر اعتباری هستند )نه حقیقی و 

ور اعتباری مانند اعداد می باشند که قائم به خود( وقتی امور و اشیاء اعتباری هستند نمی توانند موجود باشند! چون ام

در عین رقم های بیشماری که به خود می گیرند یک عدد بیش نیستند )یک عدد با رقم های گوناگون( این جهانی که 

ما در آن زندگی می کنیم جز یک موجود مَجازی و غیر حقیقی چیز دیگری نیست که سراسر کار و تحوالت آن بر 

 .)جهان هدفمند است ولی دنیا گرایی لهو و لعب است(.اساس بیهودگی و بازی است
 وصال حـق ز خَلقیّت جدا نیست          ز خود بیگــــانه گشتن آشنايي است   
 چو ممكن گَرد  امــكان بر فشاند          بجز واجب  دگر چیزي نمــــــــاند 
 ین زوال استوجودهر دوعالم چون خیـال است          که  در وقــــت  بقا  ع 
 نه مخلوق است آنكو گشت واصل         نگويد اين سخن را  مرد  کــــــامل 
 عدم  کي راه يابد  اندر اين  باب؟         چه نسبت خـــــاک را  با رب ارباب؟ 
 عدم چبود که با حق واصـل آيد؟          و از او  سیر و سلوکي  حاصــــل آيد 

 اَستغـراهلل ني آگاه          بگــــويي در زمــــان اگر جانت  شــود زيـن مع 
 تو معدومي  ، عدم پیوسته  ساکن         به واجــــب کي رسي معدوم  ممكن؟ 

 واليبـقي  زَمانَيـــننداردهیچ  جوهربي عرض عــین         عَرَض چبود؟  
 عريفحكیمي کاندراين فن کرد تصنیف         به طول و عرض و عُمقش کرد ت 

 چیست ؟ جزمعدوم مطلق         که مي گــــــردد بر او صورت محققهَيُولي  

 چوصورت درهیولـي درقِدَم نیست          هیولي  نیز  بي او جز عـــــدم نیست 
 شده اجسام عالم زين دو معــدوم         که جز معدوم  از ايشان  نیست معــلوم 
 نه موجود ونه معدــوم است در خويش         ببین  ماهیتي را  بي کــم و بیش  
 نظر کن در حقیقت سوي امــكان         که بي  او  هستي آمدعـــــین نقصان 
 وجوداندرکمال خويش ساري است          تعیّـــــــــن ها امــور اعتباري است 
 ـدومامور  اعتباري نیست مــــــوجود         عدد بسـیار و يـک چیز است معــ 
 جهان را نیست هستي جز  مجازي         سراسر کـــــــار  او  لهـو است  بازي 
 

 غير حق وجود ندارد!!                                                                                 
 رسیدن به وصال حق از مسیر حقیقت و بدون خواب و خیال تحقق می یابد-330

جهان چون اجل و مرگ از چرخ آسمان و ستارگان )بر اساس مشیت حق و اراده ی او( فرا رسد در برای این        

نیستی گم می شود )و دیگر نام و نشانی از آن نخواهد بود(وقتی امواج اجل و سرنوشت جهان را که پایان راه او 
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نام جهان در گذشته نبوده است! با  خواهد بود در بر گیرد بشدت و سرعت ناپیدا و محو خواهد شد که انگار چیزی به

توجه به این استدالل و سرنوشتی که برای جهان است ناگهان این فکرو خیال به ذهن وارد می شود که غیر از حق 

موجودی در این جهان نخواهد ماند. وقتی با این اندیشه به سیر و سلوک پرداختی و خدا را شناختی نوعی قرب و 

در می یابی و به او واصل می شوی بدون اینکه از خود آثار و نشانی در میان بگذاری.وصال نزدیکی بین خود و حق را 

به حق و رسیدن به این جایگاه ربوبی در واقع دور نمودن  خواب و خیال از ذهن و فکر است پس اگر خیال را قبل از 

ه مطلوب هر عارف و مرد خداست انجام هر کاری از خود دور سازی و حقیقت را آنچنانکه هست بشناسی به وصال ک

 ، دست یافته ای!
 !!وصال به معنی ملحق شدن انسان به خدا نیست-332

با این توصیف نباید تصور شود که موجودات و ممکنات پارا از حد و اندازه وجودی خود فراتر نهاده اند و به         

جل و جالله به موجود و بنده ای که آفریده  واجب الوجود که خدای متعال است تبدیل شده اند!! نه اینکه خدای

است تبدیل شده و یکی گشته است!! هر کس که موفق به درک این معانی و مفاهیم شد هرگز به دنبال مطالبی که 

فاقد هر گونه حقیقتی است نمی رود و در این صورت است که آدمی وصال به خدا را بهتر خواهد فهمید. تو خیال 

یاست که روزگاری را در آن بسر ببری و بعد به پایان برسانی؟!هرگز! هزاران نشأ ة)  مردن و کردی که همین یک دن

زنده شدن ها( در پیش داری که بایستی برای ورود و خروج از آن فکری برای خود بیندیشی و چاره ای بیابی!همه ی 

ی توانم یک به یک خواه آنهایی که اجزای کوچک و بزرگ این مردن ها و زنده شدن های انسان را اگر الزم باشد م

 .پنهان است یا آشکار، برای تو بشمارم
 اَجَل چون در رسد از چـــرخ انجم         شود  هستي همـــــه در نیستي گم

   كَاَنْ لم تَغْنِ باالمسچوموجي برزند گردد جهان طَمْس          يقین گردد 

 ماند غیرحــــــــــق  در دار ديّارخیال از پیش  بر خیـــزد به يكبار          ن
 ترا قربي شود  آن لحظه حاصــل           شوي  تو  بي تويي با دوست واصل
 وصال اين جايگه رفع خیـال است          خیال از پیش بر خیزد وصــال است

 مگو  ممكن ز حد خويش بگذشت          نه او واجب شد و نه  واجب او گشت 
 ني گشت فــايق           نگويد کاين  بود قلـــــــب حقايقهر آن کو در معا

 داري خواجـه درپیش          برو آمد شد خـــــــــود را بینديش  ةهزاران نشأ
                   همه جزء و کــــل نشئات انسان           بگويم  يک  به يک پیدا  و پنـــهان

 سه بعدی و اعتباری است جهان طوسی واقلیدسدکتر اقبال : -333

جهانی که در آن زندگی می کنیم از سه بُعد )طول و عزض و ارتفاع( که کیفیت و چگونگی و یا کیفیت و       

اندازه پدیده های آن را نشان می دهد تشکیل یافته است و این خرد و قوه تشخیص آدمی است که این کیفیت و 

می نماید.جهانی که از دیدگاه ریاضی ومکانیکی خواجه نصیرالدین  کمیت عناصر تشکیل دهنده این جهانی رادرک

ق م( ترسیم می شود اگر با عقل و تجربه سنجیده شود زمین آن روزی 280-077ق( و یا اقلیدس)702-170طوسی)

به طرف نابودی خواهد رفت. براساس نظریه ی اینگونه دانشمندان و محققین ریاضی و علوم ، زمان از حرکت پدیده 
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ها ناشی می شود و موقعیت مکانی موجودات جنبه ی اعتباری و غیر حقیقی است و حتی زمین و آسمان با آن همه 

 عظمت و گستردگی اعتباری است.
 تنها تور خدایی حقیقت و مطلق استدکتر اقبال : -334

به طرف هدف نشانه می  ولی تو همانند موقعی که برای عزم شکار تیر را در  کمان می گذاری و زه رامی کشی و    

روی صرفاً به اصل مطلب و مغز سخن من توجه کن که حرکت و توجه به سوی رشد و تعالی و معراج و معنویت 

است. هیچگاه در این سرای گرفتاری ها و مکافات که دنیایش نام نهاده اند به دنبال چیزی نباش که مطلق باشد 

شک آنچه را که حقیقت دارد و مطلق است نور خدایی است که با وهیچگونه خللی در آن راه نداشته باشد ، بی 

درخشش خود آسمان ها را روشن نموده است. این حقیقت است که زوال و نابودی در آن راه ندارد و در قالب 

مادیت و مکان خاصی نمی گنجد .پس با این تفسیری که نمودیم ادعا نداشته باشید که جهان حقیقتی است که کرانه 

 آن ناپیدا است!!های 
 حقیقت جهان دارای دو بعد درونی و برونی استدکتر اقبال : -335

وسعت و کرانه های جهان حقیقت دارای ماهیتی درونی است نه بیرونی، همان خاصیتی که پائین و باال و کم و       

مغز و حقیقت آن را  زیاد که از خواص عناصر و پدیده های مادی عالم است در آن راهی ندارد. درون جهان که

تشکیل می دهد از مفهوم باال و یا پائین بدور است و از جنبه های بیرونی دارای وسعت و گستردگی بیشتری است. 

ابدیت و جاودانگی که به مثابه ی روزگاری است که زمان در آن به پایان نمی رسد در شاکله ی خردمندی ما انسان 

ین موضوع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد هزاران سؤال مطرح می ها قابل درک نیست و اگر قرار باشد ا

شود که جوابی برای آنان نداریم. از آنجائیکه این عقل و خردمندی ضعیف آدمی مانند پای چوبین و لنگ قادر به 

ه خود را به حرکت نیست و ایستادن را دوست ندارد به همین لحاظ مغز و حقیقت پدیده ها را نمی بیند و همه توج

 ظاهر و پوست آن معطوف نموده است.
 جهان درون وسیع وحقیقی و جهان برون محدود و اعتباری استدکتر اقبال : -336

این ما هستیم که حقیقت را از دریچه ها و معابر گوناگون می نگریم و آن را به دلخواه خود صد پاره نموده ایم     

ول و بعضی از مصادیق آن را دارای تغییر و تحول تصور می کنیم. عقل و که بخشی از آن را ثابت و غیر قابل تح

تشخیص آدمی یک عنصر غیر مادی است که از جهان معنویت و روح منشأ گرفته است. در مسیر حرکتی خود 

ت تحت تأثیر زمان قرار گرفت و نشیب و فراز هایی پیدا نمود و به تدریج به تقویت خود کوشید. من تا کنون تحوال

زمان را در ماهیت و ضمیر خود احساس ننموده ام و همواره با یک احساس واقعی نسبت به خود زیسته ام ولی در 

بیرون وجود خود تحوالت زمان را شاهد بوده ام که وجود ماه و سال و آمدن شب و روز دلیلی بر این تغییرات است.         

ساس جهان اعتباری به یک جو نمی ارزد و حقیقت ندارد! وبرای این گذر زمان که ماه وسال ناشی از آن است بر ا

مراجعه کن که خدای متعال از خالفکاران عالم می پرسد که /مومنون[ 772، كم لَبثتُم ] اثبات این موضوع به آیه ی :

دهد چقدردرزمین درنگ نموده اید؟! آن ها در پاسخ می گویند: یک روز یا مقداری از یک روز! و این نشان می 

 که این ایام و سال چقدر بر پایه های اعتبار و تصور ما بنا شده است.
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 محموعه تن و جان یک ماهیت وحقیقت انسان را تشکیل می دهنددکتر اقبال : -337

متوجه ی ارزش های خود باش و از فتنه ی روزگار خود را خالصی ده. و تا آنجا که سعی و توان داری تمام       

خود را متوجه ی استعداد های درونی خود نما. بین تن و جان ، گرچه جدایی لفظی وجود دارد و  دقت و اندیشه ی

هر کدام با کالمی و آهنگی نامیده می شوند ولی اگر این دو که در آدمی بهم رسیده اند و یکی شده اند دوتا 

پوشیده باشد از اسرار الهی  حساب شوند و دو تا دیده شوند یک اشتباه محض است. از اینکه جان آدمی مخفی و

است در حالیکه بدن انسان در حین تحوالت زندگی دچار دگرگونی گردیده وحالتی از اطوار حیات را پذیرفته 

 است. 

آنچه را که دارای معنی و مفهوم حقیقی است چهره زیبا و جذابی چون صورت عروسان برخوردار است و آنچه      

مانند روح آدمی  نمایان می سازد دارای چنین پیرایه ها و زیبایی هایی است. حقیقترا که از آثار اوست و خود را 

غیر آشکار و در پرده ی پنهان قرار گرفته است و برای آدمی لذتی باالتر از آن نیست که برای درک آن از طریق 

 کشف و شهود نائل آید.
 ح می بیند!!اشتباه غرب در این است که تن را جدای از رودکتر اقبال : -338

اشتباه دنیای غرب در این  است که بُعد مادی انسان )بدن( را جدای از روح بلند و غیر مادی او دید و اینگونه بود       

که در نگرش مردم غرب سیاست و اصول کشوری داری از دیانت و تعالیم انبیاء جدا شد.کلیسا و به پیروی آن 

م( یکی از حواریون دوازده گانه عیسی 70وفات -ق م77)والدت  رسول پطرس طرفداران مسیح در غرب همان مسائل

علیه السالم را مطرح می سازد و نظرات او را پیاده می نماید و خود را از حکومت و سیاست جدا دانسته و کاری با 

د آن سیاست آن ندارد. اگر سیاست و مدیریت اداره جامعه جدای از دستورات دین و پیامبران در رأس امور واقع شو

پر از حیله و خدعه گری است که امروزه بر سر زبان هاست. مانند تنی که بدون روح باشد و یا جانی که از کالبد تن 

خارج شده باشد )سیاست و دیانت مانند تن و روح است که بهم نزدیک و نیازمند یکدیگرند ، در واقع دیانت و 

 آئین هدایت پیامبران مانند روح سیاست است( .
 مسلمانان با توجه به جدایی دین از سیاست به تفرقه گرایش یافتند!!دکتر اقبال : -339

حال با خردمندی و تجربه ی صحیحی که یافته ای در کار ملت ترک )ترکیه( نظری از روی دقت و بررسی داشته     

د نمودند و از خود و از باش. مردم ترکیه )عثمانی سابق( بجای خودباوری و استقالل فکری از تمدن غرب تقلی

حقیقت ملی خود که با اسالم و امتیازات دیگر گره خورده بود دوری گزیدند و بر این اساس تحت تأثیر اصحاب 

کلیسا که دین را از سیاست جدا می دانستند ارتباطی بین این دو نیافتند و اجرای آئین دین را کنار گذاشتند.ما که 

رچم پیامبر اسالم هستیم به ملت های گوناگون تبدیل شدیم و هر کدام مرام یک ملت واحد اسالمی تحت لوای پ

دیگری را در پیش گرفتیم ، شبیه یک عدد که انگار برای شمارش و زیاد شدن آفریده شده است. این وسعت عظیم 

یگری جهانی که مانند یک عبادتگاه کهن مورد توجه ی مردم قرار گرفته است مشتی خاک و عناصر مادی چیز د

 نیست که اگر آثاری از تحرک و حیات برخوردار است آن را از ذات پاک احدیت کسب نموده است.
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 مردم جهان امروز محتاج یک انقالب درونی هستنددکتر اقبال : -341

دانشمندان و متفکرین مادی امروز فقط قادرند به ظاهر زندگی آب و رنگی بدهند شبیه تصویری که بر روی        

پرده و یا مجسمه می نگارند ولی هیچگاه نتوانسته اند مانند ید و بیضای موسای کلیم معجزه و روح تازه ای در یک 

این کالبد مادی بدمند و یا مانند عیسای مسیح حیات نوینی به این عنصر خاکی وارد سازند)کار دانشمندان جنبه  

ر می زند(.در این دانش و بینش امروزی من چیز مادی دارد و کار پیامبران در محورهای معنوی و روحانی دو

جدیدی که سر منشأی تحول در آدمی باشد و او را به هدایت و افتخار رهنمون شود ندیدم و بهمین لحاظ بدنبال 

فلسفه ی زندگی دیگری هستم و لذا در هر لحظه برای رسیدن به آن در تالشم) البته در دیدگاه اقبال عزیز منظور 

خودی است که ناشی از نبوغ این مرد بزرگ است( جهان و مردم آن همان چیزی نیست که می بینید  همان فلسفه ی

بلکه از نظر من جوامع امروزی زمینه ی یک انقالب و دگرگونی واقعی را دارند چون از نظر درون و محتوای باطنی 

 ت فراوانی می باشند. مردم و جوامع آنان زنده و پوینده اند گر چه در بیرون دچار موانع و مشکال
 !!از تفرقه بپرهیزید و با غرب آشنا شوید ولی در آن غرق نشویددکتر اقبال : -340

به دریای تفرقه و کثرت آراء و چند پاره شدن که از عوامل عقب ماندگی است غرق نشوید و از آن عبور کنید.       

توانایی های درونی خودتان نظری از روی دقت داشته بجای نگرانی در ذهن و فکر خود به خودتان و به استعداد و 

باشید و آنگاه با کوله باری از خویشتن شناسی راه رشد و ترقی را طی نمائید. در آن عالم معنویت که درونی است و 

از کثرت و تفرقه نشانی ندارد جزء درونی آن از کل بیرونی بزرگ تر و با عظمت تر است و مقایسه ها و محاسبات 

ق( و خواجه نصیرالدین 217-070ی و تصورات مادی دانشمندانی شبیه ابوبکر محمد بن زکریای رازی )علم

ق( نوعی دیوانگی و خالف حقیقت است. البته باید با فرهنگ یونان و روم )غرب( آشنایی پیدا 170-702طوسی)

یدا کرد و مدتی هم رأی و نظر ق م( و افکار آن آگاهی پ022-ق م 086نمود ، از جمله با ارسطو)شاگرد افالطون 

ی م( را مورد توجه قرار داد. ولی مطالعه ی افکار ارسطو و بیکن و نظائر آن به این معن7177-7727فرانسیس بیکن)

آن گم نشوی نیست که در آن توقف نمایی ودرآن افکار غرق شوی بلکه باید ازآن بگذری ودرآن منزل نکنی ودر

 بلکه به راه خود ادامه دهی. 
 جهان را با اندیشه قوی و همت واال زیر نگین خود بگیریددکتر اقبال : -342

بهر حال تو هم انسانی و دارای عقل و تشخیص هستی و چون آگاه شوی مانند دانشمندان می توانی به علوم و رمز      

متوجه بشر می نمایند. این و راز طبیعت پی ببری و بدانی که معادن و دریاها و سایر آثار طبیعت چه منابع مفیدی را 

جهان پر تحول و دارای دگرگونی را که در هر لحظه در یک کیفیت و کمیت خاصی است با اندیشه قوی و همت 

واالی خود زیر نگین خود بگیر و تسلیم خود ساز و بجای ماه و ستاره پروین انوار تابش خود را به همه ی جهان 

که بجای این دانش های خشک و بی روح علمی و غربی به سوی حکمت منتشر کن. ولی من به تو توصیه می کنم 

و دانش دیگری روی آوری تا بتوانی از حوادث و مکر روزگار جان سالم بدر کنی و به سعادت نائل آیی. مقام 

معنوی و کرامت تو به عنوان یک انسان بیرون از دایره ی تحوالت روز و شب است ، پس به دنبال آن هدفی در 

 ی باش که بی نظیر است و دومی ندارد.زندگ
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 رد کیف و کـم او را  کمند استـسه پهلو اين جهان چون و چنــد است        خ 

 است اين         پي عقـل زمین فرسا بس است اين  طوسي و اقليدسجهان   

 زمانش هم مكـــــانش اعتباري است        زمین وآسمـــــانش اعتباري است 
 کن و آمــــــاج  در ياب         ز حـــــرفم نكته ي معراج در يابکمان را  زه 

 مجو مطلق در اين ديرمكـــــــافات         که مطلــــق  نیست جزنورالسموات 
 حقیقت  ال زوال  و المـــــكان است         مگو ديگر که عالــم  بي کران است

 م فزون  نیستنش پست باال کـدروکران او درون است و بــــرون  نیست         
 ـت  پذير  استولي بیرون او وسعـــدرونش خالـــــي از باال  و زير  است         

 ـزار استيكي از گیر و دار او هـــــابد را  عقل ما  ناســـــــازگار است           
 داردــز  و دل  بر پوست نبیند  مغــچو لنک است او،سكـون را دوست دارد         

 ـــرديمتمیز ثابت  و سیاره کــــــ     حقیقت را چو مـا  صـــد پاره کرديم      
 ـان بستچو  زناري زمان را بر میــخرددر المكان  طرح مكـــــان  بست         
 ريدممه  و سال  و شب  و روز آفـــزمان را در ضمیر خـــــــــود  نديدم         

 غوطه زن شوكَمْ لَبِثْتُمْ  ه يک   جـــو         به حـــرف مه و سالت  نمي ارزد  ب

 به خود رس  از سر هنـگامه برخیز                                      
 تو خود را در ضــمیر خود  فرو  ريز                              

 دن حـــرام استتن و جان را دو تا گـــفتن کالم است          تن و جان را دو تا دي
 به جان پوشیده رمز کـــــائنات  است         بدن حــــــــالي ز احوال حیات است
 عروس معني ازصورت حــــــنا بست          نمود خـــــــويش را  پیرايه ها بست

 حقیقت روي  خود را  پرده  باف است                                     
 که او را  لذتي در انكــــــشاف است                             

 بدن را تا  فرنگ از جان  جــــدا ديد         نگاهش ملک و دين را هم  دو تا ديد

 شــــمارد         که او  با  حاکـــــــمي کاري ندارد پطرس کلیسا سبحه ي 

 بي تني بین  بكار حاکمي مــــــــكر و فني بین         تن بي جان وجــــــان 
 خرد را با دل خود  همسفر کــــــن         يكي  بر  ملــــــت ترکان  نظر کن 

 به تقلـــــید فرنگ  از خود رمیدند                                        
 میان  ملـــک  و دين ربطي  نديدند                             

 عدد  بهـر شمـــــــارش آفريديم         را آنچنان  صــد پارهديديم يكي   

 کهن ديري که بیني مُشت خاکست           دمي از سرگذشت ذات پــاک است
 حكیمان   مرده را صــورت  نگارند          يد مـــــــوسي، دم عیسي، ندارند

 دراين حكمت دلم چیزي نديد است          براي حكــــــمت  ديگرتپید  است 
 گويم جهان درانقالب  است          درونش زنده و در پیچ و تـاب استمن اين 

 ز اعداد و شمار خــــــويش بگذر          يكي در خود نظــر کن ،پیش بگذر 

 جنون است رازي و طوسيدر آن عالـم جزو از کـل فزون است          قیاس 

 همنــــوا  باش يكن بآشنــــــا  باش          دمي با  ساز   ارسطوزماني با 

 و لیكن ازمقامشان گذر کـــــــن           مشو گم  اندر اين  منزل  سفرکــن 
 به آن عقلي که داند بیش و کـم را           شناسد اندرون کـــــــــان و يم را

 جهان چند و چون زير نگـــین کن          به گردون ماه و پروين را مكــین کن
 و  روزرهان خود را از اين مكـر شب    ـــــت ديگر بیاموز       و لیكن حكمــ 

 کو بي يسار است ب کن آن يمینطلام تو برون از روزگار است           مقــــــ                          
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 پیوندد کسی که در وجود خود وحدت وعظمت حق را ببیند به ابدیت می-343

او)خداوند( یک چیز بیش نیست چون اساس بر وحدت است و لذا هیچ تمایز و اختالفی  و و تو ما بین من و      

وجود ندارد.)هستی انسان ناچیز است و به حساب نمی آید و هر چه هست اوست( هر کسی که برای خود منیت اثبات 

مان است که صدای اناالحق را درکوه وجود خود منعکس نکرد و خود را از خودخواهی و اَنانیت خالی نمود آن ز

خواهد دید. چنین انسانی به ابدیت می پیوندد و به مقام انسان کامل می رسد و مرگ و هالکت در او راه نمی یابد ، او 

که سالک و رهروی راه دوست است با سیر و سلوک طوری عجین می شود که انگار با آن یکی شده است. 

ن روح در جسمی دیگر( و اتحاد)یکی شدن با دیگر موجودات( ناشی از دوئی و یا چندگانگی است حلول)وارد شد

 از سیر به سوی خدا منشأ می گیرد.  ولی وحدت
 کثرت موجودات برای نشان دادن عظمت حق است-344

ایی افتاد بطوریکه پس بود که او را از هستی مطلق جدا ساخت و در اینجا بود که بین خدا و مخلوق جد این تعیّن     

ازآفرینش نه خدا انسان است مثل او، و نه آدمی مثل خداست.دیگر امکان ندارد که بین خدا و بنده اش حلولی اتفاق 

افتد و اتحاد تحقق یابد چون دویی در دیدگاه وحدت وجود عین گمراهی و ضاللت است. این وجود مخلوقات و 

ی و قدرت بی چون اوست و گر نه هر چه هست عین بودن است چون کثرت موجودات برای نشان دادن عظمت اله

 در این تحول چیزی اضافه یا کم نمی شود.
 من و  ما و تو  او هست يک چــیز        که در وحـــــدت نباشدهیچ تمییز 

 اندر او صوت و صــدا شد اتاالحق هر آنكو خــالي ازخود چون خأَلشد         

 یر هالــــــک       يكي گرددسلوک و سیر و ســــالکشود با وجه باقي ، غ 
 حلول و اتحاد از  غیر خیــــــــزد        ولي وحــــــدت همه  از سیر خیزد  
 تعیّن  بود کـــــــز هستي جدا شد        نه حق شد بنده  ، نه بنده خــدا شد  

 ن ضالل استعیدوييحلول و اتحاد  اينـجا  محال  است       که دروحدت  

 وجودخلق و کثـرت  در نمود است        نه هر چه  مي نمايد عیـن  بود است  
 

 نقطه ي وهمي                                                                         
 انسان مثل عکس در آئینه است-345  

کنی شخص دیگری را در اومی بینی.یک راه حلی برای  آئینه ای را در جلوی خود قرار بده و چون در او نگاه      

درک این موضوع پیدا کن که باالخره آن عکس کیست؟ هر چه فکر می کنی وجستجو می نمایی، می بینی که هیچ 
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توجیهی برای آن نمی یابی، پس آن عکس کیست؟ وقتی من وجود دارم و با ذات و بودن خود معلوم و معین گشته ام 

ویر برای من چه معنی دارد؟ مگر امکان دارد که نیستی با هستی در یکجا جمع شوند ؟ و اصوالً نور با دیگر سایه و تص

ظلمت هرگز با هم یکی می شوند؟وقتی ماضی و گذشته نیست و آینده هم به ماه و سال بستگی دارد که هنوز نیامده 

ی از یک نقطه ی وهم انگیزی شروع و به است پس بناچار ما در نقطه ای ایستاده ایم که زمان حال است.آن هست

 جریان افتاده است که ما آن را نهرجاری نامیده ایم. 
 وحدت به این معنی است که همه موجودات فانیند وتنها او باقی است-346

انگار غیر از من کس دیگری هم در این صحرای وجود هست ، بگو بدانم آن کیست؟ به من بگو که آن صوت و      

عرض)صورت( پدید آمده  جوهر)ذات( و ه این جهان را از عشق به خود پر نموده است از کیست؟ اجسام ازصدایی ک

اند وقتی عرض فانی و نابودشدنی است جوهر هم که به او پیوسته و انسان و سایر موجودات ترکیبی از آن دو هستند 

 ب شده است؟فانی خواهند شد .پس بگو ببینم آن چه کسی است؟ یا از چه چیزی ترکی

پدیدار شده اند این هستی که پر از موجودات بی نهایت است با این [ جسام عالم از سه بُعد]طول ، عرض، عمقا     

توصیف چگونه از عدم و نیستی بوجود آمده اند؟!از این سه بُعد است که اصل عالم بنا شده است. حال که نحوه ی 

بیاوری و با آن حقیقت که باز گفتیم همراهی داشته باشی. هستی هر چه  خلقت را فهمیده ای ، پس بهتر است که ایمان

هست از خداست و متعلق به اوست و در مقابل این عظمت فوق عقل و درایت برای هیچکس نمی توان هستی و 

ه وجودی که جدای از این دایره باشد تعریف نمود پس با در نظر گرفتن این حقیقت تو خواه او را حق بدان و خوا

بگوی. نمود و پدیده های پنداری و وهمی را از هستی و ذهن خود جدا کن چون تو با  خود را حق بدان و اناالحق

 عالم و حق بیگانه نیستی ، سعی کن با این خلقت و آفرینش عظیم و خالق آن آشنایی و نزدیکی گویاتری پیدا کنی
 بنـــــگر ، ببین آن شخـــص ديگربنه آئینـه اي  انــــــــــدر  برابر          در او  
 يكي ره بازبین تا چیست آن عكس؟          نه اين است ونه آن،پس کیست آن عكس؟  
 چو من هستم به ذات خـود معیــن          ندانم  تا چه  باشد سايــــــــــه ي  من  
 هر دو با  هم عدم با هستي آخـر چون  شود ضمّ؟         نبــاشد  نور و ظلـــــــمت   
 چو ماضـي نیست مستقبل مه وسال         چه باشد غیر از آن يک نقطــــه ي  حـال  
 يكي نقـطه است ومي گشته سـاري         تو آن را نــام کرده  نهر جـــــــــــاري  
 جزازمن اندراين صحرا دگـرکیست؟          بگوبـــا من که اين صوت وصــدا چیست 
 ي و جوهر زو مـــــرکب          بگو کــي بود، يا  خود کــو مرکـــــــب  عَرَض فان 
 د  آيـد  ز  اَعـــدامـزطول وعرض وازعمق است اجسام          وجــودي   چون   پدي 
 ــــان و فَـــألْزَمـاز اين جنس است اصل جمله  عالم         چـــو دانستي بیار  ايمــ 

 اناالحقـق گوي و گـر خــواهي ــتي الحــق         هوالحـجز ازحق نیست ديگرهس 
 نمود وهمي از هستي جدا کـــــن          نیي  بیگــانه  ، خــــــــــود را آشنا کن 

 هستي جز يكي نيست                                                                                         
 یعنی من چیزی نیستم هر چه هستی تویی!!انا الحق -347

برای درک مکتب و اندیشه ی عرفانی عرفاء الزم است به سخنان و توضیحات مردان بزرگی که این مکتب         

را فهمیده اند توجه نمود نه سخنان عامیانه و تجزیه و تحلیل های ناصواب و غیر واقعی. از جمله در عباراتی که در 
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أمل نمود لفظ اناالحق است مانند عبارات می، بت، شاهد، لب، خال،........که نیاز به توضیح دارد . فهم آن بایستی ت

/قصص( را شنید. و 07برای اولین بار حضرت موسی از درختی در وادی ایمن )صحرای سینا(  عبارت انی انا اهلل )آیه 

عصر خود بر زبان جاری نمود و تا کنون در باره  ق( انا الحق را در 077در تاریخ اسالم حسین منصور حالج ) مقتول 

تأثیر و مفهوم و مقصود او صاحب نظران دارای عقاید گوناگونی هستند. ولی بر اساس توضیحات شبستری فقط 

منصور نبود که اناالحق گفت )یعنی من نیستم هر چه هستی تویی(بلکه همه موجودات اناالحق می گویند و به این 

 و فنای خود اقرار دارند. تسبیح و ستایش حق

که این لفظ را که نوی گلشن راز توضیح می دهد که ازکسی ساخته نیست کتاب شریف مثمؤلف       

مخصوص صاحبدالن و مردان خدایی که به وصال او رسیده اند بر زبان جاری سازد. بلکه باید سیر و سلوک را بر 

ود و درون را پاک و سالم ساخت تا انوار حق در آن بتابد اساس شریعت و ریاضت بطور کامل و بدون توقف طی نم

و انسان به مرحله ای از کمال برسد که بتواند بگوید: انالحق و اناالحق یعنی ای خدای عزیز! من چیزی نیستم و هر چه 

سانی ولی هستی تویی! در این مرحله انسان آن من کاذب را رها می سازد و به من کمال یافته می رسد که به چنین ان

 خدا  می گویند
 همه ذرات عالم مست و شیفته حقند و اناالحق می گویند-348

گفتن یعنی اسرار مطلق را کشف کردن و به حقیقت محض دسترسی یافتن! راستی بجز حق چه کسی می  اناالحق     

سخن صرفاً ازحسین بن  تواند چنین ادعایی داشته باشد و خود را در زمره ی حق بحساب آورد؟! خیال نکنید که این

اناالحق می گویند ، خواه تو این ذرات را مست و  به گوش رسیده است بلکه همه ی ذرات عالم مانند او منصور حالج

شیفته ی حق بدان که از جام او نوشیده اند و یا عناصری بدان که از خماری و نیاز به جستجوی آن جام عشق ، واله و 

موجودات در آسمان ها و زمین )بر اساس آیات قرآنی( به سوی او شناورند و به تسبیح  سرگشته ی او شده اند. همه ی

 و ستایش او مشغولند و دائماً از جمال و جالل او یاد می کنند چون اساس وجود آنان به این معنی وابسته است.
 اگر تو هم به عنصر ممتاز خودشناسی دست یابی مانند منصور اناالحق خواهی گفت-349

اگر می خواهی که موضوع را خوب بفهمی و درک آن بر تو آسان شود، آیه ی ]و اِنْ مِنْ شیء اال یُسبِّحُ بحمده و       

/اسراء[ را با دقت بخوان که می فرماید: موجودی نیست که خدا را تسبیح و ستایش 66، لکن ال تفقهون تسبیحَهُم

.پس اگر توانستی خود را و توانایی درک و آگاهی خود را خوب ننماید و لیکن صدای تسبیح آنان را شما نمی شنوید

بررسی و تجزیه و تحلیل نمایی و به عنصر ممتاز خودشناسی دست یابی آنگاه مانند حسین بن منصور حالج صدای 

ت اناالحق از تو بلند خواهد شد و فضا را پر خواهد نمود.پس بهتر است پنبه را از گوش هوش بیرون آوری و از تخیال

و پندارهای نابجا که راه به جایی ندارند فاصله بگیری تا ندای خداوندی را که بر همه ی موجودات و نظام آفرینش 

غلبه و سیطره دارد به گوش جان بشنوی. در این شرایط ندای جان افزا از حق می رسد که ای پیروان پیامبران! چرا به 

را محشر قرار داده ای ، بلکه اساس برنامه ریزی زندگی باید بر همین قیامت بسنده نموده ای و آخرین سیر حرکت 

 ادامه راه حتی باالتر از قیامت و بهشت و دوزخ قرار دهید.
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  !!آن درخت طور به موسی گفت انالحق پس چرا یک انسان شایسته نگوید-351

ناگهان از درختی نور حق و سعی کن در محیط امن الهی)وادی اَیمن( که موسی وارد شد طوری وارد شوی که      

صدای توحید بشنوی که خطاب به تو می گوید: من خدایم! به سوی من آی! توجه کن که آن درخت این شایستگی 

از یک درخت کمتر است   بگوید ، آیا یک انسان نیکبخت مثل حسین بن منصور حالج را داشت که به موسی اناالحق

ته ام( را نداشته باشد.آنکس که از حقیقت در درون خود به ایمان و اناالحق)من به حق پیوس که شایستگی گفتن

آگاهی واقعی رسیده باشد هیچگونه شک و تردیدی نخواهد داشت که هستی و نظام آفرینش بیش از یک هویت 

یکپارچه ندارد و همه ی اجزای آن یک چیز را بیشتر نشان نمی دهد. اَنانیت و خودمحوری و کبریایی فقط سزاوار 

داوندی است چون هر چه هست از اوست که در ورای ماده و دنیای محسوس ماست و آنچه که در باره ذات و خ

ماهیت او گفته  می شود وهم و پنداری بیش نیست.در باره حضرت ربوبی و جناب حق دویی و دوگانگی وجود ندارد 

نیست بلکه در ذات خود  من، تو و ما و او مانند ماانسان ها و موجودات دیگر دچار کثرت نشده و دارای ویژگی

 وحدت دارد.
 اناالحق کشف اسرار است مطلـق           بجز حـق کیست تا  گويد اناالـحق؟ 
 همه ي ذرات عالم همچو منصور           تو خواهي مست گیر و خواه  مخـمور 
 ــــايم در اين تسبیح  و تهلیلند  دايــم           بدين  معني  همــه  باشند قـ 

 يک ره  فـرو خـوانو اِنْ مِنْ شَيء اگر خواهي که گردد بر تو   آسان           

 چو کردي خويشتن را پنـبه کاري         تو هــم   حـالج وار  اين دم  برآري   
 بر آور پنبه ي پنــدارت  از گوش         نداي واحــد  قَهّــــــــــار  بنیوش  
 ـــق بر دو اُمّت         چرا گشتي تو  موقـــوف  قـــیامت؟ندا مي آيد از  حـ 

 اِنّي  انا اهلل که ناگــاه         درختــي گويــــــدت  وادي اَيْمن در آ در   
 روا باشد  انالحق از درخــــــتي         چرا  نبــــــود  روا  از نیـــكبختي 
 اندکه هستي  جز  يـكي نیست هرآنكس راکه دردل شكي نیست          يقین د 
 اَنانیــــــــت بود  حق را سزاوار         که هو غیب است وغايب وهم   وپندار 
 جناب حضرت حق را دويي نیست        در آن حضــرت من وما وتويي نیست  

                                                                         رهبر معنوی می تواند ما را از خودخواهی ها برهاند الهیجی : -350

باید الهیجی در تکمیل سخن باال توضیح می دهد که تو هم مثل سیارات وکرات جرم سنگینی هستی ، ن

عشق الهی را برگزینی و ازطریق رهبرمعنوی باید مسیر اناالحقکنی! برای پی بردن به خود راکوچک وبی ارزش تلقی 

ار کنی و ترک خود نمایی وخودخواهی ها را در نفس خود نابود سازی و چون به این مرحله فنا و الهی ، خود را ایث

رسیدی باقی وپاینده می شوی و صدای بقا را در درون خود می شنوی که ترا همراه با موجودات دیگربسوی حق فرا 

 می خواند و این همان اناالحق منصوراست یعنی من نیستم هر چه هستی تویی!! 

 هستي تو هست جِرمي بس عظیم          ترک خودکــن باز جو وصل کريم               
 خويش را ايثارراه عشق  کـــــن           گر تو مـــرد عاشقي، بشنو سخن               
 دامــــــن پیر مغان آور به دست           تا ز قیـــدخـــود  تواني باز رَست               

 کین راه تجـريد و بقـا ستآرزوي راه راست           گو بیا ــه دارد هر کـــ               
 هر که را لطف الـــهي رهبر است           نیست درهستي شد وازخود برَست               
 گـر همي گويد اناالحق هست حق  چون زخود فاني شد وباقي به حق                         
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 جمله ذرات جهـان از تحت  وفوق  باز ديدم از  کمــال عشق و ذوق                         
 ـكارآش  هر يكي گــويان  اناالحق   بیخـــودي  منصـور وار         از  کمال                
 (026الی  271) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                                 

 جمله ي ذرات جهان منصور وار           دائماً گويان اناالـحق آشـكار                       
 پنبه ي پندار را  ازگــوش جــان          گر بر آري بشنوي گفتارشان                  

 (08الی  00 ، ابیات268) مثنوی اسرار الشهود شیخ محمد اسیری الهیجی، ص                            

 

 ماهیت انسان وجهان از نگاه یک مغ زرتشتی  دکتر اقبال : -352

هست بازگویم و در این ارتباط قصد آن دارم که  حال می خواهم که سخن بکر و جدیدی را که منظور اناالحق        

کده ی خود سخنی را نظریه راز گونه ای را با مردم هند و ایران بر زبان جاری سازم.یک روحانی زرتشتی در آتش

بیان کرد که اینگونه بود: این حیات و عنصر رشد آدمی وقتی در کالبد مادی ما وارد شد از این بزرگی و امتیاز دچار 

را که نشانه ی برتربینی او بود برزبان آشکار ساخت. او می   غرور گردید و در دام خودفریبی اسیر شد و کلمه ی من

وجود ما از این خواب او شکل گرفته است و خالصه هر چه آدمی دارد ناشی از خواب گوید: خدا خوابیده است ! و 

 و غفلتی است که بر خدا عارض شده است!!

حتی ایستادن و عدم ، باال تا چهار طرف، همه چیز درخوابند. از هر طرف که بنگری در تمام جهات از پائین      

ید و جستجوی جدی برای رسیدن به یک هدف بزرگ ، چیزی حرکت ، جنبش و سیر اشیاء ، شوق و عالقمندی شد

جز یک رویا نیست! این آگاهی درونی آدمی که منشأی بیداری اوست و آن خردمندی که نکات دقیق و موارد 

حساس زندگی ما را در بر گرفته است ، حدس و گمان آدمی ، فکر و اندیشه ی او و حصول به راست بینی و یقین و 

از آثار این خواب است!  او می گوید که شما انسان ها با اینکه چشمان بیداری دارید ولی باز هم در اطمینان ، همه 

 خواب هستید و سخنان و رفتاری که از شما سر می زند همان رفتار و گفتاری است که یک  خواب آلوده دارد.
 د اگر حواس انسان دگرگون شود جهان هم دگرگون دیده می شودکتر اقبال : -353

به قول و نظر آن مُغ که روحانی و دانای علوم دین زرتشتی است وقتی خدا بیدار شود کسی وجود نخواهد        

داشت و این متاعی که به نام انسان وارد کارگاه هستی شده است دیگر خریداری نخواهد داشت و اشتیاقی را بر نمی 

اخت آدمی نسبت به پدیده های عالم از مقایسه ی اشیاء انگیزد. در جواب سخن آن مغ ، می دانیم که آگاهی و شن

بهم بدست می آید و این قیاس که از ویژگی های ما انسان هاست ناشی از حواس پنجگانه است. پس اگر حواس ما 

دگرگون شود و کیفیت دیگری که بر ما پوشیده است پیدا نماید عالمی که در جلوی دیدگان ماست بر همان لحاظ 

هد شد و بر اساس این دیدگاه سکون و ایستادگی، سیر و حرکت، کیفیت و ماهیت و کمیت و اندازه دگرگون خوا

 ی هندسی و فیزیکی اشیاء به شکل دیگری جلوه گر خواهند شد.
 در نظرمغ نظام هستی خواب و خیالی بیش نیست!!دکتر اقبال : -354

کیفیات و کمیات زیادی ظاهر گردیده است وجود  پس با این توصیف می توان معتقد شد که این جهان که با     

ندارد! و یا زمین و آسمان و ساختمان و تمدنی که بنا نموده ایم و یا رشته کوه هایی که بر زمین استوار ایستاده اند ، 

ه است اصالً خلق نشده اند و جز تخیلی بیش نیستند!! البته می توان بر اساس این نظریه ی فلسفی که آن مغ ارائه نمود
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گری دانست که با حقیقت هیچگونه تطابقی و یا جلوه ای از فسونگری و جادو تمام واقعیت های موجود را خوابی

ندارد ! بطوریکه بر جلوه های جهان ، نوعی پوشش و حجابی قرار گرفته است که بر کیفیت و چگونگی آن کسی 

خیال بودن واقعیات جهان استوار است نوعی تنوع  آگاه نیست! حتی می توان بر طبق این طرح که مبتنی بر خواب و

طلبی و هنرنمایی هوش و استعداد آدمی هم قلمداد نمود که حواس تصاویر و خطوط اساسی آن را به صحنه ی 

 نمایش گذاشته و ظاهر ساخته است. 
 خودی یک حقیقت ثابت ودرونی است و متکی به حواس نیستدکتر اقبال : -355

ین ادعایی که برشمردیم ، فلسفه ی خودی از رهگذر این تنوع طلبی و تحوالت جهان مادی ولی علی رغم ا     

بدست نیامده است و نیز اینگونه نبوده است که ما خودی را از طریق حواس واسطه ی پنجگانه درک کرده باشیم 

در حریم او نفوذی ندارد و بلکه آگاهی ما از این جنبه ی درونی و بی واسطه است. این نگاه و دید ظاهر بین آدمی 

نمی تواند او را مانندپدیده های دیگر ببیند. ولی انسان دائماً این حس برای او هست که بدون ابزار چشم و نور و 

را در عالم وجود خود احساس نماید. این آدمی نسبت به درون خویش که خودی آن را  تصویر بتواند آن خودی

ی گذر ایام و ساعات نیست و تحت تأثیر زمان و گذشت آن واقع نشده است. و تسخیر نموده است بر اساس معیارها

بهمین لحاظ هیچگاه دچار شک و تردید ، تخمین و تصور و خواب و خیال قرار نمی گیرد. پس اگر مدعی شوی که 

ی است و بازگو می شود نوعی وهم و گمان است و از حقیقت خال احساس آدمی از وجود خود که به آن با تعبیر من

 آثار آن همان آثار مخلوقات و تحوالت آن دستخوش نوعی تصور است! 
 جهان واقعیت های حیرت انگیزرا با دیدن بشناسید نه با ابزارتخیل و تصور!!دکتر اقبال : -356

حال با طرح این سؤال به من بگو که چه کسی و چه عواملی به چنین گمانی رسیده است ؟ آن شک کننده       

؟ نگاهی به استعداد های درونی خود بینداز تا ببینی که آن بی نشان که تو را به شک و تردید رسانده است ، کیست

چه موجودی است؟ جهان با همه عظمت ، خود را نشان داده است و با همه ی زیبایی ها و دگرگونی ها و تحوالت 

حیرت فرو رفتن ، دنبال دلیل و استدالل می  خود در جلوی چشمان تو قرار گرفته است آنگاه تو بجای دیدن و در

گردی؟! واقعاً چنین تصور غلطی برای ذهن و درک کسی صحیح نیست حتی اگر آن موجود قوی ترین و امین ترین 

فرشته ی وحی الهی جبرئیل باشد. خودی یک حقیقتی است که در وجود آدمی و جهان پنهان است و نیازی به 

چنین  ولی باید به یک موضوع اندیشه نمود که این چه رازی است که خودی استدالل ، حجت و دلیل ندارد

خاصیتی در درون خود دارد؟ بدون شک خودی بعنوان یک اصل وجود دارد و هیچگاه نباید به ذهن ما خطور کند 

واهی که امری باطل و بیهوده است ! و از آنجائیکه موضوع بقدری روشن و آشکار است که اصالً به این تصورات 

 وارد نشوید که خودی یک مزرعه ای است که محصول و فایده ای ندارد!!
 با موتور پر قدرت عشق ومحبت خودی راپرشتاب تر نمائیددکتر اقبال : -357

وقتی خودی که محور وجود آدمی است تقویت شود و به کمال و ترقی برسد به هیچ وجه زوال و نابودی در آن      

ر چقدر خودی قوی تر باشد استقالل در آدمی محسوس تر است . و این فراق و جدایی راهی نخواهد داشت و ه

است که مخلوق با خالق دارد که لذت معنوی و مقام باالی آن مانند وصال به حق است. می توان زبانه ی آتش عشق 
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به حضرت دوست بیشتر نمود.  را شعله ورتر کرد تا تأثیر آن بیشتر گردد و یا اضطراب و عالقمندان زوال ناپذیر آن را

این عشق اگر از نظر تئوری فقط در راه خدا بحساب آید و تصور شود که در این مسیر دوام و بقا داشته باشد برای 

انسان و سرنوشت او کافی نیست ، چرا چنین است؟ چون از طریق جستجو و سعی و تالش بدست نیامده است! 

د که این جان و روح که به امانت نزد ما گذاشته اند از طریق عشق به حق و موقعی بقا و دام برای انسان خواهد بو

 پشت سرگذاشتن موانع دنیایی و مادی به پایداری و استواری معنوی رسیده باشد. 
 با تقویت خودی صدای حق بودن) اناالحق ( خود را به گوش مردم دنیا برسانیددکتر اقبال : -358

همین نمودهای مادی و طبیعی آن خالصه می شود ، چون این کوهساران و دشت و  خیال نکنید که هستی در      

است که باقی می ماند .  صحرای سبز و خرم و خالصه هر چیز دیگری روزی فنا می شوند در آن صورت این خودی

ه حقیقت همان در آن وقت او ثابت و پایدار است و غیر او در زوال و فنایند. این اشتباه است که تصور شود که را

)اواخر قرن سوم هجری( داشته اند چون  حالجحسین بن منصوراست که شنکر)فیلسوف هندی قرن هشتم میالدی( و 

خداشناسی یک راه مشخصی دارد که می توان آن را شناخت و طی نمود و این راه می تواند از ابتکارات فردی 

نهفته ی در آن بیندیشید و در خود گم شوید تا به  انسان هم سرچشمه گیرد.آنقدر به درون خود و استعدادهای

سر دهید و از اینکه در این نظام خلقت  رسیدید صدای اناالحق برسید و در این راه چون به خودی عظمت خودی

 انسانید و خودی دارید به حقیقت وجودی خود اقرار نمائید
 ايران باز  گــــويممن از رمز اناالـــــــحق بازگويم        دگــر  با هنـــد و 

 گفتمنمغي درحلقه ي ديراين سخن گفت       حیات از خــود فريبي خورد و 

 خدا خفت و وجود  ما ز خــوابش        وجـــــــــــود ما نمود ما ز خوابش 
 مقام تحت و فوق وچار سوخــواب        سكون و سیر وشوق و جستجو خــواب

 گمان و فكر و تصــديق و يقین خواب        دل بیدار و عقل نكته بین خــواب
 ترا اين چشم بیداري به خواب است        ترا گفتار و کرداري به خــــواب است  

 چواو بیدار گردد ديگــري نیست                          
 متاع شوق را سوداگـــري نیست                             

 است         قیاس ما  زتقــــــــدير حواس استفروغ دانش ما از  قـــــیاس  
 چو حس ديگر شد اين عالم دگر شد         سكــــون و سیر وکیف وکم دگر شد 
 توان گفتن جهان رنـگ وبو  نیست         زمیــــن و آسمان وکاخ وکوه  نیست 
 توان گفتن که خوابي يا فسوني است        حجاب چهره ي آن بي چـگوني است 
 توان گفتن  همه نیرنگ هوش است         فريب پرده هاي چشم و گـوش  است 
 خودي از کـائنات رنگ و بـونیست          حـواس ما میــــــان ما و او نیست 
 نگه را درحــــريمش نیست  راهي         کني خود را  تماشا بي نگـــــــاهي 

 ــــک نیست          حساب روزش ازدور فلـــ                     
 به خود بیني ظن و تخمین و شک نیست                     

 وهم وگمان است          نمودش چــون نمود  اين و آن استمن اگرگويي که   

 بگو با من که داراي گمان کیست؟           يكي درخود نگر آن بي نشان کیست؟ 
 نمي آيد  به  فكــــــــــرجبرئیلي    جهان پیدا و محـــــــتاج  دلیلي        
 خودي پنهان زحجت بي نیاز است           يک انديش و درياب،اين چه راز است 
 خودي را حق بدان باطـــل مپندار          خودي را کشت بي حــــاصل مپندار 
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 خودي چون پخته گرددالزوال است          فراق عــــــاشقان عین وصال است 
 را  تیز بــــالي  مي توان داد           تپید اليزالي مي تـــــــــــوان دادشرر  
 دوام حـــــق جزاي کار او نیست           کـه او را اين دام از جـــتجو  نیست 
 دوام آن  به که جــان  مستعاري            شود  از عشق و مستي پايـــــداري 
 جهان فاني، خودي باقي، دگــر هیچ           وجود کــوهسار و دشت و درهیچ   

 دگر از شنكر و منصور کـــم گوي           خدا را هم  به راه خويشتن جــــوي
 به خود گم بهر تحقیق خــــــودي شو                       
 اناالحق گوي صديق خـــــــــودي شو                      
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 شیطان از من دم زد و مدعی بود در صورتی که آدم توبه کرد و متواضع بود-359

همین شیطان که همه ی ما او را می شناسیم به مدت هفتصد هزار سال خدا را طاعت و اطاعت نمود ولی سرانجام        

ت خداوند نیز طوق)حلقه( لعنت بر گردن او چون از ]من[ و شخصیت مستقل خود دم زد و خود را برتر از آدمی پنداش

انداخت و او را از دیدگاه عظمت و سعادت خود دور نمود. ولی بر خالف رفتار و دیدگاه شیطان ،حضرت آدم پس 

از آن عصیان اولیه )خوردن میوه ی درختی که خدای نهی فرموده است( بجای تکبر و خودخواهی به سوی نور 

مودن درون خود و کسب آمادگی الزم به درگاه خدا بازگشت و توبه نمود و خدا نیز او هدایت برگشت و با پاکیزه ن

 را بر همه ی عالمیان برگزید و خلعت رسالت بخشید.
 آدم پس از خطا توبه نمود ولی ابلیس پس از عصیان اصرار ورزید-361

و آن اینکه چون آدم ار مأموریت و  در اینجا یک نکته ی عجیب وجود دارد که قابل بررسی ودقت و تأمل است       

حکمی که خدای فرموده بود سرپیچید و به آن درخت ممنوعه نزدیک شد دچار عصیان و گناه گردید ولی همین 

ترک فرمان خدا باعث گردید تا به خود آید و مورد رحم و رحمت و مغفرت و آمرزش قرار گیرد! در حالیکه آن 

دید و از آن مقام قربی که داشت کنار گذاشته شد، پس خوشا به آن فعل و رفتار ابلیس پس از طاعت فراوان ملعون گر

تو که خالی از ادعاهای پوچ و بی معنی)چند، چه،چون( است و همه ی مقاصد آن برای خداست. درگاه خداوندی و 

ه شده است ، نمی باشد. جناب کبریایی تابع و مقید به دستور و حکمی که معموالً در بین ما انسان ها متداول و پذیرفت

بلکه بر تشخیص و مشیت خود عمل می کند)که درست هم همین است( . از مقایسه های خیالی و غیر واقعی منزه و 

 پاک است و او را با هیچ چیز نمی توان برابر دانست.
 ما نمی توانیم افعال و اعمال خداوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم-360

 در آن آغاز که خدای متعال قصد بنا نمودن این کاخ بلند هستی را داشت یکی،  ل! مگر در اَزَلای مرد نااه     

محمد)پیامبر رحمت( نشد و دیگری ابوجهل)سردسته ی سپاه ظلم و کفر(. کسی که بنای کار را بر چون و چرا گفتن 

و را دشنام دهد!اساساً چه کسی با خدا گذاشته است مانند آن مشرکی است که از روی نادانی و جهل و حماقت ا

شایسته و سزاوار آن است که از چگونگی خلقت سؤال نماید؟ بی شک اعتراض بنده)مخلوق( از خالق موزون و 

متناسب نیست. خدای عزیز در اوج قدرت و عظمت و شکوه است وهیچ علت و سببی شایستگی آن را ندارد که 

کار آید. آنچه که مربوط به اوست و شایسته و وارسته ی آن است لطف و بتواند برای بیان ریشه های افعال خداوندی ب

رحمت و قهر و غلبه برای اداره مخلوقات است در حالیکه از جانب ما برای بندگی و رسیدن به او باید از طریق 
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ام و بزرگی جبر)تسلیم امر او بودن( و فقر)نیازمند رحمت او بدون( به حرکت رشد و تکاملی ادامه داد.کرامت)احتر

مقام( آدمی جنبه ی اضطراری دارد و انسان از پذیرفتن آن و آراسته بودن به این زیور گرانقدر در میان مخلوقات چاره 

 ای غیر ازاین ندارد! و اینگونه تصور نشود که انسان بر اساس اختیار و آزادی این کرامت را بدست آورده است.
 ارمجبور است!!انسا ن در انجام امور و کارها مخت-362

پس تا اینجا به این نتیجه می رسیم که هیچ امتیازی را آدمی از خود ندارد! پس چگونه است که این موجود از      

نیک و بد سرنوشت و فعل و عمل خود سؤال می کند و نگران نتایج آنهاست! انسان اختیاری ازخود ندارد ولی از 

از او طراحی نموده اند! پس چقدر دشوار است برای انسان مسکین و  جانب حق مأمور به انجام اموری است که قبل

است)در عین صاحب اختیار بودن به انجام کارهایی که از او صادر می شود مجبور هم می  مختار مجبورنیازمند که 

ت بلکه باشد( خیال نکنید که سلب اختیار از آدمی و مجبور بودن او در امور و کارها، از روی ظلم و ستمگری اس

برعکس در عین علم و آگاهی و عدل و دادگری است و نه حتی از روی قهر و غلبه است بلکه از روی لطف و توجه 

 و فضل و رحمت اوست.

تکالیف و شرایطی را که برای تو در شریعت مشخص و مقرر نموده اند بر اساس تعریفی است که از تو ارائه شده      

توانائیهای آدمی است(پس چنانچه توانایی سایرموجودات نیست بلکه درحیطه  تناسباست)بی شک این دستورات م

 انجام آن دستورات مذهبی را نداشته باشی انجام آن از عهده ی شما خارج است. 
 اگربه شریعت عمل کنید از خودخواهی ها رها می شوید-363

دی بر تو ارائه می شود عمل نمایی بطور ای مرد درویش! پس اگر به آن دستورات الهی که در قالب شریعت محم    

کلی از خودخواهی های و تمایالت نفس حیوانی رهایی می یابی و خداوند ترا غنی و بی نیاز می گرداند. برو!ای عزیز 

من! ای جان پدر! تسلیم قضا و فرمان الهی باش! و هر چه که خدای برای تو در نظر گرفته است همان ها را بپذیر و با 

 به همه ی آن دستورات و قضاو قدر گردن بنه.)که راه سعادت همین است و بس( رضامندی
 يكي هفصد هـــــزاران سال طاعت         جاي آورد  و کـــردش طــــوق لعنــت   
 دگــــر از معصیت نور و صـــفا  ديد         چو توبـــه کـــرد  نام  اصطفــــــا ديد  
 رک  مأمور          شد  از الطــــاف  حق مرحــوم  و مغفورعجب تر آنــــكه اين از ت 
 مرآن ديگر زطـــــاعت گشت ملعون          زهـــي فعـل تو  بي چند و چه و چــون 
 جنـــاب کبريايي الابالــــــي است           منـــزّه   از قیــاســــــات خیالي  است 
 که اين يک شد  محمــــد و آن ابوجـهل         چه بود انــــدر ازل اي مرد  نااهــل؟ 
 کسي کو  با خدا چــــون و چرا گفت          چو مشــرک  حضــــرتش  را ناسزا گفت 
 ورا  زيبد که پـــرسد از چه و چــون           نبــــاشد اعتـــــــراض  از بنده موزون 
 اليق فعــــــل خـــدايي است  خـــــداوندي همه درکبــرياي است          نه علت 
 سزاوار خــــدايي لطـف و قهـر است          و لیكن بنـــدگي در جبــــــر و فقراست 
 کـــرامت آدمي را اضطـــــرار است          نه آن کـــو  را نصیبي  ز اختـــیار  است  
 دش از نیــک  و از بدنبوده  هیچ  چیزش هرگــــز از  خود          پس آنـــــگه  پرس 
 ــتار مجبـــورزهي مسكین که شد  مخـ          نــــــدارد  اختیـاري گشته  مــأمور 
 نه ظلمست اين که عین علم وعدلست         نـه قهرست اين که محض لطف وفضلست 
 به شرعت زان سبب تكـــلیف کردند          کـــه از ذات خــودت تعــــــريف  کردند 
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 از تكـــلــیف حق  عاجز شوي تو          به يكـــــــبار از میـــان  بیرون  روي تو چو
 به کلیت رهـايي  يابي ازخـــــويش          غني گــردي  ز حق اي مــــــرد درويش 

 برو  جان   پدر تـن در قضــــــا  ده          به تقـــديرات يـزداني رضــــــــــــا ده 
                                           

 وجود ما از ما نیست!-364

 [ چه حاصل مر ترا زین  بود و  نابود؟           کز او گاهـــــیت خوف و گه رجا بود 170]

 [ نترسد زو کسی کــــــــو را شناسد           که طفل از سایه ی خود می هــــــراسد178]

 ــردی روانه           نخواهـــــــــــــــد  اسب  تازی تازیانه[ نماندخوف  اگرگـــــــ177]

 [ ترا از آتش دوزخ  چـه باک  است؟           که از هستی تن و جــان تو پاک است 127]

 [ از آتش زر خالــــــــص  بر  فروزد            چو غشی نبود اندر  وی  چه  ســوزد؟ 127] 

 ی نیست در پیش           و لیکن از  وجود خود بینــــــــــدیش[ ترا غیراز تو چـــیز122]

 حجاب تو شود عالـــــــــــــم به یکبار ــردی گرفتار          [ اگر در خویشتن گــــ120]

 [ تویی  در دور  هستی جزو  اسفـــل            تویی با  نقطه ی  وحــــــــــدت مقابل126]

  ـیست؟از آن گویی چو شیطان همچومن ک بر تو طـــاری است            [ تعیّن های عالم 121]

 [ از آن گویی مرا خود اختیار   است             تن من مــــــــَرکَب و جانم سوار است 127]

 [ زمام من به  دست  جان نهــــــادند             همه  تکــــــــــــلیف برمن زان نهادند120]

 همه این آفت و شــــومی زهستی است   کاین ره آتش پرستی است            [ ندانی 128]

 [ کدامین اختیار ای  مرد عـــــــاقل             کسی کو  را  بود  بالذات باطـــــــــل؟ 127]

 [ چو بود توست یکسر   همچو نابود               نگویی کاختیارت از کـــــــجا  بود ؟ 107]

 به ذات خویش نیک و بد نباشـــــد؟      ا  وجود  از خود  نباشد         ی کو ر[ کس107]

  [ آخر این هستی و وجودی که ما داریم که در آن گاهی خوف و ترس و گاهی رجا و امید است ، بود و نبودش چه فرقی دارد.[ آخر این هستی و وجودی که ما داریم که در آن گاهی خوف و ترس و گاهی رجا و امید است ، بود و نبودش چه فرقی دارد.170170]]

ن نیستی مانند سایه ی انسان است، در این صورت ترسیدن ن نیستی مانند سایه ی انسان است، در این صورت ترسیدن [ کسی که نیستی را خوب بشناسد ترسی از او به دل راه نمی دهد چون آ[ کسی که نیستی را خوب بشناسد ترسی از او به دل راه نمی دهد چون آ178178]]

  از نیستی یعنی ترسیدن انسان ناآگاه از سایه ی خود)بهر حال آن نیستی چون سایه به دنبال آدمی است(از نیستی یعنی ترسیدن انسان ناآگاه از سایه ی خود)بهر حال آن نیستی چون سایه به دنبال آدمی است(

درستی درستی   [ اگر به سوی نیستی روانه شوی ترسی برای تو نخواهد بود ، چون وقتی اسب تازی که اسبی تیزرو و چابک است راهی را به[ اگر به سوی نیستی روانه شوی ترسی برای تو نخواهد بود ، چون وقتی اسب تازی که اسبی تیزرو و چابک است راهی را به177177]]

  و تندی طی کند نیازی به تازیانه ندارد)وقتی انسان به پای خود به نیستی متمایل است  چه نیازی به اجبار خواهد بود.(و تندی طی کند نیازی به تازیانه ندارد)وقتی انسان به پای خود به نیستی متمایل است  چه نیازی به اجبار خواهد بود.(

  [ تو از آتش دوزخ چه ترسی داری؟ در حالیکه اگر به قرب خدا برسی از این هستی تن و جان تو مبراست.[ تو از آتش دوزخ چه ترسی داری؟ در حالیکه اگر به قرب خدا برسی از این هستی تن و جان تو مبراست.127127]]

ص طال در بوته ی محک و سنجش آشکار می گردد و اما اگر در داخل آن فلزهای ص طال در بوته ی محک و سنجش آشکار می گردد و اما اگر در داخل آن فلزهای [ اگر آتش به طال برسد مقدار و درصد خلو[ اگر آتش به طال برسد مقدار و درصد خلو127127]]

  دیگری نباشند جایی برای سوختن وجود ندارد! )انسان خاص و بدور از گناه نمی سوزد(دیگری نباشند جایی برای سوختن وجود ندارد! )انسان خاص و بدور از گناه نمی سوزد(

اندیشه و اندیشه و   [ هیچ چیز مانند خود و خودخواهی های آدمی مانع و سدّ راه پیشرفت او نیست. در اینجاست که بایستی از وجود خود در[ هیچ چیز مانند خود و خودخواهی های آدمی مانع و سدّ راه پیشرفت او نیست. در اینجاست که بایستی از وجود خود در122122]]

  هراس باشی.هراس باشی.

[ اگر در گرداب نفس خود فرو افتی و گرفتار آن شوی ، همه ی عالم با آنهمه عظمت و گستردگی مانع دیدن و فهمیدن تو می شود [ اگر در گرداب نفس خود فرو افتی و گرفتار آن شوی ، همه ی عالم با آنهمه عظمت و گستردگی مانع دیدن و فهمیدن تو می شود 120120]]

  و نمی گذارد که به حقایق آن دسترسی یابی!و نمی گذارد که به حقایق آن دسترسی یابی!

ئین ترین مرحله ی ارزشی قرار داری! و قرار گرفتن در ئین ترین مرحله ی ارزشی قرار داری! و قرار گرفتن در [ تو که اسیر نفس شده ای و در تار وپود آن افتاده ای در این نظام هستی در پا[ تو که اسیر نفس شده ای و در تار وپود آن افتاده ای در این نظام هستی در پا126126]]

  )که همان عدم پیشرفت معنوی و تعالی روحی است( خواهد بود. )که همان عدم پیشرفت معنوی و تعالی روحی است( خواهد بود.   وحدتوحدت  مقابله با  بینشمقابله با  بینشجایگاه پست و زبون یعنی جایگاه پست و زبون یعنی 
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انند شیطان احساس انند شیطان احساس [ خود را مستقل پنداشتن و رنگ تعلق این دنیایی را پذیرفتن ، باعث می شود تا دنیا بر تو تیره و تار شود و م[ خود را مستقل پنداشتن و رنگ تعلق این دنیایی را پذیرفتن ، باعث می شود تا دنیا بر تو تیره و تار شود و م121121]]

  شخصیت کاذب و خودخواهانه ای داشته باشی و دائماً بپرسی که چه کسی مانند من است و از من برتر است؟!شخصیت کاذب و خودخواهانه ای داشته باشی و دائماً بپرسی که چه کسی مانند من است و از من برتر است؟!

  می دهم و از دو بخش ساخته شده ام ، یکیمی دهم و از دو بخش ساخته شده ام ، یکیهرچه بخواهم انجام هرچه بخواهم انجام   من دارای ازادی و اختیار هستممن دارای ازادی و اختیار هستم[ بر همین اساس می گویی که [ بر همین اساس می گویی که 127127]]

  موجودیت مرا تشکیل می دهند.موجودیت مرا تشکیل می دهند.که سوار بر این تن ، که سوار بر این تن ،   جان و روحجان و روحاست و دیگری است و دیگری )بعد مادی( که اسب سواری من )بعد مادی( که اسب سواری من تنتن

[ اگر بگویی که اختیار تنم را به دست جانم داده ام و این جان است که به هر سو که بخواهد اورا خواهد برد و اگر تکلیفی دارم که [ اگر بگویی که اختیار تنم را به دست جانم داده ام و این جان است که به هر سو که بخواهد اورا خواهد برد و اگر تکلیفی دارم که 120120]]

  بایستی انجام دهم به همین لحاظ است.بایستی انجام دهم به همین لحاظ است.

نه استدالل و نحوه ی برخورد با ماهیت آدمی نوعی آتش پرستی است؟ آیا این آفات خودخواهی ها و تکبر نه استدالل و نحوه ی برخورد با ماهیت آدمی نوعی آتش پرستی است؟ آیا این آفات خودخواهی ها و تکبر [ آیا نمی دانی که اینگو[ آیا نمی دانی که اینگو128128]]

  و شومی و بدسرشتی از این هستی خودخواهانه نیست؟!و شومی و بدسرشتی از این هستی خودخواهانه نیست؟!

  [ ای مرد دانا و عاقل! تو از کدامین آزادی و اختیار صحبت می کنی؟ تو از انسان و توانایی های ناچیز آن صحبت می کنی که[ ای مرد دانا و عاقل! تو از کدامین آزادی و اختیار صحبت می کنی؟ تو از انسان و توانایی های ناچیز آن صحبت می کنی که127127]]

  بالذات باطل است؟ ) آخر این انسان بدون خدا و حقیقت یک موجود بیهوده و بی حاصلی بیش نیست؟!(بالذات باطل است؟ ) آخر این انسان بدون خدا و حقیقت یک موجود بیهوده و بی حاصلی بیش نیست؟!(

می کنی وقتی بودن و حیات تو با نبودن و نیستی می کنی وقتی بودن و حیات تو با نبودن و نیستی ف می زنی و]من[ برای خود اثبات  ف می زنی و]من[ برای خود اثبات  [ تو از خود و اختیار و استعداد درونی خود حر[ تو از خود و اختیار و استعداد درونی خود حر107107]]

  ار و تعلق و آزادی را از کجا آورده ای!ار و تعلق و آزادی را از کجا آورده ای!یکی است، چرا هیچ از خود نمی پرسی که این اختییکی است، چرا هیچ از خود نمی پرسی که این اختی

[ کسی که وجود و هستی خود را از خود نداند و یا برای خود اثبات نکند ذات او نه نیک است و نه بد.)اصوالً فضائل و رذائل [ کسی که وجود و هستی خود را از خود نداند و یا برای خود اثبات نکند ذات او نه نیک است و نه بد.)اصوالً فضائل و رذائل 107107]]

  اخالقی برای او مطرح نیست(اخالقی برای او مطرح نیست(

  جبر و فقر-365

 و کردش طوق لعنـــــــت [ یکی هفصد هزاران سال طاعت                   بجای آورد  160]

 [ دگر از معصیت نور و صـــفا  دید                چو توبه کرد  نام  اصطفـــــــــــــا دید 166]

 [ عجب تر آنکه این از ترک  مأمور               شد  از الطاف  حق مرحـــــوم  و مغفور161]

 فعل تو  بی چند و چه و چــــــون [ مرآن دیگر زطاعت گشت ملعون                 زهی167]

 [ جناب کبریایی الابالــــــــی است                منزّه   از قیاســـــــــــــات خیالی  است160]

 [ چه بود اندر ازل ای مرد  نااهــل؟                 که این یک شد  محمد و آن ابوجـــهل168]

 چو مشـــرک  حضرتش  را ناسزا گفت           [ کسی کو  با خدا چون و چرا گفت    167]

 نباشد اعتــــــــــــراض  از بنده موزون    [ ورا  زیبد که پرسد از چه و چــون             117]

 ـــل خدایی استنه علت  الیق فعــــــــ         [ خداوندی همه  در کبــریای است        117]

 و لیکن بندگی در جبــــــــر و فقراست    است              [ سزاوار خدایی لطـف و قهـر112]

 ـیار  است نه آن کو  را نصیبی  ز اختــــ  [ کرامت آدمی را اضطـــــرار است               110]

 گه  پرسدش از نیک  و از بدز  خود               پس آنـــــ[ نبوده  هیچ  چیزش هرگــز ا116]

 ـــتار  مجبورمخــ زهی مسکین که شد     ــأمور            رگشه  مــــــــــ[ ندارد  اختیا111]

 است این که محض لطف و فضل استعدل است                نه قهر  نه ظلم است این که عین علم و[ 117]

 که از ذات خودت تعـــــــریف  کردند   [ به شرعت زان سبب تکلیف کردند             110]

 چو از تکلــیف حق  عاجز شوی تو                به یکــــــــبار از میان  بیرون  روی  تو [118]

 غنی گردی  ز حق ای مـــــــرد درویش  [ به کلیت رهایی  یابی ازخـــــویش              117]

 ــــــــــا ده  [ برو  جان   پدر تن در قضــــــا  ده                به تقدیرات یزدانی رضـــــ177]
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[ همین شیطان که همه ی ما او را می شناسیم به مدت هفتصد هزار سال خدا را طاعت و اطاعت نمود ولی سرانجام چون از ]من[ و [ همین شیطان که همه ی ما او را می شناسیم به مدت هفتصد هزار سال خدا را طاعت و اطاعت نمود ولی سرانجام چون از ]من[ و 160160]]

شخصیت مستقل خود دم زد و خود را برتر از آدمی پنداشت خداوند نیز طوق)حلقه( لعنت بر گردن او انداخت و او را از دیدگاه عظمت شخصیت مستقل خود دم زد و خود را برتر از آدمی پنداشت خداوند نیز طوق)حلقه( لعنت بر گردن او انداخت و او را از دیدگاه عظمت 

  عادت خود دور نمود.عادت خود دور نمود.و سو س

[ ولی بر خالف رفتار و دیدگاه شیطان ،حضرت آدم پس از آن عصیان اولیه )خوردن میوه ی درختی که خدای نهی فرموده است( [ ولی بر خالف رفتار و دیدگاه شیطان ،حضرت آدم پس از آن عصیان اولیه )خوردن میوه ی درختی که خدای نهی فرموده است( 166166]]

بجای تکبر و خودخواهی به سوی نور هدایت برگشت و با پاکیزه نمودن درون خود و کسب آمادگی الزم به درگاه خدا بازگشت و توبه بجای تکبر و خودخواهی به سوی نور هدایت برگشت و با پاکیزه نمودن درون خود و کسب آمادگی الزم به درگاه خدا بازگشت و توبه 

  خدا نیز او را بر همه ی عالمیان برگزید و خلعت رسالت بخشید.خدا نیز او را بر همه ی عالمیان برگزید و خلعت رسالت بخشید.نمود و نمود و 

[ در اینجا یک نکته ی عجیب وجود دارد که قابل بررسی ودقت و تأمل است و آن اینکه چون آدم ار مأموریت و حکمی که خدای [ در اینجا یک نکته ی عجیب وجود دارد که قابل بررسی ودقت و تأمل است و آن اینکه چون آدم ار مأموریت و حکمی که خدای 161161]]

ک فرمان خدا باعث گردید تا به خود ک فرمان خدا باعث گردید تا به خود فرموده بود سرپیچید و به آن درخت ممنوعه نزدیک شد دچار عصیان و گناه گردید ولی همین ترفرموده بود سرپیچید و به آن درخت ممنوعه نزدیک شد دچار عصیان و گناه گردید ولی همین تر

  آید و مورد رحم و رحمت و مغفرت و آمرزش قرار گیرد!آید و مورد رحم و رحمت و مغفرت و آمرزش قرار گیرد!

[ آن ابلیس پس از طاعت فراوان ملعون گردید و از آن مقام قربی که داشت کنار گذاشته شد، پس خوشا به آن فعل و رفتار تو که [ آن ابلیس پس از طاعت فراوان ملعون گردید و از آن مقام قربی که داشت کنار گذاشته شد، پس خوشا به آن فعل و رفتار تو که 167167]]

  مقاصد آن برای خداست.مقاصد آن برای خداست.خالی از ادعاهای پوچ و بی معنی)چند، چه،چون( است و همه ی خالی از ادعاهای پوچ و بی معنی)چند، چه،چون( است و همه ی 

[ درگاه خداوندی و جناب کبریایی تابع و مقید به دستور و حکمی که معموالً در بین ما انسان ها متداول و پذیرفته شده است ، نمی [ درگاه خداوندی و جناب کبریایی تابع و مقید به دستور و حکمی که معموالً در بین ما انسان ها متداول و پذیرفته شده است ، نمی 160160]]

و او و او   باشد. بلکه بر تشخیص و مشیت خود عمل می کند)که درست هم همین است( . از مقایسه های خیالی و غیر واقعی منزه و پاک استباشد. بلکه بر تشخیص و مشیت خود عمل می کند)که درست هم همین است( . از مقایسه های خیالی و غیر واقعی منزه و پاک است

  را با هیچ چیز نمی توان برابر دانست.را با هیچ چیز نمی توان برابر دانست.

)پیامبر )پیامبر محمدمحمد  در آن آغاز که خدای متعال قصد بنا نمودن این کاخ بلند هستی را داشت یکیدر آن آغاز که خدای متعال قصد بنا نمودن این کاخ بلند هستی را داشت یکیاَزَل ، اَزَل ، [ ای مرد نااهل! مگر در [ ای مرد نااهل! مگر در 168168]]

  )سردسته ی سپاه ظلم و کفر(.)سردسته ی سپاه ظلم و کفر(.ابوجهلابوجهلرحمت( نشد و دیگری رحمت( نشد و دیگری 

دا گذاشته است مانند آن مشرکی است که از روی نادانی و جهل و حماقت او را دا گذاشته است مانند آن مشرکی است که از روی نادانی و جهل و حماقت او را [ کسی که بنای کار را بر چون و چرا گفتن با خ[ کسی که بنای کار را بر چون و چرا گفتن با خ167167]]

  دشنام دهد!دشنام دهد!

[ اساساً چه کسی شایسته و سزاوار آن است که از چگونگی خلقت سؤال نماید؟ بی شک اعتراض بنده)مخلوق( از خالق موزون و [ اساساً چه کسی شایسته و سزاوار آن است که از چگونگی خلقت سؤال نماید؟ بی شک اعتراض بنده)مخلوق( از خالق موزون و 117117]]

  متناسب نیست.متناسب نیست.

یچ علت و سببی شایستگی آن را ندارد که بتواند برای بیان ریشه های افعال یچ علت و سببی شایستگی آن را ندارد که بتواند برای بیان ریشه های افعال [ خدای عزیز در اوج قدرت و عظمت و شکوه است وه[ خدای عزیز در اوج قدرت و عظمت و شکوه است وه117117]]

  خداوندی بکار آید.خداوندی بکار آید.

[ آنچه که مربوط به اوست و شایسته و وارسته ی آن است لطف و رحمت و قهر و غلبه برای اداره مخلوقات است در حالیکه از [ آنچه که مربوط به اوست و شایسته و وارسته ی آن است لطف و رحمت و قهر و غلبه برای اداره مخلوقات است در حالیکه از 112112]]

)نیازمند رحمت او بدون( به حرکت رشد و تکاملی ادامه )نیازمند رحمت او بدون( به حرکت رشد و تکاملی ادامه فقرفقرم امر او بودن( و م امر او بودن( و )تسلی)تسلیجبرجبرجانب ما برای بندگی و رسیدن به او باید از طریق جانب ما برای بندگی و رسیدن به او باید از طریق 

  داد.داد.

)احترام و بزرگی مقام( آدمی جنبه ی اضطراری دارد و انسان از پذیرفتن آن و آراسته بودن به این زیور گرانقدر در میان )احترام و بزرگی مقام( آدمی جنبه ی اضطراری دارد و انسان از پذیرفتن آن و آراسته بودن به این زیور گرانقدر در میان كرامتكرامت[ [ 110110]]

  ان بر اساس اختیار و آزادی این کرامت را بدست آورده است.ان بر اساس اختیار و آزادی این کرامت را بدست آورده است.مخلوقات چاره ای غیر ازاین ندارد! و اینگونه تصور نشود که انسمخلوقات چاره ای غیر ازاین ندارد! و اینگونه تصور نشود که انس

[ پس تا اینجا به این نتیجه می رسیم که هیچ امتیازی را آدمی از خود ندارد! پس چگونه است که این موجود از نیک و بد سرنوشت [ پس تا اینجا به این نتیجه می رسیم که هیچ امتیازی را آدمی از خود ندارد! پس چگونه است که این موجود از نیک و بد سرنوشت 116116]]

  و فعل و عمل خود سؤال می کند و نگران نتایج آنهاست!و فعل و عمل خود سؤال می کند و نگران نتایج آنهاست!

د ولی از جانب حق مأمور به انجام اموری است که قبل از او طراحی نموده اند! پس چقدر دشوار است د ولی از جانب حق مأمور به انجام اموری است که قبل از او طراحی نموده اند! پس چقدر دشوار است [ انسان اختیاری ازخود ندار[ انسان اختیاری ازخود ندار111111]]

است)در عین صاحب اختیار بودن به انجام کارهایی که از او صادر می شود مجبور هم      است)در عین صاحب اختیار بودن به انجام کارهایی که از او صادر می شود مجبور هم      مختار مجبور مختار مجبور برای انسان مسکین و نیازمند که برای انسان مسکین و نیازمند که 

  می باشد(می باشد(

دمی و مجبور بودن او در امور و کارها، از روی ظلم و ستمگری است بلکه برعکس در عین عام و دمی و مجبور بودن او در امور و کارها، از روی ظلم و ستمگری است بلکه برعکس در عین عام و [ خیال نکنید که سلب اختیار از آ[ خیال نکنید که سلب اختیار از آ117117]]

  آگاهی و عدل و دادگری است و نه حتی از روی قهر و غلبه است بلکه از روی لطف و توجه و فضل و رحمت اوست.آگاهی و عدل و دادگری است و نه حتی از روی قهر و غلبه است بلکه از روی لطف و توجه و فضل و رحمت اوست.



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

209209                          

  

س تعریفی است که از تو ارائه شده است)بی شک س تعریفی است که از تو ارائه شده است)بی شک [ تکالیف و شرایطی را که برای تو در شریعت مشخص و مقرر نموده اند بر اسا[ تکالیف و شرایطی را که برای تو در شریعت مشخص و مقرر نموده اند بر اسا110110]]

  این دستورات متناسب سایر موجودات نیست بلکه در حیطه ی توانائیهای آدمی است(این دستورات متناسب سایر موجودات نیست بلکه در حیطه ی توانائیهای آدمی است(

  [ پس چنانچه توانایی انجام آن دستورات مذهبی را نداشته باشی انجام آن از عهده ی شما خارج است.[ پس چنانچه توانایی انجام آن دستورات مذهبی را نداشته باشی انجام آن از عهده ی شما خارج است.118118]]

که در قالب شریعت محمدی بر تو ارائه می شود عمل نمایی بطور کلی از که در قالب شریعت محمدی بر تو ارائه می شود عمل نمایی بطور کلی از [ ای مرد درویش! پس اگر به آن دستورات الهی [ ای مرد درویش! پس اگر به آن دستورات الهی 117117]]

  خودخواهی های و تمایالت نفس حیوانی رهایی می یابی و خداوند ترا غنی و بی نیاز می گرداند.  خودخواهی های و تمایالت نفس حیوانی رهایی می یابی و خداوند ترا غنی و بی نیاز می گرداند.  

مان ها را بپذیر و با مان ها را بپذیر و با [ برو!ای عزیز من! ای جان پدر! تسلیم قضا و فرمان الهی باش! و هر چه که خدای برای تو در نظر گرفته است ه[ برو!ای عزیز من! ای جان پدر! تسلیم قضا و فرمان الهی باش! و هر چه که خدای برای تو در نظر گرفته است ه177177]]

  رضامندی به همه ی آن دستورات و قضاو قدر گردن بنه.)که راه سعادت همین است و بس(رضامندی به همه ی آن دستورات و قضاو قدر گردن بنه.)که راه سعادت همین است و بس(

 نقدی بر تفسیر جبری مسلکی شبستری بر رفتار آدمی-366

بر این دیدگاه جبری مسلکی شبستری نقدی الزم است که به گوشه ای از آن در اینجا می پردازیم.  مسأله       

ادعا صادق باشد اختیار یک بحث همیشگی و طوالنی در فرهنگ بشری است و فرض می کنیم که این ی جبر و 

و حتی اعمال آدمی. قبل از او آفریده شده است در این شرایط به چنین انسانی که فاقد اختیار و که علم و ایمان 

 انتخاب است چگونه باید بگوئیم که :
 .پا را از حد خود بیرون منه 

 ه مانند موسي در وادي ايمن وارد شوي وصداي پذيرش و لبیک حق را بشنوي که مي گويد : اني انا اهلل.سعي کن ک 

 .تو هم مي تواني پس از کسب شايستگي و مقامات معنوي مانند منصور حالج انا الحق گفته و به وصال حق برسي 

 سر تو گذاشته است. بر اثر کرامتي که داري خداوند تاج افتخار خالفت و جانشیني خود را بر 

 .و اگر به فنا برسي و پا بر روي خواسته ها و تمنیات خود بگذاري به بقا و جاودانگي مي رسي 

و ابیات فراوان دیگر که همه در محور لیاقت که آنهم از طریق کردار و نیات اختیاری انسان قابل کسب است        

خاب نیست پس چگونه برای انجام امور و کارها دستور و برای او حاصل می شود! اگر آدمی صاحب اختیار و انت

 فرمان صادر می کند ؟

 اين که گويي اين کنم يا آن کنم       خود دلیل اختیار است اي صنم                                              

 )مثنوی معنوی ، دفتر پنجم(                                                                                                    

همانطور که قبالً گفته شد انسان تنها موجود صاحب اختیار و کرامت است و این اختیار و آزادی هدیه ی       

خداوند است و بی شک کسی از اسرار این اختیار و کیفیت و ارتباطش با خالق چیزی درک نخواهد کرد ، البته 

 یارات انسان محدود است و اینگونه نیست که هر چه اراده کند دست خواهد یافت. حیطه ی اخت

انسان خواه مجبور باشد یا صاحب اختیار ، اراده ی خداوندی که مالک واقعی حق و حقیقت است چنین تعلق      

در طول تاریخ  الش و زحمات خودگرفته که او در هندسه ی وجودی خود به شکل و ماهیت انسان ظاهر شود و با ت

ه رشد و ترقی را ادامه دهد و در مجموع هر کاری که منجر به عظمت انسان می گردد در واقع عظمت الهی است را

 .باشد ه باید آدمی شکر گزار چنین نعمت عظماییو در این شکی نیست ک
 جبری مسلک شناخت حواس آدمی را انکار می کند!!مولوی : -367

فلسفه ی بودنِ اجبار در اعمال ،  آدمی تشخیصد: در پیشگاه عقل وا جبری مسلکی می گویمولوی در رابطه ب        

رسواتر است!برای اینکه کسیکه به می دانند انسان  را از جانب کارها که همه انسان )جبر( از مسأله ی قدر و تفویض 

اختیار و آزادی قائل است منکر  تیاری برای آدمی اثبات نمی کند حواس خود را که برای انسانخجبرمعتقد است وا
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می باشد.در حالیکه آن مردی که به قَدَر و تفویض )مختار بودن آدمی( معتقد است حس و حواس آدمی را انکار نمی 

کند ولی به آن بخش از امور که با امر الهی صورت می گیرداحساسی ندارد و درک نمی کند البته این برای آن است 

 حس در نمی آید. که فعل و کار خداوند به

که فعل خدا را در رابطه با انسان منکر می شود در واقع این کار ناشی از ندیدن دالیل و عوامل  آن شخص قَدَر      

نامحسوسی است که از جانب خدا باعث ایجاد آن پدیده شده است.آن مرد قَدَر و تفویضی که برای خداوند در رابطه 

آتشی که افروخته می شود فقط دود را می بیند و آتش که آن دود را بوجود  با عمل انسانی نقشی قائل نیست از

آورده است نمی بیند. و نیز نور شمعی را می پذیرد و از خود شمع اطالعی ندارد. ولی آن مرد جبری آتش و 

لباسش در  روشنایی را بطور مشخص می بیند و در صدد انکار این واقعیت بر می آید!کار آن جبری شبیه این است که

آتش می سوزد ولی او می گوید که آتش نیست! و یا اینکه لباس خود را با نخ می دوزد ولی می گوید نخ وجود 

ندارد!پس این دعوی جبری سفسطه و انکار بی دلیلی بیش نیست! و در جمع بندی و مقایسه از منکر خدا در شرایط 

 فکری بدتری بسر می برد! 

: این عالم را قبول دارم ولی خدا را نمی پذیرم! در حالیکه همین مرد در موقع گرفتاری  یدمنکر وجود خدا می گو      

خداخدا می کند ، گر چه به هدف اجابت نمی رسد! این جبری با انکار حس خود در حقیقت جهان هستی را هیچ می 

 شمارد و مانند سوفسطایی در خود می پیچد .

ظام خلقت اقرار دارد و دلیل آن امر و نهیی است که پیرامون آدمیان را فرا گرفته همه هستی بر اختیار بودن این ن     

ولی آن جبری همین امر و نهی را انکار می کند و می گوید: چنین چیزی وجود ندارد و در مجموع اختیاری  است.

به دلیل ندارد چون حیوانات در کار بشر وجود ندارد و تمام تصورات ما خطا و اشتباه است.وجود و اثبات اختیار نیاز 

که بهره ی عقالنی ندارند به حس و اختیار اقرار دارند در حالیکه ما برای اختیار که یک امر واضحی است به یک 

دلیل عقالنی روی می آوریم. بهر حال اختیار قابل حس و درک آدمی است و بهمین لحاظ است که تکلیف و انجام 

 است.                                    کار به عهده ی انسان گزارده شده

 در خرد جبر از قَدَر رســـوا تـر است          زآنـــک جبري حس خودرا منكر است         
 ــل حـق حسي نباشد اي پسرآن مــرد قَدَر         فعـــــ منــــكر حس نیست           

 ـلست در  انكــــار مــدلــول دلیـه    ــــل خداوند جلیل     منـــكر فعـــــ          
 آن بگـــــــويد دود هست و نـار ني         نور شمعي  بي ز شمـــــــعي روشني         
 ــكار رانیست  مي گويد پي انـــــــ     د مــعـین  نـــار را     وين همي بینـــ         
 ـــه اش دوزد  بگويد تار نیست جامـــ      ه اش سوزد بگويد نار  نیست    جــامــ         
 رم بدتر بود زيـن رو ز  گبرالجـــــــ ـوي جبر         پس تفسطـط آمد اين دعــ          
 دکه  نبود مستـحبيا  ربـي گويــــــ     م نیست رب     گبر گويد هست  عــالــ          
 هست سوفسطـايي  انــــــدر پیچ پیچ       ين همي گويد جهان خودنیست هیچ   ا          

 ـــد دقیق ادراک دلیـل آمـــــ لیـک    ــم مُقرّ است اي رفیق       جمله ي عالــ         
 ـلیف کارخــــوب  مي آيـد  برو تكـــ      ـتیار    زآنک  محسوس  است ما را اخـ         

 (0727الی   0777جالل الدین محمد مولوی، دفتر پنجم، ابیات  ) مثنوی معنوی                             
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آیا ما می توانیم از اینکه انسان بین دو عدم است او را عدم بحساب آوریم؟ ! پس دستورات خودسازی و کسب       

طلب  فضائل اخالقی که شبستری نمونه ای از آن مردان شایسته است ارتباط مستقیمی با اختیار و آزادی و تالش و

انسان ها ندارد؟! این مشیت الهی است که انسان را صاحب اختیار و متمایز از سایر موجودات نموده است که در 

سیر زندگی و ایجاد تمدن بشری جلوه های گوناگون این اختیارات را به نمایش گذاشته است. البته این اختیارات 

اید مرزبندی و محدود و مشخص گردد تا او را به رذائل توسط علم و عقل و حی و وجدان و قوانین بشری بناچار ب

اخالقی نرساند، ولی آیا اگر بخواهیم اختیار را از انسان سلب کنیم چه چیزی برای اوباقی می ماند؟! البته شبستری بر 

اساس وصال به حق و غرق شدن در وحدت که در ابیات مثنوی گلشن راز بدان اشاره می کند و چون خود را 

 اختیار او را مجازی تلقی می کند!! ه گرفته است)فنا( و به بقای مطلق حق می اندیشد انسان ونادید
 اهل قدر از آن جهت در باطلند که همه نقش ها را متوجه انسان می دانند-368

فهمید حال تو باید از خود بپرسی که اندازه و حد این حق شناسی در چیست؟ با پاسخ دادن به این سؤال می توان      

که اهل قدر)کسانی که معتقدند که خدا انسان را به حال خود رها نموده است( چه افرادی می باشند.هر کسی که 

مذهب غیر جبر دارد پیامبر خدا)ص( در باره چنین کسانی فرموده است که آنان در مذهب مجوس)زرتشتی ، دین 

ن زرتشت( به دو خدایی که یکی اهورامزدا)آفریننده ی ایرانیان قدیم( می باشند. با این تفاوت که مجوسیان )پیروا

خوبی ها( و دیگر اهریمن)آفریننده ی بدی ها( است معتقدند در صورتی که اهل قدر که مردمانی نادان و ابله می 

باشند ازالفاظ)ما و من( صحبت می کنند که نوعی خودپرستی و مقابله با خداست.افعال و کارهایی که انجام می دهیم 

به ی مجازی و غیر حقیقی دارد و اگر انجام آنها را به خود نسبت بدهید به نوعی بیهودگی و بازی کودکانه مبتال جن

 شده اید.
 فعل انسان قبل از انسان آقریده شده است!!-369

ی به آن تو در آن زمانی که نبودی و هنوز آفریده نشده بودی افعال ترا آفریدند و برای انجام کاری که مشیت اله     

تعلق گرفته است ترا انتخاب کرده اند تا به آن کاری که الزم است انجام دهی! خدای قادر متعال که دانای بر حق 

است بدون اینکه نیازی به سبب و علت داشته باشد بر اساس علم و دانایی خویش حکم و دستوری را بطور مطلق برای 

ر و فرمان حق اینگونه مقرر و مقدر گشته است که پیش از همه موجودات ساری و جاری دانسته است. آن دستو

خلقت جان و تن که ترکیب آن دو تشکیل دهنده ی آدمی است هر کسی به کاری که باید انجام دهد معین و 

 مشخص شده است.
 ز حال خويشتن پرس اين قدرچیست؟          و از آنجا باز دان اهل قــــدرکیست؟ 

 براست           نبي فرمود او مانند گبـــــــــراست هرآن کس را که مذهب غیرج

 گفــتما و من چنــان کان گبريزدان و اهرمن گفت           مر اين نادان احمق 

 به ما افعـال را نسبت مجــازي  است          نَسَب خـود درحقیقت لهو وبازي است 
 هر کاري  بر گـــــــــزيدندنبودي تو  کــه فعلـــــت  آفـريدند          ترا  از ب

 به قــدرت بي سبب، دانـاي بر حـق           به علم خويش حكــمي کرده  مطلق
 مقــدّر گشتـه پیش از جـان  و از تن          براي هريكي کـــــــــــاري معیّن 

 



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

222222                          

  

 کارها و تجربه ها روی خصلت های درونی و کسب مهارت ها تأثیر دارند-371

هر فعل و عملی که انجام دهی نوعی قدرت و توانایی در تو ایجاد می شود که بر توانایی و تجربه ی فکری و  از        

عملی گذشته ی تو اضافه می کند. پس هر گاه در انجام آن کار به نفع و سودی و یا ضرر و زیانی رسیدی تحت تأثیر 

ذخیره می گردد.این گونه حاالت که ناشی از عملکرد این سود و زیان حالتی در نفس تو پدید می آید و سپس در تو 

آدمی است به تدریج و بر حسب عادت به خوی و خصلت ثابت تبدیل می گردد همانگونه که میوه ها از زمان خامی 

تا پختگی به طرف خوشبویی و طراوت و تازگی پیش می روند. آن خصلت ها که ریشه در تجربه های حاصل از کار 

ند باعث می گردند تا انسان بتواند صنعت و حرفه ای را به وجود آورد و همچنین از تجارت حاصل از و فعل آدمی دار

 این پیشه ها بر اندیشه قبلی خود بیفزاید.
 ز تو هر فعــــل کاوّل گشت صادر        بر آن    گردي   به باري  چند  ، قادر 
 س تو چیــــــــزي  مُدّخربه هر  باري اگر نفع است  اگـر ضرّ        شود درنف 
 به عادت حال ها  با خــــوي گردد        به مدت  میوه ها خوشبـــــوي گردد  
 از آن آموخــــت انسان پیشه ها را        و ز آن  ترکیب کـــــرد انديشه ها را 
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 شراب و شمع ،هدایت و راهیابی به حضرت دوست است-370

هر کدام از کلمات شراب ، شمع و شاهد در اصطالح عرفا و دانایان دارای معنی و مفهوم خاصی است چون       

و انوار رحمت و برکات خود  حضرت حق جلّ جالله به صورت های گوناگون بر جهان و بندگان خود تجلی می کند

را بر آنان می نمایاند. شراب و سُکر)از خود بیخود شدن و مست و شیفته ی حق شدن( و شمع نشانه ی نورهدایت و 

 که از کسی پنهان نیست!شرابیعنی او،  عرفان و راهیابی به حضرت دوست است و خوب دقت داشته باشید که شاهد

یاله ی بلوری( و شمع مانند مصباح )چراغ[ است و شاهد در اینجا فروغ و تابش به عبارتی زجاجه)ظرف شیشه ای و پ

 آن چراغ است که از نور ارواح سرچشمه می گیرد.

این همان شاهد است که بر دل و ضمیر حضرت موسی)ع( تابید و آتشی از عشق و دگرگونی پدید آورد ، آن       

است و آن آتش که از درخت زبانه می کشید  الم نمود همان شمعدرخت که پیام رسالت و وحی الهی را به موسی اع

اوست. شراب و شمع که از جان و روح سرچشمه می گیرد نور و روشنایی معنوی و پرقدرتی است که در شبی  شراب

بنده ی مخلص خود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( را از مکه به مسجد اقصی در بیت المقدس سرزمین 

 اد و شاهد آن آیات با عظمتی است که حضرت وی مشاهده نموده است.فلسطین سیر د

 ]بطور تمثیل :

  شاهدخداوند : 
 شمع درخت وادي ايمن : 

 [  شرابآتشي که ازدرخت زبانه مي کشید : 
 شراب بیخودی ترا ازخودخواهی ها رها و به قرب حق می رساند -372

اهد حاضر هستند و این ما هستیم که نباید از بهره شدن از آنان پس نتیجه می گیریم که همواره شراب و شمع و ش    

غافل شویم چون بهر حال خداوند شاهد بازی هم دارد. برای درک این مفاهیم بلند ، باید به شراب بیخودی که ما را 

طلبی آدمی از این هستی خودخواهانه رهایی سازد پناه برد تا از دست کبر و غرورهای ناخودآگانه که سد راه کمال 

بنوش تا ترا از خویشتن دروغین جدا سازد و وجود ترا که قطره ای از عالم هستی است  است درامان باشیم. از آن می

به دریای کمال و معنویت برساند.تو باید از شرابی بخوری که در روی جام آن تصویر زیبای یار نقش بسته باشد تا 

ن چشم انسان باده خواری است که از عشق حق مشحون گشته وخود را مبهوت زیبایی و جمال آن گردی! که پیاله آ

از یاد برده است. البته این شراب باید بدون ساغر )پیاله( و جام باشد، شرابی که انسان را از خود بیخود کند و در آدمی 

به سوی وجه باقی اثر عمیق و ابدی گزارد بطوریکه ساقی آن حضرت حق باشد. آن شراب از جامی می باشد که ما را 

و ابدیت هدایت کند و پروردگار عالمیان ساقی آن باشد و آن شراب قرب و معرفت را در کام ما ریزد. این شراب از 
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آن جهت پاک و طَهور است که در وقت مستی ما را از لوث وآلودگی های راهی که در این هستی پیموده ایم پاک 

و مادیگرایی و دنیاطلبی نجات دهد. بهر حال آن مقام مستی و عشق و  می گرداند. از شرابی بخور که ترا از سردی

مبهوت شدن در حضرت حق به مراتب باالتر از نیکبختی و اعمال صالحی است که به قصد مزد و ثواب انجام می 

 دهیم!
 شراب وشمع وشاهدعین معني است           که در هر صورتي  او را  تجلي  است 
 نور عـــرفان            ببین شاهد که از کـس نیست پنهان شراب و شمع، سُكر و 
 شراب اينجا زجاجه ،شمع  مصبــاح            بود شــــــــــاهد  فروغ نور  ارواح 
 ز شاهـــــد بر دل موسي  شرر شد           شرابش آتش و شمعش شجــــر  شد 
 ات کبرااست هد همـان آيـــولي شــا         شراب و شمع جـان آن نورأسرااست    
 ــل  زشاهد بازي آخرحاضر            مشو غافــــــ  شراب و شمع و شاهد جمـله 
 ــــانيمگر ازدست خود يابي امـــــ     شراب  بیخودي  درکــــش زماني        
 ـره  در دريا رسانداند           وجود  قطـــــــــبخور مي ،  تا زخويشت وارهــــ 
 ـوار  است پیاله چشم مست باده خــــ       شرابي خور که جامش روي ياراست      
 شرابي مي طلب بي ساغر و جـــام            شرابي باده خـــــــوار  و ساقي آشام 

 او راست ساقـــــيسقاهُم  ربُّهُم  شرابي خور ز جام  وجـــــــه باقي            

 ـت مستيترا  پاکي دهد در وقـــــــ     وث هستي      بود کز لـــ ميطهور آن  

                                                                             ـــمرديکه بد مستي به است از نیكـ      ، وارهان خود را زســردي       ميبخور 

 يك خُمخانه ي او                                                                                               
 نور هدایت برای آدم وابلیس بود ولی آدم بازگشت و ابلیس رانده شد-373

کسی که لیاقت و شایستگی قرب حق را نداشته و از رحمت و درگاه ربوبی دور شده است همان بهتر که در        

به رود که مستحق نور هدایت نیست! آدم ابوالبشر چون به قرب حق رسید و  حجاب ظلمت و نادانی به گمراهی پیش

چند که گناه و نافرمانی مرتکب شده باشد ولی خداوند او را مددها نمود و توبه و درگاه پروردگار پذیرفته شد هر

رانده شده بود بازگشت او را پذیرفت. ودر مقابل همین نور و هدایت برای ابلیس هم بود ولی چون از درگاه حق 

آئینه ی دل آدمی را انحراف و نافرمانی زنگار و دود اندود رای همیشه ملعون ابدی گردید. اگرتأثیری نبخشید و ب

 نموده باشد دیدن خود و اعمال خود در آن چه سودی می بخشد؟
 همه ذرات عالم مست او می باشند -374

اد هر کسی بر اساس فهم و درک خود حرفی زد و نظری داد و وقتی پرتوی از روی زیبای او در این جام می افت     

که خدا در آن تجلی نموده است به شکل حباب است که  خیالی در سر پروراند! عالم هستی و جان و روح در این می

دراین  باره فرمود: اولیاء و مردان حق در زیر این حباب و عالم گنبدی شکل مورد توجه و مساعدت من هستند و 

چتر حمایت حق از صاحبدالن مایه ی حیرت و شگفتی عقل کُل )مجموعه ی عقل ها و  .گاه تنها نمی باشندهیچ

تشخیص های جهان ( گردید و او را مدهوش خود نمود ونفس کُل )کل حیات و زندگی( را حلقه به گوش و مطیع 

و مدهوش خود نموده است و درون خود کرد. همه ی عالم برای خداوند مانند یک شرابخانه است که هستی را مست 
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هر ذره ای که می بینیم پیمانه و کاسه ای است که این می در آن ریخته شده است )هر عنصر و پدیده ای مانند یک 

 کاسه ی پر از می است که ما را مست جمال حق می گرداند و در حیرت فرو می برد!(
 همه هستی بسوی اویند -375

این خمخانه اند و مست و شیفته بی سر و بی پای او گشته اند از جمله خرد و تشخیص  همه ی چیز در درون         

آدمی ، مالئکه ی مقربین حق، جان و روح عالم و آدم ، هوایی که در آن تنفس می کنیم ، زمینی که به زندگی در آن 

بی حد و مانند است پر می  از عشق او که کمال مطلق و جمال و جالل.مشغولیم و زمانی که ما را فرا گرفته است

باشند. گردش این چرخ و فلک)سیارات و نجوم( که سرگشته اویند برای رسیدن به او در تکاپویند که دور زمین را 

مانند کمربندی احاطه نموده اند. به امید بویی است که از جانب یار فرا رسد! مالئکه درگاه حق از آن کوزه ی پاک 

و جرعه ای از باقیمانده و ته نشین شده ی آن را به خاک زمین ریختند. عناصر و پدیده که شراب طَهور است نوشیده 

های عالم از نوشیدن آن یک جرعه شاد و سرخوش شدند و از عشق آن دیوانه وار،  گاهی در آب و گاهی در آتش 

ق حق در وجودش می روند. از بوی معطر و بی مانند آن جرعه که بر خاک ریخت ، آدمی خلق گردید و این عش

عجین شد و در سرشت و فطرت او وارد شد و همان باعث رشد و کمال او به سوی معنویت گردید. از انعکاس 

تصویری از روی او بود که تن مادی ما که مانند یک گُل پژمرده می مانست جان دوباره گرفت و جان افسرده و 

بخشید. جهان خلقت با همه عظمت و گستردگی خود سرگشته منجمد ما بار دیگر به حرکت در آمد و روان تازه به ما 

و واله ی اوست و یک لحظه دست از تالش خود بر نمی دارد و مانند تاجری از مِلک و دارایی خود دست کشیده 

است. بعضی از بوی خوش آن شراب طَهور، به عقل و کمال رسیدند و بعضی دیگر از رنگ دل انگیز آن شراب صاف 

 هر گونه شائبه و آلودگی بدور است به رشد و بالندگی نائل آمدند. و پاک که از 
 آنکه به فنای کامل رسیده است سالک و دریا دلی بی باک است-376

و چون هر کس به فرا خور حال خود از آن بهره مند شد یک نیم جرعه ای از آن شراب طهور برگرفت و به       

رف بلوری شکم دار و دهان تنگ( و جام را نوشید و به عشق حق صدق و صفا رسید و دیگری همه ی صراحی) ظ

واصل شد.یکی هم پیدا شد که هر چه بود از می و میخانه و ساقی و میخوار همه را با هم فرو خورد و به فنای کامل 

سیر  رسید. آن شخص با اینکه همه را به درون خود کشیده است ولی هنوز دهانش باز است و از عشق و معرفت به حق

گشته است چون دریا دلی پرقدرت و دالوری نترس و رندی سرافراز است و از هیچ کس باکی ندارد! او همه ی 

هستی را به یکبار و در یک جرعه نوشیده است دیگر در چنین شرایطی نیازی ندارد که به حقیقتی اقرار نماید و یا 

اثبات و انکار چیزی ندارد( در این شرایط آن عارف و  کفری را انکار کند) چون همه چیز در نزد اوست احتیاجی به

سالک که می لبریز از پاکی را نوشیده است و از زهد خشک و بی معنی که حاصلی برای آدمی ندارد و یا ادعاهایی 

که کرامت و درجه ی فضل و سلوک او را بیان دارد هیچگونه وابستگی ندارد ، چرا چنین است؟ چون دامن پیر 

گرفته و از خود رَسته و به خدا پیوسته است و هیچگونه عالقه و اعتمادی به این ظواهر دنیایی زودگذر و بی  خرابات را

 .ثبات ندارد
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 کسي کو افتد از درگاه حــــق دور          حجاب  ظلــــمت او را  بهتر  از نور 
 ـعون ابد شدگر آدم را ز ظلمت صــــد مدد شد          ز نور ، ابلیس  ملــــــــ 
 اگر آئیـــــنه ي دل را  زدود  است         چو خود را بیند اندر وي چه سود است؟ 

 افتاد           بسي شكـــــــــل خیالي بر وي افتاد مي ز رويش پرتوي چون در  

 استقبـــاب  را  اوليايي  حبابشجهان و جان در اوشكل حباب است           

 و مدهـوش          فكنده  نفس کــــل را حلقه  درگوش شده زو عقل کل حیران 
 دل  هر ذره اي پیمــــــانه ي  اوست   همه عالم چو يک خمخانه ي اوست        
 هوا مست و زمین مست وزمـان  مست         مست ومالئک مست و جـان مستخرد 
 ــــــكي بوستفلک سرگشته از وي درتكـــاپوست          هوا در دل به امید يــ 
 ـرعه ريخته  دُردي  بر اين خاکصاف ازکـوزه ي پاک         ز جــمالئک خورده  
 عناصرگشته زان يک جرعه سرخوش          فتــــــــاده  گه درآب  و گه درآتش 
 بر آمد  آدمي  تا شد  بر افـــــــالک   ــاک       ز بوي   جرعه اي  کافتاد بر خ 
 ژمرده  جـان گشت          ز تابش  جـــــان افسرده  روان گشتز عكس او  تن پ 
 جهاني خلق  از او سرگــــشته دايم          ز خـــــــان و مان خود  برگشته دايم 
 يكي از بوي دُردش عاقـــــــل آمد         يكي از رنگ   صـــــــافش ناقل آمد 
 يكي از يک  صـــــراحي گشته عاشق  ــادق        يكي از نیم  جرعه  گشته  صـ 
 مي و میخانه و ساقي و میـــــــخوار  ــبار        يكي ديگر فرو برده  به يكـــــ 
 ـي دريا دل و  رند  سر افرازنده  دهن  باز          زهــــــــله و ماکشیده  جمـــ 
 ه  ز  اقرار  و انكارــــت يافتي را  به يكبار          فراغـــــده  هستدر آشامیــــ 

 پير  خراباتگـــــــــرفته دامـــن   ک  و طامات       شده  فارغ  ز زهد خشـ 

 دکتر اقبال : باده عشق ومستی حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ریخته شود-377

ه سخن گفتن نباشد و یا اینکه خدایی که زنده واقعی است به این شکل نیست که سخن نگفته باشد و یا قادر ب      

تجلی ها و شعاع های تابش رحمت و برکات او شامل نظام خلقت علی الخصوص جوامع انسانی نگردد. در میان ما 

انسان ها چند در صد در معرض این نور الهی قرار گرفته اند و عاشق و شیفته ی او گردیده اند ؟ چه کسی ازآن باده 

ردیده و ساغر آن را بر سر خود زده است؟ این همه زیبایی ها تعجب انگیز و تناسب ی عشق نوشیده و آشفته حال گ

و کمال در هندسه ی وجود ، از چه کسی صادر شده است؟ و یا بیشترین زیبایی ها که مانند ماه آسمان پرتوهای 

 ت؟ کمال دارند نصیب چه کسی گشته است و این ماه برسر کدام خانه ی سعادت در طواف و گردش اس

جهان الست و آن صحنه ی عالی و سرنوشت ساز از کدام وجود عزیزی شکل گرفت؟ و یا این بلی که جواب       

قاطعی به این سؤال که آیا من خدای تو نیستم؟ از جانب چه کسی بوده است؟ اوست که آتش شوق و عشق به حق 

و اعماق وجود ما را سوخت و ما را عمیقاً  را در هیبت خاک آدمی قرار داد و این عشق هزاران پرده های درونی

متوجه ی ذات حق نمود. تا زمانی که این انسان در صحنه ی دنیا وجود دارد جام پر از شراب عشق به حق توسط 

ساقی الست در حال حرکت است و در کام تشنه کامان می ریزد و این شور و شوق آدمی و رقابت و هنگامه هیچگاه 

 مچنان زنده و پاینده است. از نفس نمی افتد و ه

ازتنهایی ساقی دلم سوخت ، بهمین لحاظ قصد آن دارم که باعث گرمی مجلس او گردم و دیگران را به عشق      

حق دعوت نمایم!! ریشه های قوی درخت تناور خودی را با قرار دادن دانه ای که بر زمین خود کاشته ام تقویت و 
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حق و حصول به کمال و رشد معنوی اساس خودی را در خودم حفظ خواهم  مستحکم می نمایم و برای رسیدن به

 نمود.
 خداي زنده بي ذوق سخــن نیست       تجلي هاي او  بي انجمـــن نیست

 که برق جلوه ي او بر جگـــر زد ؟       که خورد آن باده و  ساغــر بسر زد؟ 
 ــواف منزل کیست؟عیار حسن و خــوبي ازدل کیست؟        مه  او در طـــ 

 از پرده ي سازي که برخاست؟ بليازخلوت نازي که برخاست؟          الست 

 چه آتش عشق در خاکي برافروخت        هزاران پرده يک آواز ما سوخــــت 
 اگر مائیم گردان  جام ، ساقـي است        به بزمش گرمي هنـگامه باقي است 

 کنــم  ســـامـان بزم آرائــــي او       مرا دل سوخــــــــت برتنهايي او  
 مثال دانه مي کـــــارم  خودي را                        
 براي او نگهدارم خــــــــودي را                        

 انسان شایسته رسیدن به مراحل باال می باشد-378

اسب چابک و قوی علم و چوگان ارادت و اخالص و  بیا به میدان عمل صالح و نیکوکاری تا بتوانی همراه با       

محبت گوی )توپ( سعادت و رستگاری را بیرون ببری. اصالً ترا به این منظور آفریدند که راه کمال و ترقی را طی 

کنی و به سعادت برسی ، گرچه موجودات زیادی آفریده شده است ولی در این بین فقط انسان است که شایسته 

حله ی عالی را دارد. علم و دانش مانند پدر است و اعمال نیک آدمی مانند مادر و حال و شخصیت رسیدن به این مر

انسان بسان نوری است که توسط آن چشم ما جهان را تماشا می کند. و شما می دانید که انسان بدون پدر هرگز 

آن مسیح)عیسی بن مریم( می  متصور نیست و در این جهان فقط یک نفر بوده است که بدون پدر زاده شده است و

 باشد.
 کرامت انسان در حق پرستی بدست می آید-379

این سخنان و رفتارهایی که گزاف و بیهوده است)ترّهات( و نیز بیان مقامات عرفانی که لفظ آن با احکام شرع       

ای خلوتی که با مخالف است)شطح( و آشکار نمودن کراماتی که گهگاه حاصل می شود)طامات( و پیدا نمودن ج

خدا راز و نیاز کنیم )خلوت انس( و خاطر نشان ساختن اسباب و عواملی که ما را به کرامات رسانده است همه را رها 

کن که حاصلی ندارد!کرامات تو در این است که حق پرست باشی و کبر و بزرگ بینی ، ریا و عوامفریبی، عجب و 

خته ای همه را یکجا رها سازی. هر کمال و مقام معنوی که بدست خودخواهی و هستی دروغینی که برای خود سا

بیاوری اگر بر اساس فقر و نیازمندی به خدا نباشد همه عوامل و اسبابی است که باعث زیاد شدن آتش تو می گردد و 

 خالصه مکر و حیله ای بیش نیست.
 در ابراز کرامات و خرق عادت هیچوقت به حد ابلیس نمی رسی!!-381

زیاد به کرامات و انجام خرق عادت تکیه نداشته باشید و آن را مالک رسیدن به حق تلقی نکنید و از ابلیس رانده       

شده از درگاه خدایی درس بگیرید که بدون واسطه و مساعدت هزاران عمل خرق عادت که دیگران از انجام آن 

و لغزاندن آدمی به زشتی ها، خود را بهر نحوی به  ناتوان بودند از خود نشان داده است. همین ابلیس برای وسوسه

آدمی نزدیک می سازد. گاهی از دیوار خانه ای وارد می شود و گاهی هم از بام می آید و گاهی هم در دل و خاطر ما 
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فرود می آید و نفوذ می کند و گاهی بر حسب شرایط، اندام و اعضای ما را به کاری که می خواهد وادار به انجام 

ه و خطا می نماید. حال و اسرار پنهانی تو را می داند و به نیات باطنی تو پی برده است و کفر و فسق و تبهکاری و گنا

عصیان و نافرمانی را در تو وارد می سازد.پس اگر به آن کرامات و سخنان بیهوده تکیه کنی در این صورت ابلیس 

 کی می توانی حتی به او برسی؟! پیشوای تو می گردد وتو در پی آن روان هستی! و لیکن 
 کرامات را به رخ مردم کشیدن کفر محض است!!-380

اگر منظور تو از این ابزار کرامات و مقامات عرفانی ، خود نشان دادن به مردم باشد در این شرایط تو همان فرعون       

و از روی راستی و صدق  زمان موسی هستی و این ادعای تو دعوی خدایی و کفر محض است.کسی که به حقیقت

در صدد نشان دادن کماالت ه او می اندیشد نباید هرگز دم ازخودنمایی بزند وخواهان آشنایی با حق است و مخلصانه ب

و کرامات خود باشد تا برتر بودن خود را به رخ دیگران بکشد. تو در میان مردم زندگی می کنی و همه ی مردم ترا 

تا با بیان برتری خود نسبت به دیگران مورد هجوم آنان واقع نشوی و در گرفتاری و بال می بینند. زنهار مواظب باش 

 نیفتی.
 اگر در میان عامه مردم در پی بروز کرامت وبزرگی هستی مسخ می شوی!!-382

انات در می شوی به شکل حیو ولی اگر بخواهی از تأثیر همنشینی با عامه و مردم نادان دنبال خودنمایی باشی مسخ       

می آیی  و شاید از آن هم پست تر به شکل جماد و گیاه در می آیی ونسخ می شوی و یا بکلی از آدمیت خارج می 

گردی. مبادا هیچگاه سر و کارت با مردم عامه و جاهل بیفتد و فکر و اندیشه خود را بر اساس اباطیل و ترهات آنان 

ت واژگون خود خارج می شوی و ناگهان از مسیر صحیح  انسانی بازسازی نمایی، در این حالت از فطرت پاک خدایی

ضایع نمودی ! اصالً از خود نپرسیدی که این عمر می گردی!عمر نازنین خودرا به هرزه و بیهوده تلف کردی و

 گرانمایه برای چه به تو داده اند و در چه کاری می بایستی به مصرف می رساندی؟!

 
 ز میدان  دَرْرُبا گوي  سعـــــــادت          به رخش علم و چـــوگان ارادت 

 ترا  از بهر  اين کار آفـــــريدند         اگر  چه خلق  بسیار آفــــــــريدند  

 است احوال  قرة العــــينپدر چون علم ومادر هست اعمال         بسان   

 نیست ان بیش از يكيشكي نیست         مسیح اندر جهـ نباشد بي پدر انسان 
 ـــــراماتخیال خدمت ، اسباب کـــ رها کن ترّهات و شطح و طامات         

 جز اين کبر و رياو عجب وهستي است  کرامات تو اندر حق  پرستي است        
 در اين هرچیزکان نزباب فقراست          همــــه  اسباب  استدراج و مكر است

 شود  صادر هزاران خـــــــرق عادت ز  ابلیس لعین  بي شـــــهادت          
 گه  از ديوارت  آيد ،  گاه از  بام           گهي  در دل   نشینـد، گــــه در اندام

 ــیاندر آرد در تو کفـر و فسق  وعص   همي داند ز تو  احــــوال پنهان        
 کي رسي تو؟ ـكن  به  اينها  ودر پسي  تو          بدو  لیــ شد   ابلیست   امام 

 کرامات تو گر در خودنمايي است           تو  فرعوني  واين  دعوي  خدايي است
 کسي کو   راست  با حق آشنايي          نیابد هر گـــــــز  از وي خود  نمايي  
 ــت گرفتارمكن  خود  را  بدين علـــ       همه روي تو در خلق است  زنهار   

 چه جاي مسخ ،  يكــــره  نسخ گردي   ــردي        چو با عامه نشیني مسخ گ
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 که از فطـــــرت شوي  ناگه  نگونسار مبادا هیچ  با عـــامت  سر و کار         
 ويي در  چه کار است  اينچنین عمـگتلف کردي به هرزه  نازنیـن عمر         ن 

 راه رَستن                                                                                                     
 بی عالقگی خود را به دنیا مانند عیسی ناصری نشان دهید-383

مانند مردان، قوی باش و از اصول جوانمردی عدول نکن و لیکن باید سعی نمایی که حق کسی را ضایع نکنی! اگر       

نکنی و مُهْمَل و بی اعتنا رها نمایی در دو جهان از دین چیزی به اندازه ی یک دقیقه و یک لحظه به شرع عمل 

نخواهی فهمید و استفاده ای نخواهی برد. حقوق و وظائف شرعی که در عهده ی تو است )مثل نماز،روزه، زکات، 

و مال و .....( با دقت ادا کن و گوشه ای از آن را نادیده نگیر وتقوی و خویشتن داری را هم رعایت کن. طال و نقره)

عمل کن که همه ی این ها را نادیده گرفت  دارایی( و زن مایه ی غم و اندوه مرد هستند پس مانند عیسای ناصری )ع(

 و بدون آنان از این دنیا گذشت.
 اگر بر خالف نفس کافر پیشه عمل کنید به رستگاری می رسید-384

رای آدمی بیش نیستند خود را رها کن و خالصانه خدای از گرایش و باور به هر مذهب و مسلکی که قید و بندی ب      

واحد را پرستش و ستایش کن و دین رهبانان و صومعه نشینان را انتخاب کن و در دیر و عبادتگاه آنان جای گیر. تا 

زمانی که نظر تو به آثار غیر خدایی است و پدیده های عالم آیت و نشانی از خدای بزرگ نمی باشند چنانچه در 

د به عبادت بپردازی عین صومعه)دیر( خواهد بود و با آن فرقی نخواهد داشت. و تا موقعی که این صورت مادی مسج

که نقشی از دوست در او نیست در برابر داشته باشی برای تو اعتکاف در مسجد با گوشه ی دیر یکی است . بهر حال 

می خواهی که به فالح و رستگاری برسی بایستی بر  نمی دانم که در چه شرایطی بسر می بری. بهر شکل که هستی اگر

 خالف نفس کافر پیشه عمل کنی!!
 و لیـــــــكن حـق کس ضايع مگردان  به مردن وارهان خود را چومردان         
 شوي در هر  دو کَوْن  از ديـن معـــطل  ز شرع ار يک دقیقه ماند مهــمل        
 ـكن خويشتن  را هم  نگهدارو لیــــــ        مگـــــذار   حقوق شرع را زنهار  

 ـــون عیساي  مريمبجا  بگذارچــــــ  زر و زن نیست  اال مايه ي  غـم        
 ـــــــبدر آ  در  دير دين مانند راهــ   حنیفي شو ز هر قید مذاهـــــب       

 یــن دير استست         اگر در مسجدي آن عـــترا تا در نظــــــر آثار غیر ا 
 ــوشه ي ديرشود بهر تو  مسجد گـــــ    چو بر خیزت ز پیشت صورت غیر      

                                                                     ـالف  نفس کافر کن که رستير حـالي که هستي         خــــــنمي دانم به ه 

 عی شویدبا تسلط بر نفس خود مسلمان واق-385

بر اساس بینشی که تشریح نمودیم بت و زنّار و ترسایی و ناقوس )زنگی که در باالی کلیسا نصب می کنند( اشاره        

به این نکته است که بایستی آن ناموس و شهرتی که فاقد محتوای حقیقی است از زندگی و اندیشه ی ما ترک شود. 

ی و مورد لطف ویژه او واقع شوی شایسته و الزم است تا خود را برای اگر می خواهی که به مقام بندگی حق نائل آی

صدق گفتار و اخالص عمل مهیا و آماده نمایی. برو خود را که بزرگ ترین مانع پیشرفت و رشد معنوی خود هستی از 

دگی راستین سر راه بردار و در هر لحظه ای که بسر می بری ایمانی واقعی و باوری مستحکم که پایه و اساس یک زن

است در پیش گیری. از آنجائیکه نفس تو در باطن کافر پیشه و دشمن دیرینه است راضی نباش که ایمان و اسالمی که 
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بر اساس تبعیت از تمایالت نفسانی است و جنبه ی ظاهری دارد نصیب تو شود. باید سعی نمایی تا با تسلط بر نفس و 

و باوری درست و مطلوب به مسلمانی واقعی تبدیل شوی، اسالم و اعتقادی داشتن اندیشه ی نو در هر لحظه با ایمان 

 که بهتر از گذشته است.
 بجای خودنمایی وشهرت طلبی در خدمت مردم باشید -386

چه بسا ایمانی که بر پایه ی صحیحی بنا نشده اند و با اندیشه درستی حاصل نگردیده اند ، همان ایمانی که پس از       

سُمعه)برای  ر و انحراف منجر می شود و هر لحظه هم بر آن افزوده می گردد. ریا )تظاهر به نیکوکاری( ومدتی به کف

تشویق خود عمل خود را به گوش دیگران رساندن( و ناموس)شهرت و خوش نامی( را کنار بگذار و این خرقه که 

ه گوشه ای پرتاب کن و از این به بعد نشانه شخصیت شهرت طلبی و بدست آوردن نام و آوازه در بین خالیق است ب

زنّاری بر کمرببند و آماده ی خدمت و اجرای تعهدات الهی خود باش. مانند پیر ما باش که در کفر یکه و تنهاست! تو 

اگر مردی و از اصول جوانمردی پیروی می کنی دل و ظاهر خود را در اختیار آن مرد کامل قرار ده و راه او را طی 

ه از ترسا)ترس و خوف از خدا( زاده شده است یکبار دل ببند و از هر گونه اقرار به حق یا انکار و کن. به کسی ک

 دوری از آن مجرد و جدا باش.
 بت و  زنار و ترسايي و ناقـــــوس        اشــــارت  شــد  همه  بر ترک  ناموس 
 ق و  اخالصاگرخواهي که گردي بنده ي خاص         مهیا شو براي صـــــــــد 
 برو خود را ز راه خـــــويش  برگیر        به هر يک   لحــــظه ايماني  ز سر  گیر 
 به باطن نفس تو چون هست کـافر         مشو راضـــــــــــي بدين اسالم  ظاهر 
 ز نو هر لحظه  ايمان تازه گـــردان        مسلمان شو، مسلمــــــان شو ، مسلمان 
 ود  کان کـــــفر  زايد        نـه کفـــــــر است آنكه ايمان زو  فزايدبسي ايمان ب 

 ريا و  سُمعه و نامـــــــوس  بگذار        بیفـــــــــكن  خــــرقه  و  بر بند زنار
 چو پیر ما  شو اندرکفر، فـــــردي         اگر مـــــــــردي  بده  دل را  به مردي 
 به يـــكبار        مجرّد شو ز هر  اقــــــــرار و انــــكار به ترسا زاده اي دل ده 
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  مه مه ــــاتاتــخخ                                                                                              
 همه پدیده های عالم زیبا هستند-387

در دیدگاه شبستری همه پدیده های عالم شبیه یک بتی که آراسته شده است زیبا هستند و ما را به سوی او در دیدگاه شبستری همه پدیده های عالم شبیه یک بتی که آراسته شده است زیبا هستند و ما را به سوی او                 

و هماهنگی در پدیده و هماهنگی در پدیده   رهنمون می شوند و مظاهری از کمال بوده و از یک صانع کامل سخن می گویند و چون تعادلرهنمون می شوند و مظاهری از کمال بوده و از یک صانع کامل سخن می گویند و چون تعادل

ها و ارتباط آن ها وجود دارد همه در یک وحدت نشانی از عشق به حق دارند و چون خداوند خالق هر شیء و پدیده ها و ارتباط آن ها وجود دارد همه در یک وحدت نشانی از عشق به حق دارند و چون خداوند خالق هر شیء و پدیده 

ای باشد آن را به شکل نیکویی می آفریند و وجود چنین مخلوقی خیر محض است واگر شری در او متصور است از ای باشد آن را به شکل نیکویی می آفریند و وجود چنین مخلوقی خیر محض است واگر شری در او متصور است از 

  نسان می گوید :نسان می گوید :عناصردیگری میباشد نه از خالق جهان به اعناصردیگری میباشد نه از خالق جهان به ا

اگر حق را نبیند و نشناسد نمی توان چنین کسی را در شرع اسالم مسلمان نامید و لذا مؤکداً توصیه می کند که از اگر حق را نبیند و نشناسد نمی توان چنین کسی را در شرع اسالم مسلمان نامید و لذا مؤکداً توصیه می کند که از 

اسالم مجازی که ساخته و پرداخته تصورات آدمی است بیزاری بجوئید و به حقیقت گرایش پیدا نمائید و بطور مجمل اسالم مجازی که ساخته و پرداخته تصورات آدمی است بیزاری بجوئید و به حقیقت گرایش پیدا نمائید و بطور مجمل 

  را می خواند که:را می خواند که:همه انسان ها را به دنبال این شعار فهمه انسان ها را به دنبال این شعار ف
  هم او کرد و هم او گفت و هم او بـود         نكو کرد و نكو گفت و نــكو بود      هم او کرد و هم او گفت و هم او بـود         نكو کرد و نكو گفت و نــكو بود              

                                                                                            يكي  بین ويكي گــــوي و يكي دان          بدين ختم آمد اصل و فرع ايمـانيكي  بین ويكي گــــوي و يكي دان          بدين ختم آمد اصل و فرع ايمـان        

 با ایمان قوی ونور یقین استعداد وهنرهای خود را نشان دهید-388

تو مانند یک شمشیر تیز و برنده ای، باید از موجودیت خود بیرون آیی و هنرنمایی کنی و به سعی و تالش        

ر برسانی. تا آنجا بپردازی ، پس تمام سعی تو بر این متوجه باشد که استعداد درونی و همت خود را به منصه ی ظهو

که می توانی موانع را از سر راه خود بردار. ودر صدد رشد و بالندگی خود باش. و دست به کاری بزن که از عظمت 

ماه و ستارگان هم بزرگ تر باشد. با ایمان قوی و نور یقین تاریکی زندگی را کنار بزن و باطن خارق العاده ی خود 

شد از هستی خود آشکار ساز و مانند موسای کلیم ید و بیضایی از وجود خود را که مایه ی شگفتی همگان خواهد 

 بدر آور. 
 آتش عشق را در بیرون از وجود خود برافروزید-389

کسی که همه ی توجه و رشد خود را به دل و رشد درونی دوخته است به آتش عشق حق خواهد رسید و به نتایج      

ن از درخشندگی و برجستگی برخوردارند دست خواهد یافت. اگر تو هم به ارزشمند آن که مانند ستاره ی پروی

دنبال شرار و حرارت های سوزنده عشق هستی که وجودت را بسوزاند و شیفته ی حق گرداند به درون من توجه کن 

نه ی از حاالت عرفانی و عاشقا و آن را ببین! که من هم مانند جالل الدین محمد مولوی سراینده مثنوی معنوی

درونی نصیبی دارم و خونم از این حرارت عاشقانه ملتهب و گرم است. پس اگر به تجربه و مکتسبات دیگران بسنده 

نمی کنی و برای تو کافی نیست ، دست به تجربه ی نوینی بزن و با خود سازی وریاضت و اجتناب از گناه و خطا،  

ر بیرون وجود خود در جامعه افروخته گردان تا دیگران آتش جدیدی بیفروز و از این مشعل عشق ، شعله ای هم د

   به حقیقت راه یابند . ولی خود ساکت و بی ادعا باش.

 تو شمشیري ز کـــــام خـود برون آ          بـــرون آ از نیام خــــود برون آ 
 نقاب از ممكنات خــــــويش برگیر           مه و خـورشید و انجم را به برگیـر 
 خود را روشن از نور يقــین کن           يد بیضا برون از آستین کــــــن شب 
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 کسي کو ديـده را بر دل گشود  است           شـراري کشت و پرويني درود است 

         گـرم خـونم                                           روميشـراري جستـه اي گیـــــرازدرونم          کــه من مانند  

 برون خــــود بیفروز ، اندرون میر وگرنــه آتش از تهــــــذيب نو گیر 
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 واژه شناسی                                                             
 

 منابع و مآخذ:                

 هجری شمسی ، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر 7077جلدی دکتر محمد معین ، چاپ چهارم  7وسط فرهنگ فارسی مت 

  هجری شمسی مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر7002فرهنگ فارسی حسن عمید دو جلدی ، چاپ نهم                                                                

                                                                 الف
 /طارق(7: )روزی( که همه ی نهانی ها آشکار می گردد))يوم( تبلي السرائر 

 از این آب نوشیده و جاودانه شده است.خضر نبيآب حیات که هرگاه در تاریکی بدست آید و نوشیده شود باعث پایداری می گردد ومی گویند آب حيوان: 

 ای آدم. آدما: : چخماق،                             آتش زنه

 شروع و خاتمه آغاز و انجام:      طمع، حرص آز:  

 سرخ رنگآل:  مخلوط شده، آلوده شده آغشته: 

 ورم کردن آماس:      نعمت ها، نیکویی ها آالء: 

 نوشته های قصه ی ایمان در دل آدمی که خدای متعال در روز الست نهاده است. آن نامه:

 /نجم( که خداوند در شب معراج آیات بزرگ و خاص خود را بنده اش پیامبر)ص( نشان داد.78من آیات ربّه الکبری،  اشاره به آیه ی)لقد رای آيات كبري: 

 جمع آیه، آیه:نشانه، در قرآن کریم هر سوره به چند آیه تقسیم شده است. آيات:     آیات زیاد و فراوان آيات معدود: 

 /بقره( کرسی همان است که آسمان و زمین را در بر گرفته است.211، رضوسع كرسيه السموات و االدر آیه ی)  آيت الكرسي:

 نشانه ی حق آيت:     نشانه ای از نور الهی آيت نور: 

 جمع برّ، نیکوکاران ابرار: دم بریده و ناتمام.    ابتر:

 نادان ، کم خرد ابله:    : چشم های ما او را درک نمی کند.  ابصارنا التدركه

 پسر عمو و شاگرد علی علیه السالم و یکی از مفسرین قرآن. ابن عباس:     ، ناامید از رحمت حق، عزازیلشیطان ابليس: 

 سلمین ابوجهل نامید.از سران قریش درعصررسول اکرم)ص( که در دوران جاهلیت عرب نام او ابوالحکم بود ولی رسول خدا)ص( اورا بخاطر لجاجت در کفرو دشمنی با م ابوجهل: 

 نهایت مدت چیزی، زمان مرگ اَجَل:     جمع جِرم، ستارگان، سنگ ها :اَجرام

 کنت کنزاً مخفیاً ال اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقاً و تعرفت الیهم فبی عرفون     )احادیث مثنوی( احببتُ: 

 مبارک پیامبر عظیم الشأن اسالم محمد مصطفی)ص( بسیار ستوده، لقب احمد:   جمع حَدَث، بول و غائط و آنچه که وضو و نماز را باطل کند. اِحداث:

 حوادث روزگار قیامت. احوال عقبا:

 حالت و کیفیتی که بر سالک و عارف دست می دهد از قبیل شوق و طرب یا حزن و ترس که موجب صفای قلب و صفای وقت وی شود. احوال:

 : پنهان شدن.  مقال: گفتگو ، گفتار.                      تفااخ  کسی که یک چشم یا هر دو چشمش کج باشد، دو بین، لوچ اَحْوَل: 

 ....قل هو اهلل احد اهلل الصمد  قرآن ،772سوره ی اخالص، سوره ی  اخالص:     گوناگونی ، زیادی و فراوانی اختالف و كثرت:

 را از خداوند نفی نماید.اندیشه هایی که همه ی صفات  ادراكات تنزيه:     خلق و خوی زشت و ناپسنداخالق ذميمه: 

 تورات است که جاویدان وارد بهشت می شود ، مسلمانان معتقدند که او پادشاهی ، حکمت و نبوت را باهم داشته است. اخنوخ يا خنوخ یکی از پیامبران که همان  ادريس نبي:

 /یوسف(778شما را به سوی خدا می خوانم ) اَدْعوني الي اهلل: 

 : زمانی که فرمان الهی فرارسد دید و بینش انسان کور می گردد و از انسان کاری ساخته نیست!     لبصراذا جاء القضا عمي ا 

 زمینه ی مساعد کسب امور خارق عادت را فراهم نمودن ارباب كرامات:   اراده که بخاطر آن در وجود آدمی کاری انجام می گیرد. ارادت:

    رشد و ترقی. مبدّل: تغییر داده شده.             قا:ارت     یزرگان علم و دانش. ارباب معني: 

 از جانب خدا از شأن خويش:   /اعراف(760خدایا خودت را به من نشان بده)سخن موسی،  اَرَني: 

 : اسب تیز رفتار ، تیز تک.                                      اسب بدو       کبود ازرق: 

     و تیزرو است.اسب عربی که چابک  اسب تازي:

   ایستاد.     انده : اندوه و غم.                                 استاد: )در فراوانی نعمت ( اندک اندک عوامل نزدیکی به آتش را فراهم نمودن. اسباب استدراج:

 به خدمت ایستادن اِسْتادن:

 دور شمردن.              استعباد: انه گوش دادن(گوش دادن به سخنان کسی که او متوجه ی این کار نشود)دزد استراق: 

 خدایا از تو طلب آمرزش و مغفرت می نمایم استغفراهلل:
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 دایره ی فرضی که مانند کمربندی کره ی زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کند. استوا:

     : ستیزه و مخالفت.                     استيز

 /االسراء(که خداوند حضرت رسول اکرم )ص( در شبی ازمسجد الحرام به مسجداالقصی سیر دادوآیات بزرگ خود را به او نمایاند.7آیه ی )سبحان الذی اسری بعبده ..اشاره به  اَسْرا: 

 پائین تر ، پست تر اَسْفل:    سیر نبی اکرم )ص( در شب معراج. أسرا: 

          : سفید.                                 اسفيد

 آئینی که ساخته و پرداخته ذهنیت ماست که با اسالم حقیقی متفاوت است. اسالم مجازي :

 نام و نامیده شده، در مثال اسم کتاب و خود کتاب اسم و مسمي:    یک وجود خیالی و غیر حقیقی اسم بدون مسما:

 شاره به هستی مطلق انسان است.ا مناشاره، در اینجا منظور از  اشارت:      جمع اسم، نام ها أسماء:

 از یک کلمه کلمات دیگر را ساختن اشتقاق:      جمع شَبَح، سایه ها  اشباح: 

 : شکست.                 اشكست      : بدکاران.          اشقيا 

 جمع شیء ، چیز ها، پدیده ها اشياء:       تعجب و حیرت اشگفت: 

 اشی از کشف و شهود درونی خود رادر قالب کلمات خاصی مثل زلف،خط،خال،شراب،شمع، ..... بیان می کنند.کسانی که دانشهای ن اصحاب اشارت:  

 کسی را برگزیدن و انتخاب کردن  اصطفا:      برگزیده شد اصطفا ديد:

 جمع ضد اضداد:      برگزیدگان خدا. اصفيا:

     پارچه ی ابریشمی پرزدار.     اطلس:      ناچاری اضطرار: 

 جمع طَوْر ، اندازه و حد، حال و وضع اطوار:     : شکل های گوناگون جماداتاطوار جمادي 

 گوشه نشینی کردن، کناره گیری کردن. اعتزال:   قراردادی، غیر پایدار، موقتی ، غیر قابل اعتماد اعتباري:   

 مشخص می کنند. حرکات گوناگون حروف که صداها را اِعراب:     جمع عدم، نیستی ها اَعدام: 

 عزت دادن، عزیز شمردن اعزاز:   مکانی بین بهشت و دوزخ ، نام یکی از سوره های قرآن اعراف: 

 کور .    اعمي:     کور تر.              اعمي تر:

 تندروی و کندروی افراط و تفريط:    چنین قصد می کنم) یا به نظر من او را باید اینگونه نامید( اَعْني: 

 جادو و تأثیر بسیار زیاد افسون: )غیر واقعی( و ) جادوگری و شعبده بازی( و ) باعث اسارت(ه و افسون و بند: افسان 

 برتر افضل:

 ریشه و انگیزه رفتار و سخنانی که تحت تأثیر عوامل بیرونی در ذهن آدمی داخل شده و شکل گرفته اند. افعال و اقوال مدخَّر:

 الجمع فعل، کارها و اعم افعال: 

 سیارات در حال دوران و گردنده) طبق بینش قدیمی بطلمیوسی افالک به دور زمین دوران می کنند. افالك دوّار:

 جمع فوه ،  دهان ها افواه:     جمع فلک، مدار حرکت هر سیاره افالك:

 باالترین کمال و لیاقت اقصي الكمال:      جمع فهم افهام: 

 کور مادر زاد کور،اَكْمَه:       کامل تر اكمل:

 الحاد : کفر      اصرار، پافشاری الحاح:

 آیا پروردگار شما نیستم. اَلَسْتُ بربكم:     به راستی، در حقیقت اَلْحق:

 : عقل اول ، لوح محفوظ                         ام الكتاب 

 سری پیامبر در آمده بود و معراج حضرت رسول)ص( از خانه او صورت گرفته است.خواهرعلی)ع( که پس از فتح مکه مسلمان شد و برخی می گویند که به هم اُمّ هاني: 

 پیشوای عارفان خدا امام سالكان:        مادر اُمّ: 

 سپاسگزار بودن،     امتنان:      پیروان یک مکتب امت:

 ی استچیزی که عقل نمی پذیرد ولی انسان برای آن وجودی تصور می کند که غیر حقیق امر اعتباري: 

 /هود( یعنی استقامت کن چنانکه بدان امر شده ای.72فرمان استقامت در برابر مخالفان دین، در آیه ی )فاستقم کما امرت،  اَمْرفَاسْتَقِمْ:

 چیزی که وجود و عدم آن ضروری نباشد یعنی بودن و نبودنش یکسان باشد مانند انسان و حیوان و جماد و گیاه. امكان: 

 غیر واقعی، غیر قابل اعتماد امور اعتباري:    یش و امنیت همیشگی.             : آساامن سرمدي

 اگر خدا را دوست دارید انْ كُنتم تُحبّون:

لکن شما  یعنی موجودی نیست که به حمد و ستایش خداوند نپردازد و / االسراء(67،  و ان من شيء اال يسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبيحهمدر آیه ی) اِنْ من شيء:

 تسبیح آن را درک نمی کنید.

 ما آن مشکالت را کنار  می زنیم.  انا فتحنا:

 /االسراء(78: پرسش منکرین در باره قیامت است که می گویند آیا پس از مردن به آفرینش جدیدی تبدیل می شویم.)انّا لفي خَلْقٍ جديد
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 این من مربوط به آدم است که توبه نمود و به نعمت الهی رسید. (2أنا)  آدم را سجده ننمود.: این من مربوط به شیطان است که بر خالف امر الهی ( 4انا )

 نظر مولوی هم نسبت به حالج مانند عطار مثبت است و اناالحق حالج را رحمت الهی می داند.  (3أنا) 

 ز رحمت حق گردید.این من ناشی از استکبار فرعون همعصر موسی است که باعث لعنت و دور شدن او ا (1أنا) 

 : از شطحیات حسین منصور حالج در قرن سوم هجری.  اناالحق 

ه در آن من و هستی من حق هستم)من خدا هستم!( طبق اعتقاد و تفسیر شبستری این ادعای حالج به معنی رسیدن به وحدت و وصال به حق است چون هر گونه ادعایی ک اناالحق:

 ت که در مذهب عرفان کفر و عامل دوری از نعمت های الهی است. ولی بین علمای دین و فلسفه و عرفان در طول تاریخ در تبیین این سخن حالجانسان اثبات شود به مفهوم خودی اس

 اختالف نظر وجود دارد و بعضی ها این سخن حالج را کفر تلقی می کنند.

 ندگان خبر مهم از عالم غیبجمع نبی، پیامبران و آور انبياء:     خود بینی، کبر و غرور اَنانيت:

 جمع نجس، پلیدی ها َنجاس:ا     : آگاهی و بیداری.                       انتباه

 جمع نجم، ستارگان انجم:     پایان و انتهای اندیشدن انجام تفكر:

 جمع نَعْم ، چهار پایان م:انعا   : موجودات دیدنی و نادیدنی                                                انس و جان  

 : یعنی آنچه را که وجود دارد انکار نمودن.                                         انكار مدلول دليل     : بریده شدن از دنیا.         انقطاع

 نورها، آتش ها انوار، نيران:    به جنبش در آورده.                          انگيخته:

 درخشان تر ، پر نور تر :اَنْوَر 

 قصص( 07براستی من خدای شما هستم، ندای درختی که دروادی ایمن)صحرای سینا ( او را مورد خطاب قرار داد ورسالت و مأموریت او را ابالغ نمود.)اِنّي انااهلل :

 /بقره(67: به عهد من وفا کنید)وفوا بعهدي ا       : او  ترااوت

 بهتر است اولی است، برتر و اوالست: 

ختم علی افواههم : بر : در حدیث قدسی )اولیاء تحت قبابی الیعرفهم غیری( یعنی اولیا و دوستان من در زیر گنبد من هستند و کسی غیر من آنان را نمی شناسد. ناولياء تحت قباب

 ب درگاه حقجمع ولی، دوستداران و بندگان مقر اولياء:      دهانشان مهر زدیم.                       

 : خدایا قوم مرا هدایت کن چون آنان نمی دانند.  اهد قومي انه اليعلمون    برافراشتن  ،                                  اهتزاز: 

 کسانی که به حقایق از طریق کشف و شهود و راه های درون نائل می آیند اهل دل: 

 تشخیص و عقل پدیده های عالم را   می شناسند.خردمندان، فالسفه، کسانی که ار طریق  اهل عقل: 

 کسانی که معتقدند خدا در کار بشر هیچگونه دخالتی ندارد و آن ها را به حال خود رها نموده است. اهل قدر: 

                               : ای کسی که به انتهای راه رسیده ای.                          اي منتهي     : آفرین بر کسی که.             اي خُنُك

 روزگاری که به بیهودگی و بی ثمری گذشت. ايام بطالت:                          : ای منافق و دو رو . اي نافقا 

 این سخن را که می گویی. اين دم برآري:    خلقت و مرگ)بودن و نبودن( ايجاد و اعدام:

 مین خاک شکل گرفته است.اشاره به آدمی است که از ه اين مُشت خاك:

 ب
 شراب.  باده:     درگاه باعظمت و بزرگ فرعونی باب اعظم:

 : تاجر،   بازرگان    : پیام ها و سخنان پیامبران بارنامه ي انبيا 

 به سن بلوغ رسیدن بالغ:       واژگون، وارونه باژگون: 

 روشن، آشکار باهر:     به عمل و رفتار تبدیل شد بالفعل شد: 

 مظهر عشق و وحدت بت:   اولین حرف بسم اهلل الرحمن  الرحیم ، حرف )ب( باي بسمل: 

 دریای احمر )سرخ( ، دریایی بین عربستان و قاره ی افریقا بحر قُلْزُم:     دریای صاف و زالل بحر صافي:

 : خست و خرسندی. بخل و رضا    آزرده کرد.                                   بخَست: 

 آغاز و اول هر چیزی بدايت:      خست، ضد کرم بخل: 

 باال، باالی) سطح آب( بر افراز:     به این طریق بدين منوال:

 مانند این ، اینگونه بر اين سان:       روشن کرد بر افروخت:  

 روشن و درخشان شود برافروزد:   از روی احساس مسئولیت و اجرای تعهد بر وفق مسئول: 

 آتش فراوان ،                                  :برج نار 

 نیز می گویند.قاضي فلك مشتری، هرمز، بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی، از نظر روشنایی بعد از زهره است  برجيس: 

 نور درخشان برق المع:    حد فاصل بین مرگ و برپایی قیامتبرزخ:

 استدالل روشن مطالبی را بیان کردنبا  برهان:      : قبول نکرد .     برنتافت
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 ساده، مقابل مرکب بسيط:   ذاتی که در درون خود وحدت و یکتایی دارد. بسيط الذات :

 به پایداری و دوام می رسد. بقايي يابد:     پایداری و نابودی بقا و زوال:

 )همه گفتند ( بلی، آری بلي:     : بلکه گمراه تر.                  بل اضل 

 گوش بده، اطاعت کن بنيوش:       زنجیر ند:ب

 هستی، موجود بود:       کارهای شگفت انگیز بوالعجب:

 زمینه های گوناگون و رنگارنگ موجودات قبل از پا گذاشتن در عرصه ی هستی و آفرینش. بوقلمون امكان:

 گاه گاهی ، بعضی اوقات به نادر:      داخل شد، به داخل آمدبه در شد: 

 بهتر به:       مطابق، بر اساس فق:به و 

 هم گفته شده، در اساطیر آن را خدای جنگ گفته اند.خون سیاره ی مریخ، از زمین کوچک تر و دو برابر عطارد ، بعد از زمین واقع است. در فارسی به  بهرام: 

 که در آن جهات گوناگون مطرح نیست خارج از ابعاد مادی و طبیعی بي جهت:    چهار پای اصلی)گاو ، گوسفند، .....( بهيمه:

 بدون خوردن و نوشیدن بي خور:     بدون خود طبیعی.            بي خودانه: 

 بدو تیرگی و دلتنگی بي كدورت: 

 (16ص6)حدیث کتاب اصول کافی ، شیخ کلینی، ج گوش و چشم او مي شوماگر بنده ای را دوست داشته باشم بي يَسمع و بي يُبْصر: 

/طالق( را تفسیر کنم خلق مرا کافر 2،و من االرض مثلهن و ينزل االمر بينهن اهلل الذي خلق سبع سماواتبیان ابن عباس این است که اگر بخواهم آیه ی)  ثْلَهُنّ:بيان مِ 

 : ریشه ی درخت، بيخ شجر      خواهند دانست.

 پ           
 : صاف و بی غل و غش شود.                                                       پالوده شود    : بی هوشی.                                      بيهشي

 کسی که در گِل افتاده است و راه نجات و خالصی ندارد. پاي در گِل: 

 زده شده می شوند./قارعة( یعنی    کوه ها مانند پشم رنگین 6، و تكون الجبال كالعهن المنقوشدر آیه ی مبارکه ی) پشم رنگين:

 /قیامت(یعنی در روز قیامت ساق پای انسان به ساق دیگر بر خورد می کند و می پیچد.27، والتقت الساق بالساقدر آیه ی) پيچيده شدن ساق با ساق:

 : سالک راه خدا.                     پير مغان     مرشد و مرد کامل پير خرابات:

 : چشم بستن و توجه ننمودن.   پيله ي چشم بر هم زدن     ی، زیورمایه ی زیبایی و آراستگ پيرايه:

 ت
 پیرو تابع:      تابش خورشید تاب خور: 

 درخت انگور . تاك:       چپاول، یغما تاراج: 

 تمام و کامل تام:      پیرو، آنکه بعد بیاید تالي: 

 : دوری کردن. تبرا 

جرد کسی است که از اغراض دنیوی چیزی در ملک او نباشد. و همچنین مجرد از اعراض باشد  یعنی چیزی از خدا برای مطامع مجرد شدن و ترک عالیق دنیایی کردن. م تجريد:

 دنیایی خود نخواهد.

 روشن شدن ، ظاهر شدن، نور مکاشفه که از حق بر قلب عارف ظاهر شود. تجلّي:    مجرد و جدا بودن از مطامع دنیایی. تجريد:  

 سرگردانی ، یکی از مراحل سلوک تحيّر:     ن غذا در معدهحل کرد تحليل:

 به پایان کاری نگریستن و در آن اندیشه کردن. تدبير:     در عاقبت کاری اندیشیدن تدبّر: 

 مسیحی.                                   ترسا:      به یاد آوردن تذكّر: 

 به روش آئین مسیحی. ترسايي: ارد شده است. بچه: تولد دوباره یافته است.مرشد کامل، ترسا: ترس خدا در دلش و ترسابچه:  

 به آن تکیه نکن، آن را محور و اساس کار خود قرار نده. ترك عصا كن:    : غیر خدا را ترک نمودن.                      ترك ما سوي 

 و اطاعت از انسان بود ولی از انجام آن دوری نمود. بر اساس آیات قرآنی شیطان به فرمان الهی مأمور به سجده  ترك مأمور:

 : خدا را با ذکر به پاکی و عظمت یاد کردن.تسبيح     سخنان بیهوده و بی اساس. ترّهات:

از نظر فالسفه باطل است  چون بهر حال  در قانون علیت هر علتی معلولی دارد و آن معلول نیز دارای علتی است و اگر همینطور ادامه دهیم این روش را تسلسل می گویند که تسلسل: 

 تسویه، یکسان کردن، راست کردن تسويت:      بایستی در یکجا قطع گردد.

 مقایسه کن تشبيه مي كن: 

 علمی است که درباره ی ساختمان بدن و چگونگی اعضاء و ارتباط آن ها بحث می کند. تشريح: 

 راستی و درستی چیزی یا فکری را تأیید کردن. تصديق:      بسیار بد گفتن از کسی.                   تشنيع:
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 صورت چیزی را در خیال خود مجسم کردن تصور:    کتاب نوشتن، رساله تحریر کردن تصنيف: 

 شأن و مقام او باالتر از آن سخنانی است که می گویند. تعالي شأنه عَمّا يقولون:     خدا برتر و بلند مرتبه است تعالي اهلل:   

 فهماندن ، شرح و توضیح دادن تعريف:     تعادل و میانه روی تعديل: 

 : به لباس هستی در آمدن.   تعيّن    کنار رفتن شاکله وجودی انسان تعيّن مرتفع گردد: 

 ت دیگر در آوردنچیزی را به شکل و حال تغيير و تبديل:   الزم و ملحق شدن چیزی یا امری ، به چشم دیدن و به تعین پیوستن چیز تعيّن: 

 :سفسطه کردن ، حس و واقعیت را منکر شدن. تفسطط     سیر کردن و نظر کردن تفرّج: 

 سخنانی که به دو شکل گسترده با شرح و توضیح و یا خالصه و مختصر بیان شده اند. تفصيل واجمال: 

 اندازه ی چیزی را نگهداشتن، قضا و فرمان الهی. قدير:ت : فرمان و قضای خدایی که با قدرت و تسلط بر جهان حکومت می کندتقدير جبّار 

 خویشتن داری، ترس از خدا و اطاعت از امر او تقوي:    قضا و قدر خداوندی تقديرات يزداني:

 گسترانیدن ، آماده ساختن، آسان کردن تمهيد:      مثل زدن تمثُّل: 

 ل و زایل کردن، اعتقاد به انتقال روح به بدن موجودات دیگریکدیگر را باطتناسخ:      فرق گذاشتن، امتیاز دادن. تمييز:

 خود را دور نگهدار تنزيه مي كن:      پائین آوردن  تنزّل: 

 هر چیزی را که غیر خداست از خود دور ساختن توحيد:    دست کشیدن از گناه و بازگشت به خدا توبه:

 به خدا امید بستن و کار را به او واگذار کردن توكل:  گردانیدن اسباب کاری.کسی را به انجام کاری مدد و یاری کردن، موافق  توفيق: 

 : خالی می شوی.تي مي شوي    : ال اله اال اهلل گفتن و وحدانیت خدا را اقرار نمودن.تهليل

 سخنی که مانند شمشیر مؤثر و برنده است تيغ نطق:     سیاره ی عطارد، سیاره ی مریخ تير و بهرام: 

 ث
 میوه،             ثمر:    : بود و نبود.                            و محوثبت  

 گاو نر، یکی از صورت های فلکی در نیمکره ی شمالی، برابر با خرداد ثَوْر:   ستارگانی که ثابت وبی حرکتند ولی  پرنور می باشند مثل خورشید. ثوابت:

 ج
 شهر افسانه ای که در سرحد مشرق واقع شده است. جابلقا:   قع شده است.شهر افسانه ای که در سر حد مغرب وا جابلسا: 

 :لباس کبود.جامه ي نيلي      جمع کننده جامع:

 مکان و حرکت و رنگ و شکل هندسی جاي و سير و لَوْن و اَشكال:    جان در تابش انوار حق بودن جان در تجلي بودن: 

 فرشته مقرب و امین خدا که حامل پیام وحی برای پیامبران است. جبرئيل: از خود ندارد.                                              کاری که انسان انجام می دهد اختیاری  جبر:

 : جامه ی گشاد که روی جامه های دیگر می پوشند.                                           جُبّه     ترس و بی باکی جُبن و تهوُّر:

 بزغاله، برج دهم، برابر با دی جَدْي:   : آتش گرم و قوی که در گودال افروخته شده است.             جحيم

 کشش غیبی ، حالتی که به شخص عارف و خداپرست دست می دهد و به سوی حق کشیده می شود. جذبه :

 جماد، نبات، حیوان ج رم سه مولود:       :کشش،           جذبه 

 سیارات)افالک( آسمانی جرم هاي آسماني:     چهار عنصر)آب، خاک، هوا، آتش ج رم عناصر: 

 :تن ضعیف و خسته.                       جسم فكار     نام خر دجّال است. جسّاس: 

 کسی که غم و اندوه بسیار دارد جگر خوار:    : حشره ای بزرگ تر از سوسک.                 جُعَل

 صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند )صفات رحمت و قهر و غلبه حق( جمال و جالل:     بزرگی و عظمت عزت و شکوه، جالل: 

 با هم بودن و همدلی جمعيت:    کامل ترین مقام عارفان و مردان حق جمع جمع:  

 بارگاه پاک ربوبی جناب قدس:     همه ی هستی جمله ي افالك:

 : بهشت روح های آدمی      جنت االرواح ه ی هستی را در بر گرفته است.اقتدار و عظمت خداوندی که هم جناب كبريايي:

     بهشت.  حور: زن سیاه چشم بهشتی.           جنت:

 مؤنث جارح، اعضای بدن انسان جوارح:آنچه که شامل انواع متعدده باشد مثل جنس حیوان که شامل انسان و سایر جانداران است. جنس:

 گردو جَوْز:    ش.                 : گردو و کشمجوز و مويز

 آنچه که قائم به ذات باشد، در مقابل عَرَض جوهر:  دو پیکر، از بزرگ ترین صور فلکی نیمکره ی شمالی ، برابر با خرداد. جوزاء : 

 عالم امر و فرمان و اداره ی جهان محسوسات ، عالم معنوی جهان امر:      نادانان جُهّال: 

 جهان برتر و عالی که مثل و مانندی برای آن از نظر کمال و زیبایی قابل تصور نیست. جهان بي مثال:  

 مردار، جسد مرده ی حیوان جيفه:    جهان آفرینش)محسوسات( جهان خلق:  
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 چ
 فلک چهارم، که عیسی بدان عروج نمود. چارم فلك:      (6چهار) چار:  

     :چه است؟چَبْوَدْ     : تسلیم شوی . چاكر شوي 

 فلک نهم، فلک االفالک، بر اساس افسانه ی قدیم یونانی این فلک همه ی افالک دیگر را به دوش می کشد. چرخ اطلس: 

 چرخ گردنده که از گِل کوزه گری ، کوزه یا چیز دیگری می سازد. چرخ فخّار:     چرخ گردنده، فلک، سپهر چرخ دوار:

 چشم عاشق و مست و زیبا مخمور: چشم    چرخ گرد و دایره ای شکل چرخ مدور: 

 : چسبیده ای ، متصل شده ای.    چفسيده اي      خورشید چشمه ي خور: 

 اراده قوی که مانندچوب چوگان عامل تحول وتحرک آدم است. چوگان ارادت:    )زلف( حلقه حلقه شده و پر پیچ و تاب چنبر:

 و انگیزه ای چه فکر و خیال چه سودا:     چه ترسی دارد چه باك است:

 : غلبه  چير       چهره، صور  چهر: 

 ح                        
 : حاشا هلل ، پناه بر خدا.              حاش هلل      اهل سخا و کرم هستی. حاتمي:

 شتگی، آرزومندیحال و کیفیتی که بی اختیار به سالک دست می دهد، ادراک خوشی، نشاط، خوشبختی، سرگحالت لذت،ذوق،دولت،حيرت،شوق:

 ( یعنی اولیاء و دوستان من در زیر گنبد من هستند کسی غیر از من آنان را نمی شناسد .اوليايي تحت قبابي اليعرفهم غيريدر حدیث قدسی ) حبابش اوليايي را قباب است:

 پرده ، مانع حجاب:       دانه حبّه :

 : دلیل.  حجت     جمع حجاب ، پرده ها، موانع حُجب: 

 : بول و غائط.                            ثحد

 کالم الهی، حدیثی که از حیث معنی از خدا و از حیث لفظ از پیامبر اکرم)ص( است. حديث قدسي:

 سخنی که از غیر خدا باشد حديث ماسوي اهلل:

ه پیامبر الگو و اسوه مسلمانان است اظهارنظرهای حکیمانه آن حضرت که سخن و کالم  پیامبر اسالم)ص( که سر مشقی است برای فراگیری و زندگی. همانطور ک حديث مصطفي:

 همواره تازه و نو و جذاب است و ریشه در وحی الهی دارد مورد تبعیت جوانان و مردان و زنان مسلمان است.

 (772یث مثنوی، ص)احاد  الدنيا مزرعة اآلخرةکشاورزی، در حدیث  حراثت:    بترس و دوری کن. اعدا: دشمنان.    الحذر: 

 جمع شدن انسان ها در روز قیامت برای حسابرسی اعمال. حشر:    آنچه که نگهداری و احترام آن واجب باشد. حرمت:

       نزدیکی ، درگاه حضرت: 

 کامیابی و سعادت نفس آدمی حظ نفس: در اصطالح علم نجوم نزدیک ترین نقطه از مدار کوچک، نقطه ی مقابل اوج حضيض:

 : شناخت حق به همان شکلی که هست.   حق اليقين      بهره ای، فایده ای ي:حظّ 

 خشم. حقد:    خداوند بلند مرتبه و بزرگ. حق تعالي: 

 خداوندی که همه ی کارها را از روی حکمت انجام می دهد سقیم: بیمار،         حكيم:     حق و اصل و منتهای هر چیزی حقيقت:

 دانشی که به استدالل استوار بوده و شک و تردید در آن نباشد. حكمت: مان خداوندی که نظام دهنده و بهبودی بخشنده ی عالم است.دستور و فر حكم جبار: 

 دانشمندانی که آگاه به وظائف اعضاء و جوارح بدن انسان هستند. حكيمان:     دانشمند مادی حكيم فلسفي:  

 در کالبد موجود دیگر بطوری که با او یکی شود. وارد شدن روح و روان موجودی حلول و اتحاد:

 بره، اولین صورت فلکی در منطقة البروج ، برابر با فروردین حَمْل:  کسی که معتقد است که خداوند در جهان حلول نموده است. حُلولي: 

 در دین خداپرستی و عمل به آن ثابت قدم باش. حنيفي شو:     پسندیده و مطلوب حميده: 

 کسانی که دارای چشمان زیبا و سیاه می باشند، زنان بهشتی حُور: ماهی، یکی از صورت های فلکی به شکل ماهی، دوازدهمین برج ، برابر با اسفند حوُت: 

 سرگردان، کسی که به حقیقت نریده اس حيران:      زنده و حاضر حَيّ: 

 : حیله ها. حِيَل

 خ
 دایی و عمو و عمّ:خال       تمام کننده، پایان بخشنده خاتم: 

 خانه ی دل، درون و ماهیت باطن انسان خانه: خانقاه، محل اجتماع درویشان که از قرن چهارم هجری قمری ساخته شده است. خانقه:  

 پایان قرآن ختم قرآن:   : کمال و نهایت هنر صنعت ،                    ختم صنعت 

 به پایان رساندن چیزی یا کاری، مُهر کردن نامه ختم:                  : پایانی بزرگ و عظیم.             ختم گران
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 سرطان، چهارمین صورت فلکی نیمکره ی شمالی، برابر با تیر خرچنگ:     از خود رهایی است خراباتي شدن:

 انجام اموری که خارج از علت و معلول است ، معجزه خرق عادت: 

 ، لباس درویشان که پس از طی طریق از مرشد می گیرند..تکه های پارچه ی بهم دوخته شده خرقه:

 خط های روی صورت خط عارض:   مانند خضر)درطلب آب حیات جاودانی باش خضروار:

 خطبه ها  ،  بوش: خودنمایی ، شوکت و توانایی.        خطبها:     سخنان و دستورات ،  خطبه:

 گام ، قدم خطوه:

 و پایش با پرده ای بهم متصل است و پوزه ی باریک و دو گوش برجسته و دندان های بسیار تیز دارد و در تاریکی زندگی می کند. پستاندار شبیه موش که دست خفاش: 

 خالی شد خأل شد:     : خلوت و محفل  خأل  و مأل

 خلق شدگان ، مردم خاليق:      جانشینی خالفت:

 صورتی و جایگزین شدن صورتی دیگر به جای آن. از بین رفتن خَلْع و لَبْس:      دوام، همیشگی خُلد:

 /ملک( در نظام آفرینش خدای رحمان تفاوتی نمی بینید.0، ال تري في خلق الرحمان من تفاوتدر آیه ی:)  خلق رحمان:

 آفرینش، بوجود آمدن خلق:   آفرینش انسان و برانگیخته شدن او در قیامت  خلق و بعث:

 پناه بردن به گوشه ای به دور از مردم برای عبادت و تفکر. خلوت:  کالتی که مانع رشد معنوی عارف استجمع خِلّه، تباهی ها و مش خلل:

 جانشین خليفه:

 مانند حضرت ابراهیم خلیل که یک تنه با تبر همه ی بتان را شکست و گناه این کار را به گردن بت بزرگ انداخت! خليل آسا:

      : حالت پس از مستی.خمار 

 دردسر و کسالتی که پس از برطرف شدن کیف شراب حاصل می شود، حالت بعد از مستی. خماري:

 : خاموشخمش     شراب)مایع مست کننده( ،             خمر:

 بی نام و نشان شدن خمولي:    خاموش شدن آتش، سکوت و خاموشی خمود:

               : همقطار. فتوتک جوانمردی .  خواجه تاش     سروری و بزرگی خواجگي:

 مرد بزرگ) در اینجا منظور پیامبر اسالم )ص( است( خواجه:

 خود را و خواسته های خود را محور همه چیز قرار دادن خودي:    : نفس و خودخواهی های انسان.   خودي خود

 خورشید خور:

 تاره است شبیه به گردنبند ، برابر با شهریورستاره ی پروین که آن را عِقد ثریا نیز می گویند ، زیرا مجموع چند س خوشه ي آونگ:

 خصلت و عادت ثابت درونی خوي:     ترس و امید خوف و رجاء :

 بی فروغ، بدون روشنایی خيره:  سخن حضرت رسول )ص( است که فرمود: )خیر االمور اوسطها( خير االمور: 

 د
 عدل و انصاف داد:

 /عنکبوت( 76، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون انّ الدار اآلخرةاراست، در آیه ی) منظور آخرت است که حیات در آن پاید دار حيوان:

 سرا، جهان دار:      سرای آخرت دار عقبي:

 دانه و میوه ی آن دانه و بَر:    مرغی الشخور از نوع کرکس.                    دال:

 همیشگی دايم :     حاکم، قضاوت کننده داور:

 : لباس رو .                           دثار      ی.همیشگی، ابد دايم: 

 لباس رو، روپوش دثار:

که در وسط پیشانی دج+ال=ضد خدا، مردی کذاب که قبل از ظهور مهدی ادعای الوهیت و مسیح بودن می کند و دنیا را پر از ظلم    می نماید . یک چشم چپ دارد  دجّال اعور: 

 مهدی)ع( دفع می شود. می درخشد .فتنه ی او بدست حضرت

 : دریا،  دجله  : موجودی که در آستانه ی قیام مهدی موعود در زمین فساد می کنددجّال 

 مروارید دُرّ :     حیوان وحشی و درنده دَدْ: 

 مروارید بسیار بزرگ و ارزشمند که پادشاه استفاده کند. دُرّ شهوار:    در حرکت و جنبش است در اضطراب است:

 در نوردیدن، پیمودن در نوشتن:    نبازی، از دست ندهی ، فراموش نکنی   :در نبازي

 : آنچه از مایع و شراب که در ته ی ظرف ته نشین شود.    دُرد      وارد شو، داخل شو درآ :

 آنچه از شراب در ته ظرف رسوب کند دُردي:

 ائل اسالم تا دوره ی مغول که تقریباً یک قران )ریال( است سُبُل: راه ها  ،   درهم ، مسکوک نقره، پول نقد عهد ساسانیان ، واحد پول از او درم :
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 : دروغ ستاره ای ، دروغی که منجمین می گویند.                    دروغ اختري      : نجار،            درودگر

 بیماری و آسیب دق:      اعتراض، خرده گیری دق:

 کسی یاچیزی که زیبایی آن دیگران را تحت تأثیر قرار دهد دلربايي:  ی است که از شیفتگی به حق برای عارفان حاصل  می شود.ناز و کرشمه، حالت جلوه ا داَلل:

 منظور پنج حواس ظاهری و پنج حواس باطنی است دلق ده تو: 

 یازدهمین برج، برابر با بهمن یکی از صورت های فلکی که با آنکه منطقه ی وسیعی را پوشانده است ضعیف و کم نور است ، دَلْو: 

 لب به سخن گشود، حرف زد دم زد:      رهبر، راهنما دليل:  

 : پشت سر هم.                   دمبدم      پی در پی دمادم:

 :دنیا و آخرت   ،  دنيي و عقبي      : پست.            دني

 دنیا و آخرت دو عالم:                   : بی ارزش بودن.هوا: هوی و هوس .            دو جو نيرزيدن

 جهان آفرینش دور عالم:     دو جهان، دنیا و آخرت دو كَوْن: 

 چرخ چاه که با سطلی که در انتهای طنابی است از چاه آب می کشد. دوالب:  تکرار شدن وقایعی که از ابتدا تا انتها یک مسیر بسته ای را طی می کنند دور مسلسل: 

 : منظور سنگ و آهن                              دو والد     راد پست و نابکاراف دونان: 

 کسی ديار:     دو گانگی، دو چیز جدای از هم دويي:

 صومعه، محل عبادت راهبان مسیحی. دير خانه:

خ نخریسی در دست داشت می گذشت فرمود: خدا را چگونه شناختی؟ آن زن دین پیر زنان، داستان اینگونه است که پیامبر خدا)ص( با یاران از کنار پیرزنی که چر دين عجايز: 

 چرخ را نگهداشت و گفت: اینگونه! که اگر بخواهم او می گردد. پیامبر)ص( فرمود: اینطور دین خدا را بشناسید.

 موجود افسانه ای و زشت ديو: 

      ذ
 های دوازده گانه است(دارای برج ها)منظور فلک کرسی است که دارای برج  ذات البروج:

 مؤنث ذمیم، زشت و ناپسند ذميمه:     پستی و خود بزرگ بینی ذُلّ و تكبُّر:

 سر حال بودن، آمادگی و زمینه ی درونی انجام کاری را داشتن. ذوق حال:       دنباله ذنب:

 ر
 سر رأس:      برگشت کننده راجع:  

 راه شناس.                         راه دان:   خاب کن. : راه و مسیر میانه و معتدل را انتراه اوسط شو 

     : راه عرفان و سیر و سلوک الی اهلل .     راه وحدت

 کسی که در آئین مسیح از دنیا بریده و در صومعه به عبادت و خودسازی مشغول است. راهب:

 : پرچم طغیان گری مآل: جای باز گشت، عاقبت .             انرايت عصي   نظری که ذات یا صفات خدا را با جهان یکی بدانند. رأي تشبيه:

 مهمانسرا ،کاروان سرا. رباط:  پروردگار عالمیان که مسلط بر همه ی صاحبان قدرت است. رب ارباب: 

 خش شمالی کره ی زمینیک چهارم ب رُبع شمالي:  جمع رباط، رشته ها و پی هایی که استخوان های بدن را بهم اتصال و پیوند می دهد. رباطات:

 برگشت رجعت:   پروردگار ما به خود ظلم نمودیم.             ربنا انا ظلمنا:

 اسب زیبایی ) رخش: اسب رستم در شاهنامه ( رخْش حُسن:    برکت و رحمتی برای همه ی عالم، رحمةً للعالمین  رحمت عام:

 ازه ، اذناج رخصت:    اسب چابک و رونده ی دانش و آگاهی رخش علم: 

 جمع رساله ، کتاب ها رسائل:       درخت انگور. رَز:  

 نامه رسانی، فرستاده ای ، پیکی رسولي:       نجات یافتی رَسْتي: 

 حسد.                            رشك:     پاشش و ریزش نور رشّ نور:

 نرمی و مهربانی و شرم و حیا رفق و آزرم:    خود بینی .                                               رعونت:

 زیرکی که از اسرار آن نمی توان مطلع شد. رند الابالي:   درد چشم، ورمی که در قسمت درونی پلک چشم پیدا شود. رَمَد: 

    :عارفی است که هیچگونه تظاهری از کرامت ندارد. رند

 اند و دنبال نام و آوازه  نمی باشند.عاشقانی که از خود رها شده و مست حق گشته  رندان خمار:

 جمع راحله، ستوران بارکش، شتران قوی که مستعد برای سواری دادن یا بارکشیدن باشند. رواحل: 

 رومی و زنگی )سپید و سیاه( ،                       روم و زنگ:    روح خدا، لقب عیسای مسیح علیه السالم روح اهلل: 

 دیدن رويت:    ذیرفت.                          : پشت کرد و نپروي تافت
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 سالک ،  کسی که راه شناسایی خدا را می پیماید. رهرو:     جلوی حرکت او را گرفت ره زد:

 مسخره کردن ريشخند:      راهی، مسیری رهي: 

 مکر و حیله. ريو: 

 

 ز 
 صهبرگزیده و خال زبده:     از خود و از پدیه های اطراف خود ز جزوي: 

 از خود و از دنیای کوچک اطراف خود زجزوي:    جایی که چراغ را در آن قرار دهند. زجاجه :

 مهار و کنترل زمام:      : بزرگ،   زفت 

      : نای زدن.                      زمر

 : مواظب باش که عمل نمایی و کنار نگذاری!رزنهار مگذا  نوار یا گردنبندی که مسیحیان همراه صلیب کوچک به گردن خود آویزان کنند. زُنّار:

 نیست شدن، دور شدن زوال:      مبادا               زنهار: 

 بی رغبتی به دنیا و حظ و بهره نبردن از لذایذ بدون تأثیر معنوی و دگرگونی درونی.زهد خشك: 

 بادت پرداختناعراض از دنیا و به ع زهد:    بی رغبتی به دنیا و دوری از گناه زهد و ورع:

 می دانستند.خنياگر فلك نزدیک ترین سیاره به زمین که بعد از عطارد واقع است، کوچک تر از زمین، قدما آن را  زهره: 

 چقدر عالی و سعادتمندانه است ، خوشا زهي:    چه بدبختند این گروه نادانان و احمقان زهي ريش: 

 ی دین  : به سو زي دين     : به سوی بهشت ها  زي جنان

 س    
 جادو گران ،   ساحران:     پرسنده، سؤال کننده سائل: 

 کوشا، عامل ساعي:       : روان، جاریساري 

 : مردان خدا ، عارفان    سالكان ظرفی از جنس بلور یا طال یا نقره ، دل عارف که انوار حق در آن قابل مشاهده است. ساغر:

 ده، روان، جاریسیر کنن ساير:      رهرو، عارف سالك:

 : جمع واسط )واسطه(به معنی میانجی ها.           سايط     : مؤنث سایر، سیر کننده     سايره

 انوار الهی سُبُحات: 

 : می گویند سوره ی حمد است که هفت آیه دارد و در هر نماز دوبار خوانده می شود.سبع المثاني

 : ظرف سفالی،            سبو       : پیشیسبق

 سحر: افسون و جادو.                   جائی در دوزخ سجين:

 مجازی و غیر حقیقی سراب:     راز نهفته وحدت وجود سرّ وحدت: 

 کسی که در سرازیری سقوط افتاده است. سرنشيب:      جاوید ،                    سرمد:

 ی  می رسید که طرف خطاب و صحبت حق می شود.به مقام سزاوار مناجات:    رازی عجیب و شگفت انگیز سرّي شگرف: 

 : آب دهنده ، آبکش  سقا      : کشتی  سفينه 

 / انسان(27، و سقاهم ربهم شراباًطهوراً پروردگارشان آن را سیراب می کند ، در آیه ی )  سقاهم ربّهم:

 عشق حق مستی از سُكر:    : جمع سقف .                                            سقوف

 سگ آلوده اش ساخته است.سگ سرشت است: 

 موضوع، راه و رهرو، در فنای در حق که ابدی و همیشگی است هر سه یکی می شوند.سلوك و سير و سالك: 

 : سیر و سلوک عرفانی نمود.   سلوكي كرد      راه و روش سلوك: 

 وجد و سرور.    سماع :               آدم درستکار  ،                                         سليم:

    آواز خوانی و پایکوبی و دست افشانی و وجد و سرور سماع: 

 جمع سما، آسمان ها) بر اساس هیأت بطلمیوس منظور آسمان های هفتگانه است( سماوات: 

 کار خوب و خیر خود را به دیگران نشان دادن، ریاکاری کردنسُمْعه:        آسمانی سمايي: 

 : بزرگ قوم ، مرد بزرگ.     سنام      شنوا و بینا سميع و بصير: 

 (008ص2فقر باعث سیاهرویی) و بدبختی و فالکت( در دنیا و آخرت )سخن پیامبر ، سفینةالبحار ج  سواد الوجه في الدارين: 

 : عاشق خدا.    سوداي يار    : سودایی در فکر او جوشیدن سوداپز او 
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 سوره است(776بخشی ازقرآن)قرآن مجید دارای  سوره:      لشادی، خوشحا سور: 

 گیاهی پیاز دار از خانواده ی زنبق، دارای برگ های باریک و دراز و گل های زیبا و خوشبو به رنگ های زرد و کبود یا سفید. سوسن:  

 به سوی جهان و هستی سوي كل:   کسانی که در یونان قدیم بودند و واقعیت ها را انکار می کردند.            سوفسطايي:

 برنامه خودسازی درونی برای کشف حقایق و پی بردن به باطن پدیده ها سير كشفي:  حرکت کشتی، نمادی از انسان سالک در دریای وجود سير زورق:   

 سیر و سلوک و کشف و شهود عارفانه سير:     : پر خوری.       سير نوشي 

 مرغ افسانه ای بسیار بزرگ که در کوه قاف ساکن است. سيمرغ:       پول نقره    ،      سيم: 

 ش
 : شاخه ای، انشعاب و رودی.                   شاخي       : شاخه،               شاخ

 جمع شاطر، شاطر:چاالک و چابک، در قدیم پیادگانی با لباس مخصوص که در پیشاپیش موکب پادشاهان می رفته اند.  شاطران: 

 گواه و حاضر در کاری ،  محبوب شاهد:     : اول شب و بامداد.                ام و غدوش

 شر و بدی انذیشه ی شیطانی شرّ وسواس:      درخت شجر: 

 شرار، آنچه که از آتش به هوا بپرد شرر: شرابی که آدمی را از خود خواهی و خطرات نفس در امان نگهدارد شراب بيخودي: 

 حریص، آزمند شره:       مذهبآئین و  شرع:

 سخنان بر خالف شریعت گفتن شطح:      مذهب ، روش و آئین شريعت:

 : ایجاد کننده ی شعله،                          شعله زن لباس زیر، ندای مخصوص و عالمت گروهی از مردم که بدان یکدیگر را بشناسند. شعار:

 شکر به درگاه الهی.         :شكر شاه      : شفاعت کننده .    شفيع

 اندک و مقدار کمی از چیزی شمه اي:      : شکر کننده  ،                      شُكرباره

 خوشحال و زیبا.شوخ و شنگ:       شناختنشناسا:  

 عالقه شدید، آزمند نفس شوق:     با ظرافت و زیبایی شوخي:

 یدن چیزی در درون درک و د شهود:     سوار چابک و دالور شهسوار: 

 پائین ترین عمق) دریا( شيب قعر:      حیله گر ریاکار شياد سالوس: 

 مورد پیروی قرار گرفتن و یا خود پیرو کسی گشتن. شيخي و مريدي:     حضیض، نقطه مقابل اوج شيب: 

 مکر و حیله شيد:     : تزویرو نیرنگ.  شيد و زرق

                        : شیفته و عاشق شدن.         شيدا شدن

 بر با مرداداسد، یکی از صورت های فلکی مرکب از ستارگان بسیار که آن را بصورت شیری توهم کرده اند و ستاره ی قدر اول قلب االسد جزو آن است، برا شير: 

 عیب و زشتی ،کسی را عیب کردن و به زشتی نسبت دادن شين:

    ص
 ی رسد.به نجات و استواری م صاحب ثباتي:

 آفرینش و نظام خلقت صحراي هستي:    کار و عملی که انسان انجام دهد صادر شدن فعل:

 هوشیار شدن، بازگشت عارف به احساس پس از غیبت و زوال احساس وی. صحو:

 نوعی جانور نرم تن که در آب زندگی می کند و بدنش در یک غالف سفت به نام صدف یا گوش ماهی جا دارد. صدف:

 : آشکار شدن کاری و امری،                    صدور  )سخن و رفتار درست( و) عملی که برای خدا انجام شود( اخالص: صدق و 

 ظرف شیشه ای یا بلوری شکم دار و دهان تنگ که در آن شراب کنند صراحي:

 می کند.علمی است در دستور زبان عربی که به اشکال گوناگون کلمات و تغییر و تحوالت آن بحث صرف:

 جمع صنعت، نظام خلقت و آفرینش صنايع:       پاک و روشن شدن صفا: 

 : صورت ها. صُوَر   : آفرینش و آفریننده.                                        صنع و صانع 

 شکل جدیدی می یابد صورت محقق مي گردد:   : بدون توجه به معنی به ظاهر توجه نمودن.   صورت پرست

 مانند صوفی یعنی صاف و پاک شده صوفيانه:  درویش، کسی که برای دستیابی به حقیقت به سیر وسلوک می پردازد. في:صو 

 ض
 گمراهی و نابودی ضَالل:       زیان ضرّ:

 جمع ضمیر، باطن آدمی، اندیشه و راز نهفته ی انسان ضمائر:     اضافه ، اضافه شدن، ملحق شدن ضَمّ:
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 ط
 اطاعت و عبادت طاعت:      آورنده ناگاه روی طاري: 

 یکی، جدا طاق:      طغیان کننده.   طاغي:

 بدکار، ناصالح طالح: 

 هنگامه ی بزرگ قیامت طامةالكبري: سخنان و ادعاهایی  بعضی از افراد و مدعیان عرفان  که با روح شریعت سازگاری ندارد. طامات:

 ذوق و استعداد درونی طبع:    جمع طبیعت، خوی ها، سرشت ها، سجایا طبايع: 

 در یک چشم بهم زدن، در یک لحظه ی کوتاه :طرفة العين      نهاد، سرشت طبع: 

 روش، سیرت، تزکیه، باطن طريقت:     راه دست یابی طريق جُستن: 

 ابود کردنمحو کردن، ن طمس: مهمان ناخوانده) معنی مصراع دوم: هر دو عالم بخاطر وجود انسان خلق شده است( طُفَيل: 

 منظور زبان است وقتی که به گفتار گشوده شود. طوطي نطق:      جهان پر تحول و دگرگونی طَوْر دنيا:

 صافی گشتن از خویش طهور:  گردنبندی که نشانه ی دوری و رانده شدن از درگاه الهی است. طوق لعنت:

 ظ
 سایه ، پناه ظلّ:      سایه ی خدایی ظلّ الهي:

 گمراهیتاریکی ،  ظلمت:

 آنچه که از ذات و صفات حق بر موجودات ظاهر میگردد وتجلی می کند. ظهورات: /احزاب(02بسیار ظالم و ستمگر، در آیه ی: )انا عرضنااالمانة .......انه کان ظلوماً جهوالً ، ظلوم:

 ع
 از غیر ذات بودن و به ذات اضافه شدن. عارض ذات:    مجا زی و غیر حقیقی عارض بر حقيقت: 

 آرایش دهنده و عامل زیبایی عالم عالم آراي: کسی که شناسنده ی حق است و در راه رسیدن به کماالت معنوی تالشگر است.عارف: 

 منظور خورشید است که با نورودرخشش خود عالم را  درخشان نموده است. عالم آراي:

 عامه، مردم جاهل و عامی. عامت:مسئل را درک نمی کنند. : مردم ساده که مثل چهارپایان ساده و بی آالیش هستند و عام كاالنعام

 پند و اندرز عبرت:      بیهوده.                 عبث: 

 : در خلقت شگفت انگیز خداوند.                      عجبهايش خودخواهی، تکبر، مکر و فریب، و پندار غلط عجب، نخوت، تلبيس و پنداشت: 

       دشمن عدو:

 خ خوشه ی خرماکه خمیده است پس از بریدن خوشه در نخل باقی می ماند و خشک می شود.بی عرجون:

 عرشی که گسترده و وسیع است. عرش بسيط:     عرش با عظمت و بزرگ عرش اعظم: 

 ل می شود./فرقان( به قولی از عرش ،  امور و تدبیر اداره ی جهان ناز17، ثم استوي علي العرش الرحماندر آیه ی )  عرش رحمان: 

 صورت و ذات عَرَض و جوهر:  عرش الهی که جهان آفرینش را کنترل و اداره می کند. عرش رحمان: 

 آنچه که در بین مردم متداول و معمول شده است عرف عام:    چیزی که قائم به غیر است)صورت( عَرَض: 

 : شناختن.                                                       عرفان    اصطالح و امری که در بین مردم معمول و متداول شده است عرف: 

 : آشیانه ی پرنده   ،                     عُش   نام علمی است که با آن اوزان شعری وتغییرات آن را پی می برند. عروض: 

 ناز و کرشمه عشوه:

قریه ی کدکن از توابع نیشابور متولد شد. و در قصبه ی شادباخ زندگی کرد. پدرش تاجر ادویه و عطریات بود. در هجری در 170شیخ ابوطالب فریدالدین عطار نیشابوری. در  عطّار: 

د ، د . گویند روزی هنگام داد و ستجوانی از محضر درس شیخ قطب الدین حیدر استفاضه و کتب تصوف و عرفان را مطالعه می کرد. بعد از فوت پدر ، چندی  دکان وی را اداره نمو

شتافت. مدتی در حلقه ی وی به مشاهده ی حال اهل دلی وی را چنان منقلب ساخت که متاع خود را بین مستمندان توزیع نموده و ترک تجارت گفت و به خانقاه شیخ رکن الدین 

ز آن به بعد اوقات خود را به زهد و عبادت و مطالعه ی کتب مجاهدت گذراند سپس به زیارت بیت اهلل الحرام رفت و در مراجعت از مشاهیر ارباب تصوف و عرفان دیدن کرد. ا

فانه اش کیفیتی محیرالعقول وجود تصوف و طریقت و گفتن اشعار پند و اندرزاختصاص داد و در اشعارش سالست و لطافتی فوق العاده  ، در نصایحش تأثیری عمیق و در اقوال عار

دیگر اشعاری که در کتاب های دیگر سروده است  مشتمل بر صد هزار است.در فتنه ی چنگیز ، مغولی او را اسیر کرد و به معرض  بیت است. و با67777دارد. دیوان اشعارش مرکب از 

ن اینها نیست! روش ، زیرا قیمت مفروش گذاشت. خریدارانی پیدا شدند که مبالغ گزافی در بهای وی می دادند. لکن شیخ همواره آن مغول را از فروش منع می کرد و می گفت: مف

: اکنون بفروش ، زیرا بهای من همین  مغول نیز به طمع مبلغ بیشتر از فروش خودداری می نمود ، باالخره یک نفر در بهای شیخ ، جوال کاهی را پیشنهاد نمود ، شیخ مغول را گفت

 در خارج قصبه ی شادباخ و زیارتگاه است.سال داشت. مرقدش  776است! مغول از شدت خشم ، شیخ را در حال شهید نمود . هنگام شهادتش 

 )نویسنده( می گویند.دبير فلك نزدیک ترین سیاره به خورشید و کوچکترین آنها ، در فارسی  عطارد:
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       گردنبند زنار عقد زنار:

 قرار داد عهد و پیمان )منظور عهدی است که خدای با انسان در روز الست بسته است( عقد عهد:

 کژدم، برج هشتم، برابر با آبان عقرب:        گره عقده:

 نیروی درونی و خردمندی آدمی که قدرت تشخیص حق از باطل یا خوب از   بد را داشته باشد. عقل تمييز:

 : عقل و محاسبات ضعیف انسانی.عقل جزوي

 نماید.خرد آدمی که در هر کاری دخالت می کند و به گمان آنکه می تواند آن مشکالت را حل  عقل فضولي:

 : باال  عال عقل اول ، در اصطالح فلسفه آنچه را که نخستین بار از ذات حق صادر شده است. عقل كل: 

علت صوری، در مصنوعات بشری این چهار علت به  -6علت مادی، -0علت غایی، -2علت فاعلی، -7علت و معلول در فلسفه ی ارسطو به چهار قسم تقسیم می شود:  علت غايي:

ختمان که متناسب با است مثالً اگر خانه ای بسازیم ، بنا و عمله علت فاعلی است و سکونت در آن خانه علت غایی است و مصالح آن خانه علت مادی است و شکل سا خوبی صادق

 (277ص 7مسکن است نه مثالً با انبار یا حمام یا مسجد علت صوری است)آشنایی با علوم اسالمی ، ج

 ار نمود.خود را آشک عَلَم  زد: 

 /بقره( خداوند همه ی اسم ها را به آدم آموخت07،وعلّم آدم االسماءُ كلُّهادانش نام ها، اشاره به آیه ی مبارکه ی)  علم اسماء:

 علمیکه آدمی را به آگاهی و توجه به نکات مهم و حساس می رساند. علم دقايق:   /بقره(07: در آیه) و علم آدم االسماء کلها ، علم اآلدم 

 : علمی را که خدا بیواسطه به انسان بیاموزد.                  علم وحداني  : علم حسی و تجربی که از طریق بحث و گفتگو حاصل می شود.علم قال

وارث علمی کند که نمی داند ) ( کسی که عمل کند به علمی که می داند خداوند او را من عمل بما علم ورثه اهلل علم ما لم يعلممفهوم این واژه در حدیث ) علم وراثت:

 باالیی، آسمانی، معنوی عِلْوي:    (71کتاب مصباح الهدایة ، عزالدین کاشانی، ص

 /القلم( ،       6: آیه ی )انک علی خلق عظیم ، علي خلق عظيم     بطور خالصه و مختصر علي الجمله: 

 باالترین درجه ی بهشت عليين:      ناتوان،   عليل:

 می گردد.یای عُمّان منشعب از اقیانوس هند در جنوب پاکستان، ایران و مشرق شبه جزیره ی عربستان که به وسیله ی تنگه ی هرمز از خلیج فارس جدا در عُمّان:

 راه خالف در پیش گرفتن. نما: گیاه.                   عنود:   سیمرغ، مرغ افسانه ای که در کوه قاف آشیانه دارد عنقا:

 منظور همان پیمانی است که خدا در است با آدمی بسته است عهد اول:      ی، کمکیار عون: 

 پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السال عيساي نبي:      آشکار عيان:

 مثل دیدن)طوری یک سخن گفته شود که انگار دیده می شود( عين عيان: 

   غ
 پایان، انتها غايت:      منبع نور غايت نور:

 : خشمغضب بهاء که با چیز گرانبها مخلوط کنند مانند فلز کم بها که با زر یا سیم ترکیب کنند.چیزی کم  غش:

 برهم زدن مژگان از روی ناز و کرشمه غمزه:   حلقه یا زنجیر آهنی که به گردن زندانیان می اندازند. غُلّ:

 ابر غنيم:     بی نیاز شوی غني گردي: 

 : دیو، موجود زشت.            غول  یا مرجان به اعماق دریا ها می رود. کسی که برای باال آوردن صدف غواص:

 تشنه و شیفته غين:      نابود نشدنی غير هالك:

 ف
 :پرنده ای خاکی رنگ وکمی کوچکتر از آن که دور گردنش طوق سیاه دارد.           فاخته     اولین سوره ی قرآن ، سوره ی حمد فاتحه: 

 : شکافنده،                            فاطر/هود( ،          772تقم کما امرت و من تاب معک و ال طغوا انه بما تعملون بصیر : آیه)فاسفاستقم 

 پس التزام)به ایمان( داشته باش و در عمل آن را نشان بده. فألْزَم:     کلمات و عبارات مختصر الفاظ ايجاز: 

 نمردی ،                    : جوافتوت      موفق شد. فايق گشت: 

 تبهکاران، گناهکاران فُجّار:     جوان   ،                           فتي:

 : دام.                            فخ    : پس اینگونه حساب کن.                         فحسب

 یدنبه مال و دارایی و قدرت خود بالیدن و آن ها را به رخ دیگران کش فخر:

 /انعام( بگو خدا و سپس آن ها را رها کن تا در سخنان بی اساس خود به بازی مشغول گردند.777، قل اهلل ذرهم في خوضهم يلعبوندر آیه ی)فذرهم بعد ما جائت قل اهلل: 

 کیلومتر( ، فتی: جوان،      7فرسنگ) فرسخ:     اسوده شدن، خالص شدن فراغت: 

 شکاف ها) خلل ها، نقص ها(  فروج:      کنجارو بزن، پاکیزه  فرو روب: 

 افسانه ، حکایت فسانه:      پرتو، تابش آفتاب یا آتش فروغ: 
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 ضد نقض، احسان، نیکویی، افزونی)رحمت عام خداوندی( فضل:    روان بودن سخن ، روانی کالم فصاحت:  

 اس آفرید.اصل و آفرینش که خداوند ما را بر آن اس فطرت:        آفرینش فطرت:   

 هب فقهی اسالم نظرات متفاوت است.دانشمند اسالمیکه بااستفاده ازقرآن ،سنت، عقل و اجماع احکام شرعی ونیازمندی روز را استنباط میکند. در رابطه با عقل واجماع بین مذا فقيه:  

 ر ریاست و بزرگی.                    : فکفكر سرداري    : فکر دنیا طلبی.                                    فكر دنياوي 

 فکرة ، اندیشه فكرت:  

 /فرعون(777فاذا نفخ في الصور فال انساب بينهم يومئذ و ال يتسائلون، نسب و خویشی نخواهد بود، در آیه ی) فال انساب: 

 فات الهی استفنا فی اهلل همان تبدیل صفات انسان به ص فنا:     کسی که به جهان مادی معتقد است. فلسفي: 

 رحمت عام و خاص خداوندی فيض و فضل:    از برکت و کشش آن لطف روحانی فيض جذبه:

 بسیار شدن آب و روان گشتن آن ، بخشش)رحمت خاص الهی( فيض: 

 ق
 /نجم[7الی0، قوسين او ادني و هو باالفق االعلي ثمّ دني فتدلّي فكان قابمقدار دو کمان، در آیه ی] قاب قوسين: 

 توانا شوی قادري گردي:     گیرنده و تنگ کننده :قابض 

و يسئلونك عن الجبال فقل يَنْسِفُها ربي نَسْفاً کوه ها در روز قیامت طوری به زمین های هموار تبدیل می شوند که اصالً به چشم نمی آیند.اشاره به آیه ی)قاع صفصف التري: 

 حرف یا کلمه وآخر بیت یعنی حرفی که درآخرهر بیت باید آورده شود. قافيه:      /طه(771،777، فَيَذُرَها قاعاً صفصفاً

 علمی که ذهن آدمی را در خطای اندیشیدن باز می دارد قانون:     : مقام معنوی عارفان و صاحبدالن.قام العارفين

 بیان کنندگان دین، صاحبان فتوی و علماء  قايل دين:       مسلط و غالب قاهر: 

 ود، بدون نیاز به دیگران.متکی به خ قايم: 

اولیای من در زیر گنبد های من قرار دارند و هیچکس جز من ایشان را نمی شناسد اوليايي تحت قبايي اليعرفهم غيري( گنبد های محافظ و پوشیده، در حدیث)قبه هاي ستر: 

 انجام می دهد.    انسان بر اساس اختیار کاری را  قدر:     (12و من محافظ آنان هستم. )احادیث مثنوی ص

 نزدیکی و دوری از حق)که جنبه ی معنوی دارد( قرب و بعد:   اشیایی که همیشه بوده اند و جلوتر از زمان هستند قديم: 

 نزدیکی، خویشی قربي:     نزدیکی معنوی به خدا قُرب: 

 نزدیک معنوی به حق قريب:    نور چشم، بسیار عزیز و گرامی قرةالعين : 

 پائین ترین و عمیق ترین منطقه ی جهنم قعر جحيم:   پارچه ظریف که از کتان نرم یا حریر می بافند.      : قسمی قصب 

 واژگون نمودن حقایق، آنچه که حقیقت نداشته باشد. قلب حقايق:    : راهنما و دلیل.                                       قالووز 

 : دریا .                 قلزم نه ، مرکز عواطف و احساس آدمی ، روح و جانشکل صنوبری شکل در طرف چپ سی قلب:  

 / النجم( ،         77/ المدثر.  فاوحی: آیه )فاوحی الی عبده ما اوحی 0: در آیه ی قم فانذر 

 ه ای خاکی و کوچکتر از کبوتر.   :پرندقمري منزل یا برج دارد که هر روز یکی از آنان را طی می کند. 28ماه، که بر اساس نظر قدماء  قمر:

 بند و ریسمان یا چیز دیگر که به پای چهار پایان ببندند قيد:     اموری که از روی قیاس استنباط شود. قياسات: 

 ک
 مهریه که از جانب مرد به عنوان هدیه به زوجه پرداخت می شود. كابين:   : پارچه ی منقش و رنگارنگ که خواب اندک دارد.كمخاب

 ک+ن=کن، به معنی موجود باش، فرمان خداوندی که جهان را آفرید. كاف و نون:   کسی که برای انجام کاری دستوری بدهد)مشوق کار( كارفرما: 

 :  مردان خدا ، كامالن      که آمد كامد:

 ی و خودخواهی.بزرگ منش كبر و نخوت:  /یونس(26انگار که دیروز)قبالً( نبوده است)كَاَنْ لَمْ تَغْن  باالمس : 

 چشم پزشک كَحّال: قرآن مجید کتاب وحی الهی که به آخرین رسول حق محمد )ص( نازل گردید كتاب حق:

 بزرگی و ارجمندی كرامت:  سنگ سرمه که برای درمان چشم و پرنور شدن آن به چشم می زنند. كُحل:

 نخ پنبه ای است  که با دست بافته می شود.  : یک قسم پارچه که ازكرباس     : کرانه  ،                    كران

       فلک هشتم كرسي: 

 فهم و درک واقعی و درونی حقایق و اسرار كشف اسرار:پرنده ای با چنگال قوی و جثه ی بزرگ و گردن دراز که الشه ی خانوران را می خورد. كركس:

 م خلیل و فرزندش اسماعیل )ذبیح اهلل( بنا گردیده است که به نام خانه توحید زیارتگاه مسلمین جهان است.خانه ی مکعبی شکل که در مسجد الحرام مکه توسط حضرت ابراهی كعبه:

 انکار نمودن حقیقت، گناه و تباهی نمودن، تجاوز از حق. كفر و فسق و عصيان:      حباب روی آب. كف:

 جهان آفرینش، همه ی هستی كلي:   /الرحمن(27هر چیز غیر خدا سرانجام فانی است) كُلّ مَنْ عليها فانٍ:

 به همانگونه که هست كما هي:     کمپیر، پیر سالخورده، فرتوت كم پير:
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 رفتگر، زباله کش. كنّاس:     قوس، برج نهم، برابر با آذر كمان:

 کنت نبیاً و آدم  بین الروح والجسد(.    : اشاره به حدیث) كُنْتَ نبياً  من گنجی مخفی بودم)حدیث قدسی، احادیث مثنوی فروزانفر( كُنْتُ كَنْزاً:

 معبد یهودیان كنشت:     کنشت، کنیسه، معبد یهودیان كنش: 

 : آنجه هست، هستی .                              كون و مكان     جمع کوکب ، ستارگان كواكب:

 و آخرت)کَوْن: هستی ، جهان( دو جهان، دنیا  كَوْنين:         هستی، آفرینش كَوْن:

 منظور خودخواهی ها و جنبه های تمایالت نفسانی است که بزرگ ترین مانع رشد و هدایت آدمی است. كوه دويي: 

 به معنی کوه همریشه دانسته اند. COFنام کوهی که سیمرغ در آن آشیانه دارد، بعضی آن را مخفف قفقاز یا  كوه قاف:

 سرای كوي:    ن.سرای بدبختی و پشت به زندگی نمود كوي اِدبار: 

 کوچک تر كِهْتر:    بزرگ و کوچک)اهل علم و مردم عادی( كه و مه:

 لکتریسیته پیدا می کنند.صمغ برخی درختان از نوع سرووکاج که درازمنه ی قدیم تولید ومانند سنگ سخت وسفت شده وبه رنگ های مختلف میباشند و براثر مالش خاصیت ا كهربا: 

 : بزرگ و صاحب  ،      كيا     قل، میانسالمرد آزموده و عا كَهْل:

خادم پير، ت ، در فارسی زُحَل، بعد از مشتری از همه ی سیارات بزرگ تر است ، ششمین سیاره از خورشید است ، بواسطه ی فاصله ی دورش از زمین زحل خوانده شده اس كيوان:

 د مریخ نحس می دانند.می گویند. منجمین قدیمی آن را مانن خادم سپهر و يا پاسبان فلك

 گ
 مجوس ، کسی که در مذهب زرتشتی است ، منکر خدا. گبر:     زمان عروج به آسمان ها گاه اسرا: 

 زیرک، دلیر گُربُز:      : گذرگاه    گذاره

 مشکل ایجاد کرد. گره زد:     در حال حرکت دورانی گردان: 

 آب،گِل وجودی آدمی راطراحی می کردند.ازترکیب خاک وگِل ها مي سرشتند:      بیهوده گزاف: 

 آتشخانه ی حمام که در قدیم آب در آنجا گرم می شده است. گلخن:  

 گلستان، باغی که گل های فراوان دارد) منظور گلهای معنوی کتاب مثنوی گلشن راز است( گلشن: 

 (777اشتم که مرا بشناسند.)لطایفی از قرآن ،میبدی ص :کس مرا ندانسته و نشناخته ،خواستم که مرا بدانند و دوست د گنجي بودم نهان  

 گوش شنونده  گوش سامع:  

 ل
 مرواریدی که از آن گردنبند می سازند و به گردن می بندند لؤلؤي الال: 

 اهد نمود )و درست هم همین است!(خدای متعال تابع قوانینی که وجود دارد و یا ما تصور می کنیم نیست بلکه هر چه که مشیت او الزم بداند عمل خو ال اُبالي:

 اَعراض)عَرَضها( دردو زمان باقی نمی مانند)این سخن اشاعره است( ال يَبقي زمانَيْن:  /انعام(07زوال پذیران و غروب شدگان را دوست نمی دارم) ال اُحِبُّ اآلفلين:

 : غیر قابل شمارش الاحصي یک ضرب المثل است . هر را از بر تشخیص نمی دهد. ال يعرف الهر است از برّ: 

 /االنعام( 712: آیه: )و ال تقربوا مال الیتیم اال بالتی هی احسن حتی یبلغ أشده  التقربوا مال اليتيم

 /قصص(17،  يشاء انّك ال تهدي منْ احببتَ و لكن اهلل يهدي مننمی توانی هدایت کنی: در آیه ی ) التَهْدي:

 عالم غیب و معنویت الهوت:                                                   : بی مکان ،نیستی.             المكان

 در دو زمان باقی نمی ماند. اليبقي زمانين:   رد نمودن تمام چیزهایی که غیر خدایی هستند الي نفي:

 یکی از سنگ های قیمتی به رنگ سرخ لعل:      : بدون هوشیاری.  اليعقل

 نفرین کردن، رد کردن و بیزاری و نفرتلعن، طرد و مقت:        دننفرین کردن، ران لعن: 

 /نحل( 00، و ما امر الساعة اال كلمح البصر در زمان یک چشم بهم زدن، در آیه ی) لَمْح بالبصر:

 /اعراف(760هرگز نخواهی توانست که مرا ببینی!)سخن خداوند، لَنْ تراني:        اندکی، کمی لمعه اي: 

 )لَوْح: صفحه، عدم: نیستی( جهان نیستی لوح عدم:       ده.:پسر سالوت 

 سرگرمی و بازی لهو:    :صفحه ای که معلومات داخل آن از بین نمی رودلوح محفوظ  

ارند)لی مع اهلل وقت الیسعنی فیه ملک : در حدیثی از رسول خداست که فرمود با خدای خود خلوتی دارم که هیچ موجود حتی مالئکه و پیامبران مرسل هم به آن راه ند لي مع اهلل 

 مقرب و ال نبی مرسل(.          

لي مع اهلل وقت اليسعني فيه  مقام و شأن با خدا بودن و به قرب حق نائل شدن )که ویژه نبی مکرم اسالم در شب معراج است( اشاره به حدیث نبوی که فرمود: لي مع اهلل :  

 با خدای وقتی است که در آن هیچ فرشته ای مقرب و پیامبر مرسل راه ندارد.یعنی: مرا ملك مقرب و ال نبي مرسل 

 : ارتباط معنوی رسول خدا با محبوب خود حضرت حق،   در حدیث)لی مع اهلل وقت الیسعنی فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل. لي مع اهلل
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 م          
                 : خطا کار ،             مؤثم      : الفت و متفق شده.مؤتلف

 /نحل( آنچه در نزد شماست فانی است و آنچه که در خداست پایدار است.77: آنچه در نزد خداست باقی و پایدار است)ماعندکم ینفد و ما عنداهلل باق، ما عند اهلل باق

                                            : خود خواهی های ما.  ما و مني   /النجم( ،             72: آیه)ما کذب الفؤاد ما رای ما كذب

 گذشته و آینده ماضي و مستقبل:    /النجم( ،     0: آیه)ما ینطق عن الهوی ما ينطق

 /حاقه(07آنچه را که نمی بینید) ماالتُبصرون:    : مال دنیایی.                       مال دنياوي 

 : پنهان می شود.                             مأوا مي كند  مورد آرزو و خواست باشد. اسم مفعول از أمل به معنی چیزی که مأمول: 

 ماه هفتم از ماه های سریانی، ماه دوم بهار ماه نيسان:     )همان لفظی( که از اول بوده است مأوّل:

 پاک و دور است مبرا است:     تبدیل و دگرگون شده مبدّل:

 کسی که دارای صفتی است متصف:     ه کنندهبیننده ، چشم نگا مُبْصِر: 

 دو دو ، شعری که هر دو مصراح آن قافیه داشته باشد  مثنوي:       با هم یکی شدن.   متفق:

     جمع مجنون ،  دیوانگان مجانين:      غیر حقیقی مجازي:

 بدون تعلق دنیایی زیستن)مانند مالئکه( مجرّد:اسم مفعول جذب، جذب شده ، سالکی که از کشش غیبی به سوی حق کشیده میشود. مجذوب:

 زندانی محبوس:   اسم مفعول حُبّ، کسی که مورد دوستی و محبت قرار گرفته است محبوب:

 حاضر و بی اراده.            محتضر:     با حشمت، ارزشمند.   محتشم: 

 ده اند.اشیایی که نبودند ولی بعداً خلق ش مُحْدَث:      باشرم و حیا. محجوب:

 بدون هیچگونه تأیید و تحقیق، صد در صد تقلیدی بودن محض تقليد:    چیزی که نبوده ولی بعداً پایه ی هستی آن گذاشته شد. مُحْدَث:

 کسی که می خواهد به حقیقت چیزی برسد. محقق:     صد در صد گناه و انحراف محض گناه: 

 مورد پسند قرار بده و عاقبت به خیر گردان. محمود گردان: ارک حضرت خاتم االنبیاء )ص(کسی که صفات پسندیده بسیاری دارد، نام مب محمد: 

 مسلط و برتر از هفت آسمان )جهان هستی(  محيط هفت چرخ:  

انسان از روی اختیار است ولی این اختیار از  انسان در عین اینکه اعمال و افعال او اختیاری است ولی از انجام آن چاره ای ندارد)و این نظر شبستری است(یعنی کار مختار مجبور: 

 روی اضطرار و ناچاری صورت می گیرد.

 مست مخمور:      سرشته شده، خمیر مایه مُخَمِّر:

 داخل شده است مدخَّر:     مست، خمار آلوده مخمور: 

 جمع مدلول، معانی و مفاهیم مدلوالت:     :حواس               مدركات

 زیاد مديد:     د و مانند دایرههر چیز گر مدوّر: 

 آئین کسانی است که همه ی افعال انسان و همه ی موجودات را از خداوند می دانند و برای بشر اختیاری قائل نیستند. مذهب جبر:

 آئینه ی قلب آدمی مرآت قلب:     : راه و روش، طریقهمذهب و كيش

 باال رود دد:مرتفع گر     جمع مرتبه، مقام ها و منزلت ها مراتب:

 انسان کامل مرد تمام:     آمرزیده شده مرحوم و مغفور:

 هر چیزی که بر آن سوار شوند ،  مثل اسب سواری مركب:    فرستاده شده از جانب خدا، پیامبر خدا مُرسَلْ:

 جمع مزبله، مکان هایی که در آن خاکروبه می ریزند مزابل:      صاف و پاک مُروّق:

 سوراخ ریز بدن که عرق از آن خارج می شود. مسامّ:      را تزیین و آراسته کنخود  مُزيّن شو: 

 : از فنا به بقا رسیدن. مست جام وحدت شدن      : علت      مسبب  

 پوشیده، پاکدامن، کسی خود را از گناه و خطا دور نموده است مستور:      پوشیده ، پاکدامن مستور: 

 به شکل حیوانات در آمدن. مسخ:  که مورد سجده و تعظیم واقع شده استاسم مفعول سجده، کسی  مسجود:

 به زنجیر بسته شده)اسیر و شیفته شده( مسلسل:     تسخیر شده، رام و مطیع مُسخَّر: 

 شبکه دار، مانند پنجره ، سوراخ سوراخ مُشبّك:       شنیده شده مسموع:

 از حرکت باز نایست وف:مشو موق     جایی که در آن چراغ بگذارند. مشكات:

 محل سیر و سلوک و کشف و شهود مشهد:     درهم و شوریده، پریشان مشوّش:

 جای بازگشت مصدر:      چراغ مصباح: 

 برگزیده ، لقب مبارک حضرت رسول اکرم)ص(  مصطفا:    از گناه و انحراف دور نمودن مصطفا كردن:  

 ه که از صفات حق بر این هستی ظاهر گشته است.آنچ مظاهر:      پنهان ، مقابل ظاهر مُضمَر:



  محمد نقی تسکین دوست       محمد نقی تسکین دوست                                                                                             در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                     در تبیین و تشریح اندیشه های عرفانی شیخ محمود شبستری در گلشن راز                                                       گلگشت رازگلگشت راز

248248                          

  

 نشانی از زیبایی و کمال مظهر حُسن:    جمع مظهر، جاهای آشکار شدن. مظاهر: 

 سیر و زندگی روزانه، دوره ی موجودیت یک موجود. معاش:      پایان و اولمعاد و مبدأ: 

 معترف : اعتراف كننده .      معشوق، مورد پرستش، محبوب معبود:

 معدل النهار مُعدِّل:      : گوشه نشین.         معتكف

 عدم، نابود شده

 : سیر معنوی در آسمان و دیدن و درک نظام خلقت.معراج فلك      بزرگی و عظمت دین معراج دين: 

 سیده اند.شبی که حضرت رسول به امر خدای عالم عروج نمود و به مقامی رسید که هیچیک از خالیق به آن مرحله نر معراج: 

 شناخته شده)حقیقت( و شناسنده)خدا شناس( معروف و عارف:      شناختن چیزی معرفت:   

 ساخته شده معمور:      گناه ، نافرمانی معصيت:

 :روحانی زرتشتی.                               مغ       تکیه گاه ، اعتماد مُعوّل: 

 واز خوانآ مُغنّي:       مغز سالم و خوب مغز نغز: 

 : به رستگاری برسد.         .                        مفلح شود     پناهگاه، رستگار شدن.                           مفازه:

 گفتگو. نار : آتش .                                 مقال: 

لي مع اهلل وقت  اليسعني فيه ملك مقرب و ال نبي و مخصوص او بود. اشاره است به حدیث: مقام و مرتبه ی معنوی که پیامبران اسالم با خدا داشت  مقام لي مع اهلل:  

 یعنی مرا با خدا وقت مخصوصی است که درآن هیچ فرشته ی مقرب و پیامبر مرسلی راه نمی یابد.مرسل 

 اقرار کننده.  مُقرّ :      رهبر و پیشوا مقتدا:

 ند ، در قید و بندپا ب مقيد:     مضطرب و ناراحت مُقلقل: 

 : حیله گر.                             مكار 

 د(تیره)منظور پشت آئینه است که باید تیره یا رنگی داشته باشد تا عکس در آن منعکس شود که امروزه با جیوه یا نقره و غیره اندود می کنن مُكدَّر:

 همراه و مواظب مالزم:     خوبرویی، زیبایی مالحت: 

 به قرب خدا رسیدن، مقرب درگاه الهی شدن ملحق به اهلل شدن:    جمع مَلِک، فرشتگان مقرب الهی ماليك:

 : سرزمین هستی ابدی و همیشگی.ملك ابد     رانده و دور کرده شده از نیکی و رحمت حق ملعون:

 جمع موت، مرگ ها ممات:    فرشته ی مقرب حق)در اینجا جبرئیل( مَلِك:

      ، شهر هاجمع مملکت ممالك: 

 آنچه که بوسیله مثل زدن و نمونه نشان دادن در نظر کسی مجسم و نمایان شده باشد. مُمَثَّل: 

 خلق و خالق ممكن و واجب:  اسم مفعول از مدح، کسی که مورد مدح و ستایش واقع شده است. ممدوح:  

     : کسی که به عهد غیر او وفا کند.               من اوفي بعهد غيرها 

 (70[ یعنی هر که مرا ببیند خدا را دیده است )احادیث مثنوی، صالحق مَن رَآني فقد رأيهر کسی مرا ببیند ، در حدیث رسول خدا)ص( که فرمود:] مَنْ رَآني: 

 مواقف و مرحلی که سالک باید طی نماید. منازل:    از همه بزرگ ترم.                               من سابقم: 

 ستاره شناس، کسانی بودند که از طریق موقعیت ستارگان آینده و سرنوشت   انسان ها را تعیین می کردند. نجّم:م  

 نازل شده، فرود آمده مُنْزَل:    جای فرود آمدن، خانه)یک مرحله از سیر و سلوک عرفانی( منزل:  

 خدای متعال پاک و مبرا است.  منزّه: 

روایت شیخ عطار در تذکرة االولیاء از عرفاست که بر اثر بروز بعضی از افکار که در ظاهر با شریعت هماهنگی نداشت ولی در مکتب وحدت و حسین منصور حالج طبق  منصور: 

به شکل مظلومانه ای به دار  رانجامسیر و سلوک دارای مفاهیم ارزنده ای بود و نیز دسیسه های بعضی از چهره های سیاسی وقت و عدم درک فقهای آن زمان از اینگونه سخنان ، س

 هجر ی قمری مقتول گردید کلمه ی انا الحق توسط وی برای اولین بار جاری شد. 077کشیده شد.در سال 

 سخن حیوانات.            منطق الطير: 

قل و خردمندی حاصل شود، مثل علم فلسفه و کالم)علم معقول( علمی که از طریق نقل حکایت ها و احادیث باشد مثل علم فقه)علم منقول( و علمی که از طریق ع منقول و معقول: 

 گویند.

 اهل وجد، حالتی است که از شیفتگی به حق برای عارفان حاصل می شود مواجيد:       اسلوب، روش. منوال:  

 جمادات، گیاهان، حیوانات مواليد سه گانه:    منازل و مراحل سیر و سلوک به حق. مواقف: 

 درست و پسندیده موزون:      ولود ، متولد شده هاجمع م مواليد: 

 پیامبر بنی اسرائیل در زمان فرعون مصر که آنان را از رود خانه ی نیل عبور داد. موسي عمران: 

 : موقعی که موسی تنی چند از قوم بنی اسرائیل را با خود به کوه طور برد صاعقه ای همه را نقش بر خاک نمود.موسي و كُه

 به هر چیزی که می رسد خدا تصور می کند.                           موصول خوست:     مری.  سهر:بیداری .             :قُموسيچه
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 وابسته به ابزار و آالت بودن موقوف آالت:      جایگاه ، مکان موضع: 

 خداوند   ،      موال:     وقف شده، بازداشه شده موقوف:

 متولد شده مولود:                              : ایجاد کننده،    مولِد 

 : بزرگی و شکوه .                         مهابت        ماه، قمر مه: 

 کار بیهوده کردن    ،     مهتاب پيمودن:    : جمع مهلکه، مکان های هالکت و نابودیمهالك 

 ربزرگ ت مِهْتر:     هدایت شده. وامی کشی ک می کشی.  مهتدي:

 بیهوده و بیکار گذاشته شده. مُهْمَلْ:      خورشید مِهر:

 ترازو، برچ هفتم، برابر با مهر ميزان:     آسوده و قرار نداشه باش. مياسا: 

 ابر ميغ:

       ن
 مردم، آخرین سوره ی قرآن ناس: 

 نصیحت کننده .   ناصح:      عالم طبیعت ناسوت: 

 زنگ بزرگ باالی کلیسا ناقوس:    حقیقت است کهبیان کننده ی این  ناطق بدين است: 

 ستاره زهره که آنرا مطرب فلک یا خنیاگر فلک می گویند. ناهيد:    :شهرت و اعتبار ، آوازه  و نام ناموس و نام  

 صاحب خبر مهم وحی برای بشریت، فرستاده خدا نبي:   خبر مهم وحی را به مردم رساندن، پیامبری و ابالغ رسالت نبوت:

 علمی است در دستور زبان عربی که ارتباط کلمات با اِعْراب حرکات و معانی آنان را نشان می دهد. نحو: 

 نظیر، همتا نِدّ:     : خود ستایی ، خود پرستی                           نخوت

 پشیمانی ندامت: 

 مست: چشم معشوق(گلی سفید و کوچک و خوشبو که برگ های آن سبز و دراز است.)نرگس  نرگس:  

 بنا به روایتی عیسی بن مریم )ع( در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. نزول عيسي:     جان کندن، لحظه ی جدا شدن روح از بدن نَزْع:

 زنده شدن های زیاد)دنیا و آخرت دو نشأة است( نشئات:     در هیبت جمادات ظاهر شدن. نسخ:

 منشور، فرمان، نامه ی سرگشاده اعمال آدمی در قیامت نشير:   ن: دنیا و آخرت( از نو پیدا شدن ، زنده شدن)نشأتی نشئه:

 نصیحت کردن،                                  نصح:    :  نصیحت نصیحت کنندگان و خیر خواهان.  نُصح ناصحان  

 غیر نثر، شعر)در اینجا مثنوی( نظم :       : یک نظر انداختن.نظرة 

      فترت در حواس.     : سستی ونعاس 

 /حجر(27، ) و نفخت فيه من روحيدمیدن روح الهی در انسان، در آیه ی نفخ روح: 

 روح و جان آدمی نفس انسان:       : یکبار دمیدن.      نفخه 

 انسان و جهان نفْس و آفاق:    روحی که عالم را در بر گرفته است. نفس كل: 

 نقطه ی خیالی و تصوری  نقطه ي وهمي:      ناقص بودن ، کمبود داشتن نقصان:

 جابجایی و دگرگونی نقل و تحويل:  

 بیان احادیث ، تاریخ و رخداد ها، کالم صریح که جز یک معنی از آن استنباط نشود ، جمع خبر)تاریخ، قرآن، حدیث(نقل و نصّ و اخبار:  

 پیوند و ارتباط غیر مادی نكاح معنوي:   .بیان احادیث پیامبر و سخنان مردان بزرگ، تاریخ و ...... نقل:

 طریقه ، روش نمط:       ناپسند، زشت نكوهيده :

 نشان و نمایش دادن نمود:     نشان خیال و غیر واقعی نمود وهمي:

 منظور این است که بهتر از این نمی شود. نور علي نور:    جمع نافله، انجام نماز های غیر واجب نوافل:

 پایان و آخر هر چیزی نهايت :      : پنهان کردن.  صرنهان كردن از ب

 یکی از طوالنی ترین رود جهان که از شهر خرطوم سودان شروع و در پائین قاره در دلتایی می ریزد ) در اینجا نیل به معنی دریاست( نيل: 

 و
/االسراء( موجودی خلق نشده است مگر آنکه خدای را حمد و تسبیح می کندو 66، و ان من شيء اال يسبح بحمده و لكن التفقهون تسبيحهمدر آیه ی) و اِنْ مِنْ شيء : 

 لیکن شما تسبیح آنان را درک نمی کنید.

 (16ص  6)مومنی را که دوست بدارم( برای من می شنود و برای من   می بیند)اصول کافی ج  و بي يَسْمَع و بي يُبْصِر: 

 خدای واحد و یکتا که بر همه خلقت و امورات آن مسلط و چیره است. واحد قهّار:   ی است.مقابل امکان، چیزی که وجودش ضرور واجب:  
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 رها سازد، نجات یابد وارهاند: مورد خطاب قرار داد.انّي انا اهلل صحرایی که در آن درختی موسی را با عبارت  وادي ايمن:

 دانا، طریق: طریقت. واقف:   موفق نگردید، از حرکت و سیر و سلوک نایستاد واقف نشد: 

 خدا داناتر و آگاه تر است. واهلل اعلم:     : سه سوره قرآن ،    والضحي و الشمس و والليل

 رنگ ها  الوان: /یوسف(27،واهلل غالبٌ علي امرهو خداست که غالب و مسلط است) واهلل غالب:

 . خوشی ، شیفتگی وجد:    : سختی ، سوء عاقبت هرچ: هر چه.           وبال

 ذات ربوبی حضرت حق وجود مطلق:

 /قصص(88، ال اله اال هو كل شيء هالك اال وجههمنظور انسان کامل است و هر کسی که فانی از خود و باقی به حق است ، در آیه ی) وجه باقي:

 یکتا و بیمانند بودن وحدانيت:     ذات پاک الهی وجه مطلق: 

 دا را هیچ دانستن، جهان هستی را یکپارچه دانستنغیر خ وحدت:     : یکی، بسیاروحدت و كثرت 

 باالی عقل، مهمتر از خردمندی آدمی وراي عقل:     : وحشی و پرنده.وحش و طير

 نابودی، هالکت ورطه:    : گل سرخ. عین الیقین: با چشم حقایق را دیدن.      ورد 

 ت و همراهیخدم وشاقي:   اندیشه بد که در دل گذرد، اندیشه ی شیطانی وسواس: 

 قرب معنوی به خدا وصال حق: 

 دارای خواص هندسی و فیزیکی) طول، عرض، عمق، زمان ، شکل ، رنگ، بو .....(بودن. وصف جسميت: 

 طبق گفته و سخن وفق قول:    حال و چگونگی کسی یا چیزی را شرح دادن. وصف: 

 عدالت محور و اساس خلق و خوی آدمی قرار گیرد. زمانی که وقت تعديل:     سازگار شدن ، مطابقت بین دو چیز وفق: 

 عالمات وقف و وصل در قرائات قرآن)م: عالمت وقف الزم، ط: عالمت وقف مطلق، ج: عالمت وقف جائز، ز: عالمت وقف مجوز.......( وقوف: 

 نزدیکی و دوستی با خدا، ولی خدا بودن واليت:      : والدت   ،               والد

 /طه(07و  08، ولتصنع علي عيني....  اذ اوحينا الي اُمّكَدرمقابل چشم من ساخته شود، در آیه ی ) ي عيني:ولتصنع عل 

 : خیالی   وهمي       گمان، خیال، پندار وهم:   

 : او می بیند.  وهو يُدرك 

 هه               
 ایالت نفسانی است.سرو صدا ی درهم و برهم ، منظور ادعاهای خود خواهانه و تم هاي و هوي: 

 بیهوده ،  بیفایده هرزه: زمان رفتن حضرت رسول از مکه به مدینه که مبدأ تاریخ هجری شمسی است. هجرت: 

 بیهوده هَزْل:    هزاران بار از نو پیدا شدن و زنده گردیدن هزاران نشأه: 

       ظهوری در عدم هستي: 

 نحنی و مدار در حرکت و گردش باشند.هشت فلک ، هشت سیاره ای که در یک م هشت مقوّس: 

 محرم اسرار همراز:      : ای .                  هال 

 : او است                            هوست     اوست خدایی که حق است هوالحق: 

 ماده ی فرضی و اولیه ای که جهان از آن بنا شده است. هَيُولي:      آشکار و ظاهر هويدا:   

 ی
     خدا هم شما را دوست خواهد داشت. ببْكُمُ اهلل :يُحْ  

 یک بار بخوان يك ره فرو خوان:  علم و اطالع از روی استدالل که پس از بر طرف شدن شک و تردید بدست آمده باشد. يقين:

 :یوز پلنگ.يوز     یک نفر منکر خدا يك نفْس كافر: 

 روز جزا دادن به عمل آدمی اسنت يوم دين: /طارق(                 7کار می گردد): )روزی( که همه ی نهانی ها آش)يوم( تبلي السرائر

 روز عمل)دنیا(  يوم عمل: 
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