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دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن

اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۴۶۵ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﺳﯽ-

ﺳﺮاج -ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ آﺛﺎر ﺻﻨﻊ و ﮔﻮاهﻫﺎی

ﭘﺮوردﮔﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن وﺑﻬﱰﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ

و ﻫﺮﮐﻪ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و داﻧﺶ وادراک را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﺎن راﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽراﻧﺪ و آﻧﺎن را در ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖِ دﯾﮕﺮﮔﻮن ،ﺑﻬﺮهور ﺳﺎﺧﺖ

ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ اﺧﻼق و ارزاق و اﺟﻞ و ﻋﻤﻞ آﻧﺎن را ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺴﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﻫﯿﭻ داﻧﺸﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﯿﺎن و ﻫﯿﭻ ﯾﺎﻓﺘﻪای
ﺑﻪ درﯾﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﻫﺴﺖ وﯾﺎ از رﺳﻮل او ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﺎ در ﮔﺸﺎﯾﺶ

ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دلﻫﺎی اوﻟﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺪ اﻫﻞ ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺎ آﯾﺎت روﺷﻦ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﮔﲑﻧﺪ دلﻫﺎی

دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ آﯾﺎت روﺷﻦ؛ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ .و درود ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ و
ﻓﺮاﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﺶ -ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﮔﺎن و ﻣﺎهِ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن  -ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﮐﻪ ﺑﻨﺪۀ اوﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان او.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺎره ﮐﺮدم و از ﺧﺪا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﮔﺮدآوردم و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﲑان آﻧﺎن را در ﻣﻌﺎﻧﯽ داﻧﺶﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺑﺎورداﺷﺖﻫﺎ و

اﺧﺒﺎر و اﺷﻌﺎر و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮاﻟﺸﺎن و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن

اﺷﺎرهﻫﺎی ﻟﻄﯿﻒ ،ﻋﺒﺎرات ﻓﺼﯿﺢ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ را

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم واز ﻫﺮ ﺧﺮﻣﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪای ﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﺷﮑﻮﻓﻪای ﭼﯿﺪم و از ﻫﺮ ﺑﺎﺑﯽ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ

اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺣﺎل و وﻗﺖ اﻣﮑﺎن دﻫﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﯿﺰ ﻟﻄﻔﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد ﯾﺎد ﮐﺮدم ،و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدم در دﻧﺒﺎل

راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن و راﻫﮕﺸﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﺗﺎ ﻧﮕﺮﻧﺪه در ﻫﻨﮕﺎم آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﺪاری و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ وﮔﺸﺎده ﺧﺎﻃﺮی

ﺑﺪان درﻧﮕﺮد و ﻧﯿﮏ در آن ﺗﺎُﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮو ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ و دﱃ ﺧﺎﺿﻊ و ﺿﻤﲑی ﭘﺎک ﮐﻪ

ﺧﺎی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺷﮑﺮﮔﺰارد ﮐﻪ او را اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ودر دﻟﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه را اﻧﺪاﺧﺖ و از
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آﻧﺎن -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ -را ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪ ﻣﯽﺳﮕﺎﻟﻨﺪ دور

ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻪ اﯾﻨﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧُﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا -ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ارزش -ﺑﺰرﮔﻨﺪ ،و ﺧﺮدﻣﻨﺪ را در روزﮔﺎر ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮔﺮوه را درﯾﺎﺑﺪ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن

را از ﻣﺘﺸﺒﻬﺎن و ﻣﺘﻠﺒﺴﺎن و ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن و ﭘﻨﺪاردر ﻧﯿﺎوﯾﺰد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ در ﻧﯿﺎﻣﯿﺰد .ﭼﻮن

اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﻨﺎی ﺧﺪا در زﻣﲔ و ﺧﺰاﯾﻦ اﺳﺮار و داﻧﺶ اوﯾﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی او و ﺑﻪ ﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﻨﺪهﻫﺎی
اوﯾﻨﺪ .ﻫﻢ آﻧﺎن ﯾﺎران ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و دوﺳﺘﺪاران راﺳﺖﮐﺎر و درﺳﺖﮐﺮدار اوﯾﻨﺪ.

آﻧﺎن ﻧﯿﮑﺎن و ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن وﺧﻮﺑﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﻧﺪاﻣﺸﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ درﺧﺸﯿﺪه و زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد او و ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ

اﺳﺮار او درﻓﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ و دﯾﻬﯿﻢ

دوﺳﺘﯽ و ﺟﺎﻣﮥ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺗﻦ آﻧﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن را ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد واداﺷﺘﻪ وﮔﺮوﻫﺸﺎن را

ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺪو ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد

را ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او واﮔﺬاردهاﻧﺪ و ﺑﺮ درﮔﺎﻫﺶ ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺋﺶ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﻼﯾﺶ

۸

ﺻﺒﻮری ورزﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای او از ﺧﺎن و ﻣﺎل و ﯾﺎر و دﯾﺎر و ﻫﻢ روزﮔﺎران و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اوﮐﻪ آرام ﻣﯿﮕﲑد
و ﻣﺮدﻣﺎن را ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﭼﻮﻧﺎن دد و دام ﻣﯽﮔﲑﻧﺪو»اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽ

ﺑﺨﺸﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﻀﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ« )ﺣﺪﯾﺪ .(۲۱،و»ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ« )ﻓﺎﻃﺮ(۳۲ ،

»ﺑﮕﻮ ﺳﭙﺎس ﺧﺪا راﺳﺖ و ﺳﻼم ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اوراﺳﺖ) «.ﻧﻤﻞ.(۵۹ ،

و ﺑﺪان ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺶﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻧﯿﺰﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ

ﯾﻨﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺧﻮد را دارﻧﺪۀ ﻧﻮﺷﺘﻪ و

ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮش ﮐﺎرﺷﺎن و ﺣﺎﻟﺸﺎن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺎن

ﭘﯿﺸﲔ آن ﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ و ﻧﮑﺎت اﺷﺎراﺗﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دﻧﯿﺎوی را
از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻔﺴﺸﺎن را ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻣﻤﺎرﺳﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و اﺣﱰاق ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﺮﯾﺪن از

ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻏﲑ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﻣﲑاﻧﺪﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و داﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﺮوط ﺑﺮ

ﭘﺎی ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و راﺳﺖﮐﺎری و درﺳﺖﮐﺮداری را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﯽ

آوﯾﺨﺘﻨﺪ.

اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ:اﺳﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﻢ از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﺧﺒﺎر و

ﺣﮑﺎﯾﺎت و آﺛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ رﻓﺘﻢ از ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺣﻖ اﺳﺖ -ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ آن . -ﻫﺮ ﭼﻪ را

ﻧﺎراﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ وﮐﻢ ﮐﺮدم ازﮐﺮدهﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ -و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﭘﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .و
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﯾﺎدﮐﺮدهام ﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﯽﻧﯿﺎزم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢ

روزﮔﺎراﻧﻢ ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻼم و ﺟﻮاﺑﯽ را ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽدارﻧﺪ از آن ﺧﺎﱃ و ﻋﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻫﺮﮐﺲ ﺳﺨﻨﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ

ﻣﺎ ﯾﺎدﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﮕﲑد ،ﯾﺎ اﺣﻮال و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ زور از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ واﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ

آﻧﺎن را از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻓﺮاﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮدﻣﺎن را در رﺑﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﮔﺎه و ﺟﺎه و ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻓﺮاﭼﻨﮓ آرد و ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ را

ﺑﺮاﻧﺪ و ﺳﻮدی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻋﺰوﺟﻞ -دﺷﻤﻦ اوﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺎزرس ﮐﺮدار

اوﺳﺖ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﲔ ﮐﺮدهای ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎنِ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ
اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﲑﻧﮓ ﺧﺎﺋﻨﺎن را راه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﯾﻮﺳﻒ .(۵۲،از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

۹

ﮐﺘﺎب اول ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﺑﺎب اول درﺗﺒﯿﲔ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف و ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻮﻓﯿﻪ وﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﻤﻨﺪان راﺳﺖ ﮐﺮدار و ﻋﺪاﻟﺘﺠﻮ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ )ﺳﺮاج( ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﺳﻨﺪهای ار ﻣﻦ درﺑﺎرۀ »ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف« و اﻋﺘﻘﺎدات ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد ودرﺧﻮاﺳﺖ

ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدﻣﺎن در ﺑﺎب آﻧﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻓﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و در

ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪﺳﺸﺎن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ آﻧﺎن را از ﺣﯿﻄﮥ داﻧﺶ و داﻧﺸﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﯽراﻧﻨﺪ ،و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ

ﺗﺼﻮف را ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری و ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ و ﺳﺨﺖﮔﲑی دراﯾﺮاد ﺳﺨﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ زﯾﺎده در ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ارﺗﺪاد و ﮔﻤﺮاﻫﯽ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ،آن ﭼﻪ را در ﺑﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف درﺳﺖ ﻣﯽ

داﻧﻢ ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و دﻧﺒﺎﻟﮥ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﱪ و اﺧﻼق ﺻﺤﺎﺑﻪ و

ﺗﺎﺑﻌﺎن و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻢ وﮐﻼﻣﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎزم
ﺗﺎ ﺣﻖ ﻗﺮارﮔﲑد و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و درﺳﺖ و راﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎراﺳﺖ ﺑﻪ درآﯾﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن

ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﻢ ﭼﻪ ﺗﺼﻮف ﻫﻢ داﻧﺸﯽ از داﻧﺶﻫﺎی

دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮای رﻧﺞ ﺗﺄﻣﻞ .آﻧﮕﺎه ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎل آن ﮐﻪ از ﺧﺪای ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ -ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی دﯾﻨﺶ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده و ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ را از ﻗﻠﻮب ﻣﺆﻣﻨﺎن زدوده اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ

ﺑﺪاﻧﻬﺎ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب او ﭼﻨﮓ زﻧﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻗﺮآن ﻓﺮﺳﺘﺎده دﺳﺖ آوﯾﺰﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ -ﺟﻞ

ﺟﻼﻟﻪ -ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ زﻧﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ )آل ﻋﻤﺮان .(۱۰۳/و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﺑﺮ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺎﺋﺪه .(۲/آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن

را در ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎدﮐﺮدهاﺳﺖ و آﻧﺎن را ﭘﺲ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را
ﺳﺘﻮده اﺳﺖ در درﺳﺘﯽِ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﮔﻮاﻫﯽ آﻧﺎن را ﺧﻮد ،ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﺧﺪاوﻧﺪ

ﮔﻮاه اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ او و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان راﺳﺘﮑﺎر ﻧﯿﺰﮔﻮاه اﻧﻨﺪ )آل ﻋﻤﺮان .(۱۸/و از
ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺮآﻧﻢ -ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ -ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪل ﻣﺪارﻧﺪ و وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﻨﺪ ،آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(
ﭘﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن را ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ و اوﻟﯿﺎی رﺳﺘﮕﺎر او ﻣﯽروﻧﺪ.

آﻧﺎن ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ :اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻬﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ،ﻫﻤﲔ ﻫﺎﯾﻨﺪ ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان راﺳﺘﮑﺎر و وارﺛﺎن
ﭘﯿﺎﻣﱪﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ داﻧﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﮥ داﻧﺶ ﺑﯿﺶ ﻧﺪارد :ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن]ﺷﻨﺎﺳﯽ[ ،ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺖ و ﺑﯿﺎن )آن(،

و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻤﺎن .اﯾﻦ ﺳﻪ داﻧﺶ و داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ،ﻫﻤﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﻪ ﻃﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻠﻮم دﯾﻦ از

اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﯾﺎ آﯾﻪای اﺳﺖ ازﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﯾﺎ ﺧﱪی اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﯾﺎ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و رﯾﺸﮥ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻬﻢ»ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻤﺎن« اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(

۱۰

اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن و اﺣﺴﺎن را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ،اوﮔﻔﺖ:

اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮ دﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،و اﺣﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .و ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎی

ﮐﻼم دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺣﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﻨﺪاری

ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ او ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .و ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او را ﺳﺘﻮد و ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﺮد.

داﻧﺶ ﻫﻤﺰاد ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺰاد اﺧﻼص و اﺧﻼص آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و دارای ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و

ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت آﻧﺎن را ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت داﻧﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﯾﻢ
)ﻣﺠﺎدﻟﻪ .(۱۱/ﻧﯿﺰ :ﺑﺮای داﻧﺸﯿﺎن ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن )اﺣﻘﺎف .(۱۹/و ﻧﯿﺰ) :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ( ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ)اﺳﺮا .(۲۱/و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻮن

دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ و ﻫﯿﺞ ﮐﺲ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﻘﻮا ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺒﻬﻪای در اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣﺪود ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﭼﻪ در درون آن ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ -اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﻘﻬﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ -و ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﻧﺎن،

داﻧﺶ وﮐﺮدار و ﺟﺎی و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﮔﻔﺘﺎر و درﯾﺎﻓﺖ و زﺑﺎن وﯾﮋه دارد .ﻣﯽداﻧﺪ آن ﮐﻪ داﻧﺎﺳﺖ ،و ﺑﯽﺧﱪ اﺳﺖ آن ﮐﻪ

ﻧﺎدان اﺳﺖ .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ دارﻧﺪۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ ﻫﺎ وﮐﺮدارﻫﺎ و اﺣﻮال درﺳﺖ

ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ارزاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ودرﺑﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪش ﺑﻪ ﺑﻨﺪ

ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ -ﺷﻤﻪای را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺮوه از آن

داﻧﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺶ وﮐﺮدار ﻣﻤﺘﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﺣﺎل ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮﯾﻨﻨﺪ ﺑﺪان ﺣﺪ

ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺖ آن را ﭘﺲ ﻧﺮاﻧﺪ و ادراﮐﺖ آن را درﯾﺎﺑﺪ -ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ.-

ﺑﺎب دوم در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻃﺒﻘﺎت اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﯿﻮۀ آﻧﺎن در ﻧﻘﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﯿﺦ] اﺑﻮﻧﺼﺮ[ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻨﯿﺎد دﯾﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آن ﭼﻪ را رﺳﻮل ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آورده ﺑﮕﲑﯾﺪ و از آن ﭼﻪ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ دوری ﮐﻨﯿﺪ

)ﺣﺸﺮ .(۷/اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮد ﺳﺮزﻣﲔﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ و راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺪاﻧﺎن درآوﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر رﺳﻮل )ص( را از آﻧﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن را ﮔﺮد آوردﻧﺪ و

آن ﭼﻪ را از ﮐﺮدارﻫﺎ و آﺛﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات و ﺗﻔﺎوت درﯾﺎﻓﺘﺸﺎن در اﺣﮑﺎم و اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل و اﺧﻼق و اﺣﻮال ﻧﻘﻞ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و رواﯾﺎت آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن درﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺪﻫﯽ در ﻗﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ و اﺛﻘﺎن از واﺛﻘﺎن و ﻋﺎدﻻن از ﻋﺎدﻻن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی

رواﯾﺖ را از ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻘﻞ و ﺿﺒﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﺎمﻫﺎ و ﮐﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت آﻧﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ راوﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﺪﯾﺚ و از ﭼﻪ ﮐﺴﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ وازﮐﺠﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،وﮐﺪام ﯾﮏ ﺧﻄﺎ در ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،وﮐﺪام ﯾﮏ در زﺑﺎن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺮف و
ﻟﻔﻈﯽ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﮐﺪام ﯾﮏ ﻋﻤﺪأ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎنِ ﺑﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﮐﺪاﻣﻨﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ رواﯾﺖ از آﻧﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﮐﺪام ﻧﺎروا وﮐﺪاﻣﲔ آﻧﺎن در رواﯾﺖ

ﺣﺪﯾﺜﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ دارد وﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﻼﻣﯽ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ.
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و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰۀ آﻧﺎن در ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﻫﺎ را ﮔﺮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎ را ﭘﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﺎﺻﻮاب را در ﺣﺪﯾﺚ ،و ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف را

ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه رواﯾﺘﯽ را ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ آورده ﺑﻮد ،ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و راوﯾﺎن ﮐﻢﮔﻮ و ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮ را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ

واﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﮥ ﺷﻬﺪﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت راوﯾﺎن -ﭘﯿﺸﻮا و ﭘﲑ و ﺧﺮد وﮐﻼن را -ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼف و ﻋﻠﻞ

ﻧﻘﺼﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ در رواﯾﺖ ﺳﻨﺖﻫﺎ و آﺛﺎر اﺣﺎﻃﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ادراک ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ و راوﯾﺎن را

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﲔ راه ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰوﻧﯽ داﻧﺶ و ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ،ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن

ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺚ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و رد و ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻢ در آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﮑﻨﻨﺪ واﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و آﻣﺮزش و دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ -ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﻣﺎ ﺷﻤﺎ
را اﻣﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻧﻬﺎدﯾﻢ -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدل -ﺗﺎ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻘﺮه.(۱۴۳/

ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺮۀ آن اﻧﺴﺎن را ﺷﺎداب ﮐﻨﺪﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ از ﻣﻦ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﻬﺮهاش ﺷﺎداﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ از اﺛﺮ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( اﺳﺖ .و اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و رﺳﻮم و آداب ﺧﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﺸﻬﻮری ﻧﯿﺰ دارﻧﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽِ اﻫﻞ روزﮔﺎر ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای زﯾﺎدی ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ و ﻓﻀﻞ و دﯾﻦ و اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ .ذﮐﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا دراز ﻣﯽﺷﻮد .در آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای داﻧﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ -از ﺧﺪا

ﺟﻮﯾﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ادب.

ﺑﺎب ﺳﻮم در ذﮐﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﻬﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋۀ آﻧﺎن در ﭘﯽاﻧﺪازی اﻧﻮاع داﻧﺶﻫﺎ
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﻬﺎ از اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻢ داﻧﺶ اﺻﺤﺎب
ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎم در ﻓﻬﻢ داﻧﺶﻫﺎ و آداب آﻧﺎﻧﻨﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﲔ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪﮐﻪ در اﺻﺤﺎب

ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ :درک واﺳﺘﻨﺒﺎط دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ،ژرفﻧﮕﺮی و ﺗﻌﻤﻖ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺣﮑﺎم و ﺣﺪود دﯾﻦ و

اﺻﻮل ﺷﺮﻋﯽ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﻘﻬﺎ دﯾﻦ را ﺗﺒﯿﲔ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ واﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص در
ﻗﺮآن و ﺳُﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس ﺗﻔﺎوت ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن اﺣﮑﺎم دﯾﻨﺸﺎن را از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺗﻤﯿﯿﺰ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﮑﺘﻮب در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻋﮑﺲ آن؛ و ﻧﯿﺰ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻋﺎم دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺮاد از آن ﺧﺎص اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮاً ﺧﺎص اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاد از آن ﻋﺎم اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻄﺎب ﻗﺮآن
ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ وﻋﮑﺲ آن.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﻦ وﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﻌﻘﻮل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی روﺷﻦ آوردهاﻧﺪ و

دﯾﻦ را ﻧﯿﺰو ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﱳ ﻗﺮآن و ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ و ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﻧﺺ و اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﭼﻨﮓ آﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﻧﯿﮑﻮ و ﺟﺪاﱃ اﺣﺴﻦ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن روﯾﺎرو ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﱰاﺿﺎﺗﯽ ﻗﻮی

و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﺮدﭘﺴﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﭘﺬﯾﺮ .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻫﺮ اﻣﺮی را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻣﺸﺎﮐﻠﻪ ،ﻣﺠﺎﻧﺴﻪ و ﻣﻘﺎرﻧﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﺗﻔﺎوت ﻧﻬﺎده

اﻧﺪ ،و ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮﻫﯿﺐ را دوﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺷﺮع آن ﭼﻪ را ﺑﺪان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان

ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺸﮑﻼت وﮔﺮهﻫﺎی اﻣﺖ را ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و راهﻫﺎ را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺷﺒﻬﺎت را
ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد و ﺟﺎﻫﻞ از ﺟﻬﻞ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮاص و ﻋﻮام در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ و در
ﻗﻠﻤﺮو آن ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﭼﺎر ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر دﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ درﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ آﻧﺎن

۱۲

را ﯾﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﭼﺮا ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﺮ اﻣﺘﯽ ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎر دﯾﻦ داﻧﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ

)ﺗﻮﺑﻪ .(۱۲۲/و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را در دﯾﻦ داﻧﺎ ﻣﯽﺳﺎزد« .ﻓﻘﻬﺎ
ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم وآداﺑﺸﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺸﻬﻮری ﻫﻢ دارﻧﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎﻧﯽ اﺑﻨﺎی روزﮔﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ

آﻧﺎن ﻫﻤﺼﺪاﯾﻨﺪ ﭼﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻫﻤﻪ داﻧﺶ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻢ و دﯾﻦ و اﻣﺎﻧﺖ .ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ

و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎ اﻧﺪک ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ -و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻓﻘﻂ از ﺧﺪاﺳﺖ.-

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن و اﺻﻨﺎف آﻧﺎن و ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ و
ﻧﯿﮏ ﺳﲑﺗﯽ و ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎ و اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ در اﻋﺘﻘﺎد و داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ

ﺑﺎ داﻧﺶﻫﺎو روش ﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن را از ﺑﺪﻋﺖ و ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﲑوِ
ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن را در ﻫﻤﮥ داﻧﺶﻫﺎ ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﻪ درﺟﺎت اﺻﺤﺎب
ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار دراﯾﺖ و درک آﻧﺎن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﻣﺒﻬﻤﺎت و ﻣﺸﮑﻼت

ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن روی ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻤﮕﯽ اﺻﺤﺎب ﮐﻼﻣﯽ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺗﻤﺎمﺗﺮﯾﻦ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر و ﺣﺎل دﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و ﺑﺰرگ ﺷﻮد .در

ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺼﻮف اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﺗﺄوﯾﻼت و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوتاﻧﺪوزی و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه

ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺮدار دﯾﻦ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ از دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ دور اﺳﺖ .ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ
آوﯾﺰش ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﺳﲑت و ﺳﻨﺖ آﻧﺎن در ﺑﻪ

ﮐﺎر داﺷﺖ داﻧﺶﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﺟﺎری ﺑﲔ ﻋﻤﻮم ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﺻﻮﻓﯿﺎن ازﯾﻦ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺣﻮال ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی رﻓﯿﻊﺗﺮی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات ودرک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻃﺎﻋﺎت و

ﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﯿﮏ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .و ﺻﻮﻓﯿﺎن را در دﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ و اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﺻﺤﺎب

ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺰارش اﯾﻦ دراز ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ .ﻓﻘﻂ از ﺑﺴﯿﺎرﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ راه
ﺑﺮی و درﯾﺎﺑﯽ -اﮔﺮ ﺧﺪای ﺑﺨﻮاﻫﺪ.-

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ذﮐﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ از آداب و اﺣﻮال و داﻧﺶﻫﺎ ﮐﻪ
از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :اوﻟﲔ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن -از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ -ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت و

ﺗﺮک ﻣﺤﺮﻣﺎت ،دوری ازﮐﺮدارﻫﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ از ﻫﻤﮥ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﻣﻄﻠﻮب دوری

و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺻﻮﻓﯿﺎن را اﺣﻮال ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:

ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ از دﻧﯿﺎ ،و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎن ﭘﺎرهای ﮐﻪ ﭼﺎرهای از آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺑﻬﺮهﻫﺎی

دﻧﯿﺎوی از ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ وﮔﺴﱰدﻧﯽ و ﺧﻮردﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ،وﮔﺰﯾﻨﺶ دروﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ،ﺳﺒﮑﺒﺎری و دوری از

ﮔﺮاﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﲑی و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ،و ﺗﺮک ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ و ﺳﺮوری ،و ﻧﯿﺰ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮد و ﮐﻼن ،و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﻣﺮدﻣﺎن و ﺳﲑ ﭼﺸﻤﯽ از

۱۳

دﻧﯿﺎداران و ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و راﺳﺘﮑﺎری در ﭘﲑوی از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻖ ،و ﺷﺘﺎب در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم

ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و روی ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﯾﺰد و ﺑﺮﯾﺪن از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای او و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻼﻫﺎﯾﺶ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ و

ﺻﱪ ﺑﺮﮐﻮﺷﺶﻫﺎیِ در راﻫﺶ و راﻧﺪنِ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و دوری از آزﻫﺎ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮسﻫﺎ .ﭼﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﻧﻔﺲ
را ﺑﺲ ﻣُﺸﻮق ﺑﻪ ﺑﺪی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( آن را»دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ در دو ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻮاﻧﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر در آداب و اوﺻﺎف ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﻫﻤﭽﻨﲔ از آداب و اوﺻﺎف ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﱳ رازﻫﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺘﻤﮕﺮ و اﺳﺘﻤﺮارِ ﻧﯿﮑﯽ دل ﺑﺎ راﻧﺪن
ﺑﺪﺳﮕﺎﱃﻫﺎی زﺷﺖ و ﭘﻨﺪارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دل و اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﲑاه ﻣﯽﺳﺎزد و ﺟﺰ ﺧﺪای ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ از آﻧﻬﺎ

ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ دلﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه و اﻫﺪاﻓﯽ

از ﺑﺪی زدوده ﺑﺮﭙﺳﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎﯾﺶ
آﻧﺎن ﺧﺎص او ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ )زﻣﺮد.(۳/
ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮ در آداب و ﻋﺎدات ﺻﻮﻓﯿﺎن

و ﻧﯿﺰ از آداب و ﻋﺎدات ﺧﺎص ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﺎم ﺳﺮﭙدن ﺑﻪ روش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﺟﺎﯾﮕﲑی در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎن و

ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺟﺎن و دل اﺳﺖ؛ و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوری و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﯽ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺰ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﯿﺪان از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽ

ﻧﮕﺮی ﮐﻪ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﺎرﺛﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺣﻘﯽ را ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دﻟﻢ را از دﻧﯿﺎ ﮔﺮداﻧﺪم و ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﯿﺪارم و روزﻫﺎﯾﻢ را ﺗﺸﻨﻪ و روزهدار ﻫﺴﺘﻢ

ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺮش ﺧﺪای روﺷﻦ و ﺑﯽﭘﺮده ﻣﯽﻧﮕﺮم و ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و دوزﺧﯿﺎن را ﻣﯽ

ﻧﮕﺮم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻐﺎن ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﱪ او را ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﭘﺲ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻦ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﻮﻓﯿﺎن از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن و در داﻧﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :ﺻﻮﻓﯿﺎن را وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص از دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ

ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺗﻼوت آﻧﻬﺎ و آﮔﺎﻫﯽ ازﮐﻠﻤﺎت رﺳﻮل او .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﻮﻓﯽ را

ﺑﻪ ﺳﲑتﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی واﻻ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮِ دﯾﻦ و ﻣﻨﺎزل ﻓﺮاﺗﺮ ﺳﺎﻟﮑﲔ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن و اﻧﺪﮐﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ آداب از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮده

ﻫﺎی ﻧﺒﯽ و ﺷﻤﻪای از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼق اوﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﭘﺮورد و ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺮورد .و ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب او ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧُﻠﻖﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ)ﻗﻠﻢ .(۴/و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮐﺘﺎب

ﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻘﻬﺎ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ داﻧﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ

و ﻏﲑ ﺻﻮﻓﯿﺎن را -از اﻫﻞ داﻧﺶ راﺳﺘﲔ -در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﱰاف و اﯾﻤﺎن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﮕﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺜﻼً ﺗﻮﺑﻪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن و درﺟﺎت ﺗﺎﺋﺒﲔ و ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ

ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﲔ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران ،ﻣﺘﻮﮐﻼن و اﻫﻞ رﺿﺎ و درﺟﺎت ﺻﺎﺑﺮان و ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺗﻨﺎن و ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻖ

و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮف و رﺟﺎ و ﺷﻮق و دﯾﺪار و آراﻣﺶ و ﯾﻘﲔ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی از اﺣﻮال ﺻﻮﻓﯿﺎن .اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﯿﺸﱰ از آن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ را اﻫﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﭘﻨﺪار و ﮐﺮدار وارادت و ﺻﱪ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ

و ﭼﲑﮔﯽ ﺑﺮ واردات ﻗﻠﺒﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺮز و ﻣﻘﺎم و داﻧﺶ و ﺑﯿﺎﻧﯽ وﯾﮋه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ -ﻋﺰوﺟﻞ.-

۱۴

ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮ ]در داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﻬﻞ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺳﺨﺖ اﺳﺖ[
ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﻬﺎم ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ و ﺻﻌﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ

ﺑﺎرﯾﮏﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در دل اﺷﺎراتِ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ودر ﻋﺒﺎرات ،از زﯾﺎدی ﻟﻄﺎﻓﺖ و دﻗﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﻣﻌﻨﺎی واردات ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ آن ،واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﺣﺠﺎبﻫﺎی دل ،رازﻫﺎی

ﭘﻮﺷﯿﺪه و درﺟﺎت اﺧﻼص و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ذﮐﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ذات ﺗﻮﺣﯿﺪ و
ﻣﻨﺎزل ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺤﻮ وﺟﻮد در ذات ازﱃ و ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺪث در ﺑﺮاﺑﺮ ذات اﺑﺪی و ﻓﻨﺎ

ﺧﻮاﻫﻨﺪه و ﺑﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه وﮔﺬر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت وﮔﺮد آﻣﺪن ﭘﺮﯾﺸﯿﺪهﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺎﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻣﻘﺼﻮد و

رﻓﱳ ﺑﺮ راهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎرﯾﮏ وﮔﺬﺷﱳ از ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺗﻮان ﮔﺸﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ را دارﻧﺪ ﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ .واﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن و آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎزل ﺳﻠﻮک و ﺟﺎن

ﻓﺸﺎﻧﯽ در راه آن اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را از ﻃﻌﻢ و ذوق وﮐﻢ و زﯾﺎد آن ﺑﯿﮕﺎﻫﺎﻧﻨﺪ .واﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﺎن را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آرد ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ درﮐﺘﺎب ﺧﺪا و اﺧﺒﺎر
رﺳﻮل)ص( ﻫﺴﺖ و در ﭘﯿﺸﮕﺎه آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ آن را ﻣﻨﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف را ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ داﻧﺶ و داﻧﺶﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﮓ ﯾﺎزﯾﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﮐﺘﺎب ﺧﺪا وﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﱪ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻻزم اﺳﺖ و
ﻣﺮدﻣﺎن زﻣﺎﻧﻪ -ﺷﮕﻔﺘﺎ -ﺑﺪﯾﻨﺎن ﺣﺮﯾﺺﺗﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺗﯽ در دﻧﯿﺎ

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ و اﻧﺪﮐﻨﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ دل در اﯾﻦ داﻧﺶ ﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ )ﺗﺼﻮّف( آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ رﻧﺞﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ
ﻫﺎﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ زاﻧﻮان را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دل را اﻧﺪوﻫﮕﲔ و اﺷﮏ را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﺰرگ را ﺧُﺮد و ﺧُﺮد
را ﺑﺰرگ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﭼﺸﯿﺪن و درﯾﺎﻓﺖ و رﻓﱳِ ﻣﻨﺎزل آن .ﻧﻔﺲ را در ﺳﻠﻮک آن

ﻟﺬﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺷﺮط ﺗﺼﻮف ،ﻣﺮگ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ و دوری از ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﺎ
آن را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺳﺮ ﺑﻪ داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﭙدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﺠﺸﺎن ﮐﻢ و ﻧﻔﻊ و ﮔﺸﺎﯾﺸﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺎل ﺗﺄوﯾﻞ و

ﺗﺮﺧﯿﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﲑوی ﻟﺬات و ﺗﺮکِ درون و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎرش ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮏﺗﺮ -و ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.-

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ردّ ﭘﻨﺪارﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﻧﺎدان ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﺼﻮف را ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪﮐﻪ ﻗﺮآن و رﺳﻮل آن را ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎزﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان

ﺻﺎدق و ﻋﺎﺑﺪ و ﺧﺎﺷﻊ و ﻣﺨﻠﺺ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺮدار و ﺧﺎﺋﻒ و اﻣﯿﺪوار و ﻋﺎﺑﺪ و ﺑﺮدﺑﺎر و ﺧﻮﺷﻨﻮد و ﻣﺘﻮﮐﻞ و دوﺳﺖ و
ﻣﺘﻘﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و اَﺑﺮار و ﻣﻘﺮﺑﲔ ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ازﮔﻮاﻫﺎن ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ دلﻫﺎی آرام را ﯾﺎدﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا دلﻫﺎ

آرام ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ )رﻋﺪ .(۲۸/و ﺳﺎﺑﻘﺎن و ﻣﯿﺎﻧﻪروان و ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ :از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﮐﻼم و ﺣﺪﯾﺜﻨﺪ و ﻋﻤﺮ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎک آﻟﻮدﮔﺎن ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاء از آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﺑﻪ واﺑﺼﻪ ﮔﻔﺖ از»دﻟﺖ ﻓﺘﻮا ﺑﮕﲑ« و دﯾﮕﺮﮐﺲ را ﭼﻨﲔ ﻧﮕﻔﺖ .و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﱪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺮدی از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﭼﻮن رﺑﯿﻌﻪ و ﻣُﻀَﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﯾﻨﺪ ،آن ﻣﺮد را اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

۱۵

ودر ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ :از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﮔﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﻖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ

از آﻧﺎن اﺳﺖ .و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :از اﻣﺖ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰارﮐﺲ ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﯾﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻧﺎن
ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص(؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دزدی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر در اﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪﻧﺪ و اﮔﺮ از اﻣﺖ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮدﻧﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﱪ آﻧﺎن را وﺻﻒ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.

وﻗﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن را در ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ﮔﻮاه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ

آﻧﺎن اﺳﺖ .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ و آﻧﺎن آدﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭼﻮن آدﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و دﭼﺎر ﺣﻮادث ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد
آﻧﺎن را از دﯾﮕﺮان ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ رازی ﺑﲔ اﯾﻨﻬﺎ و ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﻧﯿﺰ ﺻﻮﻓﯿﺎن،

ﯾﻘﲔ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺸﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﯾﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ در ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ وﺣﯽ و ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﺖ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را
ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﺪادهاﻧﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮﺳﺖ.-

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ در ذﮐﺮ اﻋﱰاضﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ و اﺳﺘﺪﻻﱃِ
درﯾﺎﻓﺖ دﯾﻦ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده»ﺧﺪا ﻧﯿﮑﯽِ ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻢ دﯾﻦ را ﺑﺪو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﻘﯿﻪ دﯾﺪهای؟ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺴﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و روی ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﯽﻧﻬﺪ و در ﮐﺎر دﯾﻦ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ وﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﺎر دﯾﻦ داﻧﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .دﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم در آن ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﻘﻪ در دﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ

اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺣﻮال ﭼﻮن ﻃﻼق و ﺑﻨﺪه آزادﮐﺮدن ﺑﺮده و ﻇﻬﺎر و ﻗﺼﺎص و ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻧﯿﺴﺖ؛

ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎدﺛﻪای رخ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮔﺮدﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از ﺣﮑﻢ آن

ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣُﮑﻢ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد و واﺟﺐ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪای

دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن در آﻧﻬﺎ داﻧﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و از ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﮥ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﻬﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺻﺪق ،اﺧﻼص ،ذﮐﺮ

ﺧﺪا ،دوری از ﻏﻔﻠﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و دل و ذﻫﻨﺶ ﻣﯽﮔﺬرد .اﮔﺮ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯽ درﻧﮓ آن را ﺑﮕﺰارد

و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺸﯽ از ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﮕﺬرد .ﺧﺪاﻟﻮﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش را ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮﮔﺰ
ﭘﲑو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن را از ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻫﺮﮐﺎری زﯾﺎده رﻓﺘﻨﺪ«

)اﺳﺮا .(۵۹ /ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﮑﺘﻪای از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را از ﯾﺎد ﺑﺮد ﻓﻘﻂ از ﺳﺮ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻏﻠﺒﮥ ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪان ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﺎﯾﻖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ و

اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮی دﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ داﻧﺶ ﺗﺼﻮف را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺷﺎرات و ﺧﻮاﻃﺮ و ﻋﻄﺎﯾﺎ و اﻟﻄﺎف
ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن راه را در ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺸﺪ اﻣﺎ داﻧﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ

۱۶

داﻧﺶﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺼﻮف ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻋﮑﺲ آن ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺼﻮف را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ

ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻮﺿﻮع آن اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد.

ﺗﺼﻮف ،ﻋﻠﻢ ﻓﺘﻮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دلﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮای درک ﮐﻼم و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻄﺎبﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺸﺎﯾﺪ -ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ.-

ﺧﺪاوﻧﺪ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﮕﻮ اﮔﺮ درﯾﺎ ﻣﺪادی ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪا را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﺤﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ

ﮐﻠﻤﺎت او ﭘﺎﯾﺎن ﮔﲑﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺮ دوﺑﺎره از ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدی ﻧﲑو ﺑﮕﲑد )ﮐﻬﻒ .(۱۰۹ /و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﭙﺎس

ﮔﺰارﯾﺪ زﯾﺎدهﺗﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ )اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(۷ /و اﻓﺰوﻧﯽﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮑﺮ ،ﺧﻮد ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﺮی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﲔ ﺳﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺰوﻧﱰ ...و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ در ذﮐﺮ رواﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ در ﻋﻠﻮم دﯾﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻫﻞ آن و
ﻃﺮد آن ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﭘﻨﺪار اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ در ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻼﻓﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺎن اﻣﺖ
در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﭘﯿﺎﻣﱪش را ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻓﺮﺳﺘﺎدهﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ،ﺑﺮﺳﺎن آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ )ﻣﺎﺋﺪه .(۶۷ /از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻢ ﻣﯽ

ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﺎران ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽﮔﻔﺖ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ

ﮐﺮد و اﮔﺮ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ روا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﭙﺳﻨﺪ ازو ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﻫﺮ

ﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣُﺬَﯾﻔَﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽداﺷﺖ و ﺣﺘﯽ

روزی ﻋُﻤﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ از آﻧﺎﻧﻢ؟ و ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﯽ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﺮا ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎب داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺖ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﺎدآوری آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﲔ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ اﺳﺖ .و ﻫﺮﮔﺮوﻫﯽ را در

داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻗﻮال و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ

ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و رازﻫﺎی اﺧﺒﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺟﺎل را درﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮﮐﺲ ﭘﺮﺳﺸﯽ

درﺑﺎرۀﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی درون و اﺳﺮار ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن وﮐﺮدارﻫﺎی دل داﺷﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎرات ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ آن را

ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ و او را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و

آﺷﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و دﻗﺎﯾﻖ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ راه رود ﺧﻄﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ وﮐﺲ را ﻧﺮﺳﺪﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ

زﺑﺎن دراز ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﻮال روﺣﯽ آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ از ﻧﯿﮑﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮد را

ﻫﻼک ﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از آﻧﺎن در ﭘﻨﺎه دارد.

ﺑﺎب دﻫﻢ درﺗﺒﯿﲔ اﺳﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﻧﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺣﻮال و ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺎﱃ از اﺣﻮال را ﺑﺪاﻧﺎن ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻫﻞ زﻫﺪ را زاﻫﺪ اﻫﻞ

۱۷

ﺗﻮﮐﻞ را ﻣﺘﻮﮐﻞ و اﻫﻞ ﺻﱪ را ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟ ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص راﺿﯽ ﻧﮕﺸﺘﻪ

اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺎل را از اﻧﺒﻮه اﺣﻮال ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻌﺪن ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮﻣﻨﺪ و ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮥ اﺣﻮال ﻧﯿﮏ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز .ﭼﻮن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻨﲔاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ

ﺟﻬﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﯾﮏ ﻋﻠﻢ را از آن ﺧﻮد

ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ و ﺣﺎﱃ و داﻧﺸﯽ وﮐﺮداری ﺑﺨﻮاﻧﻢ و
ﺑﻨﺎﻣﻢ ﻧﺎﭼﺎرم ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ در ﻫﺮ وﻗﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻢ و

ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادم ﭼﻮن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﺻﻮﻓﯿﺎن اداﻣﮥ ﺷﯿﻮۀ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﯽ
ﭘﯿﺎﻣﱪان اﺳﺖ و ﺷﻌﺎر اوﻟﯿﺎ و اﺻﻔﯿﺎ؛ و در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .و ﭼﻮن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادم

دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه وﮔﻮﯾﺎ و ﻋﺎم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم و اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق و اﺣﻮال ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺘﻮده را در ﺧﻮد
دارد .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮاص ﯾﺎران ﻣﺴﯿﺢ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺴﻮب

ﻣﯽ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ )ﻣﺎﺋﺪه ،(۱۲۲ /و ﺣﻮارﯾﻮن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮم ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل و ﯾﺎ ﺣﺎﱃ از
اﺣﻮاﱃ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﻬﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ؛

ﭼﻪ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ ﺷﯿﻮۀ ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﺻﺪﯾﻘﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ در ردّ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ و اﺳﻤﯽ ﻣُﺤﺪث
اﺳﺖ

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﭙﺳﺪ ﭼﺮا اﺳﻢ ﺻﻮﻓﯽ درﺑﺎرۀ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻋﺎﺑﺪان و زاﻫﺪان

و ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﻓﻘﲑان ﺑﻌﺪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﯾﺎران او ﺻﻮﻓﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ -و از
ﺧﺪا ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ -ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺣﱰام و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ آﻧﻬﺎ را دارا ﺷﺪ روا ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪو داده ﺷﻮد ﭼﻪ واﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ رﺳﻮل ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﺎران رﺳﻮل
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن زاﻫﺪان و ﻋﺎﺑﺪان و ﻣﺘﻮﮐﻼن و ﻓﻘﺮا و ﺧﻮﺷﻨﻮدان و ﺻﺎﺑﺮان و ﺷﯿﺪاﯾﺎن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ

از ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻮد؟ و اﯾﻨﺎن ﺟﺰ»ﺻﺤﺎﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.

و اﻣﺎ آن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺎم ﺗﺎزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﺪادﯾﺎن آن را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ را دﯾﺪه اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ را در ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ دﯾﺪم و ﭼﯿﺰی ﺑﺪو دادم و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻬﺎر داﻧﮓ )ﭘﻮل( اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﻨﺪهام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

و از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺑﻮﻫﺎﺷﻢ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ رﯾﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ.

و درﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﮑﻪ در آن ﮔﺮدآوری ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺴﺎر و دﯾﮕﺮان ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ

ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ :ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم روزﮔﺎری ﻣﮑﻪ ﺧﺎﱃ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ از دﯾﺎری دور،
ﻣﺮدی ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮش آﻣﺪه ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﮐﺮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ

از اﺳﻼم ﮐﻠﻤﮥ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ﺻﻼح را ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادهاﻧﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

۱۸

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻃﻦ و ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺪﻟّﻞ آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺗﺼﻮف را اﻧﮑﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﺟﺰ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻇﺎﻫﺮ را ﮐﻪ ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر

آن را آوردهاﻧﺪ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ وﮔﻔﺘﮥ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎب»ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ و ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف« ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ

آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و از ﺧﺪا ﻣﺪد ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ :ﮐﻪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو
ﻣﻌﻨﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﲑد :رواﯾﺖ و دراﯾﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ دورا ﺑﯿﺎﻣﯿﺰی ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺪا و
ﭘﻨﻬﺎن ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﯾﮑﯽ را اراده ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ آن ﮔﺎه ﮐﻪ در دل

اﺳﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﺷﻮد و روﺷﻦ ﮔﺮدد ﭼﻮن ﺑﺮ زﺑﺎن آﻣﺪ آن را ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻋﻠﻢ

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺮ دو را در ﺑﺮﻣﯽﮔﲑد ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﻫﻢ ﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﭽﻮن
اﻋﻤﺎل ﺟﺴﻤﯽ و ﻃﻬﺎرت و ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﺟﻬﺎد و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ؛ اﯾﻨﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﺣﮑﺎم ﭼﻮن

ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻃﻼق و ﺑﻨﺪه آزادﮐﺮدن و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و واﺟﺒﺎت و ﻗﺼﺎص و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺴﻢ و

ﺟﻮارح اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺎﻻت ﻗﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال و اﺣﻮاﱃ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪق ،اﯾﻤﺎن،ﯾﻘﲔ،
درﺳﺖ ﮐﺎری ،اﺧﻼص ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﮐﻞ ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﺧﻮﺷﻨﻮدی ،ﯾﺎد ،ﺷﮑﺮ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺗﺮس ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری،

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺗﻔﮑﺮ ،اﻋﺘﺒﺎر ،ﺧﻮف ،رﺟﺎ ،ﺻﱪ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺗﻔﻮﯾﺾ ،ﻗﺮب ،ﺷﻮق ،وﺟﺪ ،ﻫﺮاس ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﯿﺎ ،ﺷﺮم،

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺷﮑﻮه ﺣﻖ؛ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺮدارﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن را ﻋﻠﻢ و ادراک و ﺑﯿﺎن و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺷﻮﻗﯽ اﺳﺖ
و ﻫﻤﻪ را از ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ داﻧﺴﺖ ،داﻧﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ.

ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺮاد ﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و ﺗﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﲑد و ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮ

ﺷﻤﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد را رﯾﺰاﻧﺪ )ﻟﻘﻤﺎن .(۲۰ /ﻧﻌﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻮارح

واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات .و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دل ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ از ﺑﺎﻃﻦ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ از ﻇﺎﻫﺮ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﭼﯿﺰﻫﺎ از آﻧﻬﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ )ﻧﺴﺎ.(۸۳/

ﻋﻠﻢ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﻄﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ وﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻗﺮآن و

ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی وﯾﮋهای دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺷﻤﻪای از آﻧﻬﺎ را -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ -ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ،ﻇﺎﻫﺮی و

ﺑﺎﻃﻨﯽ دارد .ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ دارد .ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ دارد .اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮی وﺑﺎﻃﻨﯽ دارد.
ﯾﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﺨﻦﻫﺎ وﻧﮑﺘﻪﻫﺎ دارﻧﺪﮐﻪ از ﻣﱳ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻘﻞ درآوردهاﻧﺪ .ﺑﺴﻂ و ﺷﺮح آن ﻃﻮل

ﺧﻮاﻫﺪﮐﺸﯿﺪ و از ﺣﯿﻄﮥ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﲑون ﻣﯽرود و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ارﺑﺎب ﺧﺮد
را -ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮف
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺼﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اوﺻﺎف ﺗﺼﻮف ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺼﺎب اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﺪ
ﺑﻮد .-ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺧﻼق ﻧﯿﮏ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮش ﮐﻪ از ﻣﺮدی ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ

ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد .و از ﺟﻨﯿﺪ درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻮف ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ .از رُوَﯾﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻫﻤﲔ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :واﻧﻬﺎدن ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻮاﺳﱳ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ.

۱۹

ﺳﻤﻨﻮن را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﮕﲑد .اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺐ ﻫﺮﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و ﺗﺮک ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮدارﻫﺎی زﺷﺖ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه در ﻫﺮ
وﻗﺘﯽ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ وﻗﺖ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ذﮐﺮ اوﺻﺎف ﺻﻮﻓﯿﺎن وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرۀ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪﺑﻦ زﯾﺪﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﺎران ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺑﻮده ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮدﺷﺎن ﻏﻢﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن
زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮورﺷﺎن از ﺑﺪیﻫﺎی ذاﺗﺸﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و از ذواﻟﻨﻮن درﺑﺎرۀ ﺻﻮﻓﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻪ رﻧﺠﺶ ﻧﯿﻨﺪارد و ﺳَﻠﺐ آزارش ﻧﺪﻫﺪ .ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮی داده
اﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺗﺮی داده و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻪ

ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﺗﺼﻮف .ﭼﻮن در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ وﮐﺜﺮت و
ﻋﺪد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﻨﯿﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻮف ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا

در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﺷﮑﺎر و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ اﺑﻮ ﺣﺴﲔ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری -رﺣﻤﺔ
اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺸﻨﻮد و اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد .اﻫﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ»ﻓﻘﺮاء« ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮔﻮاه آﻧﺎن آﯾﺘﯽ از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ آﻧﺎن را»ﻓﻘﺮاء« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ :و ﺑﺮای ﻓﻘﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﮐﻪ ار
دﯾﺎرﺷﺎن راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ) ...ﺣﺸﺮ .(۸/و ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه و درﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ) ...ﺑﻘﺮه .(۲۷۳ /از

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻮﻓﯽ ﺳﻮال ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺮط ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﲑ ،ﺑﺮﯾﺪه از اﺳﺒﺎب دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻣﮑﺎن و ﺧﺪا وی را ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺎزد از داﻧﺎﯾﯽ در ﻫﺮ

ﻣﮑﺎن.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺻﻞ ﮐﻠﻤﮥ ﺻﻮﻓﯽ»ﺻﻔﻮی« ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﻔﺎ ﻗﯿﺎم ﺑﺮای

ﺧﺪاﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮط وﻓﺎداری ﺑﺪو .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﺣﺎل و ﯾﺎ دو ﺧُﻠﻖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮازش آﯾﻨﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ از او ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻮﻓﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻮﻓﯽ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪا را در ﺟﺎن ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺟﺎﻧﺎن ،او را ﭘﺎﻟﻮده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮی از

او دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻫﻤﻨﺸﲔ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺎف

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻦ ﺑﮕﻮ :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﺪاﯾﯽ را در ﺟﺎن ﻣﯽاوﺑﺎرﻧﺪ و از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﻫﺎی دل ﺷﺎد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در آن ﭼﻪ از ﺣﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ،

ﻣﺤﻮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪهای ﻣﺤﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﺳﺖ .ﻗﻨﺎدﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮف ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﺻﻮﻓﯿﺎن داده ﺷﺪه

در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اﺣﻮال و اﻃﻮار ﻗﻠﺐ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت و ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﻠﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﭼﻨﲔ ﻧﺎﻣﯿﺪه

اﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺎرهای از ذاﺗﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﺒﻮد ﻧﺎمﻫﺎ وﮐﻠﻤﺎت آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ و در

ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ دﻧﺒﺎﻟﮥ اﻫﻞ ﺻﻔﻪاﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻗﻨﺎد درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻮف و ﻗﺪﻣﺖ
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﻌﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن راﺳﺘﲔ در ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ

و ﺗﺼﻮف ازار زرق ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

۲۰

وﻧﻮ ﺗﺼﻮف آواﻫﺎ و اﺷﺘﯿﺎقﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎتِ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻪ داﻧﺸﯽ در ﺧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﻮراﻧﯽ
ﻧﻔﺲ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﻔﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او دﯾﺪهﻫﺎ دﯾﺪهور ﮔﺮدﻧﺪ و راه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ

و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻼﯾﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدد

و اﻧﺪوﻫﺎﻧﺖ دﻟﺖ را در ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﺗﺼﻮف دارد:

ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﻠﻢ و آن ﺗﺼﻔﯿﮥ دلﻫﺎﺳﺖ از ﺗﲑﮔﯽﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﭘﲑوی از ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ.

ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ و آن ﻓﺮوﮔﺬاری ﺗﻤﻠﮏ و رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺻﻔﺎت و ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ.

و ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻖ )ﺧﺪاوﻧﺪی( ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪه و از ﺻﻔﺎ ﻣﺼﻔﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺣُﺼﺮی ﮔﻔﺘﻢ :در ﻧﺰد ﺗﻮ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﮐﻪ زﻣﲔ او را ﺧﻮار ﻧﭙﻨﺪارد و آﺳﻤﺎن ﺑﺮ او ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﲔ و در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .از

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام زﻣﲔ ﻣﺮا ﺧﻮار ﻣﯽدارد وﮐﺪام آﺳﻤﺎن ﺳﺎﯾﻪام را ﻣﯽﻫﺪ؟

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺻﻔﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮّﺣﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ رازی -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ روی ذواﻟﻨﻮن اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺮﺳﯿﺪ راز

ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮی .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﻖ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﺑﯽآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ،

و آﻓﺮﯾﻨﺶِ او ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ  .وﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮۀ آﻓﺮﯾﺪن او ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﻤﮥ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﲔ ﮔﺮداﻧﻨﺪهای ﺟﺰ

او ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﭘﻨﺪارت درآﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی دﮔﺮ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :آن ﮐﻪ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺣﺪاﻧﯿﺖ را ﻓﻘﻂ وﯾﮋۀ او داﻧﺪ و ﮐﻤﺎل اﺣﺪﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ازو ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ

اوﺳﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ و ﻧﻪ زاده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﯾﺎوران و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان و ﻫﻤﮥ ﺑﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﻔﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎزد .و ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ،
ﭘﺎک ،ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد و ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﻮم را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻧﺶﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ وﺧﺪاوﻧﺪ را -ﺗﻌﺎﱃ-

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :دو ﺟﻮاب ذواﻟﻨﻮن و ﺟﻨﯿﺪ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﲔ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺎم
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻮاب آﺧﺮی درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﺑﺎز از ﺟﻨﯿﺪ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎص ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﺎﯾﻪای ﭘﯿﺶ روی ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻮاع

ﺗﺪﺑﲑﻫﺎی ﺧﻮدرا در ﮐﻮﻫﻪﻫﺎی اﻣﻮاج درﯾﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ او ﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎزد و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را از ﯾﺎد ﺑﱪد

و ﺣﻘﺎﯾﻖ وﺟﻮد ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﺪا را در ﻗﺮب ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺪو ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺟﺴﻢ و ﺣﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻨﲔ ﺑﻨﺪهای را ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎی ﻣﯽدارد و اﻧﺠﺎم ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آﻏﺎزش ﺑﺮﮔﺮدد و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد .و
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺮوج از ﺗﻨﮕﻨﺎی رﺳﻮم زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻨﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﭙﺳﺪ

ﻣﻌﻨﺎی»اﻧﺠﺎم ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آﻏﺎزش ﺑﺮﮔﺮدد و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﻣﱳ ﮐﻼم

۲۱

ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ذُرﯾﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ) ...اﻋﺮاف .(۱۷۲ /ﺟﻨﯿﺪ در ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
آﯾﻪ ﮐﻪ :ﮐﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﺑﻮده وﮐﺠﺎ ﺑﻮده؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺟﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ روحﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی و

ﻣﺸﯿﺖ ازﱃ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ و اﻻن ﻣﺼﻤﻢ ﭼﻨﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ»ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد« و اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ،ﺑﻮدﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ و آن زﺑﺎن»واﺟﺪان« اﺳﺖ .اﺷﺎرات آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ ﻓﻬﻢ

ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از آن را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮف داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﺸﱰ آن اﺷﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ راه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ

ﮔﺮدد و ﻃﺮاوﺗﺶ ﮐﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﻦ ﻫﻢ درﺑﺴﻂ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،آﻣﺪن آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺲ وﮐﺘﺎب را

ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

ﻗﻮل رُوَﯾﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻐﺪادی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از او ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺑﻮدی آﺛﺎر ﺑﺸﺮی و ﺑﯽ

ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر او از ﻧﺎﺑﻮدی آﺛﺎر ﺑﺸﺮی ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺧﻼق اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ دﻋﻮی ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺶ را

ﻧﺒﯿﻨﺪ و»ﻣﻦ و ﻣﻦ« ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺮاﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ»ﻣﻦ ﮔﻔﱳ« ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی

آﺛﺎر ﺑﺸﺮی اوﺟﻮد ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم»ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﺣﻖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﺪﯾﻢ از ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺪﺛﺎت اﺳﺖ .و
ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﺟﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﲑوی ﺗﻮﺣﯿﺪ .و ﮔﻔﺖ :وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺑﻘﺎ ،ﺟﺎوداﻧﯽ

ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﲑ از اوﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎن و دل ﺑﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ

ﺑﺎ ﺗﺪاوم ذﮐﺮ ﺧﺪا و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰ ﺧﺪا ﺧﺪاوﻧﺪرا

ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺴﺘﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﺧﺪاﺳﺖ و آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﻃﻔﯿﻠﯽ ﺣﻖ در ﺗﻮﺣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ

ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ»ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ،ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و دارﻧﺪﮔﺎن داﻧﺶ راﺳﺘﲔ.
ﺟﺰ او ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او ﻋﺰﯾﺮ و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ« )آل ﻋﻤﺮان .(۱۸ /در اﯾﻦ آﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ

ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﮔﻮاﻫﯽ داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻖ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ

اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،او را ﯾﮕﺎﻧﻪ داﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را در ﺣﺪ ﺗﻮان درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﲔ

ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ»ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و داﻧﺎﯾﺎن ﮔﻮاﻫﻨﺪ« ،و اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ
ﻗﺒﻠﻪ ﻫﻤﮕﯽ در اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻨﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻗﺮار دلﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ زﺑﺎنﻫﺎ.

ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﭙﻨﺪارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او ﺗﻮﺣﯿﺪ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳﻢ را دﯾﺪه و ﺻﻔﺎت و اﻟﻘﺎب ﺧﺪا
را ﻓﻬﻤﯿﺪه ،ﺑﻮﯾﯽ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ دﻣﺎﻏﺶ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ رﻫﺎ ﮐﺮد ﻣﻮﺣﺪ اﺳﺖ

آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖِ درﯾﺎﻓﺖ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ - :و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ -ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺷﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ او ﺻﻔﺎت ﺣﻖ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای اوﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﺣﯿﺚ درک و اﺣﺎﻃﮥ ﺣﻘﯿﻘﯽ.

ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﻓﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮﺣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎ را ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و داﻧﺎ را ﺳﺮﮔﺮدان و اﺳﺘﻮار را ﻟﺮزان ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ از ﺷﮑﻮه و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺪای در دﻟﺶ دﻫﺸﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را

ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﮕﺮ آن را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺨﻮاﻫﺪ .اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺮاز ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻘﺎمِ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﺑﺎ آن ﻣﯽآﻣﯿﺰد ﺗﺒﺎﻫﯽ ﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﻟﺶ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ

ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪه از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ردّ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪو اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ادراک را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه دارﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺶ

را در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﲑاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺸﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم دﺧﻮل ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آن اﺳﺖ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ -ﮐﻪ»ﻓﻨﺎی ﯾﺎد ﭼﯿﺰﻫﺎ در دل و ﻏﻠﺒﮥ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺗﺎ ﯾﺎد

۲۲

ﭼﯿﺰﻫﺎ از دﻟﺶ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺮود« .و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮوج از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺪﻫﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ .و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ»ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ او

ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ« اﺷﺎرت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ او ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ

ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺧﻮدﺷﺎن .آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ:

در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺪا ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ

و دﻻﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ

ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا ﺗﻮﺣﯿﺪت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﲑ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻣﯽﺟﻮﯾﯽ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺟﺰ ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﻧﮑﺎرش اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﺛﺒﺎت را ازو ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ:

اﻧﺪاﺧﱳ ﻫﻤﮥ ﯾﺎءﻫﺎ .ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم او -و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﺪا را

اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ،در

ﻣﻦ و «...ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﯾﺎءﻫﺎ )ﻣﻦﻫﺎ( ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در درون ،ﻣﻮﺣﺪ اﯾﻦ ﯾﺎءﻫﺎ )ﻣﻦﻫﺎ( را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺸﺮی را درﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻬﯽ را؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺸﺮی ﺗﺮﺳﯿﺪن از ﻋﻘﻮﺑﺎت)ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ( اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻬﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﻖ

اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺷﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻃﻠﺐِ ﻋﻮض و دﯾﺪن
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﱳ از ﻏﲑ ﺧﺪا .و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﲔ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﺧﺪا را از ﺗﺮس ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺗﺮس از ﺧﺪا ﺣﺎل ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ.

ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺮدهای از ﺗﻮﺣﯿﺪ راه ﯾﺎﺑﺪ از درک ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﮔﺮدد از ﺷﺪت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﺮدهای از ﺗﻮﺣﯿﺪ را درﯾﺎﺑﺪ ،آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﲔ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎر ﮐﺮده و ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ را ﺷﺸﺼﺪ ﺑﺎل اﺳﺖ .دو ﭘﺮ او ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ

ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺻﻮرت ﺟﱪﺋﯿﻞ در ﺳﺘﻮن ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﺟﻮﺷﻦ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺟﱪﺋﯿﻞ و ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮕﯽ اﺳﺖ در ﭘﺲ ﻣﻠﮑﻮت
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﱰ .و اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎی ﺑﻐﺪادی در ﻣﻮاﻋﻆ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آن

اﺳﺖ و ﺻﺪق ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺪان اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻫﺪۀ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﱪد و ﺧﺪاﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن آرد .ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ در او ﻧﻬﺎده

ﺑﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﻨﲔ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن او را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ .ﭘﲑان ﻣﺎ را در ﺑﺎب

ﺗﻮﺣﯿﺪﮐﺘﺎبﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﺨﻨﺎن دﯾﺮﯾﺎب آﻧﺎن را آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ -اﮔﺮ

ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ذﮐﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺻﻔﺖ ﻋﺎرف و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن
اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮّاز را از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺮﻓﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ :ﺑﺨﺸﺸﯽ وﮐﻮﺷﺸﯽ .از اﺑﻮ ﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ

ﺻﻔﺖ ﻋﺎرف را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻋﺎرف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﻟﺶ را ﺗﲑه ﻧﺴﺎزد و ﺑﺎ وﺟﻮدش ﻫﻤﻪ را روﺷﻦ

ﺳﺎزد .اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ دو ﺳﻨﺦ اﺳﺖ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ .ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺪاﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ داﻧﺴﱳ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی

ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽِ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎری او ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او را

۲۳

ﻓﺮاﻧﺨﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ)ﻃﻪ .(۱۱۰ /اﺑﻮﻧﺼﺮ-رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ اﺣﻤﺪﮐﻪ» ...راﻫﯽ ﺑﺪو ﻧﯿﺴﺖ «.آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ او راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان آﻧﺎن ﻧﺎم ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد را

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا را ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪهای ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺮدهای از آن را ﭼﻮن ﮐﻪ

ﻫﺴﺘﯽ و داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ در ﻧﺨﺴﺘﲔ ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل او ﻧﺎﺗﻮان و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آدﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﭼﯿﺰی را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺖﻫﺎی اوﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ»ﺟﺰ ﺧﺪا ،ﺧﺪا را

ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺟﺰ ﺧﺪا ،ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ« .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎرهای از داﻧﺶ او را ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ)ﺑﻘﺮه.(۲۵۵/

از اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎک ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده

ﺟﺰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد .از ﺷﺒﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﻋﺎرف ﭼﻪ ﺳﺎن و ﭼﻪ ﮔﺎه ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه ﮐﻪ

ﻧﮕﺮﯾﺪه ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد و ﻧﮕﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﻮاس و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﻏﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ او و ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اوﺳﺖ .وﮔﻔﺖ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد

را در ﭘﻨﺠﮥ ﻋﺰت ﺣﻖ ﺑﺪاﻧﯽ و ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرت را ﺑﺪوﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ و از او ﺑﺪاﻧﯽ .و دﯾﮕﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ»دوﺳﺘﯽ« اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ روزی ﺻﻔﺖ ﻋﺎرف را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :رﻧﮓِ آب ،رﻧﮓ آوﻧﺪﻫﺎﺳﺖ اﮔﺮ در ﻇﺮﻓﯽ

ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺰی آب را ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎﺑﯽ و اﮔﺮ در ﻇﺮﻓﯽ ﺳﯿﺎه رﯾﺰی ﺳﯿﺎه ﯾﺎﺑﯽ .و ﻧﯿﺰ زرد وﺳﺮخ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ و اﺣﻮال
ﻋﺎرف ﺑﺎ اﺣﻮال ﺳﺮور ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ آب ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺻﻔﺎ

و روﺷﻨﯽ ﺧﻮد روﺷﻨﯽ ﻇﺮف را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و رﻧﮓ ﻇﺮف ،رﻧﮓ آب را دﮔﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزد و ﻧﮕﺮﻧﺪه ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ آب

ﺳﭙﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ آب در ﻫﻤﮥ آوﻧﺪﻫﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﭼﻪ

او ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﺟﻨﯿﺪ در ﺑﺎب ادراک ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺻﻒ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ را از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :درک دلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ در ﻟﻄﺎﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی.

ﺟﻨﯿﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ای اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ! ﻧﯿﺎز ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و

ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻏﲑ ﺧﺪا دارﻧﺪ و ﻧﻪ

اﺧﺘﯿﺎری دارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﯿﺎز و اﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﻪ ﺑﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﭼﻮن وﺟﻮد و ﺑﻘﺎء و ﻓﻨﺎی ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ را از ﺻﻔﺖ ﻋﺎرف ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺟﺪا از آﻧﺎن اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﺎر از ﻋﺎرف ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪهای ﺑﻮد ﭘﺲ ﺟﺪا ﮔﺸﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺖ ﺧﺮدﻫﺎ ﺧﺪا را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ در

ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺮدﻫﺎ درک ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎن داری ﺑﯽ زﻣﺎن را درﯾﺎﺑﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻪ

ﺳﺎن»ﭼﻮﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮی« درﯾﺎﺑﺪ آن را ﮐﻪ ﭼﻮﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﻤﻨﺪی ﺑﯽﻣﮑﺎن را درﯾﺎﺑﺪ و
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﺪو دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭼﮕﻮﻧﻪ درک ﮔﺮدد آﻏﺎز آﻏﺎزﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎنﻫﺎ و او را آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎم ﮔﺬارد .اﮔﺮ

ﺧﺪا آﻏﺎز ﻫﻤﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﺎن آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم او درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آﻏﺎز او ﻫﻤﺎن اﻧﺠﺎم

اوﺳﺖ و ﭘﯿﺪای او ﻫﻤﺎن ﭘﻨﻬﺎن اوﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺎه ﻣﯽراﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺬتﻫﺎﯾﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ و

ﭼﻬﺮۀ ﺑﻨﺪﮔﯿﺖ از دﯾﺪار ،ﺗﺮﮔﺮدد .ﭼﻪ ﻫﺮﮐﺲ او را ﺑﺎ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖِ دﯾﺪاری را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﻫﻤﻪ ازﮔﻔﺘﮥ اوﮐﻦ)ﺑﺒﺎش( ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ دﯾﺪار را ﺣﺮﯾﻢ و ﺣﺮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاری و ﺳﺴﺘﯽ

را در آن راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ)اﺑﻮﻧﺼﺮ( ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺪار در ﮐﻼم»ﻧﻮری« دﯾﺪار ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻏﯿﺐ اﺳﺖ.

۲۴

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ،در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪﮔﻔﺖ :زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد.

ﭼﻪ او ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و در آن ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ در ﻧﺰد او ﻫﻤﭽﻮن

دور اﺳﺖ و دور ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺷﻨﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را ﺳﺰاﺳﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دوری و

ﺧﻮﺷﻨﻮدی و ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی وﯾﮋﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺪا .در ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ -اﻟﺒﺘﻪ

درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ را از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻪ از وی -زﺷﺘﯽﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﻠﻮۀ

ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎودان ﺟﺎرﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ازل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ دو را در آﻓﺮﯾﺪه

ﻫﺎ -راﻧﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ -ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﭼﻪ ﮔﻮاه زﯾﺒﺎﯾﯽ او در ﻣﻘﺒﻮﻻن و ﻧﻮرﺷﺎن ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮاه ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﺎی او را در راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯿﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺴﺮ اﺣﻤﺪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺮدارﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن

او را ﻧﻪ ﺷﺎد و ﻧﻪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻪ او ﻧﺨﺴﺖ ازﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺮدار ﻧﯿﮑﺎن را ﻣﯽآﻣﻮزدﺷﺎن و ﺑﺮ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﲑد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽراﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺷﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ

او زﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺧﺪا روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاش ﮐﻪ»زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه او زﯾﺒﺎ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ«،

ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن روی ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﱪ آﻣﺪه اﺳﺖ .روزی ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( از

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و در دﺳﺘﺎﻧﺶ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ در دﺳﺖ ﭼﭗ و دﯾﮕﺮی در دﺳﺖ راﺳﺖ .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ

ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎمﻫﺎی آﻧﺎن و ﭘﺪراﻧﺸﺎن ،و اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ دوزﺧﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﺎن و ﭘﺪراﻧﺸﺎن .و اﺑﻮﺑﮑﺮ

واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ و از ﺷﺪت وﺣﺸﺖ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻏﺎز ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺑﻮد از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﲔ ﺑﺮای ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ -ﻫﺮﮐﺲ

ﻇﻬﻮر ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺧﺪای را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ -ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪان رﻫﻨﻤﻮﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد -از ﺷﺪت دﻫﺸﺖ و دوری،
آﺷﻨﺎﯾﯽ آن را در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﺎرف و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎرۀ آن
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رازی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺷﻨﺎﺧﱳ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﻦ و

اﺧﺘﯿﺎر را ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد دورﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎﺑﯽ .آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻋﺎرف ﺷﺪ ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﯽ اﺧﺘﯿﺎرﮐﻦ وﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ وﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب را

رﻫﺎ ﮐﻨﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﻮ در ﭘﻨﺠﮥ ﺗﻘﻠﯿﺐ ﻣﺎﯾﯽ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت .ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﻮﯾﻨﺪهاش آراﯾﻨﺪۀ اوﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮد زاﻫﺪ ،ﭼﻬﺮۀ دﻧﯿﺎ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﯾﺶ را ﻣﯽزداﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻪاش را ﻣﯽدرد و

ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺖ وﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد .وﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎرف ادﺑﺶ را در وﻗﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ

از ﯾﺎد ﺑﺮد ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﻋﺎرف ﺳﻪ ﻧﺸﺎن دارد :ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻧﻮر ورﻋﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮاﯾﺪﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ و زﯾﺎدی ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪی او را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﱳ اﺳﺮار

ﻣﺤﺎرم ﺧﺪا ﻧﻤﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺎرف ﻧﯿﺴﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را در ﭘﻴﺸﮕﺎه اﺑﻨﺎي آﺧﺮت ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ در ﻧﺰد اﻫﻞ دﻧﻴﺎ .وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻋﺎرف ﻣﺮدﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪا -ﺑﺪون اﺟﺎزه -ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺮاﯾﺪ،

در ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﺧﻮار ﻣﯽﮔﺮدد .وﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺳﺎن ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ دﻟﺖ ﻫﯿﺒﺖ ﺷﮑﻮه
او را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻪ ﺳﺎن او را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ او ﻣﻬﺮ ﻣﯽورزی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﲑت اﻟﻄﺎف او ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ

و از ﯾﺎدش ﻏﺎﻓﻠﯽ؟ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺣﻤﺪون ﻓﺮاء ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ

۲۵

ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺮاﮐﻨﺪهﻫﺎ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ و اﺣﻮال و ﻣﺮاﺗﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎ از ﻣﯿﺎن

ﺑﺮوﻧﺪ .اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ ﺑﻨﺪه دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﲑ ﻧﮕﺮدد و ﺑﻨﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﻮال ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا و
ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ در ﺑﯿﺎن ﻗﻮل ﻋﺎرف ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻋﺎرف و
ﻣﺆﻣﻦ

ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﺧِﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺧﺮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻞ را آﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ او

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ﻋﻘﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﮐﺸﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ

ﺧﺪاﯾﯽ .ﭘﺲ ﺧِﺮد را ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را درﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﻄﻒِ ﺧﻮدِ ﺧﺪا .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻧﺨﺴﺘﲔ واﺟﺒﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪان ﺧﻮاﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ
ﺟﻦ و اﻧﺲ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺸﻢ)ذارﯾﺎت .(۵۶/اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﻢ .واز دﯾﮕﺮی

ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ دل ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او را در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء درﯾﺎﺑﺪ

ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﭼﲑﮔﯽ و ﺷﮑﻮه و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻮن او ﻧﯿﺴﺖ و او

ﺷﻨﻮای ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﭼﻮﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ .او اﺿﺪاد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان و اﺑﺰار را از دلﻫﺎ ﻣﯽزداﯾﺪ .وﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه :رﯾﺸﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺗﺶ و اﯾﻤﺎن ﻧﻮر اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ،وَﺟﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ و
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﺎرف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﻣﺆﻣﻦ را دﱃ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرف را ﻧﯿﺴﺖ .دل ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا آرام ﻣﯽﮔﲑد و ﻋﺎرف ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ او آرام ﻧﻤﯽﮔﲑد .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ

اﺳﺖ :ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻗﺮاری ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﺪاری .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﺪاری درک و درﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ

اﻧﺪ .اﺷﺎرهﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ واﻧﺪگ ﯾﺎدﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ و داﻧﺎ و راه ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻫﻤﲔ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ

اﺳﺖ -و از ﺧﺪا ﺟﻮﯾﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ .-ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﻮﯾﮥ داﻣﻐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺑﮑﺮ زاﻫﺮاﺑﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺖ را
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ وﱃ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺗﻌﻈﯿﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎز دارد.
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ﮐﺘﺎب دوم اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎب اول ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧﻬﺎ
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :اﮔﺮﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻨﺪه در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاﺳﺖ

در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدتﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻫﺪات و رﯾﺎﺿﺎت و ﺑﺮﯾﺪن از ﺧﻠﻖ و ﭘﯿﻮﺳﱳ ﺑﻪ ﺧﺪا .ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او راﺳﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﻣﺸﺨﺺ)ﺻﺎﻓﺎت .(۱۶۴ /و اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ارواح ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ

ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻔﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ .وﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺑﻪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ،زﻫﺪ،
ﻓﻘﺮ ،ﺻﱪ ،رﺿﺎ ،ﺗﻮﮐﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب دوم در ﻣﻌﻨﺎی اﺣﻮال
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﺣﻮال ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در دل درآﯾﻨﺪ و ﯾﺎ دل در آﻧﻬﺎ درآﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻔﺎی ﯾﺎد ﺧﺪا .و از ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ د ردل درآﯾﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎل ذﮐﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﺧﺪاﺳﺖ .واز ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﱰﯾﻦ ﯾﺎد ،ﭘﻮﺷﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ .ﺣﺎل از اﻣﻮری ﭼﻮن

ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎ وﻋﺒﺎدت ﻫﺎ و رﯾﺎﺿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻮد .ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻗُﺮب ،ﻣﻬﺮوزی ،ﺧﻮف،
رﺟﺎ ،ﺷﻮق ،اُﻧﺲ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ،دﯾﺪار و ﯾﻘﲔ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ .از اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮔﺎه

ﻋﺒﺎدتﻫﺎ ﺑﻪ دل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺴﻢ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺎﯾﺪ دو ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ
از رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ و ﻋﺒﺎدتﻫﺎ راﺣﺖ ﻣﯽﮔﺮدد آن ﮔﺎه ﮐﻪ دل را از ﻏﻔﻠﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺬﻣﻮم ﻧﮕﻪ دارد و دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل از آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﺑﺮد و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﮐﺮدارﻫﺎ را درﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ

را از ﯾﺎد ﺑﱪد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺒﺎدت ﺳﻨﮕﲔ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ واﺳﻊ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﯿﺴﺖ

ﺳﺎل ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻧﺞ ﺑﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آﺳﻮدم .و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﻨﺪارم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﮔﺸﺘﻢ .و ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ ﺣﻘﻮق را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ

دلﻫﺎ و ﻫﺮﮐﺲ رازی ﻧﺪارد ﺑﺪﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﺪﮐﺎر را ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﲑان درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
و ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب اﺣﻮال ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ را ﯾﺎدﮐﺮدم -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺎد.

ﺑﺎب ﺳﻮم ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺑﻪ
اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ﺳﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻘﺎم از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﻘﻄﻌﲔ از دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺑﻪ را ازو

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه

۲۷

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﮔﻨﺎﻫﺖ را از ﯾﺎد ﻧﱪی .ﺟﻨﯿﺪ را از ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺑﮥ ﻣﺮﯾﺪان و ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻧﻮ ﺳﺎﻟﮑﺎن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﺷﺎن وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﯾﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻬﻞ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﲔ ﺳﺎﺣﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﯿﺪ
در ﺑﺎبِ ﺗﻮﺑﮥ ﮐﺎﻣﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را از ﺷﺪت ﻋﻈﻤﺖ و دوام ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاب

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روﯾﻢ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺑﻪ آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﻮﺑﻪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن از ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ذواﻟﻨﻮن

را از ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻋﻮام ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاص از ﻏﻔﻠﺖ .ﻋﺎرﻓﺎن و واﺻﻼن در ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ

ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯽ .و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎ

دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺧﺪا ،ﻧﯿﮑﯽﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﻮﯾﻨﺪه ذواﻟﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﯾﺎﮐﺎری ﻋﺎرﻓﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﺧﻼص ﻣﺮﯾﺪان اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﺒﺎن ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪیﻫﺎ و زﺷﺘﯽ

ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی از ﻟﻐﺰشﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﻖ و ﺳﻮﻣﯽ از دﯾﺪن ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﻋﺒﺎدتﻫﺎﯾﺶ)ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرش

ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ( .ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺎم ﭘﺮﻫﯿﺰ]ورع[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ورع را ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﻣﻌﯿﺎر دﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻫﻞ ورع ﺳﻪ ﮔﺮوﻫﻨﺪ:
آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ ،ﺷﺒﻬﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﺸﺎن را ﺣﻼل ﻣﻄﻠﻖ و دﯾﮕﺮ ﺳﻮ را ﺣﺮام ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽِ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻔﺘﮥ اﯾﻦ ﺳﲑﯾﻦ ﮐﻪ :ﭼﯿﺰی ﺳﺒﮏ ﺗﺮ از ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ اﻓﮑﻨﺪ رﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎزم .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎﻧﺸﺎن در ﮔﺮﻓﱳ و
ﺧﻮدرن آن ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻓﺘﺪ .و اﯾﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺧﺎص ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب و ﭘﺨﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﮔﻨﺎه ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺖ را ﺗﲑه ﺳﺎزد .و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮّازﮔﻔﺖ :ورع ،ﺑﯿﺰاری از ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﭼﺸﻢ داﺷﱳ ﺑﻪ

ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻮن ذرهای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺮ ﺗﻮ دادی ،دﻋﻮاﯾﯽ و ﻃﻠﺒﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﺷﺒﻬﻪ آﻟﻮد دراز ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﮐﻨﺎرۀ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧﲔ ﺣﺎرث رﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﺷﺒﻬﻪ آﻟﻮد دراز ﻣﯽﮐﺮد رگ آﻏﺎز ﺑﻪ زدن

ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و در ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮردﻧﯽ ﻧﻬﺎد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آن را

ﺑﺮﮐﺸﺪ و ﺑﺨﻮرد اﻣﺎ دﺳﺘﺶ دراز ﻧﻤﯽﺷﺪ .دﮔﺮ ﺑﺎرﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺸﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺸﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﺣﺮام ﯾﺎ ﺷﺒﻬﻪ آﻟﻮد دراز ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮاﻧﮕﺮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﭼﻨﲔ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ! ﻫﻤﲔ ﻗﺼﻪ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻮت ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺼﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را از ﺣﻼل و ﺣﺮام ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺣﻼل

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ

ﮔﻔﺖ آری .اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا را ﺟﺰ ﺑﻪ اﺷﺎرت ﻗﻠﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ واﺑﺼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :از دﻟﺖ ﻓﺘﻮا ﺑﺨﻮاه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻫﻢ ﻓﺘﻮا دﻫﻨﺪ .و ﻧﯿﺰﮐﻼم دﯾﮕﺮش :ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺖ را ﺗﲑه
ﺳﺎزد.

ﮔﺮوه ﺳﻮم ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران ،ﻋﺎرﻓﺎن و رﺳﯿﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را از ﺧﺪا دور
ﺳﺎزد ،ﺷﻮم اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻗﺘﯽ از او ﺣﻼل ﻧﺎب را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﺣﻼل آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪای در آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮد و ﺣﻼل ﻧﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﻧﺸﻮد .ﭘﺮﻫﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد

۲۸

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ! ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﭙﻫﯿﺰی

ﺗﺎ دﻟﺖ ﺧﺪا را ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدﻧﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ .ﮔﺮوه اول ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎرانِ ﻋﺎﻣﻨﺪ و دوم ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎرانِ ﺧﺎص و ﺳﻮﻣﲔ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎنِ ﺧﻮاص .و ورع ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد زﻫﺪ را ﻣﯽآود.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺎم زﻫﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :زﻫﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻪای واﻻﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﻣﺮاﺗﺐ واﻻﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎمِ
روﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻨﻘﻄﻌﲔ و ﺧﻮﺷﻨﻮدان و ﻣﺘﻮﮐﻼن اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﻨﯿﺎد زﻫﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮﮐﺮدارﻫﺎﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ

دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎﺳﺖ و دوری از دﻧﯿﺎ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﻃﺎﻋﺖﻫﺎ .وﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎم زﻫﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺰار ﻧﺎم ﻧﯿﮏ را از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺟﻮﯾﻨﺪۀ دﻧﯿﺎ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﺎم زﺷﺖ آﻟﻮد .زﻫﺪ را ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( -ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺪا -در دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .زﻫﺪ ﺑﺮای
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﻼل اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺣﺮام وﺷﺒﻬﻪ ﺗﺮﮐﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ .زاﻫﺪان ﻫﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:

.۱ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﮐﻪ دﺳﺖ و دﻟﺸﺎن را از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺧﺎﱃ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ را از زﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ:

رﻫﺎﯾﺶِ دﺳﺖﻫﺎ از ﭼﯿﺰﻫﺎ و دلﻫﺎ از ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ .و از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :دﻟﺖ را ﭘﺎک ﮐﻨﯽ از آن
ﭼﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﺖ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

.۲ﮐﺎﻣﻼن ﮐﻪ رُوَﯾﻢ آﻧﺎن را وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ زﻫﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺗﺮک از ﻫﻤﮥ ﻟﺬتﻫﺎ .اﯾﻦ زﻫﺪ ﮐﺎﻣﻼن

اﺳﺖ ﭼﻪ دوری دﻧﯿﺎ ،ﺧﻮد ﻟﺬﺗﯽ دارد ﭼﻮن در زﻫﺪﮔﻮﻧﻪای از آﺳﻮدﮔﯽ دل و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ

راﺳﺘﯽ در دل ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫِﺸﺖ ،زاﻫﺪ اﺳﺖ.

.۳رﻫﯿﺪﮔﺎن ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺸﯽ در آﺧﺮت از آﻧﺎن

ﻧﮕﺮدد و دﻧﯿﺎداری ﻫﯿﭻ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا وارد ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ دﻧﯿﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺑﺎل ﭘﺸﻪای ارزش داﺷﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻓﺮی ﺷﺮﺑﺘﯽ از آن ﻧﻤﯽﭼﺸﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از آن دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از زﻫﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از زﻫﺪ .ﮔﻔﺖ :زﻫﺪ ،ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و زﻫﺪ
ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﮐﻪ و ﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوس اﺳﺖ و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ،آراﯾﻨﺪﮔﺎن

آن و زاﻫﺪان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ را ﺗﲑه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﯾﺶ را ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻪاش را ﻣﯽدرﻧﺪ .وﱃ ﻋﺎرﻓﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ

ﺣﻖ دﻟﮕﺮﻣﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ زﻫﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﻘﺮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻘﲑان
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﻓﯿﻊ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﺮا را ﺳﺘﻮده و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎﻣﺸﺎن را آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای
ﻓﻘﲑاﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ)ﺑﻘﺮه .(۲۷۳ /و ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ» :ﻓﻘﺮ ﺑﺮای ﺑﻨﺪۀ ﻣﺆﻣﻦ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮۀ

اﺳﺐِ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ« .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮّاص ﮔﻔﺖ» :ﻓﻘﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺷﺮف و ﻟﺒﺎس ﭘﯿﺎﻣﱪان و اﻓﺴﺮ ﻣﺘﻘﯿﺎن و زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻣﺮﯾﺪان و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻄﯿﻌﺎن و زﻧﺪان ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﻨﺪۀ ﺑﺪیﻫﺎ وﺑﺰرگ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﺴﻨﺎت و ﺑﺮﮐﺸﻨﺪۀ درﺟﺎت و رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻫﺎو ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺷﺮاﻓﺖ آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮥ

ﭘﺎﮐﺎن و روش ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ« .ﻓﻘﲑان ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:

۲۹

.۱آﻧﺎن ﮐﻪ دارای ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﯿﺪا ازﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﻮد

ﻧﻤﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﯾﺎران ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻓﻘﲑ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﭼﻪ اﯾﻨﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮﯾﻦِ

آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺪاﯾﻨﺪ .واز اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻼء ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﺮ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ - :ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ رودﺑﺎری
ﮔﻔﺖ -روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای اﺑﻮﻋﻠﯽ ﭼﺮا ﻓﻘﲑان ﮐﻤﱰﯾﻦ دادهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﻄﺎﻫﺎی ﺑﺨﺸﻨﺪۀ راﺳﺘﲔ ﺑﯽﻧﯿﺎزﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺆاﱃ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﮕﻮ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺎﻫﺎ ﺳﻮدی ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺪارد ﻧﯿﺎزﻫﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ،

ﭼﻮن ﻫﺮ دو را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪم اﺑﻮﺑﮑﺮ وﺟﯿﻬﯽ از ﻗﻮل اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﻃﻮﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺪﺗﯽ دراز دﻧﺒﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﺮی ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻢ آن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﯾﺎرای ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﺣﻤّﺎﻣﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻨﺰلِ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪم.

.۲ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﻧﻪ دارای ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ازﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻧﻪ ﺧﻮد را

در ﻣﻌﺮض ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی داده ﺷﻮد ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﻘﲑ

ﺻﺎدق آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﻠﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد و اﮔﺮ در ﭼﻨﲔ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ

ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از او ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻧﻪ

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻼء را از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ وﮔﺮ داﺷﺘﯽ از آن ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯽ از آن ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق .ﮔﻔﺖ :ﺗﺮک ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،اﯾﻦ را

ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻘﺎم ﺻﺪﯾﻘﺎن ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

.۳ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪۀ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎرهای از دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن دﺳﺖ دراز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،

دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﺧﻮاﻫﺶ آﻧﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ -.ﮐﻔﺎرۀ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ،ﻧﯿﮏ ﮐﺎری اﺳﺖ .-اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮﯾﺮی درﺑﺎرۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺪومﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮد را از ﮐﻒ ﺑﺪﻫﺪ و

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رُوَﯾﻢ را از ﻓﻘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ و داﺷﱳ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ،و
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﺪﯾﻘﺎن در ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﱪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺎم ﺻﱪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺻﱪ را ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﯿﻊ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮان را ﺳﺘﻮده و درﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﯾﺎدﮐﺮده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺻﺎﺑﺮان را ﺑﯽاﻧﺪازه ﺧﻮاﻫﺪ داد)زُﻣﺮ .(۱۰ /و ﺟﻨﯿﺪ را از ﻣﻌﻨﺎی ﺻﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ»:ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺨﺘﯽ

ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روزﮔﺎرِ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽﻫﺎ« .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدﻣﺎن از ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر ﺻﱪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی اﺳﺒﺎب و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ واﺳﺒﺎب ﺧﺪاوﻧﺪِ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﺷﺒﻠﯽ
را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺻﱪ ،ﺻﺎﺑﺮان را ﺳﻨﮕﲔ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺻﱪ در ﺧﺪا .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :ﺻﱪ ﺑﺮای ﺧﺪا.

ﻣﺮدﮔﻔﺖ :ﺧﲑ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺻﱪ ﺑﺎ ﺧﺪا .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﺷﺒﻠﯽ ﺧﺸﻤﮕﲔ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﺲ ﭼﻪ؟ ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :ﺻﱪ از ﺧﺪا -ﻋﺰوﺟﻞ -ﺷﺒﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

۳۰

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺼﺮه ﻣﻌﻨﺎی ﺻﱪ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﺻﱪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ)ﻣﺘﺼﺒّﺮ(،

آن ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺒﻮر)ﺻﺒﺎر( اﺳﺖ .ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻤﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در راه ﺧﺪا ﺻﱪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺎدﮔﻔﺖ :ﻣﻼزﻣﺖ واﺟﺒﺎت و اِﻋﺮاض از ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدهﻫﺎی
ﺣﻖ؛ و ﺻﺎﺑﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺻﱪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ازو ﻧﯿﺴﺖ

وﱃ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ذواﻟﻨﻮن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﮐﻨﻢ .در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ

ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ او را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮورزی راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در

ﻣﻬﺮورزی ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ آن ﮐﻪ از ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی دوﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺷﺒﻠﯽ -آن زﻣﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪ-
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ دوﺳﺘﺪار ﺗﻮ .ﺷﺒﻠﯽ ﮐﻠﻮخ ﺑﻪ آﻧﺎن زد و ﻫﻤﻪ

دﻣﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :دروﻏﮕﻮﯾﺎن! ادﻋﺎی ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﺻﺒﻮری ﻧﮑﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺒﻮر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺻﱪش در ﺧﺪا ،از ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺰد ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از راه

ﺣﻖ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺷﺒﻠﯽ اﺑﯿﺎت زﯾﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻗﻄﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه را ﺧﻂ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ

و آن را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺪای ﻣﻬﺮورزان از درد اﺷﺘﯿﺎق

و ﺑﯿﻢ ﻓﺮاق ،درد را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد
ﺻﱪ را آزﻣﻮدهاﻧﺪ و ﺻﱪ از آﻧﺎن ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و دوﺳﺘﺪار از ﺻﱪ.

ﻧﺸﺎن راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در داﻧﺶ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﮐﺮﯾﺎ)ع( آوردهاﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اره ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪای
ﺑﺮآورد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺎﻟﻪای دﯾﮕﺮ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺮآﯾﺪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﲔ را واژﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺻﺒﻮری ،ﺗﻮﮐﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﮐﻞ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ داده و آن را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۲۳ /و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ)اﺑﺮاﻫﯿﻢ/

 .(۱۲و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ :ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)ﺗﻮﺑﻪ .(۵۱ /ﺗﻮﮐﻞ ﻣﺘﻮﮐﻼن را از ﺗﻮﮐﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮاﺗﺮ
ﺷﻤﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﺎﺻﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪای او را ﺑﺴﻨﺪه

اﺳﺖ)ﻃﻼق .(۳ /ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد واﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮور ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﭘﯿﺸﻮای

ﻣﺘﻮﮐﻼن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪهای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﲑد ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ و ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﯿﺰی ،ﻣﯽﻧﮕﺮد)ﺷﻌﺮا ۲۱۷ /و  .(۲۱۸ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺳﻪ ﮔﺮوﻫﻨﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ:

.۱ﺗﻮﮐﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎن .ﺷﺮط آن را اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮﮐﻞ واداﺷﱳ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﻌﻠﻖ دا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی

و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ روزی رﺳﺎﻧﯽِ ﺧﺪاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﺻﺒﻮری ﮐﻨﺪ .ﺻﱪی ﺧﻮﺷﻨﻮداﻧﻪ و

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ذواﻟﻨﻮن را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ ،ﺗﺮک ﺗﺪﺑﲑ ﺧﻮﯾﺸﱳ و ﻋﺎری ﺑﻮدن از ﺣﻮل و ﻗﻮه

اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ روزی روزاﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪوه ﻓﺮداﺳﺖ .از روﯾﻢ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻟﻄﺎف ﺣﻖ اﺳﺖ)و ﯾﺎ وﺛﻮق ﺑﻪ درﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ( اﺳﺖ .از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در
ﺑﺎب ﺗﻮﮐﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :واﻧﻬﺎدن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا و آن ﭼﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.

۳۱

.۲ﺗﻮﮐﻞ ﺧﺎﺻﺎن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺘﻪ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﺮی ﺟﺰ ﺧﺪا ،ﭘﺲ ﺑﺮ

ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ راﺳﺘﲔ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب
ﻧﻬﺮﺟﻮری ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگِ ﻧﻔﺲ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﱳ ﻟﺬتﻫﺎ و ﺑﺮﯾﺪن از اﺳﺒﺎب دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت .اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :اﺻﻞ

ﺗﻮﮐﻞ ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﺗﻮﮐﻞ در ﻫﻤﮥ آرزوﻫﺎ و از ﺻﻤﯿﻢ دل ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ

ﺗﻮﮐﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدن .از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﮐﻞ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ ﻫﻤﻪاش روی اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﻧﺪارد و ﺗﻮﮐﻞِ

درﺳﺖ ،ﺟﺰ اﻫﻞ ﮔﻮرﺳﺘﺎن را راﺳﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﮐﻞ ﻣﺘﻮﮐﻼن اﺷﺎرت دارﻧﺪ.

.۳ﺗﻮﮐﻞ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯽ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﻮدهای و ﻧﯿﺴﺘﯽ -و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﺗﻮﮐﻞ را ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ دارد ﭼﻮن ﮐﻪ ﮐﻤﺎل و

ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاﺳﺖ.

از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻼ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﮐﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﯿﺪن .ﺟﻨﯿﺪ را از ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﮐﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﯿﮥ دل در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﻮال ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه از اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﻮاری ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﺣﻤﺪ! راهﻫﺎی آﺧﺮت ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﭘﲑ ﺗﻮ

ﺑﺴﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﯽداﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﲔ ﺗﻮﮐﻞ ﻓﺮﺧﻨﺪه را .ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺗﻮﮐﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﺰد او ﻧﺪﯾﺪم و ﺑﻮی ﺧﻮﺷﯽ از ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﺒﻮﯾﯿﺪم .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﮐﻞ راﺳﺘﲔ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮔﻮری ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ و در آن ﻓﺮو رود و

دﻧﯿﺎ و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺗﻮﮐﻞ را ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎی دارد.
ﭘﯿﺎﻣﺪﺗﻮﮐﻞ ،رﺿﺎﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﺻﻔﺖ اﻫﻞ رﺿﺎ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :رﺿﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ و ﺧﺪا آن را در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن راﺿﯽ اﺳﺖ و آﻧﺎن از
ﺧﺪا وﻧﺪراﺿﯿﻨﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۱۱۹ /و ﮔﻔﺖ :رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ)ﺗﻮﺑﻪ .(۷۹ /ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪاﺳﺖ .رﺿﺎ ،در ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻬﺸﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ .رﺿﺎ
آراﻣﺶ دل ﺑﻨﺪه در زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ .از ﺟﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی رﺿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :رﺿﺎ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدن اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻗﻨﺎد را از رﺿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :آراﻣﺶ دل ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﻗﻀﺎ اﺳﺖ .ذواﻟﻨﻮن را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺎدی دل ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ

ﻣﺸﯿﺖ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﮔﻔﺖ :رﺿﺎ ﻧﮕﺎه دل اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ،ﭼﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ

را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺪان ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :رﺿﺎ را
ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮاه ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺿﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻤﻞﻫﺎﯾﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﯽ و از ﻟﺬت دﯾﺪارش ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﯽ.

اﻫﻞ رﺿﺎ را ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ رازی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻟﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی او

آﻣﺎده ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و درﺷﺘﯽﻫﺎ ﺑﺪاﻧﺎن رﺳﺪ و ﭼﻪ ﺷﺎدیﻫﺎ و ﻋﻄﺎﻫﺎ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد از

ﺧﺪا را ﻓﺪای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮥ او ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن راﺿﯽ اﺳﺖ و آﻧﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺿﯿﻨﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۱۱۹/و ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﱳ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﺘﯽ و درﺷﺘﯽ و ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﻨﻊ ﯾﮑﯽ

اﺳﺖ .وﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮐﻪ از رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا از ﺧﻮد و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪا در ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا
رﺿﺎﯾﺖ داده ﮐﻪ اﯾﻨﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را

۳۲

راﺿﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ او را ﺧﺸﻤﮕﲔ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا از ﻗﻮﻣﯽ راﺿﯽ ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﺟﺰء راﺿﯿﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﺮ

ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺸﻤﮕﲔ ﮔﺸﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻢ اﻧﮕﯿﺰ وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺿﺎ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ در»ﻣﻘﺎم روﺣﯽ« اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن»اﺣﻮالِ« اﻫﻞ دل ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪهﻫﺎ

و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺑﻪ رازﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ و راﺳﺘﯽ دل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺣﺎﻟﺖ از»اﺣﻮال« اﻫﻞ دل

ﺣﺎل»ﻣﺮاﻗﺒﻪ« اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺣﻮال و ﺣﻘﺎﯾﻖ آن و ﺻﻔﺖ اﻫﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ)ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ دل( ﺣﺎﱃ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺐ و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ)اﺣﺰاب .(۵۲ /و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ)ق .(۱۸ /و ﮔﻔﺖ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪهﻫﺎ و رازﻫﺎی ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ را ﻧﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ)ﻧﺤﻞ .(۱۹ /ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮﭙﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ او
را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ او ﺗﻮ را ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و ﯾﻘﲔ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و دروﻧﺶ آﮔﺎه

اﺳﺖ ﭘﺲ دل را از ﻫﻤﮥ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﻣﺬﻣﻮم ﮐﻪ او را از ﺧﺪا دور ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻧﮕﻪ دارد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺳﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮ او راز دلﻫﺎ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ دلﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ازوﺳﺖ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺖ؟ و ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺟﺮی ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ اﮔﺮ
اﻧﺪﮐﯽ از ﻫﻤﺘﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا رواﻧﻪ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻮ از ﻫﻤﮥ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .و

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ داﻣﻐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ رازﻫﺎﯾﺘﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪه دارﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﻤﺎﯾﺮ و راز دلﻫﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ.

اﻫﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎل اﺑﺘﺪا در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺳﺨﻦ ﺧﻮد آورد.
ﺣﺎل دﯾﮕﺮ را اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ
را ﺟﺰ ﺧﺪاﺳﺖ در دل ﻓﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﲑو ﻣﺼﻄﻔﯽ)ع( در ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﺳﻮﻣﲔ ،ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺎن

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎرﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت و اﺣﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدﺷﺎن

واﻧﮕﺬارد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد آﻧﺎن را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن

اﺳﺖ)اﻋﺮاف .(۱۹۶ /اﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﻤﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ در ﻧﺎداﻧﯽ آزﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﲑی ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺑﻮد

ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﻟﺖ ﮔﻨﺪزاری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رازﻫﺎي

دروﻧﺖ ﺟﺰ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﯾﺎوه ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪای را در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎرت ﭘﺎس دار ﭼﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ از ﮐﺮدار و

ﮐﺮدهﻫﺎی ﻧﯿﮑﺖ« .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺣﺎل»ﻗﺮﯾﺐ« را ﻣﯽآورد.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺮب
ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮑﻢ)ﺑﻘﺮه .(۱۸۶ /وﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از

ﺳُﺮﺧﺮگ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻢ)ق .(۱۶ /و ﻧﯿﺰ :ﻣﺎ ﺑﻪ او از ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ)واﻗﻌﻪ.(۸۵ /ﺳﭙﺲ در
وﺻﻒ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﻬﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺰ اﺳﺖ)اﺳﺮا/

 .(۵۷وﺳﯿﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮب ﺟﺴﱳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮب ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎد آورده و ﺳﭙﺲ ﻗﺮب ﺟﻮﯾﯽ -ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﱳ ﺑﺎ

۳۳

وﺳﯿﻠﻪﻫﺎ -را ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ .ﻗﺮب ﺑﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ و

ﺑﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎﻋﺎت و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻧﲑوﻫﺎی دروﻧﺶ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﻖ و ﯾﺎدآوری ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر آن را ﺑﯿﺸﱰﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻃﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا ،داﻧﺎی ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﲑه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از

ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺎﻣﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪم ﺧﺪا ﺑﺪان ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮ اﺳﺖ از ﻣﻦ« .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺗﻮ را در دﻟﻢ ﺟﺎی دادم و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺎﯾﺸﺖ ﮐﺮدم

در ﭘﺎرهای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﯿﻢ و در ﭘﺎرهای ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه دارد،

درﯾﺎﻓﺖِ دل ،ﺗﻮ را از ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻪ دل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪﮐﻪ دل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و آﻧﺎن ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم از ﻗﺮب اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﲔ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻗﺮب ﺑﺰرﮔﺎن و اﺻﻼن اﺳﺖ.
آﻧﺎن را اﺑﻮﺣﺴﲔ ﻧﻮری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻣﺮدی ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ازﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از ﺑﻐﺪاد .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ

ﺟﻪ ﮐﺲ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه .ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه را ﺑﮕﻮ»:ﻗﺮب اﻟﻘﺮب ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ
را دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ دورِ دور« .و اﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻨﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﻗﺮب اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﻗﺮب را ﺑﺎ ﺧﻮدِ ﻗﺮب از ﯾﺎد ﺑﺮد و دﯾﮕﺮ ﻗﺮب را ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ او
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮبِ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ او را از ﺧﺪا دور ﻣﯽﺳﺎزد .ﻗﺮب ﻻزﻣﻪاش ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﯿﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ ﻣﺤﺒّﺖ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺒّﺖ را ﺧﺪا در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﻗﺮآن ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زودی ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺮوﻫﯽ را ﻣﯽآورد
ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﻧﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۵۴ /و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺪای را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﻣﺮا

ﭘﲑوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد)آل ﻋﻤﺮان .(۳۱ /و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ :دﯾﮕﺮان را ﭼﻨﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪﮐﻪ
ﺧﺪا را ،اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺪای را ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ)ﺑﻘﺮه .(۱۶۵ /ﺧﺪا در آﯾﮥ اول ،دوﺳﺘﯽِ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از
دوﺳﺘﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ و در آﯾﮥ دوم دوﺳﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن

آورده اﺳﺖ و در آﯾﮥ ﺳﻮم دوﺳﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن را در ﺑﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺪه ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و دﯾﺪن ﻣﯿﺰان ﻗﺮب و ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺪا

درﺑﺎرۀ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﻤﺎن وﮐﻨﻪِ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن او را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ و راه ﻧﻤﻮده و از دﯾﺮﺑﺎز او را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮورده ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺧﺪای را دوﺳﺖ ﺑﺪارد .اﻫﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ:

.۱ﺣﺎل اول ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﮥ اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .و از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ

ﺷﺪه ﮐﻪ»:دلﻫﺎ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺰار از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﺷﺮطﻫﺎی
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺳﻤﻨﻮن ﺑﺮﺷﻤﺮده :ﻣﻬﺮورزی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را

دوﺳﺖ دارد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را از ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاﻫﯽ دلﻫﺎ ﺑﺮای

۳۴

ﺧﺪا و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻮدن و اﺣﺴﺎس ﺷﲑﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( را از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:ﻫﻤﮥ ﺗﻮان را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﱳ ﺗﺎ دوﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ« .و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ را

از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دلﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ دوﺳﺖ .و ﺷﺎﻋﺮی ﻫﻢ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﻣﻬﺮ ،راﺳﺘﲔ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮی

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻬﺮورزی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮب را ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ اﺳﺖ.

.۲ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ ،از ﻧﮕﺎهِ دل ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺧﺪا زاده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ از آنِ
ﺻﺎدﻗﺎن و رﺳﯿﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺷﺮطﻫﺎی آن را اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﭼﻨﲔ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ :درﯾﺪن

ﭘﺮدهﻫﺎ وﮐﺸﻒ اﺳﺮار .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص را از ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ ارادهﻫﺎ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻫﻤﮥ ﺻﻔﺖ

ﻫﺎ و ﺣﺎﺟﺎت .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز را ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻬﺒﺎﯾﯽ از ﺷﺮاب ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪه

ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎی ذات ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﻗﺮب او را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻬﺮ او دﻟﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه او ﺷﺎد
ﭘﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺷﯿﺪاوار ره ﺳﺮﭙده ﺑﺎﺷﺪ.

.۳ﺣﺎل ﺳﻮم ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺪﯾﻘﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه و ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖِ ازﱃ ﺧﺪا ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰه و دﻟﯿﻞ

زاده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ او ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و روﺷﻦ را ذواﻟﻨﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺮﺷﻤﺮده :دوﺳﺘﯽ

ﺧﺎﻟﺺِ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﲑﮔﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را از دل و ﺟﻮارح ﺑﺮاﻧﺪازی ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ در آن

ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا در آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺲ دوﺳﺘﺪار ﺧﺪاﺳﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺒﺖ

راﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪه از دﯾﺪن ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﺤﺒﻮب و داﻧﺴﱳ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﺎ او ﺑﻮده در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪهای ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﺤﺒﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺤﺒﯽ ﻣﯽ

ﮔﺮدد ﺑﺪون ﻣﺤﺒﺖ)ﮐﺎن ﻣﺤﺒﺎً ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺤﺒﺔ( .از ﺟﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ»:دﺧﻮل ﺻﻔﺎت ﻣﺤﺒﻮب
در ﺻﻔﺎت دوﺳﺘﺪار« .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ»:ﺑﻨﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه

را دوﺳﺖ ﺑﺪارم و ﭼﻮن دوﺳﺖ وی ﺷﺪم ﭼﺸﻢ او ﻣﯽﮔﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮش او ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮد و دﺳﺖ او
ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮف
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮف را ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺣﺎل ﻗﺮب اﻗﺘﻀﺎی ﻫﺮ دو را دارد .ﺑﺮﺧﯽ را ﺧﻮف ﭼﲑه
ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺧﺪا را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﭼﲑه ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای دلﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ و درک ﻣﻌﻨﺎی ﯾﻘﲔ و ﺧﺸﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ازﮐﺸﻒ دﻧﯿﺎی ﻏﯿﺐ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه در دل ﺧﻮد ﻋﻈﻤﺖ و ﻫﯿﺒﺖ و ﻗﺪرت)ﺻﻔﺎت ﺟﻼل( ﺣﻖ را

درﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﻮف و ﺣﯿﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻠﺐ ﻟﻄﻒ و ﺑﻨﺪه ﻧﻮازی و اﺣﺴﺎن و ﻣﺤﺒﺖ او را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق و ﻧﺎآراﻣﯽ و ﺳﻮز و ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﯽ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﯿﺖ و ﻗﺪرت

ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ داﻧﺎ .ﺧﻮف ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

.۱ﺧﻮف ﺧﺎﺻﺎن و اَﺟﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﯾﺎدﮐﺮده و آن را ﻫﻤﻨﺸﲔ اﯾﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ :از آﻧﻬﺎ ﻧﱰﺳﯿﺪ و از ﻣﻦ ﺑﱰﺳﯿﺪ اﮔﺮ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ)آل ﻋﻤﺮان.(۱۷۵ /

.۲ﺧﻮف ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن ﮐﻪ :ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻘﺎم ﺧﺪای را ﺑﻬﺮاﺳﺪ دو ﺑﻬﺸﺖ او راﺳﺖ)اﻟﺮﺣﻤﻦ.(۴۶ /

۳۵

.۳ﺧﻮف ﻋﻮام :ﻣﯽﻫﺮاﺳﻨﺪ از روزی ﮐﻪ دلﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎ در آن دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ)ﻧﻮر.(۳۷ /

ﺧﻮف ﻋﻮام ﻧﮕﺮاﻧﯽ دلﻫﺎ از ﺷﻮﮐﺖ و ﻋﻘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و ﺧﻮف ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺣﻖ و ﺗﲑﮔﯽ زﻻل
ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﺎن اﺳﺖ .از ﺷﺒﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮف ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﻫﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮّاز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن از ﺷﻮﮐﺖ ﺧﻮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﺮدی

را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮفِ از ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺎﺋﻔﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ .اﺑﻦ

ﺧُﺒﯿﻖ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﺋﻒ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ او را ﺑﱰﺳﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
دﻟﮕﺮم ﺳﺎزﻧﺪ .ﻗﻨﺎدﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺎن ﺧﻮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺴﺎزد .ﮔﺮوﻫﯽ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮف اﺿﻄﺮاب دل و زاری از ﺗﺮس ﺧﺪاﺳﺖ .اﺑﻦ ﺧﺒﯿﻖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﺋﻒ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺧﻮدش ﺑﯿﺶ از ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﻫﺮاﺳﺪ .ﺧﺎﺋﻔﺎن ﺧﺎص را ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ :اﮔﺮ ذرهای از ﺗﺮس

ﺧﺎﺋﻔﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﺧﻮف در ﺧﺎﺋﻔﺎن

ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮐﻮه)ﮐﻢ( .اﺑﻦ ﺟﻼ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﺋﻒ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪا ﻧﱰﺳﺪ .واﺳﻄﯽ ﻫﻢ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرﮔﺎن از ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺎن از ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺪک

ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی و رﻋﻮﻧﺘﯽ دارد ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ واﮔﺬارد.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی ﻧﻔﺲ ،ﺗﺪﺑﲑﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖﻫﺎﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺑﯿﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ رﺟﺎء
ﺷﯿﺦ ،رﺟﺎء)اﻣﯿﺪ( را ﺣﺎﱃ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﻮۀ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای
اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا دارد)اﺣﺰاب .(۲۱ /و در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ :ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ و از

ﻋﺬاب او ﻣﯽﻫﺮاﺳﻨﺪ)اﺳﺮا (۵۷ /و در آﯾﮥ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی

ﻧﯿﮏ)ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ( ﮐﻨﺪ)ﮐﻬﻒ .(۱۱۰ /در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از دﯾﺪار ﭘﺎداش ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﯿﻢ

و اﻣﯿﺪ ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ دو ﺑﺎل ﮐﺮدارﻧﺪﮐﻪ ﭘﺮواز ﺟﺰ

ﺑﺪان دو ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ وراق ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ ﻧﺴﯿﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﺮ دلﻫﺎی ﺧﺎﺋﻔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد دلﻫﺎ از

ﺑﯿﻢ ،ﺗﺒﺎه و ﺧﺮدﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﯿﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :اﻣﯿﺪ در ﺧﺪا .اﻣﯿﺪ در ﺳﻌﮥ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا .اﻣﯿﺪ در ﭘﺎداش ﺧﺪا .اﻣﯿﺪ در ﭘﺎداش ﺣﻖ و اﻣﯿﺪ در

ﺳﻌﮥ رﺣﻤﺖِ او ،ﺑﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪه را ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺖﻫﺎی ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪانﻫﺎ دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ
ﮐﺮم و ﻓﻀﻞ وﺟﻮد از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﺒﻨﺎ ،دﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﺮم و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ آﺳﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از

ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﻌﮥ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﱰ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ

ﻃﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از ﺗﺮﺳﻤﺎن از ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و در ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و درﺷﺘﯽﻫﺎ او را از ﺧﻮد ﻧﺮاﻧﯽ ،ای ﻫﻤﮥ آرزوی

آرزوﻣﻨﺪان ،ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ زود و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺘﺖ ﻓﺮودﻣﺎن آرد و ﺑﻪ ﻗﺮب ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﯿﺪوار در ﺧﺪا ،ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮق اﻣﯿﺪ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺧﺪا از ﺧﺪا ،اﻣﯿﺪی ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ را

از اﻣﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﺗﻮ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﻣﯿﺪوار ﻧﺴﺎزد .و

ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :در روزﮔﺎری ﮐﻪ اﺳﲑ ﺑﻮدم روزی زﻧﯽ را دﯾﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدی ﻏﺮﯾﺐ .زن

ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ اﻧﺪوه ﻏﺮﺑﺖ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

۳۶

در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮف و رﺟﺎء
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮐﻼم ﺑﺰرﮔﺎن و رﺳﯿﺪﮔﺎن ﻋﺎرف درﺑﺎرۀ ﺧﻮف و رﺟﺎء)ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ( ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﻤﻨﺎک و ﯾﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ آن دو درﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪه ﺗﺎ از
ﺑﻨﺪﮔﯽ آن دو رﻫﺎ ﻧﮕﺮدد ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن دو را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﻮهای در ﺧﻮر از آن دو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

آن دو ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﻬﺎر ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و رﻋﻮﻧﺖ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺮﯾﺪه و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ

واﺳﻄﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻮف ،ﺗﲑﮔﯽﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪهاش را ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺳﺎزد و واﻣﯽ دارد ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺠﻮﯾﺪ.آن ﮔﺎه ﻧﻮر اﻣﯿﺪ ﻣﯽرﺳﺪ از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽرﻫﺪ و ﻣﯽآﺳﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﻨﺎ ﺑﺮ او ﭼﲑه ﻣﯽﮔﺮدد در

ﺣﺎﱃ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽِ روز ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﲑﮔﯽ ﺷﺐ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ .در ﺧﻮف و رﺟﺎء)ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ( ﺻﻼح ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

دل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﺳﲑ ﺗﲑﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮف اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓ رﺟﺎ ﺑﺮ دل آﯾﺪ و اﻣﲑ آن ﮔﺮدد .ﻣﺤﺒﺖ و
ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮف ﺑﺎ آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و ﻫﺮ ﺧﻮﻓﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﯽ و

اﻓﮑﻨﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺷﻮق را ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻮق
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮق ﻧﯿﺰ ﺣﺎﱃ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﭼﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺖ؟ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻌﺒﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ،ﮔُﻞِ ﺧﻮﺷﺒﻮ و آبِ روان و زوﺟﮥ زﯾﺒﺎﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در

دﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ از ﺗﻮ ﻟﺬت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﺧﺴﺎرت و ﺷﻮق دﯾﺪارت را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﻟﺬت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﻠﻪ در
آن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺷﻮق دﯾﺪار او در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن.

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﯿﺪایِ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﲑات ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺸﺘﺎق

دﯾﺪار ﺳﻪ ﭼﻬﺮه اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ،ﻋﻤﺎر و ﺳﻠﻤﺎن .اﺷﺘﯿﺎق ،وﯾﮋۀ ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدش را ﺷﺎﯾﻖ دﯾﺪار

دﻟﺪارش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را از ﺷﻮق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻮق دل ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎد دﻟﺪار .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ:

ﺷﻮق آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺪان دلﻫﺎی اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد را ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺪان ﻫﻤﮥ داﺷﺘﻪﻫﺎی دﻟﺸﺎن را ،از اراده
ﻫﺎ و ﻋﻮارض و ﺣﺎﺟﺎت ،ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺳﺎزد.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﻔﺖ :ﻗﻠﻮب ﻋﺎرﻓﺎن آﮐﻨﺪه از ﻣﺤﺒﺖ دوﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آﻫﻨﮓ دﯾﺪارش

ﺷﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق دﻟﺒﺎﺧﺘﮥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ﺟﺰ ﺑﺪو آرام ﻧﻤﯽﮔﲑد و ﺟﺰ
ﻫﻤﻮ ﻫﻤﺪﱃ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﻫﻞ ﺷﻮق ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:

.۱ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺎقِ ﺛﻮابﻫﺎ وﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ و ﻓﻀﻞ و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی ﺧﻮﯾﺶ وﻋﺪه داده اﺳﺖ.

.۲ﮔﺮوﻫﯽ دﻟﺒﺎﺧﺘﮥ دﻟﺪارﻧﺪ از ﺷﺪت ﻣﺤﺒﺖ و وﺟﻮدﺷﺎن را ﺟﺰ ﺑﺮای دﯾﺪار او ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.

.۳ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﻮاره ﭼﺸﻢ ﺑﻪ رﺧﺴﺎر دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﻨﺎی او ﮐﻨﻨﺪ و دﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد او

ﺧﻮش ﮔﺮدد ﭼﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ او ﺣﺎﺿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻫﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در دل اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺑﻮدن او ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻮق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﺷﯿﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﺷﻮق راﻫﻢ اﻫﻞِ ﺷﻮق ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺗﻮان وﺻﻒ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻮق اُﻧﺲ ﺑﺎ دوﺳﺖ را ﻣﯽ

آورد.

۳۷

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اُﻧﺲ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی اُﻧﺲِ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ او و آراﻣﺶ ﺑﺎ او و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ازو اﺳﺖ و روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ در

اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻣﻄﺮّف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺨﲑ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﻤﻮاره

اُﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ او ﺑﮕﺮﯾﺰی ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ اﻧﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺸﱰ آراﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن در اﻧﺒﻮه ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪان ﺧﻮﮔﺮﻧﺪ

و دﻟﺪاده ،اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ و رﻣﻨﺪه .ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﺑﺰرﮔﺎنِ ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺑﻮد و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از اﺋﻤﻪ راﺷﺪﯾﻦ.

ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ اُﻧﺲِ ﺧﻮﯾﺶ ،آﻧﺎن را از وﺣﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و دﯾﺪنِ رﻫﺎﻧﯿﺪه

اﺳﺖ .اُﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﻔﻂ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﻔﺎیِ دﻟﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ ﯾﺎد
ﺣﻖ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻫﻞ اﻧﺲ ﻧﯿﺰ در ﺧﻮﮔﺮی و ﺧﻮﮔﲑی ﺑﺎ ﺣﻖ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

.۱ﭘﺎرهای ذﮐﺮ ﺣﻖ را در دل دارﻧﺪ و از ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮕﺮان و ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دل ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ دادهاﻧﺪ و از ﮔﻨﺎه ﻣﯽ

ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم ﺑﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺪم
دل و ﺟﻮارح ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻋﻠﻢِ دﯾﻦ ﻫﻤﺪم ﻧﻔﺲ و ﻋﻘﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻤﺪم ﻋﻘﻞ و ﻧﻔﺲ و ﺟﻮارح

ﺷﻮد ،ﭼﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪه ﻫﻤﺪم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺧﺪا آرام ﻣﯽﮔﲑد.

.۲ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺪم ﺣﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻣﺎ ﺳﻮایِ ﺣﻖ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ اوﺳﺖ از دل ﺧﻮد دور رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

از ذواﻟﻨﻮن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻧﺸﺎﻧﮥ اُﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺎ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آرام ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺧﻮد ﻣﯽرﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽرﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ را

ﺑﻪ اﻧﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪ را از اﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻓﺮو ﻫﺸﱳ ﺣﺸﻤﺖِ او ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻫﯿﺒﺖ او .و

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ -در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ -ﮔﻔﺖ :اُﻧﺲ ﻓﺮح دل از داﺷﺖِ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ.

 .۳ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﯿﺒﺖ و ﻗﺮب و ﺗﻌﻈﯿﻢ اُﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا ،اُﻧﺲ دﯾﮕﺮی را در ﭼﺸﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎب

ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪای را در زﻣﲔ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺒﺖ ﺣﻖ ﭼﻨﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪ آورده
ﮐﻪ اُﻧﺲ و ﯾﺎد دﯾﮕﺮان را از دﻟﺸﺎن رﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ذواﻟﻨﻮن:

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮدی ﺑﺮای ذواﻟﻨﻮن ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗُﺮب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺄﻧﻮﺳﺖ ﺳﺎزد! و ذواﻟﻨﻮن ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﺪا از ﻗُﺮب
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺮاﺳﺖ اﻧﺪازد! ﭼﻪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗُﺮب ﺣﻖ ﻫﻤﺪم او ﺷﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد رﻗﻢ زدهای و ﻫﺮﮔﺎه

از ﻗُﺮب او ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﺘﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ ذواﻟﻨﻮن ﮐﻪ»از ﻗُﺮب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮاﺳﺖ
اﻓﮑﻨﺪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﲑ ﺗﻮ ﻫﯿﺒﺖ ﻗُﺮب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺒﻠﯽ را از اُﻧﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﺮاسِ ﺗﻮ از ﺧﻮدت و از ﻧﻔﺴﺖ و از ﻫﺴﺘﯽ!
اُﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﺧﻮﯾﺶ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽآورد.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺣﺎل آراﻣﺶ)ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ(
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﯿﺪه)ﻓﺠﺮ (۲۷ /و در ﺗﻔﺴﲑ آﻣﺪه :ﻣﺮاد ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا آرام ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دلﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﺎد ﺧﺪا آرام ﻣﯽﮔﲑد)رﻋﺪ .(۲۸/و در ﻗﺼﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ دﻟﻢ آرام ﮔﲑد)ﺑﻘﺮه/

 .(۲۶۰ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮔﺎه دل ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻻﯾﺶ آرام ﮔﲑد ،ﻗﺮی ﺣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻮن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ

۳۸

ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ« .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ داﻣﻐﺎﻧﯽ را از ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و
دﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا آرام ﮔﺮﻓﺖ)رﻋﺪ .(۲۸ /ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن دلﻫﺎ ﺷﺎد و ﺷﺎداب و آرام و آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ او را

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺎد از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﺷﺎداب از ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ او و آرام از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺻﺪق او و آﺷﻨﺎ و ﻧﺮم از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ او .وﮔﻔﺖ :روزی از ﺷﺒﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل

اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ وﻗﺘﯽ ﻧﲑوﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﺪ آرام ﻣﯽﮔﲑد ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﯾﻌﻨﯽ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ

ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻧﲑو ﻣﯽدﻫﺪ آرام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ از ﺣﺎلﻫﺎی رﻓﯿﻊ ﻋﺎرف اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮدی ﺗﻮاﻧﺎ و

اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﲑوﻣﻨﺪ و داﻧﺸﯽ اﺳﺘﻮار و دﱃ ﭘﺎک و ﺻﻔﺎی ذﮐﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

.۱آراﻣﺶ ﻋﻮام ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آرام ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﻟﺬﺗﺸﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ و دﻓﻊ آﻓﺎت اﺳﺖ ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﲔ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»:ای ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ و

رادﻋﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.

.۲آراﻣﺶ ﺧﻮاص ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ ﺧﻮﺷﻨﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﺶ ﺻﺒﻮر .ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎراﻧﻪ و آرام و راﺣﺖ ﻣﯽ
زﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا آرام ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎرﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺮدار)ﻧﺤﻞ ،(۱۲۸ /و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ)اﻧﻔﺎل .(۶۶ /و

آراﻣﺸﺸﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻃﺎﻋﺖﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

.۳آراﻣﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎص ،ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮان آرام ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ او را ﻧﺪارد ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺗﺮ و
ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ادراک درآﯾﺪ و دلﻫﺎ آرام ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻮن او ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد .اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﭼﻨﲔ ﺑﺮداﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﺶ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را درﯾﺎﺑﺪﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺳﮑﻮن ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ

ﮐﻪ در آﺗﺶ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﻮزد ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﻮزاﻧﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرودﮐﻪ ﺧﯿﺎل ،ﭘﺎﯾﺎن آن را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی ازﮐﻼم

واﺳﻄﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻮد .ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه/دﯾﺪار
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دل دارد و ﯾﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دارد و ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ)ق .(۳۷ /ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮاﻟﻘﻠﺐ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه و دﯾﺪه ﺷﺪه)ﺑﺮوج .(۳ /اﺑﻮﺑﮑﺮ

واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺸﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﭘﯿﺪای آن و ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪایِ آن .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﻔﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دل ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﲑﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ و در دﻟﺶ ﺟﺰ ﺧﺪای ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎ از ﻏﯿﺐ و ﺑﺎ

ﮐﻤﮏ ﺧﻮدِ ﻏﯿﺐ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻋﯿﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ و وﺟﺪﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺸﺎﻫﺪه ،وﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﲔ دﯾﺪن دل و دﯾﺪن ﭼﺸﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ،دل در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﻘﲔ وﮐﺸﻒ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﻢ

ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮥ

ﺧﺪاوﻧﺪ»اوﺷﻬﯿﺪ« اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎنِ ﻋﱪت و ﺑﺼﲑت ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﻋﻤﺮو ﻣﮑﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖِ ﺣﻀﻮرِ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻖ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای دل ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﲑد و ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ:

ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎیِ ﻗﺮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﻘﲔ و ﺣﻘﺎﯾﻖ آن اﺳﺖ.

اﻫﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻪ ﺣﺎل دارﻧﺪ :ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن و ﻣﺮﯾﺪان ﮐﻪ واﺳﻄﯽ در ﺑﺎب آﻧﺎن ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ

ﻋﱪت ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .دوم ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن ﮐﻪ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﲔ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮدﻣﺎن در

۳۹

ﻗﺒﻀﮥ ﻧﲑوﻣﻨﺪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﻧﺪ و آن ﮔﺎه ﮐﻪ دﯾﺪاری ﺑﲔ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﻮد در ﺳﻮﯾﺪایِ دل ﺑﻨﺪه ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﺎﻧﺪ .و

ﺳﻮم ،ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ د رﮐﺘﺎب»ﻣﺸﺎﻫﺪۀ« ﺧﻮد ﺑﺪان اﺷﺎرت ﮐﺮده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دل ﻋﺎرﻓﺎن،
اﺳﺘﻮار و راﺳﺦ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ وﻫﻤﮥ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﺎ او ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻨﺶ آﻧﻬﺎ در

ﭼﺸﻤﺎن ﺣﻖ و ﺑﺮای اوﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اوﯾﻨﺪ .ﻏﺎﯾﺒﺎنِ ﺣﺎﺿﺮ و ﺣﺎﺿﺮانِ ﻏﺎﯾﺒﻨﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﺧﺪا را در

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺒﺖ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر و آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن و در آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم و اﻧﺠﺎم و آﻏﺎز ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :اوﺳﺖ اول و آﺧﺮ و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی داﻧﺎﺳﺖ)ﺣﺪﯾﺪ .(۲ /ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺎﻣﯽ رﻓﯿﻊ
اﺳﺖ و آن ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺰوﻧﯽ و ﻧﲑو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺪار دل را ﺑﻪ»ﯾﻘﲔ« ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ ﯾﻘﲔ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻫﺎی ﻗﺮآن ﯾﻘﲔ را آورده اﺳﺖ و آن را ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ
اﻟﯿﻘﲔ ،ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ)ﯾﻘﲔ داﻧﺸﯽ ،ﯾﻘﲔ ﺑﯿﻨﺸﯽ ،ﯾﻘﲔ آﻣﯿﺰﺷﯽ( .و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :از ﺧﺪای در

دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻋﻔﻮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﯾﻘﲔ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﯽ)ع( را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻨﺶ
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮ ﻫﻮا ﮔﺎم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪِ ﻗﯿﺲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﻘﲔ ﺑﯿﺶ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﭽﻪ از ﻏﯿﺐ ﺑﺎور دارم اﻓﺰوده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﻏﻠﺒﮥ وﺟﺪ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ آن ﭼﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﱪ

در ﻫﯿﺞ ﺣﺎﱃ ﭼﻮن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪهای ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻘﲔ را درﯾﺎﺑﺪ ﺑﻼ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻌﻤﺖ و ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻘﲔ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻒ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

.۱ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ را دﯾﺪن.

.۲ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن دل ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻤﺎن را درﯾﺎﻓﱳ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﻘﲔ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﻨﺪ.

.۳ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪان وﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺎن.
ﯾﻘﲔ ﺣﺎﱃ ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﻫﻞ ﯾﻘﲔ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺮده ﯾﻘﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮ ﭘﺎﯾﺎن و ﺗﻮدهﻫﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻘﺎم ﯾﻘﲔ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ« .ﻫﻤﲔ را ﻧﯿﺰ ﺟﻨﯿﺪ آن ﮔﺎه ﮐﻪ از ﯾﻘﲔ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮔﻔﺖ :ﯾﻘﲔ رﻓﻊ
ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ :ﺑﺎور داﺷﺖ دل ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪ ﺑﺎ اوﺳﺖ.

دﯾﮕﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﯾﻘﲔ دارﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻨﺪﮐﻪ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه ﺑﻪ

ﯾﻘﲔ ﺑﺮﺳﺪ از ﯾﮏ ﯾﻘﲔ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﭼﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻘﲔ وﻃﻦ او ﮔﺮدد .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری را از ﯾﻘﲔ

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﯾﻘﲔ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻖ اﺳﺖ.

و ﺳﻮم ﯾﻘﲔ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﮥ ﯾﻘﲔ ،اﺛﺒﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺎت

ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ .وﮔﻔﺖ :ﺣﺪ ﯾﻘﲔ اﻣﺘﺪاداﻧﺘﺼﺎب دلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ .و اﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ»:ﺑﻨﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽِ ﯾﻘﲔ را

درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﮐﻪ ﺑﲔ او و ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻋﺮش ﺗﺎ ﻓﺮش ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﺑﻪ
دل راه ﻧﺪﻫﺪ و ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ«.

ﯾﻘﲔ را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ و دﯾﻦ را درک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻘﲔ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﻘﲔ رﯾﺸﮥ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﻮال ﻋﺎرف اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎلﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﻮال ،ﯾﻘﲔ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﮥ اﺣﻮال

ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﻘﲔ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِﯾﻘﲔ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ زدودنِ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮏﻫﺎ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ؛ و ﻧﻬﺎﯾﺖ

۴۰

ﯾﻘﲔ ﺑﺸﺎرت و ﺣﻼوت ﻧﯿﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺎی ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن دل و ازاﻟﮥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ وﮔﻤﺎنﻫﺎ؛ و
در اﻧﺠﺎم دﯾﺪار ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﻨﺪﮔﺎن و در زﻣﲔ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای

دارﻧﺪﮔﺎن ﯾﻘﲔ«)ذارﯾﺎت .(۲۰ /واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه واﻗﻌﺎً ﯾﻘﲔ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ﺣﻖ را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻨﯽ

را ﺑﺒﯿﻨﯽ از زﺣﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﯾﻘﲔ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻗُﺮب ،ﺑﺮداﺷﱳ ﭘﺮده

از ﺻﻮرت دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﺻﺪﯾﻘﺎن و ﺷﻬﯿﺪان و ﺻﺎﻟﺤﺎن«)ﻧﺴﺎء.(۶۹ /

ﺷﻬﯿﺪان آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻮارﻧﺪ.

۴۱

ﮐﺘﺎب ﺳﻮم در ﺑﺎب ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻗﺮآن و ﭘﲑوی از
آن

ﺑﺎب اول ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺼﻮف ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اوﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب را ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﺤﮑﻤﺎﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
اﺻﻮل ﮐﺘﺎﺑﻨﺪ و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت)آل ﻋﻤﺮان .(۷ /وﮔﻔﺖ :از ﻗﺮآن آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮای

ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ)ﯾﺲ .(۱/و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺣﮑﯿﻢ)ﯾﺲ ۱ /و  .(۲و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ
اﺳﺖ)ﻗﻤﺮ .(۵ /ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮآن رﯾﺴﻤﺎن اﺳﺘﻮار و ﺣﺒﻞ ﻣﺘﲔ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آن ﺗﻤﺎم

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از زﯾﺎدﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮﮐﺲ آن را ﮔﻔﺖ ،راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،رﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪان ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪ ،داد ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪان ﭼﻨﮓ آوﯾﺨﺖ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻗﺮآن را ﺧﻮب ﺑﮑﺎود ﭼﻪ در آن ﻋﻠﻢ اوﻟﲔ و آﺧﺮﯾﻦ از آﻏﺎز ﺗﺎ
اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﻟﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎراﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ آوردهاﻧﺪ)ﺑﻘﺮه ۱ /ﺗﺎ .(۳داﻧﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآنِ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ -ﮐﻪ

ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده -ﻫﺪاﯾﺖ و روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی آﻧﺎن درﺑﺎرۀ اﺣﮑﺎم و
اﺻﻮل دﯾﻦ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻏﯿﺐ ،راﺳﺖ ﭘﻨﺪاری ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﱪ

داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.

در آﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺖ و

ﺑﺸﺎرت ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ)ﻧﺤﻞ .(۸۹ /ﺧﺮدﻣﻨﺪان از اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺲ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﺮ

ﺣﺮﻓﯽ از ﻗﺮآن ﺑﺴﯽ داﻧﺶﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ آﯾﺎت
دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰﮔﻮاه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ :در ﮐﺘﺎب ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﮐﻢ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ)اﻧﻌﺎم .(۳۸ /و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ روﺷﻦ ﺷﻤﺎردهاﯾﻢ)ﯾﺲ .(۱۲ /و دﯾﮕﺮ :ﭼﯿﺰی در ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن در ﻧﺰد

ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ آن را اﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻌﻠﻮم)ﺣﺠﺮ .(۲۱ /در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮ آن ﺑﻪ راﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ)اﺳﺮا .(۹ /ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺻﻮاب ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺧﺮدﻣﻨﺪان داﻧﺎ

از اﯾﻦ آﯾﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺮآن ،ﺟﺰ ﺑﺎ ژرف اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺧﺮدورزی و آﮔﺎﻫﯽ و

ﯾﺎدآوری)ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﯿﻘﻆ و ﺗﺬﮐﺮ( و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ و ازﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﮐﻪ :ﮐﺘﺎﺑﯽ

ﻣﺒﺎرک را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ در آن ژرف ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪان از آن ﺑﻪ ﺧﻮد آﯾﻨﺪ) (۲۹ /ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪن را راﻫﯽ ﺟﺰ

ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻪ دل دارد و ﯾﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا

دارد و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ)ق .(۳۷ /و ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ دل .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده و در آﯾﻪای دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روزی

ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ﺟﺰ آورﻧﺪۀ دﱃ ﭘﺎک)ﺷﻌﺮا ۸۸ /و  .(۸۹و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده ﺗﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ

۴۲

ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده و ﮔﻔﺘﻪ :از ﭘﲑوان او اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ دﱃ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش
آﻣﺪ)ﺻﺎﻓﺎت ۸۳ /و  .(۸۴داﻧﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دل ﭘﺎک آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮف ﻗﺮآن ﻫﺰار ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺎت ﯾﮏ آﯾﮥ ﻗﺮآن

ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ وﮐﻼم او وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد او را دارد و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد ،درک و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻼم او ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دل اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد را

ﮔﺸﺎده ﺑﺎﺷﺪ -،از ﻃﺮﯾﻖ او -درﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را درﯾﺎﺑﺪ ،اﻧﺪﺷﻪﻫﺎ

ﻣﺨﻠﻮﻗﻨﺪ وﻣﺤﺪث ﻧﻪ ﻗﺮآن .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺮآﻧﯽ را ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻗﺮآن ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ)ﺑﻘﺮه/

.(۲

ﺑﺎب دوم در ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﻋﻮت و ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ)اﺻﻄﻔﺎ(
ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :دﻋﻮت ﻋﺎم و ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داراﻟﺴﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ)ﯾﻮﻧﺲ .(۲۵ /دﻋﻮت اﻣﺮی اﺳﺖ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺘﺪاد ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و وﯾﮋۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎن و
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﮔﺎن و اﯾﻦ ﻏﲑ از دﻋﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را درﺑﺮﻣﯽﮔﲑد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن را در ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ از ﻗﺮآن آورده اﺳﺖ :ﺑﮕﻮ ﺳﺘﺎﯾﺶ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و درود ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺷﺮک ﻣﯽورزﻧﺪ)ﻧﻤﻞ .(۵۹ /ﺑﺎ درود ﺧﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺎرت ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﻨﻤﻮده ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺘﻢ
ﻧﻨﻤﻮده و در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و از ﻣﺮدم رﺳﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ)ﺣﺞ .(۷۵ /ﻣﻔﺴﺮان در
ﺗﻔﺴﲑ از ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﲑﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺟﺰ

ﭘﯿﺎﻣﱪان را ﻧﻤﯽﺳﺰد .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﲑاث دادﯾﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه در ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ)ﻓﺎﻃﺮ .(۳۲ /ﭘﺲ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻬﺎده ﺑﲔ اﺻﻄﻔﺎ و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺻﻄﻔﺎ و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﻌﻨﯽ وارﺛﺎن ﮐﺘﺎب)ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺎوت اﺣﻮال آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻄﻔﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :اﺻﻄﻔﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ از ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻬﯽ

و وﺣﯽ و رﺳﺎﻧﯿﺪن ﭘﯿﺎم اﺳﺖ و اﺻﻄﻔﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪه و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﺲ را راه و ﺷﯿﻮهای ﻧﻬﺎدﯾﻢ)ﻣﺎﺋﺪه .(۴۸ /وﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﯽ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ)ﻣﺎﺋﺪه/

.(۴۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺧﲑات از ﻫﻢ ﺷﺘﺎب ﮔﲑﻧﺪ و زودﺗﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ

ﻫﺎی ﮐﺮداری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﭙﺲ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻗﺮآن آن ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران)ﺑﻘﺮه .(۲ /ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران)ﺑﻘﺮه (۶۶ /و ﻓﻘﻂ از ﻣﻦ ﺑﱰﺳﯿﺪ)ﺑﻘﺮه (۴۱ /و ﻓﻘﻂ از

ﻣﻦ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ)ﺑﻘﺮه .(۴۰ /و از آﻧﻬﺎ ﻧﱰﺳﯿﺪ از ﻣﻦ ﺑﻬﺮاﺳﯿﺪ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۷۵ /و از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﯿﻤﺘﺎن از
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۳ /و ﻣﺮا ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﮐﻨﻢ)ﺑﻘﺮه .(۱۵۲ /و ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۲۳ /و ﻫﺮﮐﺲ ﺳﭙﺎس

دارد ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ)ﻧﻤﻞ .(۴۰ /و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮان را دوﺳﺖ دارد)آل ﻋﻤﺮان .(۱۴۶ /و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن

۴۳

ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮﭙﺳﺘﯿﺪ)ﺑﯿّﻨﻪ .(۵ /و ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار

ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ)اﺣﺰاب .(۲۳ /و ﺳﭙﺲ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺻﺎدق و ﺻﺎﺑﺮ و ﺧﺎﺷﻊ .و در ﺑﺴﯿﺎری از

آﯾﺎت ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﻪ و ﺗﻔﻮﯾﺾ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺗﺮک اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و
در ﺑﺴﯽ آﯾﺎت دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺷﺘﺎب و ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری و ﺻﺪق
و اﺧﻼص در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﭘﺬﯾﺮش آﯾﺎت ﻫﻤﺴﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧﻬﺎ
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﻖ را ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺗﻔﺎوت درک ﻣﺴﺘﻤﻌﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا و اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﺸﺎن در ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻄﺎب
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ واﻗﺮارﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ

ﺟﺎی آورﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﯾﺎت را در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ .آﻓﺖ اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از

آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﱪﻧﺪ و ﭘﺎداش ﺑﮕﲑﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل دﻧﯿﺎ و ﻏﻔﻠﺖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻔﺲ و ﻟﺬت ﭘﺮﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﮑﺎﻣﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻮس
ﻫﺎ و ﺷﻬﻮتﻫﺎی ﻣﯿﻞ اﻣّﺎره اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد وﺻﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﮐﺮدارﺷﺎن ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ دﯾﺪی آن را ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ را ﻫﻮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺎﺛﯿﻪ (۲۳ /و او

را ﺑﺎ داﻧﺶ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﲑوی ﻣﮑﻦ آن را ﮐﻪ دﻟﺶ را از ﯾﺎد ﺧﻮد دور ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﭘﲑو ﻫﻮاﯾﺶ
ﮔﺸﺖ)ﮐﻬﻒ .(۲۸ /وﮔﻔﺖ :ﻋﻔﻮﮐﻦ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻦ)اﻋﺮاف .(۱۹۹ /وﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن دوﺳﺘﯽ ﺷﻬﻮتﻫﺎ

ﭼﻮن زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﯿﺎر اﺳﺖ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۴ /ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم .ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﱰ از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﱪ دﻫﻢ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ)آل ﻋﻤﺮان.(۱۵ /

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ وﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺎﺑﻪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺪق و در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﺧﻼص ﻣﯽورزﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا از آﻧﺎن در ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﮐﺮده و آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﻮﯾﺪ داده ،آورده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎی

ﻣﯽدارﻧﺪ و زﮐﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺎور دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ)ﻧﻤﻞ .(۳ /وﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮدوس ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺪانﻫﺎﺳﺖ)ﮐﻬﻒ .(۱۰۷ /وﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ -ﭼﻪ ﻣﺮد و

ﭼﻪ زن -ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ او را زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ و ﭘﺎداش ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ)ﻧﺤﻞ .(۹۷/ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ﻃﯿّﺐ رﺿﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ

راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻓﺮوﺗﻨﻨﺪ و از ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن ۱ /ﺗﺎ .(۳

ﻋﻤﺮوﻣﮑّﯽ ﮔﻔﺖ :ﻟﻐﻮ وﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﻪ در دل آﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ،

ﺟﺰ ﺧﻮدش ﺧﱪ داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﻬﺎ ﻣﲑاث داران ﻫﺴﺘﻨﺪ .وارﺛﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ
زﯾﻨﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن ۱۰ /و  .(۱۱ذﮐﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﻮد و ﻧﻮﯾﺪ ﭘﺎداش ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﺳﻮم از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎدﺷﺎن ﮐﺮده و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و آﻧﺎن را داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺗﺮﺳﻨﺪه از ﺷﮑﻮه ﺣﻖ
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻟﻤﺎن از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ)ﻓﺎﻃﺮ .(۲۸ /وﮔﻔﺖ :و دارﻧﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ داد
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۸ /وﮔﻔﺖ :آﯾﺎ داﻧﺎﯾﺎن و ﻧﺎداﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﻧﻨﺪ؟)زُﻣﺮ .(۹ /و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ را

ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺖ وﮔﻔﺖ :راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ)آل ﻋﻤﺮان .(۷ /و ﺑﯿﺸﱰ ﺻﻔﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮاﻓﺖ

آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ درﺑﺎرۀ»راﺳﺨﺎن درﻋﻠﻢ« ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐِ ﻏﯿﺐِ و ﺳﺮﱢ ﺳﺮ

۴۴

اﺳﺘﻮاراﻧﻪ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ :آﻧﺎن در درﯾﺎی داﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎﺑﯿﺸﱰ

درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد درﻫﺎی ﺗﺎزهای ازﮔﻨﺠﯿﻨﮥ داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺮف و آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ
روﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻗﺮآن را ﺑﻬﱰ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ و ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی درﻓﺸﺎن از آن ﺑﲑون ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ

و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺷﺪت ﺑﺰرﮔﯽ و درک داﻧﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن

ﻣﯽﺳﺎزد ،درﯾﺎ ﭼﻮن ﻗﻄﺮهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان و اوﻟﯿﺎء و اﺻﻔﯿﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ

و اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ذﮐﺮ و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ،در درﯾﺎﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و ﮔﻮﻫﺮ ﻧﺎب و درّﯾﺘﯿﻢ را در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و
داﻧﺎی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و راز داﻧﺶ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ

و)ﻃﻠﺐ( ﮐﻨﮑﺎش ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮﮐﻼم واﺳﻄﯽ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻪ،
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻓﻬﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻋﻠﻢ و ﻓﻬﻢ و

اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﺎی دارﻧﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎمِ ﻧﯿﻮﺷﯿﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪۀ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮآن
ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﻮش ﻓﺮادارد و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ)ق .(۳۷ /وﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ

ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻬﱰﯾﻦ را ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)زُﻣﺮ .(۱۸ /ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮآن ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﭘﲑوی از

ﺑﻬﱰﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای دل از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻗﺮآن درﮔﺎهِ ﮔﻮش دادن و ﻧﯿﻮﺷﯿﺪن رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و راه ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﻨﺒﺎط
را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﺎی ﺳﻤﻊ و ﺣﻀﻮرِ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼوت
ﻗﺮآن و ﻓﻬﻢ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻄﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺳﻤﻊ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮش ﻓﺮا دادن] ﺑﻪ ﺧﻄﺎبﻫﺎ[ ﺑﻪ ﺳﻪ
وﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﲑد .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮّاز ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ﭼﻪ از او ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :اول درس ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻤﺎع ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن آن را ﺑﺸﻨﻮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( آن را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ

روی و ﭼﻨﺎن ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن را از زﺑﺎن ﺟﱪﺋﯿﻞ)ع( ﻣﯽﺷﻨﻮی ،و ﺑﺪان ﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد،

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻮل ﺧﺪای -ﻋﺰوﺟﻞ -آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن وﺣﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ

ﮐﻪ روح اﻻﻣﲔ] ﺟﱪﺋﯿﻞ[ آن را ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺎزل ﮐﺮد)«.ﺷﻌﺮا .(۱۹۴ -۱۹۲ /ﭘﺲ آن ﮔﺎه از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروی ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽﺷﻨﻮی ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪای -ﻋﺰوﺟﻞ -اﺳﺖ ﮐﻪ»:آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺎﯾﮥ درﻣﺎن

رﺣﻤﺖ اﺳﺖ از ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«)اﺳﺮاء (۸۲/و »ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ارﺟﻤﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ

اﺳﺖ)«.أﺣﻘﺎف .(۲/و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﺎﻧﺐ

ﺧﺪای ارﺟﻤﻨﺪ داﻧﺎﺳﺖ«)ﻏﺎﻓﺮ .(۲ ،ودر وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداری در ﺻﻮرﺗﯽ آن را

ﻓﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ازﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺻﻔﺎی

ذﮐﺮو ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس و ﺣﺴﻦ ادب و ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﻃﻦ و ﺻﺪق ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻗﻮت ارﮐﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺧﺮوج از ﺿﯿﻖ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﻪ

ﺳﻌﻪ و ﮔﺸﺎدﮔﯽ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻏﺎﯾﺐ و ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﯽ .و ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای ﮔﺬر از ﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ و ﺳﺮﻋﺖ
وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﮐﻪ د رﻏﯿﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم ﺧﺪای ﻟﻄﯿﻒ ﺧﺒﲑ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺷﺮح ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﻗﻮل

ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ«)ﺑﻘﺮه .(۳ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﺑﻦ

اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ»:آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺐ او ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ .و او-

۴۵

ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ در ﻏﯿﺐ اﺳﺖ ،وﱃ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﺑﮕﻮﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ راﻫﱪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ

راﻫﱪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﲑوی ﻗﺮارﮔﲑد ﯾﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ راه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮدش راه ﻧﻤﻮده

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«)ﯾﻮﻧﺲ .(۱۰،و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ»:و ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽ

ﺷﻮﯾﺪ؟«)ﯾﻮﻧﺲ.(۳۲ ،

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت از ﺧﺪا درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺐ
را در ﺑﲑون از ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮل ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ«)ﺑﻘﺮه ،(۳ ،و ﻏﯿﺐ در اﯾﻦ ﺟﺎ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺮای ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده

اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا و اﺳﻢﻫﺎﯾﺶ و آن ﭼﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﭼﻪ از آن ﺧﱪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و
آﻧﺎن ﺻﻔﺎت را اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ادﻋﺎی ادراک ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ ﻗﻮل ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:و اﮔﺮ آن ﭼﻪ درﺧﺖ در زﻣﲔ اﺳﺖ ﻗﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ و درﯾﺎ را ﻫﻔﺖ درﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری درآﯾﻨﺪ] ﻧﻮﺷﱳ[

ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮد)«.ﻟﻘﻤﺎن .(۲۷ ،و ﭼﻮن وﺻﻒ ﮐﻼﻣﺶ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و آن را
درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻔﺖ و ﻫﻮﯾﺖ وﮐُﻨﻪ او را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﻓﻬﻢ از

اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪﮔﺎن و واﺟﺪان و ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﻮﺣﺪان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ آن ﺗﻌﺒﲑ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﮔﺴﱰد آن را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ

آن ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺟﺎی ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ از آن ﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ

آﺷﮑﺎرﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -در ﻗﻮل ﺧﻮد آن را وﺻﻒ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ»:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ«)ﺑﻘﺮه.(۳ ،

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب و اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﯾﺪان ،ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻣﺘﺤﻘﻘﺎن و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن و اﻫﻞ
رﯾﺎﺿﺖﻫﺎ ﻣﻘﺮﺑﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺎﻋﺖﻫﺎیِ ﭘﯿﺪاو ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ در ﻗﺮآن در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪام راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ)اﺳﺮا .(۵۷ /و ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ

ﺳﻮی ﺧﺪا وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۳۵ /در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮح و ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ در وﺻﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﱳ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن را در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﱰ آورده اﺳﺖ و در آن ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم

ﺧﲑات ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺷﺘﺎب ﺑﺮای ﻧﯿﮑﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ!

ﺧﲑ ،وﱃ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن .(۵۶ /ﺧﺮدﻣﻨﺪان از اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم در ﺧﲑات ﺳﺒُﮑﺒﺎری و

ﺗﺮک آز ﺑﺮای رزق و دوری وﮔﺮﯾﺰ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎل و اﺧﺘﯿﺎرِ ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و زﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﲑﻏﻢ ﻣﯿﻞ

دروﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺻﻒ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از ﺑﯿﻢ

ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻫﺮاﺳﻨﺪ)اﻧﺒﯿﺎء .(۲۸ /ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺮس در اﺿﻄﺮاﺑﻨﺪ و ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ دو اﺳﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ از اﻋﻤﺎل

ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺗﺮس رازی اﺳﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه در درون ﻗﻠﺐ و ﻧﮕﺮاﻧﯽِ از ﺗﺮس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺗﺮ از ﺗﺮس اﺳﺖ .و

ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن آورده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ راز و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺗﺮ از آن را ﻣﯽداﻧﺪ)ﻃﻪ .(۷ /ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه

ﺗﺮس اﻧﮑﺴﺎر دل اﺳﺖ از ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا.

۴۶

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را وﺻﻒ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر اﯾﻤﺎن

دارﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻫﻢ ،آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن .(۵۸ /و اﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ زﯾﺎدی اﯾﻤﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪش)ص( را ﺑﻪ داﺷﱳ اﯾﻤﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﱪی او ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ.

در ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻧﺒﯽ درس ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا وﮐﻠﻤﺎﺗﺶ اﯾﻤﺎن
دارد)اﻋﺮاف .(۱۵۸ /اﻫﻞ ﻓﻬﻢ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ داﻣﻨﮥ اﯾﻤﺎن را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ را

ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ -از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم -ﺑﺪان رﺳﻨﺪ ﺧﺮدهای از اﻧﻮار و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺑﺮاﻫﲔ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن را ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﺮک ﻧﻤﯽورزﻧﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن .(۵۹ /ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮس و

ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﯾﻤﺎن آوری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮک ﻧﻤﯽورزﻧﺪ .اﻫﻞ ﻓﻬﻢ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺷﺮک و ذﮐﺮش

در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺷﺮک ﺧﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرض دل ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺎﻋﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآورد و ﻃﻠﺐ ﭘﺎداش از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﭼﻪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ راﺳﺘﲔ ﮔﻮاﻫﯽ داد ﮐﻪ در ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮدرﺳﺎن و زﯾﺎن رﺳﺎن و ﺑﺨﺸﻨﺪه و

ﮔﲑﻧﺪهای ﻧﯿﺴﺖ و آﻣﺎره وﮐﻮﺷﺎ ﺷﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺮﯾﻪ آﻏﺎزﯾﺪ و ﺧﻼص دل را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺻﺪقِ اﺧﻼص را آﻣﻮﺧﺖ،
ﺷﺮک ﺧﻔﯽ دل را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﲑد .اﻫﻞ اﯾﻤﺎنِ راﺳﺘﲔ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ در ﻧﺎزک ﮐﺎریﻫﺎی دل و دﯾﻦ ،رﯾﺎ و ﺷﺮک ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎه ﻫﻤﭽﻮن رﻓﱳ ﻣﻮرﭼﻪای ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ در دل ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﻻاﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﻠﺼﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺪﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ ﻗﺮارﮔﲑد و ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻠﻢ دﻟﯿﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ آﯾﺪ

و ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺎه اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﲑد و اﻫﻞ اﺧﻼص در ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻓﺮﻣﻮد :وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ راﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﻠﺒﺸﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺳﺖ)ﻣﺆﻣﻨﻮن/

 .(۶۰اﻫﻞ ﻓﻬﻢ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﯽ دلﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﺷﺘﺎب در ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدﮐﺮده
ﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞِ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن درﺳﺖ از آن

آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و داﻧﺴﱳ آن»ﻋﻠﻢ ﺧﺎﺗﻤﮥ اﻋﻤﺎل« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،در ﻋﻠﻢِ ﻏﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﻘﺎوت و

ﺳﻌﺎدت رﻗﻢ زده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد دلﻫﺎ از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ و ﺧﺮدﻫﺎ ﺗﲑه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻠﻮم و ﻓﻬﻢﻫﺎ

ﺧﺎﻣﻮش وﮔﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﺰ روی آوری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﺪق ﺗﻤﺎم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و زاریِ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،ﭼﺎرهای ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رواﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ذﮐﺮﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی

آﯾﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ...درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ﺧﲑ ،ﺑﻠﮑﻪ

درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و روزه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ:

آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در ﺧﲑات ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪان ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن .(۶۰ /اﯾﻦ آﯾﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺎب
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﲑات آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﺎﺑﻘﺎن وﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ در ذﮐﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎن ،ﻣﻘﺮﺑﺎن و اﺑﺮار از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن آورده اﺳﺖ :ﺳﺎﺑﻘﺎنِ ﺳﺎﺑﻘﺎن ،آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ)واﻗﻌﻪ۱۰ /و  .(۱۱ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ ﻣﻘﺮﺑﺎن
را ﺑﺮ اﺑﺮار و ﺳﺎﺑﻘﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﺑﺮار در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﭼﻪ درﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ)ﻣﻄﻔﻘﲔ۱۸ /و  .(۱۹وﮔﻔﺖ :راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮار در ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮﭘﺸﺘﯽﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ زده و ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ)ﻣﻄﻔﻘﲔ/
۲۲و  .(۲۳ﺑﻌﺪ ،ﮐﺮاﻣﺎت اﺑﺮار و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن را در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ وﺻﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﭼﻬﺮهﻫﺎی آﻧﻬﺎ

ﺷﺎدی ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن از ﺷﺎدی ﭼﻬﺮه ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﻣﻄﻔﻘﲔ .(۲۴ /ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ :و از

۴۷

ﺻﻬﺒﺎﯾﯽ ارﺟﻤﻨﺪ ﺳﻘﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﻣﻄﻔﻘﲔ .(۲۵ /ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه»رﺣﯿﻖ ﻣﺨﺘﻮم« ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﻧﮑﺮد و ﻓﻘﻂ اﺑﺮار را ﺑﺪان ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺮاب اﺑﺮار را ﺑﺮ ﺷﺮاب ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺗﺮی داد .اﻫﻞ ﻓﻬﻢ از اﯾﻦ

آﯾﺎت دو ﻧﮑﺘﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺷﺮاب آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ وﱃ ﺷﺮاب ﻣﻘﺮﺑﺎن ﻧﺎب و ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺮار از ﺟﺎﻣﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪﮐﻪ ﻃﻌﻤﺶ ﭼﻮن ﮐﺎﻓﻮر اﺳﺖ)اﻧﺴﺎن .(۵ /ﺳﭙﺲ

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ :از ﺷﺮاﺑﯽ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻣﺰاﺟﺶ ﭼﻮن

زﻧﺠﺒﯿﻞ اﺳﺖ در ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد)اﻧﺴﺎن .(۱۷ /ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮی از ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن را ذﮐﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ :آن ﮔﺎه دﯾﺪی و ﺑﺎز ﻫﻢ دﯾﺪی ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻗﺪرت ﺑﯿﮑﺮان را)اﻧﺴﺎن .(۲۰ /ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮان آن را وﺻﻒ ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ)اﻧﺴﺎن .(۲۱ /در اﯾﻦ آﯾﻪ

ذﮐﺮی از ﻣﺰاج ﺷﺮاب ﻧﻨﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺮﺗﺮی آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ

اﻧﺪازۀ وُﺳﻊ او ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ)ﺑﻘﺮه .(۲۸۶ /در اﯾﻦ آﯾﻪ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺣﻮال ﺑﻬﺮه ﮔﲑﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﭘﲑوان آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻤﲔ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ :از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﺑﺪارﯾﺪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮان

دارﯾﺪ)ﺗﻐﺎﺑﻦ .(۴۶ /ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﺗﻔﺴﲑ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎدت در ﻗﺮآن و وﺟﻮه آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﮐﻪ :ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﮑﻪ و اﻧﺒﯿﺎ و ﺻﺪﯾﻘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن

ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﺎری و زﯾﺎن ﮐﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﻮ ﺑﻮد ﺗﻮ را

ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﺮدﯾﻢ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻮ راﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﯽ)ﺑﻘﺮه.(۳۲ /
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﯾﺪﻧﺪ از ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ»ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«)آل ﻋﻤﺮان۳ /و  (۳۲ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ»ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر
ﺑﺎﺷﯿﺪ«)ﺗﻐﺎﺑﻦ .(۱۶ /ﭼﻮن ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺻﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﻮال در آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و ﺗﻘﻮا را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آوری و ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،از

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺧﻮب ﺳﻮد ﻧﱪدهای؛ و اﮔﺮ ﺧﺪای را ﻫﺰار ﺑﺎر ﯾﺎدﮐﻨﯽ و ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎدﮐﻨﯽ و آن را ﺑﻪ

وﻗﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺪازی ،از اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺧﻮب ﺑﻬﺮه ﻧﱪدهای .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﮔﺮ درﻫﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﺑﺘﻮاﻧﯽ

درﻫﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺒﺨﺸﯽ و ﻧﺒﺨﺸﯽ ،از اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮدهای .از دﯾﮕﺮ آﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری

از ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ آﯾﮥ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺎزﻧﺪو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﻮ در دل ﺧﻮﯾﺶ ﻫﯿﭻ ﻓﺸﺎری اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ دل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻧﺴﺎ

 .(۶۵ /۴ﺷﺎﻫﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ آوردن ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ در ﺑﺎب اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺣﺎﮐﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ

ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ اﮔﺮ در ﻋﻤﻖ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻓﺸﺎری وﮐﺮاﻫﺘﯽ در ﮐﻼم ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر
داده ﺑﺎﺷﯽ ﯾﮑﯽ را ﺑﮑﺸﻨﺪ -از داﯾﺮۀ اﯾﻤﺎن ﺑﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﺸﺎن از اﯾﻤﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﲔ ﻃﻮر اﮔﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﱪ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ،رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ

۴۸

دادهﻫﺎی ﺧﺪا ﭼﻮن اﺧﻼق و ارزاق و ﻣﺮگ و اﻋﻤﺎل و آﻧﮕﺎه ذرهای در ﺧﻮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺣﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ در ﻣﺎ و

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻤﺎن ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻌﮥ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ در ﺑﯿﺎن آن ﭼﻪ در ﺑﺎب ﻓﻬﻢ ﺣﺮوف و اﺳﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آﻧﻬﺎ را درک ﮐﺮده و ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ در ﺗﻌﺒﲑاﺗﯽ
روﺷﻦ و ﭼﻪ در اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻫﻤﮕﯽ از دو ﺣﺮف در آﻏﺎزﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ»ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ« و

دﯾﮕﺮی»اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ« ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ»ﺑﺎ ﺧﺪا« اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی»ﺑﺮای ﺧﺪا« .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮی درﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ

ذات ﺧﻮد آدﻣﯿﺎن .ﺑﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪهام -ﺑﺎی ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻪ دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ارواح و اﺟﺴﺎد و ﺣﺮﮐﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ .ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم دل

ﻫﺎی ﻋﺎرﻓﺎن آرام ﻣﯽﮔﲑد؟ ﮔﻔﺖ :در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوﻟﲔ ﺣﺮف ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﻪ»ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ او ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯽ او زﯾﺒﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺘﺎر او

زﺷﺖ و ﺗﲑه ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﺎم او -اﻟﻠﻪ -ﻫﯿﺒﺖ وﮐﱪﯾﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺎم دﯾﮕﺮش -رﺣﻤﻦ -ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت

او ،و در ﻧﺎم دﯾﮕﺮش -رﺣﯿﻢ -ﻋﻮن و ﻧﺼﺮت او .ﭘﺲ ﭘﺎک اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎرا ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻪ»ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯽ او زﯾﺒﺎﻣﯽﺷﻮد« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ

ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ»ﺣﺴﻨﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺣﺴﻨﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .و»ﺑﻪ اﺳﺘﺘﺎر

او زﺷﺖ و ﺗﲑه ﻣﯽﮔﺮدد« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﭙﺬﯾﺮد و ردّ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ زﺷﺘﯽ»ﺳﯿﺌﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ از اﺳﻢﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺷﺪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ و اﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮای
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﺪان .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻌﻨﺎی»ﺻﻤﺪﯾّﺖ« او را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺣﺎﻃﻪ ﯾﺎﻓﺖ)ﻃﻪ .(۱۱۰ /ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪا»اﻟﻠﻪ« اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ

اﮔﺮ ﻒﻟا از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد»ﻟﻠﻪ«)ﺑﺮای ﺧﺪا( ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻻم از آن ﺑﺮود»ﻟﻪ«)ﺑﺮای او( ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﺷﺎره در ﺣﺎل

ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻻم دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ»ﻫﺎء« ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ وﻫﻤﮥ رازﻫﺎ در ﻫﻤﲔ»ﻫﺎ« اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ

ﻣﻌﻨﺎی»ﻫﺎ« ﻫﻤﺎن»ﻫﻮ« اﺳﺖ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا را اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺮدارﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن از ﺑﲔ ﻣﯽرود و
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪای را ﻫﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا
را»اﻟﻠﻪ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.

از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻒﻟا« ﻧﺨﺴﺘﲔ و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺣﺮوف اﺳﺖ ،ﭼﻪ»ﻒﻟا« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳﺎﺧﺖ)اِﻟﻒ( ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را و ﺧﻮد در آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﺎﻧﺪ .و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه

ﺑﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدش ﺑﺎ ﺧﺪا ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻫﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮی از او ﺑﻪ ﻏﲑ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﻘﺎﯾﻖِ ﻓﻬﻢ در ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺪو رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را ارزاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺮب و ﺣﻀﻮرت در ﻧﺰد او ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﯽ
و ادراک ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای ﻏﲑ از ﻓﻬﻢ و درک دﯾﮕﺮ ﺣﺮوف دارد .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻨﯿﺪی»اﻟﻢ ذﻟﮏ« اﻟﻔﯽ را ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ

اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻻم ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻔﺎی ذﮐﺮ و وﺟﻮد ﻗﺮب در ﻓﻬﻢ ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪای ﭘﻨﺞ ﺷﺐ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و اﮔﺮ ﺗﻔﮑﺮ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم ﺗﺎ اﺑﺪ از آﻣﻮﺧﱳ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن رﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪم و ای ﺑﺎ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ،ﻋﻘﻞ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽرود .و ﭘﺎﮐﯽ و

۴۹

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺧﺮد را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .وُﻫَﯿﺐ ﺑﻦ وردﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و آداب ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه

ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻬﱰ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دلﻫﺎ را ﺻﺎﻓﯽ ﺳﺎزد و اﻧﺪوه را ﺑﺪانﻫﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ و درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎرۀّ درﺳﺖ از ﻗﺮآن دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آن را ﻏﻠﻂ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻗﺮآن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﻧﮑﻨﯽ و در رﺑﻮﺑﯿﺖ او

ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﮑﻨﯽ و از ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮی و ﺳﺨﻦ ﺧﺪای را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﯽ .ﻧﻤﻮﻧﮥ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه از ﻗﺮآن

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ :از ﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﮥ»اﯾﻮب آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪای را ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎ زﯾﺎن و آﺳﯿﺐ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«)اﻧﺒﯿﺎ (۸۳ /ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪهام دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺘﯿﻢ در

ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ»آﯾﺎ ﺗﻮ را ﯾﺘﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ و ﭘﻨﺎﻫﺖ دادﯾﻢ؟«)ﺿﺤﯽ (۶ /از د ّر ﯾﺘﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﺎب و

ﻧﺎﯾﺎب .از دﯾﮕﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ»ﺑﮕﻮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺸﺮی ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«)ﮐﻬﻒ (۱۱۰ /ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮی ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻤﺖ و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و از ﺟﻬﻞ و
ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺎروای ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی درﺳﺖ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ»ﺟﺰﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﱃ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد«)ﺷﻌﺮا (۸۹ /ﮔﻔﺖ :دل ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ ﺧﺪا را در آن اﺳﺖ و ﺟﺰ او ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﺟﻠﻮه ﮔﺮ اﺳﺖ و در دل ﻫﯿﭻ ﺷﻌﻞ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .و ﺳﻮم در آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﭘﺎﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

ﺑﺮﯾﺪه و از ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻓﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا از ﺧﺪا ﻓﻨﺎ ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪن

ﻃﺎﻋﺖ و ذﮐﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎدﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪا ازو ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻒ آورده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺪو ﭘﯿﺶ از
ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را ﯾﺎدﮐﺮده

اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻬﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﻣﻬﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﻤﻪ

را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮﯾﺶ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺷﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ»اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺲ

ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﻫﻤﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ«)ﺷﻌﺮا ۷۸ /ﺗﺎ  .(۸۰ﭘﺎﺳﺦ داد

ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و اوﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ را ﺧﺪاﮐﻢ ﮐﺮد و

ﻣﺤﺒﺖ را ﺷﺮاﺑﻢ ﺳﺎﺧﺖ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪاﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲِ ﻣﺮگ زاﯾﻢ را

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻦ راﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ آرزوﻣﻨﺪم و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﮕﺮدم آن روز

ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اوﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ رﺳﯿﺪه
از ﺑﺮﮐﺖ او رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ آرزوﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ازو ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﺷﺒﻠﯽ درﺑﺎرۀ»ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﮕﻮ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﻨﺪ«)ﻧﻮر (۳۰ /ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ.ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮ را از ﺣﺮام
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎن دل را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺷﺒﻠﯽ را از آﯾﮥ»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ﻗﺮآن ﯾﺎدﮐﺮدی

اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دل دارد ﯾﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دارد و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ«)ق (۳۷ /ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻠﺐ او ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻓﻘﻂ دﻟﻢ ﻧﮕﺮان ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﻤﮥ اﺟﺰای ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ دل ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵۰

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از راه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ از راه اﺷﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ را ﺷﺎﻫﺪ آورد
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﻐﺰشﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« و اﺷﺎرهاش ﺑﻪ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺲ از آﻣﺪن آﯾﻪﻫﺎی

روﺷﻦ و ﺑﯿﻨﺎت ﺣﻖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ)ﺑﻘﺮه (۲۰۹/زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از وﺟﻮد

ﻣﺤﺐ ﻋﺬاب و درد رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ دﻟﯿﻞ آراﻣﺶ و ﺑﯽاﺿﻄﺮاﺑﯽ او را ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن ﺳﻤﺎع

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ :ﮐﻮهﻫﺎرا ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﯽﭘﻨﺪاری اﺳﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﭼﻮن اﺑﺮ

درﮔﺬرﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﻊ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را درﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ)ﻧﻤﻞ .(۸۸ /ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را روزی از
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .او اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﮐﺮد»:ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ آن را

وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎنِ آن را ﺧﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«)ﻧﻤﻞ .(۳۴ /ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روش

ﺷﺎﻫﺎن در ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺮده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ دﱃ وارد ﺷﻮد ﭼﯿﺰی در آن ﻧﻤﯽﮔﺬارد

وﻫﻤﻪ را از دل ﺑﺮﻣﯽاﻧﺪازد و ﭼﯿﺰی در دل ﻧﻤﯽﺟﻨﺒﺪ ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ آن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ

ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺷﺎرهﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮی ﺑﺮﺳﻨﺞ ﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢ را از ﺳﻘﯿﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ .ﭼﻪ

ﺧﺮدﻣﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ رو دارد ،ﭘﻨﻬﺎﻧﯽﻫﺎ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ -.و ﺗﻮﻓﯿﻖ از

ﺧﺪاﺳﺖ.

۵۱

ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرم در ﺑﺎب اﺳﻮه ﺑﻮدن رﺳﻮل
ﺧﺪا)ص( و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺪاﺑﻪ او

ﺑﺎب اول در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درک ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف وﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ او و ﭘﲑوی
از او
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﮕﻮ ای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ

ﻫﺴﺘﻢ)اﻋﺮاف .(۱۵۸ /ار اﯾﻦ ﻗﻮل درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺗﻮ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،راه ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در آﺳﻤﺎن و

زﻣﲔ اﺳﺖ ازوﺳﺖ)ﺷﻮری ۵۲ /و  .(۵۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻔﯽ ﻫﻮاﻫﺎ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﱪ از روی ﻫﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ)ﻧﺠﻢ .(۳ /و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪش را وﺻﻒ

ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اوﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اُﻣﯽﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ آﯾﻪﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪ و
ﭘﺎﮐﺸﺎن ﺳﺎزد وﮐﺘﺎب وداﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد)ﺟﻤﻌﻪ .(۲ /و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه وﮐﺘﺎب

را ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﺣﮑﻤﺖ و راﺳﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺖ و آداب و اﺧﻼق و اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال و ﺣﻘﺎﯾﻖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮاﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ وﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻤﮥ آﯾﻪﻫﺎ را -ﺑﯽ ﮐﻢ وﮐﺎﺳﺖ -ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﻔﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ
ﻫﺮﭼﻪ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮان)ﻣﺎﺋﺪه .(۶۷ /و ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده

اش ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد :ﺧﺪای و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش را ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ)ﻧﺴﺎ .(۵۹ /و ﻧﯿﺰ :ﻫﺮﮐﺲ

ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ)ﻧﺴﺎ .(۸۰ /و ﻣﺮدﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آورد ﺑﮕﲑﯾﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺎزداﺷﺖ ،دوری ﮐﻨﯿﺪ)ﺣﺸﺮ.(۷/و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻮﯾﺪ

ﻫﺪاﯾﺖ داد :ﭘﲑو او ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ راه را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ)اﻋﺮاف .(۱۵۸ /و اﮔﺮ ﭘﲑوی اوﮐﻨﯿﺪ ،راه را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ)ﻧﻮر .(۵۴ /و

ﮔﻔﺖ اﮐﺮ ازو ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺑﻼی دردﻧﺎک دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن

ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﻣﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻼ و ﯾﺎ ﻋﺬاب دردﻧﺎک ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ)ﻧﻮر .(۶۳ /و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺮﻣﻮد

ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا در ﭘﲑوی راه ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ :ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ

دارﯾﺪ ،ﻣﺮا ﭘﲑوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد)آل ﻋﻤﺮان .(۳۱ /و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﻮه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ)اﺣﺰاب.(۲۱ /

از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﺧﱪﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺧﱪﻫﺎی او را -ﮐﻪ درﺳﺖ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ-
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﲑﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎی دارﯾﺪ ،زﮐﺎت را ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ
ﻣﺎ را ﭘﲑوی ﮐﻨﯿﺪ)ﻧﻮر .(۵۶ /و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺗﻮ ﺑﺮ راه راﺳﺘﯽ)زﺧﻮف .(۴۳ /ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻮه و

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺷﺪ ﭼﻪ او را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ او را

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ازو ﭘﲑوی ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻠﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ

۵۲

ﻗﺮآن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﭘﲑو ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ رﺳﻮل در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﻼق و اﺣﻮال

واﻓﻌﺎل او ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﮥ ﻗﺮآن ﮐﻪ :
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن)اﺣﺰاب .(۵۰ /و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪار :ﻣﻦ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﺳﺨﻦ او

در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ اﺑﻮﺑُﺮده ﯾﻨﺎر :ﺗﻮ ذﺑﺢ ﮐﻦ وﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮ روا ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﺪ .وﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻣﺤﮑﻢ از ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ درﺑﺎرۀ ﺣﺪود و اﺣﮑﺎم و ﻋﺒﺎدتﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن واﺟﺐﻫﺎ ،ﺳﻨﺖﻫﺎ ،اﻣﺮ ،ﻧﻬﯽ،
اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺖ ،ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﺻﻮل دﯾﻦ را ﭘﯽ ﻣﯽرﯾﺰد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل را داﻧﺸﻤﻨﺪان ،و ﻓﻘﯿﻬﺎن

ﮔﺮد آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و اﻣﺎﻣﺎن دﯾﻦ ﺧﺪا در زﻣﲔ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﲔ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﺪود و اﺻﻮل را اﺳﺘﻮارﺗﺮﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﻮۀ
ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﻬﱰ ﭘﲑوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﮥ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﮐﻨﮑﺎش ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدتﻫﺎ و اﺧﻼق،
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ را آورده ﺑﻮد و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﲑوی واداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺰرگﻫﺎ را ﺑﺰرگ و ﺧُﺮدﻫﺎ را

ﺧُﺮد و ﮐﻢﻫﺎ را اﻧﺪک و ﺑﺴﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻤﺮدﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ او دوری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد،

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ راه او ﺻﺒﻮری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن او ﻧﻔﺮت ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽﻫﺎی او رﻏﺒﺖ

ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،رﻏﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﭼﻪ دور ﺑﻮد دوری

ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ او ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ)رض( را روزی ازﮐﺮدار ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:ﮐﺮدار او ﻗﺮآن ﺑﻮد«
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن ﺑﻮد .و از ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ»:ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪم ﺑﺮای ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق«.

ﺑﺎب دوم در ﺑﯿﺎن آن ﭼﻪ از اﺧﻼق و اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ادب ﻧﻤﻮد و ﭼﻪ ﻧﯿﮏ ادب ﻧﻤﻮد« .و ﻧﯿﺰ»:از ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و از ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﱰ از او ﻣﯽﻫﺮاﺳﻢ« .و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ از اوﺳﺖ ﮐﻪ»ﻣﺨﺘﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪی

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪی ﺑﻨﺪه .ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎرت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎش .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﱪی ﺑﻨﺪه ،ﺗﺎ روزی ﺳﲑ و

روزی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﻢ« .و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ»:دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،از آن دوری ﮐﺮدم« .وﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﮐﻮه

اﺣﺪ ﻃﻼ ﻣﯽداﺷﺘﻢ آن را در راه ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪم ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ادای وامﻫﺎﯾﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻢ« .و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻓﺮدا ﻧﻤﯽاﻧﺪوﺧﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر روزیِ ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ

اﻧﺪوﺧﺖ .و ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب اوﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دو ﭘﲑاﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﺬاﯾﯽ را ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮرد و از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرﻓﺖ در

ﺣﺎﱃ ﮐﻪ از ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﺧﻮب ﺳﲑ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﻪ از روی اﺿﻄﺮار ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا

ﮐﻮﻫﯽ از زر ﺑﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر از او

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﺑﻼل ﻫﺮ ﭼﻪ داری ﺑﺒﺨﺶ و از ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﻣﱰس ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻢ

ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﺑﺮﯾﺮة در ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﻮردﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮرد و ﻣﺎﻧﺪه را ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪ آورد .ﭘﯿﺎﻣﱪ او

را ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﮕﺮان ﺷﺪی ﮐﻪ ﻧﺎن را در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑُﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻓﺮدا ﻧﮕﻪ ﻣﺪار ﭼﻮن ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ روز روزی ﻣﯽدﻫﺪ .و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮرد و

اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻫﺮﮔﺎه دو ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺎﺷﺖ و

۵۳

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎزرﮐﺎن ﻧﺒﻮد و از ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮ درازﮔﻮش ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ را ﺳﻮار
ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻔﺸﺶ را ﺧﻮد ﭘﯿﻨﻪ ﻣﯽزد و ﺟﺎﻣﻪاش را ﺧﻮد وﺻﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﯿﺰ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮش ﻧﻤﯽداﺷﺖ و از

ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽترﺳﯿﺪ و ﮔﺎه ﻣﺎه و ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و در ﺧﺎﻧﻪاش دود آﺗﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ
ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮردﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺗﲑه و آب ﺑﻮد.

ازو ﻫﻤﭽﻨﲔ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺶ را ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ)ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ( و آﻧﻬﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و در

ﻫﻤﲔ ﺑﺎره آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ زﻧﺎﻧﺖ را ﺑﮕﻮ اﮔﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ...ﺗﺎ آﺧﺮ)اﺣﺰاب .(۲۸ /و

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد»:ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺮا ﺧﺎک ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺧﺎک ﻧﺸﲔ ﺑﻤﲑان و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﮐﲔ ﻣﺤﺸﻮر ﮐﻦ« .و

ﻧﯿﺰ»ﺧﺪاوﻧﺪا روزی ﻣﺮا ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ روز ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎ« .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧُﺪری ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﭼﻨﲔ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ -ﮔﺮ ﭼﻪ از

ﺧﻮد او ﻫﻢ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺷﱰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻘﺎل ﻣﯽﻧﻬﺎد و آب ﻣﯽداد و ﮐﻔﺶ و ﺟﺎﻣﻪاش

را ﺧﻮد ﻣﯽدوﺧﺖ وﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﯽدوﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرش ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎدم را ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﺶ آرد ﻣﯽﮐﺮد و از ﺑﺮدن ﺑﺎرش ﺑﻪ دوش ﺧﻮﯾﺶ از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﲑ دﺳﺖ ﻣﯽ

داد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻼم را آﻏﺎز ﮔﺮﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﻣﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺧﻮار ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎن و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد .و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺮم ﺧﻮ و ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد و روﮔﺸﺎده و

ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻨﺎن -اﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻨﺪه زﻧﺎن -و اﻧﺪوﻫﮕﲔ -اﻣﺎ ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺨﺖ-ﻓﺮوﺗﻦ -اﻣﺎﻧﻪ ذﻟﯿﻞ -ﺑﺨﺸﻨﺪه -اﻣﺎ ﻧﻪ اﺳﺮاف ﮐﺎر-

و ﻧﺎزک دل و ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺧﻮردﮐﻪ آﮐﻨﺪه ﮔﺮدد و دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺸﺎد.

ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﱪ از ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮد .روزی ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﺴﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ -ﮐﻪ ﺑﲔ دو ﮐﻮه را آ ﮐﻨﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮاس ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ
را از دل ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮﺑﺎﻧﮓ و ﭘﺮدﺷﻨﺎم و دﺷﻨﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮ زﻣﲔ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ

و ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و در ﺑﺎزارﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽرﻓﺖ و دﺳﺘﺶ را ﺑﺎﻟﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و از
ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ -ﻧﻪ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮان -و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ دﻫﺎن ﭘﺮ ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﺮدهاش را

ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯽزد و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﮐﺴﯽ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد -ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا -و ﭼﻬﺎر زاﻧﻮ)ﻣﺘّﺮﺑﻊ( ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
داده ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻮن آﻧﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯿﻨﺪ ازﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ

ﺑﺴﺖ وﮔﺮﮐﺴﯽ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ زرﯾﻨﻪای ﭼﻮن ﮐﻮه اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ ﺑﺪو ﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .روزی

ﯾﺎراﻧﺶ را ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﺑﻮﻫﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﺗَﯿَﻬﺎن ﺑﺮد و از ﺧﻮردﻧﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ او ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :از دادهﻫﺎی ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ او را ﺑﺎ ﭘﻨﺞِ ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ ،ﺷﺸﻤﯽ را ﻫﻤﺮاه ﻧﱪد

و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﻣﯿﺰﺑﺎن .رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎری داﺷﺖ و ﺑﺮ آن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻮد آن را از ﺧﻮد دور
ﺳﺎﺧﺖ وﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﺶ ﻣﺮا ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .از او درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه

ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دو ﺟﺎﻣﻪ دارﯾﺪ؟ و ﻣﯽﮔﻔﺖ وﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪﻫﯿﺪ .و ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮرﻧﺪ آدﻣﻢ و ﻓﺨﺮی ﻧﺪارد .و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از آﻧﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽزﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن اﻧﺼﺎرﻧﺪﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ ،ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎک

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯽﺑﻬﺮه از زﯾﺒﺎروﯾﺎﻧﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ.

از ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮا ﭼﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮﺷﮥ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﻢ

روز ﭘﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﻢ روزی ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل درازا دارد .ﻣﺎ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎﻣﱪان از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺨﺘﯽ

۵۴

ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻬﱰ ﺑﯿﺸﱰ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﯾﻨﺪارﯾﺶ آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ

ﭼﻪ دﯾﻨﺪارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی دارد .ﻣﺮدی ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﱪا ،ﺑﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ در دﻟﻢ ﺟﺎی دارد .ﮔﻔﺖ:
ﭘﺲ ﺑﻼ را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺳﺎز.

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی ﮔﻔﺖ :از دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ در ﻧﮕﺎﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽداﻧﯿﺪﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﺘﺎن
ﭼﯿﺴﺖ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺧﻮد را از آن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ و از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺳﺮﭙش در ﮔﺮو ﯾﮏ

ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺟﻮ .او دﯾﻨﺎری و درﻫﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﻣﲑاﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ودر ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺒﺎﺑﯽ

ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻣﲑاﺛﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﺪۀ ﺛﺮوت ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪﯾﻪ وﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﻄﯿﻪ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﺧﻮردن ﺻﺪﻗﻪ دوری ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﯽ

ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎل ﺑﯿﻨﺪوزم و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﮑﻪ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮐﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻦ و از ﺳﺎﺟﺪان ﺑﺎش و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ او را ﺑﺮﭙﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ رﺳﯽ)ﺣﺠﺮ ۹۸ /و .(۹۹

ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻫﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :روزی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﺸﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻧﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺘﻢ:

ﻫﻤﻪ را ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻧﻪاش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ»:ﻫﻤﻪاش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺟﺰ ﻫﻤﲔ ﺷﺎﻧﻪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ن و ﻗﻠﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮ در ﺑﺎب ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺷﯿﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪای و

ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺎداﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﻣﻨﺖ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدارﻫﺎﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ)ﻗﻠﻢ ۱ /ﺗﺎ  .(۴و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد وﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارد و ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ

ﺷﺪم .از ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﻓﺘﺎر او ﺣﯿﺎ ،ﺳﺨﺎ ،ﺗﻮﮐﻞ ،رﺿﺎﯾﺖ ،ذﮐﺮ ،ﺷﮑﺮ ،ﺣﻠﻢ ،ﺻﺒﻮری ،ﻋﻔﻮ ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ،رأﻓﺖ،

رﺣﻤﺖ ،ﻣﺪارا ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ ،وﻗﺎر ،ﺗﻮاﺿﻊ ،ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ،ﺟﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،آﺳﺎن ﮔﲑی ،اﺧﻼص ،راﺳﺖ

ﮐﺎری ،زﻫﺪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮدی ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﺧﺸﻮع ،ﺧﺸﯿﺖ از ﺣﻖ ،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رواﯾﺖ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﺑﻮد و داﺋﻢ اﻟﻔﮑﺮ و درﺳﯿﻨﻪاش ﺟﻮﺷﯽ ﭼﻮن ﺟﻮﺷﺶ دﯾﮓ ﺑﻮد و آﻧﻘﺪر ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﺪمﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ! ﺧﺪا ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪۀ ﺗﻮ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﲑی؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺷﺎﮐﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و از
ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ازو ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﺪو ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ و از ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد درﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﮐﺴﯽ

اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺮﮐﺴﯽ ﺧﺸﻢ ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﻖ ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

او ﺑﺮای ﭘﲑ زﻧﺎن ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮی ﺷﻔﯿﻖ و ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻤﺎن ﭼﻮن ﭘﺪری رﺣﯿﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﱃ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ

ﮔﺬارد ﺑﻪ ورﺛﻪاش ﻣﯽرﺳﺪ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎﱃ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺰارد از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻢ و

ﺧﺸﻤﮕﲔ ﻣﯽﺷﻮم اﮔﺮﮐﺴﯽ را دﺷﻨﺎم دادهام ﯾﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدهام ،اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻔﺎرۀ او ﺳﺎز .اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم ،ﻧﻪ ﻣﺮا زد و ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪام ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻪ ازﮐﺎرم ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﯽ رﻓﺘﺎر

او ﻧﺒﻮد ﺟﺰ در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺮدارش ،اوج ﮐﻤﺎل رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﭼﻪ او ﺑﻪ ﺻﻠﺢ وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻫﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻣﮑﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او را در درۀ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﻮاع

ﻋﺬابﻫﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ و او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را اﺧﺮاج ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮش ﺷﮑﻨﺒﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و دﻟﺶ را ﭘﺮ درد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺘﻠﺶ را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﮑﻪ
را ﺗﺴﺨﲑﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﯿﺎن او را ﻧﺴﺘﻮدﻧﺪ و او ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﲑوز ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﺧﻮار و زار

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺪا را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ او درود ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ

ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺧﺮده و ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪ

۵۵

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن رود در اﻣﺎن اﺳﺖ)ﯾﻮﺳﻒ .(۹۶ /ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﺑﺎب او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ وﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را

ﯾﺎدﮐﺮد وﮔﻔﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻪای را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻧﻤﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺑﯿﺎن آن ﭼﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( درﺑﺎرۀ آﺳﺎن ﮔﲑی وﮐﺎم ﮔﲑی در ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﺣﺎل ﻋﻮام و ﺧﻮاص در اﻗﺘﺪا ﺑﻪ او

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﻮال ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ و ﺑﻨﯽ ﻧﻀﲑ و ﻓﺪک و ﺧﯿﱪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ او

ﮔﺮدآورد و ﻧﯿﺰ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻨﯽ و ﺷﻤﺸﲑی ﮐﻪ ﻏﻼف آن ﻧﻘﺮه ﮐﺎری ﺑﻮد و ﭘﺮﭼﻢ و اﺳﺐ و ﺷﱰ و درازﮔﻮش و ﻋﺒﺎ و
ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﺷﱰ اﻫﺪاﯾﯽ ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﻏﲑه ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ را ﺧﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺣﻠﻮای ﺳﺮد را دوﺳﺖ داﺷﺖ

و اﻓﺮوﺷﻪ)ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻠﻮای روﻏﻨﯽ( ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺳﲑ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ازورﺳﯿﺪه

اﺳﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ آﺳﺎن ﮔﲑی و اﺟﺎزهﻫﺎﯾﯽ از اوﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﲑﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﻣﺎم ﻫﻤﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»:دﯾﻨﯽ راﺳﺘﲔ و آﺳﺎن ﮔﲑ آوردهام«.

وﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪای ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن آﺳﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزۀ ﺑﻬﺮهوری از دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽداد و در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
ﻣﺎل وﮔﺮدآوری و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را آزاد ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﱳ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ -ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺒﺎه

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﮐﻪ ﻣﺎل ﮔﺮد آورﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ،

اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎروا ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ آ ﮔﺎه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﲔ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ

و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ)اﺣﺰاب .(۴۱ /و اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻤﺎن

دارﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۲۳ /و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺮﭙﺳﺘﯿﺪ)اﻧﺒﯿﺎ .(۹۲ /ﭘﺲ ﻓﻘﻂ از ﻣﻦ
ﺑﱰﺳﯿﺪ)ﺑﻘﺮه .(۴۰ /و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ .اﻟﺒﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد و دلِ ﻣﺮدﻣﺎن را روﺣﯿﻪ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻫﻤﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ

ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﯿﺸﱰﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﭼﻮن در ذات ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ و ﺗﺎب ﺷﮑﺮ و

ﺻﱪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺘﺎﯾﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ وای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺷﻬﻮات و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﯿﺰ وادارد ﺣﺎل آن

ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان را ﭘﯿﺎﻣﱪی ،ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ دل ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮن اﺑﺰاری ﺑﻪ ﮐﺎﻻی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ

ﻧﮕﺮﻧﺪ .آﯾﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ از اﻫﻞ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎ ﺧﺪای ﻣﯽﮔﲑد ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ

و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن واﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ)ﺣﺸﺮ (۷ /ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را آﮔﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاﯾﯽ از

ﺧﺪا و رﺳﻮل اوﺳﺖ؛ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎل ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﺧﻤﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﱪ
ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد.

ﻣﺮدم در ﭘﲑوی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ او ﺳﻪ ﮔﺮوﻫﻨﺪ:

.۱ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰﺷﺎن ﻫﻤﲔ آﺳﺎن ﮔﲑیﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺎت و ﺗﺄوﯾﻞ وﮔﺸﺎده ﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ.

.۲ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺣﺪود و اﺣﮑﺎم دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ.
.۳ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺳﺖ دﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻣﺒﺎدی دﯾﻦ ﺷﻨﺎاﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺘﻮده

و ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق و اﻣﻮر ﺷﺮﯾﻒ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎ و راﺳﺖ ﮐﺎری و درﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎری روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﺣﺎرﺛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺣﻘﯽ را ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺎرﺛﻪ ﮔﻔﺖ:

از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪهام و ﺷﺐﻫﺎ را ﺑﯿﺪارم و روزﻫﺎ را ﺗﺸﻨﻪام ...ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺑﺮﯾﺪهای اﺳﺘﻮار ﺑﺎش و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
اوﮔﻔﺖ :ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﺶ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

۵۶

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻢِ ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ:

.۱ﺣﺪﯾﺚ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ از او اﯾﻤﺎن و اﺣﺴﺎن را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :اﺣﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای را ﭼﻨﺎن ﺑﺮﭙﺳﺘﯽ ﮐﻪ

ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ...

.۲ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﭘﯿﺎﻣﱪ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ! ﺧﺪا ﻧﮕﻪ دار ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧﺪا ﺗﻮ را
ﻧﮕﻪ دارد.

.۳ﺣﺪﯾﺚ واﺑﺼﻪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪات اﺳﺘﻮارﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑِﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺪان اﺳﺘﻮار

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

.۴ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﲑ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮐﻪ :ﺣﻼل روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺣﺮام ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﮥ اوﮐﻪ :در
اﺳﻼم ﻗﺎﻋﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ و ﻧﻪ ازﮐﺴﯽ زﯾﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮی.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن آن ﭼﻪ در ﺑﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﲑوی ﻣﺸﺎﯾﺦ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻤﺮاﻟﻮاﺣﺪﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﯽ رﯾﺰی

ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧُﺠﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﲑی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﺮ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪﮔﻔﺖ و ﻫﺮﮐﺲ

ﻫﻮس را ﺑﺮ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﲑه ﺳﺎزد ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﭘﲑو ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ)ﻧﻮر .(۵۴ /از ﻃﯿﻔﻮر ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋُﻤّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﺮدی را ﺑﺒﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮد را وﱃ زﺑﺎﻧﺰد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ -و اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ و ﻧﺎﻣﻮر در زﻫﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮد -و او را ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻃﯿﻔﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ ﺑﺮای دﯾﺪار او رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻮن او را دﯾﺪﯾﻢ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪاش درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ،

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺪو ﺳﻼم ﻫﻢ ﻧﮑﺮد وﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺳﺎدۀ ﺧﻮد ﺑﻪ آداب ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﭘﺲ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اوﻟﯿﺎ و ﺻﺪﯾﻘﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ از ﻃﯿﻔﻮر ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮج ﺧﻮراک و ﺧﺮج زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﲑم اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم اﯾﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ رواﺳﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﺰﮔﺰ از ﺧﺪا ﭼﻨﲔ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮد .از ﺧﺪا ﭼﻨﲔ

درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮدم اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮج ﺧﻮراک و زﻧﺎن ﻣﺮا داد و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ از ﭘﺬﯾﺮش زن ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

اﺑﻮﻃﯿﺐ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻋﮑﯽ ﺑﻐﺪادی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ در روز ﻣﺮگِ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺑﻮدم .ﺑُﻨﺪار دﯾﻨﻮری ﮐﻪ

ﺧﺎدم ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻮد ودر دم ﻣﺮگ ﺑﺎ او ،وارد ﺷﺪ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم در وﻗﺖ ﻣﺮگ از او ﭼﻪ دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﺮق ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ وﺿﻮﯾﻢ ﮐﻦ .او را ﺑﺎوﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ اﻣﺎ
ﺷﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺮدم .دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ را در رﯾﺸﺶ ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺟﻌﻔﺮ
ﮔﺮﯾﺴﺖ وﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن رﯾﺶ را در وﺿﻮ از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺣﺘﯽ در

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ؟

از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﺎدش در ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف

ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ودر ﻓﻘﻪ اﺑﻮﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳُﺮَﯾﺞ و در ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ ﺛﻌﻠﺐ و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺮﺑﯽ .از ذواﻟﻨﻮن
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ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺧﺪا را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .و ﺟﺰ ﺧﺪا را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﺳﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .و ﺳﻬﻞ

ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ذوق و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺪﻫﺪ دروغ اﺳﺖ .واﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮔﻔﺖ:

ﭼﻬﻞ روز دﻟﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ راه ورود ﻧﻤﯽدادم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﮔﻮاه ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﮐﺮد :ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ.

اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺑﺎب ﭘﲑوی از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا دمِ دﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﲔ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺮدم و
ﻓﻘﻂ آﺳﺎنﻫﺎ را آوردم -.از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ-
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ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت)درﯾﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ(
ﺑﺎب اول ﺷﯿﻮۀ ﺻﻮﻓﯿﺎن در درﯾﺎﻓﺖ درﺳﺖ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮﭙﺳﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :روشِ درک اﻫﻞ ﻓﻬﻢ ازﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ

ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( و رﻓﺘﺎری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﮔﲑﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺷﺎرتﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫﺎی دل ﺑﻪ وﯾﮋه دلﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
اﺳﺖ ،دلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻟﻄﺎﯾﻒ و اﺳﺮار و ﻣﻌﺎرف ﻧﺎﭘﯿﺪا و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی

ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ در ﻗﺮآن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮ دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﻔﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ؟)ﻣﺤﻤﺪ .(۲۴ /و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﲑد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ داﻧﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ

ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ« .وﻗﻔﻞِ دل ،ﮔﺮﻓﺘﺎری آن ﺑﺮ اﺛﺮ زﯾﺎدی ﮔﻨﺎه و ﭘﲑوی ﻫﻮا و دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ و ﻃﻮل ﻏﻔﻠﺖ و ﺷﺪت

ﺣﺮص و آﺳﺎﯾﺶ ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺪح دوﺳﺘﯽ و ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را از دل ﺑﺎ ﺻﺪق ﺗﻮﺑﻪ و

ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﻔﻞﻫﺎ از دلﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و داﻧﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺧﻨﺪﮔﯽﻫﺎ از ﻧﻬﺎنِ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ دل ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ و

زﺑﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺎن آن ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻏﺮاﯾﺐ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﻟﺸﺎن را ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻮراﻫﺎن و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮشﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﻮا و دلﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺴﺖ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و
دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ه اﺳﺖ :آﯾﺎ در ﻗﺮآن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺰ ﺧﺪا آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد،

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد)ﻧﺴﺎء .(۸۲ /ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ و ژرف اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﺎب ﻗﺮآن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﻗﺮآن ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و از آن ﻣﯽﺗﻮان داﻧﻪﻫﺎ ﭼﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﻮف ﺳﺮاﻏﺸﺎن

آﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ و اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﻫﻞ ﻋﻠﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از آن درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ)ﻧﺴﺎء .(۸۳/ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اوﻟﻮاﻻﻣﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻫﻞ داﻧﺸﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای

اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای اﻫﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط آورده اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪای ،ﻣﺮا ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮز .ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ»:ﻫﺮ ﭼﻪ را

در آﻏﺎز ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﲑی ،اﺳﺘﻮار دار ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻋﻠﻢﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزم« .ﻋُﻠﻤﺎ و ﻓﻘﯿﻬﺎن

در ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺸﻬﻮری از آﯾﻪﻫﺎی ﻗﺮآن وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( دارﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﱳ ﺑﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ»:ﮐﺮدارﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی را از ﭘﺎداش آن رﺳﺪ ﮐﻪ در درون اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ او
ﺑﺎﺷﺪ «...ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درﺳﯽ ﺑﺎب از ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎ ﮔﲑد ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻨﻬﺎ از

ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ژرف اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺧﺮدورزاﻧﮥ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،ﯾﺎری ﺣﻖ و راﻧﺪن
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ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .زﯾﺒﺎﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎیِ ﻋﻠﻤﯽ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و اﺧﻼص و راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎن در داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪان و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪات و رﯾﺎﺿﺎت و ﭘﺮﺳﺘﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎب دوم در ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺘﻼف در ﺑﺎب ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ای دوﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺎ داﻧﺶ ﯾﺎرﯾﺖ ﮐﻨﺎد و از وﺟﻮدت ﮔﻤﺎن را ﺑﺮاﻧﺪازد ،ﺑﺪان ﮐﻪ :ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن و

ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب ﻧﯿﺰ در ﻓﻬﻢ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و داﻧﺶﻫﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮف اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﺧﺎص دارﻧﺪ .ﮔﺎه از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن
و اﺧﺒﺎر ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎزک ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﻮار داﻧﺸﯽ و رازﻫﺎیِ ﮔﻨﺞ آﻣﯿﺰ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮﺷﻪای از ﺧﺮﻣﻦ

آﻧﻬﺎ را ﻣﯽآورﯾﻢ -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ .-ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای -ﻫﻤﭽﻮن اﺻﺤﺎب ﻇﺎﻫﺮ -دارﻧﺪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻔﺎوت ادراکﻫﺎﯾﺸﺎن»ﺣﮑﻢ« ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺎ ﺑﺪاﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن

ﭼﻨﲔ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد ﭼﻮن ﮐﻪ اﺣﻮال اﻫﻞ دل ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﮑﺎرم و اﺣﻮال و اﺧﻼق ﻣﻘﺎمﻫﺎ و

ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی دل اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﺧﺘﻼف ﻋُﻠﻤﺎ»رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ« .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ در ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺧﺮده ﻣﯽ

ﮔﲑد وﺧﻄﺎی او را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را از ﺧﻄﺎی او دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﮑﻨﺪ -ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ
اﻧﺪﯾﺶ ،ﺧﻄﺎی ﺧﻄﺎاﻧﺪﯾﺶ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ -دﯾﻦ ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن و

اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﯿﺰ رﺣﻤﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺒﺪﱃ از آن ﭼﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺎه ﺧﻮﻳﺶ را ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺨﻦ

ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و وﺟﺪ وﻳﮋة دل ﺧﻮد را ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺖ و ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب و ﻣﺮﯾﺪان ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻮه و

ﻧﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺮﺗﺒﺖﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ را ﺳﺨﻦ ذواﻟﻨﻮن اﺳﺘﻮارﺗﺮ

ﻣﯽﺳﺎزد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از او وﺻﻒ ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ آرام ﻧﮕﲑد وﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ

او آرام ﮔﲑد« .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﺳﺖ اوﺳﺖ و

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ او را ﺗﻤﻠﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .اﺑﻮﺣﺎرث اَوﻻﺳﯽ را از ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

اُﻧﺲ ﻧﻤﯽﮔﲑد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﺧﻮﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد« .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ را از ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮐﺴﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪۀ وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در وﻗﺖ اول ﺑﻪ وﻗﺖ دوم ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻧﺎم ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺴﺖ« .ﺣﺴﲔ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر را از ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ،ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎیِ وارد ﺷﺪه را رد ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ« .ﻧﻮری را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﺑﺮاز ﺣﻖ ،ﮔﻤﺎنﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ

آراﻣﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« .ﺳُﻤﻨﻮن را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮدﻫﺎ اﻧﺲ ﻣﯽﮔﲑد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎدان ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎ

آرام ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎدان را ﻣﻔﻘﻮدﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ« .اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری را

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮐﻪ در ﻓﺮﻣﺎن وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ واردی درآﻣﺪ ،او را از ﻓﺮﻣﺎن وﻗﺖ

درآورد و ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﺎزد« .ﺟﻨﯿﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻨﯽ ﻧﮕﺮدد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از او اﺳﺘﻐﻨﺎ

ﮔﲑد« .ﻣُﺮﺗﻌﺶ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ»:آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﭙﺶ او را ﺑﮕﺰد و ﻧﺎﺧﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرش و رﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮد
ﻧﯿﺎﺑﺪ« .ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻔﺎوت در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﺎﯾﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در اﺣﻮال و اوﻗﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ

اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪهای وﯾﮋه ﺳﺰاﺳﺖ .ﻫﻤﲔ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻫﻤﲔ ﺷﻨﻮﻧﺪهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻓﺮﺧﻨﺪﮔﯽ
و ﺑﺨﺸﺶ و اﻓﺰوﻧﯽ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

۶۰

ﺑﺎب ﺳﻮم درﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺑﺎب ﺷﺮف و ﻓﻀﻞ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﻧﺶ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮآن و ﺧﺮد

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن را آوردﯾﻢ و ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮف در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺳﻮل او ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺷﺮف ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﺮ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺮﺗﺮی داده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ،ﺑﮕﻮ اﯾﻦ راه ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ
ﺑﺎ ﺑﺼﲑت .ﻣﻦ و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﲑو ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽداﻧﻢ و از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻢ)«.ﯾﻮﺳﻒ .(۱۰۸ /اﺑﻮﺑﮑﺮ

واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از»ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺑﺼﲑت« .آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش واﻣﯽدارم .ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ»ﺑﺎ ﺑﺼﲑت« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهای در ﻫﺪاﯾﺖ

آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ .و ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺳﻮد و ﻧﻪ در زﯾﺎن ،ﻣﺎ دﺳﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد . .و ﻣﻌﻨﺎی»ﻣﻦ و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﲑو ﻣﻦ اﺳﺖ« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ .و»ﻣﻦ از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ« .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ را از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻢ ﯾﺎ ﺧﻮدم دﯾﮕﺮان را

ﺑﺪان ﺑﺨﻮاﻧﻢ .و ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻂ داده و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی روی

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ او را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آورد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد)اﻋﺮاف/

 ،(۲۹ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ و دوﺳﺘﺶ دارﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ او ﺗﺒﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ:
راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻋﺮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺗﺒﺎه و ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ.

ﺻﻮﻓﯿﺎن ازﮔﻔﺘﺎر ﻗﺮآن در ﺑﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮔﻔﺖ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺳﯿﻨﻪام را ﮔﺸﺎده ﺳﺎز و ﮐﺎرم را آﺳﺎن ﮐﻦ)ﻃﻪ .(۲۵ /ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﯽدرﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ

ﺳﯿﻨﻪات را ﮔﺸﺎده ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ)اﻧﺸﺮاح .(۱ /ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺪای را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ :روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﻮارم
ﻣﺴﺎز)ﺷﻌﺮا .(۸۷ /ﺧﺪا ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی داد و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ -ﺑﯽ ﺳﺆال : -روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﺮاه او را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ)ﺗﺤﺮﯾﻢ .(۸ /و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪات را ﮔﺸﺎده ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ و از

دوﺷﺖ ﺑﺎرت را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ...ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ)اﻧﺸﺮاح ۱ /ﺗﺎ  .(۶از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب آن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺪو راه ﻧﻤﻮده و ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﯿﺪا را

ﻧﺸﺎﻧﺶ داده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻬﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪﯾﻢ)اﻧﻌﺎم .(۷۵ /وﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ:

آﯾﺎ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﻧﻤﯽﻧﮕﺰﯾﺪ)اﻋﺮاف .(۱۸۵ /و آﯾﺎ در ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ)روم .(۸ /و آﯾﺎ در ﺷﱰ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه)...ﻏﺎﺷﯿﻪ .(۱۷ /اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ -ای ﻣﺤﻤﺪ-

ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﻪ را ﻣﯽﮔﺴﱰد)ﻓﺮﻗﺎن .(۴۵ /ﭼﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم او آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی)...ﻓﺮﻗﺎن.(۴۵ /

در ﺗﻔﺎوت ﺧﻠﯿﻞ)اﺑﺮاﻫﯿﻢ( و ﺣﺒﯿﺐ)ﻣﺤﻤﺪ( ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧُﻠّﺖ)دوﺳﺘﯽ( آن اﺳﺖ ﮐﻪ دل را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽآورد و
ﻣﺤﺒﺖ)دوﺳﺘﯽ( ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺴﺘﯽ دل ﯾﻌﻨﯽ ژرﻓﺎی آن ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻮن

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺟﺰ ﻣﺤﺒﻮب)دﻟﺪار( از دل ﻣﯽزداﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ از ﺧﻠﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ»:ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را

ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺑﻪ ﺟﺎی آر «.و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ زودی ﭼﻨﺪاﻧﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺮدی)ﺿﺤﯽ.(۵ /

ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ در ﺑﺮﺗﺮی ﺣﺒﯿﺐ ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻞ اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آدم را وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮﺑﻪاش ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آدم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺮﭘﯿﭽﯿﺪ و ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺖ)ﻃﻪ .(۱۲۱ /از ﺧﻄﺎی آدم ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ

۶۱

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮ او ﺑﺨﺸﻮد و راه را ﻧﺸﺎﻧﺶ داد)ﻃﻪ .(۱۲۲ /ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﻄﺎی داوود را ﯾﺎد ﻣﯽآورد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:او را ﺑﺨﺸﻮدﯾﻢ)ﺻﺎد .(۲۵ /و ﻧﯿﺰ از ﺳﻠﯿﻤﺎن آ ﮔﺎﻫﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را آزﻣﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ

ﺻﻨﺪﱃ ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺮی اﻧﺪاﺧﺘﯿﻤﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ)ﺻﺎد .(۳۳ /اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺧﺪا ﺑﺒﺨﺸﺎد ﺗﻮ را ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را اﺟﺎزت دادی؟)ﺗﻮﺑﻪ .(۴۳ /ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد اُﻧﺲ داد ﺗﺎ ﻧﻬﺮاﺳﺪ

و از ﻋﺘﺎب ﺑﯿﻤﯽ در دل ﻧﯿﺎورد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮزادﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﯿﺸﲔ و ﭘﺴﲔ ﺗﻮ را)ﻓﺘﺢ.(۲ /

ﻧﺨﺴﺖ از آﻣﺮزش ﺳﺨﻦ راﻧﺪه وﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﺨﺸﻮده و ﺑﻌﺪﮔﻨﺎه را آورده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ

را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﺎ داده و ﺑﺮای او اﻓﺰوده اﺳﺖ ﺷﮑﺎف
ﻣﺎه و ﺟﻮﺷﺶ آب از اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﻣﻌﺮاج و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ را.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺎﻣﱪان را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ دوﺳﺘﯽ)ﺧﻠّﺖ( را و ﺑﺮای
ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯽ)ﮐﻼم( را و ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺪرت)ﻣﻠﮏ( را و ﺑﺮای اﯾﻮب ﺑﺮدﺑﺎری)ﺻﱪ( را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای

ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ازﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮد وﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ

ﺗﺎ در اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻧﺴﺎزﻧﺪ)ﻧﺴﺎ .(۵۶ /وﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ

اﻧﺪ)ﻓﺘﺢ .(۱۰ /وﮔﻔﺖ :ﺗﻮ آﻧﺎن را ﻧﮑﺸﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ و او ﺗﲑ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪی آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﲑ اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ﺧﺪا
ﺗﲑ اﻓﮑﻨﺪ)اﻧﻔﺎل .(۱۷ /و ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪش ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻮن او را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(

ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﲑم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺎزم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ دﮔﺮون ﻣﯽﮔﺮدم«.

ﺷﺒﻠﯽ را از ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﮔﺮدی از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰی و ﭘﺮ از ﻫﺮاس آﻧﻬﺎ ﻣﯽ

ﺷﻮی)ﮐﻬﻒ .(۱۸/ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﺟﺪاﺳﺖ آﮔﺎه ﺷﻮی ،از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰی و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮی .و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ آﯾﮥ :ﭘﺎک اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهاش را ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻗﺼﯽ ﺑﺮد ،ﻣﺴﺠﺪی

ﮐﻪ ﭘﲑاﻣﻮﻧﺶ را ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ)اﺳﺮاء ،(۱ /ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻌﺮاج ﻓﻘﻂ روﺣﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﻔﺘﻪ

اﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ»:ﺑﻨﺪهاش را« ﭼﻮن اﺳﻢ ﺑﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﭘﯿﮑﺮ راﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ روح .در ﺑﺎب آﯾﮥ :و
ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ)ﻧﺴﺎء ،(۱۱۳/ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪن وﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﺗﻮ ﮐﺎری ﺳﱰگ اﺳﺖ ﭼﻪ

ﭘﯿﺎﻣﱪی و رﺳﺎﻟﺖ را ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮف اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎداش و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻮد او را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻤﯽداد ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻋﻤﺮﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ او را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪهاﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب آﯾﮥ:
ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎش ﭼﻮن ﺗﻮ در ﭼﺸﻢ ﻣﺎﯾﯽ)ﻃﻮر ،(۴۸ /دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ

ﭘﺎداش ﮔﲑﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮدﺑﺎری را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﮐﺎری ﭘﺎداش ﮔﲑد و آن ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋۀ او در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻗﺮآن در ﺑﺎب ﺧﺼﻮﺻﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص.(,

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ﺑﺎب ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ وﻓﻀﻞ او ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ در ﺳﺠﻮدش
ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاﯾﺎ از ﺧﺸﻤﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم و از ﻋﻘﻮﺑﺘﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮت و از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺘﻮدهای« .ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺳﺠﺪه

۶۲

ﮐﻦ و ﻗﺮب ﺑﺠﻮی)ﻋﻠﻖ .(۱۹ /ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺳﺠﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮب را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن آورده و

از ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎﻫﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ رﺗﺒﻪای دﯾﮕﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮب در آن ﺟﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻪ ﭘﻨﺎﻫﯽ از او ﺟﺰ ﺧﻮد او ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻗﺮب و درﯾﺎﻓﺖ را اﻓﺰوده و او
را از ﭘﻨﺎﻫﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﲑ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺘﻮدهای« ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه

اﺳﺖ و در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ اﻟﺘﺠﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ او روی ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﮐﻪ ﺗﻮانِ
ﭘﻨﺎﻫﯿﺪن را ﻧﺪارد ﭼﻮن ﮐﻪ وﯾﮋۀ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪﮐﻪ ﺣﺪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ روی ﺗﺎﻓﺘﻪ و از آن ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﺪت ﻗﺮب و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﺘﻮده ،ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ

ﺳﺘﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ درود ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﮔﻮاه وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از

ﺷﻬﺎدت ﻣﺮدﻣﺎن .و در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﺳﺘﻮدهای ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮب
اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺧﻮد رﻫﺎ ﮔﺮدد و در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ .و اﮔﺮ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و اﺷﺎرتﻫﺎی واﺟﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن وﻋﺎرﻓﺎن را در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮔﺮدآورﯾﻢ ﻋُﺸﺮی از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻠﻨﺪ
رﺳﻮل)ص( در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪﮐﻪ»:اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻢ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﯿﺪ و

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﯿﺪ و ﺑﺮ زﻣﲔ آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ« .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺧﺪا ﺑﺪو داده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﺎن داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ« ،و اﮔﺮ ﻣﯽ

داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ درﮐﺶ را دارﻧﺪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ آﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﺸﺎن .و اﮔﺮ از ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻤﻮل روزﮔﺎر ﺑﻮد ﻣﺮدﻣﺎن
اﻋﱰاف ﺑﻪ داﻧﺴﱳ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺪان ﺳﺎن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﮔﺮ

ﺣﻘﺎﯾﻖ رﺳﺎﻟﺖ او و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋهاش در ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﮐﻮهﻫﺎ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽﮔﺪازﻧﺪ و آب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺎن را ﻣﯽآﻣﻮزد ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ راﺳﺘﯽ را ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ)ﻣﺤﻤﺪ.(۱۹ /

و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ ﻋﻠﻤﻢ ﺑﯿﻔﺰا)ﻃﻪ .(۱۱۴ /و ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا آﮔﺎه ﺗﺮم و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻢ...

در ﮔﻔﺘﻪای دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺷﺎرﺗﯽ دارد ﺳﺨﺖ واﻻ ﮐﻪ ﺧﺮدﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را درﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ژرﻓﺎی آن ﻧﻤﯽ

رﺳﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن از درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮوردِ
ﭘﺮوردﮔﺎرم ،او ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ و ﻣﯽ ﭼﺸﺎﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺣﺪِ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﻪ و ﭼﻮن در ﭘﯿﺸﮕﺎه

ﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽآﺷﺎﻣﺪ ﭼﻪ ﺧﻮدِ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن رﺗﺒﻪ ﺧﱪ ﻧﺪارد و آن را وﺻﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در

ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ در دﻋﺎﻫﺎ ﮐﻪ»ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻮﻧﺎن ﮐﻮدک ﭘﺮﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻦ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ وا ﻣﮕﺬار.

ﻫﻤﮕﯽ ﭼﻬﺮهام را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪام ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﺟﺰ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه وﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ«.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﺧﻼص و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز و آرام ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎ او و در ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﻮد ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ وﺧﻮد را

ﭼﯿﺰی ﭘﻨﺪارد .اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ»:ﺑﺎ ﺻﺪق اﻟﺘﺠﺎ و ﺻﺪق ﻓﺎﻗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .در ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮥ

دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»ﭼﻪ دردﻧﺎک اﺳﺖ ﻣﺮگ« ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن وﮔﻮاراﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺨﺘﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪۀ ﭘﺮوردﮔﺎرﯾﺪ .اوﮔﻔﺖ»:ﭼﻪ دردﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻘﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ

ﺳﺨﺖ ﺷﻮق ﻟﻘﺎﯾﺶ را دارم«.

از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ داوود دﯾﻨﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دُﻗّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺟﺮﯾﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺟﻨﯿﺪ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی

ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ»ﻣﻦ ﺳﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪن آدﻣﻢ اﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از آن ﭼﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ؟ ﻣﻦ-
ﺟﺮﯾﺮی -ﮔﻔﺘﻢ»:ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺳﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آدﻣﻢ و ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻢ اﯾﻦ ﻋﻄﺎی ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻢ؛

۶۳

ﭼﻮن ﻓﺨﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ« .ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ .دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺟﻨﯿﺪ را از ﻣﻌﻨﯽ

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ زﯾﻨﺐ زن زﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﭘﺴﺮ او .ﺧﺪوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ازدواج زﯾﻨﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ رﺳﻢ ﻋﺮب را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻣﺮد را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ زنِ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ازدواج ﮐﻨﺪ و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺣﻼل اﺳﺖ و ﭼﻨﲔ ﮐﺮد .ﺟﻨﯿﺪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪﮐﻪ»آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺧﺪا و ﺑﻪ او

ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺑﻪ او ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدم ﻫﺮ روز ﺻﺪ ﺑﺎر« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﱪ در

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ و ﻫﺮ آن ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﱃ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ از ﺣﺎل ﭘﯿﺸﲔ ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﺮ ﺑﻮد،

آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﺟﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ-
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪهام -ﮐﻪ»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،اﮔﺮ ﯾﻘﲔ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽداﺷﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﻫﻮا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ«.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی آن -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮ آب ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ

ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮ ﻫﻮا ﻣﯽرﻓﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺶ ﺑﯿﺶ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﱪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﲔ ﺑﯿﺶ ﺑﺎوری
ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ﯾﻘﲔ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﺣُﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ»ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﺪا وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﺪا در آن ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ«.

ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎراﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اوﻗﺎت ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﻨﲔ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺧﻮد راﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ادب و ﻋﻠﻢ ﺑﺪاﻧﻬﺎ آﻣﻮزد و آﻧﺎن را ﭼﻮن ﺧﻮد ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﲑﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از

ﺻﻔﺖﻫﺎی دروﻧﯽ او ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪ آن را از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺒﯽ ﺑﯿﺪار

ﺷﺪم و رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﺴﺖ و ﺟﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ

ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮردﻧﺪ ،دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﺧﺪاﯾﺎ از ﺧﺸﻤﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ...ﺗﺎ آﺧﺮ«
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻗﺖ و ﺣﺎل او ﺑﻮد ﮐﻪ از دروﻧﺶ رازی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .آن

ﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﮔﺸﺖ ،دوﺑﺎره ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ
آﻧﺎن را ﺑﻬﺮهور ﺳﺎزد و ﺧﻮﯾﺶ را اﻟﮕﻮﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻔﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺳ ّﺮ او،
ﺑﺎﻃﻦ اوﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن از اﺧﺒﺎر ﻣﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺼﺮه از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮐﻪ»:ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮﺷﺶ دﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ« ﮔﻔﺖ -:در ﺟﻮاب ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﺳﺒﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﮑﺎر

ﺧﻮاﻧﺪ -ﮐﺴﺐ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮد و ﺗﻮﮐّﻞ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ او و از آن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ را ﺟﺰو ﺳﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﮐﻪ از

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻮﮐّﻞ آﮔﺎه ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﮐّﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻻاﻗﻞ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﻮﻧﺪ.

از ﺷﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮐﻪ»روزﯾَﻢ در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﻤﺸﲑم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺸﲑ ﭘﯿﺎﻣﱪ
ﺗﻮﮐّﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد .اﻣّﺎ ذواﻟﻔﻘﺎر ،ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻌﻪای آﻫﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ را

ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﺘﺎب دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن را از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺪه ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ:

از اﺑﻮﻋﻤﺮوﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮان در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻃﻮق ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﺟﻨﯿﺪ -در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم -ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﮐﻪ»:اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ

۶۴

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﲑ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﯿﺪ و آﮐﻨﺪه از ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮردﻧﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺷﺎداﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺑﺮ روی ﺧﺎک اﺳﺖ ،زﯾﻨﺖ زﻣﲔ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ)ﮐﻬﻒ .(۷ /و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ را

زﯾﻨﺖ زﻣﲔ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮراک ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻣﲔ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ«.

ﻫﻤﭽﻨﲔ درﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑّﯽ ﻧﮑﺘﻪای ﯾﺎﻓﺘﻢ در ﺗﻔﺴﲑﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﮐﻪ»ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺧﺪا

را ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وﮔﺮ ﺗﻮ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ او ﺗﻮ را ﻣﯽﻧﮕﺮد «.و ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ

در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از او ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺴﺎن را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﲔ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻔﺖ .آن ﻧﮑﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮو اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی»ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ« ﯾﻌﻨﯽ او را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﲔ رؤﯾﺖ و ﯾﻘﲔ ﺑﺒﯿﻨﯽ؛ و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( در ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺖ او

را ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ آورد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮ او ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎرﺛﻪ را -اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ او راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻘﲔ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎ»ﮔﻮﯾﺎ«)ﮐﺎن( ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎی ﺣَﺘﻤﺎ)اَنﱠ( ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺪن دل در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ

ﺣﻖ ﺑﺮای دل ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.

اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ را از ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ»وﱃ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺨﺎ و ﺣُﺴﻦ ﺧُﻠﻖ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه« .ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﺎن و
دﻟﺶ را در راه ﺧﺪا ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ او ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرش ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺪﺑﲑﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺷﺒﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎی

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ»ﻧﻔﺲ اﮔﺮ ﺑﺎور ﮐﻨﺪﮐﻪ روزی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،آرام ﻣﯽﮔﲑد «.ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
روزی دﻫﻨﺪۀ اوﺳﺖ آرام ﻣﯽﮔﲑد ،و ﺳﭙﺲ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را روزی

رﺳﺎﻧﺪ)ﻧﺴﺎء .(۵۸/از ﺟﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ»:دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن

ﮐﻮر وﮐﺮ ﻣﯽﺳﺎزد «.ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮت ﮐﻮر وﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺷﺒﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ»:ﻫﺮﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﻼ را دﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ «.ﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﺑﻼ آﻧﻬﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪا

ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و از ﺷﺒﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﭼﯿﺴﺖ»:ﺑﺮ دﱃ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از
دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ،ﭼﺸﺶ ﺣﻼوت آﺧﺮت ﺣﺮام اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﱪ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﺮ دﱃ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

از آﺧﺮت ﻫﺴﺖ ،ﭼﺸﯿﺪن ﺣﻼوت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺣﺮام اﺳﺖ.

از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻓَﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﻪ اﺑﻮ ﺣُﺠَﯿﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ»:ﯾﺎ اﺑﻮﺣﺠﯿﻔﻪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻠﻤﺎ و

ﺟﻮﯾﺎی ﺣﮑﻤﺎ و ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎش .از ﻋﻠﻤﺎ ،ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﺑﺮﭙس؛ داﻧﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺠﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺻﺪق و
ﺻﻔﺎ و اﺧﻼص ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ را ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮرِ او

ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ« .از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﯿﺴﺖ؟»ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ اش

ﺷﺎدش ﮐﻨﺪ و زﺷﺘﯽ اﻧﺪﻫﻨﺎﮐﺶ ﺳﺎزد «.ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﯽﻫﺎﯾﺶ ،ﻓﻀﻞ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪیﻫﺎ ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ

اﮔﺮ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ زﻧﺪ .ازو ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﭼﯿﺴﺖ»:دﻧﯿﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ

ﺟﺰ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ« .ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی ذﮐﺮ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﲑی از ﺣﺮام دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺣﺮاﻣﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮاز او آﯾﺪ ﺧﺪای را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دل ،ﺧﺪا را داﻧﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ازﮔﻨﺎه دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪای از آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻮدﯾﻢ

و ﻫﻤﲔ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ -اﮔﺮ ﺧﺪای ﺑﺨﻮاﻫﺪ -و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺻﻮﻻً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎ از ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ اﺻﻞ
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ دارد ﯾﺎ ﺧﲑ؟ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ -ﺟﻮاﻧﱰﯾﻦ ﻓﺮدِ ﯾﺎوران رﺳﻮل -ﻫﻢ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ»:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام درﺧﺖ ﺑﯿﺶ

از ﻫﻤﮥ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ آدﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ؟« ﻫﻤﻪ در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن را در ﻧﻈﺮ آوردﻧﺪ

۶۵

اﻣﺎ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ)ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ( درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮم ﺑﺎزم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ»:آن درﺧﺖ ،ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺖ« .ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧﺮﻣﺎ.

ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردی ﻣﺮا ﺑﯿﺶ از آن ﺷﺎد ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮﺑﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ« .از ﻣﱳ اﯾﻦ

ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ درﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ

ﺑﻮد .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دلﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ دلﻫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ

رازﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه را ﺑﻬﱰ درﯾﺎﺑﻨﺪ -.از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

۶۶

ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ﯾﺎران و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(
ﺑﺎب اول در ﺑﺎب اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن از ﻣﻬﺎﺟﺮان و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﭘﲑوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎوران)اﻧﺼﺎر( آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ از ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮداﺳﺖ)ﺗﻮﺑﻪ .(۱۰۰ /ﻇﺎﻫﺮاً»ﺳﺎﺑﻘﺎن« در

اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﺮ دوﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎرﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از

ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و»ﺳﺎﺑﻘﺎن« ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ آﯾﻪ ،ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺣﻘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺎت اﺑﺮار ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﭘﲑوی آﻧﻬﺎ را

ازﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﯾﺎران ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪام را اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،راه را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎﯾﯽ از
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن وﺳﯿﻠﮥ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺰرگ و

ﻧﻮراﻧﯽاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﻗﺘﺪا را ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﲑوی ﮐﻨﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﯾﺎد ﮐﺮد ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺪای

آﻧﻬﺎﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﯿﺪای آﻧﻬﺎ .از ﺳﺨﻨﺎن آﺷﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺑﲔ ﻋُﻠﻤﺎ و ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﺣﺪود و اﺣﮑﺎم

و ﺣﻼل و ﺣﺮام دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ازو رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ»:ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻢ ﺑﻪ اﻣﺘﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻨﺸﺎن در دﯾﻦ ،ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و ﺷﺮﻣﮕﲔ
ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻋﺜﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ زﯾﺪ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣُﻌﺎذ ﭘﺴﺮ ﺟﺒﻞ و ﻗﺮآن ﺷﻨﺎس ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن اُﺑّﯽ

ﭘﺴﺮﮐﻌﺐ و دادﮔﺮﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻋﻠﯽ)ع( و آﺳﻤﺎن ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ و زﻣﲔ ﺳﺒﮑﯽ ﻧﮑﺮد ﺑﺮﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ از اﺑﻮذر
ﺑﺎﺷﺪ«.

اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺑﺎﻃﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اوﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﺪارﻧﺪ از ﮐﻼم ﺧﻮدِ ﭘﯿﺎﻣﱪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ»:ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻣﻨﻨﺪ ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ و از آﻧﺎن را ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ« .از اﺑﻮﻋﻘﺒﻪ ﺣُﻠﻮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ او روزی ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :دوﺳﺖ دارﯾﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺣﺎل ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ آﮔﺎه ﮐﻨﻢ؟ ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻟﻘﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن از

زﻧﺪﮔﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮ ﺑﻮد .و دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ از دﺷﻤﻦ ﭼﻪ اﻧﺪک و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و ﺳﻮم آن ﮐﻪ از

ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روزی دﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﺛﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﭼﻬﺎرم اﮔﺮ ﻃﺎﻋﻮن ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ

ﮔﺮﻓﺖ ،آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﮕﲑد و در دﻟﺸﺎن ﻫﺮاس از ﻣﺮگ اﺳﺘﻮارﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ

ﺑﻮد.

از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎن در اﺑﺘﺪای اﺳﻼم دﯾﻦ را ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺮن دوم وﻓﺎ را ﺑﻨﯿﺎد دلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﻓﺎ ﻫﻢ از دلﻫﺎ

رﻓﺖ و در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﺮوت اﺳﺎس ﮐﺮدارﺷﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻫﻢ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ و در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎ را ﺷﻌﺎر

ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮم ﻫﻢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮف و رﺟﺎء

اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

۶۷

ﺑﺎب دوم ذﮐﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی او در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﺗﺨﻠﻖ و اﻗﺘﺪای
اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻪ او

از ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ روزی ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮕﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮآﯾﺪﮐﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ وﮔﺮ از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا آﯾﺪﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ

ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻄﺮف ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺧﻮف و
رﺟﺎﺳﺖ.

از اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از او ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﮐﻪ»:ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﻟﻬﯽ«)آل ﻋﻤﺮان(۷۹ /

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺎهِ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل)ص( ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﻟﺮزﯾﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن

ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﻪ دﻟﺶ ﭘﺮﯾﺸﯿﺪه ﻧﮕﺸﺖ و اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ،
او ﻣُﺮد و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪای را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯽ ﻻﯾﻤﻮت اﺳﺖ .رﺑّﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺻﻔﺖ ﺑﻮدن و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪن
در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﺘﯽ زﯾﺮ و رو ﺷﺪﮔﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب.

اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﻼم ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﺮ زﺑﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﮑﺘﮥ او ﺗﻔﺴﲑﻫﺎی
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و اﻫﻞ ﻓﻬﻢ ﻟﻄﺎﯾﻔﯽ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ را وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻼم

واﺳﻄﯽ در ﺑﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ
زﺑﺎن آورد ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( او را ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﯿﺎﻟﺖ ﭼﻪ واﻧﻬﺎدی؟ اوﮔﻔﺖ :ﺧﺪاو ﭘﯿﺎﻣﱪش را ،و اداﻣﻪ

داد :ﺧﺪای را و رﺳﻮﻟﺶ را .ﻫﻤﲔ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻮف ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦِ ﺧُﺮد،

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ دارد .اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه

اﻧﺪ اﻣﺎ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼم ﻣﻌﺮوف او ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ آورده
ﺷﺪ ،ﭼﻪ در آن ﺳﺨﻦ اﺷﺎرۀ ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاری ﺗﻮﺣﯿﺪ او و اﺳﺘﻮارﺳﺎزی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻼم او در دل اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ
ﻫﺴﺖ .دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﮥ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ در روز ﺑﺪر .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮﮐﺴﯽ ﺗﻮ را

ﺑﻪ روی ﺧﺎک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻠﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﯾﺪ داده

اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ آورد -ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ -ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻮدﮐﻪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﮐﻔﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و

ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ)اﻧﻔﺎل .(۱۲ /اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺘﻮاراﻧﻪ وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دل داﺷﺖ و ﺑﻪ دﯾﺪۀ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ وﻫﻤﲔ ﻧﺸﺎﻧﮥ

اﺳﺘﻮاری اﯾﻤﺎن او ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد.

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺎاﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ازو اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻬﱰ از

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ از دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻗﻮی دل ﺗﺮ ﺑﻮد.ﭘﺲ اﺳﺘﻮاری اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻤﺎن درﺳﺖ او ﺑﻪ وﻋﺪه

ﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﻮد وﻧﺎاﺳﺘﻮاری ﭘﯿﺎﻣﱪ از زﯾﺎدیِ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺎب ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ

را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راه ﻧﺒﻮد و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮی را .آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﻧﲑو ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رﻧﮓ ﭼﻬﺮۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ

دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﺸﺖ اﻣﺎ رﻧﮓ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﮔﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ؟ و ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ
اﻧﺪک ﺧﻨﺪه ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮﯾﻪ .ﺑﻪ ﺻﺤﺮا روی ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺷﺘﺎن آرام ﻧﻤﯽ

ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ.

اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻟﻬﺎم و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

۶۸

.۱آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﻫﻤﺮای ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮک ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﻞ ردّه و ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﱳ زﮐﺎت ﻧﺎﭘﺮدازی آﻧﻬﺎ،

ﭘﺎﻓﺸﺎری اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﺰ و ﮐﺸﺘﺎر آﻧﺎن وﮔﻔﺘﮥ اوﮐﻪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﱰ از

آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﭙدازﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ -ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻮاری رای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻫﻮﯾﺪا
ﺷﺪ -و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اوﮔﺮدن ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﭼﻪ آن را ﺑﻬﱰﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

.۲دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر اﺻﺤﺎب رﺳﻮل در ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﭙﺎه اُﺳﺎﻣﻪ و ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر اوﮐﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻫﺮﮔﺰ
ﮔِﺮِﻫﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

.۳ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ او در ﺑﺎب دو ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ اوﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﻨﯿﺰﮐﯽ داﺷﺖ آﺑﺴﱳ.

در دل ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ،دروﻧﺖ ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻨﲔ ﻫﻢ ﺑﻮد.

ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺖ :از ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻬﺮاﺳﯿﺪ ﭼﻪ او ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻣﯽﻧﮕﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاخ در ﺑﺎب ﺣﻘﺎﯾﻖ

داﺷﺖ و ﭘﺴﻨﺪِ اﻫﻞ دل ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ ﺳﺨﺖ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از ﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣُﺰَﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدی روزه و ﻧﻤﺎز ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی

دردﻟﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آن ﭼﯿﺰ درونِ ﻗﻠﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﻧﺼﯿﺤﺖ در راه او ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪان آدم! ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و آﺗﺸﯽ را

ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روزی ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎک ﺧﻮرد ،ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ

ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ از ﺗﻨﻢ آن ﺧﻮردﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ درﻧﯿﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﲑون ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﻏﺬای ﺷﺒﻬﻪ آﻟﻮد از ﺗﻨﻢ
ﺑﲑون رود ﭼﻮن ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮام ﻧﲑو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ.

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش ﻋﻠﻒ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮا ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺬاب و ﺑﯿﻢ روز ﺣﺴﺎب

را ﻧﻤﯽدﯾﺪم .از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ آﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارﻧﺪ:

.۱اﮔﺮ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ آن را دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﮔﺮ ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ روی آور ﺳﺎزد ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن

را از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪ)اﻧﻌﺎم.(۱۷ /از اﯾﻦ آﯾﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻧﯿﮑﯽ دﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ وﮔﺮ ﻣﺮا آﻣﺎج ﺗﲑ ﺑﻼ ﺳﺎزد ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را از ﻣﻦ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﺮد.

.۲دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﮥ ﺣﻖ :ﻣﺮا ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد آورم)ﺑﻘﺮه (۱۵۲ /وﻣﻦ ﯾﺎد ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺑﺪان دل
ﺧﻮش ﮐﺮدم.

.۳و ﺳﻮم آﯾﮥ :ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﻨﺪهای در زﻣﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ روزﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ)ﻫﻮد (۶ /ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﻪ ﭘﺲ از

ﻓﻬﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪوه روزی ﻧﺨﻮردم.

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ای آن ﮐﻪ دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﺑﺮآورده اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ را ﺧﺎک ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺎن

دﯾﺪن ﺑﻬﱰﯾﻦِ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮﮐﻪ در ﮐﺴﻮتِ دروﯾﺸﺎن ﻣﯽزﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ رأﻓﺘﺶ در
دلﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ و دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ را اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :واﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم در

ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺳﺨﻦِ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﺎک اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدﻣﺎن -ﺟﺰ ﻋﺠﺰ از ﻣﻌﺮﻓﺖ -ﻧﻨﻬﺎده

اﺳﺖ.

۶۹

ﺑﺎب ﺳﻮم ﯾﺎدﮐﺮد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ در ﺑﺎب ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﻣﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ اﻣﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .داﻧﺎﯾﯽ

ﻣﻌﻨﺎی»ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه« را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﺻﺪﯾﻘﺎن و راﺳﺘﮑﺎران اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ

ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :روزی ﻋﻤﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ .در وﺳﻂ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺳﺎرﯾﻪ در ﮐﻮه!

ﺳﺎرﯾﻪ در دروازۀ در ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺻﺪای ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه راﻧﺪ و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﲑوز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ آن ﺳﺎرﯾﻪ را

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﺮدهات را؟ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪای ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺳﺎرﯾﻪ! ﺑﻪ ﮐﻮه رو ،ﺑﻪ ﮐﻮه رو .از

اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﲑاﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوازده وﺻﻠﻪ داﺷﺖ و او ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .رواﯾﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ آن ﮐﺲ را ﮐﻪ زﺷﺘﯽﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .و از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎن از ﺳﺎﯾﮥ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد .وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ روزی ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ وﮔﻔﺖ :ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﺎدرم ﻣﺮا

ﻧﻤﯽزاد .ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﲔ ﺧﺎﺷﺎک ﺑﻮدم و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮدم .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ روی

ﻧﯿﺎورد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن ﭼﻬﺎر ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد:
.۱ﺷﮑﺮﮐﻪ دﯾﻨﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

.۲ﺷﮑﺮﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از آن ﻧﯿﺎﻣﺪ.
.۳ﺷﮑﺮﮐﻪ رﺿﺎی ﺣﻖ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ.

.۴و ﺷﮑﺮﮐﻪ در آن ﺛﻮابِ ﺻﺒﻮری ﺑﺮاﯾﻢ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺻﱪ و ﺷﮑﺮ دو ﺷﱰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام را ﺳﻮار ﺷﻮم .روزی ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺮ آﻣﺪ

و از ﻓﻘﺮ ﻧﺎﻟﯿﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮردﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ را داری؟ ﮔﻔﺖ آری .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻓﻘﲑ)ﻫﻢ( ﻧﯿﺴﺘﯽ .از ﻋﻠﯽ)ع(

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ روی زﻣﲔ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﯿﻔﻪاش را ﺑﺮ ﻣﻦ

اﻧﺪازد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﲔ ﺟﺎﻣﮥ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه)ﻋﻤﺮ( را .روزی ﻋﻠﯽ ،ﻋﻤﺮ را در ﺣﺎل دوﯾﺪن دﯾﺪ .از دوﯾﺪﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ

ﮔﻔﺖ :ﺻﺪﻗﺎت ﺑﺮ ﺷﱰ ﺑﻮد ،رﻣﯿﺪ ،دوﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﮕﲑﻣﺶ ،ﻋﻠﯽ)ع( ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻔﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﺞ اﻓﮑﻨﺪی ای
اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺮک ﺷﻬﻮت ،دوری از ﺷﺒﻬﺎت،

اﻇﻬﺎر ﮐﺮاﻣﺎت ،ﻣﻼﻣﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺘﯿﺰی و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﻨﮕﲔ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺶ دراز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ :روزی ﮔﺮوﻫﯽ را ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪ .ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﺪ در ﻃﻠﺐ ﮐﺴﺐ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ
ﻗﺼﮥ اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ وﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ).ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ(.

روزِ اُﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادرش زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ زره ﻣﺮا درآور و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﻮش .زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻢ

ﺷﻬﺎدت را دوﺳﺖ دارم ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺘﺪار آن ﻫﺴﺘﯽ .ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺷﺎرﺗﯽ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﮐﻞ آن
دواﺳﺖ .ﻧﻈﲑ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺎت زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻧﺪک آن ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ .روزی دﯾﮕﺮﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎدت را در ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ دﯾﺪم:
.۱ادای ﻓﺮاﯾﺾ اﻟﻬﯽ.

.۲دوری از ﻣﺤﺮﻣﺎت.

.۳اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪ.
.۴ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ.

۷۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ ﻋﺜﻤﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺜﻤﺎن»ﺗﻤﮑﲔ« اوﺳﺖ ﮐﻪ از واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ .ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن از

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺖﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :اﯾﻦ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻓﺮاﺧﯽ و ﺳِﻌَﻪ اﺳﺖ؟

ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﺻﺪﯾﻘﺎن .ﻣﺮاد از دﺧﻮل در ﺣﺎل ﺳﻌﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و دل ﻧﺒﻨﺪی ،ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺷﯽ

و از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎرف ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ

ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﺟﻼء را ﻧﯿﺰ از ﻓﻘﲑ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای

ﺧﻮد .اﯾﻦ وﺻﻒ ﺣﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﭼﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﯿﻢ آن ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ رﺧﻨﻪﻫﺎی اﺳﻼم را ﺑﺎ
ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ﻫﺮﮔﺰ آن را ﮔﺮد ﻧﻤﯽآوردم!

ﻧﺸﺎﻧﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻨﲔ ﺣﺎﱃ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق در ﻧﺰد دارا ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ از ﺟﻤﻊ و اﻣﺴﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮج ﺷﲑﯾﻦ ﺗﺮ از دﺧﻞ
ﻣﺜﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﺳﲑ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﺎه روﻣﻪ را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺑﺎب اوﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن را

ﭼﻨﲔ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﺮای اﺑﻮذر ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﻏﻼم ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﺑﻮذر اﯾﻦ
درﻫﻢﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ آزادی .ﻫﻤﲔ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن اﻣﻮال را ﺑﺮای ﭼﻨﲔ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﻨﺪۀ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪه :ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﻮارد اذن راﻣﯽداﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ،ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﻤﻊ آورد و

درﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن وﮐﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻪ وﮐﯿﻞ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن در ﻣﺎل ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد را دارﻧﺪه
ﻧﻤﯽداﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن در ﺑﺎب آن ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮد را ﭼﻨﲔ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺣﺎل

آن ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻨﺪۀ دﻧﯿﺎ و دﯾﻨﺎرﻧﺪ.

از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺴﺎ دارﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮاﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زاﻫﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم روزﮔﺎر

ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﭼﻪ او در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺎرﺗﺶ ﺑﲔ روﻏﻦ ﭼﺮاغﻫﺎی

ﻋﻤﻮﻣﯽ و روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﺰاﯾﻦ زﻣﲔ در

دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،ﭼﺮاﻏﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻫﻤﲔ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم در ﺑﺮﺗﺮی ﻏﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن دل از دﻧﯿﺎ اﻋﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻘﲑ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن دﻧﯿﺎ را رام ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻘﺮ و
ﻏﻨﺎﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ :روزی ﭘﺸﺘﻪای ﻫﯿﺰم را در ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬار .ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﺮا دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ

ﺗﻮان ﻧﻬﺎدن آن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارم اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﻢ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ او در

ﭘﯽ ﭘﺮورش و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺶ را دﻟﺒﺴﺘﮥ اﻣﻮال ﻧﺴﺎزد ﭼﻪ او ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮده

اﺳﺖ.

از ﻫﻤﻮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ آرزو ﺧﻮاه و دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮدهام و از روزی ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ رﺳﻮل

درآوردم دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ آﻟﺘﻢ ﻧﻤﺎﻟﯿﺪم.

ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روزی ﮐﻪ در ﻫﺠﻮمِ ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺪاد و ﻣﺼﺤﻒ را از دﺳﺖ ﻓﺮو ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺼﺤﻒ رﯾﺨﺖ وﮐﺘﺎب را رﻧﮕﲔ

۷۱

ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮن درﺳﺖ ﺑﺮ آﯾﮥ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﻮ را از] ﺑﺪی[ آﻧﻬﺎ و او ﺷﻨﻮای داﻧﺎﺳﺖ)ﺑﻘﺮه (۱۳۷ /ﻓﺮو
رﯾﺨﺖ .اﯾﻦ آراﻣﺶ و ﺗﻤﮑﲔ ﺣﺎﻟﺘﯽ رﻓﯿﻊ و واﻻﺳﺖ.

از اﺑﻮ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋُﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﯽ از ﺷﺐﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﺮب ﺧﻮﯾﺶ .ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺻﺎل و دﯾﺪارت ﻣﺮا از ﺧﻮد ﺑﱪی؟ ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت .ﺑﻪ

اﺑﻮﻋﻤﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﯿﻬﺎت ﻫﯿﻬﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﮑﲔ.

از ﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ را در ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰﮔﺮد آﻣﺪه دﯾﺪم:
.۱ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻧﺠﺎم ﻧﻮاﻓﻞ،

.۲ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺣﻖ،

.۳ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪای،
.۴ﺣﯿﺎ از ﻧﮕﺎه ﺧﺪا.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ذﮐﺮی از ﺑﺰرﮔﯽﻫﺎی ﻋﻠﯽ)ع(
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرۀ ﻋﻠﯽ)ع( از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ درﺑﺎرۀ
ﻋﻠﯽ)ع( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ او را ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ از ﻋﻠﻢ او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .درﺑﺎرۀ

ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﻪ او را»ﻋﻠﻢ ﻟﺪّﻧﯽ« ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﻟﺪّﻧﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋۀ
ﺧﻀﺮ)ع( ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﺧﻀﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﺪو آﻣﻮﺧﺘﻢ ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ)ﮐﻬﻒ.(۶۵ /

ﺣﺘﻤﺎً داﺳﺘﺎن ﺧﻀﺮ و ﻣﻮﺳﯽ راﺷﻨﯿﺪهای وﮔﻔﺘﮥ ﺧﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد داری ﮐﻪ :ﺗﻮ را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﱪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ)ﮐﻬﻒ .(۶۷ /ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم از ﻫﻤﲔ ﺟﺎ ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و وﻻﯾﺖ را ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﺗﻔﻀﯿﻞ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ را ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﺘﺎز در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران رﺳﻮل اﺳﺖ ﭼﻪ او ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ،اﺷﺎرهﻫﺎی ﻟﻄﯿﻒ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽ

ﻫﻤﺘﺎ و ﻋﺒﺎرات و ﺑﯿﺎن ﺧﺎص درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﯾﻤﺎن و ﻋﻠﻢ دارد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ در

اوﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺻﻮﻓﯿﺎن راﺳﺘﲔ اﺳﺖ و دلِ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﭼﻮن او ﺑﺮﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ

اﮔﺮ ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﺘﺎﺑﻤﺎن دراز ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ اﻣﺎ آب درﯾﺎ را اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﮐﺸﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﯿﺪ .ﺑﻪ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺧﺪاﯾﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ او ﺧﻮد ،ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﻬﺮهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ آدﻣﯽ ﻗﯿﺎس ﺷﺪﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑُﻌﺪ ،ﻗﺮﯾﺐ و در ﻗﺮب دور اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﺎﯾﲔ اوﺳﺖ و

ﭘﺎﯾﲔ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻی اوﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺸﺎز اوﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻠﻮ

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻧﻪ از ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻧﻪ در ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﭘﺎک اﺳﺖ
ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ وﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﺎن)ع( در ﺧﻄﺒﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﻧﺎﭼﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﲑوی

ﻧﻤﻮد و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﻫﻤﺴﺎن آن ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﺮ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﲑد و ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ

ﻋﻠﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرِ ﻫﺴﺘﯽ داﻧﺎﺳﺖ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻧﺎدان ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯽ)ع( را ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻫﻨﺪ

در ﺑﺎب اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم روزی ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻤﺎن ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪای ﺳﭙﯿﺪ در دل آﺷﮑﺎر ﻣﯽ

ﮔﺮدد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺶ ﮔﺮدد ﺳﻔﯿﺪی دل ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ دل ﻫﻤﻪ ﺳﭙﯿﺪ

۷۲

اﺳﺖ؛ و دوروﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪای ﺳﯿﺎه در دل آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ دوروﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﮔﺮدد دل ﺗﲑه ﻣﯽﺷﻮد آن

ﮔﺎه ﮐﻪ دوروﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ دل ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.

ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﺎن را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻤﺎن را ﭼﻬﺎر ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ:
.۱ﺻﱪ.۲ ،ﯾﻘﲔ.۳ ،ﻋﺪل.۴ ،ﺟﻬﺎد.

ﺻﱪ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد و ﻧﯿﺰ ﯾﻘﲔ و داد و ﺟﻬﺎد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎم ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ

اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ وﮐﻢ ﻟﻐﺰش از

ﻋﯿﻮب؟ ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺬر وزﯾﺮش و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻬﺎرش و ﺻﱪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺶ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮا ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاش و ﺧﻮف ﺧﺪا ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺶ و ﯾﺎد ﻣﺮگ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻫﻤﺪﻣﺶ« .در ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﮔﻔﺖ»:ﻫﺎن،

در دﻟﻢ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺶﻫﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ« .اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮﺗﺮی او در ﺑﲔ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺳﺨﻨﻮری و

ﺗﻌﺒﲑ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﻮری و ﺑﯿﺎن ﺧﻮد اوج ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺣﻮال اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب داده ﺑﻮد ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۸۷ /و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم)آل ﻋﻤﺮان .(۱۳۸ /و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﮥ ﮐﻤﺎل ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﭼﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪی داﻧﺎ

ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﻮر .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪهای ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺎن ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ذروۀ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ )ص( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی دﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ را ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮﭙﺳﻨﺪ و او
ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن دﻫﺪ و ﻣﺸﮑﻞ را ﻣُﺒﲔ ﺳﺎزد .از ﮐﻠﻤﺎت اوﺳﺖ»:ﺑﺎ دوﺳﺘﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎش ﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی دﺷﻤﻨﺖ ﮔﺮدد و
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﻪرو رﻓﺘﺎرﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ روزی دوﺳﺘﺖ ﮔﺮدد« .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اراده ﮐﺮدی ﮐﻪ

ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺖ را دﯾﺪارﮐﻨﯽ ،ﭘﲑاﻫﻨﺖ را ﭘﺎره ﮐﻦ ،ﮐﻔﺸﺖ را ﺗﮑﻪ ﮐﻦ ،آرزوﻫﺎﯾﺖ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎ وﮐﻢ ﺑﺨﻮر .از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ)ع( ﺑﺮ ﻣﻨﱪﮐﻮﻓﻪ
رﻓﺖ وﮔﻔﺖ :ای ﮐﻮﻓﯿﺎن! اﻣﲑ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺰ ﭼﻬﺎرﺻﺪ درﻫﻢ ﭼﯿﺰی از

ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ دادﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و رﻧﮕﺶ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ای اﻣﲑ ﻣﺆﻣﻨﺎن؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ﻫﻨﮕﺎم

ﻋﺮﺿﮥ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن را ﺑﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﲔ و ﮐﻮهﻫﺎ

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻧﺴﺎن آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ)اﺣﺰاب.(۷۲ /

ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪاﯾﯽ را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ»:ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ و ﻧﻔﺴﻢ درﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﭼﻮﭘﺎن وﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ از دﮔﺮ ﺳﻮی ﻣﯽراﻧﻤﺸﺎن«.

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ را ﻓﺮاوان اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﺣﺎل و ﮐﺮدار وﻣﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و اﻫﻞ
اﺷﺎرت و ذوق آﻧﻬﺎ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ را :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﮥ داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﮕﺮﯾﺰد و

ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﻓﻘﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ؛ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از

دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻋﯿﺎل و ﺻﻠﮥ رﺣﻢ و اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎﺗﺶ ﻧﮕﻪ دارد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺶ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب
اﺳﺖ؛ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن

اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﻮل دﻧﯿﺎ ﻧﭽﺮﺧﺪ و دﻧﯿﺎ و دﻧﯿﺎﯾﯿﺎن ﺗﺸﻨﮥ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و او دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دور اﻧﺪازد و از آن ﺑﯿﻤﻨﺎک و

ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﲑ در ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ:
.۱ﺳﮑﻮت.۲ ،ﻧﻄﻖ.۳ ،ﻧﻈﺮ.۴ ،ﺣﺮﮐﺖ.

۷۳

ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻬﻮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ

ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻋﱪت آﻣﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت ﺣﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺴﺘﯽ و ﻓﱰت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪای ﺑﯿﺎﻣﺮزاد آن را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺶ را ﯾﺎد ﺧﺪا ،ﺳﮑﻮﺗﺶ را ﺗﻔﮑﺮ ،ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﻋﱪت و ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﺶ را ﻋﺒﺎدت ﺳﺎزد و
ﻣﺮدﻣﺎن را از دﺳﺖ و زﺑﺎﻧﺶ آﺳﻮده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ در ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻫﻞ ﺻُﻔّﻪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﱪ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻫﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﺼﺪ و اﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﻫﻞ دام
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن؛ و ﺧﻮاب و ﺧﻮراﮐﺸﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺆاﻧﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﻣﯽ

ﺧﻮرد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اِﮐﺮام آﻧﺎن وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﻠﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ آﻧﺎن را در ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎدﮐﺮده

اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﻘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ)...ﺑﻘﺮه .(۲۷۳ /و ﻣﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﺷﺎن را ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﻨﺪ)...اﻧﻌﺎم .(۵۲ /و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻋﺘﺎب ﮐﺮد ﺑﺮای آن ﮐﻪ :رو ﺗﺮش ﮐﺮد و ﺳﺮﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﻮری ﺑﻪ

ﻧﺰدش آﻣﺪ)ﻋﺒﺲ ۱ /و .(۲ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرۀ اﺑﻦ اﻣﺮﻣﮑﺘﻮم ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺻّﻔﻪ ﺑﻮد ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه

ﭘﯿﺎﻣﱪ او را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ای آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪم ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﻧﻤﻮد «.وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ از ﺟﺎ

ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ ﺻّﻔﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ را ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ﭘﯿﺶ از

دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ و ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد ﯾﮑﯽ را ﺳﻪ ﺗﺎ و دﯾﮕﺮی را ﭼﻬﺎر ﺗﺎ و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ...و
ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻫﺸﺘﺎدﮐﺲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ.

اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ ﺻﻔﻪ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﮥ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ

اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﻮی ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ .و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ:

روزی ﻫﻤﻨﺸﲔ اﻫﻞ ﺻﻔﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺮﻣﺎ ﺟﮕﺮﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺳﻮزاﻧﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺗﻮ

ﻣﺮدار)ﮔﻮﺷﺖ( را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﮐﺮدهای .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻣﻨﱪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ

ﺟﮕﺮﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻏﺬای اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ

ﻫﺴﺖ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در ﭘﻨﺠﮥ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ دودی

ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ وﻧﺎﻧﯽ ﭘﺨﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺟﺰ آب و ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻋﺬرﺷﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد وﺷﮑﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﲑد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و

ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ روزی ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﺻﻔﻪ را دﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ از ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻗﺎری ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻏﲑ از اﻫﻞ ﺻﻔﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺧﱪﻫﺎ و اﻗﻮال وﯾﮋه از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮد و اﻋﻤﺎﱃ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق

ﻣﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻗﺘﺪای آﻧﻬﺎ ،راه را ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎد ﮐﺮد ﻫﻤﻪ
ذﻫﻦﻫﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد اﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪای را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ از آن ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ اﻧﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد -.اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

۷۴

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
 -ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ :از زﯾﺎدﺑﻦ ﺣُﺪﯾﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﺤﻪ را در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺰارﮐﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ از

ﻫﻤﻪ دﯾﺪم ﺣﺎل آن ﮐﻪ اوﮔﻮﺷﮥ ﭘﯽ ﺟﺎﻣﻪاش را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدوﺧﺖ.

 ﻣُﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ :از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻧﻔﺲ ﺑﻤﲑ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ! ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻢ دادﮐﻪ دوﺳﺘﺖدارم!

 -ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣُﺼَﲔ :ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اوﺳﺖ :دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻮدم و ﺑﺎدﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪهام ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻓﺮﯾﺪه

ﻧﻤﯽﺷﺪم ،ﭼﻮن از ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪی ﺳﺨﺖ ﻫﺮاﺳﻨﺎﮐﻢ.

ﺛﺎﺑﺖ ﺑُﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮان را ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﺎران ﺑﻪ دﯾﺪارش آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﻢ ﭼﻮن از درازی

ﺿﻌﻒ و ﺷﮑﺎﯾﺘﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﲔ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

 -ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ»:ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ«)ﺣﺠﺮ/

 (۴۳ﻓﺮﯾﺎدی دردﻧﺎک ﮐﺸﯿﺪ و دﺳﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ روز از ﺗﺮس از ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد .در ﺧﱪ آﻣﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن اﺑﻮدرداء را از ﻋﺮاق ﺗﺎ ﺷﺎم ﭘﯿﺎده ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﲔ ﺑﻮد .ﺑﺪو

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺧﻮد را زﺑﺎﻧﺰد ﮐﺮدهای ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺧﲑِ واﻗﻌﯽ رﺳﺘﮕﺎری آﺧﺮت اﺳﺖ وﻣﻦ ﺑﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﺎن
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه آزاد ﺷﺪم ﺟﺎﻣﻪای ﻧﯿﮏ ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ.

 -اﺑﻮدرداء :اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﺮدی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮدم ،ﭼﻮن اﺳﻼم آوردم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ

و ﻫﻢ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻤﺎﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ ،ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .از ام اﻟﺪرداء ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت

اﺑﻮدرداء ﭼﯿﺴﺖ؟ زن ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﱪت ﮔﲑی او.

 -اﺑﻮذر :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﻢ در راه ﺧﺪا ،ﻫﯿﭻ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺖ وﺧﻮف از روز ﺣﺴﺎب

ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺖ وﯾﻘﲔ ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺧﺪاﯾﯽ ﭼﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﮕﺬاﺷﺖ .از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺪوه

روزی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ،ﻣﺮا ﮐﺸﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ اﺳﺖ آن؟ ﮔﻔﺖ :آن ﮐﻪ آرزوﻫﺎﯾﻢ از روزﻫﺎﯾﻢ درﮔﺬﺷﺘﻪ

اﺳﺖ .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا درﺧﺘﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪﮐﻪ ﻧﲑو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮداده ﺑﻮد .اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ،
آوازی ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ وﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻮد از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ

ﺷﺮﯾﮏ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺮای اﺑﻮذر ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﺮد ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺪو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺰی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
دوﺷﯿﻢ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ.

 -اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮّاح :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺷﯿﻮع ﻃﺎﻋﻮن از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺰهای در دﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺮ

اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﺮان آﻣﺪ و از اوﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﮐﻪ دوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺮﺑﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه آﻣﺪ و از او ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺖ .راﻧﺪش ،دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭼﯿﺰی

ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺪو ﻋﻄﺎ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :آن ﮐﻪ ﺗﻮ را راﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
داﺷﺘﻢ ﻗﻮﭼﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺘﻢ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪم.

 -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :ازو رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮔﻮاراﯾﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ و ﻣﻦ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺪام

ﯾﮏ را زودﺗﺮ آﻏﺎزﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻻﻧﻪ و ﺗﺨﻢﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽداری و

ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ دﺳﺘﻢ از ﺧﺎک ﮔﻮر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ ﺗﺨﻤﯽ از

اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺸﮑﻨﻢ.

۷۵

 -ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ :از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺪم و او دو ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮ دﯾﻮاری

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻌﺮی زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮادرم ،آﯾﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻌﺮ ﺑﺮ ﻟﺐ داری؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮادرم ﻫﻤﮥ دﯾﻮان ﻋﺮب در ﻫﻤﲔ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ،و اداﻣﻪ داد :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻼس ﭘﺎرهای ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﺣﺎل آن

ﮐﻪ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪﮐﺸﺘﻪام ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﯾﮕﺮان از ﭘﺎی درآوردهام.

اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﺧﻮد را در راه او ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮاء ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت را
روزﯾﻢ ﺳﺎزی و ﭘﲑوزی را ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﺒﺨﺸﯽ .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :و ﭼﻨﲔ ﻫﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺮاء ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﲑوز ﺷﺪﻧﺪ.

 -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس :از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﮔﻮﺷﮥ ﺧﺎﻧﻪات ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را

ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﻮی .وﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه را ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﯿﺎق دﻋﺎی او در دﻟﺶ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﺪ .وﮔﻔﺖ:

اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪای را ﭘﺎره ﺳﺎزم و ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﺸﻢ ﺣﻖ ﺑﺮآﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ اﺳﺖ از آن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪای

ﺑﭙﻮﺷﻢ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺸﺪ و در ﻧﺰد ﺧﺎﻟﻖ ﻓﺮواﻧﺪازد.

 -ﮐﻌﺐ اﻟﺤﺒﺎر :از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﺮف آﺧﺮت ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ ﮔﺮﯾﺰان

ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻼﻣﺖ در راه ﺧﺪا را درﯾﺎﺑﺪ .وﮔﻔﺖ :ﭘﺎداش ﺣﺞ و ﺟﻬﺎدِ ﺑﻨﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ
ﺻﱪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﺣﺎرﺛﻪ :از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎب اوﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺪهای را ﺑﺒﯿﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮر

اﯾﻤﺎن روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﺎرﺛﻪ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.

 -اﺑﻮﻫُﺮﯾﺮه :ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻪای ﻫﯿﺰم ﻣﯽﮐﺸﺪ در روزﮔﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺮوانِ ﺣَﮑَﻢ.

ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :راه را ﺑﺮای اﻣﲑ ﺑﺎزﮐﻦ ای ﭘﺴﺮ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺖ آورد ،ﻫﻤﲔ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪه

اﺳﺖ .ﺑﺎزﮔﻔﺖ :راه را ﺑﺮای اﻣﲑ ﺑﺎزﮐﻦ ای ﭘﺴﺮ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ! رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﺮگ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ .ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا ﻣﯽﮔﺮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﺑﺎن دراز و ﻗِﻠﺖ زاد و ﺿﻌﻒ ﯾﻘﲔ وﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺗﻠﺦ و ﻓﺮود آﻣﺪن از آن

ﺑﻪ دوزخ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ.

اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ را ﺳﻪ ﺟﺰء ﮐﺮدهام .ﭘﺎرهای را ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،ﭘﺎرهای را ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ و در ﭘﺎرهای ﻫﻢ ﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ

ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

 -اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ :از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﻻﻏﺮ

اﻧﺪاﻣﺎن ﺷﲑﯾﻦ ﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺐ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺰن ﭘﺬﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻋﺰبوار ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽرﻓﺘﯿﻢ ﻣﮕﺮ در ﻣﺴﺠﺪ؛وﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺄواﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻬﺮﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دل را ه ﻣﺪه ﻣﮕﺮآن ﮐﻪ دﯾﻨﺶ را آزﻣﻮده و ﺑﻪ آن

وﺛﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻏﺬاﯾﺘﺎن را ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﯽِ ﭘﺎک ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ و ﺟﺰ از ﻣﺘﻘﯽ ﭘﺎک ﺧﻮردﻧﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.

وﮔﻔﺖ :از ﻫﺮﮐﻪ ﺑﱰﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﲑه ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺰ ﺧﺪای را ﻧﱰﺳﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﭼﲑه ﺷﻮد.

 -ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن :از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﱰﯾﻦ روزِ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮﮔﺮدم و از ﻓﻘﺮ ﺑﻪ

ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻪ ﺷﻬﻮﺗﯽ اﻧﺪک ،ﺣﺰﻧﯽ دراز ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻓﺮو آورد .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهای دﻋﻮت

ﺷﺪ ،ﺳﻔﺮه را آﮐﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮدر ا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻨﺪاز
آﻧﻬﺎﺳﺖ.

۷۶

 -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟَﺤﺶ :از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ در روز ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاﯾﺎ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﺪار دﺷﻤﻦ را ﺑﻬﺮهام ﺳﺎزی و ﭼﻮن ﺑﻪ دﯾﺪارش
رﺳﯿﺪم ﮐﺸﺘﻪام ﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺎ دروﻧﻢ را ﺑﲑون رﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺮا اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮدت رﺳﯿﺪم ﻣﺮا
ﻓﺮاﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ :ﭼﺮا ازﭘﺎ اﻓﺘﺎدی وﮐﺸﺘﻪ ﮔﺸﺘﯽ؟ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﺑﺮای ﺗﻮ و در راه ﺗﻮ «.ﻣﺴﯿﺐ ﮔﻔﺖ ﺟﺤﺶ دﺷﻤﻦ را دﯾﺪ

وﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺪ.

 -اﺑﻮراﻓﻊ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( :از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﮔﻔﺖ ای ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ

از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮم دل راﺳﺖ زﺑﺎن .ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺮم دل)ﻣﺨﻤﻮم اﻟﻘﻠﺐ( ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻘﯽ
ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﮐﻪ ﮐﺪورت وﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺣﺴﺪ در او راه ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را دﺷﻤﻦ و آﺧﺮت را دوﺳﺖ دارد .ﻫﻤﮕﯽ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﲔ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺟﺰ اﺑﻮراﻓﻊ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا.

 -ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ :ازو رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪای ﺑﻨﺪهای را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪ در او ﻣﯽ

ﻧﻬﺪ:

 .۱در دﯾﻦ او را ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزد،

 .۲از دﻧﯿﺎ او را زﻫﺪ و ﮐﺮاﻧﻪﮔﲑی ﻣﯽآﻣﻮزد،
 .۳او را ﺑﻪ ﻋﯿﻮب ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺼﲑ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -زرارة ﺑﻦ اَوﻓﯽ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﯽ ﻗﺸﲑﮐﺮد ،ﻗﺎری ﺧﻮاﻧﺪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﺷﯿﭙﻮر دﻣﯿﺪه ﺷﻮد ،آن روز

ﺑﺲ ﺳﺨﺖ و درﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)ﻣﺪّﺛﺮ ۸ /و  .(۹زرارة ﺑﻪ رو در زﻣﲔ اﻓﺘﺎد و ﻣﺮد!

 -ﺣﻨﻈﻠﻪ ﮐﺎﺗﺐ :از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮدﯾﻢ و او ذﮐﺮ دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ روی ﻫﻤﺴﺮم ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﻣﺮدم ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ .ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻫﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و

ﻣﺎﺟﺮا را ﮔﻔﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪ آﮔﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ :ای ﺣﻨﻈﻠﻪ ،اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻮدﯾﺪﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ای ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد.

 -اﺑﻮﺟﺤَﯿﻔﺔ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﺳﯽ درﻫﻢ را از او ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﱃ ﮔﺬﺷﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﺎدش

آﻣﺪ و ﺑﻪ اﺑﻮﺟُﺤﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ .او ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﮔﻔﺖ :ای دﺧﱰ ﻫﺬﯾﻞ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﮕﺮد و ﺳﯽ درﻫﻢ را ﺑﯿﺎور ﮐﻪ اﮔﺮ

ﺑﻤﲑم و درمﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا از زراﻧﺪوزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﺮد -و
ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻫﺎی او ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺳﺖ -ﻫﯿﭻ دﯾﻨﺎر و درﻫﻢ و ﭘﺸﯿﺰ و ﮔﻨﺪم و ﺟﻮی از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.

 -ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺮام :ازو رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﺳﭙﯿﺪهای را ﺑﻪ روز ﻧﯿﺎوردم ﺟﺰ آن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮد

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎﺟﺖ وﮐﻤﮏ ﺟﻮﯾﻨﺪه ای را ﻣﯽدﯾﺪم ،آﻧﻬﺎ را از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻤﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻮﯾﺪ اﺟﺮ
داده اﺳﺖ.

 -اﺳﺎﻣﻪ :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه اﺳﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ آن را ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :اﺳﺎﻣﻪ آرزوﻫﺎی دراز دارد.

 -ﺑﻼل و ﺻُﻬَﯿﺐ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آن دو ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻋﺮبﻫﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻼل و ﺻﻬﯿﺐ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺘﻤﺎن ﮐﺮد و ﻣﻤﻠﻮک ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ
آزادﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ  .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻧﯿﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ زن دﻫﯿﺪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ وﮔﺮ ﻣﺎ را

ﺑﺮاﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻋﺮبﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ را زن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻬﯿﺐ ،ﺑﻼل را
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﺎن را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوری؟ ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ و ﺻﺪق

ﺳﺒﺐ ﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮ را زن دادﻧﺪ.

۷۷

-ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﻫﺮ دو ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺼﻌﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم و دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل

او ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ ﭼﻪ او را در ﻣﮑﻪ در رﻓﺎه دﯾﺪه ﺑﻮدم.

 -رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺑﺴﺖ .ﺳﻌﺪ دو زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ

و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺛﺮوﺗﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﯾﮑﯽ از زﻧﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﯽ .وﱃ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﻨﲔ ﻧﮑﺮد وﮔﻔﺖ ﺑﺎزارﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺪو ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ وﮐﺴﺐ ﮐﺮد و اﻧﺪوﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری

ﺧﺮﻣﺎ و روﻏﻦ ﺧﺮﯾﺪ.

از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ آﻣﺪ وﱃ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﻫﻢ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ .او

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻬﻤﺎن رﻓﺖ و ﺧﻮردﻧﯽ ﭘﯿﺶ او ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ .و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﺳﺘﺶ را

دراز ﻣﯽﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ دارد ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮرد .ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درآﻣﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪ :ﺑﺎ اﯾﺜﺎر ﺧﻮد

دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ)ﺣﺸﺮ .(۹ /از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ ﺑﺮادرم واﻗﻌﺎً از ﻣﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮای او

ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .او ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه

ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪاﯾﻦ آﯾﻪ در ﺑﺎب آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ :دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ)ﺣﺸﺮ.(۹ /

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ درﺑﺎرۀ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﻣﺘﯿﺎز
دارد .ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﲔ اﻓﻌﺎل و اﺧﻼق ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﲔ ﻃﺎﻋﺎت و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﺧﻮﮔﲑﻧﺪ ﻣﺎ

ﻫﻢ اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺴﯿﺎر را آوردﯾﻢ و ﻣﺮادﻣﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و رﺷﺪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﱪﻫﺎ

ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ آوردﯾﻢ اﺷﺎرﺗﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ راز آﺷﻨﺎﯾﺎن آﻧﻬﺎ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺷﺮح و ﺗﻔﻀﯿﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﮔﻮﺷﻪای را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎب ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ -اﺑﻮﺑﮑﺮ،

ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،و ﻋﻠﯽ)ع( -ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻫﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖﻧﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد -.اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

۷۸

ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ و آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺑﺎب اول در ذﮐﺮ آداب
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺗﺶ دور دارﯾﺪ)ﺗﺤﺮﯾﻢ .(۶ /و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﲑ آن ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ را ادب و ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از آﺗﺶ دورﺷﺎن ﺳﺎزﯾﺪ.

از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ»ﻫﯿﭻ زاﯾﻨﺪهای ﻓﺮزﻧﺪی زﯾﺒﺎﺗﺮ از ادبِ ﻧﯿﮏ ﻧﺰاﯾﯿﺪه اﺳﺖ «.و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا

ادب ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ادﺑﻢ ﻧﻤﻮد«.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاد ﭘﯿﺎﻣﱪ ادب ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮﺗﺮ او در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪان اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﱪان را ﺧﺪاوﻧﺪ ادب
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﲑﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ادبﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﺣﻖ

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺮﻓﺖ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺣﻖ و اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدتﻫﺎ و ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺎدی و ﺻﱪ در ﺳﺨﺘﯽ .ﺑﻪ

ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﯽ ادب آﻣﻮزی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ

ﭘﺮﺳﻮدﺗﺮ از ﻫﻤﻪ در دﻧﯿﺎ و رﺳﺎﻧﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا در آﺧﺮت اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﻘﻪ درﺳﺖ در دﯾﻦ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دلﻫﺎی

آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا واﻣﯽدارد و زﻫﺪ از دﻧﯿﺎ ،ﭼﻮن ﮐﻪ زﻫﺪ از دﻧﯿﺎ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ،ﮐﻪ روح را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﯾﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺣﻖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ

ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ادب ﭼﯿﺰی درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻠﺜﻮم ﻏﺴّﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ادب دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ -۱ :ادب ﮔﻔﺘﺎر -۲ ،ادب

ﮐﺮدار.

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ادب ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از ادب ﮐﺮدار درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ادب ﮐﺮدار ﺑﻪ ﺧﺪا

ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﺪ ،ﻣﺤﺒﺘﺶ در دلﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻋﯿﻮﺑﺶ از دﯾﺪهﻫﺎ ﻣﯽرود و در ﺛﻮاب ﯾﺎدﮔﲑﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮔﺸﺖ .از اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ادب ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻋﻠﻮم .و ﻫﻤﻮ ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ:

ادب ﺑﺮای ﻋﺎرف ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ادب ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻘﲑان و زﯾﻨﺖ

اﻏﻨﯿﺎﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﺎن در ادبﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ وﱃ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺳﻪ ﮔﺮوﻫﻨﺪ:
-۱ادب اﻫﻞ دﻧﯿﺎ،

-۲ادب اﻫﻞ دﯾﻦ،

-۳ادب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن دﯾﻦ.

ﺑﯿﺸﱰ آداب اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ در ﺳﺨﻦ و ﺣﻔﻆ ﻋﻠﻮم و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎن و اﺷﻌﺎر ﻋﺮب وﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﯿﺸﱰ آداب دﯾﻨﺪاران را ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و ﺗﺄدﯾﺐ اﻧﺪامﻫﺎ و ﻃﻬﺎرت دل و ﺣﻔﻆ ﺣﺪود ﺣﻖ و دوری از ﺷﻬﻮات و

ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدتﻫﺎ و ﺷﺘﺎب در ﺧﲑات ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ادب ﻗﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺧﻼص ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻤﻮﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی

۷۹

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻮدِ ﺧﺪا اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺮﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ادبِ ﺣﻖ ،ﺻﱪ ورزﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ادبﻫﺎ
ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺲ از ﺷﻬﻮتﻫﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ را از ﻣﻌﻨﺎی ادب ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و

اﻧﮕﯿﺰﺷﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و دور ﻧﻤﻮدن او از آن.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ادب ﮐﻤﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺟﺰ ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﺻﺪﯾﻘﺎن درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ادبِ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ،ﺑﯿﺸﱰ در ﻃﻬﺎرت دل و ﻣﺮاﻋﺎت اﺳﺮار و وﻓﺎی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻔﻆ وﻗﺖ و ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﱳ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ و ﻧﮕﺎه و

ﮐﺎم و ﻧﯿﺰ راﻧﺪن اﻫﺮﯾﻤﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ دل و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﯿﺪا در ﺿﻤﲑ و ﻧﯿﮏ ﮐﺮداری در ﻫﻨﮕﺎم

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﺮب ﺣﻖ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر و ﻗﺮﺑﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ

اﺳﺖ .از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺟﻼﺟِﻠﯽ ﺑﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ اوﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ و زﻣﯿﻨﻪ

ت ادب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎز اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺪارد .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ذا ِ
وﻗﻮف ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﻮف ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﻫﻢ در

آﺷﮑﺎر و ﻫﻢ در ﻧﻬﺎن ،ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﲔ ﺷﺪی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪای وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای .اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺷﻌﺮی ﺧﻮاﻧﺪ:

ﭼﻮن زﺑﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻼﺣﺖ را ﻣﯽآوری

و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮی ﻫﻤﮥ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﭼﻬﺮه ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺻﻮﻓﯿﺎن آداب ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ در اوﻗﺎت و اﺧﻼق و آداب ﺳﮑﻮن و
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد آداب وﯾﮋهای دارﻧﺪﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮان را ﭼﻨﲔ آداﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ را ﻣﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﻮم راه و رﺳﻢ آﻧﻬﺎ راﻣﯽداﻧﻨﺪ و داﻧﺴﱳ آن ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮﮔﺮوﻫﯽ دﮔﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و
ﮐﺎذﺑﺎن و ﻣﺪّﻋﯿﺎن و ﻣﺘﺤﻘﻘﺎن را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و آداب را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮی را ﺑﻪ

ﮐﺎر آﯾﺪ و دﱃ را آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﺪ -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

ﺑﺎب دوم آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در وﺿﻮ و ﻃﻬﺎرت
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ادﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در وﺿﻮ و ﻃﻬﺎرت ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﯾﺎدﮔﲑی و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﺾ و

ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﻣﮑﺮوهﻫﺎﺳﺖ .ﭼﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک اﺳﺒﺎب ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت و زﻫﺪ روی آورد دﯾﮕﺮ ﻋﺬر او در ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﻧﺎﺧﻮﯾﺸﱳداری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺬر او در ادب

وﺿﻮ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط و اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮم

اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ درﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺧﺪای را ﭘﺮوا

ﺑﺪارﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺗﻮان دارﯾﺪ)ﺗﻐﺎﺑﻦ .(۱۶ /ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ

از آﻣﺪن وﻗﺖِ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ وﺿﻮ ﭘﺮﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از دﯾﮕﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن وﺿﻮداری و ﻃﻬﺎرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻧﻬﺎ -در ﺣَﻀﺮ و ﺳﻔﺮ -ﺑﻮد و اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪۀ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر

آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺮگ ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن آﯾﺪ ،ﻟﺤﻈﻪ

ای ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)اﻋﺮاف .(۳۸ /ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ وﺿﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ وﺿﻮ
ﻣﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﺣُﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮔﺮدم و ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ ﮐﻨﻢ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻃﻬﺎرت ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺧﻮاب
ﻃﻬﺎرﺗﺶ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻃﻬﺎرتِ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاب و آرام ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.

۸۰

ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﺑﺰرگ را ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻮ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر آب ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ

وﺿﻮﯾﻢ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺗﺎزه ﮐﻨﻢ ،آن ﻗﺪر آب ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ رﯾﺨﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ دﻟﻢ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ و

وﺳﻮﺳﻪ رﻫﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﯾﻪام ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﻔﻮ ﮐﻦ .ﻧﺎﮔﻬﺎن آوای ﻫﺎﺗﻔﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﺎی
ﻓﻼﻧﯽ! ﻋﻔﻮ ،در ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺷﯿﻄﺎن در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل آدﻣﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﱪد ،ﭘﺲ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﻪ
ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪه در ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻬﺎرت دﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻤﱰ از آن .از اﺑﻦ ﮐُﺮّﯾﻨﯽ -ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮده -آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﯽ

ﺟُﻨُﺐ ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻪای ﻣﺮﻗﻊ ﺳﻨﮕﲔ و ﺧﺸﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ .ﻫﻮا ﺑﺲ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺳﺮد

ﺑﻮد .از ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و در آب ﻧﺮﻓﺖ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺮﻗﻊ در آب ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎ
ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آب درآﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎس از ﺗﻨﻢ در ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم در ﺗﻨﻢ

ﺧﯿﺲ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺮاد وی از اﯾﻦ ﮐﺎر ادب ﮐﺮدن ﻧﻔﺲ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رود ﻓﺮﻣﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ در آب

ﻧﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ از وی دور ﺷﻮد .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :آب

زﯾﺎد ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﮐﻢ ﺑﻪ زﻣﲔ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .و دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد ﮐﻪ در آب ،زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ رﯾﺨﱳ ﺑﺮ زﻣﲔ زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺶ ﺗﺒﺎه
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻫﺮﮐﻪ آب زﯾﺎد ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻧﻔﺲ را ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻬﻮات را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻧﲑو را ﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺑﻮﻋﻤﺮو

زﺟﺎﺟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺠﺎور ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ از ﺣﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﻨﮓ دورﺗﺮ

ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺣﺮم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﮑﺮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮّاص ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﺟﺰﮐﻮزهای آب ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮد و ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و آﺑﺶ را ﺑﺮای وﺿﻮ

ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻬﱰ آن ﻣﯽدﯾﺪﮐﻪ آب را در ﮐﺎر وﺿﻮﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮردن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻮزهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ آب ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ادرار داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی آب ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﺸﺎن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮن

ﮐﻮزه ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﺑﻬﱰ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ آﻟﺖ را

ﻫﻨﮕﺎم ادرار زﯾﺎد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ رگﻫﺎ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزد و ادرار را ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻪ ﺑﯽ
ﻃﻬﺎرت در ﻧﺰدﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺑﻮد .و از ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮی ﺧﻮک ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ -ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ،ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺗﺮ -دوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ را دﯾﺪی ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻮزه ﻫﻤﺮاه
ﻧﺪارد ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎزﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﻣﮕﺎه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎده -ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ.

ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺧﻮﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ادب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺎدی ازو ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﺴﱰاح

ﯾﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﯾﺎ در ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻠﻮت .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص از ﻣﮑﻪ درآﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽرﻓﺖ .در ﻃﻮلِ راه
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﯿﻤﻢ ﻧﺴﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻃﻮل راه از آب ﺧﻮردﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﻧﺨﻮرد .ﮔﺮوﻫﯽ از

ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﭼﻨﺪان دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ آن درﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎی
ﺧﻠﻮت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺧﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺠﺎﻣﻪ را از ﺗﻦ ﻧﻤﯽﮔﺸﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ازﮔﺮﻣﺎﺑﻪ درآﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ دﻻکﻫﺎ

ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن را دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮآوردن آزﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺖﻫﺎﯾﺸﺎن آب زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ رو ﺑﻪ
دﯾﻮار ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ

ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﯽﭘﯿﺠﺎﻣﻪ داﺧﻞ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﮔﺮدد .و ﻣﺴﺘﺤﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﭘﺸﺖ آﻟﺖ

زدوده ﺷﻮد و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮره ﺑﮑﺸﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

۸۱

ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﯾﺎران ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ .از ﻋﯿﺴﯽ ﻗَﺼّﺎر دﯾﻨﻮری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
دﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﻠﺖ را ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮدش ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر او ﺑﻮدم.

در ﺑﺎب ﮔﺬاﺷﱳ ﻓﺮق ﺳﺮ .ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﲑان ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه .ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻃﻬﺎرت وﺷﺴﱳ ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﻮاک زدن

ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،آبﺗﻨﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻣﮑﺎنﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی ﺧﻠﻮت و ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻮی

ﺧﻮش اﺳﺖ .و ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎکﻫﺎ آب ﺟﺎری اﺳﺖ .و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﻏﺴﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ و وﺿﻮی

ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﱳ اﺳﺖ .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺧﻮب ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﺪ و دﻧﺒﺎل آب روان ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﺑﮕﺮدد و آبﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﯿﲑ

رﻧﮓ داده را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﲑد و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه را ﺑﺠﻮﯾﺪ و اﻧﺪام ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺳﺎزد و ﺑﺎﻃﻦ را آﻟﻮده

ﻧﺴﺎزد و ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺮه و ﺳﺮ را در وﺿﻮ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﻪ آن وﺳﻮﺳﻪ و وﺳﻮاس ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﭘﺎﮐﯽ از وﺳﻮاس

ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﻤﮥ آن ﭼﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺟﺰء ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ :از ﺧﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ)ﺗﻐﺎﺑﻦ .(۱۶ /وﺳﻮاسِ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت آدﻣﯽ را از
اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت دور ﺳﺎزد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎر دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آب زﯾﺎد ﺑﻮد ﭘُﺮ ﺑﺮﯾﺰد ﺗﺎ دﻟﺶ آرام

ﺷﻮد و اﮔﺮﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ آﺑﯽ اﻧﺪک وﺿﻮ را ﺗﺠﺪﯾﺪﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﱪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﻨﺎن وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺎک از آب وﺿﻮﯾﺸﺎن ﺧﯿﺲ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل

زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮهاش ﺑﻮد و ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ آب ﺑﻪ زﺧﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
وﺿﻮﯾﺶ را ﺗﺎزه ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﺶ آب ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺟﺶ

ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﻣﺎن ﺷﻮد .ﻣﺪاوا ﮐﻨﻨﺪه او را ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ از آب ﺑﺮﭙﻫﯿﺰی ،ﻣﺮد ﮔﻮش ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورد و

ﭼﺸﻤﺶ را از دﺳﺖ داد اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد .اﯾﻦ ﻣﺮد اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

رازی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻮد.

از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻫﻔﺘﺎد و اﻧﺪ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر وﺿﻮﯾﺶ را ﺗﺠﺪﯾﺪﮐﺮد و

دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص در ﻣﯿﺎن آب در ﺟﺎﻣﻊ ری ﻣُﺮد ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﮑﻢ درد داﺷﺖ و ﻫﺮﮔﺎه

ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در آب ﻣﯽرﻓﺖ و ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر در آب رﻓﺖ و آب ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻪ از
آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ وﺿﻮ و ﻃﻬﺎرت در دﺳﺘﻢ ﺑﻮد و آوردم.

ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺑﯿﺎن آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻧﻤﺎز
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ درﺑﺎرۀ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم ﯾﺎدﮔﲑی ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎز و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺟﺐﻫﺎ و

ﺷﻨﺖﻫﺎو ﻣﺴﺘﺤﺐﻫﺎ و آداب و ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎ و ﻧﻮاﻓﻞ آن اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ داﻧﺴﱳ ﮐﻨﮑﺎشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎز و
ﻧﯿﺎز ﺑﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﺴﱳ آن روا و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن دﯾﻦ و ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻋﺎرﻓﺎن و زﯾﻮر ﺻﺎدﻗﺎن و اﻓﺴﺮ

ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و درک ﻗﺮب و ﺷﮑﻮه و ﺗﺮس و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه او.

رازداﻧﯽ و رازﮐﺎری ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﺟﺎت و وﻗﻮف در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺳﺖ و اﻋﺮاض از ﻫﻤﻪ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ او .ﻋﻮام را راﻫﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺶ از ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن و ﺑﻬﺮه از ﻓﺘﻮاﻫﺎ و ﺗﺄوﯾﻞﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن را ،ﮐﻪ از ﻋﻮام ﺟﺪاﯾﻨﺪ و ﻓﺮورﻓﺘﻪ در ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ و درآﻣﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در راه ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ رﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪو ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﮐﺸﯽ

۸۲

و ﺗﺨﻠﻒ از ادب و رﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز روا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم واﺟﺐﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺐﻫﺎو ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی آن

را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﲑﻧﺪ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻬﻨﺪ.
اﻣﺎ آداب ﻧﻤﺎز ﺻﻮﻓﯿﺎن.

ﻧﺨﺴﺘﲔ ادب ﻧﻤﺎز ﺻﻮﻓﯿﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﺎز اول ﮐﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮑﺎن اﺳﺖ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ در رود .و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم زوال ،ﮐﺸﺶ ﺳﺎﯾﻪ در

زﻣﲔﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب و زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ و اﮔﺮ اﺑﺰاری ﻧﺪارد
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﮥ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖِ وﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺰلﻫﺎی ﻣﺎه و

ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻮﺑﺖ ﻃﻠﻮع ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ آﺳﻤﺎن را ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺻﺒﺢ

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﺐ وﮐﻮﮐﺐﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ

ﮐﻮﺷﺶ و اﺟﺘﻬﺎد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ درﺳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﮑﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و

دﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﮐﻌﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﯾﺎ اﮔﺮ در درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ

را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮد ﺻﺎدق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﲑوﯾﯽ

ﻏﯿﺒﯽ در دروﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺎ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز آﻣﺪ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﮔﺮ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﺪ.ﮔﺮوﻫﯽ از

ﺻﻮﻓﯿﺎن اورادی دارﻧﺪﮐﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در درازﻧﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺐ و روز در ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دل

را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز دارﻧﺪ و اﺟﺮام ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺒﲑ ﻣﺨﺼﻮص و ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﭼﻨﺎن ﻗﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﮑﺒﲑ ﭘﯿﺸﯽ ﻧﮕﲑد

و ﺗﮑﺒﲑ ﺑﺮ ﻧﯿّﺖ.

از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را روﺷﻨﯽ و ﺻﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺻﻔﺎی ﻧﻤﺎز ﺗﮑﺒﲑ ﻧﺨﺴﺘﲔ آن اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﮑﺒﲑ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻘﺮون ﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﺰ ﺑﺪان راﺳﺖ ﻧﮕﺮدد و در آن ﺑﺎ

ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﺖ ﻓﻘﻂ از آنِ او ﺑﺎﺷﺪ ،وﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد و ﺑﺪان رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی آﻓﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ

ﻧﻤﺎزت را آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑُﻮَد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﮑﺎﻫﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺒﲑ ﻧﺨﺴﺘﲔ
روﺷﻨﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ و از ﺧﺪاﺳﺖ و آﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺪه ﭘﺲ از

ﻧﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ از ﺑﺪﺳﮕﺎﻟﯿﻬﺎی دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و ﻧﺼﯿﺐ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ از ﻧﻤﺎز ﻫﻤﲔ آﻓﺖﻫﺎﺳﺖ وﮔﺮ ﺑﻬﺮۀ دﺷﻤﻦ از ﻧﻤﺎزﮐﻢ

ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻬﺮۀ ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ

ﺧﺮاز را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز درآﯾﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :رو ﺑﻪ ﺧﺪا آر ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدهای و روی ﺑﻪ داوری

ﺣﻖ آوردهای و ﺑﺪان ﮐﻪ درﺳﺖ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدهای و ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و او ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و او ﺗﻮ را ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺗﻮ ﺑﺎ او راز ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،و ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺖ ﮐﯿﺴﺖ .آری ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن را ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﺒﲑ ﻧﺨﺴﺘﲔ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮔﺎه ﮐﻪ»اﻟﻠﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪاﻧﯽ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﮔﻔﺘﮥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .اَﻟِﻒِ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻻم آن ﻫﯿﺒﺖ و»ﻫﺎ« آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻗﺮب

ﺣﻖ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :از ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺗﮑﺒﲑ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻮو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺿﻤﲑ ﺗﻮﺳﺖ و در

ﻧﻤﺎزت ﭼﻨﺎن ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و دوزخ را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺠﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ .از آداب ﻧﻤﺎزﮔﺰار آن

اﺳﺖ ﮐﻪ دل را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮔﺬارد و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ رﻫﺎ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﭘﯿﺶ رو ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪاش را
ﺑﺸﻨﻮد و ﻫﺮ آﯾﻪ را درﯾﺎﺑﺪ ﭼﻪ از ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

۸۳

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز درﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آداب ﻧﻤﺎز را وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺖ را ﺑﺮای ﺗﮑﺒﲑ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮی ﺟﺰﮐﱪﯾﺎی او در ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺰرﮔﱰ از ﺧﺪا در دﻟﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را از ﯾﺎد

ﺑﱪی .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻧﻤﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺲ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽروی ادب

رﮐﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و رام و رو ﺑﻪ او ﺷﻮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﺻﻠﺖ رو ﺑﻪ ﻋﺮش ﺣﻖ ﻗﺮارﮔﲑﻧﺪ و ﺧﺪای را

ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگداری ﮐﻪ در دﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺰرگﺗﺮاز ﺧﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺧُﺮد ﺷﻤﺎری ﮐﻪ از ذره ﻧﯿﺰ ﺧﺮدﺗﺮ

ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و وﻗﺘﯽ ﺳﺮ از رﮐﻮع ﺑﺮﻣﯽداری و ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﯾﺖ را ﻣﯽﺷﻨﻮد .و ادب ﺳﺠﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻗﻠﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﻮ در ﺳﺠﺪه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و وﻗﺖ را ﺑﺎ ﺧﺪا داری.

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از اﺿﺪاد ﭘﺎک ﺑﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در دﻟﺖ ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮ ازو ﻧﯿﺎﺑﯽ

و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از او .و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯽ و ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻢ و ﻫﯿﺒﺖ وﺟﻮدت را آﮐﻨﺪه ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

آب ﺷﺪن ﺷﻮی .و در ﻧﻤﺎز ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ او در ﺧﺎﻃﺮت ﻧﯿﺎﯾﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺸﻬﺪ رﺳﯿﺪی و دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی و

ﺳﻼم دادی در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ژرفاﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ

در آﻏﺎز ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯽ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ازﮐﺘﺎب اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز آوردم ،و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ

ﮔﺮوﻫﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻃﻮل دادن ﻧﻤﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و آن را ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ﭼﻪ وﺳﻮاس آﻧﻬﺎ را

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮدر آداب ﻧﻤﺎز
از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز اﺳﺖ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﲔ
ﺷﺮطِ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﺒﲑِ ﻧﺨﺴﺘﲔِ ﻧﻤﺎز ،از ﻫﯿﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮخ ﮔﻮن و زرد

ﭼﻬﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران را در

ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ او ﺷﻤﺎرۀ رﮐﻌﺖﻫﺎ را ﻧﮕﺎه دارد ،ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن در ﻧﻤﺎز ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دل و درون ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و

از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن رﮐﻌﺖﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد اﻣﺎ ﭼﻮن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﻧﲑوﯾﺶ
ﺑﺪو ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن ﻣﯿﺨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد و ﭼﻮن ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ دوﺑﺎره

ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد.

دﯾﮕﺮی را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد وﱃ ورد و ﺗﻄﻮع و ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻧﻤﺎزِ ﺷﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ
و ﺳﻨﺖﻫﺎ و آداب ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﯽداﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺻﻮﻓﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﻢ ﺑﻮد ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ

ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﲑون رود ﯾﺎ از ﭼﯿﺰی ﺷﺎد ﯾﺎ اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﲔ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﻋﺪهای از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺎن ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ درﺑﺎرۀ اوﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ در ﻫﺮ ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ از ﺑﺎدﯾﻪ

ﮐﻪ راه ﻣﯽﺳﺮﭙد دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راه اداﻣﻪ ﻣﯽداد.

از دﯾﮕﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ اول را در ﻣﮑﻪ و ﺟﺰ آن ﺧﻮش

ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﻧﻤﺎز را دراز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻒ اول را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت

۸۴

ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻒ اول را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎ

ﮔﲑی در آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ،و دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻣﺎم

ﺿﺎﻣﻦ)ﻧﻤﺎزﮔﺰاران( اﺳﺖ ،و دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻟﻐﺰشﻫﺎ و وﺳﻮاسﻫﺎﺳﺖ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﺻﻼح اﻋﻤﺎل ﺑﻬﱰ از ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻪ درازی و ﺗﻄﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .و درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎزش را از ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﮔﺰارد.

از اﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﲑی و ﻋﻤﺮ زﯾﺎد ،وردﻫﺎی ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺪو در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز از آﻏﺎز ﺧﺪا را درﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟

ﻫﻤﭽﻨﲔ ادب دﯾﮕﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻧﻤﺎز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻣﺤﺮاب،

ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻞ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ وﻫﺎب ،ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﺎن و ﻋﺎری ازﮔﻤﺎن و ﺗﺮدﯾﺪ ،و ﺧﻀﻮع ارﮐﺎن ﺑﺪن.
ﭼﻮن ﮐﻪ دل آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺠﺎبﻫﺎ را ﻣﯽدرد و ﺧﺮد آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﺸﻮع از ﺑُﻦ ﺟﺎن درﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ

و ﺧﻀﻮع اﻧﺪام ،ﺛﻮابﻫﺎ راﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪو ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻤﺎزﮐﻨﺪ ﺑﺪون دل آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﺎل اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﺲ

ﻧﻤﺎزﮐﻨﺪ ﺑﯽﺧﺮد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ از ﺑُﻦِ ﺟﺎنِ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺧﺎﻃﯽ اﺳﺖ،

و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺧﻀﻮع ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﺳﺘﻤﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻪ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎز در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ زﮐﺎت را ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن واﺟﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰی از اﻣﻮال دﻧﯿﺎ
ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت ﮔﺮدﻧﺪ .از ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺨﲑ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ درﮔﺮﻓﱳ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ دارم ﺑﯿﺶ از ﺳﭙﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻋﻄﺎ ﺷﺪۀ او دارم .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ اﻫﻞ

ﺗﺼﻮف .آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن ﺳﺘﺎﻧﺪه و ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه

اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻢ از دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ دﻧﯿﺎ دراﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮﻣﻦ زﮐﺎت
ﻣﺎل واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ دﯾﺪهای ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺮ ﻣﺮدﮐﺮﯾﻢ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺎﻟﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ زﮐﺎت ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮔﺮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﮐﺎت ﺑﺪﻫﺪ .از

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﯿﺒﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او روزی ﺷﺒﻠﯽ را دﯾﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﯾﺪن او ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﺷﻨﯿﺪن

ﮐﻼﻣﺶ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﺑﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﻤﺲ ﺷﱰ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم

واﺟﺐ اﻟﻬﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﱃ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﮥ آن .اﺑﺮاﻫﯿﻢ او را ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﲑو ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯽ؟

ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﮥ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪ او را ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهات ﭼﻪ

ﻧﻬﺎدی؟ اﺑﻮﺑﮑﺮﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪ را! ﭘﯿﺎﻣﱪ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ.

آداب ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ در ﺑﺎب زﮐﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ازﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﲑﻧﺪ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر -دوﺳﺖ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ -ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ
ﺑﺪو ﭼﯿﺰی ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﯽﺳﺮﭙد -ﺑﺮای زﮐﺎت ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﺎره -او ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و

در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﻓﻘﲑ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن ﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم ﺣﺘﻤﺎً دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﻫﻢ ﺧﻮش

ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﮐﺎت ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﲔ ﯾﺎران ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮان

۸۵

ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان زﮐﺎت ﺧﻮاری را ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﻃﻤﻊ ﺑﺪان دراز ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪو از ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﺑﺎر ﻣﻨﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽدرﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﺮﻣﮕﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮردﮐﻪ درﻫﻤﯽ

از آن ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ از زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮدش و ﻧﻪ از زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺎل دﯾﮕﺮان و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
دﯾﺪهام ﮐﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ.

از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣُﺸﺘﻮﱃ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭼﻨﺪان ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽ

ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻨﲔ اﻧﻔﺎﻗﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ اﺑﻮﻋﻠﯽ زﮐﺎت واﺟﺐ ﻧﮕﺸﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻏﻨﯿﺎ دوﺳﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای داﺷﺘﻢ و ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﺑﻪ

ﺟﺎن ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻢ .روزی ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﯾﻊ زﮐﺎت و ﭘﺨﺶ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺮا ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن او را ﭼﻨﲔ دﯾﺪم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺮش از
دﻟﻢ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ .در ﻧﺎﻣﻪای از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻤﻠﻪای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﻓﻘﲑی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

ﺑﺮادرم ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﮐﻪ ﻧﻪ زﮐﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺪﻗﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻫﻢ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺳﺘﺎﻧﺪن آن ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﱳ آن دﻟﻢ را ﺷﺎد ﺳﺎزی .ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ و زﮐﺎتﻫﺎ و ﻓﺘﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽدرﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﯽ

ﻃﻤﻊ و ﺑﯽآرزو ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ

ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺎل ﺗﻮ را ﺑﺮﺳﺪ ﺑﯽآن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﺪان آﮔﺎﻫﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯽ ،ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﺑﺮﻣﮕﺮدان ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺳﺮﮐﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دادۀ ﺧﺪاﺳﺖ :اﮔﺮ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ

ﻣﺨﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮری ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺎﱃ ﻃﯿّﺐ و ﺣﻼل ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ از ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺒﺨﺸﯽ .از اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ داوود دﯾﻨﻮریِ دُﻗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓَﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺶ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﲑﻧﺪﮔﺎن ﺟﲑه در ﻣﺎه

رﻣﻀﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﲑه زﻧﯽ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را در
ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪﺧﻮاران ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺳﺘﺎﻧﺪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﮔﲑد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﲑ

ﺧﺪا ﺑﮕﲑد ﺑﻪ ذﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﮕﲑد ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﺮک آن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهای ﺟﺰ
اﯾﻦ در اﺧﺬ و اِﻋﻄﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد در ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ راﺳﺖ ﮐﺎر را از ﻧﺎراﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .وﻣﻌﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﮔﲑد و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻨﻊ و ﻋﻄﺎ و ﺷﺪت و ﻧﻌﻤﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﻪ را ﺑﺮ ﻫﺪﯾﻪ و ﻫﺒﻪ و اﯾﺜﺎر و

ﻣﻮاﺳﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎل اﻏﻨﯿﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﻧﻬﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﲑﯾﻢ ﺣﻖ ﺧﻮد را

ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ وﮔﺮ ﻧﺴﺘﺎﻧﯿﻢ ﺣﻖ ﺧﺪاﯾﯽ را از ﺑﲔ ﺑﺮدهاﯾﻢ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﱳ زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﺗﮑﱪ و ﮐﺮاﻫﺖ

از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.

اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﻣُﺮﺗَﻌِﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ از ﯾﺎران ﻏﻨﯽ و ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن
داﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﮐﲔ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﲑاﻣﻮﻧﺶ ﺳﺨﺖ آ ﮐﻨﺪه از ﻣﺮدم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮﺗﻌﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮد
آﻣﺪ و ﺧﺮدهای ﻧﺎن ﺳﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮان ﺷﺪم ﮐﻪ

اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﻧﺎن ازو ﻧﺴﺘﺎﻧﻢ ﻧﺎﻣﻢ از دﯾﻮان ﻓﻘﲑان ﻣﺤﻮ ﺷﻮد .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﱃ.

ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ازﮔﺮﻓﱳ ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت ﮐﺮاﻫﺖ دارﻧﺪ و ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﮔﻮاه ﻣﯽآورﻧﺪﮐﻪ :ﻏﻨﺎ داﺷﱳ ﻣﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻏﻨﯽ

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذات ﯾﺎ ﺑﻪ دل ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺣﻄﺎم دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﻮاﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻏﻨﺎﯾﺸﺎن از ﺧﺪاﺳﺖ .در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﺎران ﻣﺎ

ﭼﯿﺰی ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﲑ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﺎر ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻪ اﯾﻨﺎن ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

۸۶

ﺧﺪا ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﺮ از رﯾﺸﻪ ﻓﻘﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﺎر اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺪن ﺑﺪان ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ)ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات( وﮔﺮ روزی ﺑﺸﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻏﲑﮔﺮدد ،ﺑﺪن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﲔ

ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﲑﮐﻪ از ﺿﻌﻒ و ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ -و ﺧﺪاوﻧﺪ

داﻧﺎﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارد و ﺧﻮاﺳﺘﻪای در ﭼﻨﮕﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ و از ﻓﻀﯿﻠﺖ زﮐﺎتدﻫﯽ و
ﺻﺪﻗﻪﭘﺮدازی ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ :اﻗﻮال و اﻓﻌﺎﱃ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ

ﭘﺎداﺷﺸﺎن ﮐﻢ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎری ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺻﺪﻗﻪ

اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺮادران ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﺎﺳﻪات در ﮐﺎﺳﮥ ﺑﺮادرت ﺑﺮﯾﺰی
ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ .از اﺑﻦ ﺣﺎرث ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ! زﮐﺎت ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮﭙدازﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:

زﮐﺎت ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺲ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﺎ آن را در ﭘﻨﺞ ﺟﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮﮐﻪ را زﮐﺎت واﺟﺐ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ زﮐﺎت ﮔﺰارﯾﺶ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ:
-۱ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را از ﺣﻼل ﮔﺮد آورده ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ﮔﺮدآوردهاش ﺑﺮای ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ،زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

-۳ﺑﺎ اﻫﻞ و ﻋﯿﺎل و ﯾﺎران ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺳﺨﺎوت ﺑﺮﺧﻮردﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

-۴ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺖ و آزار و اﻓﺰون ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﮐﺎﺗﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﺠﻮﯾﺪ.

زﮐﺎت ﺣﻖ ﻓﻘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺎل اﻏﻨﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن زﮐﺎت دﻫﺪ ﻣﺎلِ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ و رﺿﺎی ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زده اﺳﺖ و از ﮐﯿﻔﺮ روز ﺣﺴﺎب و ﻋﺬاب دردﻧﺎک
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ در ﺑﯿﺎن آداب روزۀ ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روزه ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﺪان ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﻢ .اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﺑﺮﭙﺳﺪﮐﻪ ﭼﺮا روزه در ﺑﲔ ﻫﻤﮥ ﻋﺒﺎدات ﭼﻨﲔ ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ و

ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﻣﻌﻨﯽ دارد:

-۱روزه از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺎدتﻫﺎی واﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮد در

ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ روزه ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ»ﺑﺮای ﻣﻦ«)ﱃ( آن اﺳﺖ ﮐﻪ»ﺻﻤﺪﯾﺖ« وﯾﮋۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺻﻤﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﻧﺪارد و ﺑﻪ

ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ -و ﻫﺮﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺷﻮد ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﻢ دادﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ دﱃ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ»ﻣﻦ آن را ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﻢ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﺣﺴﻨﻪای ﺛﻮاﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻮﯾﺪ داده اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺗﺎ ده و از ده ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎ روزهداران ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮان ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎداﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

درﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺻﺎﺑﺮان را ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ داد«)زﻣﺮ .(۱۰ /ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه از ﺣﺴﻨﺎت
ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺛﻮاب آن .ﭼﻪ روزه ﺻﱪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻮاری ﺟﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و اﻣﺴﺎک

اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﻮات و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ روزهداران ﻫﻤﺎن ﺻﺎﺑﺮاﻧﻨﺪ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ»:آن ﮔﺎه ﮐﻪ روزه ﻣﯽﮔﲑی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ و زﺑﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ روزهدار ﺑﺎﺷﻨﺪ «.و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ»:ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ روزهدار اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﮔﺮد ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻓﺴﻖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺮﮐﺴﯽ دﺷﻨﺎﻣﺶ داد
ﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ و دوری از ﺷﻬﻮتﻫﺎ و
ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ روزه دارم «.و درﺳﺘﯽ روزه و ﺣُﺴﻦ ادب روزهداری در درﺳﺘ ِ

۸۷

ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺎﮐﯽ و ﺣﻔﻆ دل و دوام ذﮐﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ وﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﺴﺎکﻫﺎی روز و ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﱳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ روزه

دار اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ روزه .وﭼﻨﲔ اﺳﺖ آداب روزه ﺑﺮای روزهدار.

از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﱰی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻮن رﻣﻀﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻣﯽﺧﻮرد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آب روزه
ﻣﯽﮔﺸﺎد .از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑُﺴﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﻣﻀﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در را ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎه از آن ﺑﻪ در ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درﻣﯽآﻣﺪ و ﺳﯽ ﮔﺮده ﻧﺎن -ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﮑﯽ -در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﺑﺲ.

درﺑﺎرۀ روزۀ ﺗﻄﻮع ﮐﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ روزی

ﮐﻪ رخ دوﺳﺖ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .و ادب آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ روزه ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد»:روزه ﺳﺮﭙ اﺳﺖ« و ﻧﮕﻔﺖ ﺳﺮﭙ
ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭙی اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶﻫﺎی آﺧﺮت ،ﭼﻪ روزه در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای روزه

دار ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﭙی اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﺗﲑﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزهدار را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﻄﺎن ،ﺷﻬﻮت ،ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و ﻫﻮس و ...

از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳُﻨَﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﻨﻮر ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ رُرَﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﭘﲑاﻣﻮن ﺑﻐﺪاد ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ،

ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺎﻧﻪای دﯾﺪم ،در را ﮐﻮﻓﺘﻢ .ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ آﻣﺪ ،آب ﺧﻮاﺳﺘﻢ .در را ﮔﺸﻮد وﮐﻮزهای آورد ﭘﺮ از آب

ﺧﻨﮏ .ﭼﻮن از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﭼﻪ ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ! در ﻧﯿﻤﻪ روز آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ! ﮐﻮزه را ﺑﺮ

زﻣﲔ زدم و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .روﯾﻢ اداﻣﻪ داد :ازﮐﻨﯿﺰک ﺷﺮﻣﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺬر ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ روزه ﻧﮕﺸﺎﯾﻢ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﮐﺘﺎب ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﺻﻮﻓﻴﺎن روزة داوودي را ﻣﻲﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﱪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روزه

ﻫﺎ ،روزۀ ﺑﺮادرم داوود اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روزه ﻫﻤﲔ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﺎن روزهﮔﲑی از روزهداری داﺋﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ روزهداری

داﺋﻤﯽ ﺧﻮﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ روزۀ ﯾﮏ روزاﯾﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اُﻟﻔﺖ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻧﻔﺲ را از ﻋﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮون ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ و روزه را ﺑﺮ او ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روزه ﻫﻤﲔ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺳﲑ ﺷﺪﯾﺪﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﲑی

را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﻮﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺮﮐﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺟﺎﺑﺎن ﭘﻨﺠﺎه و اﻧﺪ ﺳﺎل روزه
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ روزه را ﻧﮕﺸﺎد .روزی ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ روزهاش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ؛ روزه ﺑﮕﺸﺎد اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ

ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﮐﻪ ﺑﯿﻢ ازﮐﻒ دادن واﺟﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ روزهداری ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽ

دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ زود ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮﮐﺮد ﺑﻪ ﻟﺬت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﻧﺮﭙورﯾﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ.

آوردهاﻧﺪﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﺎز و ﺑﺴﯿﺎر روزه ﺑﻮد .از ﮐﺮدار او ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻣﺪم؛ ﺑﻪ

ﺧﻮراﮐﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ .ﻣﻨﺸﺄ آن ﻧﺎﭘﺎک وﻧﺎروا ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎن دادم ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﲔ ﺧﻮﯾﺶ راﻧﺪه ﺷﻮد .ﻫﻤﺴﻔﺮ او ﺷﺪم و

ﺧﻮردﻧﯽ ﺣﻼل ﺑﻪ او دادم .ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ واﺟﺐﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ادا ﮐﻨﺪ.

ﺻﻮﻓﯿﺎن و دروﯾﺸﺎن ﻣﺠﺮد ،ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ روزیِ دادۀ ﺧﺪاﯾﯽ

ﻗﺎﻧﻊ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاﮐﯽ وﮐﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن روزی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﻧﯿﮑﺎﻧﻨﺪ و روزۀ اﯾﻨﺎن از روزهداراﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﮐﺠﺎ ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ روزهاش ﺑﻪ ﻓﻀﻞ روزۀ اﯾﺸﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ آداب وﯾﮋهای در روزه دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن روزه ﺑﮕﲑد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﺎران ﭼﻮن ﮐﻪ روزه و اﻓﻄﺎر او دل ﯾﺎران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﻪ رﺿﺎی

۸۸

ﯾﺎران روزهدار ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮان اﺟﺒﺎری ﻧﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ او روزهاش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﭼﻮن

ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺗﺎب ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎ اﻓﻄﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روزهدار ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ازﮔﺮوه ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺲ

اﻧﺪازد و ﺑﺪان اﻓﻄﺎرﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ او را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺧﺮدهای ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﮔﺮوﻫﯽ

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ روزه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯽروزه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روزه داﺷﺖ ،اﻣﺎﭼﻮن ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ روزه راﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮرد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺛﻮاب ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﺎران ،ﮐﻢ از روزهداری ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺗﻄﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

ﻫﻤﲔ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ را دﯾﺪی ﮐﻪ روزۀ ﺗﻄﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺑﺎش ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی

ﺑﺎ او ﻫﺴﺖ .اﮔﺮﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮادراﻧﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ روزه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺮﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ روزه
وادارﻧﺪ و او روزه را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ او روزه ﻧﮕﲑد و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و رﻓﻖ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎرﮐﻨﻨﺪ و او را

ﭼﻮن ﺧﻮد ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ .و اﮔﺮﮔﺮوﻫﯽ روزه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺷﯿﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎ روزۀ او روزه ﮔﲑﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻓﻄﺎر او ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزﺷﺎن دارد و ﭼﻮن ﺑﺎزﺷﺎن داﺷﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺮف او ﺳﺮ ﺑﭙﯿﭽﯿﻨﺪ
ﭼﻮن ﮐﻪ ﭘﲑ ﺑﯽﺧﱪ از راه و رﺳﻢ ﻣﻨﺰلﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺪ.

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﮑﯽ را در ﺑﺼﺮه دﯾﺪم و او ﻣﺮدی ﺑﻮد داﺋﻢ اﻟﺼﻮم و ﻧﺎن را ﺟﺰ در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ

ﺧﻮراﮐﺶ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﭼﻬﺎر داﻧﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ از دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮﯾﺶ از رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد .آن را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ

وﻣﯽﺧﻮرد .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ او را دﯾﺪه و ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :او را ﺳﻼم ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﻓﻄﺎرﮐﻨﺪ و ﻧﺎن
ﺑﺨﻮرد ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻏﺬا زﺑﺎﻧﺰد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم واﺳﻂ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ او ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روزه داﺷﺖ .ﻫﺮ روز

ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﻓﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺟﺰ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن .ﮔﺮوﻫﯽ او را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرش را ﺧﻼف ﻋﻠﻢ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺴﯿﻨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ادب ﮐﺮده اﺳﺖ واز روزهداری و ﺛﻮاب آن-
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روزهداران را ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺪان داده اﺳﺖ -ﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪان دل ﺧﻮش ﻧﮑﺮده و آرام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﯿﻮهای راﺳﺖﺗﺮ دارد ﭼﻪ او روزه را ﺑﺎور دارد و ﺑﻪ اﯾﻔﺎی آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ

اﮔﺮ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺳﺒﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ او روزهدارﮔﻔﺖ -و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ .از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ روزهدار ﺑﺎﺷﯽ .ﮔﻔﺖ ﭼﻮن اﺳﺖ اﯾﻦ؟ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ»:ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ

ﻋﻤﺮت را ﯾﮏ روزﮐﻦ و آن را روزه ﺑﺪار!« اﯾﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از آداب وﯾﮋۀ ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ روزه ﮔﺮد آورم.

ﺧﺪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ راﺳﺖﮐﺎری ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ درﺑﯿﺎن آداب ﺣﺞ ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺞ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺞ واﺟﺐ و راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻤﮑﻦ و

ﺻﺮفِ ﻫﻤﮥ ﺗﻮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ و آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﻨﺪﮐﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ازﯾﻦ ﺣﺞ دور ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ

ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﭘﯽ آﻧﻨﺪﮐﻪ آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺧﺪا آﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﯾﺎﺑﺪ)آل ﻋﻤﺮان .(۹۷ /و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎﻧﮓ

در دِه ﺣﺞ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ)ﺣﺞ .(۲۷ /در ﺗﻔﺴﲑﮔﻔﺘﻪان ﻣﺮاد از»ﻣﺮدان« آﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎده
راه ﻣﯽﺳﺮﭙﻧﺪ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻤﲑد و ﺣﺞ واﺟﺐ را ﻧﮕﺰارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﻬﻮدی ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯽ

ﻣﺮده اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﺎران ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ زاد و ﺗﻮﺷﯽ اﻧﺪک ،ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻨﺖ
ﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮ

۸۹

ﺧﻼف ﻋﻮام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ راهﻫﺎی ﺗﺄوﯾﻞ وﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺣﻤﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ

ﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻮام ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﻋﻮام در ﺣﺞ ﮔﺰاری
ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻮام ،ﻋﻤﻮم ﺣﺞ ﮔﺰاران ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

-۱ﮔﺮوﻫﯽ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﻗﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﻮال و ﻃﻠﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و

از ﺧﺪا دوری ﺑﻼﻫﺎ را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﺞ

واﺟﺐ)ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم( ﻧﺮﻓﺖ و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺶ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ،و زاد و ﺗﻮﺷﻪاش ﺟﺰ ﻣﻘﺪاری ﺟﮕﺮ

ﺳﺮخ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ و ﺟﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺞ واﺟﺐ ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ و

ﺑﺴﯽ از اﺟﻠﮥ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺞ واﺟﺐ ﮔﺰاردهاﻧﺪ و دﻟﯿﻞِ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺮدۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﺞ
واﺟﺐ ﻧﮕﺰارد.

-۲ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ و وﻃﻦ دور اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺮادران را ﺗﺮک ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ را ﺑﯽزاد و ﺗﻮش ﻣﯽﺳﺮﭙﻧﺪ و ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ آرام ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺲ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ ،رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاو دﯾﺪار آراﻣﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﱪش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاش ﺣﻖ

اﺳﺖ -ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ را آراﻣﺸﮕﺎهِ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ)ﺑﻘﺮه .(۱۲۵ /و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و آداب

ﺻﻮﻓﯿﺎن را درﺑﺎب ﺣﺞ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ .از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﻗﺰّاز دﯾﻨﻮری دوازده ﺑﺎر ﭘﯿﺎده و ﺳﺮﺑﺮﻫﻨﻪ ﺣﺞ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﺧﻠﯿﺪ ،ﭘﺎ را ﺑﻪ زﻣﲔ ﻣﯽﺳﺎﯾﯿﺪ و راﻫﺶ را اداﻣﻪ ﻣﯽداد و ﺳﺮش را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﲔ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ از ﺑﺲ در ﺗﻮﮐﻞ ،راﺳﺖ

ﺑﻮد.

از اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻫﻨﮓ ﺣﺞ در ﺑﺼﺮه ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرد و ﯾﮏ ﺑﺎ رﻫﻢ در ﻧﺒﺎج و ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻫﻢ در ﻣﺪﯾﻨﻪ .و وﻗﺘﯽ وارد ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻤﺶ از روﻏﻦ ﺧﻮاری ﺑﺴﯿﺎر ﭼﲔ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار و رداﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻔﺸﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن

درآﻣﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺎزار راه ﻣﯽرود .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺞ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ از ﻣﯿﺰاب اﺣﺮام
ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﺑﺎ اﺣﺮام ﻣﮑﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻔﺖ و آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد .از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن را درﻧﻮردﯾﺪم ،ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﭘﲑاﻫﻨﯽ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﻮد و در دﺳﺘﻢ ﮐﻮزهای .در ﺑﻄﺎﻧﯿﻪ -ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺎﺑﺎن

اﺳﺖ -دﮐﺎنﻫﺎ و ﺑﺎزرﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮزده راه دﯾﺪم ﺑﻪ ﺟﺰ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن و ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎ از آن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .در دو راه از آن راهﻫﺎ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زر و ﻧﻘﺮه ﻣﯽروﯾﯿﺪ .ﺟﻌﻔﺮ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮔﻮﺷﻪای از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ و دﺳﺖ در
آﻏﻮش ﻏﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم ،ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدم ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻀﺮ را در ﻫﻮا

دﯾﺪم ﮐﻪ از روی ﺳﺮم ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻮن دﯾﺪﻣﺶ ﺳﺮم را اﻓﮑﻨﺪم و ﭼﺸﻤﻢ را ﺑﺴﺘﻢ وﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﮑﺮدم .ﺧﻀﺮ ﭼﻮن ﻣﺮا

دﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﻢ آﻣﺪ و ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدم .ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ! اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ راﻧﻤﯽﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرت

ﮑﻪ درآﻣﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽآﻣﺪم .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﱃ از ﻣ ّ
ﻧﺨﻮرم .ﭼﻮن از زﺑﺪه ﮔﺬﺷﺘﻢ ﻧﺎﮔﺎه آوای ﻣﺮد ﻋﺮﺑﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺻﺪاﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮد .روﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ

ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﺷﻤﺸﲑی ﮐﺸﯿﺪه در ﯾﮏ دﺳﺖ وﻇﺮﻓﯽ ﺷﲑ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﲑ را
ﺑﻨﻮش وﮔﺮﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺖ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻣﯽزﻧﻢ .ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪم .ﻣﻘﺪاری از ﺷﲑ ﻧﻮﺷﯿﺪم .رﻫﺎﯾﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎدﺳﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪﯾﺪم.

از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را ذﮐﺮﮐﺮد .ﻫﻤﲔ ﻣﺎﯾﻪ داﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

۹۰

-۳ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﺠﺎور ﻣﮑّﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻔﺲ را زﻧﺪاﻧﯽ آن ﺟﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻘﺎع و

ﮑﻪ و ﻋﺠﺰ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺷﺮف ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ .و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﻔﺮت ﻧﻔﺲ را از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣ ّ

اﻗﺎﻣﺖ در آن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﮑّﻪ ﺳﺮزﻣﲔ ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را)ﺣﺠﺎز( ﺧﻮاﻧﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ آن

ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﻮتﻫﺎ و ﻟﺬتﻫﺎ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزی و درآﻣﺪﺷﺎن از ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و راﺣﺘﯽ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ و ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﲑو اﺣﮑﺎم ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
رﻫﻨﺪ و آرام ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ .از ﻫﻤﲔ ﺟﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺟﺎل ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﯾﺎت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ
آداب آﻧﺎن در ﻣﺠﺎورت ﻣ ّ

داوود دﯾﻨﻮری دﻗّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻼ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل در ﻣ ّ
ﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻧﺨﻮرد ﭼﻮن ﻣﺼﺮ را ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و

آب زﻣﺰم را وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن و دﻟﻮ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از دﻟﻮِ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ
رﯾﺴﻤﺎن و دﻟﻮ زﻣﺰم از اﻣﻮال ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد .و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘّﺎﻧﯽ دوازده ﻫﺰار ﺑﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﻗﺮآن را

ﮑﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮد .و اﺑﻮﻋﻤﺮو زﺟّﺎﺟﯽ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ -ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻣ ّ
ﮐﻨﺪ از ﺣﺮم ﺑﲑون ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮرد و در ﻫﻔﺘﺎد و اﻧﺪ

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣُﺮد .از دﻗّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧُﻪ ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪم و در دل داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دو ﻧﻤﺎز را د رﯾﮏ ﺟﺎ

ﻧﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻨﺎزهای را ﻣﯽدﯾﺪم آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎش ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣّﺎ ﻧﺎﮔﺎه در دﻟﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﮐﻪ ﻫﺎن ای ﻓﻼن ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪهات ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﻗﮥ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺧﺪا

ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪم وﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﯾﺎدم ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﮑّﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﮑﻪ اﺧﻼق را
روز و ﯾﮏ ﺷﺐ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺻﱪﮐﻨﺪ در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﺳﻪ روز آن را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺎم در ﻣ ّ
ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﺮار را ﺑﺮ دل ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و راﺳﺖ در آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ رﺟﺎل.

ﮑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻼﯾﺎ را در راه آن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺮای دو ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﮥ
اﻣّﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣ ّ
ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮐﻪ :ﮐﺎروانﻫﺎ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻮار ﻣﺴﺎزﯾﺪ :ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮدم و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﻠﯿﺎ ،و

ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﻔﺲ در وﻃﻦ و ﺑﻪ ﮐﺲﻫﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺧﻮﮐﺮده اﺳﺖ وﮔﻮﻧﻪای ﺧﻮﺷﻨﻮدی و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻮﮐﻞ و رﺿﺎ

و ﺳﮑﻮن و ﺗﻔﻮﯾﺾ در ﺧﻮﯾﺶ دارد ،اﻣّﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وﻃﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﺎران را دور ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و رﻧﮕﯽ

دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﲑد دﻋﺎوﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺳﻔﺮ را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭘﺮده از اﺧﻼص ﻣﺮدان
ﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ رﻓﱳ ﺑﻪ ﻃﻮاف را دو روز ﺗﻨﮓ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮری
ﺑﺮﻣﯽدارد .ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﻣ ّ

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﻮاف روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺮا دل ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﻃﻮاف در روز را ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.

از دﯾﮕﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺞ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺟﺎن ﺑﺒﺎزﻧﺪ .و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ

ﮐﻌﺒﻪ روی ﻣﯽآورﻧﺪ از ﺑﲑاﻫﻪ ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ﮐﻤﯽِ ﺗﻮﺷﻪ دل آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﻟﺮزاﻧﺪ و ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮاﺳﺸﺎن ﻧﻤﯽ

اﻧﺪازد .از اﺣﻤﺪﺑﻦ دﻟﻮﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺷﺎم -در ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﯾﺪ -ﺑﻪ ﻣﮑﻪ

ﺑﺮﮔﺮدم .ﻧﻔﺲ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺑﻮﻋﻤﺮان ﻃﱪﺳﺘﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪم و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ

ﮑﻪ ﮐﺮدم و در ﻃﻮل راه ﺟﺰ ﺧﲑ و
داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪازش ،اﺷﺎرۀ او را ﻓﻬﻤﯿﺪم و آﻫﻨﮓ ﻣ ّ
ﻓﺮﺧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪﯾﺪم و ﺣﺞ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدم.

دﯾﮕﺮ از آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن درﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ واﺟﺐ را از آن ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و وﻃﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﻓﺮوﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

۹۱

در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ در ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی درازﻧﺪ و

ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﯿﺎل ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺎت واﺟﺒﺎت را ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ

دلﻫﺎی ﺧﻮد را ﻏﺴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮای اِﺣﺮام از ﺗﻦ ﺑﻪ در ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎده و راﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎن و
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ از درون ﻧﯿﺰﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺪ را دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ ﺣﻖ رو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮادﺷﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن و ﻫﻮا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ و در دل ﺟﺎ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﻪ دل اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا در ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺸﻢ دل را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽدوزﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ دور ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪﮐﻪ:
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮ ﺷﺘﮕﺎن را ﮐﻪ ﺣﻮل ﻋﺮش ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ)زﻣﺮ .(۷۵ /ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻃﻮاف اﯾﻨﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و ﭼﻮن در

ﻣﻘﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺮده

اﺳﺖ .ﺑﻪ دل ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ را از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد .و در ﻣﻘﺎم او

ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺠﺮاﺳﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ داﻧﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و از
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮﮔﺮد ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻬﻮتﻫﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻔﺎ درآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﻔﺎ و روﺷﻨﯽ دل را ﺗﲑه ﻧﺴﺎزد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻫﺮوﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﮔﻮﯾﯽ از دﺷﻤﻨﺎن و ﺷﯿﻄﺎن و

ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﻣﯽرﻣﻨﺪ و ﻣﯽرﻫﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣَﻨﺎ درآﯾﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را آﻣﺎدۀ ﻟﻘﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻪ ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ
آرزوﻫﺎ را درﯾﺎﺑﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت رﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ و ﺑﻌﺚ و ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ را ﺑﻪ ﯾﺎد

ﻣﯽآورﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻣﯽاﺳﺘﻨﺪ و وﻗﻮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺳﺮورﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .و ﭼﻮن

وارد ﻣُﺰدﻟﻔﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دل ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل و ﻗﺪرت ﺣﻖ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺳﻨﮓرﯾﺰه ﺑﺮای رﻣﯽ ﺟﻤﺮه آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻨﮓﻫﺎی اﻣﯿﺎل ﺑﺎﻃﻦ و ﺷﻬﻮت و

ﻫﻮس و آز را در وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام رﺳﻨﺪ درﮐﻮ داﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻣﯽدارﻧﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺳﻨﮓرﯾﺰه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﺣُﺴﻦ

ادب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺳﺮ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ﺑﺎﻃﻦ را از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽزداﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻔﺲ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺮدۀ ﮐﻌﺒﻪ را ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣَﻨﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام را ﺑﺮ ﺧﻮد

ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آداب ﺣﺞ را راﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺞ
ﺧﻮﯾﺶ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﲑ ،ﭼﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ رازﻫﺎ و آﺷﮑﺎر را

ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻼص و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪهﻫﺎ را از ﺑﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ.

از دﻗّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪم و ﺳﺮاغ زﻗّﺎق را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭼﻮن او را دﯾﺪم ﺳﻼم ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ازﮐﺠﺎ
ﻣﯽآﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ از ﺣﺠﺎز .ﮔﻔﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺣﺠﺎزﮔﻮش ﮐﻦ :ﻫﻔﺪه روز در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻢ ﺷﺪم ،ﺑﻪ آﺑﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ

ﻧﺎﻧﯽ .از دور ﺷﺒﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ .ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .ﻟﺸﮑﺮی ﻫﻤﺮاه اﻣﲑی ﺑﻮد ﮐﻪ

آﻫﻨﮓ درﯾﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﻨﺪ دﻟﻤﺮده ﺷﺪم .آﻧﺎن ﻣﺮا ﺧﻮردﻧﯽ دادﻧﺪ ﻧﺨﻮردم ،آب دادﻧﺪ،
ﻧﻨﻮﺷﯿﺪم .اﻣﲑﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در ﺣﺎﱃ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدار ﻫﻢ رواﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮری ﭼﺮا از اﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽ

ﺧﻮری؟ ﮔﻔﺘﻢ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯿﻢ و داﻧﺎﯾﯿﻢ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؟ ﺣﮑﺎﯾﺖ دُﻗّﯽ را ﻣﻦ از اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗّﺎق ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم.

۹۲

ﺑﺎ ب ﻫﻔﺘﻢ در ﺑﯿﺎن آداب رﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﻔﺮ و
ﺣﻀﺮ

ﺷﯿﺦ از ﻗﻮل ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺮ درﯾﺎی ﺑﻼﺳﺖ و ﺑﻼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰت اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ ﻓﻘﲑ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﻮد ﻣﺤﺒﺖ او را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدد ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻗﻮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد . .ﺣﮑﻢ ﻓﻘﲑ آن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ از دُﻗّﯽ در دﻣﺸﻖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗّﺎق در ﻣﺼﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻓﻘﺮا ﺑﻮدم اﻣّﺎ ﻫﺮﮔﺰ رِﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﻢ ﻧﺪﯾﺪم ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ

را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهای در ﻓﻘﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ و ورع ﻧﺒﺎﺷﺪﮔﻨﻬﮑﺎر اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ ﺟﻠّﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ادب ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
اﺳﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻮن ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﺸﯿﺪ آن را ﭘﺲ ﻧﮕﲑد و ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺒﺲ
ﻧﮑﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﲑ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ :ﺣﻔﻆ ﺳﺮّ ،ادای واﺟﺐ ،و
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻓﻘﺮ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻓﻘﲑ ،ﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﮐﺎر دارد ﺟﺰ ﺻﱪ ﺑﺮ وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت آن .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﲑان را دوازده وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ در ﺳﻔﺮ و ﺧﺎﻧﻪ:
-۱ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۲از دﺳﺖ و زﺑﺎن وﮐﺮدۀ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ.

-۳ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-۴ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۵ﺑﺎﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺸﻔﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۶آزار ﺧﻠﻖ را ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ.

 -۷ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﲑ ﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﲔ را رﻫﺎ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
 -۸در ﺑﺮاﺑﺮ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۹ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دل در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
 -۱۰ﻓﻘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 -۱۱ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۱۲ﺑﻪ ﮐﻢ و زﯾﺎد و ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﮑﺮش ﮔﻮﯾﻨﺪ و واﺛﻖ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ را ﺑﺮای ﺛﻮاب ﻓﻘﺮ ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻓﻘﲑ ﻣﯽﻣﲑد .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻘﻞ
ﻓﻘﲑ اﻓﺰون ﮔﺮدد ﺷﻮﺧﻨﺎﮐﯽ و ﻃﯿﺒﺘﺶ اﻧﺪ ک ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﺮای ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ آورده ﭼﻨﺪان ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻃﻤﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ از ﻣﻦ اﺳﺖ و آن از ﺗﻮ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﻪ

زﺑﺎن آورﻧﺪ .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻔﺶِ ﻣﻦ
و ﮐﻮزۀ ﻣﻦ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ -ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮد -ﮔﻔﺖ :روزی ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻘﺮای ﺑﺼﺮه ﺷﺪم.

ﺑﺰرﮔﻢ داﺷﺘﻨﺪ و اﮐﺮاﻣﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ را ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺠﺎﻣﻪام ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ از ﭼﺸﻢ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎدم.

۹۳

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﻟﺪ رَﻗّﯽ ﮔﻔﺖ :وارد ﻃﺮﺳﻮس ﺷﺪم .ﮔﻔﺘﻨﺪﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﺮاﯾﺎن ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪای در ﻫﻤﲔ ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ .ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ ﻓﻘﲑ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮏ دل ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :اﺻﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﻨﯿﺎن:
-۱از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﺧﻮد را.
-۲ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ.

-۳ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽداﻧﯿﻢ.

دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﲑوی از ﺳﻪ اﺻﻞِ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﻫﻤﺪوﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ وﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻓﻘﲑی دﯾﺪی ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ روی آورده ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاش ﮐﻢ و ﻋﺰﻣﺶ

اﻧﺪک ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑی دﯾﺪی ﺑﻪ رِﻓﻖ رﻓﺘﺎرﮐﻦ و زﯾﺎد از ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮕﻮ ﭼﻪ رِﻓﻖ او را ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﺄﻧﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ او را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ در ذﮐﺮ آداب ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﺻﺤﺒﺖ در ﺗﺼﻮف
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ

ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻔﺶ ﻣﻦ ﯾﺎ ﮐﻮزۀ ﻣﻦ! ﻣﺮدی ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺷﻮم .ﺳﻬﻞ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺪم آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻣﺮدی ﺑﻪ ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺷﻮم؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ در ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻋﯿﺎدﺗﺖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدی ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪت .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ را

ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ؟ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻤﺪم ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﲑوی از او ،و ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺻﺤﮥ
آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﺮاهِ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ،و ﻫﻤﻨﻔﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺪاوت ﺑﺎ او .اﺣﻤﺪﺑﻦ

ﯾﻮﺳﻒ زﺟﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ :دو ﻫﻤﻨﺸﲔ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻧﻮر ﭼﺸﻤﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ دﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪﮐﻪ

ﭘﯿﺶ از آن دﯾﺪﻧﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .و ﺧﻼف ،اﺻﻞ ﻫﻤﮥ ﺗﻔﺮﻗﻪﻫﺎﺳﺖ و آن ،ﻧﺎزک ﮐﺎری ﺷﯿﻄﺎن در ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دل

ﻫﺎی دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺸﺴﺘﻢ و دﻣﯽ ﺑﲔ ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن ﺧﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻫﻤﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم .ﺟﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺎﺣﺒﺖِ ﻣﺮد ﻓﺎﺳﻖ اﻣﺎ ﺧﻮش ﺧﻠﻖ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻗﺎری ﺑﺪﺧﻠﻖ در ﻧﻈﺮم دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻮﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری را دﯾﺪم ﮐﻪ

ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻃﺎس و ﺑﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺎن اﺑﻮﺣﻔﺺ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﺻﺪﻫﺰار درﻫﻢ از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺧﺮج اوﮐﺮده اﺳﺖ و ﺻﺪﻫﺰار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
وام ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺮﺟﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻨﺪی ﺷﺪم .ﻣﻦ او را از واﺟﺒﺎت راه ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و او ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺪم اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺷﺪم در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﺮا از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد

ﻣﻦ ﻣﻨﺸﲔ ،واﺟﺎزۀ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه رودرو ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او

ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ .از اﻧﺪوه ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﻮری ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﮑﻨﻢ و در آن روم و
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاده درﻧﯿﺎﯾﻢ .ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ دﯾﺪ ﻣﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد آورد و ﺑﻮﺳﯿﺪ و از ﺧﻮاص ﺧﻮد

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣُﺮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽ

۹۴

ﮐﺮدﯾﻢ وﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه او ﭘﲑی ﺣﺴﻦ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺷﯿﺦ
را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﯿﺦ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﯽﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ او ﻣﯽزدﯾﻢ ﺗﺎ

آبﻫﺎ از آﺳﯿﺎب ﻣﯽاﻓﺘﺎد.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روزی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﺸﻮ!

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ رازی ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ذواﻟﻨﻮن را ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﻤﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺮدم؟ ﮔﻔﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ)ﻋﯿﺐﻫﺎﯾﺖ را( .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ:

-۱ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

-۲اذان ﻫﻢ از آن او ﺑﺎﺷﺪ.

-۳دﺳﺘﺶ در ﻫﻤﮥ داﺷﺘﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﭼﻮن دﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮدی ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ! اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ! اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺧﺖ ﻣﯽﮐﺎﺷﺖ

وﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد و درآﻣﺪش را ﺑﻪ ﯾﺎران اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪ .دﻟﻢ ﭼﻨﺪان

ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽداﺷﺖ .روزی ﺑﻪ او ﺟﺎﻣﻪای دادم ﺗﺎ دﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺮم ﮔﺮدد اﻣﺎ ﭼﻨﲔ ﻧﺸﺪ .روزی او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام-

ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ -ﺑﺮدم وﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺎﯾﺖ را ﺑﺮ ﭼﻬﺮهام ﺑﮕﺬار ،اﺑﺎ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬاری و اﺻﺮارﮐﺮدم .ﮔﺬاﺷﺖ .دﯾﮕﺮ
دﻟﻢ ازو ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد راﻫﺶ داد .اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را دُﻗّﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ و ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دادﮐﻪ از
ﺷﺎم ﺑﻪ ﺣﺠﺎز رﻓﺘﻢ ﺗﺎ از اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺸﻨﻮم و ﺷﻨﯿﺪم.

اﺑﻮﻋﻠﯽ رﺑﺎﻃﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻨﺸﲔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮوزی ﺷﺪم .روزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن درآﻣﺪ -ﭘﯿﺶ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ او -و ﺗﻮﺷﻪای

ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻮن ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ را ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ داری :ﺗﻮ اﻣﲑ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺗﻮ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ .ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﻇﺮﻓﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺷﻪای در آن ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺎورم .ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﺑﺎﺷﯽ .روزی ﺑﺎران ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ

را ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺎ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺎﻻی ﺳﺮم اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻮم و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ:

ﮐﺎش ﻣﯽﻣﺮدم و ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ اﻣﲑ ﻣﻨﯽ! ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮدی ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺖ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ

از ﻣﻦ دﯾﺪی ﯾﺎ ﻧﻈﲑ ﻫﻤﲔ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺻﺤﺒﺖ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ:
-۱ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻏﺎﻓﻞ،

-۲ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﻣﺪاﻫﻨﻪ،
-۳ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺎدان.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺷﯿﻮۀ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ در اﻧﺪک آن

ﺧﺮدﻣﻨﺪان را ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺖ و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ!

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ در ﺑﯿﺎن آداب داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﺸﺴﱳ ﺑﺮای ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل و

ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺴﱳ درﻫﺎی ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺸﺴﱳ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺻﺤﻪ ﮔﺸﻮدن آن درﻫﺎﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﻧﮕﲑد از ﺳﺨﻨﺎن او ﻫﻢ ﭼﯿﺰی درﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .و ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺧﻮش ﻧﺪارﻧﺪﮐﻪ

زﺑﺎن از ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻗﻠﺒﯽ درﮔﺬرد .از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺟﺮﯾﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﻧﺼﺎف و ادب ﺗﺼﻮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺎی

۹۵

اﺳﺮار ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از او ﺳﺆال ﺷﻮد .اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻓﺮﺟﯽ ﻣﺼﺎﺣﺐ اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﻤﺪم او ﺑﻮدم و ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﮑﺮدم ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم.
اﺑﻮﺣﻔﺺ راﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﯿﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺟﻼء آﻣﺪ و از او ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﮐﻞ را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺰد او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ

ﻧﺪاد .وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ وﮐﯿﺴﻪای آورد و ﭼﻬﺎر داﻧﮓ)ﭘﻮل( از آن ﺑﲑون ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ

ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻣﺮد را داد .دﻟﯿﻞ ﮐﺎرش را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﻣﻢ آﻣﺪﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﮐﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﺣﺎل

آﻧﮑﻪ ﭼﻬﺎر داﻧﮓ ﭘﻮل در ﻧﺰدم ﺑﻮد.

اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺻﯿﺪﻻﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺪون اﯾﻦ اﺷﺎره ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻤﱰ ﻗﺮب ﺑﻪ
او را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﯾﻒ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺧﻮدﻣﺎن در زﯾﺮ ادﯾﻢ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ﺳﻌﯽ در

ﯾﺎدﮔﺮﻓﱳ آن ﻣﯽﮐﺮدم ،و اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻬﱰ از وﻗﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺎران و ﭘﲑان و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮۀ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺪان ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻢ .ﺟﻨﯿﺪ راﺳﺖ ﮐﻪ :ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮد ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﺧﻮﯾﺶ و اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻢ.ﻣﻦ دﺑﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎور دارم وﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﯽزﯾﻢ .اﺑﻮﻋﻠﯽ
رودﺑﺎری ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﺷﺎرت اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ روزی ﺑﺮای ﻣﻦ از اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻄﺎر و ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و او در ﺑﺼﺮه ﻣﯽ
زﯾﺴﺖ .از ﻣﺼﺮ آﻫﻨﮓ دﯾﺪارش ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﺼﺮه درآﻣﺪم و وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺷﺪم .در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و

ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﭘﲑاﻣﻮﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از او ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از
آن ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪام .آن ﻣﺮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ ،و اداﻣﻪ داد :آﺷﮑﺎرﮐﺮد ﺑﺮای ﻫﺮﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و
ﯾﺎری داد ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻮد و ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺖ آن ﭼﻪ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺪاﯾﻨﺪ و از او

ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎﻟﻪدانﻫﺎ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺑﻬﺮهاش

ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ از آن را ﻧﺪاﺷﺖ .و درﺑﺎرۀ ﺷﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﺮای اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﻮن
ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی زرﻧﮕﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﱪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ .ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮد ﺗﻮ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ﺗﻮ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﺑﺮادراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺳﺮی ﮔﻔﺖ :ای وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﭼﺮا ﮔﺎه ﺑﺎﻃﻼن و ﺑﯿﻬﻮده ﮔﻮﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪای .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺮی

ﺳﻘﻄﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .روزی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ

ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ .ﺳﺨﻨﻢ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و

ﺗﺸﻮﯾﻘﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﮐﺮدم .اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﻂ اﺑﻮﻋﻠﯽ

رودﺑﺎری دﯾﺪم ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺟﻨﯿﺪ آورده ﺑﻮد.

اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪای درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻢ از آن ﻓﺎﯾﺪه ﺑﱪم ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽروم ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺸﻨﻮم ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق

ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﯿﺪ ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻨﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل او را دﺳﺖ اﻓﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .از دﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ

۹۶

اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را زﻗﺎق ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ از دﻗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺗﻮ ﺟﻼء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺻﯿﻘﻞ زﻧﻨﺪه و ﺟﻼ دﻫﻨﺪۀ آﻫﻦ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه

ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺻﺪاﯾﺶ ﺗﲑﮔﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه از دلﻫﺎ زدوده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی در دار دﻧﯿﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎرﻓﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .از اﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮدﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻨﯿﺪ را ﻣﯽدﯾﺪ

ﻣﺴﺌﻠﻪای از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ﻻﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮةاﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ« .اﮔﺮ دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ»:ﺣﺴﺒﻨﺎاﻟﻠﻪ و ﻧﻌﻢ اﻟﻮﮐﯿﻞ« ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﱰﯾﻦ وﮐﯿﻞ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۷۳ /از اﺑﻮﻋﻤﺮ و زﺟﺎﺟﯽ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﭘﲑی ﺑﻮدی ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ و او دﭼﺎر ادرار ﺷﺪﯾﺪﮔﺸﺘﻪای،
اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﮥ ﺧﻮد ادرارﮐﻨﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ را رﻫﺎ ﺳﺎزی و ﺑﺮوی ﭼﻪ ادرار

ﺟﺎﻣﻪ را آب ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﻬﺮهای را ﮐﻪ از ﺳﺨﻦ ﭘﲑ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوری .و ﺟﻨﯿﺪ

ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ ﮐُﺮّﯾﻨﯽ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺑﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن را درﺳﺖ ﻧﻤﯽ

داﻧﺪ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺳﺨﻦ را ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ اﺑﻦ ﮐﺮﯾﻨﯽ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺳﺮش

را ﺑﻠﻨﺪﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آن ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اداﻣﻪ دﻫﯽ .ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺪیﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﻪ آورده ﺷﺪ ﺷﺮح

واﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ی ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻓﻬﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻏﺬا ﺧﻮردن و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﲑان -ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮﻓﯿﻪ -در ﺳﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ:

-۱ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﻏﺬا ﭼﻮن ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﲑاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

-۲ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﭼﻮن ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺟﺰ در اﺣﻮال ﺻﺪﯾﻘﺎن و اوﻟﯿﺎ و ﭘﺎﮐﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

-۳ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻤﺎع ﭼﻮن ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺟﺰ ﺳﺨﻨﺨﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای او ﭘﺎی ﻧﻤﯽﮐﻮﺑﻨﺪ.

از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای از ﻟﻘﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺧﺪای را ﺑﺮ ﻣﻦ رﻧﺠﯽ و ﻣﺮدﻣﺎن را
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻧﻮرِﺑﺎﻃﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑی ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد .و اﮔﺮ

ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﭙﺳﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن

ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :روزی اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﺮی رﻓﺘﻢ .ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ آورد و درﮐﺎﺳﻪ

ای ﻧﻬﺎد .ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ آن را ﺑﺨﻮرم .ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم آن را ﯾﮑﺒﺎره ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ .ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﻞ

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ از ﺣﺞ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑان را ﻣﯽدﯾﺪﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﺪ :ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدآوری آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ)ﺷﻮری .(۲۹ /و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑان را در

ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺘﻮﺣﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺑﮕﻮ ﺧﺪای ﮔﺮد

ﻣﯽآورد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ)...ﺳﺒﺎ.(۲۶ /و ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردن ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﯽِ ﯾﺎران ﻣﺎ را دﯾﺪﯾﺪ

ﺟﻮع ﻣﻔﺮط ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺟﻌﻔﺮﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑی را دﯾﺪی ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ
وﻗﺖ را از دﺳﺖ داده ،ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه وﻗﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ وﻗﺖ و ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ازﮐﻒ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

۹۷

ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ در دﻫﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﯽﺳﻮزد ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ
ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻣﯽﺑﻮد آن را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪم ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا رﻫﺎ ﮐﻨﻢ «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :ﺧﻮردن را ﺳﻪ ﺷﺮط و ﺷﯿﻮه اﺳﺖ:
-۱ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺑﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﻮردن،

-۲ﺑﺎ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ادب ﺧﻮردن،
-۳و ﺑﺎ ﻓﻘﲑان اﯾﺜﺎرﮐﺮدن.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط ﺟﺰء آداب ﻓﻘﲑان ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ از آداب ﻓﻘﲑان ﺻﻮﻓﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا

ﺧﻮردن اﻧﺪوﻫﮕﲔ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻒ و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرِ ﭘﺴﺖ را ﺑﺮ ﮐﻢِ ﺗﺎزه و ﻧﻈﯿﻒ ﺑﺮﺗﺮی

ﻧﻨﻬﻨﺪ و ﺧﻮردﻧﺸﺎن وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ و اﮔﺮ دادﻧﺪ آن را
ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ ،و از ﻏﺬای زﯾﺎد و آزاررﺳﺎن ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﻧﺪ ،وآن ﮔﺎه ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ادب ﺑﯿﺸﱰی از ﺧﻮد آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ده روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم .ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا ﺑﺮاﯾﻢ

آوردﻧﺪ .از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﮥ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ را در ﺧﻮردن آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻌﺎم ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﻨﺖ ﺑﺨﻮر

ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در درازﻧﺎی ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﲑ و ﭘﺮ و ﺑﺎ
اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮردم .و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺘﺎﻧﯽ دﯾﻨﻮری در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن ﻧﺨﻮرد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﲔ
واﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ.

اﺑﻮﺗﺮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ و ﻧﺨﻮردم .ﭼﻬﺎرده روز ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ

آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮدم و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدم .ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮردﻧﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻣﺴﮑﻦ

راﺳﺖ ﮔﺮدد ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ او درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ

ﺧﻮرﻧﺪ و ﭼﻮن اﺷﺨﺎص ﻏﺮﻗﻪ در آب ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣُﺼﺮی ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺪارم ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد! درﺑﺎرۀ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ :روزی ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ

رﻓﺖ و ﻓﺘﺢ از ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت او آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑِﺸﺮ درﻫﻤﯽ در آورده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧﻮد اﺣﻤﺪ ﺟﻼء داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺮو و ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎزه و ﺳﻔﺮهای زﯾﺒﺎ ﺑﺨﺮ و ﺑﯿﺎور .اﺣﻤﺪﮔﻔﺖ رﻓﺘﻢ و ﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ

ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺟﺰ ﺑﺮای ﺷﲑ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪا آن را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎز ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﲑ و ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮﺑﯽ

ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﻫﻤﻪ راﭘﯿﺶ ﻓﺘﺢ ﻧﻬﺎدم .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮرد و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ .ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ :او ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮر .دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺨﻮر! ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺎدم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮو و ﺧﻮردﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺨﺮ؟ ﺑﺮای آن ﮐﻪ

ﻃﻌﺎم ﻃﯿﺐ ﺷُﮑﺮ ﺧﺎﻟﺺ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻏﺬا را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮد؟ ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﺗﻮﮐﻞِ
ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺮداﺷﱳ و ﺑﺮدن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ را ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻮ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﱪﻧﺪم ﻣﯽروم .و ﻧﯿﺰ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﱃ ،ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﲑان و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯽ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﮔﺮد

آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ از ﻋﻠﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ از اﺧﻼق و ﻣﮑﺎرم و اﯾﺜﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﺰی از اﺳﺒﺎب دﻧﯿﺎو ﯾﺎ آﺧﺮت ﺷﺪی ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻮر ﺗﺎ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ

آوری زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮردن دل را ﻣﯽﻣﲑاﻧﺪ .از ر ُوﯾَﻢ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دﻟﻢ ﯾﺎد ﺧﻮردﻧﯽ ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ

اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎ درﺑﺎرۀ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رودﺑﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری

۹۸

ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ .ﺣﻠﻮا ﻓﺮوﺷﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﺣﻠﻮاﻓﺮوﺷﺎن از اﯾﻦ ﺷﮑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ وﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ

دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﮑﺮی ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرزان ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﱪﻧﺪ!

از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ داد و در آن ﻫﺰار ﭼﺮاغ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ .ﻣﺮدی ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ:

اﺳﺮاف ﮐﺮدی .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺎﻧﻪ درآ ،ﻫﺮ ﭼﺮاﻏﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ! ﻣﺮد وارد ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣُﺼﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳُﻠﱠﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدم و ﺳﻪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم .ﺑﻪ دﻟﻢ

اﻓﺘﺎدﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زاﻫﺪان و ﻓﻘﲑان و اﻫﻞ ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﺣﺮم را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد آوردم .ﯾﺎزده ﺧﯿﻤﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐﺎر
داﺷﺘﻢ و از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻮح رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎزده ﺧﯿﻤﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد او ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﯽ

زد.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺑﯿﺎن آداب ﺳﻤﺎع ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ درﺳﻤﺎع ﺳﻪ ﺷﺮط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺮﮐَﺶ

ﺑﻬﱰ اﺳﺖ:

-۱ﺑﺮادران ﺧﻮب،

-۲زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ،

-۳ﻣﮑﺎن ﻣﻄﻠﻮب.

از ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد در ﺳﻤﺎع از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ .وﱃ ﻣﺎ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ:

-۱ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺖ،

-۲روی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ داری و ﺻﯿﺎﻧﺖ،

-۳ﺑﺮادر ﻫﻤﺪل ﺑﺎ وﻓﺎداری.

اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﮔﻔﺖ :روزی ﮐﻪ ذواﻟﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد در آﻣﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن دورش ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻮش

آواز ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد .از ذواﻟﻨﻮن اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ در ﺣﻀﻮر او ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﺟﺎزت داد و ﻣﺮد آﻏﺎزﮐﺮد:

ﮐﻤﯽ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻋﺬاﺑﻢ داد

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺂﻏﻮﺷﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ؟
ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻟﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪای

و ﻋﺸﻖ راﻧﯿﺰﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﻫﺮ دویِ ﺷﻤﺎﯾﻢ.
آﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﻻن

ﭘﺲ از ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮش ،آه و اﻓﻐﺎن اﺳﺖ؟

ذواﻟﻨﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺳﺮش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮرد و ﺧﻮن از ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ روان ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﲔ ﻧﯿﻔﺘﺎد.

ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﺪ .ذواﻟﻨﻮن ﺑﺪوﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
ﻣﺮد ﺑﺮﺟﺎ ﻧﺸﺴﺖ.

از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ و ﺧﺮﻗﻪ دراﻧﯽ در ﺳﻤﺎع را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪهام

ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﯾﮑﯽ ﭘﲑاﻫﻨﺶ را درﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ وﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ:

۹۹

دﻟﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻦ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻪات را .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ در ﺑﺎب ﺳﻤﺎع و وﺟﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺼﺎن»وﺟﺪ« را ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻠﻢ و وﺟﺪ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ

اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺟﻨﯿﺪ -و ﺧﺪاﺳﺖ داﻧﺎﺗﺮ -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻢ ﺟﺴﻢ و ﭘﯿﮑﺮ را در وﻗﺖ ﺳﻤﺎع ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺿﺒﻂ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﲑان ﻣﺠﺮد ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﺎﯾﺒﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دور از زﯾﺎدهروی ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻞ ،ﺗﺮک

ﻫﺮ دو ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺳﻤﺎع ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه وارد ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را آزرد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮ آﻫﻨﮓ ﺳﻤﺎع ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ و

ﺑﻪ زور ﺧﻮدرا ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺎزی ﮔﺮﭼﻪ زﯾﺎدهروی و زﯾﺎده رﻗﺼﯽ ﮔﻪ ﮔﺎه ﻋﺎدت ﻣﯽﺷﻮد و دلﻫﺎ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽآزارد

و وﻗﺖﻫﺎ را ﺗﲑه ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻫﺮ دﱃ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﺎﻋﺶ ﻟﻬﻮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻣﺮدود اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ د رﺳﻤﺎع
ﺟﺎن ﺑﺒﺎزد و دل درﺑﺎزد.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ درﺑﯿﺎن آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﭼﺸﻤﮕﲑ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ﺑﻬﱰ ﻧﺒﻮد

ﭘﲑاﻫﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش دﻟﻢ در ﺳﭙﯿﺪی ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪام ﻣﯽﺑﻮد! و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻪ درﻫﻤﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺷﻬﻮت ﻗﻠﺒﺶ ﭘﻨﺞ درﻫﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮم ﻫﻢ ﻧﺪارد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﻮت

دﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪاش ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻪ ﺧﺼﯿﺼﮥ ﺳﺘﻮده

ﻫﺴﺖ:

-۱ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل)ص(،

-۲ﻧﻈﺎﻓﺖ،

-۳ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﮕﯽ.

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺸﺮﯾﻦ ﺣﺎرث آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﻗﻊ ﭘﻮش .ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺎن ای ﻣﺮﻗﻊ ﭘﻮﺷﺎن از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ و

اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﮐﺮام ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﻮاﻧﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ وﮔﻔﺖ :ﺷﮑﺮ ﺧﺪای را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اوﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺎک را

آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﻦ ﻫﻤﻪ از او ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻦ او ﻫﻤﻪ را ﺑﮕﲑد .ﺑﺸﺮ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮم ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺮﻗﻊ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

از وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻐﺪاد ﻓﻘﲑی ﺑﻮد ﺗﮏ ﭘﲑاﻫﻦ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن

را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮدآوری و ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻧﻮاع ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر وﻟﻊ داﺷﺘﻢ .ﯾﮏ

ﺷﺐ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ -دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﻣﺪم .ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻓﻘﲑم را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮهای دﯾﺪم،

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ

ﺗﮏ ﺟﺎﻣﮕﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ دو ﺟﺎﻣﻪ داری ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺸﲔ .ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ روز دﯾﺪار ﺧﺪا .اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﺪاد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ درﺧﺸﺶ ﻓﻘﲑ را در ﺟﺎﻣﻪاش دﯾﺪی اﻣﯿﺪ ﺧﲑ ازو
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.

از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رازی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ و ﭘﺎره ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و در آﺧﺮِ ﮐﺎر ﺧﺰ و ﺣﺮﯾﺮ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﭽﺎره ﯾﺤﯿﯽ! ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ وﮐﻢ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺻﱪ ﻧﮑﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ و راﺣﺘﯽ ﺻﱪ ﺗﻮاﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

۱۰۰

ﻃﯿﻔﻮر ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣُﺮد ﺟﺰ ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.

اﺑﻦ ﮐﺮﯾﻨﯽ -اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﺪ -ﻣﺮد و ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻟﺒﺎس ﭘﺎرهای ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺟﺎﻣﻪای اﺑﺮﯾﺸﻤﲔ و
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪاش را رﯾﮓ ﻓﺮش ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :آداب ﻓﻘﲑان در ﻟﺒﺎس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ و ﻣﺮﻗﻊ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ وﮔﺮ

ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و در ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺟﻼﻟﺖ و ﻣﻬﺎﺑﺖ دارد و

ﺗﮑﻠﯿﻒ و زﯾﺎدهروی ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ زﯾﺎدی داﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﺮادران را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی دﻫﺪ .و ﭘﻮﺷﺶ و

اﯾﺜﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎورد و ﭘﺎرهﭘﻮﺷﯽ را ﺑﺮ ﻧﻮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ

ﻫﻤﮥ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﺳﺨﺖ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﺑﯿﺎن آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺳﻔﺮ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﻠﯽ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ! ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﻮان ،ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮد ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.

ُروَﯾﻢ را از ادب ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﻗﺪﻣﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪاش ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎد

ﻣﻨﺰل اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را از ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺼﺎر دﯾﻨﻮری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮد او از روﯾﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﻦ و اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮ

ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﺣﺪی از ﻣﺮدم آﻣﯿﺰش ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی وارد ﺷﻬﺮی ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ

ﭘﲑی در آن ﺟﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و

از اول ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﺮد .زﻗﺎق رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻮد
و ﺑﺎ وﺿﻮی ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻓﺮدا را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .در ﻫﻤﲔ ﺣﺎل ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﮕﯽ او را ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد

ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺰﯾﻦ ﮔﻔﺖ :دروﯾﺶ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز در ﻣﻨﺰﱃ ﺑﺎﺷﺪ و از دﻧﯿﺎ ﻧﺮود ﻣﮕﺮ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﲔ دو ﻣﻨﺰل.

آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪم .ﻧﺎﮔﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺑﺮﺷﺎﻧﮥ او ﻣﯽﺧﺰد .ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻋﻘﺮب را ﺑﮑﺸﻢ .ﻧﮕﺬاﺷﺖ وﮔﻔﺖ :رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻦ ،ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،آﯾﺎ ﭼﺎرهای ﻫﺴﺖ ﺑﺮای آن ﭼﻪ از آن ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه

ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻔﺮﮐﺮدم و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺧﺮﻗﻪام ﭘﺎرهای ﻧﺪوﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ

ﮐﺮدم ﮐﻪ در آن ﺟﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :آداب

ﺳﻔﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ وﮔﺮدش ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﺳﻔﺮ ﻃﻠﺐ رزق ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮای ﺣﺞ،

ﺟﻬﺎد و دﯾﺪار ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﻠﮥ رﺣﻢ ورّد ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و دﯾﺪن داﻧﺎیِ رازﻫﺎیِ ﺗﺼﻮف ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻔﺮﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺎ ﺟﺎیﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در ﺳﻔﺮ اوراد و اﺧﻼق ﺧﻮب ﺧﻮد را -ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ -از ﯾﺎد ﻧﱪﻧﺪ و
از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز و روزه ﺧﻮری ﺧﻮﺷﺪل ﻧﮕﺮدﻧﺪ .و اﮔﺮﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن را ه ﺑﺮوﻧﺪ و

ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرغ ﺷﻮد و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻢ ﺷﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺠﻮﯾﻨﺪش و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان رﻓﱳ ﻧﺪاﺷﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﭼﻮن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺪ

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز را ﺑﮕﺰارد .ﺗﻮاﻧﮕﺮان در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ
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ﻧﺒﺨﺸﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﻮارش ﺷﺪم و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻮﻋﻤﺮان را از ﻋﺠﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮ در راه ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﮕﺮانِ

آﻧﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاز .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﺪا
روی داری .ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﻋﻤﺮان ﻃﱪﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺪارد ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﺪ:
-۱ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ،

-۲ورﻋﯽ ﮐﻪ ازﮔﻨﺎه دورش دارد،

-۳وﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﻮان رﻓﱳ ﺑﻪ او دﻫﺪ،

-۴ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ دورش ﺳﺎزد.

اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﺮود و دوﺑﺎره ﺑﺪان ﺟﺎ رو ﮐﻨﺪ از او دوری ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ از او دور

دارﯾﺪ! ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ را ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده از اﺧﻼق ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻪ ﻣﻦ از
آداب ﺳﻔﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺑﺬل ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﯾﺎران
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﺎران اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻُﺒﯿﺤﯽ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﺮای ﻓﻘﲑ راﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ
آن ﮔﺎه ﮐﻪ از»داﺷﱳ« دور ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻫﻤﮥﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎرا دور رﯾﺨﺖ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ ارزشِ

در ﮔﺬﺷﱳِ از ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎمﻫﺎ را دارد و ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻣﺶ را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﻧﻬﺎد ﻗﻮۀ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را

ﻧﯿﺰ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﺎران و آﻣﺎده ﮐﺮدن اﺳﺒﺎب آﻧﺎن ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﺪو ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻋﻨﻮان»ﻓﻘﲑ« ﺷﻮد.

از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻈﻔﺮ ﻗِﺮﻣﯿﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿّﺪی وارد رﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو در ﻧﺰد اﻏﻨﯿﺎی

ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺰرگ داﺷﺘﻨﺪ .آن ﻗﺪر ﺑﻪ دروﯾﺸﺎن اﻧﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ

ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ وام و ﻗﺮﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ

رﺳﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﺸﺎن ﺧﻮش ﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻐﺪاد ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ذُل ﺳﺆال وﮔﺪاﯾﯽ .ﭘﲑی از اﺟﻠﮥ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ وارد ﺷﻬﺮی ﺷﺪ.

ﻣﺮﯾﺪی را دﯾﺪﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات و ﻓﻘﺮ را در ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮد آورده اﺳﺖ و ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ او را

ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺮدهﻫﺎﯾﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوی و ﻧﺎن ﭘﺎره از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻨﯽ و ﺟﺰ از آن

ﻧﺨﻮری .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪ ﺳﺨﺖ آﻣﺪ و ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮن ﭘﲑ ﺷﺪ ﻣﻀﻄﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺌﻮال .ﺑﺎﺧﻮد ﮔﻔﺖ:

اﯾﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ .اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﲑ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻘﺮی و
ﭘﲑ ﺑﺰرگ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﺌﻮال راه ﻧﻤﻮد اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺠﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﭘﲑی از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روزه ﺑﻮد و ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ وﮔﺮدهای ﻧﺎن ﻣﯽ

ﺟﺴﺖ و ﻫﻤﺎن را ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ وﻗﺖ اﻓﻄﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺐ .ﺷﺒﯽ ﻣﺮدی ﺧﻮردﻧﯽ ﭘﯿﺶ او ﻧﻬﺎد -ﺗﺎ او را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ -آن را

ﻧﺨﻮرد و از آن ﺟﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮد و رﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .از ﻣﻤﺸﺎد دﯾﻨﻮری ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﮔﺮوﻫﯽ

از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﺎن ﭘﺎرﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ

داد .از ﺑُﻨﺎن ﺣﻤﺎل ﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ازﮐﺴﯽ ﻗﻔﺎ ﻧﺨﻮردم ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﺎرﮐﻪ ﻓﻘﲑی را دﯾﺪم ﮐﻪ روزه

داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار درآﻣﺪ و از ﻫﺮ دﮐﺎن ﻟﻘﻤﻪای ﺳﺘﺎﻧﺪ و رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺷﺐ را ﺑﺎ او ﺑﻮدم و ﻓﺮاوان ﻧﺎن وﮔﻮﺷﺖ و ﺣﻠﻮا و ﻣﯿﻮه از دﮐﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻊ آورده ﺑﻮدم .او را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن
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را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯿﺸﱰﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ! ﺗﻮ رﻓﯿﻖ ﮔﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﺑُﻨﺎن
ﺣﻤﺎﻟﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ اﻧﺪاﺧﺖ وﮔﻔﺖ :ای ﻗﻔﺎ ﺧﻮرده! اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮔﺰﻣﻪﻫﺎ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﲑ ﺗﺼﻮف ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪه ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﲑی! ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻟﻘﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

از راه ﺳﺆال ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از ﺧﻮردن از راه ﺗﻘﻮا و ﻓﻘﲑ اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺆال ﺷﻮد ﮐﻔﺎرهاش ﺻﺪق

اوﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ و از

ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﲑی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(
ﮐﻪ»:اﮔﺮ دروﯾﺸﯽ ﺻﺎدق از ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ و او ﻧﺪﻫﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻼح ﻧﻤﯽرﺳﺪ «.ﻣﻦ ﺧﻮش

ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﮕﺮدد.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻫﻨﮕﺎم روی آوردن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری از اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻓﻘﲑ در ارّﺟﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﺎ آﻣﺪ و

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﯽ اﻫﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺮا ﻣﺤﻨﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﻬﻞ

ﮔﻔﺖ :از آﻏﺎز ورود در دﯾﻮان ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪهای ،ﺣﺎل ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رو ﻧﻤﻮد و
ﺑﺪان ﺳﺮﮔﺮم و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪم و ﺣﺎل و اﯾﻤﺎﻧﻢ را از دﺳﺖ دادم .ﺳﻬﻞ ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﺤﻨﺖ ازﮐﻒ دادن ﺣﺎﻟﺶ ،ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﻨﺖ از دﺳﺖ دادن اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ

ﭼﻨﲔ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

از ﺧﲑاﻟﻨﺴﺎج ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی وارد ﻣﺴﺠﺪی ﺷﺪم و ﻣﺮد ﻓﻘﲑی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ .ﭼﻮن ﻣﺮا

دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ آوﯾﺨﺖ وﮔﺮﯾﺴﺖ وﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻨﺘﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :دردت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮔﻔﺖ :ﺑﻼ را ﮔﻢ ﮐﺮدهام و دﭼﺎر راﺣﺘﯽ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺷﺪهام .و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﺧﲑﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ

رﻧﺞ او ازﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ

رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای ﻏﲑ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻬﺮهاش ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .از وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ روزی ﻫﺰار

دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﺑُﻨﺎن ﺣﻤﺎل دادﻧﺪ ،ﺑﻨﺎن ﺑﻪ آورﻧﺪه ﮔﻔﺖ ﺑﺮدار و ﺑﺮﮔﺮد .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺮ آن

ﺑﻮل ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺶ ﻓﺮﯾﺒﻢ ﻧﺪﻫﺪ .روزی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑُﻨﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ درﻫﻢ ﻓﺘﻮح رﺳﯿﺪ و او ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﺑﺎﻻی
ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑُﻨﺎن در ﺧﻮاب دﯾﺪﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز ﺑﺮدارد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﺶ را

ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ دو داﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻘﯿﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.

از اﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﺮای اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﺑﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﺎﻟﮥ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ روی ﭘﻞ ﻧﺸﺴﺖ و داﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ دﯾﻨﺎرﻫﺎ را در آب رﯾﺨﺖ وﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻻی ﻣﻦ! ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮا از

ﺧﻮدت دور ﺳﺎزی .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻨﺸﲔ اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ

اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و از دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮهای ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎﱃ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺑﻮاﺣﻤﺪﮔﻔﺘﯿﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ

ﺑﺮوﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺧﲑ ،ﭼﻮن او ﻫﻤﺪم روزﮔﺎر ﻓﻘﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ.

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣُﺼﺮی ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﺪاد ﻣﺪتﻫﺎ در رﻣﻠﻪ ﺑﻮد و دو ﺧﺮﻗﻪ داﺷﺖ .در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر
ﺟﺎ داده ﺑﻮد .روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ را درﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻫﻤﺮاه و

ﻫﻤﺪم ﻓﻘﲑان ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻨﺎر را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻓﻨﺎ ﮐﺮد.

۱۰۳

ﺣُﺼﺮی ﮔﻔﺖ :روزی در روزﮔﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺒﻠﯽ ﺑﲑون رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن او ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻧﺰد ﻣﺮدی رﻓﺖ

و او ﺑﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر درﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .از ﻧﺰد او ﺑﲑون آﻣﺪﯾﻢ و آﺳﺘﲔﻫﺎﯾﻤﺎن ﭘﺮ از درﻫﻢ ﺑﻮد .ﻫﺮﮐﺲ را از ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ

دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﻮلﻫﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺮور ﻣﻦ! ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ

ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪاری ﺑﻠﻮط و ﻫﻮﯾﺞ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮد .از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ دراج ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :روزی اﺳﺘﺎدم ﺑﺮای ﺗﻄﻬﲑ ﺑﲑون رﻓﺖ .ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺗﮑﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻧﺎﮔﺎه از ﻣﯿﺎن آﺳﱰش ﻗﻄﻌﮥ ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ ارزش
ﭼﻬﺎر درﻫﻢ ﺑﲑون اﻓﺘﺎد .ﻣﺘﺤﲑ ﺷﺪم ﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺘﻢ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻫﻤﻪ

ﮔﺮﺳﻨﻪاﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺮه دارﯾﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ راز اﯾﻦ ﻧﻘﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ ﻫﻤﲔ ﻧﻘﺮه ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭼﯿﺰی از زرد و ﺳﻔﯿﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن را در ﮐﻔﻨﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ

ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی! اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آن

ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﻣﻌﺘﻀﺪِ وزﯾﺮ ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﺑﺮای اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ اﻣﻮال را در

ﺧﺎﻧﻪای ﮔﺬاﺷﺖ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻐﺪاد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد در ﺧﺎﻧﻪ
درآﯾﺪ و ﺑﺮدارد .ﯾﮑﯽ ﺻﺪ درﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﱰ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﱰ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻮن درﻫﻢﻫﺎ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ از ﺧﺪا دور ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﱰ درﻫﻢ

ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ﻗﺮﺑﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﮐﺴﺐ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﮐﺘﺴﺎب را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻃﻌﻦ ﮐﺮده و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﺗﻮﮐﻞ را ﻃﻌﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺪﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪ را از ﮐﺴﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :آب ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ .اﺳﺤﺎق

ﻣﻐﺎزﱃ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﺣﺎرث -ﮐﻪ ﭘﺸﻢرﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮد -ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﻢرﯾﺴﯽ

درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ را از ﺗﻮ ﺑﮕﲑد؟ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺸﺮﮐﺎرش را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺳﺮﮔﺮم ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ.

ﻣﺮدی از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺼﺮه ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪ -و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ درﺑﺎرۀ ﻓﻀﻞ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ! ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﺮﭙﺳﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ؟ اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ

ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﮐﺴﺐ ،ﺳﻨﺖ اوﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮐﺴﺐ را ﺳﻨﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺣﺎل ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ

اﮔﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻻاﻗﻞ درﺟﮥ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪو ﻫﻼک ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ذُل ﮐﺴﺐ را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﲑی در او ﻧﯿﺴﺖ .و ﻫﻤﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﮑﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ را از ﺗﻮﮐﻞ و ﺗﻔﻮﯾﺾ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﻮ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،دور ﺳﺎزد .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﺳﺎﱃ از ﺳﺎلﻫﺎ از ﺷﺎم ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪای

ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ .ﺷﺒﯽ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﮐﻔﺶﻫﺎی ﯾﺎران و ﻓﻘﲑان ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﺑﻮﺣﻔﺺ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺐ را ﯾﮏ ﺑﺎر
رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻌﺪﮐﺴﺐ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎودت ﻧﮑﺮدم!

ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺳﯿﻪ ﭼﺮده در دﻣﺸﻖ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ روز ﺳﻪ درﻫﻢ

ﻣﯽاﻧﺪوﺧﺖ و آن را ﺟﺰ در ﺳﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﭼﻮن ﻣﺰدش را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﺎران
ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻦ ادﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ

ﺑﺰرﮔﺎن)اﺑﻄﺎل( ﮐﺎرﮐﻦ :از ﺣﻼل درآور و ﻧﻔﻘﮥ ﻋﯿﺎل ﮐﻦ .اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :ادبِ ﮐﺴﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺟﺒﺎت

ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد و رزق ﺧﻮد را از ﮐﺴﺐ ﻧﺪاﻧﺪو ﻣﺮاد از ﮐﺴﺐ را ﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﺪاﻧﺪ و اﻧﺼﺎف در ﮐﺎر دﻫﺪ و زﯾﺎدی

۱۰۴

درآﻣﺪ را ﺑﯽ از ﻧﻔﻘﮥ ﻋﯿﺎل ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺑﯽدرآﻣﺪﻫﺎ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ .از اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﺪاد ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ

ﺳﺎل ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ روز دﯾﻨﺎری ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ را ﻧﻔﻘﮥ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﯽآن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﭙﺳﺪ .ﺑﻬﱰﯾﻦ وﻗﺖ

ﺑﺨﺸﺶ ،ﺑﲔ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء اﺳﺖ .ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﻓﮥ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮازم .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﻣﯿﺎن

ﺧَﺮَز)ﺳﻮراخ ﻣُﻬﺮه( و ﺧَﺮَز)ﺣُﮑﻢ ﻗﻮی( از ﯾﺎد ﺑﺮدهای و ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎرف در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﻌﺎش
ﺑﺮآﯾﺪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺎﭼﯿﺰی)ﻻﺷﯽء( اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ در آداب ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺎل از دﯾﮕﺮان و ﺑﺨﺸﺶ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣُﺪارا ﺑﺎ ﻓﻘﺮا
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺷﯿﺦ -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﺑﻪ ﻣﻦ از ﻗﻮل ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺧﱪ داده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ -ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او
ﺑﺎد -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :راه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ازﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ و ﭼﯿﺰی ازﮐﺴﯽ ﻧﮕﲑی و ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺒﺨﺸﯽ .از ﺟﻨﯿﺪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﱃ از دﯾﮕﺮان اﺧﺬ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ردﱢ ﻣﺎل را از اﺧﺬ آن
ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻤﻮﯾﻪ ،دوﺳﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺻُﺒﯿﺤﯽ -ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد -ﻧﯿﺰ

ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻣﺎﱃ را ﺑﮕﲑد ﺑﻪ ﻋﺰت اﺧﺬﮐﺮده اﺳﺖ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل را در راه ﺧﺪا ﺗﺮک ﮐﻨﺪ آن را

ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا اﺧﺬﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ ذُل و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﲑد و اﮔﺮ ﻣﺎل را
ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ذﻟﺖ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.

از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از زﻗّﺎق ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﯾﻎ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻢ آﻣﺪ و

ﮐﯿﺴﻪﯾﯽ ﭘﺮ از درﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﺪ .ﻣﻦ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ روی ﺳﯿﻨﻪاش ﮔﺬاﺷﺘﻢ وﮐﯿﺴﻪ

را رد ﮐﺮدم .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﺑﮕﲑ و آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﮕﺮدان ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی دارم ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﯿﺪم] زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺧﺪاﺳﺖ[.

از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ

ادﺑﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ادب اﺑﻦ رﻓﯿﻊ دﻣﺸﻘﯽ ﻧﺪﯾﺪم ،ﭼﻪ او ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣُﺪارا ﺑﺮ ﻓﻘﺮ وارد ﻣﯽﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺷﺒﯽ در ﻧﺰد او ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم و از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ -ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻧﮑﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او دادﻧﺪ آن را رد ﻧﮑﻨﺪ و ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺖ آن را ﺣﺒﺲ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮای

ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد .آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺖ اوﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﯿﺴﻪﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ درﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ آورد ،و در ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮزه

ام را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻬﻞ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﮐﻦ.

ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺆال] ﮔﺪاﯾﯽ[ ﻣﮑﻦ و ﭼﻮن ﭼﯿﺰی دادﻧﺪ آن را رد ﻣﮑﻦ .ﭘﺲ آن درﻫﻢﻫﺎ را در ﮐﻮزهام رﯾﺨﺖ و رﻓﺖ.

اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻓﺎق -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﺎوت اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﻧﯽ را ﺑﺒﺨﺸﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺪوم ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﯽ را ﻋﻄﺎﮐﻨﯽ.

از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﻣﺮﺗﻌﺶ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺎل از دﯾﮕﺮان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﲑی و ﻣﺎل را ﺑﺮای او ﺑﮕﲑی ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدت] ﺗﺎ ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ[ .و از

ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﮐُﺮﯾﻨﯽ رﻓﺘﻢ و ﭼﻨﺪ

درﻫﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪﮐﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ .و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ درﻫﻢ

ﻫﺎ را ﻣﯽﮔﲑی؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ .و از ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از
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آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،اﻣّﺎ ﻣﻦ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮی و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮور

و ﺷﺎدی ﺑﺒﺨﺸﯽ.

از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻨﺎدی -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ دود از ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﻧﺰدش ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ از آن ﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪه .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آب ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ .اوﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮو ،ﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﻏﻨﯿﺎ را ﺑﻪ

ﺻﻼح ﻧﻤﯽآورد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎ را در آﺧﺮت ﺑﮑﻨﻨﺪ.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ درﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮی ﺑُﺮدم .و ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺎزه زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺻﺤﺮا ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﻗﺒﻮل ﭘﻮل ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺘﻢ و درون اﺗﺎﻗﯽ رﯾﺨﺘﻢ ﮐﻪ زن در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،وﮔﻔﺘﻢ :ای زن،

اﯾﻦ ﻣﺎل ﺗﻮﺳﺖ .ﭘﺲ او ﭼﺎرهای ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻧﯿﺎﻓﺖ.

از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺳﺆال ﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣَﺮدی در راه ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﮐﺮدم و ﻫﻤﮥ ﻣﺎل ﺧﻮد را در راه او ﺧﺮج ﮐﺮدم
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ آن ﭼﻪ در ﺗﻤﻠﮏ دارم و ﺧﺪای -ﺗﻌﺎﱃ -ﻣﺮا ﺑﻪ آن اﻣﺮﮐﺮده ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهام؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ
ﻣُﻠﺰم ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﯽ رﻓﺘﺎرﮐﻨﯽ ،ﭼﻪ ذلِ اﺧﺬ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻋﺰّت ﻋﻄﺎ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﻄﺎ ﻋﺰت و رﻓﻌﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و

در اﺧﺬ و ﮔﺮﻓﱳ ،ﻣﺬﻟﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﮕﯿﺰۀ ازدواج اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ -ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻣُﺼﻌَﺐ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮد -آن ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ دﺧﱰی را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن وﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح رﺳﯿﺪ آن

ﺟﻮان ﺳﺮﺑﺎز زد و از ﭘﺪر زن ﺧﻮﯾﺶ روی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺷﺮﻣﮕﻦ ﺷﺪ .اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﯽدﯾﺪﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ،
ﻣﺮدی ﺑﺰرﮔﻮار دﺧﱰ ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ داد و او از آن ﺗﻦ زد .دﺧﱰ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﺑﻮاﺣﻤﺪ درآوردﻧﺪ و ﻣﺮد ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ

اﺑﻮاﺣﻤﺪ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا آن ﻗﺪر را دارم ﮐﻪ داﻣﺎدی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ

ﮐﻪ دﺧﱰم در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﻖ آن ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﮔﺮدد .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ازدواج ﺳﯽ ﺳﺎل دوام

آورد و دﺧﱰ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺖ! از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺼﺎر ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻋﺰﯾﺰ درداﻧﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ

داﺷﺖ .روزی ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدش ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﱰک ﻓﺮﯾﺎدﮐﺸﯿﺪ :ای ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ،اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ را ﭼﻨﲔ ﺑﺎر آوردهام ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻪ از ﻣﻦ.

از وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎن ﺣﻤﺎل دارای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺴﺮش ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺪر! ﻧﺎن ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﻢ .ﺑﻨﺎن ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﻣﺜﻞ ﭘﺪرت ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻦ .روزی ﻫﻤﲔ ﭘﺴﺮ آﻣﺪو ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر! زردآﻟﻮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ .ﺑﻨﺎن دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ زردآﻟﻮ ﺑﺨﺮد ،زردآﻟﻮ ﻓﺮوش را ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ داﻧﻪ زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﲑاط

ﻣﯽدﻫﯽ؟ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ زردآﻟﻮﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻢ .ﻣﺮد زردآﻟﻮﯾﯽ ﺑﻪ او داد .ﺑﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﺮﯾﺎدﮐﺸﯿﺪ :ﻣﺮدم! از اﯾﻦ

ﻓﺮزﻧﺪ ﺧُﺮد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻓﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻃﻮﱃ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم

رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ زردآﻟﻮﻫﺎی آن ﻣﺮد را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.

از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺴﺮ ادﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑی ازدواج ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮارﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻮﺷﻌﯿﺐ ﺑﺮاﺛﯽ ﮐﻮﺧﯽ داﺷﺖ .روزی زﻧﯽ دﻧﯿﺎدار ﺑﺮ اوﮔﺬﺷﺖ وﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﺷﻮی! و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ

ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺟﻪ داﺷﺖ رﻫﺎ ﮐﺮد و زن اﺑﻮﺷﻌﯿﺐ ﺷﺪ .ﭼﻮن آﻫﻨﮓ ورود ﺑﻪ ﮐﻮخ ﮐﺮد ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﺮم اﻓﺘﺎد و
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ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺗﮑﻪ را ﺑﲑون ﺑﱪی آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ زﻣﲔ ﻓﺮزﻧﺪ آدﻣﯽ را ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﲔ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻓﺮدا در ﺷﮑﻢ ﻣﻨﯽ و ﺑﲔ ﺧﻮدم و ﺗﻮ ﭘﺮدهای ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﮑﻪ را

ﺑﺮداﺷﺖ و دور اﻧﺪاﺧﺖ وﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮ .داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺳﺎلﻫﺎی درازﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﻤﲔ ﺗﻨﮕﺠﺎی ﺧﺪای
را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو در ﻫﻤﲔ ﺣﺎل ﻣﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎر ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎﺷﺪ و

آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﺎردار آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﺿﺮورﯾﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺮآورد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد

ﺳﺎزد .ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﮕﲑﻧﺪ و اﺳﲑ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﻓﻘﲑ ﺑﺎﯾﺪ زن ﻓﻘﲑ ﺑﮕﲑد و ﺑﺎ او
ﺑﻪ اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ.

از ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ روزی ﭘﺴﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻓﺘﺢ! آﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ دوﺳﺖ داری؟ ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪم.

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اَﻗﺮَع

ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ده ﻓﺮزﻧﺪ دارم و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪهام و ﭘﯿﺎﻣﱪاو را راﻧﺪه
اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ :ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﻤﺪل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺎﺳﺖ

ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﯿﺸﻮای ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ و ﻗﻮت ﻧﺒﻮت و ﻧﻮر رﺳﺎﻟﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ

اوﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﮔﺎه او دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﺮ ﻧﻤﯽورزد ﭼﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
او درس آﻣﻮزی ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﺖ وﱃ اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﻮت ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ای ﺑﺴﺎ اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان را ﻧﯿﮏ دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ﺑﻠﻐﺰﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺟﻠﻮس و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴﱳ در ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ در آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻧﺪارد .ازو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮوت را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻔﺲ از ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ و ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻫﻨﮕﺎم

ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺸﱰ ﺷﺪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮﻓﯽ ﻓﻘﲑ را ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺎده ﺑﺮ ﺧﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰارم؛ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭘﺎﯾﻢ را دراز ﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن آوای ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﺮ

ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣُﺴﻦ ادب رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ! اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮏ روز ﭼﻬﺎر زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮدم .ﻧﺎﮔﺎه ﻫﺎﺗﻔﯽ ﻧﺪا در داد :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ؟ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﭼﻬﺎر زاﻧﻮ ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص

ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﲑی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻓﺘﻢ -و درﻣﯽ ﭼﻨﺪ داﺷﺘﻢ -آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﻣﻨﺶ رﯾﺨﺘﻢ.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﺸﺴﺘﻨﻢ را ﺻﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪهام ،ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺨﺮی!

ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎن را ﮐﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﺪن اﺿﺪاد ذوق را ﻣﯽﮐﺸﺪ .از وﺟﯿﻬﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﻤﻠﻮﻟﻪ ﻋﻄﺎردﯾﻨﻮری را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ درﮔﲑ ﺑﻮد و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ او

ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﲔ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ داری؟ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ازو ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﻢ .ﺣﺴﻦ ﻗﺰاز را از ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ از ﺳﺮ ﺿﺮورت ﻧﺨﻮرﯾﻢ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺟﺰ ﺑﻪ

ﺿﺮورت ﻧﺨﻮاﺑﯿﻢ .ﺟﻌﻔﺮﮔﻔﺖ :ﺟﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﺸﺴﺘﻨﻢ ﭘﯿﺶ

ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻢ.

۱۰۷

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺘﻢ در ذﮐﺮ آداب ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺗﺼﻮف
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ دﯾﺪی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را در ﺑﺎزار ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آﺧﺮت را ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن ﺑﺎزار وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰ آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

-۱ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺪان ،رﯾﺎﺿﺖ،

-۲ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﺖ،

-۳ﺑﺮای زاﻫﺪان ،رام ﮐﺮدن و ﺳﯿﺎﺳﺖ،
-۴و ﺑﺮای ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﮑﺮﻣﺖ.

و ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﲑو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺳﻬﻞ
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺳﲑ ﺧﻮردﯾﺪ در ﭘﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﲑی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ

دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﺧﺮاﯾﻦِ ﭘﻮﺷﯿﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ و آن را ﺟﺰ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ روز و اﻧﺪی ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﭼﻪ ﺳﻬﻞ ﻏﺬا را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻏﺬا ازو ﻣﯽ

ﮔﺮﯾﺨﺖ .از ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺼﺎر ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ادب ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺻﻮﻓﯽ ﻓﻘﲑ در وﻗﺖ ﺳﲑی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را از
ﯾﺎد ﻧﱪد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺮدی ﺻﻮﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮔﺮﺳﻨﻪام .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﺪو دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن آن ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رازی از
رازﻫﺎی ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﮥ ﻏﯿﺒﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻣﺮدی ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﲑش آﻣﺪ .ﭘﲑ ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آورد و ﻣﺮد ﺧﻮرد .ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮردهای؟
ﻣﺮدﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺞ روز .ﭘﲑﮔﻔﺖ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺨﻞ و ﻧﺎﺧﻦ ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ

ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داری وﮔﺮﺳﻨﻪای.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺑﯿﻤﺎران در وﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻣﻤﺸﺎد دﯾﻨﻮری در ﺑﺎب ﻣﻤﺸﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ :روزی ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎران

ﺑﺮای ﻋﯿﺎدﺗﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﭙﺳﯿﺪﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا

ﮐﺮد! ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﻟﺖ ﭼﻮن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻢ را ﮔﺮم ﮐﺮدهام .از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﻧﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﮐُﺮدی ﺻﻮﻓﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻮﮐﻪ ﮐﺮم ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺮﻣﯽ از ﭘﯿﮑﺮش

ﻣﯽاﻓﺘﺎد آن را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ذواﻟﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ رﻓﺖ و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ

ﮐﻪ در ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ زﺧﻢ او ﺻﺒﻮری ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد .ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﻪ از زﺧﻢ او ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ در
ﻣﻬﺮش ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﮐﻨﯽ ﭼﻨﲔ ﺑﮕﻮ :اوه ﭼﻮن ﮐﻪ»اوه« ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺑﯿﻤﺎر را آرام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﮕﻮ»اوخ« ﭼﻮن

ﮐﻪ»اوخ« ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ در دﻣﺸﻖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری دردی در ﺷﮑﻤﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و درﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ داروﯾﯽ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﺶ

ﻗﲑاﻃﯽ ﻧﻘﺮه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻬﺮﺟﻮری ﺧﻮد را درﻣﺎن ﻧﮑﺮد ﺗﺎ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪم

ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﻌﺪه ﺑﻮد و آن را درﻣﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺎزش داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺛﻮری ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ.

۱۰۸

ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ آﻣﺪ و ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ .ﺛﻮری ﮔﻔﺖ :ﭘﻮزش ﻣﺨﻮاه ،ﭼﻮن ﮐﻤﻨﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮزش

ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮاﺳﲑ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮرﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﺪﺑﺮای دردت دواﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻗﯿﻤﺖ آن ﯾﮏ ﻗﲑاط اﺳﺖ .ﺳﻬﻞ ﺧﻮد را درﻣﺎن ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﺮد .از ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ
دﻟﯿﻠﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را درﻣﺎن ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻋﻮرت را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﺶ آﻣﺪ .ﺑﺸﺮ ﺑﺮای او ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ را وﺻﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻧﺼﺮ
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ! ﭼﻮن ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ را آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد

ﻣﻦ ﻗﺎدر و ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ! در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ دﺳﺘﺨﻂِ ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی ﺑﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﺟﻨﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ،

ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ درد .ﺟﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ در درد ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮥ ذواﻟﻨﻮن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد .ﯾﻌﻨﯽ :ای آن ﮐﻪ ﺳﭙﺎس ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺒﺨﺸﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺨﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و دوم در ﺑﯿﺎن آداب ﻣﺸﺎﯾﺦ در ﻣُﺪارا ﺑﺎ اﺻﺤﺎب و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺷﯿﺦ ،ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد ،ﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﺮ از ﻧﺸﺴﱳ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺰدﺗﺎن ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻢ .و از ﺑِﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در روزی ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺲ ﺳﺮد ﺑﻮد ﺟﺎﻣﻪ از ﺗﻦ ﺑﲑون ﮐﺮد .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻧﺼﺮ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﻘﺮا اﻓﺘﺎدم ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﺳﺎت ﮐﻨﻢ ،ﺑﻬﱰ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﺳﺎت و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ.

از دُﻗّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻘﺮا در ﻣﺴﺠﺪی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .زَﻗّﺎق ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ درآﻣﺪ و ﮐﻨﺎر

ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﻮن ﺷﯿﺦ از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ

اﺣﻮال او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم داد .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻼم دادن ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ.

ﮔﻔﺖ :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ دﻟﻢ را ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺬاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

از وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺟﺮﯾﺮی ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺞ ﺑﺮوم ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

از دوﺳﺘﺎن را از ﺟﻨﯿﺪ آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم ،ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ دﯾﺪارش رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:

ﺳﺮورم ،ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻮ آﻏﺎز ﮐﺮدم ،ﭼﺮا از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﺖ و ﻓﻀﻞ ﺗﻮﺳﺖ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﯾﻎ ،و ﭘﺪرش را ﻣﺎل و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .در آن اﺣﻮال ﻣﺒﻠﻐﯽ درﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮاﺣﻤﺪ اﻓﺘﺎدﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮای دﻗﺎق
ﻧﺎن و ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮای او ﺑﺮد.

از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺟﻨﯿﺪ وارد ﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ دارد از ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد

داری ﺧﺮج ﻣﮑﻦ و آن ﻣﻘﺪارﮐﻪ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪار ،و ﻓﻀﻞ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻦ و ﺑﻪ آن ﭼﻪ

ﺣﺒﺲ ﮐﺮدهﯾﯽ ﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎش و در ﻃﻠﺐ ﺣﻼل ﺑﮑﻮش .ﻫﻤﮥ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ داری ﺻﺮف ﻣﮑﻦ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺎه
ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد .و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ در

اﺑﺘﺪا آن را ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﲔ ﻣﯽﮐﺮد.

۱۰۹

از وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ه ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﺎران در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻄﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﺎﻗﻪ ﺷﻮﯾﻢ و راه رﻓﻊ آن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ از ﺗﭙﻪﯾﯽ ﻓﺮا رﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮﮔﺎن زوزه ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﮕﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪﯾﯽ ﺻﺪای ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ

ﺳﻮی ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای زوزه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻌﯿﺸﺖ
آوردﻧﺪ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :وارد رَﻣﻠﻪ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻗﺼﺎب رﻓﺘﻢ و ﺷﺒﯽ ﻧﺰد او ﻣﺎﻧﺪم .آن

ﮔﺎه از رﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رﻓﺘﻢ .او در دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس آﻣﺪ و ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد وﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ را
در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺣﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم در ذﮐﺮ آداب ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :در ﮐﺘﺎب اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ :ﺣﮑﻤﺖ ﻟﺸﮑﺮی از ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آداب ﻣﺮﯾﺪان را
ﻧﲑو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ی ﺻﻮﻓﯽ ﯾﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف ازو ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ

ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ :ﺳﺮور ﻣﻦ! ﻓﺎﯾﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﺪاﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﺎن ﻣﺮﯾﺪان را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او را ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪی از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﻢ داری؟ ﮔﻔﺖ :آری،
اﯾﻦ آﯾﻪ»:و ﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎ را از اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ دﻟﺖ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﯾﻢ«)ﻫﻮد .(۱۲۰ /ﯾﺤﯿﯽ

ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎدﺑﯿﺰن دلﻫﺎی ﻣﺮﯾﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻮاری دﻧﯿﺎ را از آﻧﺎن دور ﻣﯽﺳﺎزد .از ﻣﻤﺸﺎد دﯾﻨﻮری ﻧﻘﻞ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﭘﺮﻧﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و دﻟﻢ را ﻣﺮﯾﺪِ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاه ﺷﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺑﻮﺗﺮاب
ﮔﻔﺖ :رﯾﺎی ﻋﺎرﻓﺎن ،اﺧﻼص ﻣﺮﯾﺪان اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از ﺧﻠﻖ ﺑﺒُﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه

آورد ،ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﻬﺮهاش اﺳﺘﻐﻨﺎی او از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.

ف
ﺷﺒﻠﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ :ﻣﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﲑت اﻓﺘﺎد ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﲑت دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﲑﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪتِ ﺧﻮ ِ
ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎدی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺣﲑﺗﯽ ﮐﻪ ازﮐﺸﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای دلﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در

آﻏﺎز ﺳﻠﻮک ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﲑه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻤﮏ ﺑﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪم و ﭼﻮن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪم ﻣﻴﻞ در

ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪم .اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺧﺮاز ﮔﻔﺖ :از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﻳﺪ ﺻﺎدق آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺑﺬل و

ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺮ دﻟﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮدۀ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮده او را ﭼﻮن زﻣﯿﻨﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﲑان ﭼﻮن ﭘﺴﺮی ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻮن ﭘﺪری ﺷﻔﯿﻖ و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻨﺎن

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ آﻧﻬﺎ ﻏﻢ ﺑﺨﻮرد و آزار آﻧﺎن را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه را ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﻣﺮﯾﺪان ﺻﺎدق ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،ﺗﺎ ﭘﺮدهﻫﺎی دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﲔ او و ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود ﭼﻮن ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺮدار و
رﻓﺘﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا از او ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ.

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﮥ واﺟﺐﻫﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ازﮔﻨﺎهﻫﺎ و ﻃﻠﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺮﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دوری از ﻧﺎﻫﻤﺠﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او اﻧﮕﯿﺰه در ﺳﺮ

ﻧﺪارد و ﺳﻼﻣﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ .ﻧﺸﺎن ﻣﺮﯾﺪ راﺳﺘﲔ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ

راﮐﻪ در دل ﻣﯽآورد در ﻗﺮآن آن را ﺑﯿﺎﺑﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد و آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺠﻮﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻬﺮه
ای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد دوری ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﺮص راه ﻧﺠﺎت را ﺑﭙﻮﯾﺪ و از وﻋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮﭙﻫﯿﺰد و وﻋﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ دل زﻧﺪه
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دارد و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﭘﺮدازی از دﯾﮕﺮان دورﮔﺮدد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎرزی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎﻟﮏ در آﻏﺎز ﺑﻪ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس ﺧﻮ
ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ از ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪ ،آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ آداب ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻨﺎن وﮔﻮﺷﻪ ﮔﲑان
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺑِﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوا ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش

ﺟﺎی ﮔﺰﯾﺪ و ﮐﻼﻣﺶ را ﻫﻤﺪم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .از دُﻗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :روزی دراج ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﺴﯿﺐ ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و

ﻓﺤﻞ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﻣﯽﺧﺰﯾﺪ ،ﺷﺒﯽ او را در ﻣﺴﺠﺪی دﯾﺪم وﮔﻔﺘﻢ:ﺗﻮ ازﮐﺠﺎ آﻣﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻫﺴﺘﻢ و از ﻫﺮ دری درﻣﯽآﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﺮﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ وﺣﺸﺖ

ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از او ﻧﱰﺳﺪ .ﺷﺒﻠﯽ را ﭘﯿﺶ او ﺑﺮدم .ﺑﺪو ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ وﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎنِ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ

ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺒﻠﯽ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﮐﻮﻓﺖ و ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺤﲑ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،

اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎی ﻃﻮﯾﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻨﯿﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از ﺧﻠﻮت ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﻧﺴﱳ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺰوا را ﺟﺰ ﻧﲑوﻣﻨﺪ

ﻣﺮدان ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ را ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺟﺎ

ﻣﯽآورﯾﻢ .از اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎط ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﻠﻢ را در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی

واﻗﻌﯽ»ﻻاﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ« را ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ازو ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻮن اﺳﺖ اﯾﻦ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ

ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،روزی ﺑﻪ اﻧﻔﺮاد روی آوردم و داﺧﻞ ﻟﮑﺎم ﺷﺪم؛ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ وردﻫﺎی ﻣﺄﻟﻮﻓﻢ در ﺑﲔ ﻣﺮدﻣﺎن

ﺑﺮﭙدازم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ)ﭼﻮن ﻣﺮدم را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ( .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻢ آﻣﺪﮐﻪ راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن

ﻧﯿﺎوردهام .دوﺑﺎره اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﺗﺎزه ﮐﺮدم و ﺣﺪود ده ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت ،وردﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎﻓﺖ و دﻟﻢ ﺻﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺖ.

از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی ﻣﺮدی را در ﺑﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪﮐﻪ ﺧﻮش اﺧﻼق و ﺻﺎﺣﺒﺪل ﺑﻮد .از او رازش را
ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ و ﻣﻌﺎرفِ ﺷﻬﺮ درس ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻮﮐﻞ و رﺿﺎ و ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽدادم .ﭼﻮن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻢ ذره

ای از آن در وﺟﻮدم ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .آﻣﺪم ﺗﺎ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدم و ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻢ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ در ﺑﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﻮدت
ﺷﯿﺦ -ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد -ﮔﻔﺖ :ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :راه ﺑﻪ ﺳﻮی دوﺳﺖ ﭼﻨﺪان دور ﻧﯿﺴﺖ وﺟﺎی دوﺳﺖ

ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺪارد ،و از اﺑﻮﻋﻤﺮو اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺠﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ

دوﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻦ.

و ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی از اﺑﻦ ﺳﻤﺎک ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺻﺪﯾﻖ اﻟﻘﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻋﺪه وﻓﺎ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﻓﺮدا ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﻦ ﺳﻤﺎک -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :آری ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻃﻠﺐ ﻏﻔﺮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺰء ﻣﻮدتﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .ﭼﻮن از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮدت

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﯽ ﻧﯿﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽﮔﲑد .و اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ
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از ﻗﻮل ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎد رازی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻋﺮاض از آزار دوﺳﺖ ﻣُﺮادف ﺑﻘﺎ و
ﺗﺪاوم ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻣﺴﺮوق -ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻪ

اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ دﯾﺪار دوﺳﺖ ﺑﺮو ﺗﺎ دوﺳﺘﯽ اﻓﺰون ﺷﻮد .و ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎد -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺣﺎﻟﺖ
ﭼﻮن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دواﯾﺶ دﺷﻤﻦ اوﺳﺖ و دوﺳﺘﺶ ﺑﻼی او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺟﻨﯿﺪ -ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد -ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ را م

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮادری ﺑﺮ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ.

از ﻧﻮری -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻧﺪک را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﮐﺴﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه دوﺳﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﯾﺪ او را ﻣﯿﺎزار .و از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ

از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﺎزﱃ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ دوﺳﺘﯿﺶ ﺗﺪاوم ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮادران ﻗﺪﯾﻢ را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ در ذﮐﺮ آداب ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮوی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﻣﺮگ ﺷﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﲔ او ﺑﻮدم .از ﺳﺮِ

ﺷﺐ ﺗﺎ ﺧﺮوس ﺧﻮان اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:

ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﺮاغ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﺗﻮ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ ﻣﺎﺳﺖ

روزی ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﺠﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽآورﻧﺪ

از اﺑﻦ ﻓَﺮَﺟﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﭘﲑاﻣﻮن اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺲ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از

آﻧﻬﺎ ﻓﻘﲑ ﻧﻤﺮد ﺟﺰ دوﮐﺲ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آن دو ﯾﮑﯽ اﺑﻦ ﺟﻼّ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ اﺑﻮﻋُﺒَﯿﺪ ﺑﺴﺮی.

ﺑﺮ دل اﺑﻦ ﺑُﻨﺎن ﻣﺼﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪای درآﻣﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان و ﺷﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ .او را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن رﯾﮓ
ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺸﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺑﭽﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﺮاﮔﺎه دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ روﺣﺶ
ﭘﺮوازﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را وﺟﯿﻬﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎد ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺗﻮ

اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ ﺟﺰ آرام وﮔﺎه ﮔﺎه.

ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺖ :در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم و او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ آﯾﺎ

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪهای ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺟﻬﺪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎﻫﺎ رﻓﺘﻪای ،ﭼﺮا اﻧﺪﮐﯽ ﻧﻤﯽآﺳﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﻢ .آن ﻗﺪر ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮد و ﻣﻦ ﭘﯿﺶ او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.

ﺑﮑﺮان دﯾﻨﻮری ﮔﻔﺖ :در وﻓﺎت ﺷﺒﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم .ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ درﻫﻢ وام ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎزار دارم و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰاز

آن در ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﺿﻮ دارم ﮐﻦ .ﻣﻦ آﻣﺎدهاش ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن رﯾﺸﺶ را
از ﯾﺎد ﺑﺮدم .دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن رﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮد و در ﻫﻤﲔ ﺣﺎل ﻣﺮد .ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺑﻮﺣﺴﲔ ﻧﻮری آن

ﺑﻮد ﮐﻪ روزی اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺷﻨﯿﺪ:

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎزهای از ﻣﻬﺮ ﺗﻮ را در دﻟﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ
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ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺮدﻫﺎ در ادراک آن ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺳﻤﺎع در آﻣﺪ و راه ﺻﺤﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪای ﭼﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮔﺸﺘﻪ

ﺑﻮد و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺸﲑ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺎم ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﺑﯿﺖ را ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺻُﺒﺤﺪم ،و ﺧﻮن
از دو ﭘﺎﯾﺶ روان ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن ﺑﯽﻟﻨﮕﺮ ﺷﺪ و ﻗﺪمﻫﺎﯾﺶ ورم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮد.

از دُﻗّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﺎ ﮐِﯽ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ رﻫﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ؟ و در ﻫﻤﲔ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ درﮔﺬﺷﺖ.

و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺑﻦ ﻋﻄﺎ -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ وزﯾﺮ وارد ﺷﺪ ،و وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ،ﻣُﺪارا ﮐﻦ .اﻣﺎ وزﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻤﺎق ﺑﺮ ﺳﺮش ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،و او ﺑﺮ اﺛﺮ آن

درﮔﺬﺷﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﻫﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ری درﮔﺬﺷﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ دﭼﺎر درد ﻣﻌﺪه ﺑﻮد .او ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،ﭘﺲ
داﺧﻞ آب ﺷﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درون آب رﻓﺖ و روح از ﺟﺴﻤﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ او در
ﻣﯿﺎن آب ﺑﻮد.

اﺑﻮﻋﻤﺮان اﺻﻄﺨﺮی -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﺮده اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ.

از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ اﺻﻄﺨﺮی
درﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮداﮔﺮد او ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ :اﺷﻬﺪان ﻻاﻟﻪاﻟّﺎاﻟﻠﻪ .ﭘﺲ او ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ،و دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ ﺑﮕﻮ :ﻻاﻟﻪاﻟّﺎاﻟﻠﻪ .آن ﮔﺎه دﺳﺖ او را رﻫﺎ ﮐﺮد و دﺳﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﮐﻠﻤﮥ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ در اﻓﺘﺎد و روح از ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺗﻮاﺟﺪ و ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻋﺠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ

وﯾﮋه اﮔﺮﮐﻪ روﺣﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪار ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻫﻤﮥ آن ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آداب و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺮگ ﻣﺸﺎﯾﺦ در ذﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻢ .و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﮐﺘﺎب ﻫﺸﺘﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺧﺘﻼف اﻗﻮال ﺻﻮﻓﯿﺎن
در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن را در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ادراﮐﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

] ﮔﻔﺘﺎر در ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ دو اﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا و ﻻ ﻏﲑ و ﻫﺮﮔﺎه دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮی از دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و

ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ او ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ)آل ﻋﻤﺮان.(۱۸ /
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ را آورده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﺮﭘﺎ

ﺧﯿﺰﻧﺪ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۸ /ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ)ﺑﻘﺮه .(۱۳۶ /ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ
و ﭘﺲ از آن ﻓﺮق ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ»:آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد «.ﺟﻤﻊ اﺻﻞ اﺳﺖ

و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻓﺮع و اﺻﻮل ﺟﺰ ﺑﺎ ﻓﺮوغ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻓﺮوع ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽﺗﻔﺮﻗﻪ
زﻧﺪﻗﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺪون ﺟﻤﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺘﻘﺪم در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﺑﻬﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺎن

ﮔﺮد آﻣﺪن ﻫﻤﻪ در ﺣﻀﺮت آدم و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان اوﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ اﺗﻔﺎق در
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در اﺣﻮال .ﺟﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﻌﺮی دارد:
ﺗﻮ را ﺑﻪ دل ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

وﮔﻤﺎﻧﻢ ﻧﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺧﻖ ﺑﺮﯾﺪن از ﻏﲑ اوﺳﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ از ﻏﲑ او ﭘﯿﻮﺳﱳ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ .و دﯾﮕﺮی

ﮔﻔﺘﻪ :ﺟﻤﻊ آن اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺮﻗﻪ دﯾﺪن ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ

ﻫﺎﺳﺖ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﯿﭻ»ﺟﻤﻌﯽ« ﺑﺎ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن از ﺻﻔﺎت و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻌﻮت

ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ از ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﻤﻊ ،دﯾﺪنِ اﻧﺴﺎن  .ﻫﺮ

ﮐﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ دوری از ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﺬﯾﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دﭼﺎر ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﺎ وَﺟﺪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪن ،ﺗﻔﺮﻗﻪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ داری دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪای ،ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ داری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ»ﺟﻤﻊ« رﺳﯿﺪهای ،و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ
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ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺮدهای .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ

ﺗﺄﻣﻞ ﮔﺮدد -.اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻨﺎء و ﺑﻘﺎء[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری درﺑﺎرۀ درﺳﺘﯽ ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻓﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﻋﻤﺎل

ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪا را ﻧﺎﺑﻮد اﻧﮕﺎرد و ﺑﻘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﮥ اﺣﻮال ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﭘﺎ و ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺑﻘﺎء و ﻓﻨﺎ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﻋﺒﻮدﯾﺖ

ﮔﺮدد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ دو اﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻮﺣﺪ دو ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد ﭘﺮ ﻣﯽﮔﲑد و ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و از
رﺗﺒﮥ ﻋﻮام ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﺎﺻﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻓﻨﺎ در آﻏﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎی ﺟﻬﻞ ﺑﺎ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ در ﺧﻮﯾﺶ و از ﺑﲔ ﺑﺮدن

ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا و ﻧﺪﯾﺪن ﮐﺮدارﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﻨﺎﯾﺖ ازﱃ ﺧﺪا .ﭘﲑان در

اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﺳُﻤﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻨﺪه در ﺣﺎل ﻓﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﻤﻮل اﺳﺖ

و در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﻮرود ،و اﯾﻨﻬﺎ از ﻧﻌﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻘﺎم ﻋﺮﻓﺎن»ﻓﻨﺎ« ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺑﺮای درک»ﺑﻘﺎ« ﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز در ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ :ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺷﻤﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ)ﻧﺤﻞ (۵۳ /ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺪﮔﺎن را در اﻓﻌﺎل ﺧﻮد از اﻓﻌﺎﻟﺸﺎن ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ

ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم ﻓﻨﺎﺳﺖ.

ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻓﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه اوﺻﺎف ﻓﻨﺎ را در ﺧﻮد ﮐُﺸﺖ ﺑﻘﺎ را ﮐﺎﻣﻞ

درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺟﻨﯿﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮﮔﻔﺖ :ﺗﻬﯽ ﺷﺪن از ﻫﻤﮥ اوﺻﺎف و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﲑی ﻫﻤﮥ ﺗﻮاﻧﺖ در ﺣﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎ .اﺑﻦ
ﻋﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺬرد و ﺣﻖ ﺑﲔ ﻧﺸﻮد و از ﺣﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدِ ﺣﻖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود و ﺣﺘﯽ

ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در»ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﻖ« ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ روی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﺪا در ﺧﻮدِ ﺧﺪا ﻓﻨﺎ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا اداﻣﻪ دﻫﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻨﺎی رﺑﻮﺑﯽ ﻫﻢ درﻣﯽﮔﺬرد

ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎی ﻋُﺒﻮدی.

ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ رُوَﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم در ﻋﻠﻢ ﻓﻨﺎء ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻘﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ در
ﻆ ﺑﻨﺪه ﮔﺮدد و ﺟﺰ او از ﯾﺎدش دور ﮔﺮدد و
ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدن در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ،ﻣﻌﻨﺎیِ ﺣ ِ

ﻋﺒﺎدتﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻤﺮاه ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺮدد .درﯾﻐﺎ ﮐﻪ

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺧﺮدﻫﺎ درﺳﺖ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ)رﺣﻤﺎن .(۲۶ /و ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﻨﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و
ﺑﻬﺮهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ورود ذﮐﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻟﺬت ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﻬﺮهای از ﺧﻮدِ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺳﭙﺲ

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻟﺬت ﺑﻬﺮهای از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻟﺬتِ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ او ﺑﺎ ﻓﻨﺎیِ ﻓﻨﺎﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﺑﻘﺎی ﺑﻘﺎء و ﺑﺎ او ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺪن .ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.
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]ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ روزی او از ﻗﻮل ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺮق ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ .از ﺟﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :آن را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزم.

اﺑﻮﺗﺮاب ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮد آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ .از روﯾﻢ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎ ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺻﯿﺪﻻﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪهام

ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از

ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﻓﻠﺴﻄﲔ( ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن در دﻟﻢ اﻓﺘﺎدﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﺒﺎره ﻓﺮدی را زﯾﺮ درﺧﺖ امﻏﯿﻼن)ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن( دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدﮐﺸﯿﺪ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ! ﻫﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺮ اﺳﺖ.

ﮔﻮﯾﺎ رُوَﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻘﺖﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺟﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺰارﻧﺪ
در دﱃ ﺟﺎی ﮔﲑﻧﺪﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺒﲑ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد و دارای ﻏﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ ﻫﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎل وﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.

از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رازی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﺑﻬﺮی را از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .او را از ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ ﻫﻤﮕﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﺑﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ :زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ،زﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،زﺑﺎن ﺣﻖ.

زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و زﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ رازﻫﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺑﺪون

واﺳﻄﻪ ،و زﺑﺎن ﺣﻖ را راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮوی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آدﻣﯽ را ﻧﯿﺎزاری ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺳﺮﺷﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد اﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﯾﺎر ﺧﻮد ﮔﲑد و از

ﺧﻮد داﻧﺪ .از ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :رﻓﱳ ﻋﻘﻞ .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻘﺎﯾﻖِ ﮔﻨﺞ

آﺳﺎیِ ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪۀ او در ﭘﺮده ﻣﯽرود)ﯾﻌﻨﯽ آن ﺣﻘﺎﯾﻖ واﻻ ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎﯾﻨﺪ(.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﯿﺎن ﺻﺪق[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
و ﻧﮑﻮﺷﯿﺪه ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را درﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻫﻤﮥ آن را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎرهای را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮔﻮﯾﺎ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺪق ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ رؤﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﮔﻔﺖ:
ﺻﺪق در ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺮاد و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﺻﺪق ﻟﻬﺠﻪ و ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻧﮕﺮی -ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺎن -و ﺑﻠﻨﺪﻫﻤﺘﯽ و داﻧﺶ اﻧﺪوزی و راﺳﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮراک و

ﭘﻮﺷﺎک وﮐﺴﺐ ﻗﻮت.

از داﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺻﺎدق ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدتﻫﺎ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ دلﻫﺎی

ﺻﺎدﻗﺎن را ﺷﺎد ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮﯾِﺶ ﻋﻔﻮ ﺧﺪا و ﺣُﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ او .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﺻﺪق ﺷﻤﺸﲑ ﺧﺪاﺳﺖ در
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زﻣﲔ ،ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آن را ﺑﺮﯾﺪ .ﺣﺎرث را از ﺻﺪق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺣﺎلﻫﺎ.
ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺪق ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ رایِ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﮥ اﺣﻮال اﺳﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ :ﺻﺪق ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺻﺪقِ ﻗﻮل و درﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻼﮐﺖ ﺧﯿﺰ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﺻﺪق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺖ درﺳﺖ در ﻗﺼﺪ اﺳﺖ.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﯿﺎن اﺻﻮل[
ﻣﺮاد از اﺻﻮل ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ .از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف ﻫﻤﺮاﯾﻨﺪﮐﻪ

ﺗﺼﻮف را ﭘﻨﺞ اﺻﻞ اﺳﺖ :روزۀ روزﻫﺎ ،اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز در ﺷﺐﻫﺎ ،اﺧﻼص در ﻋﻤﻞ ،اﺷﺮاف ﺑﻪ اﻋﻤﺎل  ،ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا

در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل .از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺎ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا .ﺟﻨﯿﺪ

ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺼﺎن در اﺣﻮال از ﻓﺮوع اﺳﺖ و زﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﺻﻮل ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ذرهای ﺧﻠﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪ زﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﺻﻮل را اﺳﺘﻮارﮐﺮدی ،ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺮوع زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ:

-۱از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﺧﻮد را؛

-۲ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را واﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را ﺑﺎز ﭘﺲ دﻫﯿﻢ؛
-۳ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻘﺼﲑ را از ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ.

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﻮل ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ:
-۱ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا،

-۲اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا،
-۳ﺣﻼل ﺧﻮاری،
-۴ﭘﺮﻫﯿﺰ از آزار،

-۵اﺟﺘﻨﺎب ازﮔﻨﺎﻫﺎن،

-۶ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
-۷ادای ﺣﻘﻮق.

از ﺣُﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺻﻮل ﺗﺼﻮف ﻣﺎ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :رﻓﻊ ﺣﺪث ،ﺗﮏ ﻗﺪﯾﻢ اﻧﮕﺎری ،دوری از

ﺑﺮادران ،ﻣﻔﺎرﻗﺖ از وﻃﻦ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ،از ﯾﺎد ﺑﺮدن ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪﻫﺎ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻮف را

ﻫﻔﺖ اﺻﻞ اﺳﺖ :ادای ﻓﺮاﯾﺾ ،دوری از ﻣُﺤﺮاﻣﺎت ،ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ ،ﻫﻤﺪوﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺶ ،ﮔﺮﯾﺰ از

ﮔﺮدآوری ﻣﺎل ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا ،اﻧﺰوا از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای داﺷﱳ ﺧﺪا در ﻫﻤﮥ اوﻗﺎت.

]ﮔﻔﺘﺎر در اﺧﻼص[
از ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ اﺧﻼص ﭼﯿﺴﺖ؟ﮔﻔﺖ :ﺗﺮک ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪن .اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ:

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را از آﻓﺎت ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﮔﻔﺖ :اﺧﻼص ﺧﺮوج ﻣﺮدﻣﺎن از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و

ﺧﻮدِ ﺗﻮ اوﻟﲔِ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :اﺧﻼص ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﮓ دﺷﻤﻦ رﻫﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎزد .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :اﺧﻼص آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎرﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻢ آن را
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ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ وﻧﻪ دﺷﻤﻦ آن را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﺪ وﻧﻪ ﻧﻔﺴﺖ از آن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ درآﯾﺪ .از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﻠﺼﺎن اﻧﺪﮐﻨﺪ .وﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﻣﺨﻠﺺ ﻣﻌﻨﺎی رﯾﺎ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﺑﺎر

دﯾﮕﺮ ﺟﻨﯿﺪ را از اﺧﻼص ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺸﲔ را ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺨﻠﺺ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ

ﺧﺪاﺳﺖ وﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﺧﻠﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﺧﺪا وﮔﺮﯾﺰ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ او ﺑﺎ ﺧﺪا ﭼﻪ

ﺳﺎن اﺳﺖ .ﮔﻤﺎﻧﻢ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﻧﺸﺎﻧﮥ اﺧﻼص را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم.

]ﮔﻔﺘﺎر در ذﮐﺮ[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺑﺎب ذﮐﺮﮔﻔﺖ -وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ -ذﮐﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
-۱ذﮐﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ذﮐﺮ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش اﺳﺖ.

-۲ذﮐﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ذﮐﺮ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش اﺳﺖ.

-۳ذﮐﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺛﻮاﺑﺶ را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺪد در ﻧﻤﯽآﯾﺪ و آن ﺳﺮﺷﺎری از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺮم از
ﻗﺮﺑﺖ اوﺳﺖ.

اﺑﻦ ﻋﻄﺎ را ﮔﻔﺘﻨﺪ :ذﮐﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦﻫﺎی آدﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮد ،ﺣﻖ را روﺷﻦ ﺳﺎزد

رﻋﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﺑﺸﺮی در اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ذاﮐﺮ اﺳﺖ اﻫﻞ
ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ ذﮐﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :درک درﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ او

را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﺳﺖ و از او ﺷﺮم ﮐﻨﯽ و ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯽ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ از آن«)ﺑﻘﺮه (۲۰۰ /و
در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ :ﺧﺪای را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ)اﺣﺰاب (۴۳ /ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از آﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ .آن ﮔﺎه آﯾﻪای دﯾﮕﺮ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮا ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورم)ﺑﻘﺮه .(۱۵۲ /ﭘﺲ ﯾﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا درذﮐﺮ ﻣﺘﻘﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن

ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﻄﺎب ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان را از ﻣﻌﻨﺎی ذﮐﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ذﮐﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻗﻠﻮب ذاﮐﺮان ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﺻﻞ ذﮐﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮازم و اﺳﺒﺎب اﺳﺖ .و

ﯾﺎد دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﮔﻮﻧﻪای از آن ﻫﻤﺎن ﻻاﻟﻪاﻻاﻟﻠﻪ ﮔﻔﱳ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻬﻠﯿﻞ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .وﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ

آﮔﺎﻫﯽ دل از ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﺳﺖ در اﺳﺎﻣﯽ و ﺻﻔﺎت و ﻧﺸﺮ اﺣﺴﺎن و ﭼﲑﮔﯽ

ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ .اﻣﯿﺪواران را ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎدﮐﺮده و ﺧﺎﺋﻔﺎن را ﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎﯾﺶ و ﻣﺘﻮﮐﻼن او را ﯾﺎد ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ روزی رﺳﺎن آﻧﻬﺎ ،و ﻣﺮاﻗﺒﺎن دل ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آﮔﺎﻫﯽ دلِ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻬﺮورزان ﺑﻪ اﻧﺪازۀﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او.

ﺷﺒﻠﯽ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ ذﮐﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد ذﮐﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮐﺮدﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺧﺪا از ذﻫﻦ دورﮐﻨﯽ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاﺳﺖ از ﯾﺎد ﺑﱪی.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﻏﻨﺎ[
از ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﺳﺖ :اﺳﺘﻐﻨﺎی ﺑﺎ ﺧﺪا ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ
ﺧﺪا ،ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎی ﺑﺎ اوﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎزت درﺳﺖ ﮔﺸﺖ ،ﻏﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﺪام ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ

ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزش راﺳﺖ ﺷﺪ ﻏﻨﺎﯾﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

۱۱۸

ﮔﻔﺖ از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻮاﻧﮕﺮی را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :آن ﮐﻪ ﻏﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ دﻧﯿﺎ .وﮔﻔﺘﻪ

ﺷﺪ :ﭼﻪﺳﺎن ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯽ ﻧﯿﺎزیِ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮔﺮدد و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺸﻨﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را
از راه درﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آرد و ﻧﺎراﺳﺖ ﻧﺮود و در ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﯾﺎرﯾﮕﺮِ ﺑِﺮو ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و

دﮔﺮآزاری را ﯾﺎوری ﻧﮑﻨﺪ .دﻟﺶ ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از دﺳﺖ دادن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪﻫﮕﯿﻨﺶ ﻧﺴﺎزد و ﺑﻪ ﻧﲑوی ﺧﻮد

اُﻧﺲ ﻧﮕﲑد و در ﻏﻨﺎی روﺣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﺳﺘﻐﻨﺎ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد وﮔﻨﺠﻮرِ ﮔﻨﺞﻫﺎی ﺣﻖ
ﮔﺮدد و ﻏﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺻﻔﺖﻫﺎ را ﯾﺎﻓﺖ از اﻫﻞ ﻓﻮز و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻘﺮا و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد»:ﻓﻘﺮای اﻣﺖ ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از اﻏﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﯾﻨﺪ«.

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ را از ﻏﻨﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻏﻨﺎی از ﻏﻨﺎ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻏﻨﺎ ﺗﻮ را ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ

ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻏﻨﯽ ﺳﺎزد -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻮل و ﺧﻮاﺳﺘﻪ -از ﻏﻨﺎ و ﺟﺰ آن ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻏﻨﺎ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درد و رﻧﺞ ﻓﺎﻗﻪ دﯾﮕﺮ او را

ﻧﺨﻮاﻫﺪ آزرد.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻘﺮ[
ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺮ درﯾﺎی ﺑﻼﺳﺖ و ﺑﻼی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺰت اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از

اﻏﻨﯿﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ دﺧﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻓﻘﲑی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮای

ﺧﺪا در ﻓﻘﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از زوال ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و
ﻓﻘﲑ ﻫﻤﻮاره ﺻﺒﻮر و اﻧﺪازه دار و ﺷﺎدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻓﻘﲑ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻨﺶ را ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ

ﭼﯿﺰی او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﲔ ﻓﻘﲑی رواﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻏﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﯾﺪ و

در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از رﻧﺞ ﺣﺴﺎب و ﻋﻘﺎب رﻫﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﻦ ﺟﻼ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻘﺮ ورع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﺣﺮام راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ

ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﲑ راﺿﯽ .ﻣﺰﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮز ﻓﻘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﲑ از ﻧﯿﺎز ﺑﺮﯾﺪه ﻧﺸﻮد .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ:

اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻓﻘﺮ را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ دل درک ﮐﻨﺪﮐﻪ روزِ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻨﻮاﺗﺮ از او ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎب روح و آن ﭼﻪ درﺑﺎرۀ آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ[
ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﺟﺴﺎد و روحﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،و ﻧﯿﺰ :روحﻫﺎ ﻟﻄﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻌﺒﻮدی را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎدث ﻗﺪﯾﻢ را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺣﺎدث و ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻼم واﺳﻄﯽ درﺑﺎرۀ روح دﯾﺪم ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :روح دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﯾﮑﯽ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی روﺣﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ دل

ﺑﺪوﺳﺖ و اﯾﻦ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده :و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﯽ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ وﺣﯽ ﻣﯽ

آورد)ﺷﻮری .(۵۲ /روح را روح ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ دارد و ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺪامﻫﺎ وﻗﺖ روح را ﺗﲑه ﮐﻨﻨﺪ روح

روی ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :روح و ﻋﻘﻞ دو ﭼﯿﺰ ﺟﺪاﯾﻨﺪ -روح و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺮوه را
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از ﻋﻘﻞ دور ﺳﺎزد .از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺒﺎﺟﯽ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﺻﻞ رﺳﺪ در او دو روح ﭘﯿﺪا

ﺷﻮد .روﺣﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﲑ و اﺧﺘﻼف ﻧﻤﯽﮔﲑد و روﺣﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ روح دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :روح ﻗﺪﯾﻢ و روح ﺑﺸﺮی و ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( را دﻟﯿﻞ آورده اﺳﺖ :دو

ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود اﻣﺎ دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺎ روح ﺑﺸﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻦ او ﺑﯿﺪار

اﺳﺖ و دﭼﺎر ﺗﻐﯿﲑ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮﮐﻼﻣﺶ»ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮوردم «.و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت روح ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﱪ داده ﮐﻪ

از اوﺻﺎف روح ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺮد درﺑﺎب روح درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻣﺨﻠﻮق ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را از ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای روح و ﺟﺴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺪ
ﺗﻨﻬﺎ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای روح و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﻫﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻃﺎﻋﺖ و

ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻓﻘﻂ از ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از روح ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آن دو را ﻓﺮاﮔﲑد .و ﻫﺮ

ﮐﺲ در ﺑﺎب روحﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ وزﯾﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

]ﮔﻔﺘﺎر در اﺷﺎرت[
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﭙﺳﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺷﺎرت ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اوﮐﻼم ﺧﺪا را ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ)ﻓﺮﻗﺎن/
 (۱اﯾﻦ»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ« ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ وﮐﻨﺎﯾﻪ ﭼﻮن اﺷﺎرت در ﻟﻄﺎﻓﺖ و اﺷﺎره را ﺟﺰ ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ درﻧﻤﯽ

ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ

اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ راﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ از دﯾﮕﺮان از ﺧﺪاوﻧﺪ دورﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد ﺟﻨﯿﺪ آﻣﺪ و ازو ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺎ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺪو اﺷﺎرت ﻣﮑﻦ ﭼﻪ او از اﯾﻦ اﺷﺎره ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ و ﺧﻨﺪﯾﺪ.

از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎران ﻣﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ و اﺷﺎرت آﻧﻬﺎ ﺷﺮک اﺳﺖ .و ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﲔ ﺗﻮان و راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﺪارد.

از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﮔﻔﺖ»:او« ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﺷﺎره اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﺷﺎرت ﺑﺪو ﻣﯽﮐﻨﯽ ،رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ
او ﺑﻪ ﺗﻮ اﺷﺎرت ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺷﺎره ﮐﻨﺪﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم را

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺪو اﺷﺎرت ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺤﺪﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ اﺷﺎره ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﺪود

ﺑﺎﺷﺪ .از دُﻗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻗﺎق را از»ﻣﺮﯾﺪ« ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺷﺎره ﮐﻨﺪ و

ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﻮدِ اﺷﺎره درﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ دﭼﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ او ﺧﺪا را
ﺑﺎ اﺳﻘﺎط اﺷﺎره ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺸﱰ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﻗﺮبِ ﻗﺮب در اﺷﺎرهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﻫﻤﺎن ﺑُﻌﺪِ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه

ﻣﺮدی را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ -ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻃﺮﯾﻖ ورع اﺳﺖ و اﮔﺮ
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دﯾﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و اﮔﺮ دﯾﺪی ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ در رزق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻃﺮﯾﻘﺶ زﻫﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ دﯾﺪی ﺑﻪ آﻳﺎت اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﺶ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺪال اﺳﺖ و اﮔﺮ دﻳﺪي ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮥ ﻣﺎ اﺷﺎرت اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﺪل ﺷﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدی از اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪ و در ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد اﺷﺎرهای ﮐﺮد،اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ

اوﮔﻔﺖ :ﻣﺮدک ،ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ را ﺑﺪون اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ وﮔﻮﯾﺎ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ازﮐﺎر او رﻧﺠﯿﺪه ﺑﻮد.

]ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه[
ﻇﺮف
-ﺟﻨﯿﺪ را از ﻇﺮف ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﻤﮥ ﮐﺮدراﻫﺎی زﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎرﮐﻨﯽ و ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﯽ.

ﺟﻮاﻧﻤﺮدی

-از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺮوت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮوت ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ زﯾﺎد

ﻧﺪاﻧﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰﮐﺮدی ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮑﺮدهای و اراده ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

-اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ازﮐﺪورتﻫﺎی ﻏﲑ ﺧﺪا رﻫﺎ و روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و از ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﱳ اﺷﺮار ﺧﺎرج

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﻋﺎﺑﺪاﻧﻪ اﺳﺖ و دروﻧﺸﺎن در ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ از ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ .ﺷﺒﻠﯽ

ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﻧﺪﮐﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯿﺸﺎن را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻧﺎم
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮﮐﻪ از ﻧﺴﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺣﻖ ﻣﯽﺑﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

رزق

-ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد رزق ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﯽآن ﮐﻪ آن را ﺑﺠﻮﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ رزق ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ

روزی ﺧﻮار را ﺑﺠﻮﯾﺪ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ رزق را ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از وﻗﺘﺶ ﺑﺠﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در وﻗﺖ ﺧﻮد

آن اﮔﺮ ﺑﺠﻮﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورم .از ﯾﻌﻘﻮب ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎن در ﺳﺒﺐ رزق اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ

ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻠﺖ روزی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻗﺪریﻫﺎﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻮا را ﺳﺒﺐ رزق

داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﭼﻨﮓ زدهاﻧﺪﮐﻪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا رﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﭙﻨﺪارد

روزﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ)ﻃﻼق۲ /و .(۳وﱃ در درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ -.و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺒﺐ رزق ﺧﻮدِ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ :ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ روزی داد)روم (۴۰ /ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ را ﭼﻪ

ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮ .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺮﯾﺪان را ﭘﯿﺶ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﺘﻮدم .ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎش او ازﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :در

ﺧﺎﻟﻘﺶ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﺗﺎ از او رازﻗﺶ را ﺑﺮﭙﺳﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻣﮕﲔ ﮔﺸﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﮕﺮی

-از ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﺪۀ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاری؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ

او آﻓﺮﯾﺪۀ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ دل
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-از اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺪر ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دل را ﺳﻼﻣﺖ دارد ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﻮف

ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﺪو ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ و ﺳﭙﺲ ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﺪ و دﻟﺶ ﺳﺎﻟﻢ و آرام
ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ .و ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﻫﻢ از ﻫﯿﺒﺖ و ﻫﻢ از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و دﯾﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ و وﮐﯿﻞ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻤﺎن و ﺧﯿﺎﱃ ﮐﻪ در ذﻫﻦ رﯾﺸﻪ ﺑﻨﺪد.
رﯾﺸﮥ اﻧﺪوه دل

-از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ رﯾﺸﮥ اﻧﺪوﻫﯽ ﮐﻪ در دل ﺟﺎ ﻣﯽﮔﲑد و اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ازﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :روح،

ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽﻫﺎی ﻧﻔﺲ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد .وﻗﺘﯽ روح را از ﺳﺮﮐﺸﯽﻫﺎی

ﻧﻔﺲ رﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽﻫﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﺲ را ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻣﯽﮔﲑد ،ﻫﻤﲔ رﯾﺸﮥ ﻏﻢﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در دل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺮاﺳﺖ

-ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ را از ﻓﺮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ»:ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﯾﺪ از ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﭼﻮن ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ «.ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ وﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺎص

ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﺮده و ﺷﺮح ﺻﺪر ﺑﻪ آﻧﺎن داده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﯿﺰ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮاﺑﺶ ﺑﺴﯿﺎر و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺶ اﻧﺪک
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻫﻢ

-اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص را ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪ در ﺑﺎب وﻫﻢ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻫﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :وﻫﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﲔ

ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ادراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻓﻬﻢ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .وﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آب اﻓﺘﺪ و ﺑﲔ آب و آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﲑد ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن راﭘﺮﺗﻮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﺑﺶ آب ﺷﻤﺮد و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼُﺮت ﺑﲔ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮاب اﺳﺖ
وﻧﻪ ﺑﯿﺪاری .وﻫﻢ ﻧﻔﺎذ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ،ﻋﻘﻞ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮔﺰﯾﺪۀ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

-از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب را ﻣﲑاث ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ« )ﻓﺎﻃﺮ .(۳۲ /ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

ﮔﻔﺖ :ﺷﺘﺎﺑﻨﺪۀ ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﺷﻮق ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺮ درﮔﺎه ﻫﯿﺒﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪرو را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺣﺴﺮت ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺮ درﮔﺎه ﮐﺮم ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﻤﻨﺎ

-روﯾﻢ را از ﺗﻤﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ آﯾﺎ رواﺳﺖ ﻣﺮﯾﺪ آرزوﻣﻨﺪﮔﺮدد؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ آرزوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ در

آرزو ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و آن از ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺗﺄﻣﻞ ﺻﻔﺖ دل اﺳﺖ.
ﺳ ّﺮ ﻧﻔﺲ

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺳﺮّ ﻧﻔﺲ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻔﺲ را ﺳﺮّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪهای ﺟﺰﻓﺮﻋﻮن آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎﯾﻢ)ﻧﺎزﻋﺎت .(۲۴ /ﻧﻔﺲ را ﻫﻔﺖ ﺣﺠﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ و

ﻫﻔﺖ ﺣﺠﺎب زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪهای ،زﻣﲔ زﻣﲔ ﻧﻔﺲ را ﺧﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﺳﻤﺎن آﺳﻤﺎن آن را ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ .و
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را در دل ﺧﺎک ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮی ﺑﺎ دل ﺑﻪ ﻋﺮش ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﯽ.
ﻏﲑت

۱۲۲

-از ﺷﺒﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﲑت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻏﲑت دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺸﺮی و دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﯽ .ﻏﲑت ﺑﺸﺮی آدمﻫﺎ

را درﺑﺮﻣﯽﮔﲑد و ﻏﲑت ﺧﺪاﯾﯽ»وﻗﺖ« را ﮐﻪ ﺟﺰ در راه او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮐﯿﻔﺮ ﭘﯿﺶ از ﻟﻐﺰش

-ﻓﺘﺢ ﺑﻦ ﺷَﺨﺮَف ﮔﻔﺖ از اﺳﺮاﻓﯿﻞ اﺳﺘﺎد ذواﻟﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪم :ای ﺷﯿﺦ آﯾﺎ درونﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻟﻐﺰش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﭼﻨﺪ روزی ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻧﺪاد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺘﺢ! اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرت ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﯽ درونﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻟﻐﺰش
ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و آﻧﮕﺎه اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﻓﺮﯾﺎدی دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﻪ روز ﺑﯿﺶ ﻧﺰﯾﺴﺖ.

ﺻﻔﺖ دل

-از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺻﻔﺎت دلﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:

ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻼ

از ﺟﺮﯾﺮی ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻼ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻼ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺨﻠﺼﺎن ﺳﺨﺘﯽ و ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮایﭘﯿﺸﺘﺎزان آﻣﺎدﮔﯽ و رﻫﯿﺪﮔﯽ از ﺑﺪیﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﺻﺪﯾﻘﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﺣُﺐ ﺑﺎ وُد

-ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ دوﺳﺘﯽ)ﺣُﺐ( و ﻣﻬﺮورزی)وُد( در آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﺐ را ﮔﺎه دوری وﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮاﻣﯽﮔﲑد اﻣﺎ ود

ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻊ و ﺑُﻌﺪ و ﻗﺮب در آن راه ﻧﺪارد .آن ﮔﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد در ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ و آن ﮐﺲ

ﮐﻪ ﺑﻪ ود ﻣﯽﻧﮕﺮد در ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاراﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد در ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ .ود وﺻﻞ اﺳﺖ ﺑﯽ
ﻣﻮاﺻﻠﻪ ،ﭼﻮن وﺻﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﻮاﺻﻠﻪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮﯾﺴﱳ

-از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﮔﺮﯾﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﻪ از ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﺮﯾﮥ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

درازی ﻋﺬاب و ﺑﯿﻢ از اوﺳﺖ .ﭼﻪ دﯾﺮیِ دﯾﺪار و ﮔﺮﯾﻪ از ﺗﺮسِ اﻧﻘﻄﺎع از او و ﮔﺮﯾﻪ از ﺑﯿﻢِ ﺟﺪاﯾﯽ او -ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪ او ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺗﻘﺼﲑﮐﺎران -وﮔﺮﯾﻪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﻇﻬﻮر ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪن او را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ اﻧﮕﯿﺰه

ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او آن اﺳﺖ ﮐﻪ دل را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی و از ﭘﺮواز روح در

ﺣﻀﺮت او اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰی .ﮔﺮﯾﻪ از ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﺮای او ،ﮔﺮﯾﻪ از دردﻫﯽ درون ،ﮔﺮﯾﻪ از ﺷﻮق دﯾﺪار ،ﮔﺮﯾﻪ از ﻧﺎزﮐﯽ

ﺟﺎن و ﻧﺎﻟﺶ از ﺑﻦِ دﻧﺪان وﮔﺮﯾﻪ از ﺧﺎﮐﺴﺎری و ﺧﺎک ﻏﻠﺘﯽ ﺑﺮای او ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﮔﺮدی .ﮔﺮﯾﻪ از ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮیِ داﺷﱳ ﺑﯿﺸﱰ او -ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺮﺑﺎب ﮔﺮدد دﯾﺪار او -و ﮔﺮﯾﮥ ﺗﺮس از ﮔﻤﮕﺸﺘﮕﯽ راه وﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ او ،ﮔﺮﯾﻪ از

ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار او ،ﮔﺮﯾﻪ از ﺣﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽاﻓﮑﻨﯽ ،ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ

ﺑﺮای او آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺠﺎن ﮔﺮدد از دﯾﺪار در ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت و رﯾﺨﱳ اﺷﮏ ﺷﺎدی در ﻟﺬت دﯾﺪار و درک
وﺻﻮل و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎر ﭼﻮﻧﺎن ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺷﲑ ﻣﯽﻣﮑﺪ و در ﮔﻠﺴﺘﺎن او ﻣﯽﭼﻤﺪ و زار ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﺠﺪه ﮔﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ.

ﺷﺎﻫﺪ

-ﺟﻨﯿﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺎﻫﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪِ ﺿﻤﲑ و رازﻫﺎی ﺗﻮﺳﺖ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ

آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﯿﻨﺎی ﺟﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ در آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن و ﺑﻨﺪهﻫﺎﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهای ﺑﺪو ﻣﯽﻧﮕﺮد ﻋﻠﻢ ﺧﺪا را ﮔﻮاه ﻣﯽ

ﺷﻮد.

ﻣﺮاد از ﺷﺎﻫﺪ در ﺗﺼﻮّف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﯾﺪی را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺮﺳﯽ .ﺣﺎﻣﻼن ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺪ

در ﻏﯿﺐ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪﮐﻪ از آن ﺑﲑون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ را ﻧﯿﻢﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﯾﺪی ﺳﺮﮔﺮم دﻧﯿﺎ

ﮔﺮدد دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ و رَوَد و ﮐُﻨﺪﮔﻤﺮاه و ﺗﺒﺎه اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﲑون.

۱۲۳

ﮐﺮﯾﻢ

-ﺣﺎرث ﮔﻔﺖ :ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪهاش را دﯾﮕﺮ در ﭼﺸﻢ ﻧﺪارد و ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺴﺎزد

ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﮐﺮاﻣﺖ

-ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺮاﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻇﻬﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮآوردن آرزوی آرزوﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﻓﮑﺮ

-از ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺄﻣّﻞ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮام ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪ

اﻧﺪﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺳﺖ ﻋﱪت ﮔﺮﻓﱳ اﺳﺖ .وﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎ را از ﺣﺎل ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺳﺮﺷﺎرﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻮﻻن دل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ آﮔﺎﻫﯽ دل از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎر

-ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ -اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﺪ -ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﲑی از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .و ﮔﺮوﻫﯽ

دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻋﺘﺒﺎر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﯾﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﻋﻘﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺪ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻋﺘﺒﺎر

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ.
ﻧﯿﺖ

-ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺖ ﻋﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻢ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ:

ﻧﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺻﻮاب

ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺻﻮاب ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺻﻮاب ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻔﻘﺖ

-ﺟﻨﯿﺪ را از ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺧﻮدت ﺑﺒﺨﺸﯽ و آﻧﭽﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

ﻧﻨﻬﯽ و در آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ.
ﺗﻘﯿﻪ

-ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و ﺗﺮک ﺷﺒﻬﻪﻫﺎﺳﺖ .و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻘﯿّﻪ ،ﺣﺮم ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺣﺮم ﻣﮑﻪ اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻮری اﺳﺖ در دل ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﯿﺰ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد .و ﺳﻬﻞ و ﺟﻨﯿﺪ و ﺣﺎرث و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻘﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺳ ّﺮ

--ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮّ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ از آن آﮔﺎه ﻧﮕﺮدد .راز ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ

وﱃ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اِﺷﺮاف دارد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪ :ﺳ ّﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮّی ﺑﺮای ﺧﺪا و آن ﺳﺮّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯽ

واﺳﻄﻪ آن را داﻧﺎﺳﺖ و ﺳﺮّی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺮّی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدِ ﺳﺮّ و ﺑﺮای آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳ ّﺮ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮔﺮدد و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ راز ﻧﯿﺴﺖ .از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﺮار ﻣﺎ ﺑﮑﺮ

اﺳﺖ و آن را وﻫﻢِ ﺷﺨﺺِ وَﻫﻢﭘﺮداز ﭘﺎره ﻧﻤﯽﺳﺎزد .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﮔﻔﺖ :دل ﺑﺰرﮔﺎن ،ﮔﻮرﺳﺘﺎن رازﻫﺎﺳﺖ .و

از ﻫﻤﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺳﺘﺨﻮان زﯾﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ رازم آﮔﺎه ﮔﺮدد آن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
درﯾﺎﺑﻨﺪۀ راز ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﺮ دو در راز ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ

۱۲۴

ﻫﯿﭻ رازداﻧﯽ اﺷﺎرهﮔﺮ راز ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .از او ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺎن
وﮔﺮدن اﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ

و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ای راز رازﻫﺎ ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﻤﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ
و آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﻫﺮ دو رخ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ دﯾﺪ آﯾﻨﺪ
ﻧﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪﮐﻪ رازم و رازش را ﺑﻪ دﱃ ﺟﺰ ﺧﻮد ﻧﺎﻧﻬﺎدهام.

از ﺑﯿﻢ آن ﮐﻪ دلﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺮدد

و دو دﯾﺪهام ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎی رازﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮﻧﺪهای
ﻧﺒﺎﺷﺪ

اﻣﺎ ﺧﯿﺎل وﮔﻤﺎن را ﺑﲔ دل و دوﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪی ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺗﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهﻫﺎی دل را
ﺑﺪو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﺑﺨﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻦ ازﮔﻔﺘﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﯾﺎدﮐﺮد .از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻠﻢ دو ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﯽ

ﭘﺮﺳﺶ و ﻧﯿﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ .و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

۱۲۵

ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و اﺷﻌﺎر و دﻋﺎﻫﺎ
و رﺳﺎﺋﻞ

ﺑﺎب اول ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﺟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﺸﺎد دﯾﻨﻮری ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ .ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ آن را

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﺪﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ از ﻫﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺪا ﻧﺒﻮده

اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  :ای اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﻃﻬﺎرت ﺑﻪ

ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺪیﻫﺎی ﻧﻔﺲ رَﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﮕﺮم ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

ﺧﺪا او را آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺮدﻣﺎن .اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﮐﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎ
اﮔﺮ ﻗﺒﻮﻟﻢ ﮐﻨﺪ ﺧﺎدﻣﺶ ﺷﻮم.

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻐﺪاد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ :ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی راه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد

ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﱳ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪا و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﻬﻠﮑﻪ .در وﻗﺖِ ﺧﻮاﻧﺪن آن ،ﺟﻨﯿﺪ و ﺷﺒﻠﯽ و اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی
را آورد .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰء آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش ﻣﺮا ﺑﻮﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺎب»ﺣﺎﱃ« ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ وﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و

ﻇﺎﻫﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﲑه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﲑه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آرام ﻣﯽﮔﲑد .ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،اوﻫﺎم ﺗﺎرﯾﮏ ،زﺑﺎنﻫﺎ ﮔﻨﮓ و
ﻋﻠﻮم در آن ﺑﺎب ﻓﺮﺳﻮدهاﻧﺪ و ﮔﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﮔﺮدش اﻧﺒﻮه ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ وﺣﺸﺘﺶ را ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ

ﻣﻬﺮ ﺑﻪ او روی آرد ﺟﺰ دوری ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﻪ زﻧﺠﲑﻫﺎ و دردﻫﺎ او را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎل او را

ﺑﺮ ﻋﻘﻠﺶ ﭼﲑه ﮐﺮدهاﻧﺪ .و او دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ وﺣﻖ را ﺑﺎ ﺣﻖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را رﯾﺴﻤﺎن دل

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را اﻓﺰود:
ای ﻣﺎه ﻧﻮ آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﺷﺒﺎنِ ﺗﺎرﯾﮏ

ﻫﺮﮔﺎه روﺷﻨﯽ ﮔﲑی دو ﺟﺎﻧﺐ آﺳﻤﺎن را ﻧﻮر ﻣﯽدﻫﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ از او ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ

ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ از دﺳﺖ او ﺑﺮ اوﮔﺮﯾﺴﺘﻢ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺖ و در زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺪا را ﺧﺪا را در

ﺑﺎب ﻣﺮدم ،ﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ و ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﯿﻢ و ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از آن در ﺳﺮدابﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻮ آﻣﺪهای

روﺑﺎز ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﺰار ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﲔ

ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد.
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ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ در رﻣﻠﻪ ﻣﺮدی ﻫﺎﺷﻤﯽ را دﯾﺪم ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﺳﺨﺖ زﯾﺒﺎرو وﺧﻮش آواز و ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر .از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪو ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را اﺟﺎزۀ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﯿﺰک دﻫﺪ ﺗﺎ آوازش را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .ﺑﯿﺪرﻧﮓ
ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن -آﻧﭽﻪ دادی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ -ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ -اﮔﺮ راهِ ورودی

ﻫﺴﺖ ﭘﺎرهای از اﻫﻞ دل ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ درآﯾﻨﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽِ ﭘﺎک روﺷﻨﺸﺎن ﺳﺎزد ،اﮔﺮ

ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎﱃ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻔﺮه را ﺑﯿﺎراﯾﯿﻢ و دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم را دور ﺳﺎزﯾﻢ و آﻣﺪنِ ﻣﺎ ﻫﻢ اﺟﺎزۀ ﺗﻮ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ ﺻﻮری ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ و اﯾﻦ دو

ﺑﯿﺖ را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪم:

اﮔﺮ اﺑﻮﻋﻠﯽ را ﻧﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎزم از ﺷﺪت دوﺳﺘﯽ اوﺳﺖ
وﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻋﺸﻖ او

ﺧﻮﺷﺎ رودﺑﺎر ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آورد

ﺗﻮ ﺣﻖ داری و از او ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻢ آﻣﺪ ،در دﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ:
»ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ را ﻏﺮّه ﮐﺮده اﺳﺖ...

از ﻫﻮا ﺑﺮﭙﻫﯿﺰ«.

ﻣﺮدی از ﯾﺎران ذواﻟﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎرﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ذواﻟﻨﻮن ﻧﺎﻣﻪای ﻧﺒﺸﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺷﻔﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ذواﻟﻨﻮن

ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮادرم از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ را از ﺗﻮ ﺑﮕﲑد ،ﺑﺪان ﺑﺮادرم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری و

ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻫﻤﺪم اﻫﻞ ﺻﻔﺎ و ﻫﻤﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری را

ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺸﻤﺎرد از داﻧﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد اﻣﲔ ﻧﺪاﻧﺪ .اﻫﻞ ﺗﻬﻤﺖ را آﺳﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ -ﺑﺮادرم -ﭼﻨﺎن ﺷﺮﻣﮕﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ازﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﻮه ﺷﺮﻣﺖ آﯾﺪ .ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ذواﻟﻨﻮن ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﻮد ﻣﺄﻧﻮس ﺳﺎزد ،ذواﻟﻨﻮن ﻧﻮﺷﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻗﺮب ﺧﻮد دورﮐﻨﺎد ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺮب

ﺧﻮد ﻣﺄﻧﻮس ﺳﺎزد»ﻗَﺪَر« ﺗﻮﺳﺖ وﮔﺮ از ﻗﺮب ﺧﻮد دورت ﺳﺎزد»ﻗﺪر« اوﺳﺖ و ﻗﺪر او را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان

ﺟﺎ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﺖ ﺳﺎزد و ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎﱃ.

از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ وﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺸﻮدم در آن ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺷﱰﺑﺎن در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﺪن ﺷﱰﻫﺎ ﻫﻢ

ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم:

ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ و آﯾﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪام از ﭼﯿﺴﺖ

ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﻢ از ﺑﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﻢ ﺳﺎزی
و از ﻣﻦ ﺑﺒُﺮی و ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﮔﺬاری.

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ ار واداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻐﯿﲑ

آﯾﲔ دﻫﯽ ،و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن وﺻﺎل را ﭘﺎره ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ روزﮔﺎراﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ

ﺑﻮدی ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ دل را ﺷﺎد ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪار ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ :اﺷﺘﯿﺎﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﯾﺎدت ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﻣﺖ ﺑﺮم .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺮب

ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد رﻧﺞ ﯾﺎدت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﯽﻫﺎﯾﺖ درﻓﺸﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﺖ

ﭼﲑه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .ﺳﻄﻮت ﺗﻮ آﺷﮑﺎرﮔﺸﺖ و روﺷﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮا ﺗﲑه ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﻘﻞ و ادراﮐﻢ را در ورود ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﺎد داد و ﻋﻠﻤﻢ را در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﮔﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ وﮔﻔﺘﺎرم در ﺑﺰرﮔﯽِ ﺣﻘﯿﻘﺖِ وﺟﻮدت ،ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ .واﻟﺴﻼم.

۱۲۷

از اﺑﻮﻃﯿﺐ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻋﮑّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺗﯿﻨﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ وﮔﻔﺖ :ﮔﻨﺎه ﺟﻬﻞ
ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت رو ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎدان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .و

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ و از دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺎﻟﯿﺪم ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ در دﻟﻢ
ﺧﻮﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻧﺎﻣﻪات

رﺳﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدی درﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﻤﲔ ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﺖ)ﭼﻮن ﺗﻮﺳﺖ( و ﻫﻤﺴﺎن
ﺗﻮﺳﺖ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ.

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﮔﻔﺖ :داﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ راه اﺻﻼح ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ او

ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﭘﺎﺳﺨﺶ داد :ﻓﺴﺎد ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺗﻮ ﺑﺮﭙدازم و در ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﻓﻀﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان .واﻟﺴﻼم.

اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا و ﯾﺎران ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
را ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﲑت ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﻮ ﻧﮑﻨﺪ.

رودﺑﺎری ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از دﻟﺪادﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﱪش ﻧﻮﺷﺖ :ﻋﺸﻖ ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ دﯾﺎرم را زﯾﺎرت ﮐﻦ ،ﻋﺸﻘﻢ را ﺑﯿﺸﱰ

ﮐﻦ ،از دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .و ﭼﻨﺎن ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ.

ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﻓﻀﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻂ ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد آن ﺧﻂ را دﯾﺪم .در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:

ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﺮارتِ ﺟﺪاﯾﯽ ،از ﺣﻼوتِ وﺻﻞ ﺑﺎزم ﻣﯽدارد و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ از دﯾﺪار ﺗﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﮔﺎهِ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮا در وﺻﻞ ودﯾﺪار ﺟﮕﺮی اﺳﺖ ﺳﻮزان ،و در ﺟﺪاﯾﯽ و ﻫﺠﺮان ﭼﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮔﺮﯾﺎن و ﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ﮐﻪ:

روزﮔﺎر را ﺑﻼﮐﺶ ﺗﺮ از دﻟﺪاده ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﲑﯾﻨﯽ ﻋﺸﻖ را ﻫﻢ ﺑﭽﺸﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺷﮏ را در ﭼﺸﻤﺎن او ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ
از ﺷﻮق دﯾﺪار ﯾﺎر از ﺑﯿﻢ ﺟﺪاﯾﯽ

ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ اﮔﺮ دور ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ در وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﯿﻢ ﺟﺪاﯾﯽ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺑﺎرد در ﺟﺪاﯾﯽ

و اﺷﮏﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽرﯾﺰد در ﺑﺮﺧﻮرداری

از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻣﺮﻧﺪی -ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد -ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﻪای از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای

ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻧﺪم .ﻧﺎﻣﻪ را ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در آن آورده ﺑﻮد :ﭘﲑِﻣﻦ ،ﯾﺎراﻧﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ

دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺪﻟﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﯽرﻓﯿﻖ ﻣﺎﻧﺪهام ،روزی در ﻃﻮاف ،آﻫﻮﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ او ﻫﻢ ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ

آﻣﺪم ودﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﺮدم .ﺧﻮردﻧﯽ در ﻫﺮﺷﺐ ،دو ﮔﺮده ﻧﺎن ﺟﻮ داﺷﺘﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺪو ﻣﯽدادم و ﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮردم ،ﻣﺎه

ﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺐ و روز .ﺷﺒﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻓﻄﺎرﮐﻨﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺎن را ﺧﻮرده
ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﻫﺮ دو را ﺧﻮردی؟ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .دﯾﺪم ﮐﻪ اﺷﮏﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ و از ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺸﺖ و

رﻣﯿﺪ ...از ﺗﻮ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ﺗﺎ آﻫﻮی رﻣﯿﺪه را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻔﺾ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ و درد اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺻﺒﻮر و
اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﻢ؟ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﭘﺎﺳﺨﺶ داد :ﺑﻪ رﻧﺞﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮﮐﻦ و اُﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﺑﱪ.
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از اﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ،در ﺟﻮاﺑﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﺑﺮادرم ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ و ﺳﺮﮐﺸﺎن را ﮐﯿﻔﺮ در راه اﺳﺖ اﻣﺎ،

ﻃﺎﻋﺘﺖ ﺗﻮ را آرام ﻧﺴﺎزد از ﻋﺬاب او و ﻣﻌﺼﯿﺖﻫﺎﯾﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ﺗﻮ را ﮐﻨﺎر دارد
از ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺠﺎ و آرزوی ﻣﺤﺎل .واﻟﺴﻼم.

ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺪان ﺑﺮادرم ،ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،ﻣﻘﺼﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ،و
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢِ ﻣﺆﮐﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دارﻧﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭼﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻫﯿﭻ راز

ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺮدد و ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺪار ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدهاش ﻧﺪرد .ﻓﻘﻂ ﺣﻖ در ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه»ﺣﺎلِ«

ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ وﮐﻮﺷﺶ د رﺗﺪاومِ رﻓﱳِ ﻣﻨﻄﻘﯽ و روشﻫﺎی روﺷﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺲ و دﻻﯾﻞ ﺧﺪا روﺷﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﺳﻼت و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد آﯾﺪ؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ را در ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی درازی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮری ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ در ﻣﻮﺿﻮع»آزﻣﺎﯾﺶ« و ﺑﻼ و ﻧﻮﺷﺘﮥ

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﺑﻪ ﻧﻮری و ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ و ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﮥ

ﻋﻤﺮوﻣﮑﯽ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻄﺎ و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آوردﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪای از ﺟﻨﯿﺪ را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺴﺎﯾﯽ
دﯾﻨﻮری ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻣﱳ ﻧﺎﻣﮥ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ -ﺧﺪا ﻫﺮ دو را

ﺑﯿﺎﻣﺮزاد:
ﺑﺮادرم!

در ﻫﻨﮕﺎم از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻋﺸﲑهﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ و در ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻬﺮ و دﯾﺎر ﺧﺎﻧﻪات ﮐﺠﺎ؟ در وﯾﺮاﻧﮕﯽ

ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺰلﻫﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ،ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﺎﺳﺖ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﺖ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ وﮐﻬﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه؟
وﮐﺠﺎﺳﺖ آﮔﺎﻫﯿﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺧُﺮدهﻫﺎیِ ﺟﻤﻊِ ﭘﺮاﮐﻨﺪه؟ در ﮐﻮری ﭼﺸﻢﻫﺎ ﭼﻪ را ﻣﯽﻧﮕﺮی و در ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ

ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ؟ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺐ و روز را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﯽ و از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎی ﺳﻬﻤﻨﺎک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰی؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺻﺒﻮری وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮدﺑﺎری و آراﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟

اﮐﻨﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ اﮔﺮ راﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،ﮔﺮﯾﻪای ﭼﻮﻧﺎن زﻧﺎن ﺷﯿﺪای دردﻣﻨﺪ در ﻣﺮگ ﻫﺰاران ﻋﺰﯾﺰ از دﺳﺖ داده

و ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮورانِ ﻧﻮرﺳﯿﺪه وﺗﺒﺎﻫﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻬﺮﺑﺎنِ از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ! ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﻪ

ﮐﺠﺎ روی ﺧﻮاﻫﯽ آورد؟ ﺧﯿﺎلﻫﺎی ﻫﺰار ﭘﺎره و دلﻫﺎی ﻫﺰارﮐﺎره و ﺧﺮدﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎره و ﺧﱪﻫﺎیِ ﻫﯿﭻ ﮐﺎره! ﺗﻮ در

آن ﮔﺎه ﮐﻪ اوﻗﺎت ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﲑﮔﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪه و ﺳﺘﺎرهﻫﺎی در ﺗﲑﮔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و راهﻫﺎی درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ در

رﻓﱳ ﺗﻮ را ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﺮدهاﻧﺪ و زﻣﲔ و آﺳﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ژرف درﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ،

ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎب و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺮوﺷﺎن را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ درﯾﺎﻫﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺰﺷﯽ از آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ را

در اﻧﺒﻮه آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ آن ﮔﺮدابﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﲔ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ از آن را در

ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی؟ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺳﺎن ورﻃﻪﻫﺎی ﻫﻼﮐﺶ را ﭘﺲ اﻧﺪازی و درآﯾﯽ؟

اﺑﻮﺑﮑﺮ! اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽآورد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺪای را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻋﺎﻓﯿﺖ

و راﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺖ را ﮐﺎوﯾﺪهام و درﯾﺎﻓﺘﻪام و

ﮔﻤﺎنﻫﺎیِ ﺗﻮ ﻫﻢ ،ﻣﺮا از ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪوﻫﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ وﮔﻔﺖ و

ﮔﻮی ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭼﻨﺪان و ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺸﯽ وﮔﻼﯾﻪای در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮا

ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪهای و ﻫﺮﮔﺰﮔﺮد ﻣﻼﱃ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻧﯿﻔﺸﺎﻧﺪهای .ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺲ،
ﻣﺎ دﯾﮕﺮ آن را ﻧﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ .ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم وﻏﻤﺖ را ﻧﮕﻪ دارم و دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﮕﺎرم واﻫﻤﻪای
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اﺳﺖ ﮐﻪ از درز ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻧﺎﻣﻪام -ﺑﯽآن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯽ -ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دارم .ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ

در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻧﺎﻣﻪاش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺸﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﻧﺴﺨﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﻫﺎی آن .ﻣﺮارتﻫﺎیِ ﺑﺴﯿﺎر از آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻼﺻﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ .دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪم

ﮐﻪ ﻏﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرم و رﻧﺞ ﻣﺮدﻣﺎن را در ﭼﺸﻢ دارم و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر آﯾﻢ و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ و رازﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﮕﻮﯾﯽ .اﻣﺎ ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺳﺮﭙی از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را در اﻣﺎن دارد .اﮔﺮ زﺑﺎﻧﺖ را ﻧﮕﻬﺪاری و اﻫﻞ

زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﺷﺶ را ﺑﻬﺮهات ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﺷﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎز و از

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ ﭼﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮدم دﺷﻤﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن و ﻋﻮام ﻫﻤﭽﻮن

ﺷﱰاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮐِﺸﻨﺪ و زادی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋُﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎ را رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎش ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼ ﺑﺎﺷﯽ .از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآی و در ﻣﺮدﻣﺎن درآی و ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﺮﭙداز و ﺑﺎ زﺑﺎن دل ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﺳﺮای ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان درک و درﯾﺎﻓﺘﺸﺎن .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎرم ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ وﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ و رﺳﺎﻟﻪ را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻬﺎدم ﺗﺎ ﻧﮕﺮﻧﺪه ژرف ﺑﻨﮕﺮد و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﱪد ﺑﻪ وﯾﮋه از
اﺷﺎرهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻓﺼﯿﺢ آن ،اﻫﺪاف ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺑﻬﱰ درﯾﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان و ادراک آﻧﻬﺎﺳﺖ .و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب دوم در آﻣﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ
-۱ﺟﻨﯿﺪ

ﺑﺮادرم! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻨﺸﲔ و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه در ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻗﻼن زﻣﺎن ﺳﺎزد و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻫﻞ

ﻧﻬﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻬﺮهات ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از او ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻤﺎم

ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ وﺟﻮدت را ﻧﺮا از ﺧﻮدت ﺑﺮای ﺧﻮدش و از ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺎﱃ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ
ﺷﻮی ،در ﭼﺮﺧﺶﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪت ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪی از

ﺷﻬﻮد از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را دور ﺳﺎزد.

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم در راه ﺗﺒﺎﻫﯽ رﺳﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺐِ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺪه .اﯾﻦ اول اولﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن
رﺳﻮم را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ آن از ﺗﻮ ﻧﻬﺎنِ ﺟﻬﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﯽِ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﻫﺎی ﺣﻖ

ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺗﻮ را ﻫﻢ از ﺧﻮدت در ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدت ﺗﻬﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺒﺎﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﺗﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮدﻣﺎن را ﮐﺸﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖِ،

از ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﺗﻮ را روی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻢﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺮﯾﺪ

ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را از آن ﻣﻌﺬور ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺴﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن را از درک آن دور ﺳﺎﺧﺘﻪ وﮔﺮوه زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ
از رﺑﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼم ﺣﻖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و رﺳﯿﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺻﺪری دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺰرگ دارد و ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮐﺸﺪت و ﺑﺎ ﺳﱰ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪت ﺳﺎزد و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﲑوی

ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪش)ص( را ارزاﻧﯿﺖ دارد و ﻋﻠﻢ وﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪات رﯾﺰد و زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ

۱۳۰

ﻗﺮب ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﺪم ﺳﺎزد و ﻓﺰون از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺳﺮت را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را در ﭘﻨﺎه

ﺧﻮﯾﺶ ﮔﲑد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺣﻖ ﺷﻮی و ﺟﺎم ﻣﺤﺒﺖ او را ﻧﻮﺷﯽ و زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدی در ﺷﺎدی و ﺟﺎن در ﺟﺎن
ﺑﻬﺮهات ﮔﺮدد و ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و رﻧﺞ را از ﺗﻮ دور ﺳﺎزد و ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را از آن ﺗﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺻﺪری دﯾﮕﺮ:

ﺗﻮ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ را دﯾﺪهای و ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪۀ ﻫﺴﺘﯽ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪای و ﺑﺎ رازﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ وﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺧﻮ

ﮔﺮﻓﺘﻪای و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎب و ﻧﺎﯾﺎب ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راه ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺸﺘﻪای؛ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪۀ

ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺖ آورده ﮐﻪ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ را در ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را

راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪهاﻧﺪ از ﺷﯿﻮاﯾﯽ زﺑﺎنِ ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﻄﻒ و اﺟﺎزۀ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﺮده از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ

اﻧﺪ)ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻂ در زﺑﺎن ﺷﯿﻮای رازﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮط آن اﺟﺎزۀ ﺣﻖ در ﮔﺸﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ( .و اﯾﻦ ﻫﯿﭻ

ﮐﺲ را ﻧﺒﻮده اﺳﺖ در ﻫﯿﭻ وﻗﺖ .و ﻣﺮاد از آن ﻓﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر روزﮔﺎران و
زﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ.

ﺻﺪری دﯾﮕﺮ:

ن اﺣﺒﺎﺑﺶ راﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﻧﮕﺎه دارد ﮐﻪ رﻫﯿﺪﮔﺎ ِ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﻣُﻬﺮِ اُﻧﺲ ﺧﻮﯾﺶ را در دﻟﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و در ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎیِ ﮔﻠﺴﺘﺎنِ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ را ﻫﻤﭽﻮن

ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ،ﺑﭽﺮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻨﺎن ﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ

ﺟﺎوداﻧﮕﯽ او ﺑﮕﺮاﯾﯽ و رﻓﺘﺎرت را وﯾﮋۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪو و ﺑﺎ او اداﻣﻪ دﻫﯽ
و ﺗﻮ و ﻋﻠﻤﺖ و آﻧﭽﻪ داری از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ از ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دارﻧﺪۀ اﺷﺎرتﻫﺎی ﻟﻄﯿﻒ و رﻣﻮز ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎرا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ در آن ﺑﺮای داﻧﺎﯾﺎنِ اﻫﻞِ ﻋﻨﺎﯾﺖِ ﺣﻖ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻠﻢ
ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺮای دلﻫﺎی اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺲ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﻬﺎ را -اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ -ﻣﯽآورم.

-۲اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل وﮐﺴﺐ ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺄﻧﻮس ﺳﺎزد و دلﻫﺎی اﻫﻞ ﺻﻔﺎ و ﻣﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ
ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در درازﻧﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﻓﺮازد و ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺖ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻣﺎ را ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎل و

ﮐﻤﺎل اﺣﻮال ﮔﺮوﮔﺎن ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد و ﻓﻀﻞ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﻟﻄﺎف و اﺣﺴﺎن اوﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻓﺰون ﺳﺎزد ،و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﯿﺪﻫﺎی دل ﭘﺮور ﻣﻨﺖ ﻣﯽﻧﻬﺪ.

-۳اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ

 ۱۱۱۱ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻓﺮزﻧﺪوار ﺑﺮﭙوراﻧﺪ و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺮده از دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ و وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺳﺖ اﻣﯿﺪوارﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺠﺎ

ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮ ﻫﻢ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ،ﻫﺮاس دﻟﺶ را ﺟﺎی ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺑﺮﻣﯽآﺷﻮﺑﻨﺪو ﺑﺮای ﻫﯿﺒﺖ

او ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﺳﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ و اﻣﯿﺪ ﺷﺎدﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد وﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺧﻮف و دﻟﻬﺮه ﻧﮕﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﺎن در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮف و رﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯽﺗﺎﺑﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﺸﺶ

ﻋﺸﻖ زﻣﯿﻨﮕﺮﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﭘﯿﺸﻮای آﻧﻬﺎ و ﻣﺮگ ﺗﺮﺳﯽ ﻣﺤﺮﮐﺸﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺼﺎﮐﺶ و ﻣﻬﺮ ﻣﺮﮐﺐ

آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﻨﺪﮐﻪ راهﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن درﺧﺸﺎن و ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﻫﺎ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻣﯽ

ﮔﲑد و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزه در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎل ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
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ﺻﺪر دﯾﮕﺮ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﺧﻮدت ﺑﻤﲑاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﺪ و داﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻟﺖ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اوﻫﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزد و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻗﺮب ﺧﻮﯾﺶ ،از دوریﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺲ ﺧﻮد ،وﺣﺸﺘﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.

-۴اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﺎدﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ را از ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎد و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و از ﻋﻠﻢ

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻓﻌﻞ ﺗﻮﺳﺖ روزﯾﺖ ﺳﺎزد ﺗﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺖ را ﺑﮕﲑد و در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﺸﺎﻧﺪت .و اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﮐﺸﻒ ﺷﺪ .از ﺧﺪای ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﻫﺎی دﻟﺖ را ﮔﺮد آورد وﮔﺮد آوردهﻫﺎرا ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻨﯽ

و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ ﭼﻪ اوﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر!
ﺻﺪر دﯾﮕﺮ:

ﺧﺪا ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮ از ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را از ﺧﻮدت ﺑﺎز دارد و ﺑﺎ روی آوردن ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﺬارد و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺪ و از زﺷﺘﯽﻫﺎ دورت ﺳﺎزد .اوﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر.
-۵ﮐُﺮدی ﺻﻮﻓﯽ ارﻣﻮی

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و از آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﺖ ﮐﻨﺪ و از آﻏﺎز
ﺑﺎ ﻧﻤﻮدن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﺗﻮ را از ﺧﻮدت دور ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻧﻤﻮده را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮاخ دارد و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﻠﯽ

ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺖ روا دارد .در ﺳﺎﯾﮥ آراﻣﺶ ﺧﻮﯾﺶ رازﻫﺎی ﺗﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﮕﻪ دارد و رﻧﺞﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ

راه آن ﮐﻪ ﻣﻬﺮش ﺑﻪ دل ﻣﯽﭘﺮورﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ او دﻣﺴﺎز ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ

ﭼﻠﭽﺮاغ روﺷﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮر ﺗﺠﺮﯾﺪ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ او از ﻫﻤﻪ ﺟﺪا
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺪو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
-۶دُﻗﯽ

ﺧﺪای ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﻮاراﯾﺖ ﺳﺎزد ﭼﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎران ﺑﺮ اﻫﻞ ﻣﻮدت و ﮐﻬﻒ اﻫﻞ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺖ و ﭼﺮاغ راه

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ او و ﺳﺘﻮن و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ اوﯾﯽ .از او آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺪو آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽدﻫﯽ .آﻧﯽ ﮐﻪ در ازل ﺗﻮ را ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮ رازﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ داﻧﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﻮد و زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ

ﮔﺸﻮد و ﺗﻮ را اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ راه او را ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺘﺎرۀ ﺷﺐ اﻓﺮوز ﻣﺮﯾﺪان و ﻣُﺤﻘﻘﺎن ﮐﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺸﯿﺪﮔﺎن
ﮔﺮدی .ﺧﺪاﺳﺖ وﱃ ﺗﻮ و راﻫﯽ ﺑﻪ او ﺟﺰ ﺑﺎ او ﻧﯿﺴﺖ .واﻟﺴﻼم.
ﺻﺪر دﯾﮕﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﻋﻄﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد و از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﺼﯿﺒﺖ ﺳﺎزد ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺮدی و از ﺑﻼﻫﺎ دورت دارد ﮐﻪ درﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﺧﻮد در اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ وﱃ وﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮ ﺷﻮد .اوﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو ﭘﻨﺎﻫﺪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ از ﺧﻮدﻣﺎن و از ﻫﺮ ﺑﻠﯿﻪای .او را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻫﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ را ازو آﻣﺮزش ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ.
ﺻﺪر دﯾﮕﺮ

ﺧﺪای ﭼﻨﺎن ﻧﮕﺎﻫﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﯿﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و در دﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک را اﻧﺪازد و ﺑﺎ ﯾﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ

ﺧﻮﯾﺸﺖ دارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ روی ﺑﻪ ﺗﻮ آرد و ﺗﻮ را ﻫﻤﺪم ﺧﻮد دارد .اوﺳﺖ وﱃ ﻗﺎدر.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ را ﮔﺮد آورﯾﻢ و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎب و ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و اﺷﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎزک و درﺧﻮر ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪه را ﺳﻮدآور اﺳﺖ

و از آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪیِ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و اﺷﺎرات ﻟﻄﯿﻒ و ﻃﻬﺎرت درون و ﻧﺎزک ﻓﻬﻤﯽ و ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و ادب
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آﻧﻬﺎ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻪ ﺷﯿﻮۀ اﻫﻞ ادب و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺪﻣﯽ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﻧﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ -.و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺣﻮال و اﺷﺎراﺗﺸﺎن
از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺛﻘﺎت از ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺰرﮔﺎن ،روزی روی ﺑﻪ ﺗﻮ آوردﻧﺪ
ﺗﺎ ﺣﺎلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را از ﺗﻮ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ

ﮐﻮچ وﮐﻮﭼﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﻓﺮود آﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ.
از ﭘﺲِ آﻣﯿﺨﱳ و رﻣﯿﺪن

ﺧﺪاﯾﺎ در دﯾﺪﮔﺎهِ ﺗﻮ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ و ﭼﺮﯾﺪﯾﻢ

وﮐﺎر و ﺑﺎرﻣﺎن را ﺑﺪون ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﲑی ﺑﻪ ﺗﻮ واﻧﻬﺎدﯾﻢ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
و ﺗﮑﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﲑ ﺧﻮد ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ ای دارﻧﺪۀ ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﯽﻫﺎ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﺑﺮوز ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ ﻫﻢ ﺷﺎدش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻪ ﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی او ﺑﺮ دﻟﻢ ﻧﺮم وﮔﻮاراﺳﺖ

ﺧﺪای را ﻧَﻔﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽوزاﻧﺪ

و ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮐﺴﺐ ﻧﻔﺲﻫﺎ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ

اﺑﻮﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺟﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ:

ﺣﺎل و ﺟﺎی ﻣﺮا ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ درﺳﺖ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ

در ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺎز ،ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮔﺸﺘﻪام...

درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﺣﺎل وﮐﺎر ﻣﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ژرﻓﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ.

ﺟﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ای آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﲑوی ﺧﻮد در دﻟﻢ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪای اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎی دروﻧﻢ را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﯽ

اﮔﺮ از ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺮگ رَﺳَﻢ ﻋﺎری ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ﮐﺮدهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﻧﻨﮓ و ﻧﺎم را زدوده اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﺟﻨﯿﺪ اﺳﺖ:

ای آن ﮐﻪ اﻧﺪوﻫﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻬﺮت ﻧﺎﺑﻮدم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮ را ﺗﻮان آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺬاﺑﻢ را ﺑﮑﺎﻫﯽ

ﻣﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺸﻨﯿﺪی؟

ﺣﺎل آن ﺑﺎ ﺑﺴﯽ ﺑﺨﺸﺶﻫﺎ ﯾﺎدم ﻧﻤﻮدهای
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از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ در رﻣﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ

ﻫﺎ در آن ﺑﻮد:

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ رازم و رازش را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪام

ﺟﺰ ﺧﻮدﻣﺎن ،از ﺑﯿﻢ آن ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در دﻫﺎن ﻋﺎم اﻓﺘﺪ
و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا دلﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮان رازﻣﺎن را درﯾﺎﺑﻨﺪ

ﺧﯿﺎل را ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﻣﻬﺮ ﺧﻮﯾﺶ و او ﺳﺎﺧﺘﻢ
ﺗﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهﻫﺎی دل را ﺑﻪ او ﺳﻮ رﺳﺎﻧﺪ

ﻗﻨﺎد ﺑﺮای اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را وﺻﻒ ﮐﺮد.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی دو ﺑﯿﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد روزی ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪ:
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ﺳﺘﻤﮑﺸﯿﺪه ﻧﮕﺸﺘﻢ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺠﺮان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ

و ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﺮا و ﻣﯽآﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﻣﻦ

ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﺳﺎﺧﺘﻢ.

آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﮔﻔﺖ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :روزی ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻨﯿﺪ را درک
ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺮدی ازو ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻧﻔَﺲ ﺳِﺮّ وَﺟﺪ او را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان رﺳﺎﻧﺪ

در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اﺷﮏ از دو ﭼﺸﻢ او ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد
ﺳﺮﮔﺮدان ،ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺘﺎب ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ
و ﻧﻔﺲﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺎﮐﺶ را ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽرﺑﻮد

ﭘﺎک و داﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری او

از روﺷﻨﯽ اُﻧﺲ دوﺳﺖ ﺑﺮ او ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﻮد.

ﻧﯿﺰ:

ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺪرم ﺳﻮﮔﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ او ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ زﺷﺘﯽ

ﮐﺮدهﻫﺎﯾﺶ را ﺗﲑه ﻣﯽﺳﺎزد.
وﺟﻬﯽ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮐﻪ وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﺑﺎ اﺷﮏﻫﺎی دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ

در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ دﻟﻢ از آب ﻋﺸﻖ ﺳﲑاب ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و دﻟﻢ اﻣﻼ ﻣﯽﻧﻤﻮد

و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎ را ﻣﯽزدود.

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء رودﺑﺎری از ﻗﻮل داﯾﯽ ﺧﻮد ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ،ﻧﻮﺷﺖ:
ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﻣﯽدارد و ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻮﻧﺎن ﺑﻨﺪهای
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑَﺮﺧﯽِ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﺎزد
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻟﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮ ﺳﺎزد
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﺗﻮ ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪهای

و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدهای ﮐﻪ روح ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻢ را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪای.

ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺆدّب ﺑﲑوﺗﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﻮاص ﻧﻮﺷﺖ:
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آزارﻫﺎ دﭼﺎر ﻧﮕﺮدم ﺑﺮ ﭘﺎرهای از آﻧﻬﺎ ﺻﱪﮐﺮدم

و ﻧﻔﺲ را راﻧﺪم ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارم و ﺑﺰرگ ﮔﺮدم

و ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭼﺸﺎﻧﺪم ﺗﺎ آﻣﺎده ﮔﺸﺖ

ﭼﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎره در ﮐﺎﻣﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ ﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽﮔﺸﺖ

ای ﺑﺴﺎ ﺧﻮاریﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ آورﻧﺪۀ ﻋﺰت ﺑﺮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ
و ای ﺑﺴﺎ ﻋﺰت ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮاری ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ

اﮔﺮ دﺳﺘﻢ را درازﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻏﻨﺎ ﺑﺠﻮﯾﻢ،

اﮔﺮ ﺟﺰ از آن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ« ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،دﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد
ﺻﱪ را ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽآﻣﻮزم ﭼﻪ در ﺻﱪ ﻋﺰتﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ

و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارم ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﮔﺮدم وﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ

اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋُﻤَﺮ ﺷﻤﺸﺎﻃﯽ در رﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاص ﻧﻮﺷﺖ:

راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ راه ﺗﻮ آﺷﮑﺎراﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺠﻮﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

اﮔﺮ زﻣﺴﺘﺎن درآﯾﺪ ﺗﻮﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ وﮔﺮﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﮔﲑد
ﺗﻮ ﺳﺎﯾﮥ دﻟﮕﺸﺎﯾﯽ.

ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻌﺮ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی راه را ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داد)ﺷﻌﺮا.(۶۲ /

ﺳُﻤﻨﻮن -ﮐﻪ او ﺳﻤﻨﻮن ﻣﺤﺐ ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ -وَﺟﺪ را ﭼﻨﲔ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺪارم ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺳﭙﺲ رﻫﺎﯾﻢ ﮐﺮدی

ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﺖ ﮔﺮدم و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﯿﻨﻢ

ای ﻏﺎﯾﺐ از ﻧﻈﺮی ﮐﻪ روزﮔﺎر ،ﻫﻤﮥ ﻋﺰتﻫﺎﯾﺖ -ﺣﺘﯽ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺎی ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯽآﻣﺪی وﮔﺎه

از ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺘﯽ.

در درﯾﺎی ﻗُﺪﺳﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﯽوﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ
ﺗﻮ را از ﺧﻮدت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﮔﺮ ﺷﺪم.

و ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻮﺳﺖ:

دﻟﻢ را از دﻧﯿﺎ و ﻟﺬتﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪم

اﻣﺎ ﺗﻮ در دﻟﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ

ﭘﻠﮏﻫﺎﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼُﺮﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﲔ ﻣﮋﮔﺎن و ﭼﺸﻢ ﻣﯽدﯾﺪم.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ:
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ﭼﻮن ادﻋﺎی ﻋﺸﻖ ﮐﺮدم ﮔﻔﺖ دروغ ﮔﻮﯾﯽ

ﭼﻮن ﮐﻪ اﺟﺰای ﭘﯿﮑﺮت را از ﻫﻢ ﭘﺮﯾﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ رودهﻫﺎ ﻧﭽﺴﺒﺪ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد

و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮی ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﯿﭻ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای را ﻧﺪﻫﯽ

و ﭼﻨﺎن ﻻﻏﺮﮔﺮدی در ﺟﺴﻢ

ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻫﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ و از ﭘﯿﮑﺮت

ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﭼﺸﻤﯽ اﺷﮑﺒﺎر و دﱃ داﻏﺪار.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺮۀ او درآﻣﺪم در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺮﻗﻪاش ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽروﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او درآﯾﻢ ﻣﮕﺮ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﻨﺪهای رام ﮔﺮدم

و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮوﺑﻨﺪم

و ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻞ و ﻗﺎلﻫﺎ دور ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ او)ﺳﺮی( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ:
ﻧﻪ در روز ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻢ رﺳﯿﺪن ﻧﻪ در ﺷﺐ

دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﺐ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﯾﺎ دراز.
ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﻋﻤﺮو زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﺗﱪﯾﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﻌﺮی ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ آن را ﺷﺒﻠﯽ در دم ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﻫﺮﮔﺰ رﺷﻮه ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم

ﺑﺮﭙﺳﯿﺪ از او -ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮﺧﯽ اوﺳﺖ-

ﭼﺮا ﻗﺘﻞ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ از اوﺳﺖ:

روزی اﺑﺮ وﺟﻮدت ﺑﺮ ﺳﺮِ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ

و ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻗﻄﺮهای ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎرﯾﺪ
ﻧﻪ ﺗﲑﮔﯽ آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻤﻌﮑﺎر ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮد

و ﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ﺗﺎ ﺗﺸﻨﻪای ﺑﻨﻮﺷﺪ

ﻧﺴﺎج ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺮم و ﻫﻤﻮار ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی آن .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آه ،ﻧﺮﻣﯽ
را در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردی ﻫﻤﻮﮐﻪ ﻏﲑت اوﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﻮاﻧﺪ:

راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮﺗﺮی داده ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

ﺷﺐ ﻗﺪر از ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺸﻖ او ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﺮا ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ

و ای روزﻫﺎی آرام ،ﻣﮕﺮ وﻋﺪهﮔﺎﻫﺘﺎن ﺣﺸﺮ اﺳﺖ؟
روزی ﺷﺒﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:

ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﭼﺸﻤﻪ را ﮔﻔﺖ ﺑﺠﻮﺷﯿﺪ ،ﺟﻮﺷﯿﺪﻧﺪ

و)اﯾﻦ اﺷﮏﻫﺎی ﺟﻮﺷﺎن( ﺑﺎ ﺧﺮدورزان ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ :ﻣﺮاد ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی دلﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮف اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ

ای در دل وﮔﻮﺷﯽ ﺷﻨﻮا وﮔﻔﺘﺎری ﺧﻮش دارد.

اﺑﻮاﻟﻔﺮج ﻋُﮑَﱪی ﮔﻔﺖ از ﺷﺒﻠﯽ ﻏﲑت را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﻏﲑت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﲑت ﺧﺪاﯾﯽ
ﺑﻪ اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر رود و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻧﺪ:
ﭘﯿﮑﺮم را آﺗﺶ درون ﮔﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ

و دﻟﻢ از ﺳﻮزش ﭘﯿﮑﺮ ،آب ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺮا وﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﮕﺎﻫﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ

ﻣﺮدﻣﺎن را ﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺴﺘﻢ

اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ.
و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﮐﻠﻤﻪای درس داد و ﮔﻔﺖ:

از ﻓﻬﻢ ﺣﺪﯾﺚ درﻣﺎﻧﺪهام ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ

و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﻓﺮش دﻟﺪاده ﻣﯽﺳﺎزم

ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم و ﺧﺮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺰد ﺷﻤﺎﺳﺖ.

و ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ:

ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻢ دادﻧﺪ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻟﻄﻒ او را

ﻧﮑﺘﮥ ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﻓﺘﻢ اﻣﺎ دﻟﻢ از ﻓﺮاق اوﮔﺪاﺧﺖ
ﻧﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدش آرام ﮔﲑم

و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ از ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدم.
از ﻫﻤﻮﺳﺖ:

ﺳﯿﻞ آﻣﺪ و ﭼﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ او دو ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ اﺷﮑﺒﺎرﮔﺸﺖ

اﺷﮏﻫﺎﯾﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ آب ﺷﻮری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻮی ﺧﻮﺷﺖ را ﻣﯽﮔﲑد و ﺧﻮش ﺑﻮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﺻﱪ در ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ:
آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوری ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ آوﯾﺨﺘﻪای در آن
وﺗﻮ آن را ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﭼﻮن ﻋﺴﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺷﺐ را ﺑﻪ روز

و روز را ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﯽآرد ﺑﺎ ﺗﻠﺦ و ﺷﲑﯾﻦ ﺧﻮد
ﭘﺲ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖِ ﻣﺮاد ،ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﺸﻮ

و ﺑﺎ آﻣﺪن ﺳﺨﺘﯽ از ﭘﺎی درﻣﯿﺎ

وﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪی

ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﮕﻮی ﮐﻪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز.

اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﮑﺮ ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارد:
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ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺳﺖ او ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﮑﺮدهام

ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺎر ﺷﮑﺮ را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪای ﺑﺎ ﻟﻄﻒﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ

ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺷﮑﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﻢ

اﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﺎر ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
و ﻧﯿﺰ از اوﺳﺖ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰارم آن را ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ازو زﯾﺒﺎﺳﺖ
وﻫﻤﮥ ﺷﮑﺮم در ﻣﻬﺮ وﻋﺸﻖ از اوﺳﺖ

دﻟﺪادﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﺮ وﺟﺪ و ﺻﻔﺎ

ﺷﮑﺮی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﻣﻤﺘﺎز.

درﺑﺎرۀ اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺻﻮﻓﯽ آوردهاﻧﺪﮐﻪ در ﭼﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎد و ﺳﺮ ﭼﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ .ﺟﺎﻧﻮر درﻧﺪهای ﺳﺮ ﭼﺎه را ﺑﺮداﺷﺖ و

ﺧﻮد را در ﭼﺎه آوﯾﺨﺖ .اﺑﻮﺣﻤﺰه ﭘﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ و از ﭼﺎه ﺑﺮآﻣﺪ و ﻧﺎﮔﺎه آوای ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺷﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺑﺒﲔ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ! از ﻧﺎﺑﻮدی رﻫﺎﻧﺪﯾﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ درﻧﺪهای .آن ﮔﺎه او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺷﺮﻣﻢ ﺑﺎزم داﺷﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ

و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﺑﯽﻧﯿﺎزم ﺳﺎﺧﺖ ازﮐﺸﻒ و اﺷﺮاق
در ﮐﺎرم ﺑﺴﯽ ﻧﺮم ﮔﺸﺘﻪام و از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪام ﭼﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ درک ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺣﺎل آن ﮐﻪ دروﻧﻢ آﮐﻨﺪه از ﻫﯿﺒﺖ ﺗﻮﺳﺖ

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮی

و دﻟﺪادهای را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﻬﺮت ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ
و ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮگ.

اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﺣﺎرث ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻧﻔﺮادم ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﻨﻤﺎ
و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ روزﮔﺎرت ﺑﯿﻔﺰای
ﺑﺮادری از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ از آن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ

و ﺟﺰ ﺗﻤﻠﻖﻫﺎی دروﻏﲔ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﭼﯿﺰی در ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﻢ راز دل اوﮔﺸﻮده ﺷﻮد

ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه روزﮔﺎر.
از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ رازی اﺳﺖ:

دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﻫﺮ دوﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ

و از دﯾﺪن زﺷﺘﯽﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺎدان اﺳﺖ

و در ﻫﺮ ﭼﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ

و در زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ
ﮐﯿﺴﺖ اﯾﻦ؟ ﮐﺎش ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻤﺶ

و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺎل و ﺣَﺴﻨﺎت دارم ﺑﺎ او ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم.

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺗﻮ در ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﯽ
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اﻣﺎ ﺳﺮﺷﺖِ اﺻﻠﯽ ﻫﻨﻮز از ﺗﻮ ﺟﺪاﺳﺖ

ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽآﻣﯿﺰد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﯾﯽ
و ﻧﲑوﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮ را در

آن ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و در آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎآراﻣﺶ ﻣﯽدارﻧﺪ

ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر دﻟﺶ.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

دﱃ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺘﺶ از ﺗﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ
دل او ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل و ﺳﺮﻣﺴﺖ اﺳﺖ

و ﺟﺎﻧﺶ از ﻫﯿﺠﺎن ﻗﺮب و ﻧﮕﺎﻫﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﺪاﺧﱳ اﺳﺖ

دﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺮدﻫﺎ ،ﻫﻮﺷﯿﺎری آن را ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ

ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ای ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ

ﺑﯽ ﭘﺎک اﺳﺖ آن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ

ﺗﺎ رازﻫﺎﯾﺶ را ﭼﻮن ﭼﻬﺮۀ ﻣﺎه ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ را اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗُﺮﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﮑﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز اﺳﺖ:
ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای را ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﺷﺎدی در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ

رازﻫﺎی دروﻧﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راز از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮوز ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ

ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ رازﻫﺎ ﺑﺘﺎﺑﺪ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ آن آﻣﯿﺨﺘﻪای...

اﺑﻮاﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ:

ﺑﯿﻢ دارم از ﺗﻮﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﺷﺪت اﺷﺘﯿﺎﻗﺖ ﻫﻼک ﺷﺪهام

اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺷﺘﯿﺎﻗﺖ ﻣﺮا از ﭘﺎ درآورد
وﮔﺮ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد

ﺑﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎی اﺷﮏآﻟﻮدم دورش ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺟﻮاب اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ:

اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮم و ﺳﻼﻣﺖ

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ

وﮔﺮ ﺧﻮاب در ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﯾﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺳﺎن و دﺷﻮاری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺷﺎرتﻫﺎی ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ

ﮐﺲ ﮐﻪ در آن ژرف ﺑﻨﮕﺮد و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺎﻋﺮان را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ رﻣﻮز آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎورا ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ
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ﻧﺪﻫﺪ و ﮔﺮ ﭼﯿﺰی را درﺳﺖ درﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﭙﺳﺪ ﺑﮑﺎود ﺗﺎ درﺳﺖ درﯾﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺟﺎﯾﯽ و ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد و

ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎﻧﯽ .اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺘﺎب دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺗﺼﻮف
-۱دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذواﻟﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﲑو ،ﻧﲑوی ﺗﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ،ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮﺳﺖ .ﺗﻮ راﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺣﻮل و ﻗﻮت ﻫﺴﺖ و ﻓﻌﺎﱃ
ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻋﺠﺰ و ﺟﻬﻞ ﭘﯿﺸﺎوری ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﯽ وﮐﻤﯽ در ﺗﻮ راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻪ ﺳﺎن

آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و ﯾﺎ ﻧﲑوﯾﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪه
ای آﻧﻬﺎ را .و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آوردی و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدی ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ داری و آﻓﺮﯾﺪه
ﻫﺎﯾﺖ را ﺟﺰ ﺗﻮﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﯾﯽ ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ! ای آن ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ادراک ﻫﺎ از ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ادراک ﻣﺤﺪود آدﻣﯿﺎن درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﻮ
ﺑﺪانﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪهای .ﺗﻮ آﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺎن ﺗﻮ را در ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ از ﺗﻮ

ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ ﺗﻮ را ﺗﻮانِ ﺷﻨﺎﺧﺖِ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻗﺮار ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺗﻮ و آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ از ﺗﻮ ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

داﺷﺖ.

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﻤﯽدارد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮان ﮐﺎﺳﱳ ﻗﺪرت ﺗﻮ را ﻧﺪارد .ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺗﻮ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺗﻮ را ازﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﻤﯽدارد.

دﻋﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ذواﻟﻨﻮن:

ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻋﱪت ﺳﺎز و دلﻫﺎی ﻣﺎ را آﮐﻨﺪه از اﺷﮏ و آﺗﺶ ﮐﻦ و دلﻫﺎی ﻣﺎ را ﺷﻨﺎور

اﻣﻮاﺟﯽ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺳﻤﺎوات را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و از ﺑﯿﻢ ﺗﻮ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ روی

درﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺸﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ را ﻓﻬﻤﯽ ده ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪۀ ﻧﻮر ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ای دوﺳﺘﺪار دلﻫﺎی ﺷﯿﺪاﯾﺎن

و ﭘﺎﯾﺎن آرزوﻫﺎی راﻏﺒﺎن.
دﻋﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ذواﻟﻨﻮن:

ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮ آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدی! و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ وﱃ ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺑﺮ ﺗﻮ .ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ دروﻧﺸﺎن ﺑﻪ رازﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﺧﺪاﯾﺎ! راز ﻣﻦ د رﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﮑﺸﻮف اﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دلِ ﻣﻦ در وﺣﺸﺖِ ﮔﻨﺎه ،ﺗﻮﯾﯽ .ﯾﺎد ﺗﻮ آراﻣﺒﺨﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه
ﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺳﺮرﺷﺘﮥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻫﻤﮥ ﮐﺮدهﻫﺎ ﻣﺸﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ.

ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﻣﻦ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺗﻘﺼﲑ؟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺿﻌﯿﻒ آﻓﺮﯾﺪهای ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﻪ

ﻋﻔﻮ ﻣﻦ؟ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ازﱃ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻓﺬت ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮدی ،ﺑﻪ اذﻧﺖ اﻃﺎﻋﺘﺖ ﮐﺮدم

و ﻣﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮدم و در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ ﻋﺬری ﻧﺪارم .ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﺎﻣﺖ و اﻧﻘﻄﺎع
و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻘﺮم از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮزی و ﮔﻨﺎهﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎﻧﻢ را ﺑﺒﺨﺸﯽ ،ای ﺑﯽﻧﯿﺎزﺗﺮﯾﻦ در

ﻫﺴﺘﯽ.

-۲دﻋﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ

ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺎ ﭘﺮورﯾﺪۀ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮاﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ داسِ اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺎ را درو ﻣﮑﻦ! ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺑﻪ ﻣﺎ آن را ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ

ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ای آن ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی ﭘﺲ ﻋﻔﻮت را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﯿﻢ از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻣﺪار .ﭼﻪ ﻣﺎ
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ﺑﻪ ﺳﻮیِ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ از ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .اﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎرﯾﻢ اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻮی

ﺗﻮ دارﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا! از ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﮐﺮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺑﭙﺬﯾﺮ ،اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﺪان راﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮدی
و درﺳﺘﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻤﺎن دادی ﻓﺰونﺗﺮﮐﻦ.

ﺧﺪاﯾﺎ! ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ وﺟﻮدﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮان ﺷﮑﺮ ﺗﻮ را ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ،ﻧﺪارد.

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم داﻧﺎﯾﯽ در دﻋﺎﯾﺶ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﭙﺎس ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ را داﺷﺖ و

آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ ،ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺘﻮد ﺑﯽﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻠﻖ ،ﭼﻪ او ﺧﺪاﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﮔﻔﺖ:

ای ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺮوردﮔﺎری! ﺧﺪاوﻧﺪم را از ﻧﯿﺎزم ﺑﯿﺎﮔﺎه

ﭼﻮن ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻧﺪارم.
-۳دﻋﺎی ﺟﻨﯿﺪ -ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺟﺎت او-

ﺧﺪاﯾﺎ! ای ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ،از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺑﻪ ﺟﻮد و ﻣﺠﺪت ای اﮐﺮماﻻﮐﺮﻣﲔ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ای

ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و رأﻓﺘﺖ ای ﮐﺮﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮدی ﺧﺎﺿﻊ و ﺧﺎﺷﻊ و

ﺧﻮار و ﻣﺘﻮاﺿﻊ و درﻣﺎﻧﺪه را ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮی ،ﮐﻪ ﻓﺎﻗﮥ او ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ او ﺑﻪ ﻗﺪر

ﺿﺮورت ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آورده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮ دل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در

ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﯿﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺎر ﺳﺎز در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اذن ﺧﻮدت ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺒﺨﺸﯽ.

ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽﻫﺎ را ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻼﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪی و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻐﺰشﻫﺎ را ﮐﻪ
ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪیﻫﺎ را ﮐﻪ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎرواﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻣﻦ راﻧﺪی و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ را

ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻦ ﮔﺴﱰدی .از ﺗﻮ ای ﺷﻨﻮﻧﺪۀ ﻧﯿﺎزِ درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻋﺎﻟﻢ رازﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎنِ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن و آﮔﺎه ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ اﻓﻌﺎل و
اﻋﻤﺎلِ روﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﻣﻦ ﺻﺪاﯾﻢ را

ﻧﺸﻨﯿﺪه ﻧﮕﲑی و ﺑﺮﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻠﻮتﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا رﺳﻮا ﻧﺴﺎزی و ﺑﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖِ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺮدهﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﻢ ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﯽ

و در ﻫﻤﮥ اﺣﻮال ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻤﺎﻧﯽ و در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺳﺎﯾﮥ ﻟﻄﻒ ﺑﮕﺴﱰاﻧﯽ.

ای ﺧﺪا و ﺳﺮور و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﻦ! ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم و ﺑﻪ ﺗﻮ رو ﻣﯽآورم ﭘﻨﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آوارهای ﮐﻪ از اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﯿﻢﻫﺎ ﺳﯿﻨﻪ
اش ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ آ ﮐﻨﺪه از اﻧﺪوه ﮔﺮدد و ﻋﻘﻞ و زﺑﺎﻧﺶ از ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ و ﺟﺴﻤﺶ از ﺣﺮﮐﺖ در

ﺧﺪﻣﺖ درﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﲔ اﯾﻦ و آن ﻣﺎﻧﺪهام و از ﻧﻘﺺ و ﺗﻘﺼﲑ ﺧﻮﯾﺶ درﻣﺎﻧﺪهام .از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻢ را

از دﻟﻢ ﺑﲑون ﺑﺮی و دﻟﻢ را از رﻧﺞ آن ﺑﺎزﺧﺮی و ﺷﺐ و روزم را ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﻮدت آﺑﺎد ﺳﺎزی و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎد ﺗﻮ و در ﺣﺎلِ ذﮐﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺴﺘﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺮا از

ﭘﺎ ﻧﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮآﯾﻢ و ﺷﺎدابﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه در ﻣﯿﺪان ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﺷﲑﯾﻨﯽ ﭼﺸﺶ

ﻟﻄﻒ ﻟﺬتﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺒﺨﺶ ای واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن.
-۴دﻋﺎی اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ دﯾﻨﻮری

در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ دﯾﻨﻮری در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﭼﻨﲔ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪا! از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺣﻖ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺧﻮدت -ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ -و ﺑﻪ ﺣﻖِ ﺗﻮ ﺑﺮ اﻫﻞ ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺣﻖ اﻫﻞ ﺣﻖ ﺑﺮ
ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺣﻖ داری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺖ و ﺳﻠﻄﻪات ﺑﺮ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ درود ﻓﺮﺳﺘﯽ و ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮآوری.

۱۴۱

-۵دﻋﺎی ﺷﺒﻠﯽ

از ﻋُﻤﺮﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دﻋﺎ را از ﺷﺒﻠﯽ آﻣﻮﺧﺘﻢ:
ﺧﺪاوﻧﺪا! ای روﺷﻨﯽ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ای ارﺟﻤﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ای ﻗﯿّﻮم آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ای ﻧﻮر آﺳﻤﺎن و

زﻣﲔ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ راﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎمﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺗﻮ -ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺟﻠﯿﻞﺗﺮ ازﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ -و ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﭽﻪ

ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدهای و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ او را ﺧﺮد دادهای و ﻓﺮﺳﺘﺎدهﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺪو ﻓﻬﻤﺎﻧﺪهای ،ای ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺟﺰ

ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ،درود ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ وﮔﺮدآور آﻧﻬﺎ را و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺴﺎز و

آﺷﮑﺎرﺷﺎن را ﺑﺒﺨﺶ و ﻧﻬﺎﻧﺸﺎن را آﺑﺎد ﺳﺎز و آﻧﺎن را ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ -و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﱰ از آن -ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﻣﮕﺬاز

و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﺣﻘﯽ ،آﻧﺎن را اﺗﻘﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﺎنِ ﻣﻌﻨﺎﯾﺎبِ ﻋﻠﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺎز و از آﻧﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ده
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ از روی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

-۶دﻋﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رازی

اﻟﻬﯽ و ﺳﺮور ﻣﻦ ،اﻣﯿﺪ ﻣﻦ و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ،ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻤﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنِ اﻣﯿﺪ آن ﮔﺎه ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻢ را ﮐﺮده

ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻪ ﮔﻮاراﺳﺖ اﻟﻬﺎم رازﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ دل و ﭼﻪ ﮔﻮاراﺗﺮ ﺷﲑﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن.

ﺧﺪاﯾﺎ! آن ﮔﺎه ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﺑﻨﺪهام ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻏﺮور اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﯿﮑﯽ

ﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎرت ﺑﻪ ﻣﻦ .ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺮا در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﯽ ،آن ﻫﻢ ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ
را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دل داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﻮاﺟﮥ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯽﻧﯿﺎزم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ.

ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! اﮔﺮ رﻫﺎﯾﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻋﻔﻮت رﻫﺎﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪای وﮔﺮ ﻋﺬاﺑﻢ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮم دادهای.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﺪان ﺧﻮﺷﻨﻮدم ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﯽ و ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮام .ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان در آﺗﺶ ﻣﺎﻧﺪن را
ﻧﺪارم و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻬﺸﺖ رﻓﱳ را ﻫﻢ ﻧﺪارم ﭘﺲ ﭼﺎره ﺟﺰ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺳﺮور ﻣﻦ ،آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺖ ﻣﺮا ازﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻼﮐﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،و ﺷﺎدی
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ ازﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺑﺎزم داﺷﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،وﺷﺎداﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا از ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ دور
ﺳﺎﺧﺖ.

و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺗﻘﺮب ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ و ﺗﻮ را راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﺎزم دل را ﺧﻮش ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮدهﻫﺎﯾﻢ وﮔﻤﺎن ﻧﺪارم ﮐﻪ در رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﺪل ﺑﺮﺳﻨﺠﯽ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮا در ﭘﻮﺷﺶ
ﻓﻀﻞ ﺧﻮدت ﻧﻬﺎدی و ﺑﺎ ﻋﻔﻮت ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺨﺸﻮدی و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯾﺖ آرزوﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮآوردی؛ وﮔﺮ ﺗﻮ درِ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی

رﺣﻤﺖ را ﻧﻤﯽﮔﺸﻮدی ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ زﺷﺖﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺸﺖ.

ﺧﺪاﯾﺎ! ای ﺳﺮور و ﺳﺎﻻر ﻣﻦ! ای ﻣﺎﯾﮥ ﺑﯽﻧﯿﺎزﯾﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﺧﻮدم را ﺗﺒﺎه ﮐﺮدم ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪام

ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان .ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮﯾﻤﺖ از ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻧﺎدان ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﺎداﻧﻢ و ﺗﻮ از

ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮐﺮﯾﻢﺗﺮی ،ﭘﺲ از ﻣﻦ درﮔﺬر ای ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن .ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و

ﺗﻮﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﻬﱰ از ﻏﻔﺮان ﺗﻮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﯿﺪﻫﺎی او ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ای ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن! ای ارﺣﻢ

اﻟﺮﺣﻤﲔ

در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ از ﻋﻤﺮ ﻣَﻠَﻄﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ؟

ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮان! ﺑﺮاﯾﺖ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ دﻟﺖ را آﻣﺎده ﮐﻨﯽ ﭼﻪ اﮔﺮ دل آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﯽ
دﻋﺎﯾﻢ ﺗﻮ را ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

۱۴۲

از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪ .دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن

ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺑﻮاﺳﺤﺎق! ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﺨﻮان .ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن وﻗﺖ دﻋﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺣﻖ آن ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ او از ﺳﺮی

ﺳﻘﻄﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺬاﺑﻢ ﮐﻦ اﻣﺎ ﺧﻮاری ﺣﺠﺎب دﯾﺪارت
را ﺑﺮﻣﻦ روا ﻣﺪار.

از اﺑﻮﺣﻤﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ روزی ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ را ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻣﺮا و ﺗﻮ را زﯾﺮ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ

ﮔﺮد آورد ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی ﺣﻖ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آرام ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ زﯾﺮ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ

اﺳﺖ.

-۷دﻋﺎی ﻋﺎﯾﺸﻪ

از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑُﺴﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪم و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻣﺎدر! ﻣﺮا دﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺧﺪا را ﭼﻨﲔ ﺑﺨﻮان:

ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﺮﺟﻢ را ﺳﺒﮏ ﺳﺎز و درآﻣﺪم را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎ و ﺑﺮﮐﺎر دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﻋﺎﻧﺘﻢ ﮐﻦ .ﻣﺎدرم! ﻓﺰونﺗﺮﮐﻦ .ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻫﻤﲔ ﺗﻮ را ﺑﺲ اﺳﺖ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف را ﭘﺮﺳﯿﺪم دﻋﺎ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻔﻮﯾﺾ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻧﺪن

ﺧﺪا دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

-۱آراﺳﺘﮕﯽ ﺟﻮارح ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ دﻋﺎ ،ﭼﻪ دﻋﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪﻣﺖِ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﻇﺎﻫﺮش را ﻣﯽآراﯾﺪ.

-۲آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﻬﱰ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
-۸دﻋﺎی ﺟﻨﯿﺪ

اﻟﻬﯽ و ﺳﺮور و ﻣﻮﻻی ﻣﻦ! ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﻬﱰ از ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻮ روی آورد؟ و ﭼﻪ ﮐﺲ
زودﺗﺮ از ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺲ در ﻋﻄﻮﻓﺖ و رأﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪ ،ﺳﺮﯾﻊاﻟﻌﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻏﺮق ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺮوری و

ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻣﯽآوری و در ﻧﺰد ﺧﻮد ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و دل ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻨﺪ و ﺟﺰ از ﺗﻮ ﻟﺬت

ﻧﱪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ﺷﺒﺎﻧﺮوزان روی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ دارﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ را در ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ و ﺗﻮ را در

ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ای ﺧﺪا و ﺳﺮور و ﻣﻮﻻﯾﻢ! ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪار

و ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﮕﻬﺒﺎن و آﻣﺮز ﺷﮑﺎرِ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ .ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آوردهام و از ﺗﻮﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ راﻏﺒﻢ و از
ﺗﻮ ﻣﯽﻫﺮاﺳﻢ و در اﻣﻮر دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻮ اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺳﺘﻤﮑﺎراﻧﻢ.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﻨﮕﺎم رازﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن .اﮔﺮﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺮﻧﺪﮔﺎنِ در آن ﮐﺎﻓﯽ و

ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ -.و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﺧﯽ از وﺻﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رُوَﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ! ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﺟﺰ ﺑﺬل روح)در اﯾﻦ راه( ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ
ﺑﺪان ﻗﺎدر ﺑﻮدی رﻫﯿﺪی وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮﻫﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺪار.

۱۴۳

ﯾﺎران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﭘﲑاﻣﻮن او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ! ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﻦ دﯾﺪﯾﺪ

ﻫﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻘﺘﺪای ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ﺟﺰ دو ﭼﯿﺰ :از ﺧﺪا ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ .ﻫﻤﲔ ﺳﺨﻦ ﯾﻮﺳﻒ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺮۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮِ ﺑﺎرزی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﺑﻨﻤﺎ! ﮔﻔﺖ :از اﻟﻔﺖ و ﻋﺎدت و آراﻣﺶ ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺬر ﮐﻦ)وﺑﻪ راﺣﺘﯽ

ﺧﻮ ﻣﮑﻦ(.

اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻄﺎ در وﺻﯿﺘﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺪوهِ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

دﻟﮕﺮم ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .از ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﯿﺪ ﻣﺮدی را وﺻﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺴﺖ را ﻣﻘﺪم دار و ﻋﺰﻣﺖ را ﻣﺆﺧﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آرزوﯾﺖ را
ﭘﯿﺶ اﻧﺪازی و ﺧﻮد را ﭘﺲ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ازﮐﻒ ﺑﺪﻫﯽ.

در ﮐﺘﺎﺑﯽ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪی را وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ را -وﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﺮادرم ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ

راﺳﺖ ﺑﺎش و ﺑﺎ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﮐﺞ دار و ﻣﺮﯾﺰ ﻃﯽ ﮐﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن و درﮐﺮدار و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺸﺎن ﺑﺎش.
ﭘﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ اﮔﺮ ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﻤﮕﻦ ﺷﻮ اﮔﺮ ﻓﺮح ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ راﺣﺖﻃﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪﮐﻮﺷﺎ ﺷﻮ وﮔﺮ ﭘﺮﺧﻮر ﺷﺪﻧﺪﮐﻢ

ﺧﻮر ﺑﺎش .ﻫﺮﮔﺎه دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﺗﻮ آﺧﺮت را ﯾﺎدﮐﻦ وﮐﻢﮔﻮی وﮐﻢ ﺑﺒﲔ وﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎش وﮐﻢ ﺑﺨﻮر وﮐﻢ
ﺑﻨﻮش وﮐﻢ ﺑﭙﻮش ﺗﺎ ﺧﺪا ﺗﻮ را در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎی دﻫﺪ؛ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ را ﺧﺪاﺳﺖ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﻔﺖ -در وﺻﯿﺘﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ :-دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺳﺨﻨﻢ را ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮑﻮش ﮐﻪ ﺛﻮاب اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﮐﻒ

آوری ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮاری آن و دل ﺳﭙﺎری ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺮﯾﺪن از ﻫﻤﻪ .ﮔﻮﺷﻪ ﮔﲑی ﺑﺮای او ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻫﺎ

ﮔﺮدی و رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا آوری و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

وﺻﯿﺖ ذواﻟﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران :ﺑﺮادرم ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ از اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ وﮐﺮاﻣﺘﯽ واﻻﺗﺮ از ﺗﻘﻮا ﻧﯿﺴﺖ .و

ﺧﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از ورع ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﻬﱰ از ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺒﺎﺳﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﻨﺠﯽ ﺳﺮﺷﺎرﺗﺮ از ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻃﻼﯾﯽﺗﺮ از ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ و رﺿﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺶ را ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﻧﺪازد ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﻮت ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﮥ رﻧﺞﻫﺎ و ﺷﱰ زﺣﻤﺖﻫﺎﺳﺖ.

آز آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺷﺮه ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﻫﻤﮥ ﻋﯿﻮب را در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻣﯽﮐﺎرد .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻤﻊ ﮐﺎذب و
آرزوی ﻧﺎﮐﺎم ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﺮﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮهﮔﲑیﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ زﯾﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآرد.

ﺟﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ و ﺑﯿﺸﱰ ﺣﺎلِ روزت را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.

ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﯿﺎط دﯾﻨﻮری ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻨﻤﺎ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﮔﺰ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ

دارﻧﺪهاش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮادرت ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮ و ﺑﺮای او ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺨﻮاه.

از اﺑﻮﺑﮑﺮ وراق ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺰت را از ﺷﺪت ﻋﺰت ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ذﻟﺖ را از ﺧﻮف ذﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ

ﺧﺮﯾﺪم و اﯾﻦ ﺟﺰای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺣﻖ را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ ذواﻟﻨﻮن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺖ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﺪق ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯽ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﺪﻧﺖ آن را ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺗﻮﺳﺖ وﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪای ﻏﺮﯾﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن رﻓﺖ وﮔﻔﺖ :ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ! اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد دار و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺪاری ﭘﺲ ﻣﺮگ را از ﯾﺎد ﻣﱪ.

۱۴۴

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮔﻔﺘﻢ وﺻﯿﺘﯽ ﺑﮑﻦ .ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﺖ را از ﺷﻤﺎر ﻗﺎرﯾﺎن ﭘﺎک ﮐﻦ.

ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎ را ﭘﻨﺪی ده .ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺲﻫﺎ و ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ .واﻟﺴﻼم.

دﯾﮕﺮی را ﮔﻔﺘﻨﺪ وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﮑﺒﺎری و ﺧﺎﮐﺴﺎری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا.

ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :در روزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدم روزی در ﮐﻮه ﻣﻘﻄﻢ ﻣﺮدی را ﺑﺮ در ﻏﺎری دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﺪ :ﭘﺎک اﺳﺖ آن ﮐﻪ دﻟﻢ را از ﻧﺎاﻣﯿﺪی رﻫﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﺎل آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ .دﯾﮕﺮ ازو ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آروزی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ او را دارم .ﺧﻮب ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﻋﺒﺎدت زﯾﺎد ﻓﺮﺳﻮدهاش ﺳﺎﺧﺘﻪ و رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺮوﺣﺶ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم از ﻣﻦ دوری ﮐﺮد و روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ! ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﮐﻪ اﻣﯿﺪت

ﻃﺮﻓﺔ ﻋﯿﻨﯽ از ﺧﺪا ﺑﺮﯾﺪه ﻧﮕﺮدد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎدی و اﻧﺪوه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮدت را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ

ﺳﺎز ﺗﺎ در روزی ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎران زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺷﺎدﮔﺮدی .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﺸﱰ ﺑﮕﻮ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺲ اﺳﺖ ﺗﻮ را ،ﺑﺲ اﺳﺖ ﺗﻮ را.

ﻣﺮدی ذواﻟﻨﻮن را ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻤﻪای ﺑﯿﺸﱰ ﺑﮕﻮ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺷﮏ را ﺑﺮ ﯾﻘﲔ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺪه و ﺟﺰ آراﻣﺶ از

ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﺸﻮ .وﮔﺮ ﺗﻠﺨﯽ روزﮔﺎر ﺳﺮاﻏﺖ آﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﺻﺒﻮر ﺑﺎش و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪن را

ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﮐﻦ .ﭼﻪ ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪو اﻧﺲ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﻣﻬﺮ ﻣﯽروزﻧﺪ و او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ

او ،اﻣﯿﺪ ﺑﺪو ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﯾﻘﲔ دﯾﺪارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻗﺪرتِ او روﺷﻦ ﻣﯽﮔَﺮدد

و از ﺣﻼوت دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﺪ و از ﻟﺬت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺮهور ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ

ﭘﲑاﻣﻮن ﻋﺮش او دواﺳﺖ و دﻋﺎﯾﺸﺎن ﻫﻨﮕﺎم درد و ﻧﯿﺎز ،ﻟﺮزاﻧﻨﺪۀ درﻫﺎی آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ دﻋﺎی آﻧﻬﺎ

درﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.

ﺟﻨﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از وﺻﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮادرم ،ﻋﻤﻞ ﮐﻦ و ﺑﺸﺘﺎب ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ

و اﻗﺪام ﮐﻦ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ را ﭘﻨﺪﻫﺎ داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮادران رﻓﺘﻪات و

ﻆ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻮراﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺗﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ و وﺻﯿﺘﻢ
ﯾﺎران درﮔﺬﺷﺘﻪات .اﯾﻦ ﺣ ّ
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪی و رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮی .واﻟﺴﻼم.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮی از وﺻﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻧﮕﺎه وﯾﮋۀ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻪ آوردم .و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.
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ﮐﺘﺎب دﻫﻢ در ﺳﻤﺎع
ﺑﺎب اول در ﺣﺲ ﺻﻮت و ﺳﻤﺎع و ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻓﺰون ﻣﯽﺳﺎزد در آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ)ﻓﺎﻃﺮ .(۱ /در ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺮاد

از اﻓﺰوﻧﯽ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺻﺪای ﺧﻮش اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﱪی

را ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺨﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش« .و ﻓﺮﻣﻮد»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰرا ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺻﺪای ﺧﻮب ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪان

ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد»:ﺧﺪاوﻧﺪ اذان را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ از ﻣﺮد ﻗﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺘﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻧﻮازﻧﺪه

ﭼﻨﮕﺶ را «.و در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ داوود را ﭼﻨﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻮش ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه زﺑﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺟﻦ و

اﻧﺲ و ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻤﮥ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدش ﻓﺮا ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺠﻠﺲ

آوازﺧﻮاﻧﯽ او ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺟﻨﺎزه ﺑﲑون ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﻣﲑ داوود ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش آواﺳﺖ «.و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﯿﺎﻣﱪ روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ و ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺪ .و از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟَﺒَﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ:

اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺳﺨﺖ ﺻﺪاﯾﻢ را ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ.

از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش زﯾﻨﺖ دﻫﯿﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮﻣﯽ

ﺗﺎﺑﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ -ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ را درﺳﺖ ﺳﺎزد و آن ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺻﺪاﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻮن

ﻗﺮآن ﺻﺪا را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﺎک ﻣﯽدارد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﺎآﻓﺮﯾﺪه وﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی

آﻓﺮﯾﺪه و آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺧﻮش ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﺻﺪا را زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮآن زﯾﺒﺎ

ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺻﺪا ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً اﯾﻦ آﯾﻪ :ﺷﮑﺮ ﺧﺪای را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش ﮐﺘﺎب
ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن را ﮐﺞ و ﻧﺎدراﺳﺖ ﻧﺴﺎﺧﺖ و راﺳﺖ و درﺳﺖ آورد)ﮐﻬﻒ۱ /و .(۲ﻗﯿّﻤﺎً در ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در

ﭘﺎﯾﺎن آﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪاﻫﺎی زﺷﺖ را ذم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ،ﺻﺪای

درازﮔﻮش اﺳﺖ)ﻟﻘﻤﺎن .(۱۹ /ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﺧﻮب را ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪای ﺧﻮب را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .داﻧﺎﯾﺎن در

اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﺨﻦﻫﺎ دارﻧﺪ .ذواﻟﻨﻮن را از ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺪای ﺧﻮش ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و اﺷﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دل ﻫﺮ
زن و ﻣﺮد ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رازی آوردهاﻧﺪﮐﻪ :آوای ﺧﻮش ﻧﻔَﺲ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮای دلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣُﺐ ﺧﺪا را در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﭘﺮورﻧﺪ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ :آوای ﺧﻮش ﻧﻔﺲ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﮔﺮﮔﺮد آﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد -ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ را ﻧﯿﺴﺖ:

-۱ﺻﺪای ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺖ،

-۲زﯾﺒﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ،

۱۴۶

-۳ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ وﻓﺎداری.

از ﺑُﻨﺪار ﭘﺴﺮ ﺣﺴﲔ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻﺪای ﺧﻮش ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ و اﺑﺰار ﭘﺎک و واﻻ در ﺻﺪا و زﺑﺎن ﻟﻄﯿﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎ و داﻧﺎﺳﺖ)ﯾﺲ.(۳۸ /

از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻄﯿﻔﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ د رﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺒﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ در ﮔﺎﻫﻮاره ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ﺗﺎ دردش را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن

آوای ﺧﻮش ﻣﯽﺷﻨﻮد آرام ﻣﯽﮔﲑد و ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺳﻮداﺋﯿﺎن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش درﻣﺎن

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از رازﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪی در ﺻﺪای زﯾﺒﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻫﺮﮔﺎه ﺷﱰﻫﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﮐﺶ ﮔﺮدﻧﺪو ﯾﺎ
راه ﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و راه ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﺎرﺑﺎن آﻫﻨﮓ»ﺣُﺪی« ﻣﯽﻧﻮازد .ﺷﱰﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﮔﺮدن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و

رو ﺑﻪ ﻧﻮازﻧﺪه)ﺣﺎدی( ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺧﻮش رﮐﺎب و ﺧﻮش ﺳﲑ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺪ ﻣﯽ

ﺗﺎزﻧﺪﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ و از ﺑﺎر و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ در راز آواز ﻧﻮازﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ :دُﻗﯽ در دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ از او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﺎﯾﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی ﻋﺮب رﺳﯿﺪم .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮد .در ﭘﺸﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮدهای ﺳﯿﺎه را دﯾﺪم ﮐﻪ در

زﻧﺠﲑﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮده ﺑﺴﯽ ﺷﱰ ﻣﺮده دﯾﺪم .ﺷﱰی را ﻧﯿﺰ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺑﻮد .ﺑﺮده ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﻣﯿﻬﻤﺎن آﻗﺎی ﻣﻨﯽ و ﻧﺰد او ارج و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ داری .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم اﮔﺮ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ از ﺑﻨﺪ رﻫﺎﯾﻢ
ﺳﺎزد .ﭼﻪ او روﯾﺖ را ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ﺧﻮردن ﺷﺪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﱪدم .ﮐﺎرم ﺑﺮ

ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺮان آﻣﺪ و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻤﯽﺧﻮرم ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮده را ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺑﺒﺨﺸﯽ و از ﺑﻨﺪ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﯽ .ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮد! اﯾﻦ ﺑﺮده ﻣﺮا ﺑﯿﭽﺎره و ﻓﻘﲑ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪام

را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﻮادهام را ﺑﺲ زﯾﺎن زده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮده ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺲ
ﺧﻮش دارد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﱰﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد .روزی ﺑﺎری ﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮد .در راه

آﻫﻨﮓ»ﺣﺪی« ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺮ داد .از آوای ﺧﻮﺷﺶ راه ﺳﻪ روزه را در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﺮﭙدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و

ﺑﺎرﺷﺎن را ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﲔ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﺎن ﮐﻨﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و اﺣﱰاﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ

واﺟﺐ ،او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم و ﺑﺮده را از ﺑﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎم را ﺧﻮردﯾﻢ .ﭼﻮن ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺮ زد ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آوای او
را ﺑﺸﻨﻮم .از ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن وادارد و ﭼﻨﲔ ﮐﺮد .ﺑﺮده ﺷﱰی را ﺑﺮای آبﮐﺸﯽ از ﭼﺎه

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﲑون ﻗﺒﯿﻠﻪ راﻧﺪ و آﻫﻨﮓ»ﺣﺪی« ﺳﺮ داد .ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺷﱰ ﺷﯿﺪا ﮔﺸﺖ و ﺑﻨﺪ را ﺑﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ ﺑﯿﻬﻮش ﺑﻪ رو دراﻓﺘﺎدم .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ و ﺧﻮشﺗﺮ از ﺻﺪای آن ﻏﻼم ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻼم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻣﻦ؟ ﺷﱰم را از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ ،زودﺗﺮ از ﻣﺎ دور

ﺷﻮ! دُﻗﯽ ﭼﻨﲔ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃَﻠّﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺑِﺸﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از

اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻟﺤﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮب ﺻﺪا را ﻧﮕﻪ دارد و زﯾﺒﺎ از ﭘﺮدهای ﺑﻪ ﭘﺮده دﯾﮕﺮ ﺑﺮود.

ﺑﺎب دوم درﺑﺎرۀ ﺳﻤﺎع و ﺗﻔﺎوت اﻗﻮال درﻣﻌﻨﺎی آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮدی از ذواﻟﻨﻮن ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻤﺎع را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ دل

ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽراﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﺑﺪان ﮔﻮش دﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻫﻮس آن

۱۴۷

را ﺑﺸﻨﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﻗﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .از اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﻮاری آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ»ﺳﻤﺎع« را

ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻮﺷﯿﺪن ﺗﻐﺰلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻫﻨﮕﲔ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را داراﺳﺖ در ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ازﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪۀ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

از اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻤﺎع ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﱳ ﺟﺎن رازﺟﻮﯾﯽﻫﺎ را ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ

ﺳﺎزد .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻤﺎع ،ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻏﺬای ارواح اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺳﻤﺎع ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ

ﮐﺎرﻫﺎ رﻗﯿﻖﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دلﻫﺎی ﭘﺎک و روﺷﻦ -ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد ﺳﻤﺎع ﮐﻪ
ﭘﺎک و روﺷﻦ اﺳﺖ -ﺑﺪان راه دارﻧﺪ و ﻣﺰۀ آن را ﻫﻢ اﻫﻞ آن ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ.

ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ دراج ﻣﯽﮔﻔﺖ :روزی ﺳﻤﺎع ﺟﺎن ﻣﺮا ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮد و ﭼﻨﺎﻧﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﺣﻖ زﻧﺪه ﺷﺪم
و ﺟﺎم ﺻﻔﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ رﺳﯿﺪم .ﺳﻤﺎع ﻣﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺎﮐﯽ و ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮد.

ﺷﺒﻠﯽ را از ﺳﻤﺎع ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻇﺎﻫﺮش ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻋﱪت .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﺷﺎرتدان ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﻋﱪت

ﺑﺮاﯾﺶ رواﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺳﻤﺎع ﻣﯽﺷﻨﻮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺸﻨﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن ﺳﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ -۱زﻣﺎن-۲ ،ﻣﮑﺎن-۳ ،ﺑﺮادران.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آدﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﻤﺎع ﺧﻮب را ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارد ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻘﺼﯽ در او ﻫﺴﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮش ﮔﺮم ﭼﯿﺰی
دﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را از ﯾﺎدش ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻌﻔﺮ از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﻓﺮو ﻣﯽآﯾﺪ در ﺳﻪ ﻫﻨﮕﺎم-۱ :ﮔﺎهِ ﺳﻤﺎع ﭼﻮن ﺟﺰ از ﺣﻖ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮ وَﺟﺪ ﺣﻖ ﭘﺎی ﻧﻤﯽﮐﻮﺑﻨﺪ.

-۲ﮔﺎهِ ﻋﻠﻢ اﻧﺪوزی ﭼﻮن ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺪوزان ﺟﺰ از اﺣﻮال ﺻﺪﯾﻘﺎن و اوﻟﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
-۳ﮔﺎه ﻏﺬاﺧﻮری ﭼﻪ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﺟﺰ از ﺳﺮ ﻧﯿﺎز ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ.

از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻤﺎع ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش از آن رﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ داﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ)ﻫﻤﮕﯽ( .از
اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﺑﺸﻨﻮد وﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮی دﻫﺪ .از

اﺑﻮﻃﯿﺐ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻋﮑﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ زﯾﺮی ،از ﯾﺎران ﺟﻨﯿﺪ و ﺷﯿﺨﯽ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺎه
در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻪاش را ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﻘﲑ

اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﺳﻤﺎع را ﺧﻮش ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻤﺎع ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن

اﺳﺖ! وﮐﻔﺸﺶ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻣﯽرﻓﺖ .از ﺣُﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺮﭙدازم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن ﻧﻮای ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ازو ﺳﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﻨﮕﯽ داﺋﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪن داﺋﻢ .رواﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺳﻤﺎع ﻣﯽﻧﻮﺷﯽ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ

ﮔﺮدی!

ﺑﺎب ﺳﻮم در وﺻﻒ ﺳﻤﺎع ﻋﻮام و اﺑﺎﺣﺖ آن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آوازﻫﺎی ﺧﻮش از ﺧﺪا
ﺑﱰﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻨﺪارﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﯾﮏ از آدﻣﯿﺎن ﮐﻪ آوای ﺧﻮش را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﺣﺘﻤﺎً در اﺣﺴﺎس و ﺣﻮاس او ﻧﻘﺼﯽ ﻫﺴﺖ

ﭼﻮن ﻫﺮ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ را از آن ﺑﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ -ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺒﺎح -در آن ﺗﮑﻠﻔﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺳﻤﺎع ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ
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ﻓﺎﺳﺪ در آن ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﻠﻔﯽ ﻧﺪارد .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای درﺳﺖ و آﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮش و ﺑﺮای ﺗﻠﺬذ

ﺑﺸﻨﻮد ﺳﻤﺎع ﺑﺮ او ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ در ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺴﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺮع و ﻟﻬﻮ و ﺗﺮک ﺣﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﺑﺎﺣﮥ ﺳﻤﺎع ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ذات ﺷﻤﺎﺳﺖ آﯾﺎ ﻧﻤﯽ

ﻧﮕﺮﯾﺪ)ذارﯾﺎت .(۲۱ /و دﯾﮕﺮ :ﺑﻪ زودی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎ و در ﺧﻮدﺷﺎن)ﻓﺼﻠﺖ/

 .(۵۳آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از درون ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را از ﺿﺪ آن ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ زﺷﺖ را از زﯾﺒﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮب و ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و دﻫﺎن

ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﺶ ،ﺗﻠﺨﯽ و ﺷﲑﯾﻨﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﺮﻣﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ

ﮔﻮش ﮐﻪ آوای ﻧﯿﮏ را از آواز ﺑﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪا ،ﺻﺪای

ﺣﻤﺎر اﺳﺖ)ﻟﻘﻤﺎن .(۱۹ /ﻫﻤﲔ ﺳﺮزﻧﺶ ﺻﺪای ﺧﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ زﺷﺖ ﺻﺪاﯾﺎن ،ﺳﺘﺎﯾﺶ آوازﻫﺎی زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت آن را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻤﺎع ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﻤﺎع ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎ ﮔﻮش وﻧﯿﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و ادراک ﺑﺎ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و زدودنِ وﻫﻢ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻤﺎع ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن را ﺑﺪان ﻧﻮﯾﺪ داده اﺳﺖ؛ ﭼﻪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖ

ﻫﺎ ﭼﻮن ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮاوان وﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻮر و ﻋﲔ ﺳﯿﻪﭼﺸﻢ و ﭘﺸﺘﯽﻫﺎی ﻧﺮم و ﺳﺒﺰ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ

ﻧﺨﻮرده و ﺗﺨﺖ و ﻗﺼﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ودرﺧﺘﺎن و رودﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ .و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﻮﺳﺘﺎن

ﺧﻮﺷﻨﺪ)روم .(۱۵ /ﻣﺠﺎﻫﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاد ازﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﭼﺸﺶ ﺳﻤﺎع در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ آوازﻫﺎی ﺧﻮش و آﻫﻨﮓﻫﺎی

دﻟﻨﺸﲔ از زﺑﺎن ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن ﮔﻞ ﭼﻬﺮه و ﺣﻮرﻋﲔﻫﺎی ﺳﻤﻦ ﻋﺎرض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ:
ﻣﺎ زﯾﺒﺎﯾﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ و ﻣﺎ ﻧﺮمﺗﻨﺎنِ ﻣﻬﺮﺑﺎن،

دﯾﮕﺮﮔﺮد ﭘﲑی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ؛

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺮاب را ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ»:ﻫﺮﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ در آﺧﺮت آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ« .اﻣﺎ ﺳﻤﺎع را ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن در دﻧﯿﺎ روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺳﻤﺎع ﺟﺰء ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ رواﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن ﺑﺮ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﺧﱪ.

ﻧﮑﺘﻪای دﯾﮕﺮ :ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( روزی وارد ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺷﺪ و دﯾﺪ دو ﮐﻨﯿﺰک ﺑﺮای او دف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را دﯾﺪ آﻧﻬﺎ و ﻋﺎﯾﺸﻪ را ازﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد آﯾﺎ

اﺑﺰار ﺷﯿﻄﺎن در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺎﯾﺪ درآﯾﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ»:ﻋﻤﺮ! رﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻦ ،ﻫﺮﮔﺮوﻫﯽ ﻋﯿﺪ وﺷﺎدی ﺧﻮد را دارﻧﺪ«.

اﮔﺮ ﺳﻤﺎع اﻣﺮی ﻧﺎراﺳﺖ ﺑﻮد ﻋﯿﺪ و ﻏﲑ ﻋﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺮام ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﺣﺮام ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ را ﻫﻢ درﺑﺎرۀ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎﯾﺸﻪ درآﻣﺪ ،دﯾﺪﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:

ﻫﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎدهرو ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻪ ﻣﺮگ از ﺑﻨﺪﮐﻔﺶ ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻼل ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:

ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺒﯽ را ﺑﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ رﺳﺎﻧﺪ

در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎ
ﺑﺎ ﺷﱰاﻧﯽ ﺟﻮان.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﻟﺒﯿﺪ را ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ:

ﻫﻤﮥ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ وﮐﺮانﻫﺎ ﻧﺮم و اﻣﻦ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ

۱۴۹

و در ﭘﺲِ اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪهام.

و ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻟﺒﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﮐﺠﺎ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﺷﺪی

اﮔﺮ ﻣﺎ و روزﮔﺎر ﻣﺎ را درﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯽ؟

ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آوردن آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ را دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﻪ

ﻧﺤﻮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﻌﺮی ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :روزی اﺑﻦ اﻧﺒﺎری آن را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ را
ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﲑ ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( و ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ:

ﺳﻌﺎد از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ و دﻟﻢ اﻣﺮوز داﻏﺪار اوﺳﺖ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺼﯿﺪه

رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺣﮑﻤﺖ آﻣﯿﺰﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻤﺸﺪۀ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ .اگ
رواﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ آواز زﯾﺒﺎ و آﻫﻨﮓ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰش ﺷﱰﻫﺎ ﯾﺎ در ﺑﺤﺮ
رﻣﻞ ﯾﺎ رﺟﺰ ﭼﻮن اﻧﮕﯿﺰۀ ﺳﺮودن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در راه ﺑﺎﻃﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﲑد و از ﺣﺪود

ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻧﮕﺬرد و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻌﺎﻧﺪه ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪای دﯾﮕﺮ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ ﺳﻤﺎع را روا داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻟﮏ

ﺑﻦ اﻧﺲ را ﯾﺎدﮐﺮد .ازو رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ روزی از درِ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮد ﻧﻐﻤﻪ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ای رَﺑﺎب ،ﻗﻮم ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ درﮔﺬر ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺸﻢآﮔﲔ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﺑﺪ ﻧﻮاﺧﺘﯽ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪی .ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم؟ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﲑی و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ آن را آﻣﻮﺧﺘﻪام!

ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﻧﻪ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻫﻨﮓ را ﻧﺎﺧﻮش و ﻣﮑﺮوه ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﻤﺎع اﺧﺒﺎر دﯾﮕﺮی

از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻫﻢ ﺳﻤﺎع و ﺗﺮﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ

را روا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﺣﺪِ ﻣﺮوت و ﻣﺘﻌﺎرف درﻧﮕﺬرد .از اﺑﻦ ﺟُﺮﯾﺢ -ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﯽ او -ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺐ آﻣﺪن و ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ در ﻣﮑﻪ ﺟﺰ دو ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﺪو ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺑﯽﻋﺘﺎب ﮔﻔﺘﻢ

ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﯾﻤﻦ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدهای؟

اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺎ ﻓﺸﺮدهای و ﯾﺎ آﻫﻨﮓ آن را داری؛
از ﺗﺮک ﺣﺞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﺳﻤﺎع را روا ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺗﻮ را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و
ﻧﯿﮑﺖ را ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻤﺎع از ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ ﮔﻔﺖ :ﺳﻤﺎع ﻧﻪ در ﺳﯿﺌﺎت

ﺟﺎی ﻣﯽﮔﲑد و ﻧﻪ در ﺣﺴﻨﺎت ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰوِ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ)ﺑﻘﺮه.(۲۲۵ /

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرۀ روا ﺑﻮدن ﺳﻤﺎع ﺑﺮای ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺎﺳﺪ و اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه

در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻤﺎع ﻧﻬﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺎر و ﻣﺰﻣﺎر و داﯾﺮه و ﻃﺒﻞ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﻮده

اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻤﺎع اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و در ﺧﱪﻫﺎیِ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻢ ﮐﻪ ازو ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻪ را از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۵۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در وﺻﻒ ﺳﻤﺎع ﺧﺎﺻﻪ و ﻓﻀﻠﺸﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ
از اﺑﻮﻋﻤﺮو اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧُﺠَﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن رازی واﻋﻆ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﻤﺎع ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

-۱ﺳﻤﺎع ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺎلﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﺧﻄﺮ ﻓﺘﻨﻪ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۲ﺳﻤﺎع ﺻﺪﯾﻘﺎن ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪو ﺑﺎ ﺳﻤﺎع آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﻮال و اوﻗﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﯽ

ﺷﻨﻮﻧﺪ.

-۳ﺳﻤﺎع ﻋﺎرﻓﺎن اﻫﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﯾﮏ آن از ﺣﻖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ دل ﺑﺮای او ﻧﺪارﻧﺪ،

ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﺳﻤﺎع ﭼﻨﺪان ﺗﺄﺛﲑی در آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.

از ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﻫﻞ ﺳﻤﺎع ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪاﻧﺪ:
-۱ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﲑ وﻗﺘﻨﺪ.

-۲ﮔﺮوﻫﯽ ﺻﺎﻣﺖ وﺻُﻔﻪ ﻧﺸﲔ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
-۳ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﮔﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺎب زﺷﺘﯽ و ﺧﻮﺑﯽِ ﺳﻤﺎع و اﯾﻨﺎن اﻧﺪﮐﻨﺪ.

از ﺑُﻨﺪار ﺑﻦ ﺣﺴﲔ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﻤﺎع ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ،ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎ ﺣﺎل ،ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎ ﺣﻖ .ﺷﯿﺦ
ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﭼﻮن ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ در ﺷﻨﯿﺪن و ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮری آوای ﻧﯿﮏ را ﺧﻮش دارد ﭼﻪ آوای

ﺧﻮش از ﺟﻨﺲ روح اﺳﺖ و ﻫﺮ روح داری ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻞ -ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ ﮔﺬﺷﺖ .-و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻣﯽﺷﻨﻮد ،در

ﺷﻨﯿﺪه ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪﮐﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪو ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺘﺎب دارد ،از وﺻﻞ و ﻗﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺠﺮ

و ﺑُﻌﺪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد و ﺗﺸﻨﻪﺗﺮش ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﺳﲑاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﯿﺪوارﺗﺮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪش ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﱰ ﻫﻤﺪﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮف ﻓﺮاق را ﺑﻬﺮهاش ﻣﯽﺳﺎزد ،در آﻫﻨﮓ ﺳﻤﺎع ﺑﻮی وﻓﺎداری و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ

آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق وﺻﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﲑﮔﯽ و رﻧﺞ ﻫﺠﺮ .ﺑﺎﻧﮓِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺪ
ﻃﺮاوت ﺑﺮﺧﻮرداری ﯾﺎ ﯾﺎدِ ﻧﺎﺧﻮشِ رﻗﯿﺐﭘﺬﯾﺮی وﺗﲑﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ و رﯾﺰش اﺷﮏﻫﺎ و

ﺧﺸﮑﯽ ﻣﮋهﻫﺎ و ﺳﯿﻞِ ﻃﻮﻓﺎن دل و ﻧﺎاﻣﯿﺪیﻫﺎی دﻣﺎدم اﺳﺖ.

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮﮔﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻤﺎع آﯾﺪ و ﺳﻤﺎع ﻫﻤﻨﻮای ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻧﺎن ﺗﲑاﻧﺪزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﲑ دل را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺻﻔﺎ

و ﻃﺮاوت وﻗﺖ و ﻧﲑو و ﻗﺪرت ﺗﲑاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺧﺮﻣﻨﯽ از آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺳﺎزد و از ﻫﺮ ﺷﺮارۀ آن

ﺑﺮای دل ﺧﻮﯾﺶ روﺷﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﲑد و اﻧﺪام ﻇﺎﻫﺮ را ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﲑ و ﺣﺮﮐﺖ و اﺿﻄﺮاب و ﻫﯿﺠﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻃﺎﻗﺖ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮓ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﲑو ﻣﯽﮔﲑد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﻮۀ ﺿﺒﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﲑوﻫﺎی آﻣﺪه را در

ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارد.

ﭘﺲ ﭘﺎک اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮج ﺷﺎدی ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و راه ﻣﯽﺑﺮد وﮔﺮ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ و
رﻓﻖ او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺟﺎن و ﭘﯿﮑﺮ دروﯾﺸﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺮﯾﺰد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺮم رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻘﻞﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺒﺎه و ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد و
روﺣﺸﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.

آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﺑﺎ ﺣﻖ و از ﺣﻖ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﯾﻦ رﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ﭼﻨﺪان اﺛﺮی ﺑﺮ او ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺮدارﻫﺎ -اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮﯾﻔﻨﺪ—آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺬتﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻬﺮه

ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻋﺎرفِ و اﺻﻞ ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺮدهﻫﺎ ﺑﯿﻢ ﻟﻐﺰش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او در ﭘﯽ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺸﻨﻮد .اﯾﻨﻬﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻖ را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﻣﺮﺑﺘﮥ ﺣﺎل

ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺮدهﻫﺎ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را در ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼص ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺻﻔﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ را دﯾﺪهاﻧﺪ و

۱۵۱

ﺻﻔﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻬﺮهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭘﯽ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻖ را ﺑﺎ

ﺣﻖ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه و ﻟﺬت روح .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻤﺎع رازﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﺣﻖ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و آﺛﺎر

ﻗﺪرت او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻟﻄﻒ و ﺷﮕﺮﻓﯽﻫﺎی ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ)ﺣﺪﯾﺪ .(۲۹ /ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ
اﻫﻞ ﺳﻤﺎع در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻤﺎع ﺳﻪ ﮔﺮوﻫﻨﺪ:

-۱ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺬﯾﺮای ﺣﻘﺎﯾﻘﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در ﺳﻤﺎع ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ازو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ.

-۲ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﻤﺎع ﭘﺬﯾﺮای اﺣﻮال دل ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ وﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﻣﻘﺎم و وﻗﺖ و اﯾﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دﻟﻨﺪ و ﺑﺲ.

-۳ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﺠﺮّد از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﮥ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و دل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ آﻟﻮدﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺪادهاﻧﺪ و از ﺟﻤﻊ
ﻣﺤﺒﺖ دﻧﯿﺎ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﺳﻤﺎع ﻫﻢ ﻫﻤﲔﻫﺎﯾﻨﺪ و از

ﻫﻤﻪ ﮐﻤﱰ در آﺳﯿﺐ ﻟﻐﺰش وﮔﻨﺎﻫﻨﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ در ذﮐﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻤﺎع
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻤﺎع ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و روﺣﯿﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن
ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﺰ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ :ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞِ ﻧﯿﮑﻮ

ﺑﺨﻮان)ﻣﺰﻣﻞ .(۴ /و دﯾﮕﺮ :ﻫﺎن ،ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎ آرام ﻣﯽﮔﲑد)رﻋﺪ .(۲۸ /و ﻧﯿﺰ :اﯾﻦ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از

آن ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزش درآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا دلﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖﻫﺎﺷﺎن ﻧﺮم ﮔﺮدد)زﻣﺮ .(۲۳ /وﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﯾﺎد ﮐﺮده ﺷﻮد دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮد)ﺣﺞ.(۳۵ /و دﯾﮕﺮ :از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ درﻣﺎن ﺑﻮد و ﺷﻔﺎ)اﺳﺮاء .(۸۲ /و ﻧﯿﺰ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻬﱰﯾﻦ را ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)زﻣﺮ.(۱۸ /

و آﯾﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭼﻨﮓ ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش زﯾﻨﺖ دﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ اﺑﻦ

ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮان .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ

ﻗﺮآن را از زﺑﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻨﻮم .ﺑﺮاء ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ»واﻟﺘﲔ و اﻟﺰﯾﺘﻮن« و ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮاﺋﺘﯽ

ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از او ﻧﺸﻨﯿﺪم .وﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮐﻪ »ﺳﻮرۀ ﻫﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان آن ﻣﺮا ﭘﲑﮐﺮد «.و ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﻣﲑ آل داوود را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .روزی از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﱰ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ

ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن از ﺧﺪا ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ روزی ﺑﺮﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﺻﻔﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ از ﺑﯽﺟﺎﻣﮕﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ

ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺧﻮاﻧﺪ»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

آن ﮔﺎه ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﺮد آوردﯾﻢ«)ﻧﺴﺎء (۴۱ /و از ﺣﺎل رﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ»:اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﮐﯿﻔﺮ دﻫﯽ ﻫﻤﻪ

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ«)ﻣﺎﺋﺪه (۱۱۸ /وﮔﺮﯾﺴﺖ .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﺮﮔﺎه آﯾﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎد ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻮن آﯾﮥ

ﻋﺬاب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد .و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﱪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن را

ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪان
ﻣﺒﺎرک ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮآن را دو ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:

-۱ﮔﺮوﻫﯽ در اﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ﮐﻪ :از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻣﺤﻤﺪ .(۱۶ /اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ دل از آن ﺑﻬﺮهای ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﺎن را ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه و

۱۵۲

ﺑﺮ دﻟﺸﺎن ﻣﻬﺮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و اﯾﻨﺎن از ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎﺑﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ وﱃ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ)اﻧﻔﺎل.(۲۱ /

-۲ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﲔ وﺻﻔﺸﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎده

اﯾﻢ)...ﻣﺎﺋﺪه .(۸۳ /اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻗﺮآن را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ دل ﺑﺪان ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ و از ﺑُﻦِ ﺟﺎن

ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را ﻧﯿﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺳﺘﻮده و ﻓﺮاوان در ﻗﺮآن ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ

را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﻣﺜﻼً ﮐﺴﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﺪﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه وﮔﺮﯾﺴﺘﻪ
ﯾﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻏﺶ ﮐﺮده؛ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زرارةﺑﻦ اَوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد .روزی روی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮد و آﯾﻪای ﺧﻮاﻧﺪ و از ﺣﺎل رﻓﺖ و ﻣﺮد.

دﯾﮕﺮ اﺑﻮﺟُﻬَﲑ از ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﺻﺎﻟﺢ ﻣُﺮّی آﯾﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻌﺮه ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺮد.

از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﻐﺎزﱃ ازو ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮﮔﻮﺷﻢ

آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺮا از ﺗﺮک ﭼﯿﺰﻫﺎ و اﻋﺮاض از دﻧﯿﺎ دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻦ اﺣﻮال ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ و ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽروم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪی ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم .و در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ از

ﻗﺮآن در ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻨﲔ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮد ،ﺑﺪان ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و ﻟﻄﻒ او ﺑﺮای

ﺗﻮﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ .ﭼﻪ در ﺑُﺮش وﮐﺸﺶ از او ﺣﻮل و ﻗﻮهای از

ﺧﻮد ﻧﺪاری.

از اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﻮاری ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ آﯾﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ

ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺐ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم وﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﻔﮑﺮ در آن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪم ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را درﯾﺎﺑﻢ .آﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در

ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮان ادراک آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد و ﻣﺪﻫﻮش آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳُﺒﺤﺎن دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ آدﻣﯽ

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :روزی ﻧﺰد ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ رﻓﺘﻢ .در ﭘﯿﺶ او ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮی ﮔﻔﺖ:

اﯾﻦ ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﯾﮏ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺷﻨﯿﺪ ﻏﺶ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن

ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ .ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﮑﺘﻪای را درﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را

ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﭘﲑاﻫﻦ ﻫﻤﺎن آﻓﺮﯾﺪه دوﺑﺎره ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺖ .اﮔﺮﮐﻮری او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﯿﭻ

اﺑﺰار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺳﺮی از ﺳﺨﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺳﺘﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺐ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم :ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺮگ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ)آل ﻋﻤﺮان .(۱۸۵ /و

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﺎه ﻧﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻬﺎر ﺟﻦ را ﮐﺸﺘﻪای ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! از اﺑﻮﻃﯿﺐ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ
ﻋﮑﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺒﻠﯽ در ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻮدم وﺷﺒﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎﻣﺶ ﻧﻤﺎز

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .اﻣﺎم اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ وﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽ
ﺑﺮدﯾﻢ)اﺳﺮاء .(۸۶ /ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :روﺣﺶ ﭘﺮﯾﺪ .رﻧﮕﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزﯾﺪن ﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭼﻨﲔ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻔﺖ.

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﲔ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ژرفﻧﮕﺮی و ﯾﺎدآوری ﺣﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دل را ﭘﺎس دارد و وﻗﺖ

و دل را ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻮق و ﺣﺎﱃ در ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺷﻨﯿﺪن را ﺑﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ

اﻧﺪازد ﺗﺎ ﻗﺮآن او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺪل او ﺳﺎزد ﺗﺎ ﭼﻮن آن ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺪا درﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﻮد)ﺑﻘﺮه.(۱۷۱ /

۱۵۳

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﺎر و ﻗﺼﺎﯾﺪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻤﺎع ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺼﯿﺪهﻫﺎ و ﺷﻌﺮﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﻦ
ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻤﺸﺪۀ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻗﺮآن

ﺳﺨﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ،ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ وﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻮان ﭼﺸﯿﺪن وﮐﺸﯿﺪن آن را ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭘﺮده از رخ ﺑﺮدارد

ﭼﻮن ﻗﺮآن»ﻏﲑ ﻣﺨﻠﻮق« اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮق آن را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد
ﻫﻤﻪاش ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ وﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ و آﻫﻨﮓﻫﺎی آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺒﺎ ﻣﯽ

ﺳﺎزد و ﺑﻬﱰﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن دﯾﮕﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻗﺮآن را آﺳﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺮای ﯾﺎدﮐﺮد اﻣﺎ آﯾﺎ ﯾﺎدﮐﻨﻨﺪهای ﻫﺴﺖ)ﻗﻤﺮ .(۲۲ /وﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻗﺮآن را ﺑﺮﮐﻮهﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ)ﺣﺸﺮ .(۲۱ /ﻫﻤﭽﻨﲔ اﮔﺮ آن را ﺑﺮ دل ﺑﻨﺪهای ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و

اﻧﺪﮐﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرش را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﻬﻮش و ﻣﺪﻫﻮش و از ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺮدانِ ﺷﮑﻮه آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ

اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﲔ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن دﻟﺶ ﻟﺮزان و ﭼﺸﻤﺶ ﮔﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ

ﺷﻮد اﻣﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش و ﻧﻐﻤﮥ ﻃﯿّﺐ اﻧﺪﮐﯽ ﭼﺸﻢ و دل ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن و ﻟﺮزش واﻣﯽدارد ﺣﺎل

آن ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻮب و آﻫﻨﮓ ﺧﻮش ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ درآﯾﺪ آن را دﻟﻨﺸﲔ و ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺎزد .ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﺖ و ﺻﻔﺎ و ﻟﺬت و وﺟﺪ از ﺧﻮد ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﻮد
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن -از ﻫﺮﮐﺴﯽ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ -اﯾﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺴﺖ.

ﻆ و ﺑﻬﺮهوری
ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺻﺪای ﺧﻮش را دوﺳﺖ دارد و از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑد .راﺑﻄﮥ ﺻﺪای ﺧﻮب و آدﻣﯽ راﺑﻄﮥ ﺣ ّ
اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن و ﻗﺮآن راﺑﻄﮥ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ .اﻣﺎ راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن و ﺷﻌﺮ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﲊ راﺑﻄﮥ ﺣﻈﻮظ و ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﻠﯿﻒ.

ﺳﻤﺎع -ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻔﺎوت ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن -از ﻣﻘﻮﻟﮥ دوم اﺳﺖ و ﺟﺰء ﺣﻈﻮظ و ﺑﻬﺮهﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺒﻊ و ﺑﺮای ﺣﻆ و
ﻧﻔﺲ و ﺗﻨﻌﻢ روح ﻧﻪ اﻣﺮی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و دﯾﻨﯽ :ﻫﻤﻪ ﮐﺲ از ﺳﻤﺎع ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑد و روﺣﺶ را ﺑﺎ آن ﺷﺎداب ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻗﺼﯿﺪهﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎزﮐﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻟﻔﻆ و اﺷﺎرهﻫﺎ و ﻧﺎزکﮐﺎریﻫﺎﯾﺶ دلﻫﺎ

را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻗﺼﯿﺪهﻫﺎ و ﺗﻐﺰلﻫﺎ و ﻏﺰﻟﻬﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮی را ﻫﻤﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺄﺛﲑی دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و آﺳﺎنﺗﺮ دلﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و

ﻟﻐﺰش را ﻫﻢ ﮐﻤﱰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻫﺮ دو از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﻖ را دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ

ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺮآن و ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻣﺖ آن
اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﻫﻨﮕﲔ ﻗﺮآن از ﺧﻄﺮی ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ در آن ﻣﯿﺪان ﻣﺠﺎل ﭼﺮﺧﯿﺪن
ﻧﺪارد .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺻﻔﺖﻫﺎ وﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ و از آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮب و

ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﻃﺮاوت و ﮔﺸﺎدﮔﯽ روﺣﻤﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻗﺮآن
ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺮآن ﺻﻔﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ اوﺳﺖ .از او آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺪو ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد وﱃ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪهﻫﺎ

و ﺗﻐﺰلﻫﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ.

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋُﻠﻤﺎ و ﻗﺮآنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﻧﻮا و آوا و آﻫﻨﮓ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﻗﺮآن را
ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﻠﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺨﻮان)«.ﻣﺰﻣﻞ .(۴ /و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﲔ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪان راﻏﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن و

ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن -در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل -ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﲔ و)ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن( .داﻧﺎﯾﺎن ﺑﺮای

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ دلﻫﺎ آﻣﺎده و وﻗﺖﻫﺎ
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ﺳﺮﺷﺎر و آﺑﺎد و درونﻫﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﻔﺲﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و ﺳﺮﺷﺖﻫﺎ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺎزی
ﻧﺒﻮد -و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در وﺻﻒ ﺳﻤﺎع ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪﺑﻦ ﻋﻠﻮان در رَﺣﺒﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ذﮐﺮی ﻣﯽ

ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﻌﺮه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .روزی ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ا زﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻦ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.

ﺟﻮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻨﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ اﻣﺎ رﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺪﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮی
ﺑﺪﻧﺶ ﻗﻄﺮات آب ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻮﻋﻤﺮو ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان روزی ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن داد.

اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺳﲑواﻧﯽ دوﺳﺖ ﺧﻮّاص را در دﻣﯿﺎط دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ

ﻣﺤﻮ ﺳﻤﺎع ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺖ و ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ذﮐﺮی ﭼﻨﺎن ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺮد .و از دُﻗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از

دراج ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روزی ﻣﻦ و اﺑﻦ ﻓﻮﻃﯽ از دﺟﻠﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﲔ ﺑﺼﺮه و اُﺑُﻠّﻪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺎﺧﯽ
ﺧﻮش ﻧﻤﺎ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻮان آن ﻣﺮدی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد وﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:

ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮد ،زﯾﺒﺎﺳﺖ
ﻣﺮا در راه ﺧﺪای ﻣﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽِ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﺎزم

در زﯾﺮ اﯾﻮان ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮزه ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺮ دوش ﺑﻮد ﮐﻪ آﻫﻨﮓ و آوازﮐﻨﯿﺰک را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .ﯾﮑﺒﺎره ﮔﻔﺖ :ای

ﮐﻨﯿﺰک ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺳﺮورت ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﯾﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻌﺮ را ﺑﺎزﺧﻮان .ﮐﻨﯿﺰک روﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺳﻮی اوﮐﺮد و ﻫﻤﺎن آواز را ﺳﺮ داد .ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﺣﺎﻟﻢ را ﺑﺎ ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ .و

ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﺪای را ﺳﺘﻮد ،ﺧﻮب ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻣﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ دﯾﺪﯾﻢ

ﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎخ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻗﺼﻪ ﺑﺎز ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎخ ﭼﻮن ﻗﺼﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻨﯿﺰک را ﮔﻔﺖ :در راه رﺿﺎی ﺣﻖ

آزادی .ﭘﺲ از ﻣﺮگِ ﺟﻮان ،ﺑﺼﺮﯾﺎن ﮔﺮد ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻮان ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و ﭼﻮن از ﺧﺎک ﺷﭙﺎرﯾﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎخ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﻣﻦ ﻓﻼن ﭘﺴﺮ ﻓﻼﻧﻢ .ﺷﻤﺎ را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﲑم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و

ﻣﺎل دارم در راه ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪم ،ﮐﻨﯿﺰﮐﺎﻧﻢ را ﻫﻤﻪ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎخ را ﺑﺮای در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدم .ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻪ

ﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻟﻪای ﺳﻮزﻧﺎک ﺳﺮ داد و ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دور ﺷﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪو ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن دور ﺷﺪ

در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮد را ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﱪ از او ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﻣﻦ روزی ﺑﻬﱰ از آن
در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪﯾﺪم .و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺷﻨﯿﺪم وﺟﯿﻬﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪم و ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری را دﯾﺪم ﮐﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺻﺤﺮا ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺧﺎک ﺳﭙﺎری ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ

ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ»:ﻫﻤﺖ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ آﻫﻨﮓ دﯾﺪار ﺗﻮﮐﻨﺪ ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ «.ﺟﻮان ﻧﻌﺮهای ﮐﺸﯿﺪ و

ﻣﺮد.

دﻗﯽ ﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻼ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﻣﻐﺮب دو ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖ دﯾﺪم .ﯾﮑﯽ در

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﲑوان ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﯽرﻓﺖ و از ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدم و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪم! و دﯾﮕﺮ دو ﭘﲑ ﻣﺮد را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ﺟَﺒَﻠﻪ و دﯾﮕﺮی

زُرَﯾﻖ ﺑﻮد و ﻫﺮ دو ﻣﺮﯾﺪان و ﺷﺎﮔﺮدان داﺷﺘﻨﺪ .روزی زرﯾﻖ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺟﺒﻠﻪ رﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران زرﯾﻖ آﯾﻪ
ای ﭼﻨﺪ از ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺟﺒﻠﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﺟﺎن داد .ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻪ زرﯾﻖ ﮔﻔﺖ:
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دوﺳﺖ دﯾﺮوزﮐﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻮ؟ ﺑﮕﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺎز ﻣﻘﺪاری ﺧﻮاﻧﺪ .ﺟﺒﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﺎری در

ﺟﺎ ﻣﺮد .ﺟﺒﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ -ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن و آﻏﺎزﮔﺮ ﺳﺘﻤﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﺟﻌﻔﺮ ﻣﱪﻗﻊ -ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮد -ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزی در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.

اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺎی ﮐﻮﻓﺖ ودر ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﯾﺪ را ﺷﻨﯿﺪن ﺳﻤﺎع روا

ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺎءاﻟﻠﻪ و ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و دﻟﺶ آﻟﻮده

ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﻧﯿﺎ و ﺷﺘﺎﯾﺶ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﻃﻤﻊ در ﻗﻠﺒﺶ ﺷﻌﻠﻪور ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺎن او را ﺑﻪ ﻟﻐﺰش

و ﻟﺮزش ﻧﯿﻨﺪازد و ﺣﺪود را ﻧﮕﺎه دارد .اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﺷﺪ از ﺗﺎﺋﺒﺎن و ﻗﺎﺻﺪان و ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺧﺎﺷﻌﺎن و ﺧﺎﺋﻔﺎن اﺳﺖ و

ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺎع ﺑﺎرِ روﺣﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای

ﻫﻮس وﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎدت ﺷﻮد و او را از ﻋﺒﺎدت و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎزدارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﺒﻮد

واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و از آن دوری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻤﺎع ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎﻧﮓِ
ﺧﺪاﺟﻮﯾﯽ را ﻧﺸﻨﻮد و در ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺧﺪای را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و او را ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ و رﺿﺎی او را ﺑﺠﻮﯾﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺒﺘﺪی اﺳﺖ و آداب ﺳﻤﺎع را ﻧﻤﯽداﻧﺪ از داﻧﺎ راه آن را ﺑﺮﭙﺳﺪ ﺗﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﻤﺎﻋﺶ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻨﺪد ﮐﻪ ﻣﻨﺰه از آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد و ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﭘﲑوی ﻟﺬتﻫﺎ و ﺧﯿﺎل

اﻧﮕﯿﺰیﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ راﻧﺪه ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد و ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺗﻮﻓﯿﻖﻫﺎﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ در وﺻﻒ ﺳﻤﺎع ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻨﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ رازی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ روزی ﻧﻪ ﻧﺰد اﺳﺮاﻓﯿﻞ اﺳﺘﺎد ذواﻟﻨﻮن رﻓﺘﻢ در

ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ زﻣﲔ آرام آرام ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮا دﯾﺪﮔﻔﺖ :ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ! ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ دﱃ در ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.

از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲑﻓﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از روﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ در روزی ﮐﻪ ازو ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن

ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻤﺎع ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮگﻫﺎ ﺑﻨﺎﻟﺪ .و

ﮔﻔﺖ :از ﻗﯿﺲﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣِﻤﺼﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ روزی اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﮐﻪ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

ﺧﺮاز ﺑﻮد ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﻤﺎع ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ آﻣﺪ

ﮐﻪ در آن ﻣﺮدی در ﺳﻤﺎع اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﺗﺸﻨﻪ در آب اﯾﺴﺘﺎده وﮐﺲ آﺑﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﯾﺎران ﻫﻤﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭘﺎی ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭼﻪ دﯾﺪی؟ و

ﺑﯿﺸﱰﺷﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮ او ﭼﲑه ﮔﺮدد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺟﻮاب ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﻤﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ را از ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ او درﯾﺎﻓﺘﻪاش را
ﺑﺎزﮔﻮﯾﺪﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﺣﺎلﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﲑد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺪا درهای از

آن ﺑﺪو ﻧﺒﺨﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎی اول ﺑﻤﺎﻧﺪ.

از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ رﺿﺎ ﻋﻠﻮی در ﺑﻐﺪاد ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ -و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ -ﮐﻪ :اﺑﻮﺣُﻠﻤﺎن

ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﻮﻓﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧَﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧَﺪ :ای ﺳﻌﺘﻪ! ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ)ﯾﺎ ﺳَﻌﺔَﺑﺮّی( و ﺑﺮ زﻣﲔ اﻓﺘﺎد و
ﻏﺶ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را ازو ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎنﮔﲑ ﺗﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ

)اِﺳﻊَ ﺗَﺮی ﺑﺮی(.
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ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻪ ﻋُﻠﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﻤﺎع را ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و اﻫﻞ ﻓﻬﻢ از اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ دلﻫﺎﺳﺖ .در ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ را ﻋﺘﺒﻪ ﻏﻼم آورده ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺎک اﺳﺖ ﺟﺒﺎر آﺳﻤﺎن.

ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣُﺤﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رﻧﺞ اﺳﺖ.

ﻋﺘﺒﻪ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ! از ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﲔ را ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﮕﻮ ای دروﻏﮕﻮ! ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن در اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ دو راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ودﯾﮕﺮی را درﻧﯿﺎﻓﺖ.

اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﭘﲑاﻣﻮن او ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪه-
ﻧﻮازﻧﺪهای ﺑﻮد .از ذواﻟﻨﻮن اﺟﺎزت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺪو اﺟﺎزت داد و او ﺧﻮاﻧﺪ:

اﻧﺪﮐﯽ از ﻋﺸﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ ﻣﯽﺳﺎزد

اﮔﺮ آن را در آﻏﻮش ﮔﲑم ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ
ﺗﻮ در دﻟﻢ ﻋﺸﻘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪای

ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از آﻏﺎز از آنِ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻮد

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻟﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪهﻫﺎی

دوﺳﺖ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽآﻏﺎزد ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺎﻣﻪای ﻧﻤﯽﺳﺮاﯾﯽ؟

ذواﻟﻨﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ وﺳﭙﺲ ﺑﺮ رو در اﻓﺘﺎد .ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ذواﻟﻨﻮن ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﺳﺖ آن ﮐﻪ ﺗﻮ ار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰی ،ﻣﺮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺖ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ذواﻟﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ

ﺧﯿﺰی اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ و اﯾﺠﺎد آﺷﻮب در دلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ،و او داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻢ در دﻋﻮای ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﯿﺎم

ﺗﻮ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺮد در ﻗﯿﺎم ﺧﻮد ﺻﺎدق ﻣﯽﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ...

از اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﮐﻪ در آن ﺳﻤﺎع ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮد ﭼﻮن درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را
ﺷﻨﯿﺪ:

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻬﺮت را ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻣﺪهام

و در ﻫﺮ ﻣﻨﺰل داﻧﺎﯾﺎن در ﺷﯿﻮۀ آﻣﺪﻧﻢ ﺣﲑان ﺷﺪهاﻧﺪ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ ﺑﺮ ﺻﻮرت دراﻓﺘﺎد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺠﺮهاش رﻓﺖ و در راه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﯿﺖ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﻮن از ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻮران ﻣﯽﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺳﺎق و ﻗﺪﻣﺶ ورم ﮐﺮد و اﻧﺪﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ داد.

از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ را -ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف ﺑﻮد -دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺳﻤﺎﻋﯽ وارد
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﮑﺘﻪای در آن ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻨﺪم ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎط اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺎ ﮐﻮﻓﺖ و در ﭘﺎ ﮐﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ:

ﻣﻦ ﺷﯿﺦ آردﺑﯿﺰم! اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺎل درون از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﯿﺦ آردﺑﯿﺰم.
او ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ و از ادب ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ دﭼﺎر ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﲑ ﻋﺎدی ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ

ﻫﺎی ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺷﻮد ﺑﺮ او ﻧﮕﲑﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ در ﺑﺎب اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ دراج ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺑﻐﺪاد ﺑﺮای زﯾﺎرت ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ راه
اﻓﺘﺎدم .ﭼﻮن وارد ری ﺷﺪم ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻪاش را ﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺪﯾﻖ ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟

دﻟﻢ از رازﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺰم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدم .ﺷﺐ را در ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ ﺻﺒﺢ آوردم وﺳﭙﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ

راه را آﻣﺪهام ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﺒﯿﻨﻢ ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯾﻢ را اداﻣﻪ دادم ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ او ﺷﺪم .وارد ﺷﺪم و از

اورا در ﻣﺤﺮاب ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم .روﺑﻪ روی او ﻣﺮدی ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎرش ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ را دﯾﺪﯾﻢ
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ﭘﺮﺷﮑﻮه ،ﺻﻮرت زﯾﺒﺎ و ﭘﺮرﯾﺶ ،ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم و ﺳﻼم ﮐﺮدم .ﺟﻮاﺑﻢ داد .ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻤﻢ

اﻧﺪاﺧﺖ وﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ از ﺑﻐﺪاد .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﻫﻨﮓ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ را داﺷﺘﻢ.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﮐﻨﯿﺰک ﺑﺨﺮﯾﻢ از آﻣﺪن ﺑﺮﻣﯽ

ﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻨﲔ آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﭼﻪ ﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ:
دوﺳﺖ داری ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﻏﺎر و ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم:
ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در زﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ
اﮔﺮ دوراﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮدی ﺑﻨﺎی ﻣﺮا وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ

ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﯾﻢ و ای ﮐﺎش را ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ

ﮐﺎش ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ای ﮐﺎش دﯾﮕﺮ ﺳﻮدی ﻧﺪارد

ﺷﯿﺦ ﻗﺮآن را ﺑﺴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ رﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻪاش ﺗﺮ ﺷﺪ .دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ از ﺷﺪت ﮔﺮهﻫﺎﯾﺶ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم! اﻫﻞ ری را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ .از ﺳﭙﯿﺪه ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ وﻗﻄﺮه

ای اﺷﮏ ﻧﯿﻔﺸﺎﻧﺪهام اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ در دﻟﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
ﺷﺒﻠﯽ ﺳﺨﺖ از اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآﻣﺪ:

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاق اﺳﺖ و ﻣﻬﺮﺗﺎن دﺷﻤﻨﯽ

دﯾﺪارﺗﺎن رﻧﺞ اﺳﺖ و ﺻﻠﺤﺘﺎن ﺟﻨﮓ

ﯾﮏ ﺷﺐ دﻗﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم ﮔﺮدش

ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
ﺧﺪای را ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دل دردﻣﻨﺪی را ﮐﻪ

از دوﺳﺖ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﺪارد دوﺑﺎره آرام ﺳﺎز

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺮدهﻫﺎ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در رازﻫﺎی آﻧﻬﺎ ژرف ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺗﻔﺎوت
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را در ﭼﺸﻢ دارد ﺑﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﲔ اﻧﺪک را ﺧﻮب درﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ -ﮐﻪ از اوﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ در وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن وﮐﺎﻣﻼن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻤﺎع
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ در ﺑﺼﺮه ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را

ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدم وﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ذﮐﺮﮔﻮﯾﯽ و ﻗﺮآن ﺷﻨﻮی و دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد در او ﻧﺪﯾﺪم اﻣﺎ

در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ روزی در ﻧﺰد او اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ :اﻣﺮوز از ﺷﻤﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﭘﺬﯾﺰﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)...ﺣﺪﯾﺪ .(۱۵ /ﺳﻬﻞ را

دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺮزان ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﻮ او را ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ

دوﺳﺖ ﻣﻦ ،دﯾﮕﺮ ﭘﲑ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهاﯾﻢ! ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ اوﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻞ را
دﯾﺪم -در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم -ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﻮرۀ ﻓﺮﻗﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﮥ:
ﻗﺪرت اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ)ﻓﺮﻗﺎن .(۲۶ /ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب در آﻣﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺎ درآﯾﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی

ﮐﺎرش را ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ از او ﭼﻨﲔ ﮐﺎری ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪهام .ﺷﻨﯿﺪم اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهای ﺗﻐﯿﲑ و اﺿﻄﺮاب ﺗﻮﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﲑوﻣﻨﺪ ﺑﻮدی ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟
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ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دل ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﲑد و از ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻫﻤﲔ

ﺧﺎﻃﺮ واردﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ او را دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯽ ﻧﲑوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ اﺻﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ آن را ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ روزی
ﻣﺮدی او را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن دﯾﺪﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ دﻟﻤﺎن ﺗﲑه

ﮔﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﺷﺪ .و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻤﺎع دﻟﻤﺎن را ﻧﻤﯽﻟﺮزاﻧﺪ ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺳﻤﺎع ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪارد.

ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮥ ﺳﻬﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن او

ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺮاﻗﺐ دل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را در آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع،
ﺣﺎﻟﺶ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻤﺎع اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در وﺟﺪ اﺳﺖ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﭼﺸﺶ او ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮﮔﺰ از ﭼﺸﺶ ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ .از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﺟﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﺟﯿﻬﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺧﺎﻧﮥ ﺣﺴﻦ ﻗﺰّاز ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮاﻻن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن وﺟﺪ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣِﻤﺸﺎد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ درآﻣﺪ ﭼﻮن ﺑﺪو ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻤﺸﺎد ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا آرام ﺷﺪﯾﺪ؟

ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺎﻧﮓ اﻧﺪازﻧﺪ دﻟﻢ را ازو ﺑﺎز ﻧﺪارﻧﺪو اﻧﺪﮐﯽ از درد

دروﻧﻢ را درﻣﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻪ از

ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮی و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮی ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎسِ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎﺳﺖ دﮔﺮ ﺷﺴﺘﻪ و ﭘﺎک ﺷﺪه

و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﲑی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻐﻤﻪ و آﻫﻨﮓ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آواﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﮥ اﻧﮕﯿﺰه
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖدار و دروﻧﺸﺎن ﭘﺎک و ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﯽِ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ و زﺷﺘﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ)ﺣﺪﯾﺪ.(۲۱ /

ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻨﯿﺪ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮ ﺷﻌﺮﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻤﺎع را ﺷﻨﯿﺪهای و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهای

و ﭘﺎ ﮐﻮﻓﺘﻪای و دﺳﺖاﻓﺸﺎﻧﺪهای ﭼﺮا اﻣﺮوز ﭼﻨﲔ ﺻﻔﻪﻧﺸﲔ و آرام ﮔﺸﺘﻪای؟ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ :ﮐﻮهﻫﺎ
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﯽﭘﻨﺪاری آراﻣﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺮﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را

اﺳﺘﻮار آﻓﺮﯾﺪ)ﻧﻤﻞ .(۸۸ /ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮاد ﺟﻨﯿﺪ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺪام ﻣﻦ ﻣﯽ
ﻧﮕﺮﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ ﭼﻪ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮی از اﻫﻞ ﮐﻤﺎل در ﺳﻤﺎع اﺳﺖ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺰرﮔﺎن در ﺳﻤﺎع ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ دوﺳﺘﯽ

آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮی ﺷﺎﯾﺪ از ﻋﻠﻢ و اﺳﺘﻮاری و ﺑﺰرﮔﯽِ ﻋﻘﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و آداب ﺳﻤﺎع

ﭼﯿﺴﺖ و ای ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﻫﻢ ﺳﺨﻦ آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺖ ﺳﻌﮥ اﺧﻼق و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رازﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺟﻨﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ در ﺳﻤﺎع ﯾﺎد ﺣﻖ و ﭘﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ داوود دﯾﻨﻮری دﻗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﮏ

ﮐﻠﻤﻪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺲ از آن در ﭘﻮﺷﺶ آن ﻣﺎﻧﺪهام .ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی

ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺟﻨﯿﺪ آﻣﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف ﻫﻢ ﻧﺰد ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﭼﻪ وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﮑﻮﻫﺸﮕﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه داﺧﻞ
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ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮد و ﺑﺎ دو زﻧﺠﲑ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد .ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ رو ﺑﻪ آن ﻣﺮد

ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ای دوﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﲔ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .ﻣﺮد ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و رﻓﺖ.

ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻤﺖ ﺳﭙﺎﻫﯽ از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دل اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻧﲑو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﺰ دل ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺮ دل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ از دوﮔﻮش ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ذﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖِ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه و دﻟﺶ ﻧﺮم

ﺷﺪه اﺳﺖ و در دروﻧﺶ اﻧﻘﻼب و ﺷﻌﻠﻪای ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ و رﻓﺘﺎرش ﺗﻮ را ﺑﯽﻧﯿﺎز از

ﮔﻔﺘﺎرش ﻧﺴﺎزد ،ﭘﻨﺪش ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﮐﺮدار ﻣﺮد داﻧﺎ ﺑﺮای ﻫﺰار ﻣﺮد ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ
از ﭘﻨﺪ و ﺣﺮف ﻫﺰار آدم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮاد ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺳﻤﺎع ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﺷﻌﺮ و ذﮐﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن

را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺪای زﯾﺒﺎ و آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮش و ﻟﺬت و ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻧﺎزک دﱃ و ﺷﻮر و

ﻧﺸﺎط در درون آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽآن ﮐﻪ ﺑﺪان اﺑﺰار و ﺻﺪاﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ آرام و راﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ

آﮐﻨﺪه از ﺻﺪا و ﺻﻮت اﺳﺖ .ﭘﺲ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﺳﻤﺎع و در ﺳﻤﺎع ﺷﻨﯿﺪن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎ روح ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردﮐﻨﻨﺪ وﺷﺎدﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎد ﺣﻖ ﮐﻨﻨﺪو ﺑﺎ ﺳﻤﺎع ﺷﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻤﺎع
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻤﺎع و ﺷﻨﯿﺪنﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﭘﺮوازﻫﺎی دل و ﺧﻮﺷﯽ وﻗﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎل،

ﻧﲑوﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﲑوﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﮥ درون اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺷﲑﯾﻦﮐﺎریﻫﺎی دل درﮔﺎهِ ﺷﻨﯿﺪن و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﺪن .ﺷﻨﯿﺪن و

درﯾﺎﻓﱳ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ و دل ﺷﺎﻋﺮی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻗﺮآنﺧﻮاﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼوت آن را

درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺮآن وﺷﻌﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزهای ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎ روح ﺧﻮد درﯾﺎﺑﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ دو ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ ﺳﺮوده و ﻗﺎرﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ را دارد ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ در ﻧﺸﺎط ﺳﻤﺎع آن را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﻪ ﮔﺎه

ﺗﲑاﻧﺪاز ﺑﻨﲑوﺗﺮ و زﻣﺎن روﺷﻦﺗﺮ و ﻋﻠﺖﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻄﻒ ﻗﺮارﮔﲑﻧﺪ و ﻫﻤﻨﺸﲔ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ از ﻟﻐﺰشﻫﺎ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻣﯽآورﯾﻢ:

از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﺑﻐﺪادی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روزﮔﺎر ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﺒﯽ ﺑﲑون زدم و ﺑﺎ آوازی ﺧﻮش

اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم -ﭼﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻮدم.
در ﻃﯿﺰ ﺑﺎد اﻧﮕﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﭘﺮﮐﺸﯿﺪهام

در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪهام از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،آب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ
در ﻫﻤﲔ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

در دوزخ ﻧﯿﺰ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻮﺷﯿﺪه

دﯾﮕﺮ در درون ﭘﯿﮑﺮش روده و ﻣﻌﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺑﮥ ﻣﻦ و اﺷﺘﻐﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﻃﻞ را ازو دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﻟﻐﺰﺷﺶ را اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او را از ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رزﻋﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ
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ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻗﺪم ﻣﯽزدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺮدی ﺗﻨﺒﻮر ﻣﯽزد و ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ:

ای ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن دادِ ﻣﺎ را ﻧﺪادﯾﺪ

و در درازﻧﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﯾﺪ
از ﺷﺮط ﻣﻬﺮورزی آن ﺑﻮدﮐﻪ ﺷﻤﺎ

در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ:

ای ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن ﺑﺰودی ﻣﯽﻣﲑﯾﺪ

و ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺘﺎن را آﻓﺖ و آﺳﯿﺐ ﻓﺮاﻣﯽﮔﲑد
و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺟﻮابِ ﺣﺎل او را داد و راز ﺿﻤﲑ او را ﮔﺸﺎد و ﻗﺒﺢ ﻣﻘﺼﺪﮔﻮﯾﻨﺪه را ﺑﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ.

داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره از ﺷﺒﻠﯽ آوردهاﻧﺪ .روزی ازو ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ :ﮐﺎﻓﺮان ﻧﲑﻧﮓ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻧﲑﻧﮓ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﺪا ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﲑﻧﮓ ﮐﺎر اﺳﺖ)آل ﻋﻤﺮان .(۵۴ /ﺟﻨﯿﺪ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﲑﻧﮓ ﮐﺎﻓﺮان

را ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﲑﻧﮓ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮان

دﮔﺮﮔﻮﻧﺸﺎن ﺳﺎزد .ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮد و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻮاب راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آواز
ﻃﻨﺒﻮرﻧﻮازی را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪهای:

ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﮕﺮی -ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ -ﮐﻨﺪ در ﻧﮕﺎﻫﻢ زﺷﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺮدار از ﺗﻮ در ﻧﮕﺎﻫﻢ زﯾﺒﺎ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﯾﻦ اﺷﺎرت ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ در دل آن ﺳﺨﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﲑد
ﮐﻪ»:ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻤﺸﺪۀ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ «.ﮔﻮﯾﻨﺪه ،ﭘﺮﺳﻨﺪه وﺧﻮاﻫﻨﺪه اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ -.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ

ﺷﻨﯿﺪهام و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را زﺷﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در
ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ و ﻧﻮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﮐﺮاه دارﻧﺪ

ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻬﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰد .ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن و اﺋﻤﮥ ﻣﺘﻘﺪم و ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺎﺑﻌﺎن

ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﯿﺪه آن را ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،و ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺮدهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺪان و ﺗﺎﺋﺒﺎن و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن
ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﻢ ﻟﻐﺰش وﮔﻨﺎه و دراﻓﺘﺎدن ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﻮت و ﺣﺮام و ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ

ﻫﺴﺖ .وﮔﺮوﻫﯽ آن را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و ﺑﺪان روی ﻣﯽآورد و ﺷﻌﺮ و

رﺑﺎﻋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ راه ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ :ﯾﺎ اﻫﻞ ﺑﺰن و ﺑﺸﮑﻦ و دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﯾﺎ از ﮐﺎﻣﻼن و

رﺳﯿﺪﮔﺎن و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﺸﺘﻪ و دﻧﯿﺎ را دور اﻓﮑﻨﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺿﯿﻪ

رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه آورده و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ دوﻣﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﺷﻤﺎر

اوﱃﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺎع و ﻧﺸﺎط درآﯾﯿﻢ؟ ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺎع و ﺗﺮاﻧﻪ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ
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و ادای واﺟﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﭙدازﯾﻢ .و از ﻣُﺤﺮّﻣﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﯿﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ

رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﲑ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﻫﻢ در
آﺗﺸﯿﻢ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ روزی ﺑﺮای ﺟﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ازو ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﺮی

ﺳﻘﻄﯽ رﻓﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺧﱪ؟ ﺷﻨﯿﺪهام ﯾﺎران ﺗﻮ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯿﭽﺎره!

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ درون ﻣﺮا درﯾﺎﺑﯽ و ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ را ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﯿﺰی از ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﮕﻮ .ﺳﺮی
از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﺎریﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان و ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺎع را ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻮام درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻤﺎع ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ

در درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ وﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺪن ﻋﺎﻣﻪ از ﺳﻤﺎع ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاص را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ وﻗﺖ را در ﺳﻤﺎع ازﮐﻒ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﱪان ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در آن ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ

ﺳﻤﺎع درﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﻨﺸﲔ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺟﻨﺴﻨﺪ و از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻤﺎع را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻫﻞ روزﮔﺎر ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ از ﺳﻤﺎع و آواز و آﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﻫﺎی اﺳﻼم واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮک ﮐﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻤﺎع و آواز ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﺪان ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺗﻮﺷﮥ ﮔﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری آﺧﺮت رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ از آن ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.

ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل و ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﻧﯿﺰ ﺳﻤﺎع را ﺧﻮش ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن راﺳﺖ و وﻗﺘﺸﺎن

ﺧﻮش و ذﮐﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺎﻓﯽ و دروﻧﺸﺎن ﭘﺎک و دلﻫﺎﯾﺸﺎن آﻣﺎده و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖدار و ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺸﺎن

ﺟﺎری اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ذﻫﻨﺸﺎن ﻧﻤﯽﻟﻐﺰد و ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن ﻓﺮو ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ذرات ﺧﻮﯾﺶ

آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﺧﺎﻃﺮی ﮐﯽ و ازﮐﺠﺎ آﻣﺪ و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮓﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﻏﺮق ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی درون ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﯿﺎﯾﺸﻨﺪ و از ﻟﻄﻒ و اﺷﺎرت دوﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و

ﻋﺘﺎبﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﻨﺸﲔ ،او را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪو راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺖ او ﺑﺮﻣﯽدارد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺪاﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻠﻘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ
ﮐﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ)ﻣﺎﺋﺪه.(۵۴ /

اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﻤﺎع ﺑﻪ دﺳﺘﻢ آﻣﺪ در اﯾﻦ روزﮔﺎر و در اﯾﻦ وﻗﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ .و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

۱۶۲

ﮐﺘﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ وﺟﺪ
ﺑﺎب اول در ذﮐﺮ اﺧﺘﻼف رأی ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﺑﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در ﺑﺎب ﭼﯿﺴﺘﯽ وﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
وﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ وﺟﺪ راز ﺧﺪاوﻧﺪ در درونِ ﻣﺆﻣﻨﺎنِ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻘﲔ اﺳﺖ.

از ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﺟﺪ ﻫﻤﺎن روﯾﺎروﯾﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎ آوردهاﻧﺪ آﻣﺎده
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ)ﮐﻬﻒ (۴۹ /ﯾﻌﻨﯽ رودروﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ آن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ)ﺑﻘﺮه/

 .(۱۱۰ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ دل ﺑﺎ آن روﯾﺎرو ﺷﻮد اﻋﻢ از ﻏﻢ و ﻓﺮح ﻫﻤﺎن را»وﺟﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ از دلﻫﺎﯾﯽ ﺧﱪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﻤﲔ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮای دلﻫﺎ وﺟﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دلﻫﺎی درون ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﻮرﻧﺪ)ﺣﺞ .(۴۶ /ﯾﻌﻨﯽ از وﺟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪاﯾﻨﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺟﺪ دارد وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎری از آن اﺳﺖ ﻓﺮق ﻧﻬﺎد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وﺟﺪ ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺧﺪاﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آرام اﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﺎآرام اﺳﺖ و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮ ﻣﯽ

دﻫﺪ و ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ازوﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از درون ﺧﻮﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ :آﻧﻬﺎﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزد)ﺣﺞ .(۳۵ /ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﺪ دو
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

-۱وﺟﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﺪرت،

-۲وﺟﺪ ﺑﺮای دﯾﺪار.

ﭼﻮن ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﱳ ﻧﺪارد)ﺑﻘﺮه (۱۹۶ /و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ

ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﺮدهاﻧﺪ)ﮐﻬﻒ (۴۹ /ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ وﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺧﻮد ﺳﺎزد وﺟﺪ ﻗﺪرت
اﺳﺖ و ﻫﺮ وﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ او را از ﺧﻮدﺳﺎزی وﺟﺪ دﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺣُﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

-۱آن ﮐﻪ ادﻋﺎی ﮐﺸﻒ و رﺳﯿﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-۲آن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﻣﯽرﺳﺪ و ﮔﺎﻫﯽ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.

-۳ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۴واﺟﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﻮ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.

از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ وﺟﺪی را ﮐﻪ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﺒﺎه

اﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺑﺸﺮﯾﻦ زﯾﺎدﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺟﺪ رﻓﻊ ﺣﺠﺎبﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪۀ رﻗﯿﺐ و

آﮔﺎﻫﯽ دل و ﻧﮕﺮﯾﺴﱳ ﻏﯿﺐ وﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ راز و اﻧﺲ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادهﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ از دﺳﺖ دادن ،از ﯾﺎد ﺑﺮدن

ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :وﺟﺪ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم از درﺟﺎت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ واﯾﻦ وﺟﺪ ﻣﯿﻮۀ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ

ﻏﯿﺐ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﭽﺸﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻮش را در دل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و ﮔﻤﺎنﻫﺎ را از وﺟﻮد
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ﺧﻮﯾﺶ دور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از وﺟﺪ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و

اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺒﺎب ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﱪد و ﯾﺎد ﺧﺪا را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن
آرد و دﻟﺶ را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺎف و روﺷﻦ ﺷﻮد و ﭘﻨﺪ در او اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﻨﺎﺟﺎت در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﻠﻮت ﻟﺬت

ﺑﱪد و ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪاش را ﺑﺎ ﮔﻮشﻫﺎی ﻧﯿﻮﺷﻨﺪه ﺑﺸﻨﻮد و ﻗﻠﺒﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪه و رازی ﭘﺎﮐﯿﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﺪ را
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ وﺟﺪ درﯾﺎﻓﺖِ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ درﻧﺰد او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب دوم در ﺻﻔﺎت واﺟﺪان
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﺮﺳﺎن را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﻧﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دل
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪاﺳﺖ)زﻣﺮ .(۲۳ /اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺖﻫﺎی واﺟﺪان اﺳﺖ .وﮔﻔﺘﮥ او :دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزد)اﻧﻔﺎل/
 .(۲ﻟﺮزش دل ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻔﺎت واﺟﺪان اﺳﺖ .در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد آن روزﮐﻪ از ﻫﺮﮔﺮوه ﮔﻮاﻫﯽ آورﯾﻢ و ﺗﻮ را ﮔﻮاه آﻧﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ)ﻧﺴﺎء.(۴۱ /و ﻧﺎﻟﮥ دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ

دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺟﺪان اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد ،ﮔﺮﯾﻪ  ،ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎدن ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺟﺪان

ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﺟﺪان دو ﮔﺮوﻫﻨﺪ:
-۱واﺟﺪان،

-۲ﻣﺘﻮاﺟﺪاﻧﻮ

واﺟﺪان ﺑﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

-۱ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ وﺟﺪ ﺧﻮﯾﺶ دﻣﺴﺎزﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﭼﲑﮔﯽ ﻧﻔﺲ و ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮی و ﺗﻐﯿﲑ ﻃﺒﻊ
از آن دور ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و وﻗﺖ و ﺣﺎل و وﺟﺪﺷﺎن ﺗﲑه ﻣﯽﮔﺮدد.

-۲ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺪاﻫﺎی آﻣﺪه از ﻫﺎﺗﻒ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺷﺎد

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

-۳ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺮق وﺟﺪ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ و اﯾﻦ وﺟﺪ آﻧﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ واﺟﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺤﻮِ وﺟﺪِ ﺧﻮﯾﺶ

اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﻫﻤﻪ ،ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺟﺪ ،ﺧﻮد وﺟﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن.

ﻣﺘﻮاﺟﺪان ﻧﯿﺰ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

-۱دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﻞ وﺟﺪ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ در آن دﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ آن

راﻫﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.

-۲دﺳﺘﮥ دوم ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎلﻫﺎی ﺧﻮﺑﻨﺪ و از ﻋﻼﯾﻖ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه واﺳﺒﺎب ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮاﺟﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ

ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ دﻧﯿﺎ را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮاﺟﺪﺷﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮﺧﯽ ،ﺷﺎدی و ﺳﺮور اﺳﺖ

ﭼﻪ ﻫﻤﺪم ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﻨﺪ و از ﻋﻠﻢﻫﺎ رﻫﺎﯾﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻧﮑﺎرﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮاﺟﺪ

ﺟﺰو ﺗﺼﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ رو ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﺪﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ

آﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﻮاﺟﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﺪ زدن اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ وﺟﺪ ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻄﮥ ﺑُﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﮐﯽ)ﮔﺮﯾﻪ وﮔﺮﯾﻪﻧﻤﺎﯾﯽ( اﺳﺖ -و ﺧﺪا

داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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-۳دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ،درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺗﻮان ﺣﺎﻻن و ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﭼﻨﺪان دﱃ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن از ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺪام

و درون ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﻧﺪوه آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﯽﮔﲑد ﺑﻪ ﺳﻮی وﺟﺪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺤﻈﻪ
ای ﺷﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺘﻨﺪ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻮﯾﺪ از ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺼﺎر ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر را روزی ﮐﻪ از زﻧﺪان ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ دار

ﮐﻨﻨﺪدﯾﺪم ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ»:ﺑﻪ اﻧﺪازۀ وﺟﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺮﮐﺲ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد «.و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﲑان ﺑﻐﺪاد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .از اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺳﻘﻢ وﺟﺪﮐﺴﯽ

را درﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺻﺤﺖ آن ﭘﺬﯾﺮش آن دردر دل واﺟﺪان اﺳﺖ و ﺳﻘﻤﺶ اﻧﮑﺎر آن در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﻮم در ذﮐﺮ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﺎدق
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :آه ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ اواز ﻧﻤﯽ
داﻧﺪﮐﻪ در دﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آه از ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روزی ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ

دﯾﻮار زد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ .ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺗﻮ ،ﺑﺎ ﮐﺪام ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای درﻣﺎن دﺳﺘﺖ آﻣﺪهام .ﺷﺒﻠﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮهاش ﺿﺮﺑﻪای زد و دورش

ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ از او ﺑﻮد .ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮏ را دﯾﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺪام ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﻣﻦ آﻣﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ او .ﺷﺒﻠﯽ دﺳﺘﺶ را ﺑﺪو داد و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ دارو را در ﻣﻮﺿﻊ

درد ﺑﮕﺬارد ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﺎط آﻣﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع زﺧﻢ ﻧﻬﺎد و ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن زﺧﻢ ﭘﺎرهای ﺑﺮ ﺟﮕﺮم روﯾﯿﺪ

از درد ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺑﻨﺪﯾﺎن زﻧﺠﲑی ﮔﺮﻓﺘﺎرﮔﺸﺘﻢ

از اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮد آﻣﺪ و ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف
در ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .در آﺧﺮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ای ﺑﺴﺎ ﭘﺮﻧﺪهای دﻟﻤﺮده ﮐﻪ در ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه

ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،درد آواﯾﯽ ﻏﻤﮕﲔ ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﺪ

ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﻢ دل او را ﻧﺮم ﻣﯽﺳﺎزد

و ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪاش ﻣﺮا ﺑﻪ رﻗﺖ درﻣﯽآورد
او اﮔﺮ ﮔﻼﯾﻪ ﺳﺎزﮐﻨﺪ ﻣﻦ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ

وﮔﺮ ﻣﻦ ﮔﻼﻳﻪ ﺳﺮ دﻫﻢ او درﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺎهِ درد او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ
و او ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درد درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

ﻧﻮری اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﯿﺎن آن ﮔﺮوه ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮاﺟﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﯾﮑﯽ

از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ در ﺑﺎب ﻣﺤﺒﺖ از ﻣﺮدی واﺟﺪ در ﺣﺎل ﺳﻤﺎع ﺑﺸﻨﻮم و
ﺣﺎﻟﺖ او را در ﺳﻤﺎع ﺑﺪاﻧﻢ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .دﻟﯿﻞ آن را از ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻋﺎرف ﻫﺮﮔﺎه
ﯾﻘﲔ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪو از ﺳﺮ ﺑﻐﺾ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﺖ

و ﺗﻠﺦ دارﻧﺪ رﮔﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﺑﲔ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺟﺰ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻓﺮود ﻧﻤﯽ
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آﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎن او را ﭘﺎک ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺑﺮﮐﺸﻨﺪ و او را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻋﺎرف ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺪ

ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﺣﺶ ﭘﺮ ﺑﮕﲑد و ﺷﻮق او را ﺑﻪ ﻧﺸﺎط آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺎط در دم ﻣﺮگ ﺷﮕﻔﺖآور ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮدﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﺟﺎ آرد.

از ﭘﲑی ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن وﺟﺪ و ﺗﻮاﺟﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :وﺟﺪ ،آﻏﺎزِ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻏﯿﺒﺖ و رﺳﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎﺳﺖ ﺣﺎل

آن ﮐﻪ ﺗﻮاﺟﺪ داﺧﻞ در ﮐﺴﺐ و ﺑﻪ اوﺻﺎف ﺑﻨﺪه از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و آن ﮐﻪ وﺟﺪ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽ

دارد ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯽ در ﻣﺘﻮاﺟﺪان ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺣﲑیِ واﻋﻆ ﻣﺮدی را در ﺣﺎل ﺗﻮاﺟﺪ

دﯾﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺻﺎدق ﺑﻮدی ﮐﺘﻤﺎن آن را ﻋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﯽ و اﮔﺮ دروﻏﺰن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺸﺮک ﮔﺸﺘﻪای .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا

داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺳﺨﻦ او اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً از ﺑﺎب دﻟﺴﻮزی و ﺷﻔﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ و
دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮد .و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﻤﺎع ﺑﺮ دلﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت آن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺪی -در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮ او -ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ روزی
در ﺣﻀﻮر ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ از ﻣﻮاﺟﯿﺪ ﺗﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و ﮐﻠﻤﺎت و اذﮐﺎر ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪۀ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﻪ دل ﺑﻨﺪه

را ﻧﲑو ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ آورده ﺷﺪ .ﺳﺮی ﮔﻔﺖ -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ -آری ،ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻓﺮو ﻣﯽآﯾﺪ و او آن
را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻔﺖ :در دلِ ﻣﻦ آﻣﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮی ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه

اش ﻣﯽزﻧﻨﺪ و او در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﻮر درﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺳﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و او ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

از ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ وﺟﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﲑو ﮔﺮد از آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻫﻤﻮ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻤﯽِ وﺟﺪ ﺑﺎ زﯾﺎدیِ ﻋﻠﻢ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ از وﺟﺪ اﺳﺖ.

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻗﻮل ﭘﺪرش ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را وﺟﺪﻫﺎی ﻧﲑوﻣﻨﺪ ﻣﯽرﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺞ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر روز ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و او ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و در ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺮق ﻣﯽﮐﺮد در

ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﭘﲑاﻫﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی از او در ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﭙﺳﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺮهای از ﺳﺨﻨﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .از اﺑﻮﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ

از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺒﻠﯽ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد .اﮔﺮ از ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﯽرﺳﯿﺪ از او ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ درﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ

ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻬﺮه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :روزی در ﭘﯿﺶ ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ از ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ.

دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ روی آﺳﺘﲔ ﺧﻮد زد و آن را ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ آﺳﺘﲔ از ﺷﺪت ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪ

دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪام .ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮو رﻓﺖ و از ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ ﭼﻬﺮهاش ﭼﻮن ﻣﺎه ﺷﺐ

ﭼﻬﺎرده ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻮان ﻧﮕﺎه ﺑﺪو ﻧﺒﻮد از ﺷﺪت زﯾﺒﺎﯾﯽ .ﭼﻬﺮهاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و رﻓﺖ.

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑّﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﮔﺎه ﭼﻨﺎن وﺟﺪ و ﺳﺮﺷﺎری در دﱃ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﲑد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺣﺎلﻫﺎی

ﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﭘﯿﺸﲔ در وﺟﻮد او ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ ﻧﲑوﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖِ ﺣﻖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎز و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ

ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮش ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪی درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﺟﺰ او ﻫﯿﭻ در وﺟﻮدش ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻣﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ:
ﻣﺴﺘﯽ وﺟﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ
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و ﻫﻮﺷﯿﺎری وﺟﺪ در وﻗﺖ وﺻﺎل ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ واﺟﺪان آرام و واﺟﺪان ﻧﺎآرام و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪامﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪای در ﺑﺎب وﺟﺪ دارد ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﺪام ﺑﺮﺗﺮ و واﻻﺗﺮ اﺳﺖ:

ﺣﺮﮐﺖ در وﺟﺪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮن در آن؟ ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﮑﻮن و ﺗﻤﮑﻦ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﺎآراﻣﯽ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

در ﺟﻮاب اوﮔﻔﺖ -ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ :ذﮐﺮﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ دل را آرام ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ آراﻣﺶ ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ دل را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و اﻧﮕﯿﺰش و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮ از آراﻣﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﮑﻮن واﺟﺪ را ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدادﻧﺪو آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪۀ ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎردﻧﺪ ﭼﻪ در وﻗﺖ

ﺟﻮﺷﺶ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮ اﺟﺰا و اﻋﻀﺎیِ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و اﺷﺮاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎﮔﻪ ﮔﺎه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ در دل ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞﻫﺎی
ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻮان ﮐﺸﺶ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺎن واﺟﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮاری ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﯿﺰش و ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﺎآراﻣﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﻬﱰ اﺳﺖ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از واردﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺴﺎز دﻟﻨﺪ و دل را ﻧﺮم و آرام ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و
ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای وﺟﻮدِ واﺟﺪ اﺳﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﮑﻮن را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﻧﻬﺪ از ﻫﻤﲔ دﯾﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ

آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺮدﺗﺮ و ﺑﺸﮑﻮهﺗﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪارﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .و آن ﮐﻪ ﻧﺎآراﻣﺎن را ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﺎن و

ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﮑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﱰ از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﻬﱰﻧﺪ ﭼﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﺮ دو

ﺧﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺳﮑﻮن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰانِ
ﮔﺴﱰدﮔﯽ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﲑوی وارد ﺑﺮ ﺟﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻋﺎرف ﺑﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ ﺣﺎل آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز دارد و

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل آرام ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻧﻘﺺ و ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل اﻫﻞ

ﺗﻮاﺟﺪ ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﯿﺰ از اﻫﻞ ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ .واردِ ﺑﺮ دلﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﺎﮐﯽ دلﻫﺎ و دروﯾﺸﺎن از ﭘﺮدهﻫﺎیِ ﻧﻮرﮐُﺶِ

درون اﺳﺖ ﮐﻪ درک و درﯾﺎﻓﺖ واردات دل را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﻫﻞ دل و ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺪان اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮرﯾﺪﮔﺎن و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﺎن را ﺣﺎل دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ
ﮔﲑﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﮔﺰﯾﺪهای ازﮐﺘﺎب»وﺟﺪ« ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :وﺟﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ذﮐﺮﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮف ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺑﺮای ﻟﻐﺰش ﯾﺎ

ﺳﺨﻨﯽ ﻟﻄﯿﻒ ﯾﺎ اﺷﺎره و ﻓﺎﯾﺪه و ﯾﺎ ﺷﻮق دﯾﺪار ﯾﺎر ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ اﻧﺪوه از دﺳﺖ دادن ﯾﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﺶ

ﺣﺎل ﺗﺎزه ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎت رازﮔﻮﻧﻪ در آدﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .وﺟﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ،
ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ،ﻏﯿﺐ و ﺳﺮّ ﺑﻪ ﺳ ّﺮ اﺳﺖ و ﺑﲑونﮐﺸﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺎن از زﯾﺎﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در

ﻋﻠﻢ ازﱃ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮑﻮﺷﯽ و آن را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯽ و ﭘﺎداش آﺧﺮت ﺳﺎزی و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم و ﻣﻮرد

ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﺎ آوری .ﭼﻪ اوﺳﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺘﻮﱃ آﻧﻬﺎ و ﻣُﻠﻬﻢ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و آﻣﻮزﻧﺪۀ ﻃﺮﯾﻘﮥ

ﮐﺴﺐ آن .ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ﺑﺪو ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ وﺟﻮد اﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :وﺟﺪ ،ﻫﻤﺪﻣﯽ ﭘﺎﮐﯽ و اﻓﺰون

ﺧﻮاﻫﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﺶ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎرش را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن

۱۶۷

ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎن در آن آزﻣﻨﺪ و آرزوﻣﻨﺪﻧﺪ وای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎن را ازﮐﻒ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻗﺮب اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از ورود آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪان اﻧﺲ ﻧﺪارﻧﺪ .وﺟﺪ ﻧﯿﺰ

ﺑﺮقآﺳﺎ ﺟﺎن را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﻫﺮ دو را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ورودش ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ اﻧﺪوﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻨﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ.

ﻟﺮزش و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و زوال اﻋﻀﺎ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﮕﯽ از ﺷﻮﮐﺖ ورود وﺟﺪ اﺳﺖ .راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺪ

و رﻓﺖِ وﺟﺪ ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮد اوﻟﯿﺎﺋﺶ را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و ﻫﻮای آﻧﺎن را

ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﺮدﻫﺎﺷﺎن ،ﭘﺎﻫﺎﺷﺎن و ﺟﺎنﻫﺎﺷﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ورودﮔﺎه آن ﻫﻮﯾﺪا
ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ ﻟﺤﻈﻪای ﭘﺎﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ و دوﺳﺖ ﺣﻖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدﻧﯽ از دﯾﺪ دوﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :وﺟﺪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ دل و ﺗﻮﻫﻢ ﺣﻖ و ﻇﻦ ﯾﻘﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ دل از ﭘﺎﮐﯽ

اﻋﺘﻘﺎد و ﺻﻔﺎی ذﮐﺮ دوﺳﺖ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﲔ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎری و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﺑﻬﻮش ﺷﺪ ﻫﺮ

ﭼﻪ را درﯾﺎﻓﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﺎﻧﺶ از اﻓﺰوﻧﯽ ﯾﻘﲔ از راه ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑد،
ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺮب ﯾﺎ ﺑُﻌﺪش از ﺧﺪا و دﯾﺪن او در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن در وﺟﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮارﻧﺪ و ﺗﻮانِ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺎرهای از دﯾﺪهﻫﺎ را دارﻧﺪ واﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای

دﯾﮕﺮان ﮐﻪ آن را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺧﱪ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﮔﺎه از ﺳﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ دوﺳﺖ ﻫﺮ

ﭼﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ دوﺳﺘﯽ را دﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و او را از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ وﺟﺪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻤﺎع ﺑﺮ ﺟﺎن

درآﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪ آن را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .ﻋﺎرف ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﺪ ﻧﲑﻧﮓ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ
ﺑﺴﯽ ﻧﺎزﮐﯽﻫﺎ در آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽِ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺪو آرام ﮔﲑد و ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮش را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزد و ﯾﺎ

ﮔﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﻤﺎرد .اﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﻧﻈﺮ آﺳﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ دل ﻫﺮ ﭼﻪ را

ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ آن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از راه ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﱰوک ﻣﻬﻤﻞ ﭼﻮن ﺗﺎزه و ﺑﺎ

ﻃﺮاوت ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﯾﺰﻧﺪۀ اﻧﺪک ﭼﻮن ﺟﻮﺷﻨﺪهای ﺳﺮﺷﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﻓﮑﺮ ﭼﻮن ﺛﻤﺮات ذﮐﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻨﻬﺎ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﺗﻤﯿﺰ درﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زوال ﻋﻠﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﺳﺮِ ﻋﻠﻢ وﺟﺪ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد وﺟﺪﺷﺎن

ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﺟﺪی ﮐﻪ اﻫﻞ ﺛﺒﺎت راﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﮔﻮﺷﻪ ﺑﮕﲑﻧﺪ و ﺟﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،آن وﺟﺪ ﺑﺮای آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺲ و ﻗﺮب آﻧﻬﺎ را از وﺣﺸﺖ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ دل ،دوری راه را از ﺑﲔ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ای

ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪای را درﯾﺎﺑﻨﺪ و وﺟﺪﺷﺎن ﭘﺮﮔﲑد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﺟﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺘﺸﺎن را ﺑﺪانﻫﺎ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﮔﺮدآﻣﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن را ﺧﻮاﻫﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن را

ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻣﯽزﯾﻨﺪو ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺪاﯾﯽ رﯾﺸﮥ ﺟﺎن را ﻣﯽﻓﺸﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را از ﮐﻒ دادهاﻧﺪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻮاری دوﺑﺎره رﺳﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺮاﺑﯽ

ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ از ﺷﺪت ﻃﻤﻊ آﺑﺶ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ آب ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﺮاب اﻧﮕﺎرﻧﺪ ،راه را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﺤﺮاﻫﺎ را

ﭼﻨﲔ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ درﺧﺸﺶ ﺑﺮﻗﯽ دل و ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﺸﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﯾﺎد ﺣﻖ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ آوﯾﺰهای ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪاﻣﺎ ﺑﺪان دل ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﻤﻊ ،دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻧﯿﺰه دوﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﯾﺄس ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺸﺎن اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺄﺳﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ دوام ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻃﻤﻌﺸﺎن رﯾﺸﻪدار ﺗﺎ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎن را ﺑﺮای

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد را در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دور ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ در درﯾﺎی ژرف ﺑﭙﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻗﻠﺐ آﺗﺸﯽ
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ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺎ آﺗﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﯽﻧﮕﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﯿﻠﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در دل آن درﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ

ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪار آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺪق در ﻗﺼﺪﺷﺎن و اﯾﻨﺎن در ﻋﻠﻢ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.

اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮ دروی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ راه ﻣﯽروﻧﺪ از ﺧﻄﺮ
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی وﺟﺪﮔﻔﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻔﺘﯿﻢ وﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺎرت و دﻟﯿﻞ از آن ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ

ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ذﻫﻦ ﺑﺪان ﺑﻮد.

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ وﺟﺪ را ﺑﯿﺸﱰ وﺻﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی را وﺻﻒ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﺻﻔﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺟﺰ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارد .او ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖِ

وﺟﻮد ﺧﻮد .ﻫﺮﮐﻪ وﺟﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﺪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و آن ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻫﻤﻪ -ﺷﻨﺎﺳﺎ و
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎ -از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن درﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .وﺟﺪ ﭼﺸﺸﯽ وﮐﺸﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ وﮐﻮﺷﺸﯽ ،دارﻧﺪهاش دارﻧﺪۀ

آرزوﻫﺎ ،ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮرِ ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﻮﺷﯿﺪه از دﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ .ﻧﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮر

اوﯾﻨﺪ و ﺻﻔﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ادراک او و ﺑﺎزدارﻧﺪۀ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ذات اوﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ذاتِ وﺟﺪ ،درﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ

اﺳﺖ ذات ﯾﻘﲔ ،اﯾﻤﺎن ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻮق و ﻗﺮب .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺎ

ﺑﻪ ﮐُﻨﻪ وﺟﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮان راه ﺑﺮد .ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﺸﯿﺪه و رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ آن را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ در

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺸﱰ از آن دور ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در آن رﺳﺎﺗﺮ از ﺳﺨﻦ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ آن ،اﻋﱰاف ﺑﻪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﱳ آن اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻏﺖ اﺳﺖ .ﮔﻨﮕﯽ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﮔﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘﺲ

ﭘﺮﺳﻨﺪه از ﻃﻌﻢ و ذوق آن ،در ﻃﻤﻊ ﻣﺤﺎل دل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻌﻢ و ذوق ﺑﺪون ﭼﺸﺶ درک ﻧﻤﯽﺷﻮد .و
ﭘﺮﺳﻨﺪه از ذات ،ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ داﻧﺎﯾﯽ را ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪان ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا از

ﻋﻠﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﮐﺘﻤﺎن ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻧﺎاﻫﻼن

ﻧﮕﺸﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن وﺟﺪﮔﻤﺎنور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﭙﺳﻨﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و در ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽزﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎور
ﺑﺮﺳﻨﺪ و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ اﺣﻮال را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦوری از آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺳﺨﻦ را از آن ﺑﺎزﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ رﻫﺴﭙﺎر ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و داﻧﺶﻫﺎ و ﻣﻌﺎرف را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﯾﻨﻬﺎ ازﮐﻮﺷﺶ وﮐﺴﺐ آدﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮدﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﻪای از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ اﻓﺰوﻧﯽ آن)ق .(۳۵ /و اﯾﻦ ﭘﺎرهای از

ﻋﻄﺎﻫﺎی ﻋﺎم اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و وﺻﻔﺶ ﮐﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪان وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ دل آﻧﻬﺎ ﻫﺮ آن و ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﭼﺸﻢ زدﻧﯽ از ﻧﻬﺎنِ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ درآﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ درﻧﯿﺎﯾﺪ

واﯾﻦ اﺣﻮال ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﮐﺎر آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﺸﯽ وﮐﺸﺸﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺎرهای از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﮐﺮدار آدﻣﯽ

اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺧُﺮد ﭘﺎرهای ازو ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﮐﻪ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﯽ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد .ﻫﺮﮐﻪ در آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶﻫﺎ از اوﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻪ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﺪن ،راﻧﺪن و رﻓﱳ را از ﺑﲔ ﻣﯽﺑﺮد و راﻧﺪن ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺧﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ

آﺷﮑﺎر .و ﻫﺮﮐﻪ اﺻﻞ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺪان ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ و در آن ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻄﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮع ﻧﯿﺰﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ

ﮐﻪ ﻟﻐﺰشﻫﺎ او را ﻓﺮاﮔﲑﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ازﮐﺘﺎب وﺟﺪ اﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﺮد آوردم– .و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.
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ﮐﺘﺎب دوازدﻫﻢ در اﺛﺒﺎت ﻋﻼﻣﺎت وﮐﺮاﻣﺎت
ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﺑﺎب اول در ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت وﮐﺮاﻣﺎت و ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪﻫﺎ ﺧﺪای راﺳﺖ و ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪان را و ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ

اوﻟﯿﺎء و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را .ﻫﻢ ازو ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﭼﻬﻞ روز ﺻﺎدﻗﺎً ﻣﺨﻠﺼﺎً ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

رو ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای اوﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﭼﻨﲔ ﻧﺸﻮد از ﻓﻘﺪان ﺻﺪق
و اﺧﻼص اوﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ درﺑﺎرۀ ﮐﺮاﻣﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی در ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺴﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮐﺎه ﻣﯽﺟﻮد)ﯾﺎوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(.

ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ -در ﻫﻤﲔ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ -ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ روز ﭼﻨﲔ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﲑد.

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن دارد:
-۱اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ،

-۲اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ،
-۳ﺗﱪّا از ﻧﲑو و ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺪان،

-۴اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ.

از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎوری و ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﻨﺪهای در ﺷﺮق ﺑﺎﺷﺪ -و ﺧﺪا ﺑﺪو ﮐﺮاﻣﺖ دﻫﺪ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد در ﻏﺮب ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﺪرت ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.

در ﺧﱪی ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از درﻧﺪهﻫﺎ ﻣﯽﻫﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻦ ﻣﯿﺎ.

ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺷﻮﺷﱰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درآﻣﺪم .ﻗﺼﺮی ﺑﻮد و درﮔﻮﺷﻪای از ﻗﺼﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را»ﺧﺎﻧﮥ

درﻧﺪﮔﺎن« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ از آﻧﺎن راز ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺘﻨﺪ درﻧﮕﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﻬﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و او آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ رﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر.

اﻣﺎﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺷﻮﺷﱰ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻬﻞ ﺑﺎﺷﺪ .از اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

در آﺑﺎدان ﻣﺮدی ﺳﯿﺎهِ ﻓﻘﲑ ،در ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﺄوا داﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮدم و ﺻﺪاﯾﺶ زدم .ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد

ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺷﺎرهای ﺑﻪ زﻣﲔ ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﮥ زﻣﲔ را ﭘﺮ از ﻃﻼدﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮا

ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎور آﻧﭽﻪ داری! ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﱳ ﺧﻮرد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﺮاس ازو ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ازﮐﺎرش درﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮدم.
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از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ رازی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮاص ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ :روزی ﺳﻮار ﺑﺮ درازﮔﻮﺷﯽ ﺑﻮدم.
ﻣﮕﺲ ﺧﺮ را ﻣﯽآزرد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻢ.

درازﮔﻮش ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺑﺰن! ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﭼﻮب ﺑﮑﻮﺑﺪ! اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن را ﮔﻔﺘﻢ ،اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪهای ﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ

ﺷﻨﯿﺪی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪهام.

از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎی رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻃﻬﺎرت روش وﯾﮋهای داﺷﺘﻢ .ﺷﺒﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻨﺠﺎ ﺑﻮدم-

ﯾﺎ ﮔﻔﺖ وﺿﻮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ -و آﻧﻘﺪر ﻃﻮﻟﺶ دادم ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و دﻟﻢ ﻫﻨﻮز راﺿﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎراﺣﺖ

ﺷﺪم وﮔﺮﯾﺴﺘﻢ وﮔﻔﺘﻢ :ای ﺧﺪا ،ﻋﻔﻮﮐﻦ! آواﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم -اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم -ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻔﻮ در

ﻋﻠﻢ اﺳﺖ! از ﺣﻤﺰةﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ روزی ﭘﯿﺶ اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺗﯿﻨﺎﺗﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻬﺪﮐﺮده ﺑﻮدم

ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﲔاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻼﻣﺶ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮﮔﺮدم ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺸﺶ ﺑﺨﻮرم و ﻧﻪ ﻧﺰدش ﺑﻤﺎﻧﻢ .وارد ﺷﺪم و ﺳﻼم ﮐﺮدم و

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدم و ﺑﲑون آﻣﺪم .ﭼﻮن ﻣﻘﺪاری از ده دور ﺷﺪم ﻧﺎﮔﻬﺎن او را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا آورده

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮان ﺑﺨﻮر ،اﻻن از اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻬﺪت ﺑﲑون آﻣﺪهای ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﲔ ﭼﯿﺰ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﺎدقاﻟﻘﻮﻟﻨﺪ و در
دﯾﺎﻧﺖ ﺷﻬﺮهاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ،از آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و در اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﻣﯽﺷﻮد

و ﻣﺴﻠﻤﲔ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور دارﻧﺪ و ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن در

اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺸﮑﻮک ﭘﻨﺪارﯾﻤﺸﺎن اﮔﺮ در
اﯾﻦ ﺑﺎب ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺪ در دﯾﮕﺮ اﺑﻮاب ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد -از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب دوم درﺑﺎرۀ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﮐﺮاﻣﺖﻫﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻘﺪ و ر ّد آن و
ﺗﻔﺎوت اوﻟﯿﺎء و اﻧﺒﯿﺎء در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﱪان اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و

ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻌﺠﺰه را ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺮدم از آوردن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ روا ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪان و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮان اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺎت ﺑﺪﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮس دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﺮ

ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪان از اﯾﻦ راه وارد آﯾﺪ اﻣﺎ در ﮔﻤﺎن و ﺧﻄﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﲔ اوﻟﯿﺎء و اﻧﺒﯿﺎء از ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را دﻟﯿﻞ دﻋﻮت ﺧﻮﯾﺶ

ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه آﻧﻬﺎرا ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻖ ﺳﺮ ﺑﺎز زدهاﻧﺪ اﻣﺎ اوﻟﯿﺎء ﻓﺮﻣﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از

ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎرهای را ﺑﺮای ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و دلﻫﺎی ﺳﯿﺎه آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺪای اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺮم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ اوﻟﯿﺎء ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن دلِ ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ و از ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی و

آﺷﮑﺎری آن ﺑﯿﻤﯽ ﺑﻪ دل راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و از ﻓﻘﺪان رزق ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰع ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رزقﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ
ﺑﺪی اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﻌﻨﺎی»ﮐﺮاﻣﺎت« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اوﻟﯿﺎء را ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺗﺮک

دﻧﯿﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ دﯾﮕﺮ زر ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺸﺘﯽ رﯾﮓ ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺧﻮد را آرامﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ازﮐﻤﺒﻮد رزق و درآﻣﺪ ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ
آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮان زرﺳﺎزی رﯾﮓ را ﺑﺨﺸﯿﺪه آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزیِ روزِ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد آن ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ و رﯾﺎﺿﺖ دل و ﺗﻦ آﻣﺎدهﺷﺎن ﻣﯽ

ﺳﺎزد.

اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ :ﻣﺮدی در ﺑﺼﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪو اﺳﺤﺎق

ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮدی ﺳﺨﺖ دﻧﯿﺎدار و دﻧﯿﺎدوﺳﺖ ﺑﻮد .روزی ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﻧﻬﺎد و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و

ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺳﻬﻞ ﺷﺪ .روزی ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ! اﯾﻦ ﻧﻔﺲِ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﻪ ﮔﺎه از ﺑﯿﻢ ﻓﻮتِ ﻗﻮت و رزق
ﻧﮕﺮان ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻣﯽآﺷﻮﺑﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺎره ﺳﻨﮓ را ﺑﮕﲑ و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮردﻧﯽ

ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮرش ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزی .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﺳﺮﻣﺸﻖ؟ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻮای ﺗﻮ در اﯾﻦ راه
اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزی .ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ اﯾﻤﺎن

ﻧﺪاری؟ ﮔﻔﺖ دارم اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻢ ﮐﻪ دﻟﻢ آرام ﮔﲑد)ﺑﻘﺮه .(۲۶۰ /ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ رؤﯾﺖ

ﻋﲔ آرام ﻧﻤﯽﮔﲑد ﭼﻮن در ﺳﺮﺷﺖ او ﺗﺮدﯾﺪ را ﻧﻬﺎدهاﻧﺪو اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ دﯾﺪار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ را ﺧﻮاﺳﺖ و

ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻤﺎن دارم اﻣﺎ ﻧﻔﺴﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﻋﲔ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ اوﻟﯿﺎ .ﺧﺪاوﻧﺪﮐﺮاﻣﺖ
ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮﺷﺎن ﺳﺎزد.

از دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪان و اوﻟﯿﺎء آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و
دلﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪان ﭘﯿﺸﲔ را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی اﻓﺰونﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺪو داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮاج ،و ﺷﻖ ﻗﻤﺮ و ﺑﲑون آوردن آب از ﺑﲔ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﻪ وﯾﮋۀ او

ﺑﻮد وﺷﺮح آﻧﻬﺎ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺗﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اوﻟﯿﺎ،

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی اوﻟﯿﺎء ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس آﻧﺎن ﻓﺰونﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﲑﻧﮓ

ﭘﻮﺷﯿﺪۀ ﺣﻖ و اﺳﺘﺪراج او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وﱃ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﺪ آرام آرام ﻓﺮو ﮔﲑد و ﺑﺪان
ﺳﺮﮔﺮﻣﺶ ﺳﺎزد و از ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو اﻧﺪازد.

ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮۀ اﺛﺒﺎت ﮐﺮاﻣﺎت اوﻟﯿﺎ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺎت را ﺟﺰ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻞ ﺻﺤﺖ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﻏﲑ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻗﺮآن و ﺧﱪﻫﺎی رﺳﯿﺪه از رﺳﻮل اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻔﺖ :درﺧﺖ

ﺧﺸﮏ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺘﮑﺎن ،ای ﻣﺮﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ)ﻣﺮﯾﻢ .(۲۵ /ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺒﻮد .و ﺣﺪﯾﺚ

رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﺎب ﻗﺼﮥ ﺟُﺮَﯾﺞ راﻫﺐ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻮد و ﺟﺮﯾﺢ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺒﻮد .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮔﺎو ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﻮار ﺑﺮ ﮔﺎو ﺷﺪ .ﮔﺎو ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ﮐﻪ ای ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای

ﺳﻮاری دادن ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﮐﺸﺖ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ و
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ؛ وﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮﮔﺎو ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﮔﺮگ ﺑﺎ ﭼﻮﭘﺎن و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن

۱۷۲

اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﮑﻼم ﻏﯿﺐ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﻫﻤﮑﻼم ﺣﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪای واﻻﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺮاﻣﺖ و اوﻟﯿﺎء و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺮار دارد.
درﺑﺎرۀ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪاش ﮔﻔﺖ :ای روﻧﺪه در ﮐﻮه ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن در ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ! ﻫﻤﭽﻨﲔ

ﺑﺮای ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان از اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً اُﺳَﯿﺪﺑﻦ ﺣُﻀَﲑ و ﻋﺘﺎب ﺑﻦ ﺑﺸﲑ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ از ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﲑون آﻣﺪﻧﺪ در ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ .و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﱪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺮ ﻋﺼﺎیِ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻮر ﻣﯽ

ﭘﺎﺷﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاغ .درﺑﺎرۀ اﺑﻮدرداء و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﻮد وﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﮐﺮد و آن دو ﺗﺴﺒﯿﺤﺶ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻗﺼﮥ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ او را ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در

ﻣﯿﺎن او و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .او ﺧﺪا را ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ درﯾﺎ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ روی آب

ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﱪ ﭼﻨﲔ آوردهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ دﻋﺎی او در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ درﻧﺪﮔﺎن.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ درﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او درﻧﺪه را از

راﻫﺸﺎن راﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﭼﯿﺰی ﭼﲑه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .اﮔﺮ آدﻣﯿﺎن ﺟﺰ از ﺧﺪا ﻧﱰﺳﻨﺪ

ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﲑه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در ﺧﱪﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺑﺎ
ﺳﻨﺪﻫﺎی درﺳﺖ ﻧﯿﺰﮐﺮاﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮥ

آﻧﻬﺎ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ در آن ﺑﺎره ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.

درﺑﺎرۀ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر و ﺛﺎﺑﺖ ﺑُﻨﺎﻧﯽ و ﺻﺎﻟﺢ ﻣُﺮی و ﺑﮑﺮﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣُﺰﻧﯽ و اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ و ﻫﺮم ﺑﻦ ﺣﯿﺎن و اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ و ﺻﻠﺔﺑﻦ اَﺷﯿﻢ و رﺑﯿﻊﺑﻦ ﺧُﺜﯿﻢ و داوود ﻃﺎﺋﯽ و

ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺨّﲑ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻋﻄﺎی ﺳُﻠﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺗﺎﺑﻌﺎن ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﺑﺎب ﻃﺒﻘﮥ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ و ﻏﲑ اﯾﺸﺎن ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ،ﻓﺮﻗﺪ
ﺳﻨﺠﯽ ،ﻋُﺘﺒﻪ ﻏﻼم ،ﺣﺒﯿﺐ ﻋﺠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ واﺳﻊ ،راﺑﻌﻪ ﻋﺪوﯾﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،اﯾﻮب ﺳﺨﺘﯿﺎﻧﯽ و ﺟﺰ اﯾﺸﺎن

ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻋُﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن آن ﻋﺼﺮ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻢ

اﺳﺖ وﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻮب ﺳﺨﺘﯿﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎدﺑﻦ زﯾﺪ و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و اﻫﻞ ﺛﻘﻪ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻨﮑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻦ و ﻣﺮﺟﻊ اﺣﮑﺎم ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی اوﻟﯿﺎ و ﻧﻈﲑ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﺮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﭼﻪ در

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺰار ﺣﮑﺎﯾﺖ و ﻫﺰار ﺧﱪ ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ

دروغ و ﺑﺮﻧﻬﺎدۀ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ؟ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ

ﭼﻪ ﮐﻢ و زﯾﺎد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .آن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اوﺳﺖ ﭼﻪ او

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و اﻣﺘﺶ ﺑﻬﱰﯾﻦ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪان ﭘﯿﺸﲔ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﲔ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی اﻣﺘﺶ ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ)ص( اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﻮد و در آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﮑﺎﻓﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ

ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﻏﲑ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻫﻢ رواﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽورزد ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺧﻄﺎﺳﺖ.

۱۷۳

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻫﻞ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺮاﻣﺎت وﺑﯿﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اوﻟﯿﺎء
ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺑﯿﻢ ﺑﺮوز ﻓﺘﻨﻪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :در ﻧﺰد ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ازﮐﺮاﻣﺎت ﺗﺼﻮف ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ در وﻗﺘﺶ
ﺳﺮﭙی ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮی زﺷﺘﯽ از وﺟﻮدت را ﺑﻪ ﺧﻮی ﻧﯿﮏ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزی.

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ روزی ﻣﯽﮔﻔﺖ :در آﻏﺎز راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ارزاﻧﯽ ﻣﯽ

ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﭼﻮن ﻣﺮا ﭼﻨﲔ دﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻢ داد .ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﺪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود .ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪۀ درﮔﺎه و در ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ آب راه ﻣﯽرود .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ

در آب و ﭘﺮﻧﺪه در ﻫﻮا از او ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﯿﻔﻮر ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ روزی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﭘﺪرش ﺷﻨﯿﺪه و او ﻫﻢ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
آدﻣﯽ ﺳﺠﺎدهاش را ﺑﺮ آب ﺑﮕﺴﱰد و در ﻫﻮا ﭼﻬﺎر زاﻧﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪاش ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را در ﺣﺮام و ﺣﻼل

ﻧﯿﺎزﻣﻮدهاﯾﺪ.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺎب دل ﺧﺎﺻﺎن ،دﯾﺪن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﻫﺎ و ﺳﮑﻮن در ﮐﺮاﻣﺎت اﺳﺖ .از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم

ﮐﻪ او از ﭘﺪرش ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪو ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .روزی

ﺳﻬﻞ را ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﻣﻦ وﺿﻮ ﻣﯽﺳﺎزم و آب ا زدﺳﺘﺎﻧﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺼﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه از آن ﭘﺪﯾﺪﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﻬﻞ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻣﻦ! ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺧﺸﺨﺎش

ﻫﺎی زرد رﻧﮓ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮕﺮﯾﻨﺪ زﯾﻨﻬﺎرﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﻨﲔ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺴﺎزﻧﺪ.

ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی ﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از اﺑﻮ ازﻫﺮ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮان ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او و آﻧﻬﺎ از

اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪای ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﻪ روﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﺑﻮﺣﻤﺰه ﮔﻔﺖ :آرام

ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﻗﻔﻞ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﺸﻮی ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﻔﻞ ﺑﺎز
ﺷﺪ.

از ﻧﻮری رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺟﻠﻪ رﻓﺖ وﮔﻔﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ آب رود ﺑﺮ رود دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .رو ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮐﺮدم وﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ زورق از آن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ .از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی

اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ -اﺑﻮﻋﻠﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻮد -و ﺑﺎ اواﻧﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻧﺒﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﯾﺨﺖ .دﯾﺪم ﻫﻤﻪ

ﺟﻮاﻫﺮ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﻬﺎ ازﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪهام .در آن

ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮری ﻣﺜﻞ ﭼﺮاغ دﯾﺪم .ﻣﻘﺪاری ﺑﺮداﺷﺘﻢ و آﻣﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﺣﺎل و وﻗﺘﯽ

داﺷﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻢ ﻏﲑ از آﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻵن اﺳﺖ .ﻣﺮادش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻓﱰت و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ

ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم و دﯾﮕﺮ اﻵن در آن ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻢ.

از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ روزی ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣُﺮد ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش وارد ﺷﺪ و در آن
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دروﻧﺶ دو ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﻮد و در دﯾﮕﺮی ﻣﺎﯾﻌﯽ زرد رﻧﮓ .ﻫﻤﭽﻨﲔ در

آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺶﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را در دﺟﻠﻪ اﻧﺪازﻧﺪ و دو ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﺎ ﺧﺎک درآﻣﯿﺰﻧﺪ.

اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺣﻤﺪ واﻣﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺘﻢ در ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ در ﺷﯿﺸﮥ ﺳﺮخ ﻣﺎﯾﻌﯽ

ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎﻟﺶ را ﺑﺮ ﻣﺜﻘﺎلﻫﺎ ﻣﺲ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ زر ﻧﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دوﻣﯽ -زرد رﻧﮓ -اﮔﺮ ﯾﮏ

ﻣﺜﻘﺎل آن را ﺑﺮ ﻣﺜﻘﺎلﻫﺎ ﻣﺲ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻘﺮۀ ﻧﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آن دو ﺷﻤﺶ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺘﻢ
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ﭼﺮا اﺳﺤﺎق اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺴﺖ ﺗﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻣﻦ! از اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽ

ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺳﻬﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وام اﺣﻤﺪ را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﱰ ﻧﺒﻮد از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺟﻠﻪ

اﻧﺪاﺧﺖ .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰاز اﺳﺤﺎق ﻧﮕﺮان اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ او را ورع ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر

واداﺷﺖ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮدر ا ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.

از اﺑﻮﺣﻔﺺ -ﯾﺎ دﯾﮕﺮی -رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻫﻮﯾﯽ ازﮐﻮﻫﯽ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ آﻣﺪ و ﻧﺸﺴﺖ.
اوﺣﻔﺺ ﮔﺮﯾﺴﺖ -ﯾﺎ دﯾﮕﺮی -و آﻫﻮ را رﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﺮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭘﲑاﻣﻮﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ .در دﻟﻢ

اﻓﺘﺎدﮐﻪ ﮐﺎش ﮔﻮﺳﭙﻨﺪی ﻣﯽداﺷﺘﻢ و آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ .ﭼﻮن آﻫﻮ ﭘﯿﺸﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻮن دﯾﺪم،

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﻞ را ﺑﺎ او ﺟﺎری ﮐﻨﺪ و ﺧﺪا ﮐﺮد .ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم و از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﻨﺎ را از ﻣﻦ
دورﮐﻨﺪ و آﻫﻮ را رﻣﺎﻧﺪم.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ازﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را در ﺟﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ درﻣﯽآورد در ﺷﮕﻔﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺟﯿﺐ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﻬﺪ و دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ در آورد و ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻐﲑ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﮐﺮاﻣﺎت ﻣﯽدﯾﺪم .ﭼﻮﺑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ

و ﺑﲔ دو زورق اﯾﺴﺘﺎدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻢ و در آن ﺳﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ)ﻃﻼ(ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺎﻫﯽﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻢ آوﯾﺨﺖ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪم و دﯾﺪم در آن ﺳﻪ

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ)ﻃﻼ( اﺳﺖ .ﺧﱪ را ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ دادﻧﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای او اﻓﻌﯽ درﻣﯽآﻣﺪ و او را ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﮔﺰﻧﺪه

ای او را ﻧﯿﺶ ﻣﯽزد او را ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ -از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﺎن -ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ اﻓﺘﺎد ﭼﻪ اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺶ او را ﺗﻄﻬﲑ ﻣﯽﮐﺮد.

ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدی را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺎت و آﯾﺎت اﺷﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺘﺶ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺑﺪال
اﺳﺖ .اﮔﺮ دﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ وﻧﯿﮑﯽﻫﺎ اﺷﺎرت دارد ﻃﺮﯾﻘﺘﺶ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﻫﻞ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ از ﻓﺮد ﻗﺒﻠﯽ

اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدی را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد و ﻧﺎم ﺣﻖ اﺷﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪان دل داده اﺳﺖ؛ ﻃﺮﯾﻘﺘﺶ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﺎرﻓﺎن
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ و از ﻫﻤﮥ اﺣﻮال ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ و آن را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺻﺪق و
ﻃﻬﺎرت و ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎران آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی -آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ او ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم -ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ روزی ﭘﯿﺶ ﺳﺮی

ﺳﻘﻄﯽ رﻓﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :درﺷﮕﻔﺘﻢ ازﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و او را ﻣﯽﮔﲑم و در دﺳﺘﺎﻧﻢ

ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﻘﻤﻪ ﻣﯽﺳﺎزم .او ﺑﺮ دﺳﺘﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮرد .روزی ﺑﺮ ﺑﺎم آﻣﺪ و ﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺶ رﯾﺰﮐﺮدم و درﮐﻔﻢ

ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻖ روی دﺳﺘﻢ ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﻧﺨﻮرد .ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﯿﺎﻣﺪ وﻧﺨﻮرد و از ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟
ﯾﮑﺒﺎره ﯾﺎدم آﻣﺪﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوزﻧﻤﮏ را ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺧﻮردم ﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم از ﻧﻤﮏ ﺑﺎ

وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮردن! ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮ دﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮرد و رﻓﺖ! از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ روز در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺴﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪو دﺳﺘﻢ را

۱۷۵

ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮏ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم .ﮔﻔﺖ :ﮔﻢ ﺷﺪهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داری ﮐﻪ راه را

ﻧﺸﺎﻧﺖ دﻫﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪﮔﺎم ﺟﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﺮدار و از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در راه دﯾﺪم .از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او رﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﮔﻢ ﺷﺪم ﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻧﻪ ﺗﺸﻨﻪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی و او از ﺟﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :روزی اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺑﺎﻃﯽ وﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ .ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﺮدی ﻃﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزد .روزی ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه

ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد -و ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﺮاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻮد -اﻣﺎ در ﺗﻮ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ!

ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻫﻨﮕﺮان رﻓﺖ .ﺑﻪ ﮐﻮرهای ﺳﺨﺖ ﺗﺎﻓﺘﻪ و داغ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﮐﻪ آﻫﻨﯽ ﺑﺰرگ در آن ﺑﻮد .دﺳﺘﺶ را

در ﮐﻮره ﺑﺮد و آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آﻫﻦ در دﺳﺘﺶ ﺳﺮد ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﺲ ﺑﻮد؟ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮد اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻢ ﻧﺸﻮد .از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻨﺸﲔ و ﻫﻤﺮاه اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ روزی ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن ﺟﺎ
ﺑﺮو و آب ﺑﯿﺎور .ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ رﺳﯿﺪم و ﻧﺎﮔﻬﺎن درﻧﺪهای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﻫﺮ دو ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ -در

ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻨﮓ -ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺗﺎ از او ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ آب رﺳﯿﺪم و آب
ﺑﺮداﺷﺘﻢ .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳُﻠﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ روزی ﻧﺰد ذواﻟﻨﻮن رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﭘﯿﺶ او ﻃﺸﺘﯽ از ﻃﻼﺳﺖ و اﻃﺮاﻓﺶ ﻋﻨﱪ

و ﻋﻮد ﻣﯽﺳﻮزد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن درآﻣﺪهای آن ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﻂ و ﺷﺎدﯾﺸﺎن! ﺳﭙﺲ
درﻫﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داد .آن را ﺧﺮج راه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﺦ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ذواﻟﻨﻮن ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﺟﻮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی

ﺧﻮراک ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد.

ازاﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﺎل ﻣﻦ و ﺧﺪا ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻣﺮا ﺳﲑ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .روزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن

درآﻣﺪم و ﺳﻪ روزﮔﺬﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم .روز ﭼﻬﺎرم ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪم ودر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻧﺎﮔﺎه آواﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ! ﮐﺪام را ﺑﯿﺶ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪی ﺧﻮاری ﯾﺎ ﻧﲑو را؟ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪم وﮔﻔﺘﻢ :ﻧﲑو را .از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و

ﺳﺒﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﭘﺲ از آن دوازده روز رﻓﺘﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮردم ودردی ﻫﻢ در ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم.

از اﺑﻮﻋﻤﺮ اَﻧﻤﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﺎدم در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدم .ﺑﺎران ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی درآﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎران در اﻣﺎن

ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﻘﻔﺶ ﺳﻮراﺧﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺑﺎم رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﻮراخ را ﺑﮕﲑم .ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ ﺳﻮراخ ﻧﻬﺎدﯾﻢ .ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .اﺳﺘﺎدﮔﻔﺖ ﺑﮑﺶ ،ﮐﺸﯿﺪم .ﭼﻮب دراز ﺷﺪ و ﺳﻮراخ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﺧﲑاﻟﻨﺴﺎج ﺑﻮدم .ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ .دﯾﺮوز ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ دو درﻫﻢ دادی و ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ

ﺧﺮﯾﺪی .ﭘﺸﺖ ﺳﺮت آﻣﺪم ودﯾﺪم آﻧﻬﺎ را از دو ﻃﺮف ﭘﯿﺠﺎﻣﻪات آوﯾﺨﺘﻪای ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ در ﺑﺴﺎط

ﻧﺪاﺷﺘﻢ.ﭼﺮا؟ ﺧﲑاﻟﻨﺴﺎج ﺧﻨﺪﯾﺪ و دﺳﺘﺶ را روی دﺳﺖ اوﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺪو داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﲑ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺨﺮ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﮑﻦ.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ درﺑﺎرۀ ﺣﺎلﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﱃ واﻻﺗﺮ ازﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﻃﻠﺤﮥ ﻋﺼﺎﯾﺪی ﺑﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﻣﻘﻨﺤﯽ دوﺳﺖ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

درﺑﺎرۀ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻬﻞ ﻫﻔﺘﺎد روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﺪ و
ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﻮان ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻟﻢ ﭼﯿﺰی اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺪادم ﮐﻪ ﺑﺪان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده

ﺑﺎﺷﺪ .از اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه
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اﺳﺖ .از اﺑﻮﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺟﻨﯿﺪ ﺷﺪ و او ﭘﺴﺮی ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺪل ﺑﻮد و ای

ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ درﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﺟﻮان را ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ در

دل ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻦ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :اﻋﺘﻘﺎدﮐﺮدم .ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ و آن ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪی .ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ.
ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﻦ! ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :اﻋﺘﻘﺎدﮐﺮدم .ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :اﻻن

ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ و آن ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎدﮐﺮدهای .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻓﮑﺮﮐﻦ و ﻧﯿﺖ

ﮐﻦ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :اﻋﺘﻘﺎدﮐﺮدم ﺑﮕﻮ! ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ و ﻓﻼن ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎدﮐﺮدی .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﺟﻮان ﮔﻔﺖ:
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ و ﻣﻦ ﻫﻢ دﻟﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻪ .ﺟﻨﯿﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم ﺑﺎر اول ،دوم و ﺳﻮم راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ .داﺷﺘﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽآزﻣﻮدم ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ از

ﺳﺨﻨﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی ﯾﺎ ﻧﻪ!

از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روزی ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ درد

ﺑﺨﻮری در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﯾﻢ رﻓﺘﻢ و از آن ﺟﺎ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻟﻘﻤﻪای ﺳﺎﺧﺘﻢ .او

دﻫﺎن ﺑﺎزﮐﺮد و آن را در دﻫﺎن ﻧﻬﺎد ،اﻣﺎ ﻟﻘﻤﻪ را در دﻫﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و

آن را در دﻫﻠﯿﺰ ﺗﻒ ﮐﺮد .ﭘﺸﺖ ﺳﺮش رﻓﺘﻢ وﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﻮ ،ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﮐﺮدی .ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﲔ ﻣﻦ و ﺧﺪا

ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮردﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدِّ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ازﮔﻠﻮﯾﻢ ﭘﺎﯾﲔ ﻧﻤﯽرود .دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺎزﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮی و ﺑﺨﻮرم

اﻣﺎ ﻧﺸﺪ و ﺗﻒ ﮐﺮدم.

اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺣﺪادﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻮﺗﺮاب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮا دﯾﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺷﺎﻧﺰده روز ﺑﻮد ﮐﻪ

ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم و از ﺑﺮﮐﻪ ﻫﻢ آب ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪای؟ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﲔ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﲔ
ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ .ﻣﻨﺘﻈﺮم ﮐﻪ ﮐﺪام ﭼﲑه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه او ﺷﻮم .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زودی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣُﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از ﺻﻮﻓﯿﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد و دﯾﮕﺮی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬای ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎک دراز ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺟﻌﻔﺮ

ﻣُﱪﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺒﺴﺘﻪام از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻋﻬﺪ ﺑﺸﮑﻨﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن

ﺧﻮد ،ﺧﻮد را دروﻏﺰن ﺑﺒﯿﻨﻢ.

اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳُﻠﻤﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﯾﻢ .از ﺳﺮِ ﮐﻮه ﺳﻨﮕﯽ آﻣﺪو ﺳﺎق ﭘﺎی او را ﺷﮑﺴﺖ .از اﻧﺪوه

ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﻧﺪوه؛ آن ﺳﺎﻗﯽ از ﮔِﻞ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﻮد دوﺑﺎره ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ
زﯾﺎد اﺳﺖ و آن ﭼﻪ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺎزک و زﯾﺒﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ و

ﺳﺮﺷﺎرﺗﺮ ازﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و اﻫﻞ اﻧﺼﺎف و ﻓﻬﻢ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
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ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎب اول در ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت دﺷﻮارِ راﯾﺞ در ﮐﻼم ﺻﻮﻓﯿﻪ
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا«»،و ازو ﺑﻪ او و ﺑﺮای او« .وﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن
ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم و ﻣﮑﺎن و وﻗﺖ و آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن و وارد و ﺧﺎﻃﺮ و واﻗﻊ و اﻓﮑﻨﺪه و ﻋﺎرض و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و ﻏﯿﺒﺖ و

ﺣﻀﻮر)ﺻﺤﻮ( و ﺳُﮑﺮ و ﭘﺎﮐﯽ و وﺟﺪ و ﻫﺠﻮم دل و ﻏﻠﺒﻪ و ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ و ﻣﺒﺘﺪی و ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮاد و وﺟﺪ و ﺗﻮاﺟﺪ و

آراﻣﺶ وﮔﺮﻓﺘﻪ وﮔﲑﻧﺪه و دﻫﺸﺖ و ﺣﲑت و ﺗﺤﲑ و ﻃﻮاﻟﻊ و ﻃﻮارق وﮐﺸﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﻮاﯾﺢ و ﻟﻮاﻣﻊ و ﺣﻖ و
ﺣﻘﻮق و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺧﺼﻮص و ﺧﺼﻮصِاﻟﺨﺼﻮص واﺷﺎره و اﯾﻤﺎء و رﻣﺰ و ﺻﻔﺎء و ﺻﻔﺎی

ﺻﻔﺎ ،و زواﯾﺪ و ﻓﻮاﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻔﻘﻮد و ﻣﻌﺪوم و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺷﻄﺢ و ﺻﻮل و ذﻫﺎب و

ذﻫﺎبِ ذﻫﺎب و ﻧﻔﺲ و ﺣﺲ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﺻﻪ و ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﻫﻢّ ﻣﻔﺮد و ﺳﺮّ ﻣﺠﺮد واﺳﻢ و رﺳﻢ
و وَﺳﻢ و ﻣﺤﺎدﺛﻪ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻣﺴﺎﻣﺮت و رؤﯾﺖ دل و روح وﺗﺮّوح وﺻﻔﺖ و ﻧَﻌﺖ و ذات و ﺣﺠﺎب و دﻋﻮی و

اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﻼء و زﯾﺎن و ﺳ ّﺮ و ﻋﻘﺪ و ﻫ ّﻢ و دﯾﺪن و ﻣﺤﻮ و ﻣَﺤﻖ و اﺛﺮ وﮐﻮن ﺑﻮن و وﺻﻞ و ﻓﺼﻞ و اﺻﻞ و ﻓﺮع و

ﻃَﻤﺲ و رَﻣﺲ و دَﻣﺲ و ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺒﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺐ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻧﻔﺲ

ﻧﺪارد و دﯾﮕﺮی اﻫﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﮥ»ﻣﻦ ﺑﺪون ﻣﻦ« و »ﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﻦ« و »ﺗﻮیِ ﺗﻮ« و »ﻣﻦِ ﻣﻦ« و »ﺗﻮ ﻣﻨﯽ«

و »ﻣﻦ ﺗﻮام« و »او ﺑﺪون اوﺳﺖ« .و ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ و آﻏﺎز ﺑﯽآﻏﺎز ﺗﺠﻠﯽ و ﺗﺨﻠﯽ و ﺗﺤﻠﯽ و ﻋﻠﺖ و ازل و اﺑﺪ و

اَﻣَﺪ و زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺪی و»درﯾﺎی ﺑﯽرود« و »ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪو ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ« و ﺗﻠﻮﯾﻦ و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﮥ ﺗﻼش و ﺗﻠﻒ و

ﭘﻨﺎﻫﯿﺪن و اﻧﺤﺮاف و ﺟﺬب ارواح و وﻃﺮ وﻃﻦ و دوری و ﻗﺼﻮد و اﺻﻄﻨﺎع و اﺻﻄﻔﺎء و ﻣﺴﺦ و ﻟﻄﯿﻔﻪ و اﻣﺘﺤﺎن

و ﺣﺪث و ﮐﻠﯿﺖ و ﺗﻠﺒﯿﺲ وﺷِﺮب و ذوق و ﻋﲔ و اﺻﻄﻼم و ﺣﺮﯾﺖ و رﯾﻦ و ﻏﲔ و وﺳﺎﯾﻂ)ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و ﺷﯿﻄﺎن

ﮔﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺸﺶ و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﭼﺸﻤﻪ و ﺑﺴﻮدن و آزادﮔﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﻏﺒﺎر و اﺑﺰارﻫﺎ( و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺑﺎب دوم در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ»ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ واﺑﻮﺻﺎﻟﺢ در ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮل

ﺧﺪا ﮐﻪ»:اﮔﺮ ﺣﻖ از ﻫﻮسﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﺮد)«...ﻣﺆﻣﻨﻮن (۷۱ /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از»ﺣﻖ« ﺧﺪاﺳﺖ.

واﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻘﻨﺪ .و ﻣﺮاد وی از ﺣﻖ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﮥ»ازو ،ﺑﺎ او و ﺑﺮای او« ﯾﻌﻨﯽ»از ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا« وﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺒﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﺎﱃ ﺑﻮدم از ﺧﻮدم ﺑﺎ
ﺧﻮدم و ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﻌﺪ از او ،ﺑﺎ او و ﺑﺮای اوﮔﺸﺘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه در آﻏﺎز ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﮕﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
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ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻮن روﺷﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ دﻟﺶ رﯾﺨﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ از اوﺳﺖ ،ﺑﺎ اوﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺎ
اوﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ.

ﺣﺎل :اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎل ،ﺣﺎل ﻟﻄﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ دل ﺑﻨﺪه ﻓﺮوﻣﯽآﯾﺪ و دل را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎزد وﮐﺎرش

را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺖ را ﺑﺮ او ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ از ﺑﲔ ﻣﯽرود .ﺟﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺣﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ رازﻫﺎی روﺷﻦِ ﯾﺎد دوﺳﺖ را در دل ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ رﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻘﺎم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮدد در وﻗﺖﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎمِ ﺻﺎﺑﺮان و ﻣﺘﻮﮐﻼن؛ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻨﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺠﺎﻫﺪات و ارادات .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎ آورد دارﻧﺪۀ آن ﻣﻘﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮود ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال آورده ﺷﺪ.

ﻣﮑﺎن :اﯾﻦ ﻣﻘﺎم وﯾﮋۀ اﻫﻞ ﮐﻤﺎل و ﺗﻤﮑﲔ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه در ﻣﻌﻨﺎﻫﺎیِ روﺣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ

ﮔﺮدد»ﻣﮑﺎﻧﺘﯽ« وﯾﮋه ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻘﺎم و ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐ»ﻣﮑﺎن« ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ﻣﮑﺎن ﺗﻮ در دل ﻣﻦ ،ﻫﻤﮥ دل ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ در دﻟﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه :ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺣﻀﻮر اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻌﻨﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺸﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی

ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﻘﲔ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ از دﯾﺪه

ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽﮔﲑد و ﺑﺮون از ﻗﻠﻤﺮو ﻏﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺶ دل ﺑﺮای دوام ﺣﻀﻮرِ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ

اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دل دارد ﯾﺎ ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽدارد و ﮔﻮاه
اﺳﺖ)ق .(۳۷ /ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

ﻟﻮاﯾﺢ :ﻟﻮاﯾﺢ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ رازﻫﺎی ﭘﯿﺪا را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،رازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و از ﺣﺎﱃ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از آن ﻓﺮاﺗﺮ

اﺳﺖ وارد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ آن ﮔﺮوه رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ و

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﯿﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻧﯿﮑﯽ را درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻬﱰ ﺧﻄﺎب

ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪﮐﻪ :ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺮزش ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن)آل ﻋﻤﺮان (۱۳۳ /و ﺗﺎ ﺧﺮدﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺑﻬﱰﯾﻦ زﺑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻧﺪ.

ﻟﻮاﻣﻊ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻮاﯾﺢ اﺳﺖ و از رﯾﺸﮥ درﺧﺸﺶ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن ﮔﺎه ﮐﻪ در اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ

وﮐﺸﺎورز و ﺗﺸﻨﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎران اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎک درﺧﺸﺸﯽ

ﭼﻮن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺑﺮق وارد ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ دلﻫﺎی اوﻟﯿﺎ درﻣﯽآﯾﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺻﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ دلﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮔﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و اﺻﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ .و ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دلﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ

ﮔﺮددﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮔﻤﺎن و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮز ﮔﻤﺎن و ﺧﯿﺎل
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺑﺮﯾﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ):ﻣﺼﺮع(
ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﻮرِ ﺳﺮاﺑﯽ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﮔﺸﺖ.

ﺣﻖ :ﺣﻖ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﺣﻖ روﺷﻦ روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ)ﻧﻮر/
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ﺣﻘﻮق :ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﻮق اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ .ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ
رازی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻘﻮق آﺷﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬتﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻟﺬتﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﻘﻮق از

۱۷۹

ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻈﻮظ ،ﻟﺬتﻫﺎی ﻧﻔﺴﯽ و ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮدد ﭼﻮن

اﯾﻦ دو -ﻟﺬتﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ -ﺿﺪ ﻫﻤﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ :رﻧﺞ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮان .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از داﻧﺎﯾﺎن

را روزی دﯾﺪم وﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﮔﻔﺖ :از ﺳُﺴﺘﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺎورﻫﺎ وﮔﺮﻓﺘﺎری
دل در ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ.

ﺗﺤﻘﻖ :ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻫﻤﺴﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ :ﺟﻤﻊ آن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ وﻗﻮف دل اﺳﺖ ﺑﻪ دوام اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه آن ﮐﻪ

ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آوردهای .اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ دل درآﯾﺪ و ﯾﺎ در اﯾﻤﺎن ﮔﻤﺎﻧﯽ اﻓﺘﺪ وﯾﺎ از ﯾﺎد ﺑﺮودﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ

اﯾﺴﺘﺎدهای اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﺣﺎرﺛﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﻘﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺎرﺛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﯾﺶ را از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪهام .ﺷﺒﻢ را ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﯿﺪارم و روزم

را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم روزه دارم ،ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺮش ﺧﺪای را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ...ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺎرﺛﻪ دﯾﺪار ﺣﻖ را ﺗﻌﺒﲑ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮﯾﺶ

را در ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﻣﯽدﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺎور داﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺰارﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺑﺮای دلﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﻔﺴﲑ و ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺧﺼﻮص :ﺧﺎﺻﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و داﺷﱳ
اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮاﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮصِ ﺧﺼﻮص :ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪﻧﺪﮐﻪ از ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺰل و ﺑﯿﺎﺑﺎن آﻧﻬﺎ را درﻧﻮردﯾﺪهاﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪروﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه در ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ)ﻓﺎﻃﺮ .(۳۲ /ﻣﯿﺎﻧﻪروان ﺧﺎﺻﺎﻧﻨﺪ و

ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﺻﺎن ﺧﺎص .از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺟﻨﯿﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻈﺮات درﺑﺎرۀ
ﺧﺼﻮصِ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﮔﻔﺘﺎر درآﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﺼﻮصِ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ وﺻﻒ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ

ﮔﲑد ،ﻋﻤﻮم اﺳﺖ.

اﺷﺎره :آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﺶ ﺑﺮای ﺑﺘﺎن ﻣﺘﮑﻠﻢ از ﺷﺪت ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﻋﺒﺎرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ .اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف ﻣﺎ اﺷﺎرت اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺷﻮد ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.

اﯾﻤﺎء :اﺷﺎره ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮارح اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ اﺑﻦ ﮐُﺮﯾّﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺳﺮم ﺑﻪ زﻣﲔ اﺷﺎره ﮐﺮدم.

ﮔﻔﺖ :دور ﺷﺪی .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮم ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :دور ﺷﺪی .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ اﺷﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﺑﺪ ﺑﺖﻫﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻤﺎء ﺟﺰ ﺑﺮای راﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

در ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪارش ﮐﻪ ﺧﺎﱃ از ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﮋﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎن اﺷﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮم و از ﺗﺮس آب ﻣﯽﮔﺮدم

اﻣﺎ ﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ و آراﻣﺸﯽ را ﻧﺪارم.

رﻣﺰ :ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮﮐﻼم ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺰ آﺷﻨﺎﯾﺎن آن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻗﻨﺎد

ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﲑﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺮﻣﻮز آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ

دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻣﻮز ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن درﻧﮕﺮد ﭼﻪ اﺳﺮار و ﻧﻤﺎدﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ.

ﺻﻔﺎ :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ و ﺧﻮدﮐﺮدارﺑﯿﻨﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ در دل آﯾﺪ.
ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮﯾﺴﱳ ﻏﲑ ﺻﻔﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻃﺒﻊ ﺑﺎ آن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺮدار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

۱۸۰

ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ :ﺻﻔﺎی ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﺪ .ﭼﻪ در آن ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺶ

آﻣﯿﺰﺷﯽ دارد ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ و دﯾﺪن ﮐﺮدار -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .-از ﮐﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺻﻔﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :از

ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﱳ زﺷﺘﯽﻫﺎ .ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻔﺎی ﺻﻔﺎ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت و درآﻣﺪن ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺎت.

ﺻﻔﺎی ﺻﻔﺎ :ﺟﺪاﯾﯽ رازﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮔﻮﯾﻨﺪ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ و اﯾﻦ آﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﺪا

ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﮕﯿﺰه و دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﯽ .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
آراﻣﺶِ راﺳﺖ در ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎک دﯾﺪن اوﺳﺖ

و ﭘﺎﮐﯽ او در ﻫﺴﺘﯽ او دﻟﯿﻞ اﯾﻘﺎن اﺳﺖ

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ وﺟﻮدش روﺷﻦ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪﮔﻔﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺷﺎدیِ درﯾﺎﻓﺖِ اوﮐﻪ ﻫﻢ از اوﺳﺖ؛
آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟

زواﯾﺪ :زﯾﺎدی اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﲔ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﲔ ﺑﯿﺸﱰ ﮔﺮدد ﺻﺪق و اﺧﻼص در اﺣﻮال و
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ارادات و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻮاﯾﺪ :ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺧﺪﻣﺖ او ﺗﺎ زﯾﺎدﺗﺮ درﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﺗﻨﻌﻢ آن ﺑﻬﺮه

ﮔﲑﻧﺪ .اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﻮاﯾﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻓﺮو ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺷﺎﻫﺪ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﻟﺖ را ﺑﺮای وﺟﻮد و ﻧﻤﻮد آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزد ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:

در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ

ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ او ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .از ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺿﻤﲑ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ

و از رازﻫﺎﯾﺖ آﮔﺎه اﺳﺖ.

ﻣﺸﻬﻮد :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺸﻬﻮد ﺟﻬﺎن .ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»:ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد)«.ﺑﺮوج.(۳ /

ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻔﻘﻮد :دو ﻧﺎم ﺿﺪﻫﻤﻨﺪ .ﻣﻮﺟﻮد ﭼﯿﺰی را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺪم ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻘﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺪم درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻣﺒﺎش ﺑﺮ ﻣﻔﻘﻮدﻫﺎ

ﻣﻌﺪوم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﻮدﻧﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﻔﻘﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ

ﻣﻌﺪوم .ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺴﺘﯽ وﺟﻮدی اﺳﺖ ﺑﲔ دو ﻋﺪم .ﭼﻪ در آﻏﺎز ﻧﺒﻮد و ﺑﻮد ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ

از ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ را ﺟﺰ ﻋﺎرف ﺣﻖ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﺶ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﻖ را ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد.
ﺟﻤﻊ :ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﺸﺮده ﮐﻪ از اﺷﺎرتﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺧﻠﻖ.

ﺗﻔﺮﻗﻪ :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﯽ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد از اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ دارد .اﯾﻦ دو اﺻﻞ)ﺟﻤﻊ و

ﺗﻔﺮﻗﻪ( از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﭘﯽ آن ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺪون ﺟﻤﻊ
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ﺧﺪای را اﻧﮑﺎرﮐﺮده اﺳﺖ وﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯽﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﲑوی ﺧﺪای را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ آن دو

را آورد ،ﺗﻮﺣﯿﺪ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮی ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺟﻤﻊ ﺷﺪم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ رﺳﯿﺪم ﺑﺮای او

ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﲔ ﯾﮏ رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺰ ،دو ﮐﺲ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺮاد ﺷﺎﻋﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻔﺮﻗﻪ را دﯾﺪم و ﯾﮏ دﯾﺪار ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو

ﮐﺲ را در ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻻزم دارد)اﮔﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻤﻊ ﺑﻨﮕﺮی ﯾﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ اﮔﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ دو ﮐﺴﻨﺪ(.

ﻏﯿﺒﺖ :دوری دل را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ دﯾﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽآن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺪه دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﺸﯿﻪ :دل ازﮐﻒ دادن اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻧﺎزﻫﺎی دوﺳﺖ و اﺛﺮش ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﻀﻮر :دﯾﺪن دل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻔﺎی ﯾﻘﯿﻖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آن ﺟﺎ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺳﺮور ﻣﻦ! اﮔﺮ از ﻣﻦ دور ﻫﻢ ﺷﻮی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
ﻧﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽرﺳﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد

و ﭼﻮن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽرﺳﻢ.
ﺻﺤﻮ و ﺳُﮑﺮ :ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ دو ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ و ﺣﻀﻮر اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻣﺴﺘﯽ ﻧﲑوﻣﻨﺪﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و

ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻏﯿﺒﺖ و ﺣﻀﻮر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ دارم ﻣﺴﺘﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری)ﺻﺤﻮ و ﺳﮑﺮ(،

و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻨﺎورم

ﺗﻮ را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری زارم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻲ ﭼﻪ ﺳﺎزم ،ﻣﺴﺘﻲ اﺳﻴﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ

ﻋﺸﻖ را ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮدم اﻣﺎ اﮔﺮ آن روزﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﺮاﯾﻢ

ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ)دﯾﮕﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮدم(؟
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ

ﻫﻤﻪ را -ﺟﺰ ﺧﻮدﻣﺎن -رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮاب آﻣﯿﺰی دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯽرﻓﺖ

ﺗﻔﺎوت ﺳﮑﺮ و ﻏﺸﯿﻪ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﺮ از ﻃﺒﻊ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﻃﺒﻊ درﻧﻤﯽآﻣﯿﺰد و ﺑﺎ ﺣﻮاس دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﯽﮔﺮدد

و ﻏﺸﯿﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ آدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﯽآﻣﯿﺰد و دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﻃﻬﺎرت از ﺑﲔ ﻣﯽرودو

دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺸﯿﻪ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺳﮑﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺣﻀﻮر و ﺻﺤﻮ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻮ ﺣﺎدث

اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ.

وﺟﺪ ﺧﺎﻟﺺ)ﺻﻔﻮاﻟﻮﺟﺪ( :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻋﺎرف ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ درﻧﯿﺎﻣﯿﺰد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺲ ﺟﺰ ﻣﺎ،

ﺑﺮای ﻣﺎ؛ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ از رﻗﯿﺐ ﺧﱪی ﺑﯿﺎورد.

ﻫﺠﻮم و ﻏﻠﺒﺎت :ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺠﻮم ﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻠﺒﺎت اﺳﺖ.
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ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎء :در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎدﮐﺮدهام .ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻔﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .و ﻓﻨﺎی ﻣﻨﻊ و آراﻣﺶ ﺑﺎ ﺣﺎلِ

آﯾﻨﺪه .و ﺑﻘﺎء ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﺣﺎلِ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮﯾﺸﱳﺑﯿﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ دﯾﺪن ﻗﯿﻮﻣﯽ ﺧﺪاﺳﺖ
و ﺑﻘﺎء اﻣﺘﺪاد ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻖﺑﯿﻨﯽ در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭘﺲ و ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﻫﺎ.

ﻣﺒﺘﺪی :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﻣﯽآﻏﺎزد وﮔﺎم در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎن از دﻧﯿﺎ و رﺳﯿﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺬارد

و آداب ﺗﺼﻮف را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و آﻣﺎدۀ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﲑﮐﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و
ﻫﻤﻪ وﻗﺖ.

ﻣﺮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺘﺪی ﺑﺮ او راﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺮوه ﻣﻨﻘﻄﻌﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و

ﺻﺎدﻗﺎن ﺻﺤﺖِ ارادت او را ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﻧﻨﮕﺮد و ﺑﺎ ارادت ﺑﻪ ﺳﲑ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﻣﺮاد :ﻋﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و ارادﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﻠﻮک رﺳﯿﺪه و از ﺣﺎلﻫﺎ و ﻣﻘﺎمﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺟﺰ آﻧﭽﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ.
وﺟﺪ :روﯾﺎروﯾﯽ دل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﺎم ﺧﺪای ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از او ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮاﺟﺪ و ﺗﺴﺎﮐﺮ :ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﮐﺘﺴﺎب ﺳﮑﺮ و وﺟﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﱳ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن اﻫﻞ وﺟﺪ و ﺳﮑﺮ.

وﻗﺖ :ﺑﲔ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :وﻗﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﻮت ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ،
ﻧﻔﺲﻫﺎی ﺗﻮﺳﺖ ﺑﲔ دو ﻧﻔﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮔﺬﺷﺖ آن را ﻫﺮﮔﺰ در ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎدی :ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه ﺑﺮ دل ﺑﻨﺪه آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ آﺷﮑﺎرﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﻣﯽ

ﺳﺎزد و ﻣﯽﺑﺮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه آﺷﮑﺎرﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﮥ ﭘﺪﯾﺪارﮔﺮان دﯾﮕﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد.

وارد :آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از»ﺑﺎدی« ﺑﺮ دل درآﯾﺪ و دل را از ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮ ﺳﺎزد .وارد ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺎدی در ﻗﻠﻤﺮو
ﮐﺮدهﻫﺎ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﲑد ﭼﻮن ﺑﺎدی آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ واردات اﺳﺖ .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :وارد ﺣﻖ ﮐﻪ درآﯾﺪ دلﻫﺎ را ﺷﯿﺪا ﻣﯽ

ﺳﺎزد.

ﺧﺎﻃﺮ :ﺟﻨﺒﺶ درون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺑﻪ دل درآﯾﺪ ﻧﭙﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮود.

واﻗﻊ :ﺟﻨﺒﺶ دل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و واﻗﻊ دﯾﮕﺮ آن را از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد .از ﺑﺰرﮔﯽ -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﻃﯿﺐ ﺷﲑازی-
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﻃﺮﯾﻘﺘﻢ را ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم ﭘﺎﺳﺨﺶ را درﯾﺎﺑﻢ .ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ

ﺧﲑاﻟﻨﺴﺎج -آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺟﻨﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد -ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎ اوﻟﲔ ﺧﻄﻮر ﻗﻠﺒﯽ راه اﻓﺘﺎدی؟ اﯾﻦ ﺧﻄﻮر ﻗﻠﺒﯽ ﭼﻨﺎن

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺎج ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮش را از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﻨﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺪو ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ

ﺧﺎﻃﺮ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ اوﱃ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ،دﺧﺎﻟﺘﯽ در اﺑﺮازش
ﻧﺪارد ،و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻄﻮﺗﯽ اﺳﺖ از ﺣﻖ ﮐﻪ رازﻫﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.

ﻗﺎدح :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای دلﻫﺎی آﮔﺎه و اﻫﻞ ﯾﻘﻈﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎدح ﺑﺮای دل

ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﺎن ﯾﺎ اﻫﻞ ﻏﻔﻠﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺮدهﻫﺎی ﻏﻔﻠﺖ از دل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮود ﯾﺎد ﺣﻖ آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از»آﺗﺶ را آﺗﺶزﻧﻪ اﻓﺮوﺧﺖ« اﺳﺖ و ﻗﺎدح ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزد .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ای ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزﻧﺪۀ آﺗﺶ ﺑﺎ آﺗﺶزﻧﻪ«

ﻋﺎرض :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ دل و درون از اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯿﻄﺎن و ﻧﻔﺲ و ﻫﻮس ﻋﺮﺿﻪ دارد .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ

ﻧﻔﺲ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﻫﻮس ﺑﺮ دل اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ -در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت رﺣﻤﺎﻧﯽ -ﻧﺎم آن ﻋﺎرض اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

راﻫﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺑﺮ دل اوﻟﯿﺎ درآﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﻋﺎرض ﺑﺪون ﺧﺎﻃﺮ و ﻗﺎدح و ﺑﺎدی و وارد .ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
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ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن دﻟﻢ را ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آن را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺪا و ﭼﻪ ﻧﻬﺎن.
ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ :دو ﺣﺎل ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺾ آرد و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎزد از

اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺧﻮرش -ﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎح -و ﭼﺸﺶ و ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺴﻂ درآورد و از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ وﮔﺸﺎدﮔﯽ.

ﻗﺒﺾ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎرف ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ در دل ﻧﺪارد و ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و

ﺑﺴﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎرف ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ او را ﺑﺴﻂ داده و ﭘﺮﺳﺘﺎر اوﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﺧﻠﻖ را ﺑﺪو ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ)ﺑﻘﺮه/

 .(۲۴۵ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﻫﻤﺎن ﺧﻮف و رﺟﺎﺳﺖ ﭼﻪ رﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺧﻮف آدﻣﯽ را
از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻋﺮان درﺑﺎرۀ ﺻﻔﺖ ﺣﺎل ﻋﺎرف در ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﻖ ﺟﺎنﻫﺎ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰ او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
و از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد.

دﯾﮕﺮ ﻋﺎرف ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﺣﻖ را ﻣﻌﱰف اﺳﺖ
و وﺟﺪ ،او را ازﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎی دل ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ.

و ﺳﻮم ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ رﺳﻮم را ﮔﻢ ﮐﺮده و دلﻫﺎ از او ﺑﲑاﻫﻪ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آرام ﮔﺮدد و ﺧﻤﻮﺷﯽ وﮔﻔﺘﺎر از او دور ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪای او را ﻓﺮﯾﺎدرس اﺳﺖ و ﺑﺲ

و او از ﺧﺪاوﻧﺪ رازﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺮاد ﺷﺎﻋﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:

-۱ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از ﺧﻮﯾﺶ -ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺲ -ﻧﺪارد.

-۲ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮐﻪ وﺟﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪﮐﻪ ﺣﻖ ﺳ ّﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

-۳وﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﺧﻤﻮﺷﯽ وﮔﻔﺘﺎر ﻧﺰدﺷﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ وﮔﺮ ﺧﻤﻮش ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای اوﺳﺖ.

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ و ﺣﻀﻮر و ﺻﺤﻮ و ﺳﮑﺮ و وﺟﺪ و ﻫﺠﻮم و ﻏﻠﺒﺎت و ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎء ﻫﻤﻪ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دل آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد

ﺧﺪا و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺄﺧﻮذ و ﻣﺴﺘﻠﺐ)رﺑﻮده و ﺑﺮده( :ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺄﺧﻮذ در ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺮوه از

ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﱪ وﺻﻒ ﺷﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﮐﻢ دارﻧﺪ و آب و روﻏﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ،

اﯾﻨﺎن ﻧﻪ ﮐﻢ دارﻧﺪ و ﻧﻪ آب و روﻏﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﺸﺎن را ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎد ﺧﺪا ﭼﻨﲔ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺮدﺷﺎن را

ﻫﻤﻮ ﺑﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺪ ﯾﺚ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﺪﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺣﺴﻦ] ﺑﺼﺮی[ در ﺧﱪی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﺠﺎﻫﺪی را ﻣﯽدﯾﺪم ﮔﻮﯾﯽ ﺧﱪ ﺑﻨﺪهای ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺮش را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺷﺪت ﺷﯿﺪاﯾﯽ و

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ .ﺧﱪﻫﺎ در ﺑﺎب ﻣﺄﺧﻮذ و ﻣﺴﺘﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را ﮔﻔﺖ .ﻓﺮدی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺮا ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب وﺟﻮدم ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮑﻦ

ﭼﻪ ﻣﻬﺮت ﻣﺮا رﺑﻮده وﮔﺮﻓﺘﺎر)ﻣﺄﺧﻮذ و ﻣﺴﺘﻠﺐ( ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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دﻫﺸﺖ :ﺳﻄﻮﺗﯽ اﺳﺖ از ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﮏ را ﺣﲑتزده ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮﮐﻪ

در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﯽ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ دﻟﻢ ﺑﻪ آن آرام ﮔﲑد ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺶ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ

ﻫﻮش آﻣﺪﮔﻔﺖ :ﭘﺎک اﺳﺖ ﺧﺪای .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :در دﻟﻢ آراﻣﺸﯽ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ دﯾﺪارش را
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻋﺒﺎرت ﮔﻔﺘﻢ .ﺧﺪاﻳﺎ از ﻣﻬﺮت در دﻫﺸﺘﻢ و ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺒﻮدم و

ﮔﻔﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

آن ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارم ﺑﻪ دﻫﺸﺘﻢ ﻣﯽاﻧﺪازد

و ﻫﯿﭻ آﻧﯽ ﻧﯿﺰ از آن دﻫﺸﺖ رﻫﺎﯾﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﺷﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﻮ دﻫﺸﺖ و ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺷﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﭘﯿﺶ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺷﮕﻔﺘﯽآور اﺳﺖ.

ﺣﲑت :ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دل ﻋﺎرﻓﺎن درﻣﯽآﯾﺪ -آن ﮔﺎه ﮐﻪ ژرف ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ -و آﻧﺎن را ازﮐﺎوش ﺑﯿﺸﱰ

در ﭘﺮده ﻣﯽﺳﺎزد ،واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽِ ﺣﲑت ،ﺑﺰرﮔﱰ و ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ از آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺣﲑت ﻧﺮﺳﯿﺪن اﺳﺖ.

ﺗﺤﯿّﺮ :ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﻋﺎرﻓﺎن را ﺑﲔ ﯾﺄس و ﻃﻤﻊ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺼﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﻮب آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ و رام ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﲔ

اﯾﻦ دو ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﲑ ،ﺳﭙﺲ وﺻﻞ ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی

ﺳﭙﺲ ﺣﲑت .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﺗﻮ ﻣﺘﺤﲑم دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﲑ

ای دﺳﺘﮕﲑ ﻫﺮ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در ذات ﭘﺎﮐﺖ

ﻃﻮاﻟﻊ :ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و دﻟﺸﺎن را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزد و دﯾﮕﺮ ﻧﻮرﻫﺎ را ﻣﺤﻮ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮآﯾﺪ ﻧﻮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﯽرﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮔﺮﭼﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﺷﺐ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﻨﺪ .ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ

ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺸﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺑﺮق آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪق ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ راه ﺑﺮد

از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪان ﻧﺒﻮد

ﻃﻮارق :ﻧﺪاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﮔﻮش ﺑﻪ دل اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ درآﯾﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺎزهﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان
ﺻﻮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﻮﺷﻢ ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮم اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺷﻨﯿﺪ آن را اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ دل ﻧﺪادم ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ

آن ﺑﺮﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ .ﻃﻮارق در ﻟﻐﺖ ﺑﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮآﯾﺪ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﻣﯽ

ﮐﺮد :ﺧﺪاﯾﺎ از ﺑﺪی ﺑﺎﻧﮓﻫﺎی ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورم ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺸﺮ ﺧﲑ اﺳﺖ.

ﮐﺸﻒ :روﺷﻨﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و درﯾﺎﻓﺖ آن اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺸﻢ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺑﲔ ﺧﻮد و ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻧﲑوی ﺑﺼﺮ اﺳﺖ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت دل ﺑﺎ ﻧﲑوی اﺗﺼﺎل.

ﺷﻄﺢ :ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺟﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﺸﻤﮥ ﺟﺎن ﺑﺠﻮﺷﺪ و ﭼﻮﻧﺎن ادﻋﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش اﻫﻞ

دﻋﻮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﺑﻮدۀ ﺣﻖ و در اﻣﺎن او ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﺣﻤﺰه ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻦ را از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﮔﻔﺘﻢ:

ﭼﻨﲔ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ ردﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺪﻫﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﭘﻨﺎه

ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻄﺢ ﺑﻮد ،از ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ .ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از او ﭼﯿﺰی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﮐﻪ
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ﺑﻮی ادﻋﺎ و ﺷﻄﺢ داﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از ﺷﻄﺢ زﺑﺎن .ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را ﺗﻔﺴﲑﮐﺮده اﺳﺖ و

اﯾﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در ﭼﺸﻢ ﺟﻨﯿﺪﺑﺰرگ و درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻤﯽﮐﺮد.

ﺻَﻮل :زﺑﺎن درازی ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن درﺑﺎرۀ اﺣﻮال ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻠﯽ

رودﺑﺎری ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ ازﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ذات ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ و ﺑﭙﻨﺪاری ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﺪان رﺳﯿﺪهای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ادﻋﺎﯾﺖ را ﺻَﻮل)ﺣﻤﻠﻪوری( ﺳﺎزی ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا

ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮدت ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺑﺮای ﻓﺮوﺗﺮ از ﺧﻮدت ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﻢ ﺧﺮدی و ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺧﻮد ﺑﯽ ادﺑﯽ اﺳﺖ .ﺻﺎدﻗﺎن و اﻫﻞ ﻧﻬﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﻪ در ﻧﺰد ﻏﲑ او آرام ﻧﻤﯽﮔﲑﻧﺪ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ

رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻋﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ روی ﻣﯽآورم)اَﺻﻮِل( و از ﺗﻮ ﻧﲑو ﻣﯽﮔﲑم .اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﺧﻮاص در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا روی ﻣﯽآورم و ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﭼﻪ ﺳﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮاراﯾﺶ ﺷﻮد آن را ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺑﺪو ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮم آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻧﺎﮔﻮاریﻫﺎی روزﮔﺎر.

ذﻫﺎب :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ذﻫﺎب در ﻣﻌﻨﺎ ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ذﻫﺎب ﮔﺮاﯾﺶ دل از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﲔ ﺑﯿﻨﺶ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ و از آن درﮔﺬﺷﱳ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪ در
ﺗﻔﺴﺮ ﻗﻮل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ»او ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ رﻓﱳ ﻫﻤﮥ ﺣﻮاس و ﺗﺮک رﻓﱳ و ﻃﺮد آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﮥ

ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ از ﭼﺸﻢ ﺑﺮوﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻧﺰد او ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﻧﺪ و او ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را درﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺣﺲ ﻧﮑﻨﺪ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
در ﺗﺼﻮف ﻓﻨﺎﺳﺖ و ﻏﺎﯾﺖ آن ﻓﻨﺎیِ ﻓﻨﺎ و ﻓَﻘﺪِ ﻓﻘﺪ در ﻓﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺎب ﻋﻦ ذﻫﺎب ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧَﻔَﺲ :ﺷﺎدی دل در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺧﱳ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﲑان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧَﻔَﺲ ﺑﻮیِ ﺧﻮش ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺸﺶ را
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻢ رﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺸﯿﺖِ ﺣﻖ ،ﺷﺎدش ﻣﯽﺳﺎزد

ﺧﺪای را ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ

ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا در درک آﻧﻬﺎ -ﺟﺰ از ﺧﺪا -ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه را در درازﻧﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﺪ.
ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻔﺴﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪم ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺟﺎﻧﻢ در ﻣﺠﺎری روح ﺗﻮ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺸﺖ.

ﺣﺲ :ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻔﺲ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﺮوﻣﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻪ در وﻗﺖ ﻏﻠﺒﮥ روح ﭼﯿﺰی از

ﺣﺲ در ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ درک ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺴﯽ ﻧﺪارد ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ اﺳﺖ .وَﺟﺪ و
ﻓﻘﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺣﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺎﻣﻪ :اﻗﺮار ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﱳ ﺑﺎ دل و اﺛﺒﺎت ﻫﻤﮥ ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺖﻫﺎ ی ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺣﺪ

ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺧﻮﯾﺶ دور

ﺳﺎﺧﺘﻪ دور اﻧﺪازد.

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﺻﻪ :ﻣﻌﻨﺎی آن را در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ آوردﯾﻢ .از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی را -در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد -ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،اﺛﺒﺎت وﺣﺪت ﺧﻮدِ ﺗﻮﺳﺖ .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ
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ﻫﺴﺖ؟ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻮﺣﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎزد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد

و ﺗﻮ را ﺑﺮ آن ﮔﻮاه ﮔﲑد و ﺗﻮ را از آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ﻏﺎﯾﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ وﺻﻒ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎص.

ﺗﻔﺮﯾﺪ :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ از ﺑﲔ ﺑﺮدن»آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ« و اﺛﺒﺎت ﻧﺎآﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻮﺣﺪان

ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻣُﻔﺮدان ﻣﻮﺣﺪ اﻧﺪﮐﻨﺪ .ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ دار رﻓﱳ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ:

ﺑﻪ اﻧﺪازۀ وﺟﺪ ،ﻓﺮد ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺗﺠﺮﯾﺪ :اﻣﻮر ﺧﺎﻟﺼﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ دلﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐﯽ ازﮐﺪورت ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺑﺎب ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﻮﻫﯿﺖ در ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ

ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ وﮔﺴﱰدﮔﯽ و ﻋﻤﻘﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ذﻫﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
واﺟﺪان و اﺷﺎراﺗﺸﺎن .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﻣﮕﺮ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اوﮔﻔﱳ»ﺗﺠﺮﯾﺪ« راﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺎدﺛﻪ :ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﺻﺪﯾﻘﺎن اﺳﺖ .از اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎل

ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺪﯾﻘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺖ و ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ اﻣﺖ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد

ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎدﺷﺎن ﺳﺎزد و
آﻧﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎد ﺳﺎزﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺷﺎدﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ

ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﻫﻤﮑﻼم ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮا ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺟﺎت :ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن رازﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﯽ ﯾﺎد دوﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﮔﻔﺖ از ﺟﻨﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺗﺎ

ﺻﺒﺢ در ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺳﺮور ﻣﻦ! ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ وﺻﻞ ﺧﻮد ﻣﺮا از ﺧﻮﯾﺶ دور ﺳﺎزی و ﯾﺎ
آﻫﻨﮓ آن داری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯽ .ﻫﯿﻬﺎت! ﺑﻪ اﺑﻮﻋﻤﺮو ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﯿﻬﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﮑﲔ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻣﺮة :ﺑﺮوز رازﻫﺎﺳﺖ در ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ .رودﺑﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﺳﻮزش ﻣﻬﺮ

و در درد و آﺗﺶ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺴﺎﻣﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دوام ﻃﻮل ﻋﺘﺎب ،ﺑﺎﮐﺘﻤﺎن درﺳﺖ آن.

رؤﯾﺔاﻟﻘﻠﻮب :ﻧﮕﺎه دل اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﯾﻘﲔ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن .ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ در ﻫﻤﲔ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ آن ﮔﺎه ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﭙﺳﺘﯿﻢ آن را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؟ﺳﭙﺲ

ﮔﻔﺖ :او را ﭼﺸﻢﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دلﻫﺎ از راه ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دل دروغ ﻧﺪﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪ)ﻧﺠﻢ .(۱۱ /در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دل در ﻫﻤﲔ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺗﻮان

دﯾﺪن دارد و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن ﺑﺮﭙﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وﮔﺮ ﺗﻮ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ او ﺗﻮ را ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد.

اﺳﻢ :ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣُﺴﻤﺎﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی

ﺣﺮوف ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد ،از ﻣﺴﻤﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از او ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺟﺰ اﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺳﺘﺸﻬﺎدﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎدرِ ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪش را درﯾﺎﺑﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف و زﺑﺎن او را ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻮدک را از آﺳﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.
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ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ اﺳﻤﯽ را اراده ﮐﻨﺪ آن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺘﺤﻘﻖ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺧﻼق در ﻋﻠﻢ ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ در ﻧﺎم و ﻧﺎم در ذات.

رﺳﻢ :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن از ﻋﻠﻢ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮرﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻖ از ﺑﲔ ﺑﺮود.

ﺟﻨﯿﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و وﺻﻔﺶ ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﻪ و رﺳﻮﻣﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ رﺳﻤﯽ

ﻧﺪارد .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ او ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی

رﺳﻮم او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻌﻞ او ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ او ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﲑو ﻣﯽ
ﮔﲑد .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ)ﻣﺼﺮع(:

رﺳﻮمِ)ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ( ﮐﻬﻨﻪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺮاب.

وَﺳﻢ :ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﻋﻠﻢ ازﱃ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺗﻐﯿﲑ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺮ آن آﮔﺎه ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﮔﻔﺖ :وﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻻن وﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺮودان ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺻﻔﺖ :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ آن از ﻣﻮﺻﻮف ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و ﻏﲑ
ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ] ﻻزﻣﮥ ذات اﺳﺖ[.

ذات :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ و ﻧﻌﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ذات ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ

ﺻﺎﺣﺐ ذاﺗﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎمدار ،ﺻﻔﺖدار و ﻧﻌﺖدار اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻗﺎدر ﻧﺎم ﺧﺪاﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﻌﺘﯽ
از ﻧﻌﻮت اوﺳﺖ .ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻧﺎﻣﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺖﻫﺎی او و ﻏﻔﺮان ﻧﻌﺘﯽ از ﻧﻌﺖﻫﺎی

اوﺳﺖ .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ از او ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ و ﻧﻌﺘﯽ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی او از ﻧﻌﺖ او در
ﺣﺠﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻌﺖﻫﺎی او از ﺻﻔﺖﻫﺎﯾﺶ و ﺑﺎ ﺻﻔﺖﻫﺎﯾﺶ از ذاﺗﺶ .وﮔﻔﺖ:
ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻮرش را ﺑﺮ ﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﺪ
و ﺗﻮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮرِ اوﮔﺸﺘﯽ.

دور اﺳﺖ از ذات ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﭼﻮن او
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺠﺎب :ﭘﺮدهای اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺼﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻃﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺻﺪ از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ .ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺎزار اﻣﺎ ﺑﺎ ذُلّ ﺣﺠﺎب آزارم ﻣﺪه .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﯾﺪنِ

ﺛﻮاب ،ﺣﺠﺎب در ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و دﯾﺪنِ ﺣﺠﺎب ،ﺣﺠﺎب اﻋﺠﺎب اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ -ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ-

آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت و ذﮐﺮ ﺧﻮد را در ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای او ﺣﺠﺎب ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪن ﺣﺠﺎبِ
ﮐﺎرِ ﺧﻮﯾﺶ ،او را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻣﻐﺮور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﻋﻮی :ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺿﺨﯿﻢ

ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﺑﲔ ﺑﻨﺪه و ﺧﺪا دﻋﻮی و ادﻋﺎﺳﺖ ،وﮔﻔﺖ:

ﭼﻮن ادﻋﺎی ﻣﺤﺒﺖ اوﮐﺮدم ﮔﻔﺖ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ

ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻧﺪام ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﻮﻋﻤﺮو زﺟﺎﺟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ دﻋﻮی ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد! ﻣﺮاد او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮاه و ﺑﺮﻫﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺧﺘﯿﺎر :اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﻨﺪه وﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﻨﺪه آن را ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ را ﺧﺪا اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﺑﭙﺴﻨﺪد .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺪه داﻧﺎﺳﺖ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮑﻦ

۱۸۸

ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﻣﲔ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﻦ وﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮑﻦ ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮک ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ.

اﺧﺘﯿﺎر :آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﺎدﻗﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎن ﺧﻮﯾﺶ را آﺑﺎد ﺳﺎزد و ﺻﺪق آﻧﻬﺎ را
آﺷﮑﺎرﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزد و ﻣﺮﯾﺪان را ﺑﺎ آن ادب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻼء :آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﻨﺪه اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و رﻧﺞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺟﺎ آدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎء ﺑﯿﺶ

از ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻼ ﮐﺸﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﺑﻼ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

داﯾﺮه ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ رﻧﺞ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ
ﺑﻼﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺟﺰ ﺧﻮدم ﮐﻪ ﺑﻼی ﺧﻮﯾﺸﻢ و ﺑﻼ ،ﻣﺮا دو ﭼﻨﺪان ﺗﲑه ﻣﯽﺳﺎزد
ﻣﻦ رﻧﺞ ﺑﻼﯾﻢ و ﺑﻼی ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻤﮥ ﺑﻼﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﻏﲑت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ای ﺑﻼی ﻣﻦ! ﺑﺮ ﺑﻼ ﺑﺠﺎوز ﻣﮑﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻧﺮم ﺑﺎش.
ای ﯾﺎور ﺑﻼی ﻣﻦ!

ﻣﺮا در ﺑﻼ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﭼﻪ ﺑﻼ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ آزردهام ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﺴﺎن :ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﺮور ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﻋﻠﻢ ﺑﻼ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ

و در ﻋﻠﻢ ﺑﻼیِ ﺑﻼ ،ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﻧﯿﺰهای ﻗﻮی داری ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن را داری .ﺷﺒﻠﯽ را ﺗﻔﺎوت زﺑﺎن ﻋﻠﻢ و زﺑﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ آن را درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و زﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ

واﺳﻄﻪ از آن آﮔﺎه ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﺑﺎن ﺣﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺪان راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﺑﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻢ وﮐﺸﻒ آن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎدت.

ﺳ ّﺮ :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﲔ وﺟﻮد و ﻋﺪم در ﻣﻌﻨﺎ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮّ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺪان آﮔﺎه
ﻧﮕﺮداﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳ ّﺮ ﺧﻠﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از آن آﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﯽواﺳﻄﻪ و ﺳﺮّ ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا از آن آﮔﺎﻫﯽ

ﻧﺪارد و ﺳﺮّ ﺳ ّﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ّﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﮔﺮ ﺣﺲ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﺳﺮﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺲ را ﺳﺮّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺟﺰ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺮاﻧﺪه اﺳﺖ و آن ﮐﻼم اوﺳﺖ ﮐﻪ»:ﻣﻦ

ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎﯾﻢ«)ﻧﺎزﻋﺎت.(۲۴ /

ﻋﻘﺪ :ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺳ ّﺮ و آن اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﻢ و ﭼﻨﺎن ﻧﮑﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ را وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ)ﻣﺎﺋﺪه .(۱ /ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ از ﻫﻢ
ﮔﺴﯿﺨﱳ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﻓﺴﺦ ﻋﺰﯾﻤﺖﻫﺎ .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﺟﯽ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ -ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﲔ

ﺧﻮد و ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا دروﻏﺰن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ ﻋﻮام و
ﺧﻮاص ﻣﺆﻣﻨﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻮامِ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ

و ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﺆﻣﻨﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ دل ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.

ﻫﻢّ :ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻫﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺘﯽ واﺣﺪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ در

ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاﯾﯽ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺘﺶ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻬﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و در ﺣﺎل و ﺑﺎ

ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﺤﻈﻪ :اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﺸﻢﻫﺎ دارد اﺷﺎرتﻫﺎ و ﻧﺎزﮐﯽﻫﺎی دل را.

ﻣﺤﻮ :از ﺑﲔ رﻓﱳ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺛﺮی از آن ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ اﺛﺮی ﺑﻤﺎﻧﺪ آن را ﻃﻤﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻮری ﮔﻔﺖ:

ﺧﻮاص و ﻋﻮام در ﺟﺎﻣﮥ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اوﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ و از ﺧﻮﯾﺶ
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ﻣﺤﻮش ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺑﲔ ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ)رﻋﺪ/

 .(۳۹و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺬﺑﺸﺎن ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدﺷﺎن ﻣﯽآورَد و آﻧﻬﺎ را از
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻖ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻮ اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻖ در ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ از ﻣﺤﻮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺷﺒﻠﯽ
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﮕﺮ او ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎ او ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻮدم ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪم اﻣﺎ

ﻣﻦ ﻣﺤﻮ اوﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اوﺳﺖ و ﺑﺎ اوﺳﺖ و ﺑﺮای اوﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﮥ

ﺷﺎﻋﺮ:

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او و ﺑﺎ او و از اوﺳﺖ

ﻣﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﺑﺎﻧﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد

اﺛﺮ :ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزدارﯾﺪ ﺑﻪ اﺛﺮ
اُﻧﺲ ﺑﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد و ﻫﺮﮐﻪ را از اﺛﺮ دور دارﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﺎد دل ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ

وﮔﻮﺷﻢ را از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﱪی ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﺳﺖ
ﭘﺲ از ﻣﺎ ﺑﻪ آﺛﺎرﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐَﻮن :ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﲔ ﮐﺎف و ﻧﻮن)ﮐﻦ( آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

ﺑَﻮن :ﻣﻌﻨﺎی آن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﲔ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮن و ﺑﻮن در ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ در ﺟﻮاب ﺳﺆاﱃ

ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻣﻮﺣﺪان را وﺻﻒ ﻧﻤﻮد وﮔﻔﺖ :ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد و ﺟﺪاﯾﻨﺪ ﺑﺪون ﺟﺪاﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺣﺪان در اﺷﯿﺎء

ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﲑ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ از آن ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻮدﻧﺸﺎن در اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن اﺳﺖ
و ﺟﺪاﯾﯽ از اﺷﯿﺎ ﺑﺎ رازﻫﺎﯾﺸﺎن .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮن و ﺑﻮن .ﮔﻔﺖ:

راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ و ﻋﺰت ﺗﻮ

او را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳﺎﺧﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯾﺶ ﮐﺮدی.

آﺷﮑﺎر ﺷﺪی ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ

و او ﻫﺴﺖ ﺷﺪ ﺑﯽآن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﺪ.

وﺻﻞ :رﺳﯿﺪن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از دﯾﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺮ ﻋﺮش
اﺳﺖ ﺗﻮان رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻋﺮش اﺳﺖ در وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آن ﭼﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺮش را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده

از او ﻓﻮت ﺷﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﺻﻮل را ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
دﯾﺪارﺗﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﻣﻬﺮﺗﺎن ﮐﲔ.

ﻗﺮب ﺷﻤﺎ دوری و ﺻﻠﺤﺘﺎن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ :ﻓﻮت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﻮب اﻣﯿﺪ ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺷﺎدیِ وﺻﻞ ،ﻫﻤﺰاد رﻧﺞ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.
و ﺷﺎﻋﺮی ﺳﺮوده) :ﻣﺼﺮع(
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ﻧﻪ وﺻﻞ و ﻧﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻪ ﯾﺄس و ﻧﻪ ﻃﻤﻊ!

اﺻﻞ :آﻧﭽﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ در ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻞِ اﺻﻮل ،ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ و اﺻﻮل ،ﻫﻤﺎن اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﯾﻤﺎن ،ﯾﻘﲔ ،ﺻﺪق و اﺧﻼص.

ﻓﺮع :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻞ زاده ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺧﻮد زﯾﺎد ﺷﺪ اﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از ﻋُﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺪان ﺧﻮاﻧﺪ اﺻﻞ اﺳﺖ و زﯾﺎدیِ ﺑﺮ آن ،ﻓﺮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻃﻤﺲ :ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﺪن زﺑﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺟﻨﯿﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺴﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮ در

راهﻫﺎی ﺷﺒﻬﻪﻧﺎک و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه)ﻣﻨﻄﻤﺴﻪ( ﮔﺮﻓﺘﺎری .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ)ﻣﺮﺳﻼت (۸ /ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮرﺷﺎن ﺑﺮود .ﻋﻤﺮوﻣﮑّﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ

ﮐﻪ راهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ را ﺑﺴﺮﭙی ﯾﻌﻨﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوی ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﮐﺴﯽ ﮔﺎم در آﻧﻬﺎ ﻧﻨﻬﺎده اﺳﺖ.

رَﻣﺲ و دُﻣﺲ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻓﻦ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﮔﻮ را دَﯾﻤﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻨﯿﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ

در زﻣﲔ ﮐﺮدﮔﻮاه را و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ او را و...اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻤﻪ از دل او ﻣﯽ

روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از آﻏﺎز ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﻔﺴﺖ را در ﮔﻮر زﻣﲔ ﻓﺮو ﺑﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ دﻟﺖ را ﺑﺮ زﺑﺮ
ﻋﺮش ﻓﺮا آوری ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯽ و از آن دوری ﮔﺰﯾﻨﯽ.

ﻗﺼﻢاﻟﮑﺴﺮ :از اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻗﺎق ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آن را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽ

ﮔﺰﯾﺪم اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻧﻤﯽﺷﺪم ﭼﻪ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﻤﺮم از اﯾﻦ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ او از ﻣﻦ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺷﺎﻫﺪ ازﱃ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاش را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺳﺒﺐ :واﺳﻄﻪ اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب وﺳﺎﯾﻂ .ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﺑﲔ ﺧﺪا و ﻣﺮدم .اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﲊ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﮕﯿﺨﺘﻪﻫﺎ و آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش او را از اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ

ﮐﻪ ﺳﺒﺐ را ﺑﺒﯿﻨﺪ دﻟﺶ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺒﺎب آ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺎﻋﺎت را ﺷﻨﺎﺧﺖ از آﻧﻬﺎ دور
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ :ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ رازی ﮔﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ
دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق و ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻈﻮظ.

ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻠﯿﻘﺖ ﮐﺮان ﮔﲑد ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﺧﻠﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ روی ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ .از ﻗﻨﺎد
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻏﺮﯾﺐ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ و ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارد .ﻧﻮری ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن

ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دلﻫﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﱰاف اﺳﺖ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺴﻮف رازﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در رؤِﯾﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﱰاف آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ .و ﻓﻼﻧﯽ ﺻﺎﺣﺒﺪل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ

در دل دارد اﺑﺮازﮐﻨﺪ.

از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺣﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎرف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺘﯽ دارد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺒﺖ ،ﺧﻮف ،رﺟﺎ ،ﺷﻮق و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎلﻫﺎ ﺑﺮ او ﭼﲑه ﺷﺪ او را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم :ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﲔ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺑﻪ ،ورع ،زﻫﺪ ،ﺻﱪ و ...اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺷﺪ ﺑﻪ او ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .از ﺟﻨﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ،ﺣﻘﯿﻘﺖِ

۱۹۱

ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺻﻔﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﻫﺎ
ﻧﺰد ﺷﺒﻠﯽ رﻓﺘﻢ ﻫﺮ ﺑﺎر او را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎب اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

ﻓﻼﻧﯽ ﺑﯽﻧﻔﺲ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﺳﲑ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻢ ،ﻏﻀﺐ ،ﺗﯿﺰی ،ﺗﮑﱪ ،آز ،ﻃﻤﻊ و ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽ

ﺷﻮد .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ روی ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽآورد و ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﻗﺮب ﺣﻖ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﲑد و

ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاﺳﺖ دور ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﻨﺪۀ ﺑﺪون ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ وﮐﺠﺎﯾﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﺟﺰ»ﺧﺪا« ﻧﺪارد ﭼﻪ او ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﻓﻼﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﺷﺎره اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎرتﻫﺎی ﻟﻄﯿﻒ و ﻋﻠﻢﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .رودﺑﺎری ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﺻﻔﺎی وﺟﺪ ﺑﺮﮐﺴﯽ راﺳﺖ آﯾﺪ اﺷﺎرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻦ ﺑﯽ ﻣﻦ و ﻣﺎ ﺑﯽ ﻣﺎ :ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ای ﻣﺮدم! اﯾﻦ ﻣﺠﻨﻮن

ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه از ﻟﯿﻠﯽ او را ﺑﺮﭙﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻟﯿﻠﯽام .ﺑﺎ ﻟﯿﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﯿﻠﯽ و ﯾﺎدش

را ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺟﺰ اوﺳﺖ دور ﻣﯽرﯾﺰد و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﻣﺤﺒﺖ اوﮐﻨﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﻬﻨﺠﺎر)ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻤﯿﺰ( اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻫﺎی

زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﻬﺎت ،ﻣﻬﺮ اوﭼﻪ ﺳﺎن راﺳﺖ آﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای اوﮐﻨﺎری ﻧﻨﻬﺎده و ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻣﻌﺒﻮد وﮐﺴﺐ و وﺻﻞ او ﭘﺎﯾﲔﺗﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﮕﺎه ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :دو دﻟﺪار ﺑﻪ درﯾﺎﯾﯽ روان ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ در آب اﻓﺘﺎد و ﻏﺮق ﺷﺪ دﯾﮕﺮی

ﺗﻦ ﺑﻪ درﯾﺎ زد و ﺑﺮ دل درﯾﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺮآورد .ﻏﻮاﺻﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﻫﺮ دو را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اوﱃ ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در درﯾﺎ اﻓﺘﺎدم ﺗﻮ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ زدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﺗﻮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮدم وﻗﺘﯽ ﺗﻮ اﻓﺘﺎدی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ

ﮐﻪ ﺧﻮدم اﻓﺘﺎدهام .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻠﻘّﻪ ﺷﺒﻠﯽ درآﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ! ﻣﺮا از ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺎزﮔﲑ و از ﺧﻮدم ﻏﺎﯾﺐ ﮐﻦ و ﺟﺎﻧﻢ را از ﺧﻮدم رﻫﺎﯾﯽ ده و ﺑﻪ ﺳﻮی ذاﺗﻢ ﺑﺮﮔﺮدان ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺪون ﻣﻦ!

ﺷﺒﻠﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺗﻮﮐﺠﺎ و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﺠﺎ .ﺧﺪا راﺳﺘﺖ ﮐﻨﺪ! ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ! ﮐﻮﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮد را در اوﮔﻢ ﺳﺎزم .و از ﻧﺰد اوﮔﺮﯾﺨﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ از ﯾﺎد ﻧﱪده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎدﮐﻨﯿﻢ-
ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ وﺻﺎل ﮔﻪ ﮔﺎه رخ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪ

آﻧﮕﺎه را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺮا از ﺧﻮﯾﺶ دور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ او ﺟﺎودان ﮐﺮد
ﭼﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ از او ﺧﱪ ﻣﯽداد و از او ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارم وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﻣﻦ!

اﮔﺮ او را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﺮا دﯾﺪهای

ﻣﺎ دو روﺣﯿﻢ اﻧﺪر ﯾﮏ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺧﺪا ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ای آرزوی ﻫﺮ آرزوﻣﻨﺪ

ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺖ ﻣﺮا از ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮدی

و ﭼﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ
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ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﮐﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻨﯽ!

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎل و روز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ»آن از رگ ﮔﺮدن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ« را ﺑﻪ
دل دارد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

او ﺑﯽ او :اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ»او« ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯽ»او« و »او« ﺑﺪون ﻇﻬﻮر اﯾﻦ دو ﺣﺮف ﯾﻌﻨﯽ»ﻫﺎ« و »واو« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ»ﻫﻮ« .ﺟﻨﯿﺪ در وﺻﻒ ﺗﻮﺣﯿﺪﮔﻔﺖ:

ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ رواﺳﺖ و ﭘﲑوزی و ﺑﺮﺗﺮی دادن او در ﻫﻤﮥ ﺣﻘﻮق.

ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ :ﻋﻼﯾﻖ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺪاﻧﻬﺎ دل ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮔﺮدد و از ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

ﺧﺮّازﮔﻔﺖ :ﻋﻼﯾﻖ از اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﺧﻼﯾﻖ از او رﻣﯿﺪهاﻧﺪ و راﺣﺘﯽﻫﺎ را ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و از ﻫﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ دوری
ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دور و رﻣﯿﺪهای دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺎدی ﺑﻼﺑﺎدی)ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﯿﺪاﯾﯽ( :ﻣﺮاد از آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮ دلﻫﺎی اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن

ﺣﺎلﻫﺎ و ﻧﻮرﻫﺎ و ﺻﻔﺎی ذﮐﺮ ﺣﻖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ»ﺑﺎدی« ﻣﺮاد ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»ﺑﻼ ﺑﺎدی« ﻣﻨﻈﻮر

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن آﻏﺎزﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺣﺎلﻫﺎ را آﻏﺎزﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ دلﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽآﻏﺎزد و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ)ﺑﺮوج .(۱۳ /ﺧﻮاص در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﯽﻫﯿﭻ آﻏﺎزی و زﻣﺎﻧﯽ .ﭼﻪ ﻧﻔﺲِ ﺷﺮوع و ﭘﯿﺪاﯾﯽِ او ،ﻫﻤﮥ

آﻏﺎزﻫﺎ و ﭘﯿﺪاﯾﺶﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﺲ او آﻏﺎز ﺑﯽ آﻏﺎز و ﭘﯿﺪای ﺑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ.

ﺗﺤﻠّﯽ :ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

اﯾﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ)ﺗﺤﻠﯽ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ آرزو)ﺗﻤﻨﺎ( ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻮﻫﯽ اﺳﺖ در دل ﮐﻪ ﮐﺮدار آن را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺎراﯾﺪﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ او را رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ

ﺗﺠﻠّﯽ :ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دلﻫﺎی ﻣﻘﺒﻼن .ﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﻧﯿﺰ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ روی ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .واﺳﻄﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺣﻖ»روز ﺗﻐﺎﺑﻦ« )ﺗﻐﺎﺑﻦ (۹ /ﮔﻔﺖ:

ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺎن اﻫﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻢ ﻓﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار و ﺗﺠﻠﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .و ﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯽ او

ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮏﻫﺎ زﯾﺒﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ او ﻗﺒﯿﺢ و ﺳﺨﺖ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای دﻟﻢ ﻧﻮری از او ﺟﻠﻮه آﻏﺎزﯾﺪ
و ﺑﺎ آن ﻫﻤﮥ ﻇﻠﻤﺎت روﺷﻦ ﺷﺪ.

ﺗﺨﻠﯽ:اﻋﺮاض از ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﯽ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارﻧﺪ و دل ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺖ و

ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :دلﻫﺎ در ﺣﺼﺎر دوﺳﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻫﻤﮑﻼم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ دلﻫﺎ ﻏﯿﻮر اﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽراﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺻﻔﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺧﻠﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و او را

از ﻧﺎﺧﻮﺷﯽﻫﺎی دل دور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ در ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺨﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﺰﻟﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه آورد .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﺮوده:
دلِ ﺟﻮان -اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روزﮔﺎری ﮔﺬارده ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮان ﺗﺨﻠﯽ ﻧﺪارد.

۱۹۳

ﻋﻠﺖ :ﻣﺮاد ،ﭼﯿﺰﻫﺎیِ ﺣﺎدث اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪو ﺑﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺻﻒ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن و ﺣﺪوث ذاﺗﺸﺎن اﺳﺖ .و ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺻُﻨﻊ آن اﺳﺖ و ﻋﻠﺘﯽ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﻊ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ -ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪان ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﻘﺼﺎن در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺼﻨﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در آﻓﺮﯾﺪن ﺣﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت را ﻋﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ای آن ﮐﻪ دوای دردﻫﺎﯾﻢ ﺗﻮﯾﯽ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮدش ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهای!

ازل :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﭼﻮن ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﻏﲑ ﺣﻖ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺜﻼً ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ اﻣﺎ ازل

و ازﻟﯿﺖ وﯾﮋۀ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﺪا را ازﱃ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﻪ ازل ﻧﺎﻣﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﲔ اوﺳﺖ .ﭼﻮن او

ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ اول و ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺑﺪ و اﺑﺪﯾﺖ :ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ از ﺻﻔﺖﻫﺎی ﺣﻖ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ازﻟﯿﺖ و اﺑﺪﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻟﯿﺖ را آﻏﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و

اوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و اﺑﺪﯾﺖ را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .از واﺳﻄﯽ اﺑﺪ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮔﻔﺖ :اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮک و اﻧﻘﻄﺎع
در ﻋﺪدﻫﺎ و ﻣﺤﻮ اوﻗﺎت در ﺳﺮﻣﺪ اﺳﺖ .از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎک اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻣﮑﺎن

و زﻣﺎن و وﻗﺖ و روزﮔﺎر و اﺑﺪ و ازل و اول و آﺧﺮ ﻧﺒﻮد و او در ﺣﺎل آﻓﺮﯾﺪن ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺒﻮد و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز

و ﯾﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﻮد .او دادﮔﺮ اﺳﺖ در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺎک اﺳﺖ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﺑﯽآﻏﺎزی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﻗﺖ ﺟﺎوداﻧﮥ)ﻣُﺴﺮﻣَﺪ( ﻣﻦ :ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎل ﺑﲔ ﻣﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ و در ﻫﯿﭻ اوﻗﺎت دﮔﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼم در

ﺣﺎﻟﺖ وﺟﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﻠﺐ واﺟﺪ اﺳﺖ .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ وﺗﻮ ﻣﺮا از ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺳﺎزی
و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﺎک و ﻣُﺠﺮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ

درﯾﺎﯾﻢ ﺑﺪون ﮐﺮان اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .روزی در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﺒﺎﺣﺜﻪای ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ:وﻗﺖِ ﺷﻤﺎ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﻣﺮا ﮐﺮان ﻧﯿﺴﺖ و درﯾﺎی ﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮادش

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺣﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻢ و ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﮕﻮ اﮔﺮ درﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ درﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ درﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن

آن ﯾﺎرﯾﺶ ﮐﻨﺪ)ﮐﻬﻒ .(۱۰۹ /ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارد ﻏﺮق درﯾﺎی اﻧﺪوه ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
دﯾﮕﺮی ﺳﺮوده اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺎﻧﻢ دﻫﻨﺪ -ﺣﺘﯽ درﯾﺎی ﭼﲔ-
آن را ﭼﻮﻧﺎن ﺳﺮاﺑﯽ روﻧﺪه ﮔﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺎ در ﮔﺮدﺷﯿﻢ :اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﲑ ﻗﻠﺐ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺎﱃ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ و از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ درﻣﯽآﯾﯿﻢ .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ

ﮔﻔﺖ :زاﻫﺪ ﺳﯿﺎر اﺳﺖ وﻋﺎرف ﻃﯿﺎر .ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎرف در ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال و ﭘﺮواز روح

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﻠﯽ -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
از ﺟﻤﻠﮥ دوﺳﺘﺪاران ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد

اﮔﺮ دﻟﻢ را ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﻧﺴﺎزم

و ﻣﻦ در ﮔﺮدش ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﻧﮕﺎه دارم
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و او رﮐﻦ ﮐﻌﺒﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ آرزوی اﺳﺘﻼم دارم.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﲑ ﻗﻠﺐﻫﺎﺳﺖ.

ﺗﻠﻮﯾﻦ :دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺣﻮال ﺑﻨﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻇﻬﻮر

ارادۀ ﺣﻖ در ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و از آن ﻏﲑت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﲑ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﲑِ

ﺻﻔﺎت و اﺣﻮال اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ؛ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺗﻠﻮﯾﻦ را از ﺟﻬﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دل و ﺣﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻈﺮﮔﻪ ﮔﻔﺘﺸﺎن

ﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﺗﻠﻮﯾﻦِ ﺻﻔﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﻫﺮ روز رﻧﮓ دﮔﺮی داری ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑِﻪ ازﯾﻦ ﺑﺎش!

واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ دﭼﺎر ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﺟﺎنﻫﺎی
رﺑﻮده ﺷﺪه اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
دﻟﻢ را ﺑﺎز داﺷﺘﻢ اﻣﺎ راﻣﻢ ﻧﺸﺪ

ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و از آن ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﻣﯽﺗﺎزد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ ﺗﻤﺎم

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ دورش ﻣﯽﺳﺎزم.

ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﯽ) :ﺑﺬلِ ﻣُﻬَﺞ( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﻫﻤﮥ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺣﻖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن او ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .ﺧﻮاص ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ روﻧﺪه وﮐﻮﺷﻨﺪهای روی ﺑﻪ ﺧﺪا دارد و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آرام ﻣﯽﮔﲑد اﻣﺎ

از روش وﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎزﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ .ﺻﻮﻓﯽﯾﯽ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ای ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎ و ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﻤﮑﲔ!
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎیِ دل ﺗﻮﯾﯽ!

و ﻣﻌﻨﺎی»ﻣﻬﺞ« ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ دارد از ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﺎه.
ﺗﻠﻒ :ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣَﺘﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻼک ﺷﺪن .از اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺻﻮﻓﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﭼﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎدم و ﺳﺮش ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ .ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم و از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم ﻧﺎﮔﺎه درﻧﺪهای

ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه آﻣﺪ و ﺧﻮﯾﺶ را آوﯾﺨﺖ .ﭘﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺮا از ﭼﺎه ﺑﺮ آورد و رﻫﺎﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن آوای ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺷﻨﯿﺪم

ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای اﺑﻮﺣﻤﺰه! ﭼﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻠﻒ از ﺗﻠﻒ رﻫﺎﻧﺪﯾﻢ .و اﺷﻌﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮودﮐﻪ در

ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آوردهاﯾﻢ.

ﺟﺮﯾﺮی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻧﺪاﻧﺪ ﻟﻐﺰشﻫﺎ و ﻏﺮور و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽﻫﺎ او را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﺪ.

ﻟَﺠَﺎ)ﭘﻨﺎﻫﯿﺪن( :ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮥ دلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق ﻓﺎﻗﻪ و ﻟﺠﺎ و ﭘﻨﺎﻫﯿﺪن ﺑﻪ

ﺣﻖ را ﻧﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ -ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮار و ﺳﺒﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻧﺰﻋﺎج :ﻫﻮﺷﯿﺎری دل از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .از ﺟﻨﯿﺪ آوردهاﻧﺪﮐﻪ در ﻻﺑﻪﻻی ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ دلﻫﺎ ﺑﺎ او ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﻤﯽ

ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﺎﻧﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﻧﻤﯽ ﺟﻮﺷﻨﺪ و در آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ او و ﺷﺎدی

ﻫﺎی ﺳﱰﮔﺶ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽﻫﺎ ﺧﻮﮔﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻧﺰﻋﺎج و ازدﻋﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺘﺴﺎب و ﻓﺮاﮔﲑی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن -ﮔﻤﺎﻧﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص ﺑﻮد -ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎران ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺧﺪا ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ اﻣﺎ
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ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﮕﲑﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎی ﻣﺮدم را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ.

ﺟﺬباﻻرواح)ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن روح( :ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن روحﻫﺎ و ﺑﺮآوردن دلﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪۀ اﺳﺮار و ﻣﻨﺎﺟﺎت وﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺣﻖ و

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﯿﺸﱰ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖﻫﺎ و ﻋﻨﺎﯾﺖﻫﺎی دوﺳﺖ ﺑﺮای دل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و

اﻧﻮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺮب ﯾﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎن و ﺻﺪق و ﺻﻔﺎﯾﺶ در وﺟﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز

ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ارواح اوﻟﯿﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﯾﺎد ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهای ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻬﺮۀ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎﺷﺎن ﭼﻮن ﺑﻬﺮۀ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ

اﻣﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎی روﺣﺸﺎن ﭼﻮن ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺖ .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دلﻫﺎی ﭘﺎﮐﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دروﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

وَﻃَﺮ :آرزوﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺣﻆﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻼﻧﯽ در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ

ﺗﻤﮑﻦ ﮔﺮﻓﺖ و آرزوی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮدی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻟﯿﻼﯾﻢ! از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ رﻓﺘﻢ و آرزو ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ وﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪام ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ذواﻟﻨﻮن ﺷﻌﺮی دارد ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آوردهاﯾﻢ.

ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﱰ ﺑﺮای ﺳﮑﻮن و ﺗﻮﻃﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺲ آن ﺟﺎﺳﺖ

ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺮآوردن آرزوﻫﺎﯾﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻃﻦ :وﻃﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل وﮐﺎر او و آراﻣﺶ او در آن ﺟﺎﺳﺖ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺲ در ﻓﻼن ﺣﺎل و ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻘﺎم وﻃﻦ ﮐﺮد .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﱰ وﻃﻦ دارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او در ﺷﺘﺎب و ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .ﻧﻮری ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺳﺮﮔﺸﺘﻪام
و از وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﲔ آوارهام

ﻫﺮﮔﺎه از دﯾﺪه ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮم او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد

و ﭼﻮن او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮا از دﯾﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﻧﮕﺮی
وﮔﻮاه ﻣﺒﺎش و ﻣﺮا ﻫﻢ ﮔﻮاه ﻣﮕﲑ.

اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻤﺎن از ﯾﻘﲔ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن را وﻃﻦﻫﺎﺳﺖ در دل و ﯾﻘﲔ را ﺧﻄﺮﻫﺎﺳﺖ در

ﺟﺎن.

ﺷُﺮود :ﮐﻮﭼﯿﺪن ﺻﻔﺖﻫﺎﺳﺖ از ﻣﻨﺰلﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺣﻘﻮق .اﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ

ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮓ و ﺑﺮﻗﯽ روﻧﺪهاﻧﺪ .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺧﻮد ﺑﺎ

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺣﻮال ﭘﺮورﯾﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪق ﻓﺎﻗﻪ را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﱪد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻔﺖﻫﺎی زﺷﺖِ رﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر او را ﻧﮕﲑﻧﺪ و

ﺧﻮاری را درﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدد و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز دراز ﻧﮑﻨﺪ.

ﻗُﺼﻮد :در ﻟﻐﺖ ارادتﻫﺎ و ﻧﯿﺎت ﺻﺎدق ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را اﻧﮕﯿﺰۀ ﺳﺎﺧﱳ ﺧﻮد ﺳﺎزد ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ

ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .واﺳﻄﻲ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺪه دوري از ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن ﻛﻪ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪه ﺑﻪ

۱۹۶

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽِ ﻣﻘﺼﻮد را درﯾﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد را در ﻗﺼﺪ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ رؤﯾﺖ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﯾﺶ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺻﻄﻨﺎع :ﻣﺮﺗﺒﻪای وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪان اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺻﺪﯾﻘﺎن .وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ واﺻﻄﻨﺎع ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋۀ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮده

اﺳﺖ و ﺑﺲ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم)ﻃﻪ .(۴۱ /ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺻﻄﻨﺎع

از ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮازﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻇﻬﻮر ﺣﻖ در ﺟﺎنﻫﺎ ﮐﻪ آن ﻇﻬﻮر را در ﺟﺎنﻫﺎ

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﻮﯾﺶ و از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻣﲑاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺑﻨﺪه را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،اﺻﻄﻨﺎع اﺳﺖ.
اﺻﻄﻨﺎع ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم ورود ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.

اﺻﻄﻔﺎء :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺟﺘﺒﺎء .اﺻﻄﻔﺎء ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ در ﻋﻠﻢِ ازﱃِ ﺣﻖ و ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺮای

ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ را و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ)اﻧﻌﺎم (۸۷ /و ﻧﯿﺰ :از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ا زﻣﺮدم

ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ)ﺣﺞ .(۷۵ /واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ آﻏﺎزﯾﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺖ ﮐﺮد و
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﮏ ﮔﻔﺘﮥ او را در ﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر داری و ﻫﺮ ﭼﻪ داری ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﯽ.

ﻣﺴﺦ :ﻣﺮاد دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ دلﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎ .ﻣﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﻄﺮودان ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ

ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﺮاض از ﺣﻖ ﻣﺴﺦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻆﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮓ ﺷﺪه واز ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﻄﯿﻔﻪ :اﺷﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ درﯾﺎﺑﺪ و ذﻫﻦ ﺑﺎ آن روﺷﻨﯽ ﮔﲑد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎز و ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت درﻧﯿﺎﯾﺪ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻟﻄﯿﻔﻪای از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را درﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ذﻫﻨﯽ درﯾﺎﺑﯽ .اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﮐﺎر و ﺑﺎر ﻣﻦ ﻧﺎزﮐﯽﻫﺎ ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﺟﻠﻮه آﻏﺎزﯾﺪی

و ﻣﺮا از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ اﻧﺪاﺧﺘﯽ و اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﻮد

ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻄﻒ را درﯾﺎﻓﺖ

اﻣﺘﺤﺎن :آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در دلِ ﻧﯿﮑﺎن درﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ و اﻧﻘﺴﺎم و ﺗﺸﺘﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .از

ﺧﲑﻧﺴﺎج ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی درآﻣﺪم و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﻢ را دﯾﺪم .ﭼﻨﮓ ﺑﻪ داﻣﻨﻢ زد و
ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﺤﻨﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارم .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺤﻨﺘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼ ﻧﺪارم

و ﺑﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ و راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻨﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺘﺤﺎن ﺳﻪ

ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﯿﻔﺮ و ﻋﻘﻮﺑﺖ .ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﱪان وﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ و

ارﺗﻔﺎع درﺟﻪ اﺳﺖ .ﺣَﺪَث :ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﺪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﺮﮔﺎه

ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاص را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﮐﻨﺪ از ﻗﻠﺒﺸﺎن ﯾﺎد ﭼﯿﺰﻫﺎیِ ﺣﺎدث را ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ :ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ازو ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ او را در ﺑﺮﮔﲑد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮادش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ

وﺟﻮدت ﺑﻪ او رو آوری او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ روی ﻣﯽآورد.

ﺗﻠﺒﯿﺲ :آراﺳﺘﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .از واﺳﻄﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻠﺒﯿﺲ ﭼﺸﻢ

ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻦ را در ﮐﺴﻮت ﮐﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻓﺮ را در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺆﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :و
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ)اﻧﻌﺎم .(۹ /ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻟﺘﺒﺎس ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و

آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎ را در اﺣﺴﺎسﻫﺎ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻨﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﺮوده اﺳﺖ:

۱۹۷

ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺒﯿﺲ ﻫﺮ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﺶ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد و دزدﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
ﺷِﺮب :روﯾﺎروﯾﯽ ارواح واﺳﺮار ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ واردات ﻏﯿﺒﯽ وﮐﺮاﻣﺎت .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﺮ
دو ﮔﻮارا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :دلِ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ درﻣﯽآﯾﺪ و در آن ﺷﻨﺎور ﻣﯽ

ﺷﻮد و ﺷﻮق ﻣﯽﮔﲑد و ﭘﯿﺎﻟﻪای از آن ﺑﺮﻣﯽﮔﲑد وﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ دﯾﺪار ﯾﺎر را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮ
ﻋﺎرﺿﯽ ﺑﺮ او آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﻋﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻪ ﯾﺎد و ﻧﺎﻣﺖ ،ﭘﯿﺎﻟﻪای روﺷﻦ ﺑﺮآوردم و ﻧﻮﺷﯿﺪم

دﻟﻢ ﺑﺎ آن درﺑﺎرۀ ﺗﻮ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﺑﯽﮔﻤﺎن آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺖ
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ

و ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺎد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮﯾﺪهام.

ذوق :آﻏﺎز ﭼﺸﺶ اﺳﺖ .ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﺎم ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮﯾﺶ رﯾﺰد

ﻧﺨﺴﺖ ﺷﲑﯾﻨﯽ وﮔﻮاراﯾﯽ آن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﺪ .دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ درﯾﻐﺎ ﻧﭽﺸﯿﺪهاﻧﺪ

ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎران را ﺗﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ زاری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﯾﻪ ﺳﺮ دﻫﻨﺪ.

ﻋَﲔ :اﺷﺎره ﺑﻪ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ازو ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪﮐﻪ

از ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ:

ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﮐﻤﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻋﲔاﻟﺠﻤﻊ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻋﲔاﻟﺠﻤﻊ اﺳﻤﯽ از
اﺳﻢﻫﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ و وﺻﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻠﺶ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

اﺻﻄﻼم :ﭼﲑﮔﯽ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ زور و ﻧﲑو آﻧﻬﺎ را ﻧﺮم و رام ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﻠﺐﻫﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ

اﻧﺪ :ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ و ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺼﻄﻠﻤﻪ.

ﺣﺮﯾﺖ :اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖِ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪه ﺧﺪای راﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻤﮥ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ

آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑِﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﺮی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮرا آزاد آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪت

ﺑﻤﺎن .ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎ ﻣﮑﻦ و آﻧﻬﺎرا ﻣﯿﺎزار و ﻧﯿﺰ دوﺳﺘﺎﻧﺖ را در ﺳﻔﺮ .ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎش و ﻣﺮدم را دور
اﻧﺪاز .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﺎرف ﺣﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ آزادﮔﯽ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻨﺪۀ راﺳﺘﲔ ﺧﺪا

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ در دل او ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻏﲑ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﻦ :ﺗﲑﮔﯽ وﮔﺮﻓﺘﮕﯽ دل اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻮﻣﻮد :ﻧﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن دﻟﺸﺎن را ﺗﲑه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
اﺳﺖ)ﻣﻄﻔﻘﲔ .(۱۴ /ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺠﺎبﻫﺎی دل ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣُﻬﺮ و ﺧﺘﻢ ﺑﺮ دل ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ دل ﮐﺎﻓﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر آن اﺳﺖ.

رﯾﻦ و ﻗﺴﺎوت ﮐﻪ از آنِ دلﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن اﺳﺖ.

ﺻﺪأو ﻏﺸﺎوه ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ وﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﻪ دل ﻣﺆﻣﻨﺎن دﭼﺎر آن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻏَﲔ :اﮔﺮ ﭼﻪ در وﺻﻒ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﱪی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( در آن ﺑﺎب

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ دﻟﻢ ﻏﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ وﱃ ﺑﯽدرﻧﮓ از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﻣﯽ

ﮔﺮدم ﺻﺪﺑﺎر در روز .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺒﺎری ﮐﻪ ﻋﺎرض ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﯽﺷﺪ و از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

آﯾﻨﻪ در وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ﺑﺪان ﺑﺨﻮرد وﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣُﺤﺎل اﺳﺖ

ﭼﻮن دل ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻏﺒﺎری از ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﲑد ﭼﻪ او در ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﺪار اﺳﺖ .ﺧﺪاود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:دل
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او دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ در آﻧﭽﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ)«.ﻧﺠﻢ (۱۱ /و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دل ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻣﻮرد

ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی و ﺑﻪ وﺻﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺑﺮای او ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎورد و ﯾﺎ ﻏﺒﺎری -ﭘﻮﺷﯿﺪه

و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر -ﺑﺮای او ﺑﺴﺎزد.

اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری درﺑﺎرۀ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﺒﺎرﮔﲑیِ دل ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮیِ او ،ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﺮای دل ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻖ از ﺑﲔ ﻣﯽﺑﺮد وازﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ راﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮی از آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎرﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺗﻮﻫﺎیِ اﻣﯿﺪ ﯾﮏ

آرزوﻣﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ.

اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ از ﻧﲑوی اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ آن
ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﻠﻢ از آوردﻧﺶ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺎورم ﺳﺨﺖ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﺳﺎﯾﻂ :اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﲔ ﺑﻨﺪه و ﺧﺪا واﺳﻄﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ دﻧﯿﻮی و ﭼﻪ اﺧﺮوی .ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را از وﺳﺎﯾﻂ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ وﺳﺎﯾﻂ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

وﺳﺎﯾﻂ دﯾﺪار ورﺳﯿﺪن،
وﺳﺎﯾﻂ رﺳﺎﻧﻨﺪه،
وﺳﺎﯾﻂ رﻣﺎﻧﻨﺪه،

ﻧﺨﺴﺖ از آنِ ﺣﻖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ از آنِ ﺑﻨﺪه و ﺳﻮم ﺑﻬﺮۀ ﻧﻔﺲ .اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﺳﺖ آن ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻂ را
رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎری ﻧﻬﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺷﻄﺤﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی زﺷﺖ ودﻟﮕﺰا دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ زﯾﺒﺎ و

دﻟﺮﺑﺎ و ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﻨﺪه در ﻫﺮﮐﺎر.
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ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺷﻄﺤﯿﺎت وﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ

ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن زﺷﺖ وﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ درﺑﺎﻃﻦ زﯾﺒﺎ
ودرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎب اول درﻣﻌﻨﺎی ﺷﻄﺢ و رَدﱢ ﻣﻨﮑﺮان آن
اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﭙﺳﺪﮐﻪ ﺷﻄﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺟﺪ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﲑوﻣﻨﺪواﺳﺘﻮار ﺑﺮ
ﺻﺎﺣﺐ وﺟﺪ ﭼﲑه ﻣﯽﺷﻮد و از ﮔﺮﻣﯽ و ﺟﻮﺷﺶ روح ﺑﲑون ﻣﯽﺗﺮاود .ﺷﻄﺢ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ

اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﻄﺢ ﯾﺸﻄﺢ ،ﻫﺮﮔﺎه راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺠﻨﺒﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن آرد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻄﺎح ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﺎﻋﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮات ﺑﺎﯾﺴﺖ -آﺑﺸﺨﻮر اﺳﺒﺎن-

ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ آﺳﯿﺎب اﺳﺖ.

و زﯾﺒﺎروﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ از ﻣﻦ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎن
و ﻫﺮﮔﺎه آواﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﺪای رﺳﺘﮕﺎری را ﺷﻨﯿﺪهای.

ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﯿﺎب را ﻣﺸﻄﺎح ﺧﻮاﻧﻨﺪﮐﻪ آرد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ از دو ﺟﺎﻧﺐ آرد ﺳﺮرﯾﺰﮔﺮدد
از ﺷﺪت ﭘُﺮی و ﺳﺮﺷﺎری .ﭘﺲ ﺷﻄﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺷﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ رازﻫﺎی واﺟﺪان اﺳﺖ در

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺟﺪ ﻧﲑو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﺷﻄﺢ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و آن را اﻧﮑﺎر و ﻃﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻓﺮﯾﻔﺘﮕﯽ و
ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و رﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻄﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺳﺮﺷﺎری

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮﯾﯽ ﺗﻨﮓ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و از دو ﺳﻮی ﺟﻮی ﻓﺮا رﯾﺰدو ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﺮبﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:

ﺷﻄﺢاﻟﻤﺎءﻓﯽاﻟﻨﻬﺮ ،ﻣﺮﯾﺪ واﺟﺪ ﻧﯿﺰ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ وﺟﺪ در ﺟﺎﻧﺶ ﻧﲑو ﻣﯽﮔﲑد و ﺗﻮان ﮐﺸﯿﺪن آن را ﻧﺪارد آب ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮ

زﺑﺎن ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖ و ﺷﮕﺮف از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی درون ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺟﻤﺎﱃ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ
اﻧﺪﮐﯽ ،ﺗﻮان ادراکِ آن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮرﯾﺰیﻫﺎی روح را در زﺑﺎن ﺗﺼﻮف ﺷﻄﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دلﻫﺎی اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد درﻫﺎﯾﯽ ﮔﺸﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ

ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اوﻟﯿﺎ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی درون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و

ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻫﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﲔ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﭘﺮوازی ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﺗﺎ اوجِ آﺳﻤﺎن و ژرﻓﺎی روح ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽرود .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮ داﻧﺎﯾﯽ ،داﻧﺎﯾﯽ

دﯾﮕﺮ اﺳﺖ)ﯾﻮﺳﻒ .(۷۶ /وﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ)زﺧﻮف .(۳۲ /و ﺑﻨﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ)اﺳﺮا .(۲۱ /ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺮ اوﻟﯿﺎی ﺣﻖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ذﻫﻦ و
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زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻨﺎن و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺎرد و آﻧﭽﻪ را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ دور اﻧﺪازد .ﭼﻪ آﻧﺎن را ﺣﺎلﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن

ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎل دﯾﮕﺮی رﻣﻨﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺷﮕﺮف و ﺳﯿﻨﻪای ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ژرﻓﺎی ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺣﺎلﻫﺎﯾﺸﺎن را درﯾﺎﺑﻨﺪ و درﺑﺎرۀ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و اﻧﮕﯿﺰه و دﻟﯿﻞ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ

راﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ راه آﻧﺎن را ﻧﺮﻓﺘﻪ وﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﻮن آﻧﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب

آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻃﺮد و اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺎل وﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬارد و ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻣﺘﻬﻢ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ

ازﺳَﺮِ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﮔﻤﺎن اﺳﺖ و درﮔﻤﺎن اﺳﺖ -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب دوم در ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻠﻮم و ﺗﺒﯿﲔ آن ﭼﻪ ﻓﻬﻢ آن ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن ﺑﺎ دﻟﯿﻞ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﺴﱰدهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻘﻼ و ﻓﻬﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﺎن ﻫﻤﮥ ﮔﺴﱰهﻫﺎی آن را درﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر و ﭘﯿﺎﻣﱪی ﭼﻪ ﺳﺎن درسﻫﺎی
ﻧﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ آﻣﻮﺧﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ درﮐﺘﺎب اﺳﺘﻮار ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪش ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺳﯽ را از درک ﮐﺎرﻫﺎی»ﺑﻨﺪهای از

ﺑﻨﺪﮔﺎن« ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ در آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﺸﯽ از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه

اﯾﻢ)ﮐﻬﻒ (۶۵ /ﺗﺎ آﺧﺮ داﺳﺘﺎن .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻢ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﯿﺪ و از زﻧﺎن ﻟﺬّت ﻧﻤﯽﺑﺮدﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽ
ﺑﺮدﯾﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ درﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ زﻧﻨﺪ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را اﺳﺮاﺋﯿﻞ از

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،او از ﻣﺠﺎﻫﺪ ،او از ﻣﻮّرق ،او از اﺑﻮذر و او از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ

ﺑﺮ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ :ای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮوﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ﺑﺮﺳﺎن)ﻣﺎﺋﺪه (۶۷ /و ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ

آن آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﺑﮕﻮ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ اﻣّﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣﱪش

را ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد:

داﻧﺸﯽ ﺑﺮای ارﺷﺎد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ.

داﻧﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ)ﺻﺤﺎﺑﻪ( ﻧﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣُﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن آﻣﻮﺧﺖ و ﻋﻤﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ

ﺟﻼﻟﺖ و ﻓﻀﻠﺶ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﻠﯽ)ع( ﮔﻔﺖ»:ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻔﺘﺎد

درِ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ آن را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ «.ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.

داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎص ﺧﻮد او ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را در ﻓﻬﻢ آن راه و ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ...

ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﭙﻨﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ داﻧﺶﻫﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه از دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و او در

ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﻋﻠﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

اول :ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ و ﺧﱪﻫﺎ وﮐﻠﻤﺎت و آﺛﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪﮐﻪ اﻫﻞ ﺛﻘﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
دوم :ﻋﻠﻢ دراﯾﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم راﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺳﻮم :ﻋﻤﻞ ﻗﯿﺎس و ﻧﻈﺮ واﺳﺘﺪﻻل و راﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻪ ﺑﺪان ﺟﺪل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺠﺖ ﺑﺮﮔﻤﺮاﻫﺎن و از
دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﮕﺎن)اﻫﻞ ﺑﺪع و ﺿﻼﻟﺖ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
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ﭼﻬﺎرم :ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺒﺎدت و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺠﺎﻫﺪه و اﺧﻼص

در ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪن از ﻫﻤﻪ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮان دﻧﯿﺎ ﺑﺮدن و ﺧﻼﺻﻪ
ﭘﺮورش ﻧﻔﺲ و ﺧﻮﯾﺸﱳ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻫﻞ دراﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ او را ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ دراﯾﺖ در

ﮔﻤﺎن و ﭘﻨﺪاری اﺳﺖ اﻫﻞ رواﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اوﮔﻤﺎنزداﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﺴﺄﻟﻪ دارد اﻫﻞ رواﯾﺖ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪدار را ﺑﯽﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﺑﺎب اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻤﺎن و ﭘﻨﺪار ﺗﻨﯿﺪ ﺟﺰ از آﺷﻨﺎﯾﺎن و
رﻫﺮوانِ آن داﻧﺶ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﭙﺳﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﮑﺲ آن راﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻢ

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺛﻤﺮۀ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻏﺎﯾﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم ﯾﺎﻓﱳ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﻧﺪ وارد درﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮان ﻧﺪارد .ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ دل اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ

ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻢ اﺳﺮار و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ و ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف و ﻋﻠﻢ اﺣﻮال و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮ ﻣﻌﻨﺎ
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ!

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺼﻮف را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻣﺮدود ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
در اﯾﻦ درﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﺷﺪ و آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺳﺮور دوﺳﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن اﺳﺖ و ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﺷﯿﺪا ﺻﻔﺘﺎن و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ

ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﺗﻦ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ
ﻫﻤﻮﺳﺖ ﻗﻄﺐ و ﺣﺠﺖ و داﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎدﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ زﻣﲔ ا زﺣﺠﺖ ﺗﻮ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﮐﻪ ﭼﺮاغﻫﺎی روﺷﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽاﻓﺮوزد ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮﮔﻢ ﻧﮕﺮدد و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺸﻮد .اﯾﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺪﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ارزﺷﻨﺪ در ﻧﺰد ﺧﺪا.

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻄﺢ و ﺗﻔﺴﲑ ﺷﻄﯿﺤﺎت .ﺷﻄﺢ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﯿﻮۀ ﮐﻤﺎلِ اﻫﻞِ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ .ﭼﻪ رﺳﯿﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪان
ﺷﻄﺢ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻏﺮق درﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ﺷﻄﺢ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در آﻏﺎز راﻫﻨﺪ و ﻣﺮادﺷﺎن از رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎﻻت اﺳﺖ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽﻫﺎ.

ﺑﺎب ﺳﻮم ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ از زﺑﺎن ﺟﻨﯿﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺎرهای از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ از ﻫﻤﲔ اﻧﺪک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر را

درﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺗﻔﺴﲑ ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﺬرم و آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺬارم و از ﺧﻮد ﭼﯿﺰی

ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻗﺼﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻗﻼن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ و در اﺧﺘﻼف ،واﯾﻦ از ﺗﻔﺎوت

ﺣﺎلﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻮدو ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ آن ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻫﻤﺎن را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮐﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ وﺻﻌﺐ و ژرف ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن درﯾﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪو ﺟﺰ
او را ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﯾﺖ ﺣﺎل و ﻗﺎل او را در ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ درﺳﺖ آﻧﻬﺎرا درﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ

ﺗﻔﺴﲑﮐﻨﺪ و ﯾﺎ راﺳﺖ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ،ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﯿﺪن وﮐﺸﯿﺪن ﮔﻔﺘﺎر او را ﻧﺪارد و ای ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از او
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در دل داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪﮐﻪ او

ﻏﺮﻗﮥ درﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده و از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ در ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽِ درﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎیِ او ،ﺑﺎرﻫﺎ او را در ﺧﻮد ﻓﺮو
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ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺰ او را راه رﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ اﺑﺘﺪای ﺣﺎل او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﺮدی

ﻧﲑوﻣﻨﺪ و اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﮐﻪ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﲔ درﺳﺘﯽ ،آﻏﺎزﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞِ ﺷﻨﺎﺧﺖِ ﻋﻤﯿﻖِ ذاتِ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺴﲑ آﻧﻬﺎ را دارم در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده و

ﺟﺰء ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ از زﻣﺮۀ ﻋﻠﻮم رﺳﻤﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺳﺨﺖ ﺑﺪاﻧﻬﺎ

ﺗﺸﻨﻪ دﯾﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهای در آن ﻓﺮوﻣﯽرود و آﻧﻬﺎ را درﺳﺖ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪ ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ و ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻤﺮد وﮔﻮﯾﻨﺪه را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺤﺚﻫﺎ

در ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﺎراﺳﺖ و ﺧﻄﺎ ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن روﺷﻨﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ .و ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎرﯾﮕﺮ راﺳﺘﮑﺎری.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ -و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از او ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﲑ -ﺣﻖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﭘﯿﺶ

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ! آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﻢ دوﺳﺖ دارﻧﺪﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﻮد

ﺑﯿﺎرای و اﻧﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺖ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ

ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ را دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﻣﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﯿﺪ در
ﺗﻔﺴﲑی ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻼم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ در ﻏﺎﯾﺖ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎدوﺳﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آن را از دوﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪان ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ،دﻟﯿﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرب ﻣﮑﺎن

اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و اﺳﺘﻤﮑﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وﮔﻔﺘﮥ اوﮐﻪ»ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺑﯿﺎرای و ﺑﺮﮐﺸﺎن ﻣﺮا« دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﻘﯿﻘﺖ
آن ﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮑﯽ او و اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻟﺬت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﻧﭽﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻦ] ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﭼﻨﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺮده در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺎن

ﺑﺪﺧﻮاه و ﺑﺪ ﺳﮕﺎل را در ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮥ اوﮐﻪ»ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮا ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد

داﺷﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد آن را و دﻟﻢ را آﻣﺎدۀ دﯾﺪار ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺸﮕﺎه و ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﺪاﯾﻨﺪ و

ﯾﮏ آن از دﯾﺪۀ او دور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﯽ دل ﺑﻪ او

ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز درآﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻠﮏ ﺟﺒﺎر

اﯾﺴﺘﺎدهام .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ اوﮐﻪ»ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ« ﻣﺮادش راز و ﻧﯿﺎز و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ دل

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪار ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎس ﮐﻦ ﻫﻤﮥ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
او را ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از روی اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻘﯿﻪ را ﻫﻢ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ.

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﺮﮔﺎه ﯾﻘﲔ ﺑﻪ ﻗﺮب ﺣﻖ ﮐﺮد وﺑﺎ دل او را ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ دﻟﺶ ﺑﮕﺬردﮔﻮﯾﺎ دوﺳﺖ ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪﮔﻮﯾﺎ ﺣﻖ او را ﻫﻤﮑﻼﻣﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت و اﺳﺮار و

آﻧﭽﻪ در دل درﻣﯽآﯾﺪ از ﺧﺪا آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﲑد .ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

آرزو او را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮد و ﻫﻤﺪﻣﻢ ﺷﺪ

و از ﺑﺨﺸﻨﺪهام ﺑﻬﺮه ﺑﺮدم ﺑﯽآن ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
آرزو ﭼﻨﺎن او را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ او ﭘﻮﺷﯿﺪه راز ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ راز رازِ او از ﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد

و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
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روزی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﲑ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ

ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ
وﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮش را ﺧﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ

ﺑﺎ او ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﮑﺮد.

ﻣﺮاد ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎی آﻟﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در ﺷﻌﺮ و ﻏﲑ آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ»ﺑﺎ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد

آراﺳﺘﻪام ﺳﺎز و ﺑﺎ ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ و ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺶ ﺗﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ «.ﻣﺮاد از آن ،اﻓﺰوﻧﯽِ ﺣﺎل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎلﻫﺎیِ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺨﺘﮕﺎن و درﯾﺎﻓﺖِ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ اوﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ»ﯾﮑﺘﺎﺷﺪﮔﺎن)ﻣﻔﺮدون( ﺑُﺮدﻧﺪ« .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﯾﮑﺘﺎ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﺷﺎدی و ﺳﺨﺘﯽ

ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ .و اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ»ﺑﺎ ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ

را دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﻨﻨﺎ و ﻓﻨﺎیِ ﻓﻨﺎیِ اوﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ

ﺧﺪا ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪهای ﭘﯿﺶ از اوﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ او ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘﮥ

ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»:ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﺒﺎدتﻫﺎی ﻏﲑ واﺟﺐ)ﻧﻮاﻓﻞ( ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ

ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارم و ﭼﻮن دوﺳﺘﺪارش ﺷﺪم ﭼﺸﻢ او ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮش او ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺪان
ﻣﯽﺷﻨﻮد و زﺑﺎن او ﻣﯽﮔﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دﺳﺖ او ﻣﯽﮔﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در

ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮی ﻫﻢ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪهای ﭼﻮن ﺧﻮد ،ﭼﻨﲔ وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ،ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ

ﭼﻮن ﻣﺮا دﯾﺪی ،ﺑﺪﯾﺪی ﻫﺮ دو ﺗﻦ
ﻣﺎ دوﺗﺎ روﺣﯿﻢ اﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺪن

ﺣﻖ ﻧﻤﻮده ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻫﻤﻮﻃﻦ

اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﲔ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد ﺑﻪ ﺷﻮق ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﺳﺎن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﻈﺮت

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دو دﻟﺪار ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی

ﺑﮕﻮﯾﺪ»ای ﻣﻦ« .ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاخ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ ﺑﺲ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن
ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی آوردهاﻧﺪﮐﻪ اوﮔﻔﺖ»:ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪهای

ﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺶ از اﺣﺪﯾﺖ ﺑﻮد و ﭘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ .در ﻓﻀﺎی ﺑﯽﭼﻮﻧﯽ ده ﺳﺎل ﭘﺮﯾﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻓﺮاخﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن آن ﺻﺪ ﻫﺰار ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﺮّان ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ازﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪم و در آن درﺧﺖ اﺣﺪﯾﺖ را

دﯾﺪم «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ وﺻﻒ زﻣﲔ و رﯾﺸﻪ و ﺷﺎﺧﻪ و ﺷﮑﻮﻓﻪ و ﻣﯿﻮۀ آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮب
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ وداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﲑﻧﮓ اﺳﺖ «.ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ»ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﻢ«.

آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﮕﺮش او ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﭽﻪ از آن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻃﺮﯾﻘﯽ از ﻃﺮق ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

رﺳﯿﺪﮔﺎن در ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی راﺳﺘﲔ آن را درﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را دﯾﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻓﻬﻢ آن ﮔﺸﺘﻪ و

دﯾﺪﻧﯽﻫﺎی ﺣﻖ را دﯾﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ اوﮐﻪ»ﻫﺰار ﻫﺰار ﺑﺎر ﭘﺮﯾﺪم «.ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن وﺻﻒِ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻓﺮاخﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده
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اﺳﺖ».اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮد در ﺗﻔﺴﲑ ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و در آن رﺷﺪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﻨﺪﮔﺎن .ﺷﯿﺦ
ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و ﺷﻄﺤﯿﺎت او را ﺗﻔﺴﲑﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎیِ ﺳﺨﻨﺎنِ ﺷﻮق آﻟﻮد او را ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ

اﯾﺮاد دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﭘﺎرهای از آن را ﻣﻦ ﻣﯽآورم .ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﮥ او ﮐﻪ»ﭘﺮﻧﺪهای ﮔﺸﺘﻢ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪم« .ﭼﻪ ﺳﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﺑﮕﲑد و ﭘﺮوازﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻮاب اﯾﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﺖ و ﭘﺮواز دل اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﲑ در زﺑﺎن ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﺷﺎدی
ﭘﺮدرآورم ،ﯾﺎ دﻟﻢ ﭘﺮﮐﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻘﻠﻢ ﭘﺮﯾﺪ.

ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :زاﻫﺪ ﺳﯿﺎر و ﻋﺎرف ﻃﯿﺎرﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮﯾﺪن ،ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﱰ اوﺳﺖ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ زاﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﲑات رواﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭘﺮﻧﺪهاش را ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ)اﺳﺮا .(۱۳ /از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟُﺒَﲑ در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻣﺮاد اﻟﺤﺎق ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت

ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اوﺳﺖ «.ﺷﺎﻋﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ای ﺑﺴﺎ روزﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎرش اﺷﮏ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮﯾﺪهاﻧﺪ و رﻓﺘﻪاﻧﺪ
اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪی روز ﺟﺪاﯾﯽ و رﻓﱳ او،

ﮔﻮﯾﺎ ﺟﺴﺪی را دﯾﺪه ﺑﻮدی ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده و دﻟﺶ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

اﻣّﺎ ﮔﻔﺘﮥ او درﺑﺎرۀ ﺑﺎلﻫﺎ و ﺟﺴﻤﺶ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ .ﻣﺮاد ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف و
ﻧﲑوﻣﻨﺪی در ﭘﺮواز ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن و دﯾﺪن ﺧﺪاﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ازﮐﻠﻤﺎت و ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎزه و ﺷﮕﻔﺖ

ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﺨﻨﺎن واﺟﺪان و ﺷﯿﺪاﯾﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻠﺒﮥ وﺟﺪ و دﻟﺪادﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ راﻣﯽﺗﻮان از
ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﯾﺎدﮐﺮد .ﭼﻪ او ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ وﺣﻮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻟﯿﻠﯽ .ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻟﯿﻠﯽ.

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻟﯿﻠﯽ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ﮔﻔﺖ ﻟﯿﻠﯽ

و در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -و ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻠﯽ -ﻣﯽﮔﺬرم

و ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ -و دﯾﻮار ﻟﯿﻠﯽ -ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﻢ
ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺸﻖ ﺷﻬﺮﻫﺎ دﻟﻢ را ﻧﺮﺑﻮد

اﻣّﺎ دﻟﺪادﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی -ﮐﻪ ﺑﻨﺪی آن ﺑﻮد -دﻟﻢ را رﺑﻮد
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

دروﻧﻢ را در ﺑﺎب ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﺎوم و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
ﺟﺰ ﺧﻮدم را -ﺗﻮﮐﺠﺎﯾﯽ؟ -ﮔﺮﭼﻪ آن ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اوﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ او را در اﺷﺘﯿﺎق)ﻣﻦ( ﺑﯿﺎب

ﭼﻪ ﻫﺮﮐﻪ ازو ﺳﺨﻨﯽ آرد از ﻣﻦ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ.

و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﻨﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎزک ﻃﺒﻊ و ﺻﺎﺣﺒﺪل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻋﺸﻖ

ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدی ز آب وﮔﻞ ﺳﺮوده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺠﺐ ﻣﺪار از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﻋﺸﻖ رب ﻏﺮﯾﻘﻨﺪ .و اﻣﺎ

ﮔﻔﺘﺎر اوﮐﻪ»دو ﺳﺎل و ﻫﺰار ﻫﺰار ﺑﺎر و ﻣﯿﺪان ازﻟﯿﺖ و ﻓﻀﺎی ﺑﯽﭼﻮﻧﯽ« ﺟﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭘﺎرهای از ﺷﮑﻮه

ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﺮﺷﻤﺎرده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﮥ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺎﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ او

ﮐﻪ»ﺧﻮب ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻧﲑﻧﮓ اﺳﺖ «.ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ -آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﻮدﻫﻤﲔ اﻟﺘﻔﺎت و اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﺪرت و ﭘﺮواز ،ﻧﲑﻧﮓ اﺳﺖ و دوری از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﻨﺎی

۲۰۵

ﺗﻔﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ -ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪی -از ﻣﺮﺗﺒﮥ آﻏﺎزﯾﻦ و ﻣﯿﺎﻧﲔ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و

در دﯾﺪهﻫﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و ﻣُﻬﺮ ﺑﺮ دﻫﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﻏﺎﯾﺖ ﺑﻪ درک ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻪ او در ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﺨﻦ از ﭘﯿﮑﺮ و ﭘﺮ و ﻓﻀﺎ و ﻣﯿﺪان آورده اﺳﺖ .وﮔﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ»داﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ

ﻧﲑﻧﮓ اﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺮش ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﲑﻧﮓ و ﺧﺪﻋﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را

ﻧﭙﺬﯾﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺳﺮور ﻫﻤﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﻋﺮب ﺑﺮ زﺑﺎن آورده ﻧﯿﻢ ﺑﯿﺖ ﻟﺒﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ»:ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺒﺎه و رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ«.

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﺷﺮح ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﻟَﯿﺴﯿﺖ اﺷﺮاف ﯾﺎﻓﺘﻢ وده ﺳﺎل ﻣﺪاوم
در آن ﭘﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﺷﺪم»ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺖ« ﺳﭙﺲ ﺗﻀﯿﯿﻊ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ

در ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺮﯾﺪم ﺗﺎ در ﻧﺸﺌﮥ ﻣﮑﺎن ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺪم و از ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ در آن ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺳﭙﺲ
ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﯾﺎﻓﺘﻢ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از ﭼﺸﻢ ﻋﺎرف و ﻋﺎرف از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ -و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪان آﻧﻬﺎ -ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺒﺖ از اﺳﺘﺪراک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪه ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و

در دل آن ﻣﻌﻨﯽﻫﺎیِ ژرف درﺑﺎرۀ ﻓﻨﺎ و ﻧﺪﯾﺪنِ ﻓﻨﺎی ﻓﻨﺎ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ او ﮐﻪ»ﺑﺮﻣﯿﺪان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی)ﻟﯿﺴﯿﺖ(

اﺷﺮاف ﯾﺎﻓﺘﻢ و از ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺴﺘﯽ درﺷﺪم« اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺎم در ﺳﺎﺣﺖِ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻨﺎﺳﺖ و ﺑﺮﯾﺪن از

ﻫﻤﮥ دﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﺎدﯾﺪهﻫﺎ .ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﯿﺪان ﻓﻨﺎ ،ﻣﺤﻮ)اﻧﻄﻤﺎس( ﻫﻤﮥ آﺛﺎر ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .وﮔﻔﺘﮥ او»ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﯿﺴﺘﯽ«
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدیِ ﻫﻤﮥ آﺛﺎر ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮﯾﺪن ﺑﻨﺪه از ﺧﻮدِ ﺑﺮﯾﺪن و ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ

ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﻢﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺎمﻫﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و دﯾﺪﻧﯽﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﮔﺸﺘﻪ و ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻓﺮو

ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و راﺳﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺲ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ وﺟﻮد رﻓﺘﻪاﻧﺪو او را ﻫﻢ ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻓﻨﺎ

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﻌﺪ را ﻓﻨﺎی ﻓﻨﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﲑی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻫﻢ در ﻓﻨﺎی ﻓﻨﺎ ﻫﻤﲔ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﺤﺾِ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﯾﺎد ﺑﺮدن ﺧﻮد و ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ ده ﺳﺎل ،اﯾﻦ وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد
ﭼﻮن زﻣﺎن در آن ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﮔﻢ اﺳﺖ و ﭼﻮن وﻗﺖ آن ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ زﻣﺎن را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ورﻧﻪ در آن

ﺣﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺻﺪ و ﮐﻤﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام -اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را در

ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدﻣﺎن از ﻋﺎرف و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎرف از ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪم ،ﻣﻨﻈﻮرش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ رﺳﯿﺪم

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ وﮐﱪﯾﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ از آن دﺳﺘﻪ

ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺮفﻫﺎ در ﺿﻤﻦ ﮐﻼم ﻣﯽآورد.

اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ از ﺟﻨﯿﺪ در ﺗﻔﺴﲑ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﱃ از

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻏﲑ اﻫﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آن

ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﻻت ﻗﻮم را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از راه ﻋﻠﻮم ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻣﺪوّن راه ﻧﱪده ﺑﺴﯽ دﯾﺮﺗﺮ و
ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻔﺴﲑ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد و در ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ دل اوﻟﯿﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﻮم

راه داده اﺳﺖ .داﻧﻨﺪﮔﺎنِ ژرفﺑﲔ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ ﭘﺮده ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺪا روی ﻣﯽآورد و

از ﻣﺮدم ﻣﯽﺑُﺮد ﺣﺎل و ﺣﺎﻟﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ و از
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ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد و دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ دل دوﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﮥ ﺣﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﲔ را رﻫﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎیِ ﻓﻨﺎ و ﻓﻨﺎی ﻓﻨﺎ و رﻓﱳ و رﻓﱳِ رﻓﱳ و ﻧﻬﺎدن و ﻧﻬﺎدنِ ﻧﻬﺎدن ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣّﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ و ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،آن

ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ازو رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ آﯾﻪ:ﺑﻌﺪ اﯾﺴﺘﺎد ﺑﺮ آﺳﻤﺎن و آن ﭼﻮن دودی ﺑﻮد.
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ اﮐﺮاه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداراﻧﻪ ﻣﯽآﯾﯿﻢ)ﻓﺼﻠﺖ .(۱۱ /ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺒﻨﺪهای از ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮ آن دو ﭼﲑه ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ

ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺒﻠﻌﻨﺪﺷﺎن .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪه ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ در ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﺻﺤﺮاﻫﺎﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ

ﺻﺤﺮا ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ در ﻋﻠﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪۀ ﺧﻮدم .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﻨﺪه و ﻟﻘﻤﻪ و رﻓﱳ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ﺻﺤﺮا،

رﻓﱳِ رﻓﱳ اﺳﺖ و در رﻓﱳ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﺑﺮ دل ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﺳﺖ و ﺧﻮد را و
ﻗﺪرت ﺣﻖ وﻫﻤﮥ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ :در ﮐﺘﺎﺑﯽ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دوزخ وﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮی آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎ

آﺗﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺰرگ

ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﻮزاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ذرّهای از ﻣﺤﺒّﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻬﻨّﻢ ﭼﻮن ﺗﻨﻮر ﻧﺎﻧﻮا در آﺗﺶ دﻧﯿﺎ

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﱰ از آن؛ و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ»ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻧﯿﺴﺘﯽ« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ
در اوﺳﺖ .ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻌﻨﺎ و وﺟﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺳﺎﯾﻪ و ﺷﺒﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮاً وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣّﺎ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺑﻮد و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و»ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽﺑﻨﺪد

و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«)ﺑﻘﺮه.(۲۴۵ /

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر در ﺑﺼﺮه
او را ﺗﮑﻔﲑﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﮐﻪ ﺑﲔ ﻣﻦ و اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ روزی در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮدﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﺮﻋﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن

راﻧﺪه ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ أﻧﺎرﺑﮑﻢاﻻﻋﻠﯽ و رب ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﺜﻼً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ رب)ﺻﺎﺣﺐ و دارﻧﺪه و ﭘﺮورﻧﺪه( ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎل اﺳﺖ واﺑﻮﯾﺰﯾﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ،

ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ؛ و ﺳﺒﻮح و ﺳﺒﺤﺎن اﺳﻤﯽ اﺳﺖ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﺑﺪان ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ
اوﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم از اﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در ﮐﻼﻣﺶ ﭼﻮن

اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ»:أﻧﺎرﺑﮑﻢاﻻﻋﻠﯽ«؟ اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﯾﻦ را

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاری ﺷﻬﺎدت دﻫﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دروﻧﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻼم ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮان ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼم او ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ودر دﻧﺒﺎﻟﮥ ﮐﻼﻣﺶ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً
ﮐﻼﻣﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪﮐﺮﯾﻢ را آورده ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ آن ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻣﺮدی

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻻاﻟﻪاﻟﻪأﻧﺎ ﻓﺄﻋﺒﺪون)اﻧﺒﯿﺎ (۲۵ /در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺟﺎ آورده

اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ذات ﺑﺎری وﺻﻒ ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﮑﻔﲑ ﺗﻮ در
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ﺑﺎب ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﺎوهﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮد

ﺑﻪ ﺑﺴﻄﺎم رﻓﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻫﻤﮕﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ»:ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ
داﻧﯿﻢ« .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ در اﻓﻮاه ﻣﺮدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺒﻮدودرﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ از آن ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪم -در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ از اﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ -ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﯿﻤﻪام را درﺳﺖ
ﻣﺴﺎوی ﻋﺮش ﺧﺪا و ﯾﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه آن زدهام .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰﮐﺎﻓﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺜﻞ آن ﻧﻤﯽ

ﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ روزی اﺑﺎﯾﺰﯾﺪ از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﺬﺷﺖ وﮔﻔﺖ»:ﻣﻌﺬورﻧﺪ« و از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﲔ

ﮔﺬﺷﺖ وﮔﻔﺖ»:ﻣﻐﺮورﻧﺪ« اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺰرگ اﻣﺎ در ﻃﻌﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ زﯾﺎده ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ از
ﺑﺎب اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽداﺷﺘﻢ .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ -ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘﺖ دارد! -ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻼد ﻣﺎﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

ﺗﱪک ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و دﻋﺎی او را ﻣﺒﺎرک ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪدر ﻧﺰدﺷﺎن

از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﺎﺑﺪان و زاﻫﺪان و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او از ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ در ورع و ﺗﻘﻮا و اﺟﺘﻬﺎد و ﯾﺎد

ﺧﺪا ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺪهای ازو ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ او را دﯾﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺧﻮف و ﺧﺸﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻖ ﺧﻮن ادرار ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﻮال ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎب

ﭼﻨﲔ ﻣﺮدی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮﮔﺮدﯾﻢ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را از آن ﺳﺨﻨﺎن

درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺮ اﺣﻮال او در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺮاد آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ؟ و آﯾﺎ ﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮدهای ﺑﺮ او و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﺑﮕﲑﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎل و وﻗﺖ و وﺟﺪی ﻣﺜﻞ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ای

ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﯾﺪ از ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻤﺎنﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﻨﺪ)ﺣﺠﺮات.(۱۲ /

اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﲔ ﻣﻦ و اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺠﻠﺲ او و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﮐﻼم او ﻫﻤﲔ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ.

اﻣﺎﮔﻔﺘﮥ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ»ﺧﯿﻤﻪام را ﻣﻮازی ﻋﺮش ﯾﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه آن زدم «.اﮔﺮ اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ او درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ

آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ وﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی زﯾﺮ ﻋﺮﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻼم اوﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪام را ﻣﻮازی ﻋﺮش زدم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻗﺮار دارم ﮐﻪ روﺑﻪ روی ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺮش ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازی ﻋﺮش ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ

ﮐﻼم را ﻧﻤﯽﺗﻮان وﺳﯿﻠﮥ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﮐﻼم دﯾﮕﺮش درﺑﺎرۀ ﻗﱪﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن؛ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺷﻘﺎوت و ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﻮد را ﺑﻬﺮۀ آﻧﻬﺎ

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺰﮐﺮدهﻫﺎی اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت رﻗﻢ زﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺬورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ وﮐﺘﺎب او ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﺳﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋُﺰَﯾﺰ

ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ)ﺗﻮﺑﻪ (۳۰ /و ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻋﺎدل و در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﯿﻢ

اﺳﺖ».و از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«)اﻧﺒﯿﺎء .(۲۳ /و اﻣﺎ ﮐﻼﻣﺶ در
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﲔ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ»ﻣﻐﺮورﻧﺪ« اﮔﺮ اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ او درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﯾﺎ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ

راﯾﺞ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪو ﻧﺠﺎت را در اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﻬﺎ
رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻐﺮور ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ

وﯾﮋه ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﻗﻠﻮب و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ او ،اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ و

ﻧﻔﺴﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮش ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ -ﻋﺰوﺟﻞ -ﭘﺲ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن
ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا وﮔﺸﺎدﮔﯽ رﺣﻤﺖ او ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ،او ﻣﻐﺮور و ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮور رﺳﻞ و

ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺎﮐﺎن)ص( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎ را ﮐﺮدارش ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ)ص( ﮔﻔﺖ»:ﻣﻦ را ﻧﯿﺰ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا در ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.

۲۰۸

ﭘﺲ ﺳﺮزﻧﺶ و ﺟﺴﺎرت و ﻃﻌﻦ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺪاﻣﺶ در اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﻣﺆدب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

و آداب اﺳﺖ -آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ -و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ژرﻓﺎی آﻧﻬﺎرا در وﻗﺖ اﺑﺮاز درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻟﻐﺰﺷﯽ از داﻧﺎ و ﯾﺎوهای از ﺣﮑﯿﻢ و ﺧﻄﺎﯾﯽ از ﺧﺮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ و داﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺶ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽ

ﺷﻮد ﭼﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن و ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﮑﯿﻢ راﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻼم را
دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮن در دﻫﺎنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﯿﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎﮐﻪ
آﮔﺎه از اﻫﺪاف او و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ او و ﻧﺎآﮔﺎه از ﻣﮑﺎﻧﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﭘﯿﺎم

او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ درک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ادراکﻫﺎی ﺳﱰگ و ﺑﺰرگ .ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ واﻗﻊ ﻣﯽ

ﮔﺮدد دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف اﺳﺖ -و اﯾﻦ آﺳﺎنﺗﺮ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ -و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺎم

ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه ﻓﺮدی داﻧﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻗﺖ و ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻫﻞ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت و ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻼم او را دﮔﺮﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ آن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﺒﲑ و ﺗﻔﺴﲑ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻨﯿﺪم اﺑﺎﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﻠﻮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم -و
ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم -ﻧﺎﮔﺎه ﮐﻼﻣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را درﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻗﻠﺒﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﻫﻤﲔ

ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ رﺳﯿﺪم آن ﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم «.ﮔﻮاه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰﮐﻼم ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﻣﺠﻠﺲ

اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺼﺮه ﺑﻮدم ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﮐﻪ ﺑﲔ ﻣﻦ و او درﺑﺎرۀ ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد

از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮐﻪ اوﮔﻔﺘﻪ :ذﮐﺮﺧﺪا ﺑﺎ زﺑﺎن ،ﻫﺬﯾﺎن اﺳﺖ و ذﮐﺮ ﻗﻠﺒﯽ وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ را از
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻬﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدِ ذاﮐﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد ذﮐﺮ.

در ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ ﻣﻦ

ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻢ «.ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮاص ﯾﺎران اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺷﯿﺦ ارادت ﻗﻠﺒﯽ زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﻧﺪاﺷﺖ-
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ -ﺳﻬﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻫﻤﲔ ﮐﺮد و او راﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ و

ﺧﻄﺎ داد -در ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮش آورده ﺷﺪ .ﭼﻮن در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻬﻞ -ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در ﻧﺰد
اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ -ﻫﺮ ﻓﺮد داﻧﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮﮐﻼم ﺳﻬﻞ ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮﻫﯽ ﻏﲑ از وﺟﻮه ﮐﻼم ﻋﺎدی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ ﻣﺠﺎل ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن او

اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ او راﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻔﲑ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎب او را ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻧﻮار ﻧﺒﻮت وﮐﻼم و رﺳﺎﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص

ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﻣﻨﮑﺮ ﺧﻀﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﺧﻀﺮﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺮام ﮐﺮده و ازﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه

اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯽ ازﮐﺎر او راﺿﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﺎک را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺸﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﻨﮑﺮ و
ﻋﺠﯿﺐ را آﻏﺎزﯾﺪهای)ﮐﻬﻒ .۷۴ /و ﺑﻌﺪ ﺧﻀﺮ ﻣﻮﺳﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﺎﺑﺮی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ

را ﻧﺪاری)ﮐﻬﻒ .(۷۵ /و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻮ راز ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ)ﮐﻬﻒ .(۷۶ /ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ را -ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮐﺮده و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻮده -دﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻀﺮ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و او را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻨﺸﲔ و ﻫﻤﺮاه او

ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﯾﺎوری و ﺗﻮﻓﯿﻖ او در ﺑﺎب ﻣﻮﺳﯽ-ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد -او را ار

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ .ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻟﯿﺎء و ﺻﺪﯾﻘﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ و درک
ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺒﻮت ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﯿﮑﯽﻫﺎﺳﺖ.

۲۰۹

در اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﯾﻮاری ﺟﺰ دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ رﺑﺎط ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺪاد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او

ﻫﺮﮔﺰ دﻫﺎن از روزه ﻧﮕﺸﻮد ،ﭼﺰ روز ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪ -ﻋﺰوﺟﻞ -و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺑﺎب او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ در ذﮐﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﺎﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ روزی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺒﻠﯽ رﻓﺘﻢ در اﯾﺎم ﻗﺤﻄﯽ ،ﺳﻼم ﮐﺮدم و]

ﻧﺸﺴﺘﻢ[ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺧﺎرج ﺷﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ

ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﭘﻨﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮادش از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ -اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﻨﺎه ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در ﭘﻨﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ

اوﯾﯿﺪ .و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﺷﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮدش را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﺒﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻣﺤﻮ در ﺧﺪا ﻣﯽدﯾﺪ و

ﻋﺎرف در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻠﺒﮥ ﺣﺎﻻت رﺑﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺒﲑ ﺑﻪ»ﻣﻦ« ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮده از اﯾﻦ وﺟﺪ ﺑﺮﻣﯽدارد و در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ذاﺗﺶ

را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﺎزﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه»ﻣﻦ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺴﺨﲑ ﺣﺎﻟﺶ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺗﻘﺮب ﻣﻮﻻ و ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ .و از ﺣﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ:اﮔﺮ ذﻟﺖ ﻣﺮا ﺑﺎ ذﻟﺖ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ ذﻟﯿﻞﺗﺮ و ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺧﺮده ﮔﲑد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎ و آن دﯾﮕﺮی -ﮐﻪ

ذﮐﺮ ﺷﺪ -ﮐﺠﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ دو ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺠﺎ و درﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در دو زﻣﯿﻨﻪ و دو زﻣﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺻﻔﺎیِ دل ﺧﺪا را ﮐﻪ زﺑﺎن وﺟﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﻼص و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ آن را ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و

دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی و ﻋﺠﺰ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آن را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ رازی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺎرف ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺎﺧﺮاﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ

ﻧﮕﺮدی ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﻠﻢ] ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺼﻮف[ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد»:ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﺪا ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را در آن ﮔﻨﺠﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺳﺮور

ﻓﺮزﻧﺪان آدﻣﻢ و اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ «.و ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻣﺮا ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻨﻬﯿﺪ،
ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺧﻮرد «.ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﲔ دو ﺣﺪﯾﺚ و دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﺧﺪا

داﻧﺎﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﲔﻫﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ -ﺷﺒﻠﯽ -ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ او ﭘﺎرهای ﻧﺎن از دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺳﺘﺎﻧﺪ و در دﻫﺎن ﻧﻬﺎد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻫﻤﲔ ﻧﺎن ﭘﺎره را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﺿﻤﲑم ﻋﺮش و ﮐﺮﺳﯽ را
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد ﺷﺒﻠﯽ از ﺗﻮﺟﻪ دل ﺑﻪ ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ

در درون ﺧﻮد اﺛﺮی از وﺣﺪاﻧﯿﺖ و اﺑﺪﯾﺖ او را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ ﺣﺎدﺛﻨﺪ و ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻮد

ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺒﻠﯽ در ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺳﺆال ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﺮ دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .وﮔﻔﺖ :اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﻧﭽﻪ

را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﻧّﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺟﻨﯿﺪ)رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ( در

ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ :ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺣﺎل و ﻋُﻠﻮ اﺷﺎرات از ﺣﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ دل ﺧﺎرج ﻧﮕﺸﺖ و از اوﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﮐﻤﺎل و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪم .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص اﯾﻦ ﻋﻠﻢ

را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻨﲔ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل او ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺣﻮال اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﻫﻢ ﻏﲑت ﺣﻖ در ﺑﺎب

آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی آرام ﻧﮕﲑد .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﻓﻬﯿﻤﺎن روزﮔﺎر و اﺑﻨﺎی ﻋﺼﺮ از درک آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺟﻨﯿﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ از ﺣﺬ ﺑﺪاﯾﺖ ﻓﺮاﺗﺮ

ﻧﺮﻓﺖ وﮐﻼﻣﯽ از اوﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪم .و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﻠﯽ در ﺑﺎب اوﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ در ﭘﯿﺶ
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ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺮ دﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ «.ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ از ﻣﺮﯾﺪان ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﻤﺪم ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻮدم و ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ از او ﻧﺸﻨﯿﺪم ،ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن او در اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻮد.

ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ در ﺟﻨﺐ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻏﺎﯾﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ

ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن در درﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آن را وﺻﻒ ﮐﺮد و اﻋﻤﺎق آن را درﯾﺎﻓﺖ
و»اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ)«.ﺟﻤﻌﻪ.(۴ /

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ روزی ﺷﺒﻠﯽ را دﯾﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ زﻣﲔ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﻮﺑﺎرد اﮔﺮ در ﻣﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﻫﯽ ﯾﺎ در دو ﻣﺎه .ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎد

ﺟﱪاﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدهام .از ﺣُﺼﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﺒﻠﯽ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺧﺎﻃﺮت ﺟﱪﺋﯿﻞ و

ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ -ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم -را ﯾﺎد آوری ﻣﺸﺮک ﮔﺸﺘﻪای .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺠﺬوﺑﺎن و ﺧﻮﺷﺤﺎﻻنِ ﺣﻖ ،ﮔﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه .ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻨﻬﺎ آن ﮔﺎه ﻣﺠﺎل وﻗﯿﻌﺖ و ﻃﻌﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ ﮐﻼم ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣُﺠﻤﻞ

اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺸﺮوح و ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺠﻤﻼت را -ای ﺑﺴﺎ -ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه آﻧﻬﺎ را ﻧﻨﯿﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ

ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻼت روﺷﻦ و رﺳﺎﯾﻨﺪ و در اﻣﺎن؛ و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺷﺒﻠﯽ از ﻣﺠﻤﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﺎص دارد و
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﻋﺎﻗﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮد ﺧﺮدهای ﺑﺮ ﺷﺒﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﺒﻠﯽ را

اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺎج در ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺷﺒﻠﯽ آورده و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﺮﮐﺮده و ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و اﻧﮑﺎر

و ﺗﺮدﯾﺪ در ﺑﺎب آن را زدوده اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺮدی ﺷﺒﻠﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﭼﻬﺮۀ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪهام در رواﯾﺖ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻫﻔﺘﺼﺪ زﺑﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﻔﺼﺪ ﺑﺎل دارد
ﻫﺮﮔﺎه دو ﺗﺎ از ﺑﺎلﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺷﺮق و ﻏﺮب را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد از ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ دو ﭘﺮ

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :آری ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﺟﱪﺋﯿﻞ و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -رواﯾﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺻﻮرت ﺟﱪﺋﯿﻞ در ﺳﺘﻮن ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮﺷﻦ اﺳﺖ و ﮐﺮﺳﯽ و ﺟﱪﺋﯿﻞ و ﻋﺮش ﺑﻪ ﻋﻼوۀ
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮕﯽ اﺳﺖ در ﮐﻮﯾﺮ .ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ :ای ﭘﺮﺳﻨﺪه ،اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﺴﻢﻫﺎ و ﺗﻮانﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ و ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﺮدﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را

درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ و آﯾﺎ در ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﺮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ره ﯾﺎﺑﻨﺪو ﺑﺮای او و ﺑﻪ ﺳﻮی او

ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد در آن ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺗﻮان
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﮔﺎه ذرهای از آن ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدد ﺑﺮ زﻣﲔ ﺟﻨﯿﻨﺪهای ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و درﺧﺘﯽ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد و

درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و روزی ﻧﻮر ﻧﻤﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ؛ و اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ و ﻣﯽ
داﻧﺪﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺗﻮان آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺮﺳﻨﺪه ،ﻣﺮا از ﺟﱪﺋﯿﻞ و اﺣﻮاﻟﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪی .ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻌﺎﱃ زﻣﲔ را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﻠﻌﺪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ در ﻣﻦ -ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ دو ﻣﺎﻫﻪ -ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺟﱪﺋﯿﻞ و
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ)ع( ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﮕﺎل
آﺧﺮ آن را ﻣﯽﮔﲑد و ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﺻﺎن ﺣﻖ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ

ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺮدار ازﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ -.و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.
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ﺑﺎب دﻫﻢ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﮑﺎر ﺷﺒﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺒﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ،ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺮﺑﻬﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و

ﺳﭙﺲ از ﺗﻦ ﺑﻪ در ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪای ﻋﻨﱪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ آﺗﺶ

اﻧﺪاﺧﺖ و دودش را در زﯾﺮ دُم ﺧﺮی ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دﻧﯿﺎ -ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻟﺬتﻫﺎ -ﻟﻘﻤﻪای
ﺑﻮد .در دﻫﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ آن ﻃﻔﻞ رﺣﻤﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ)ﭼﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻃﻔﻞ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﻮد( .و ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد

ﺷﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺣﻠﻮا و ﺷﮑﺮ ﺑﻮد و او آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ و آﺧﺮت ﻟﻘﻤﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو را در ﮐﺎم ﻣﯽﻧﻬﺎدم ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﯽواﺳﻄﻪ

ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدم .و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺰاف ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز از ﺟﺎ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را

ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮادهای داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﺰی ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺮﭙداﺧﺖ .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ

ﮐﺎر و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ ﺗﻔﺮﻗﮥ ﻣﺎل را ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺘﺪای ﺗﻮﺳﺖ در

ﭘﺮاﮐﻨﺪنِ ﻣﺎل ﺑﲔ ﻣﺮدﻣﺎن و ﺗﺮک ﻋﯿﺎل و ﺧﺎﻧﺪان؟ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای او در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻪ

او ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﱪ او را ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهات ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪای و رﺳﻮل را.
ﭘﯿﺎﻣﱪ او را ﺧﺮده ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺨﺶ ﻣﺎل -در واﻗﻊ -ﺧﺮج آن در ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭘﺸﯿﺰی در

ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺳﺮاف اﺳﺖ وﮔﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ در ﻃﺎﻋﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ و اﺳﺮاف ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ آن
ﭼﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﺶ را از ﺧﺪا دور ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺼﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎن داوودﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ داوود ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ .ﭼﻪ او ﺑﻨﺪۀ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهای -ﺑﻪ ﺣﻖ-
ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ)ص.(۳۰ /

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ اﺳﺐ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ و
ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﯽدرﻧﮓ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آورﯾﺪ و ﺳﭙﺲ

ﺑﯽدرﻧﮓ ﮔﺮدنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮﯾﺪ و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎز ﭘﺲ آورد ﺗﺎ او ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﱪ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ»در روز ﺟﻨﮓ

ﺧﻨﺪق ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮش ﻓﻮت ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻓﺮان ﻣﺸﻐﻮﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ از ﻣﺎ
ﻓﻮت ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ دلﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ آﺗﺶ ﮐﻨﺪ .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﺮان ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﺴﯿﺎر آزرده ﺑﻮدﻧﺪ و زده

ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﺮود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺷﻨﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و
ﺑﯿﺶ ازاﯾﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﭼﻮن ﻧﺎداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را از ﻧﻤﺎز ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﻤﺎز را دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و اﯾﻦ در ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻤﺎمﺗﺮ اﺳﺖ ازﮐﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﭙﺳﺪ ﭼﺮا
ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ وﱃ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﻪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺣﺪاﻧﻪ و آﺳﺎﻧﮕﲑ آورد و ﺑﺮ

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪ واﺟﺒﯽ او را از واﺟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﮐﻨﺪن ﺧﻨﺪق ﺟﺰء ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﺎر ﺟﻬﺎد او را از ﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﮐﺎری واﺟﺐ از ﻧﻤﺎز

ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ وﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﺨﻮاﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وﮐﺮاﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﺎ
در ﻣﺪارای ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﺧﻮدﮔﺮاﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﺮم ﺑﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺸﺖ.

در ﻧﺰد اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺪای دور دارد ،دﺷﻤﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺧﻼﺻﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .و آﻧﭽﻪ

ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ»:دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﻧﯿﺎ ﻟﻘﻤﻪای در دﻫﺎن ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد «.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاری دﻧﯿﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺳﺖ.
در ﺧﻮار داﺷﺖ دﻧﯿﺎ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد»:دﻧﯿﺎ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و
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ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ «.و ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﺎل ﭘﺸﻪای در ﻧﺰد ﺧﺪا وزن داﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﻓﺮی

را ﭘﯿﺎﻟﻪای آب از آن ﻧﻤﯽداد«.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺷﺮح ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ و ﻓﻬﻤﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺷﺮح ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﲔ او و ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﯿﺦ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ»:ﯾﺎراﻧﻢ ،ﺑﺪان ﺟﺎ رﻓﺘﻪام ﮐﻪ وراﯾﯽ ﻧﺪارد

وﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﺎوراء را و از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽدوم ﮐﻪ وراﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺟﺰ ﻣﺎوراء ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدم ،ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﯾﯽ از اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮدﻣﯽﺑﯿﻨﻢ «.ﮔﺮوﻫﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ را ﻓﻬﻢ ﮐﻼم او ﺻﻌﺐ اﻓﺘﺎد .ﺷﯿﺦ

اﺑﻮﻧﺼﺮﮔﻔﺖ -ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ -ﮐﻪ وﺟﻮد ،ﮐﺮﺳﯽ و ﻋﺮش ﺣﺎدﺛﻨﺪ و در دﻧﯿﺎ ﻣﺎورای آﻧﻬﺎ ﻣﺮزی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ زﯾﺮ
آﻧﻬﺎ زﯾﺮی ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﺪﯾﺪ آن را ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﻢِ ﺧﻠﻖ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد داﻧﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ:

وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮی اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .ﻣﻨﻈﻮر او آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﻬﺎ و

آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻮی اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .وﺟﻬﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻤﮥ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ،ﮔﺮﭼﻪ دور و درازﻧﺪ

وﮔﺴﱰهای ﻋﻈﯿﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﱪﯾﺎی ﺧﺎﻟﻖ و ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﯾﯽ از اﻧﮕﺸﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﱰ از
آﻧﻨﺪ.

ﻫﻢ از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﲔ ،ﺧﺪاﺳﺖ واﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰم را -ﺣﺘﯽ ذرهای -از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.

ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺒﻠﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ ﻗﺮآن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ :ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻣﺠﺎدﻟﻪ .(۷ /ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺎﯾﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎ از او ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ .وﮔﻔﺘﮥ ﺷﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ذرهای را ﻫﻢ از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدﻣﺎن از ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا در ﺣﺠﺎﺑﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه ﺟﺰ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺒﻠﯽ ﺷﻌﺮی ﺧﻮاﻧﺪ:

ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام را آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﻧﺪرﯾﺪﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ آری ،ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﲔ ﻣﺮا ﺑﺲ.
و ﻧﯿﺰ از اوﺳﺖ:

آﯾﺎ در ﺑﻬﺮوزﯾﻢ ﻫﻤﲔ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪام
دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﺳﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ.

و ﺧﻮاﻧﺪ:

روزی اﺑﺮ وﺟﻮدت ﺑﺮ ﺳَﺮِ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ

ﻧﻮرش ﻣﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﺎ ﻗﻄﺮهای ﻧﺒﺎرﯾﺪ

ﭘﺲ ﻧﻪ اﺑﺮ آن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آزﻣﻨﺪ ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدد

و ﻧﻪ ﺑﺎران آن ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﻨﮕﺎن را آﺑﯽ ﺑﺨﺸﺪ

ﺷﺒﻠﯽ-رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ-ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ روزی ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از
او ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ»ﻓﻘﻪاﻟﻠﻪ« را ﺑﻔﻬﻤﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺷﺒﻠﯽ
از»روﺷﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺮآﻣﺪ« آﻣﺪن اﻧﻮار ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ و
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ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ :ﻓﻘﻪاﻟﻠﻪ را ﺑﮕﲑ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻋﻠﻢ اﺣﻮاﱃ ﮐﻪ ﺑﲔ ﺑﻨﺪه و ﺧﺪا در ﻫﺮ

ﻟﺤﻈﻪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ! ﻧﻈﺮت درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا

ﺑﺮای او از ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﺎر و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﺑﺎﺑﮑﺮ! ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮدم در اﯾﻦ

ﺳﺆال ده ﻫﺰار ﻣﻘﺎم ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اول آن ﺑﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهای و ﻣﺤﻮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ آن اﺑﺘﺪا ﮐﺮدهای .ﻫﻤﭽﻨﲔ از اﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﻨﯿﺪ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :روزی ﺷﺒﻠﯽ را دﯾﺪم در

ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و دورﺗﺮ ﻧﻤﯽرﻓﺖ اﮔﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎﻣﯽ از آن ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺸﺖ .اﺑﻮﻋﻤﺮو
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﺑﮑﺮ!

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﻔﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب و ﻟﺮزش و ﺗﯿﺰی و ﺗﻨﺪی و ﺗﺰﻟﺰل

و ﺷﻄﺢ از اﺣﻮال راﺳﺨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن و ﺗﺎزهواردان اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ

ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ای اﺑﺎﺑﮑﺮ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ»اﻟﻠﻪ« ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﺖ دارد.

ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ در ﺧﻄﺮی ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪای ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارد در ﮔﻔﺘﻪات ﮐﻪ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﯽ»اﻟﻠﻪ« و دﻟﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺮود ،ﺑﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ.

ﺷﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﺰار ﺳﺎلِ ﮔﺪﺷﺘﻪ و ﻫﺰار ﺳﺎلِ آﯾﻨﺪه»وﻗﺖ« ﻣﺎﺳﺖ و اﺷﺒﺎح ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اوﻗﺎت

ﺷﻤﺎ ﻣﻘﻄﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﯽﮐﺮان وﮐﻨﺎر اﺳﺖ .و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻄﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ﻣﻦ وﻗﺘﻢ؛ و وﻗﺖ
ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ،وﻏﲑ از ﻣﻦ در وﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻧﺎﭘﯿﺪاﯾﻢ «.و اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:

ﻣﮑﺎﻧﺖدار اﺳﺖ او درﮐﺮدار ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ،ﻣﮑﺎﻧﺖ داری ارﺟﻤﻨﺪ

راﺳﺖ ﮐﺮدار ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﻖ او را راﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﺰتِ او را ﻫﻢ ﻋﺰت ﺣﻖ ،ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ

و ﯾﻘﲔ او ﻫﻢ از ﯾﻘﲔ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻓﻮت ﺷﺪ.

و ای ﺑﺴﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻋﺰﺗﻢ اﻓﺰود و ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺰت ﻣﻦ اﻓﺰون ﮔﺸﺖ و ﻋﺰت آﻧﻬﺎ را در ﻋﺰت
ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪم «.و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﺰت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ ﻋﺰت از ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ)ﻓﺎﻃﺮ .(۱۰ /و ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻋﺰﯾﺰﮔﺮدد ،ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺼﺮ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل ﺷﺒﻠﯽ درﺑﺎرۀ وﻗﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﲔ دو ﻧﻔﺲ)ﮔﺬﺷﺘﻪ و
آﯾﻨﺪه( ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺑﲔ دو ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ وﻗﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه
ﻧﻔﺲ ﺑﻤﲑد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﻎ و ﺗﺄﺳﻒ ﻧﻪ ﺗﺪارک ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ در ﺑﲔ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و

آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ آن را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯽ .و ﻋﺰﯾﺰﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻋﺰﯾﺰﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻋﺰت او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ذﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای او را از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﯿﭻ ذﻟﯿﻠﯽ ﭼﻮن
او ذﻟﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮل ﺷﺒﻠﯽ ﮐﻪ»اﺷﺒﺎح ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﻨﺪ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺪا ﺷﺒﺢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪان آرام ﮔﲑی

ﻓﺮﯾﻔﺘﻪای؛ و ﻗﻮل ﺷﺒﻠﯽ ﮐﻪ»ﻣﻦ ﻧﺎﭘﯿﺪاﯾﻢ« ﯾﻌﻨﯽ در ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﻦ وﻗﺘﻢ ﻧﺎﭘﯿﺪاﯾﻢ .وﮐﻼﻣﺶ ﮐﻪ»ﺑﺮای وﻗﺖ ﻣﻦ ﮐﺮان و

ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ« ﭼﻮن در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﺟﺰ در وﻗﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻏﲑ ﺧﺪا و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪه

ﻫﺎی ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ در ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .و از ﺷﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮ

ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎ آﺗﺸﺖ ﻣﺮا ﺑﺴﻮزان؛ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ« .اﯾﻦ ﮐﻼم و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن
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ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺎﻻت وﺟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ و ﺑﺮ دوام ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و

اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﯿﺪ و ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و

آداب و اﺧﻼق و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( از او در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ»:ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﯾﻢ و از ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ دلﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﲔ ﮐﻪ

از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ دور ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ «.ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ»:اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﺪﮐﻪ
در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﱪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

و ﻧﯿﺰ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ذﻫﻨﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﺗﺶﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب آن ،ﻣﻮﯾﯽ از ﻣﺮا ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ

ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣُﺸﺮک ﺑﻮدم .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺟﻬﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﻠﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺄﻣﻮر

اﺳﺖ و درد ﺳﻮزش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﻞ آﺗﺶ ﻣﯽراﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ

ﺷﻨﯿﺪ ﻗﺎری آﯾﮥ ﺑﺮوﯾﺪ در ﺟﻬﻨﻢ)ای ﺳﮕﺎن( و ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ)ﻣﺆﻣﻨﻮن (۱۰۸ /را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﻣﻦ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻮدم .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرش ﮔﺮﻓﱳ ﺟﻮاب از آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎش ﻣﻦ ازﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺳﺆال

را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﺷﻢ -از ﺷﺪت ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد -ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰﮐﺴﯽ

ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺮای او ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و اِﻋﺮاض و اﻗﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﻧﯿﺰ از او ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﲔ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺖ»:ﺧﺪا ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن

ﺳﺨﺖ آﻣﺪ .از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﻨﻢ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»ﺑﮕﺬر« ﻧﻮرت ﻧﺎرم را
ﺧﻤﻮﺷﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﲑ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺷﺒﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﯾﺎد آوری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺷﺘﯽِ اﻃﻨﺎب
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺎﻗﻞ از اﻧﺪک ،ﺑﺴﯿﺎر را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ در ذﮐﺮ اﺑﻮﺣﺴﲔ ﻧﻮری-رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -و آﻧﭽﻪ...
و اﻣﺎ ﺳﺨﻦ اوﮐﻪ»درود ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و او را در ﺿﻤﲑت ﺑﺰرگ ﻣﺪار« ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﮕﺎﻻن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ

ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪان د دﻟﺖ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎدی درودت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان

ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻣﮕﺬار ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮدارت را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺒﲔ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ درودﻧﺪ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد»:ﻫﺮﮐﺲ

ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ده ﺑﺎر ﺑﺮ او درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ «.اﮔﺮ زﯾﺎد ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪان درود ﻓﺮﺳﺘﺎدی آن را

در ﺿﻤﲑت زﯾﺎد ﻣﺸﻤﺎر ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪان درود ﻓﺮﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .و اﮔﺮﮐﺴﯽ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮد او از»او را در ﺿﻤﲑت ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎر« ﭘﯿﺎﻣﱪان اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺟﻨﺐ

ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ وﮐﱪﯾﺎ او ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺪا -ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ،

ﭘﯿﺎﻣﱪان ،ﺑﻬﺸﺖ ،دوزخ ،ﻋﺮش ،ﮐﺮﺳﯽ -در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﱪﯾﺎ و ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و وﺣﺪاﻧﯿﺖ او ﭼﯿﺰی

ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺪ ﺧﺪاﺳﺖ.

اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﺷﺮع و آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪان و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آوردهﻫﺎی آﻧﺎن

ﻓﺮﻣﺎن داده و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮑﻮ داﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪان ،ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را در

ﻗﺴﻤﺖ»ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اﻫﻞ ﺻﻔﻮت« وﯾﮋۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( اﺧﺘﺼﺎص دادم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،اﺧﺒﺎر رﺳﻮل و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی

ﻗﻠﻮب اوﻟﯿﺎی ﺣﻖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او»ﺑﻨﺪهای ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ او را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﯾﺎﺑﺪ« .از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ-

ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮاﺗﺮ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ او را درﺳﺖ درﯾﺎﺑﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ

۲۱۵

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻪ از ﻋﻈﻤﺖ او ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮐﻮزۀ

ﮐﺒﻮد رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮐﻨﺪه از آب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﱰاوﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮف و ﻓﻀﯿﻠﺖ او را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻪ

اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ذات او را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم اﻫﻞ ﺗﺼﻮف درﺑﺎرۀ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺪا
ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻧﻮﯾﺪ دادﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ -ﭼﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮاه و درﯾﺎب -و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ

ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ و درﻧﯿﺎﺑﺪ .و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺧﺪاﯾﺎ از زﺑﺮ و زﯾﺮ و ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﲔ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﻮر ﻗﺮار دِه ،ﺧﺪاﯾﺎ دردﻟﻢ ﻧﻮر اﻧﺪاز و در ﭼﺸﻤﻢ ﻧﻮر اﻧﺪاز و در ﮔﻮﺷﻢ ﻧﻮر اﻧﺪاز و در ﮔﻮﺷﺘﻢ ﻧﻮر اﻧﺪاز و در

اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﻧﻮر اﻧﺪاز .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ

ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد اوﺳﺖ»:ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ «.و ﻫﺮ ﺷﺮاﻓﺖ وﮐﺮاﻣﺘﯽ را

ﮐﻪ اﻣﺖ او درﯾﺎﺑﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮی از ﺷﺮاﻓﺖ اوﺳﺖ؛ و ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎب آن ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه دل از ﺧﺪا دور ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻏﲑ او اﻧﺲ ﻣﯽﮔﲑد ﺑﺪﺳﮕﺎﱃ)وﻗﯿﻌﻪ( در ﺣﻖ

اوﻟﯿﺎ را در وﺟﻮدش ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺟﻮﯾﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ ﺻﻮﻓﯿﻪ در آﺛﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را درﺑﺎرۀ ﻋﻈﻤﺖ رﺳﻮل

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻦ دو ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺷﻤﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﺴﻔﺘﻢ آن ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﯿﺎس ﮔﲑد
و ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪﻫﺎ در ﺑﺎب او ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ذﮐﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮﻓﯽﻧﻤﺎﯾﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ازﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و
ﺑﺎ زﮐﺮد ﺟﻮاﻧﺐ آﻧﻬﺎ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :از اﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﺟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺎر ﺗﺼﻮف
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﯿﺰی ﺷﻤﺸﲑ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در آﺗﺸﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﯿﺰ در آﺗﺸﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﮐﻠﻤﻪ

ای ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯿﻢ در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ از اﻫﻞ آﺗﺸﯿﻢ ﭼﻪ ﺧﻄﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎری آﺳﺎنﺗﺮ از ﺧﻄﺎ در ﺗﺼﻮف وﻋﻠﻢ آن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ

ﺗﺼﻮف ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال و ارادات و ﻣﺮاﺗﺐ و اﺷﺎرات اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ اﺑﻮاب ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺳﺒﺤﺎن ﮔﺴﺘﺎخ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪا دﺷﻤﻦ اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪﮐﯿﻔﺮ دﻫﺪ و

ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮد را از ﺻﻮﻓﯿﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﺳﺘﯽ دارد و ﯾﺎ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ رﺳﻮم

ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﱃ ﮐﺮدارش را ﺳﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ در ﻫﻮا راه رود و ﺳﺨﻦ ﺑﻪ

ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻮﯾﺪ و ﻋﻮام و ﺧﻮاص و ﺧﺎﺻﺎن او را ﺑﺰرگ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ رﮐﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.۱دوری از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن -ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ،

.۲ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺟﺒﺎت -ﺳﺨﺖﻫﺎ و آﺳﺎنﻫﺎ،

.۳ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻫﻞ آن -ﮐﻢ و زﯾﺎد -ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ را از آن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ.

و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻫﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و از دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ :ﻧﺎن

ﭘﺎرهای ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﭼﺎره ﺳﺎزد ،ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ در آن آرام زﯾﺪ ،ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ

ﺟﺴﻢ و ﺟﺎﻧﺖ ﺑﻪ او آرام ﮔﲑد ،و ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و ﺑﺨﻞ و زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ و اﻣﺴﺎک و
ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎی ﺳﻨﮕﲔ دﻟﻨﺪﮐﻪ ﺑﻨﺪه را از ﺧﺪای دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﺣﺎﱃ در ﻋﺮﻓﺎن
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ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ راﻫﯽ را در ﺳﻠﻮک اﻫﻞ ﺻﻔﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎدﮐﺎرش ﺑﺮ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻮاب

در ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﺪ و ﮐﻨﺪ و ﭘﻨﺪارد ،و داﻧﺸﯽ ﻣﺮد ﻧﺮم اﺳﺖ و ﺑﯽادﻋﺎ ،و ﻧﺎدان ﺳﺨﺖ ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ذﮐﺮﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺎﮐﺎران اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﻈﺮﮐﺮدم ﻫﻤﻪ را در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ :ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮف ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را درﺳﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺻﺪق و اﺧﻼص و ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﺻﻮل از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺮام ﺷﺪﮐﻪ اﺻﻮل را ﺗﺒﺎه ﮐﺮد.

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎﯾﻨﺪﮐﻪ در ﻓﺮوع ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮوع آداب و اﺧﻼق و ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال و اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺧﻄﺎی آﻧﻬﺎ ازﮐﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮف و ﭘﲑوی از ﻟﺬتﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻃﺒﻊ زﯾﺮا

ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﺘﺸﺎن دﻫﺪ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را در ﮐﺎﻣﺸﺎن رﯾﺰد و ﺑﻪ راه ﺷﯿﻮۀ درﺳﺖ ﺑﺮاﻧﺪﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪای ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺪون روﺷﻨﯽ و ﭼﺮاغ ﭼﻪ او زﺷﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﮑﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دری ﯾﺘﯿﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻬﺮهای را درﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﲑوانِ اﻫﻞ ﺑﺼﲑت ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت و ﻣﺸﮑﻼت و

اﺿﺪاد و اﺟﻨﺎس را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺧﺎﻃﺮ در ﺧﻄﺎ درﻣﯽﻏﻠﺘﻨﺪ و ﻟﻐﺰش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان و ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻔﺘﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ رﻣﯿﺪه و ﻣﺤﺰون و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ اوﻫﺎم و ﯾﺎ ﺳﻮدازدۀ ﺟﻨﻮن .ﭘﺲ ﭘﺎک اﺳﺖ

ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ روزی آﻧﻬﺎر ا ﭼﻨﲔ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ درد و درﻣﺎﻧﺸﺎن را و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺸﺎن ﻋﻤﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﺮِ ﻟﻐﺰش و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺼﺪ و ﺳﺘﻤﮑﺎری.

اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد از آن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق وﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ و ﺑﺪیﻫﺎ را ﺟﱪان

و زﺷﺘﯽﻫﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺷﻤﻨﯽ را ﺗﺮک و ﺣﻖ را اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺠﺰ ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻧﯿﺰ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ

ﺳﻮی ﻋﺎدتﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮش و درﺟﺎت واﻻ ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ و ﻟﻐﺰﺷﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺻﻔﺎی

روﺣﺸﺎن را ﮐﺪورتﻫﺎ ﻧﻤﯽآﻻﯾﻨﺪ .و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺣﻮال و آﺛﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای از ﻟﺤﺎظ ارادات و ﻣﻘﺎﺻﺪ

و ﻧﯿﺎت دارد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﺳﺮوده:

ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻧﻤﺎﯾﺪ

زﺑﺎﻧﺶ از ادﻋﺎﻫﺎی او ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد و رﺳﻮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:اﯾﻤﺎن ﺗﺤﻠﯽ و ﺗﻤﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در دل

ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻮف را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ و ﺑﺮای دردﻫﺎﯾﺶ دواﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﮕﺮ ﺧﺪای او را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺧﻄﺎ
در ﻓﺮوع زﯾﺎﻧﺶ ﮐﻤﱰ اﺳﺖ از اﺻﻮل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﺪ.

۲۱۷

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوع ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎدهاﻧﺪ و
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ذﮐﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺮادﺷﺎن در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻏﻨﺎی
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﺳﺖ و اﻋﺮاضﻫﺎی ﭘﺴﺖِ دﻧﯿﺎوی ،و در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻼت و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی

ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ ﭼﻨﮓ زدهاﻧﺪ و از ﻣﱳ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺣﺎﱃ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی

ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آﺧﺮت اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﺳﺮﮔﺮدان وﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻘﻄﻌﺎن ﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮادش ﺗﻮاﻧﮕﺮی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ

ﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﭼﻮن ﺑﺎل ﭘﺸﻪای ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰاد ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﱪ ،ﺷﮑﺮ،

رﺿﺎ ،ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ،آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺪاری ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮ و راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺑﯽﭘﺎداش ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻓﻘﲑ ﻣﻀﻄﺮ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺗﻮاﻧﮕﺮِ دﻧﯿﺎدوﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻪ
ﺳﺮﺷﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﺷﱳ اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ در ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن

از ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻮب ده ﭘﺎداش ﻧﻮﯾﺪ داده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ

ﮐﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺮای اوﺳﺖ)اﻧﻌﺎم .(۱۶۰ /ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻓﻘﲑ در ذات اوﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻔﺲ او ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و

ﭼﺸﯿﺪن ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﺮ در ﻧﻬﺎد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ آن را زﺷﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(
ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻘﺮ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮ از اﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای اﺳﺐ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی در ذات ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ

دﻟﯿﻠﯽ آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺳﺎزد .ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد»:ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎل و داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻏﻨﺎ دو ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ درآن اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو را ﺑﮕﺬارد و ﺑﮕﺬرد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺟﺰ اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ درﻧﻤﯽ

ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪﮐﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ را ﯾﮑﺴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻏﻨﺎ و ﻓﻘﺮ ﺑﺮای ﺣﺎل ﺳﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ را ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﺪ و از ﻏﻨﺎ دوری ﺟﻮﯾﯿﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻫﻤﺴﺎﻧﻨﺪﻧﺪ و

دو ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ را ﺧﻮش دارﯾﺪ و از ﺗﻮاﻧﮕﺮی دوری ﮐﻨﯿﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎوه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻓﻘﲑ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﻘﺮ ،ﻓﻘﺮ ﺧﻮد را در ﭼﺸﻢ دارد و ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق را ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ،ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺑﯿﻨﺪ

ﭼﻪ ﻓﻘﺮ و ﺻﱪ و رﺿﺎ و ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از آن ﻓﻘﺮی ﮐﻪ آدﻣﯽ را از درون ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد و ﻓﻘﺮ و

ﻣﺴﮑﻨﺖﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی آورد ﺣﺎل دل را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد و در آن ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ ﻣﯽآورد و ﺧﺪاوﻧﺪ

داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ و از اوﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺎدی ﺛﺮوت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﻔﯽ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ
وﻧﯿﺰﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﺮک آن را ﺑﺪ دﯾﺪهاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :زﯾﺎده داﺷﱳ ﺟﺰ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﯾﺎ وﱃ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ وﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ،ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺟﺎزت

ﻫﺎی ﺣﻖ را در ﺑﺎب دﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽداد ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺴﺎک ﻣﯽداد
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ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را ﻧﻤﯽداد و ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮیﻫﺎی
ﻓﺮاوان دﭼﺎر ﻏﺮور و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی او را آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ آوردهای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺪاری و دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺠﻮﯾﯽ وﮐﻢ و زﯾﺎد را در ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و از ﺟﺎﻣﻪ ،ﮐﻢﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ را و از روزی ،ﮐﻤﱰﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽ

ﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻬﺮه از دﻧﯿﺎ ﺑﮕﲑد ﯾﺎ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﻼل و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺨﻮرد اﯾﻦ ﮐﺮدار او را ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺸﺪ و از

درﮔﺎه ﺣﻖ دور ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎﺧﻮد را ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎرﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺳﺨﺖ

ﮔﲑی را ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺗﺒﺎﻫﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را .ﺗﻤﺎم

اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻢداری و ﻧﺎداری ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهای

ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮش دارد ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎزد و ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺖ وادارد .اﻣﺎ اﮔﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎ اﯾﻦ روش را

درﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﻗﺒﺎل و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه دور ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ و اﻣﯿﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزی او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻮﻓﯿﺎن دل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ دادهاﻧﺪ و از دﺳﺖ ﺧﻮد روزی ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و

درآﻣﺪی ﻧﺪاردﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﲑﻧﺪ و اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎل آدﻣﯽ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮردﻧﯽ ﭘﺎک

و ﺧﻮردﻧﯽ ﭘﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ .اﯾﻨﺎن ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( را ﻧﺸﺎن درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
آورﻧﺪﮐﻪ ﮐﻔﺖ»:ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ روزیﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درآﻣﺪِ دﺳﺘﺎن اوﺳﺖ «.اﯾﻨﺎن ﺧﻄﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ

ﭼﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﻮﺷﺶ اﺟﺎزهای اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﱪ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ و اﻋﻼمِ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ و اﻋﻼمِ آﻣﺪن روزی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﻨﺪ و

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا روزی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﲔ ﺗﻮﮐﻠﯽ را ﻧﺪارد ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ را ﺑﺮای

او اﺟﺎزه داده اﺳﺖ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ،او را ﺑﻪ ﺧﻮد واﻧﺪارد و از ﺧﺪا دور ﻧﺪارد؛ و ﺷﺮط ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﻪ ﺧﻮدِ ﮐﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﺪ وروزﯾﺶ را ازﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ و ازﮐﺎر ﺧﻮد ﮔﻨﺞاﻧﺪوزی ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﯾﺎد و

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ،او را از ﻧﻤﺎزِ اول وﻗﺖ ﻧﯿﻨﺪازد و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﻼل را از ﺣﺮام ﺗﻤﯿﺰ دﻫﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮادراﻧﯽ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدیِ درآﻣﺪش را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ روزی درآورد در ﻣﻌﺮض

ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮدروزی ﺑﯿﻨﯽ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪﺳﮕﺎﱃ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎﱃ راﺣﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻮت از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ را»ﺣﺎل« ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﭼﻪ دوری ازﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻮۀ ﯾﻘﲔ و ﺻﱪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﺑﺎورش ﮐﻢ و آز و ﻫﻮﺳﺶ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و وی را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺸﺎﻧﺪ -اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ -ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺮک ﺧﻮاﺳﱳ وﮔﺪاﯾﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻬﱰ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ در ﺑﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ارادت ﺳﺴﺘﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ و در ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﻪ
ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و راﺣﺖ و آراﻣﺶ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ

ﺷﯿﺦ -ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزاد -ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﺒﺎدات و ﻣﺠﺎﻫﺪات و رﯾﺎﺿﺖﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﺑﻪ
ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،وﮐﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در ﺟﺎیﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ

ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻋﻮارض آن ﺑﺮ اﻋﻘﺎﺑﺸﺎن ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮن ﺳﺨﻦ از ﻣﺠﺎﻫﺪات
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ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﺧﺪا آن را ﻧﺸﺮ داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺧﻮد و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در

ﻧﺰد ﻣﺮدم و اﻇﻬﺎرﮐﺮاﻣﺖ ﻏﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن زﯾﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ اﻓﺴﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻮن داﻋﯽ ﻋﻠﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت و

ﻋﺒﺎدت و رﯾﺎﺿﺖ ﻧﻔﺲ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ارزﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮﮐﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻃﺎﻋﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﺑﺪ ،رﻏﺒﺘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﺴﺎد
ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣُﺮاد ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺘﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺘﻮر

ﺑﻪ دل اﻫﻞ اﺟﺘﻬﺎد راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.

و اﻣﺎ در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت ازﮐﺴﺎﻟﺖ و ﻓﺘﻮر و آرزوﻫﺎی ﺧﻄﺎﺳﺖ .از اﺣﻤﺪﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ﮐﺮﺟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری -رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ -ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ و

ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای آن اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را د رﻧﻬﺎﯾﺖ رﻫﺎ ﮐﺮد در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر آن را

اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،آن ﻣﺮد ،ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﯾﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽروﻧﺪ وﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ

و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﻮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺘﻢ و دﺳﺖ درازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻦ

از اﯾﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهام ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﲔﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ذﻣﺎﯾﻢ اﺧﻼق ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ...و در آن

ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ وﻗﺖ آدﻣﯽ ﻓﻮت ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و وﻗﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﺑﺎز آﯾﺪ .وﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دوام ذﮐﺮ آﺑﺎدان ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺧﻼص و ﺷﮑﺮ و رﺿﺎ و ﺻﱪ و ﮐﻒ ﻧﻔﺲ و
روﯾﮕﺮداﻧﯽ از ﻫﻮا و ﻫﻮس و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲ و ﻫﻮا و ﺷﯿﻄﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎ

ﺑﻨﺪه را در ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺠﺎت او ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﲑ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻼک او ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در اﻣﺎن
اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎً در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻢ ﺧﻮری وﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻔﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ

ﻧﺨﻮردن و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪن ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﻢ از ﺑﺪیﻫﺎی آن و اﺛﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ آن در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﭘﻨﺪار

ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن را رﻫﺎ ﮐﺮده و درﺳﺖ ادب ﺗﺮک ﻃﻌﺎم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺎدان ﻧﺮﭙﺳﯿﺪهاﻧﺪ و روزﻫﺎ

دﻫﺎن ﺧﺸﮏ و ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ»ﺣﺎل« ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮدارﺷﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ

ﭼﻪ ﻣﺮﯾﺪ ﻧﻮراه را آداﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ﺗﺎ از رﻓﺘﺎرش ﺑﻼ و ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﱪان آن

ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻓﺴﺎدﻫﺎی آن ﻧﺘﻮان ﺟﻠﻮﮔﲑی ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه و ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﺮّ ﻧﻔﺲ رﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺑﺪی و

ﺷﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ وﮐﻢﺧﻮری رام ﮐﺮده و

از آﺳﯿﺐ آن رﻫﯿﺪه و ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﯿﺪه در ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪم اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ

۲۲۰

ﺳﺒﮑﺒﺎرﮔﺮدﻧﺪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ از ﺧﻮراﮐﺸﺎن ﻣﯽﮐﺎﺳﺘﻨﺪ و از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﺎراﻧﺶ را ﻓﺮﻣﻮد در

ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﻧﯿﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﺣﺸﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و آب ﻧﻤﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ و ﮔﻪ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ درﺳﺖ

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺷﯿﻮۀ درﺳﺖ ﺳﻠﻮک ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ.

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﮐﻨﺞ ﻏﺎرﻫﺎ ﺧﺰﯾﺪهاﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و در ﮐﻮهﻫﺎ و ﻓﻼتﻫﺎ آرام
ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و از ﺑﺪیﻫﺎ ﻣﯽرﻣﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻔﺮاد و ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اوﻟﯿﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ رﺳﯿﺪن در ﻣﯿﺎن

ﻣﺮدﻣﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و در ﺧﻠﻮت ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را

ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ از ﺳﺮِ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺳﯿﻞ ﺳﺮﺷﺎر اﺷﺮاق و ﻋﻠﻢ و ﻗﻮت ﺣﺎل آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و

ﯾﺎد ﯾﺎر و دﯾﺎر را از ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽزدودﻧﺪ و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن را از ذﻫﻨﺸﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺣﻖ ،آﻧﻬﺎرا ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﭘُﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻏﲑ از او ﻧﺒﻮد .ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درون و آﮔﺎﻫﯽ

ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وادارد و آﺳﯿﺐ و زﯾﺎن ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را در

اﻧﺰوا از دﺳﺖ دﻫﺪﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻒ آرد و ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﮔﻤﺮاه
اﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺐ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﺪای را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ

ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﻏﺶ ﻋﺎرض ﺷﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎنﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎریﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﻧﻤﺎزش را ﺑﮕﺰارد .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ آﻟﺖ رﺟﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از آﻓﺖ ﺷﻬﻮت ﻣﯽرﻫﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﻮت از درون ﺳﺮﻣﯽﮐﺸﺪ و اﮔﺮ آﻟﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﺳﻮدی ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﻬﻮت ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ

آﺳﯿﺐ را ﺑﯿﺸﱰ و زﯾﺎن را ﻓﺰونﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ زﯾﺎدهروی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﭘﺎره)ﻣﺮﻗﻌﺎت( ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﮐﺸﮑﻮل وﮐﻮزه ﺑﺮ دوش ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را رﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺎرت

ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن راﺳﺘﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ
آراﺳﺘﻪ ﺳﺎزی و ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ،دارﻧﺪهاش را ﺟﺰ ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ و دﺷﻨﺎم در

دﻧﯿﺎ و ﺟﺰ آﺗﺶ در آﺧﺮت ﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻟﺒﺎس و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﺣﻮال اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺳﺨﺖ در ﺧﻄﺎﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﲑی ﻋﻠﻮم ﺻﻮﻓﯿﻪ وﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن

ﺳﺨﻨﺎن رﻧﮕﲔ وﻋﺒﺎرات دﻟﻨﺸﲔ و ﻓﺼﯿﺢ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﻨﺪ از آن ﻗﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ

ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد درآﻣﺪی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﭘﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻘﮥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را
ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺎرغ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری و ورع و ﺧﺸﻦ ﭘﻮﺷﯽ وﮔﺮﯾﻪ و ﺧﺸﯿﺖ روی آوردهاﻧﺪ و ﻣﯽ
ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﻘﺼﻮد در ﺗﺼﻮف ﻓﻘﻂ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺎ

ﮐﺎرﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﺳﻤﺎع و رﻗﺺ و آوازﺧﻮاﻧﯽ وﮔﺸﺎدﮔﲑی و آوازﻫﺎی ﺧﻮش و اﺷﻌﺎر

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدﻗﺎن ﭼﻨﲔ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺎ ﮐﺎرﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ دﱃ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ

ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﻧﺎزﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺳﻤﺎع و وﺟﺪش و دادﻣﮥ زﺷﺘﯽ

روﺣﺶ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺪاد روحِ ﻧﺎﺳﻔﺘﻪاش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﻨﺪارد ﺑﺎ ﺗﮑﻠﻒ و ﺣﯿﻠﻪ و

آرزو در ﺳﻤﺎع و رﻗﺺ و ﺟﻨﺒﺶ و وﺟﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺪار اﺳﺖ و
ﺧﻄﺎﮐﺎر.

۲۲۱

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل را ﺑﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ذﮐﺮ آﻧﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﯾﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن در ﺑﺎب آزادﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ)ﺣﺮﯾﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ( ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ

ﺑﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﭼﻮن آزادﮔﺎن)اﺣﺮار( رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎدت آزاده ﭘﺎداش ﻃﻠﺒﯽ و

ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﻋﻮض در ﺑﺮاﺑﺮﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ وﻇﯿﻔﮥ اوﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﻮن ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺪه را اﮔﺮ ﻣﻮﻻ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮ ﺑﺨﺸﺶ و ﺑﻨﺪه ﻧﻮازی اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ آزادﻣﺮد ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ ﻃﺮﯾﻘﺖ در ﺑﺎب

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪﮔﺎن و آزادﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﮔﺮوﻫﯽ ازﮔﻤﺮاﻫﺎن از آن ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ آزاده را ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﺑﺮﺗﺮ از ﺑﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﭼﻨﲔ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آزاده ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮ از ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻗﯿﺎس

آزادﮔﯽِ در ﺑﺮاﺑﺮِ ﺣﻖ را ﺑﻬﱰ از ﺑﻨﺪﮔﯽ او ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا دارد ﺑﻨﺪۀ

اوﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ آزاده ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻮن آزاده ﮔﺸﺖ ﻋﺒﻮدﯾﺖ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺪﮐﯽِ ﻓﻬﻢ و ﻋﻠﻢ و اﺻﻮل دﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ درﮐﺸﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮدۀ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در وﻗﺖ ی ﮐﻪ دﻟﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺧﺪا آزادﮔﺮدد و در ﺑﻨﺪ او ﺷﻮد و در

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﯽ ﺑﻨﺪۀ اوﮔﺮدد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺨﺸﻨﺪه)ﻓﺮﻗﺎن (۶۳ /و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را ﺧﱪﮐﻦ)ﺣﺠﺮ .(۴۹ /ﺑﻨﺪه ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻫﻢ ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ»:ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽاﻧﺪ«)اﻧﺒﯿﺎء .(۲۶ /اﻧﺒﯿﺎء را ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ»:ﯾﺎد آر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ را«)ص (۴۵ /و »ﺑﻨﺪۀ ﻣﺎ را

و ﭼﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ«)ص (۴۱ /و ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺧﺪا را ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ رﺳﯽ)ﺣﺠﺮ/

 .(۹۹و ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ورم ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺗﻮ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺷﺎﮐﺮ او ﻧﺒﺎﺷﻢ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﺑﲔ ﭘﯿﺎﻣﱪی
ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﯿﺎﻣﱪی ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺘﺎرﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﻪ او اﺷﺎرت ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎش.
ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﻣﱪی ﭼﻮن ﺑﻨﺪه را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد از ﭘﯿﺎﻣﱪ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﺷﺪ و

ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺘﻢ در ذﮐﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ی اﻫﻞ ﻋﺮاق درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼص
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻤﺮاه از اﻫﻞ ﻋﺮاق ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﺧﻼص ﺑﺮای ﺑﻨﺪه راﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﭼﺸﻢ

ﻣﺮدم ﺑﯿﻔﺘﺪ و در ﻫﯿﭻ ﮐﺎری-ﭼﻪ درﺳﺖ و ﭼﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ -ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از آن ﺟﺎ ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ ﻓﻬﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﻼص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ

وﻗﺘﯽ ﺻﺎف ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد در او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻓﻘﻂ ﺧﺪا در او
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎ و ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﮑﻠﻒ ﺧﻮد را آن ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ

اﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ راهﻫﺎی ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺑﺮوﻧﺪ و آداب آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و از ﺣﺎﱃ ﺑﻪ ﺣﺎﱃ و از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ادﻋﺎﻫﺎ و آزﻫﺎی دروغ وﮔﺰاف آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ و ﺗﺮک ادب و
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ﺣﺪودﺷﮑﻨﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﺮدۀ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ و ﻫﻮا را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﲑه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ واﻧﻤﻮده ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ از ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﯿﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻋﲔ ﺿﻼﻟﺖ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺷﺪت ﺷﻘﺎوت درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪۀ ﻣﺨﻠﺺ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣُﻬﺬّب و آدابدان و دور از زﺷﺘﯽﻫﺎ و

ﭼﺎﺑﮏ در ﻋﺒﺎدتﻫﺎ و ﭘﺎک در ارادت ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺎی اﺧﻼص رﺳﺪ .اﻣﺎ

آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﺳﲑ ﻫﻮا وﮔﺮوﮔﺎن ﻧﻔﺲ و ﺑﺮدۀ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و در ﻇﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﺎرهای ﻓﺮﭘﺎرهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و

اﮔﺮ دﺳﺘﺶ را درازﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آن را ﻧﺒﯿﻨﺪ)ﻧﻮر ،(۴۰ /و ﻧﯿﺰﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز راه را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ

رﺳﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﻫﺮی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮔِﺮد و روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺮﻣﻬﺮهای ﺷﯿﺸﻪ
ای ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭘﺎی ﻣﯽﮐﻮﺑﺪﮐﻪ زﻫﯽ اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﺮد و روﺷﻦ اﺳﺖ و در روز ﻧﯿﺎز آن را ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﻓﺮوش

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﭼﻪ در دﺳﺖ داری ﺷﯿﺸﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺲ را ﺟﺰ ﺟﻬﻞ و ﻃﻤﻊ
ﺑﺪان ﺳﻮ ﻧﺮاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺮﻣﻬﺮه وﮔﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد و ﯾﮑﯽ داﻧﺪ.

اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز از ﺿﻼﻟﺖ ﺧﻮد زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﻃﻐﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺎهﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از آﻧﺎن دور

ﺳﺎزد و ﻧﮕﺎه دارد.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ در ذﮐﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺒﻮت و وﻻﯾﺖ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺖ را ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﺑﺮﺗﺮی دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺼﮥ
ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ در ﻗﺮآن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی در آن ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او از ﻧﺰد ﺧﻮد

رﺣﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﯾﻢ)ﮐﻬﻒ .(۶۵ /ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻀﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ -ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﱪ او

دارﻧﺪۀ اﻟﻮاح ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﭘﻨﺪی ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﻧﻤﻮده)اﻋﺮاف -(۱۴۵ /و ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺑﺮدﺑﺎری ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮا ﻧﺪاری)ﮐﻬﻒ .(۷۲ /و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮﺷﯿﻢ ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﻣﮑﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺳﺨﺖ ﻣﮕﲑ)ﮐﻬﻒ .(۷۳ /ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺼﻪ...

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻘﺼﯽ در ﭘﯿﺎﻣﱪی ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺮﺗﺮی و ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻀﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻗﯿﺎس

اﯾﻨﺎن اوﻟﯿﺎء را ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ ﻫﺮ

ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آدم را ﺑﺎ ﺳﺠﺪۀ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻮح را ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺻﺎﻟﺢ را

ﻧﺎﻗﻪ ،و ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺗﺶ را ﺳﺮد و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﺳﯽ)ﻋﯿﺴﯽ( را ﺑﺎ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺖ و
ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﻖ ﻗﻤﺮ و ﺟﻮﺷﺶ آب در ﺑﲔ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ.

درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻼً ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ردﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﺗﮑﺎن ده ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺎزه ﻓﺮو

رﯾﺰد)ﻣﺮﯾﻢ .(۲۵ /ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﻘﻂ او را ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﱪی آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ از اﻧﺒﯿﺎء ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺜﻼً آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﯿﺎ ﮐﻪ دارﻧﺪۀ داﻧﺸﯽ ازﮐﺘﺎب)ﻋﻠﻢ ﻣﻦ

اﻟﮑﺘﺎب( ﺑﻮد و ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﯿﺲ را در ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ آورد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ آن

ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ آن ﭼﻬﻊ ﺧﺪا از ﻧﺒﻮت و ﻓﻬﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﮥ ﻫﺪﻫﺪ و اﺧﺘﺼﺎص او ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ آب

را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﻧﺪه و آدم و ﺟﻨﯽ ﭼﻨﲔ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺪارد.

از ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ واﺟﺒﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ،و اُﺑﯽّ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪان داﻧﺎﺳﺖ ،و ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺮام و ﺣﻼل ﺧﺪاﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭘﯿﺎﻣﱪ ده ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ

را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎرت دادﮐﻪ ﻧﺎﻣﱪدﮔﺎن ﺑﺎﻻ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ
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ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ وﱃ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ازﮐﺮاﻣﺎت ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﲑوی از ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ رواﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﲑو
را ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪا راﻫﺮو را ﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮی دﻫﯿﻢ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء ﭘﺮﺗﻮی از ﺑﺰرﮔﯽﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

و اﻣﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺎ واﺳﻄﮥ وﺣﯽ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪواوﻟﯿﺎء ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﻟﻬﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ

ﮐﻪ ﭘﻨﺪارش ﺧﻄﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء اﻟﻬﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم از ﺧﺪا ﻣﯽﮔﲑﻧﺪو اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮ دوام ،و
ﻓﯿﺾ ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻬﺎم و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽرﯾﺰد در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﭼﻨﲔ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛

و ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺎ ﺟﱪﺋﯿﻞ رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺒﻮت را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء ﭼﻨﲔ وﯾﮋﮔﯽﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺮﺗﻮی ﺧﺮد از

اﻧﻮار ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻀﺮ ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﺧﻀﺮ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻀﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﻮﺳﯽ را ﭘﺎکﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎزد .ﺑﮑﻮش ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪ را درﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺪان ﮐﻪ وﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ ،روﺷﻨﯽِ ﺧﻮدرا از اﻧﻮار ﻧﺒﻮت

ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪﮐﻪ از آن ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و دوم در ذﮐﺮﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در اﺑﺎﺣﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،و ر ّد آﻧﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻤﺮاه در ﺑﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﻪﻫﺎ و اﺑﺎﺣﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺻﻞ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از وﻗﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮی ﺗﻌﺪی و ﻣﺮزﺷﮑﻨﯽ از آن ﺑﺮآﯾﺪ وﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺮزی را ﻧﺸﮑﺴﺖ اﺻﻞ ﺑﺮ

اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن آن ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ آﯾﮥ ﻗﺮآن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ»:ﭘﺲ در آن داﻧﻪ و اﻧﮕﻮر و زﯾﺘﻮن و
ﺧﺮﻣﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ روﯾﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮارﮔﲑﻧﺪ)«.ﻋﺒﺲ ۲۷ /ﺗﺎ .(۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ

ﺑﺎز ﻧﺸﺪه و ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﻬﺎ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ»ﻣﻤﻨﻮع و ﻧﻬﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﻬﺎ« ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺣﺪ و ﻣﺮز را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ از ﮐﻢ ﺧﻮاﻧﯽ

ﻋﻠﻢ اﺻﻮل و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﲑوی از ﻫﻮا و ﻫﻮس در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎرم

اﺧﻼق و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﭘﺎک و ﺑﺮادری ﮐﻪ ﺑﲔ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺷﺎد و در

ﺣﺎل ﺑﺴﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادر ﺧﻮدﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽرﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﯽ

ﺑﺮده و از درآﻣﺪ او ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻪ و از اﺣﻮال او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪه در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران -ﺻﻮﻓﯽ -رﻓﺖ و
ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ اوﮔﻔﺖ :ﺟﯿﺐ ﺑﺮادرم را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺎﱃ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه .ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدی ﺟﯿﺐ را آورد و ﻓﺘﺢ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ

ﺑﺮداﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺰ او را از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﱪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﮏ اﮔﺮ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ از اﻣﺮوز

آزادی ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا .ﻫﻤﲔ ﻃﻮر از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻮۀ ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺑﺮﻣﯽ

داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮرد و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ

ﭼﻨﲔ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود و از ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و از درﻫﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎدی در دل دوﺳﺖ اﻧﺪازد و ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر او دل دوﺳﺖ را ﺷﺎدﺗﺮ از آن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن

ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ او ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﲔ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺆاﺳﺎت رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ»ﻧﻌﻠﲔ ﻣﻦ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪان ﮐﻪ اﺑﺎﺣﻪ ﺣﺎﱃ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزۀ ﺗﺮک ﺣﺪود و زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﱳ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺧﺪاﯾﯽ را
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﻞ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ه ﻫﻮسﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻬﻮت ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﮑﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄوﯾﻞﻫﺎ و ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ و دروغﻫﺎ و ﺗﺰوﯾﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽ
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رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ آم ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺻﻞ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺻﻞ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺣﻼﻟﻨﺪﮐﻪ ﺷﺮع اﻟﻬﯽ ﺑﺪ و ﺧﻮب آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﲔ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺣﻼل آن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮام آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و

دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﯾﻦﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮﭙﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا در اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ و ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ دوری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺮام روﺷﻦ و ﺣﻼل

ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﲔ اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﻬﻪ آﻟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺮام ﺧﺪا ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﭘﲑاﻣﻮن آن ﮔﺮدد ای ﺑﺴﺎ ﻓﺮواﻓﺘﺪ .و ﺳﺨﻦ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺻﻞ ﺟﺎﯾﺰ و رواﺳﺖ ﻗﻮیﺗﺮ از ﮔﻔﺘﮥ

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺻﻞ ﺣﺮام و ﻧﺎرواﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ

ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ اﺷﯿﺎء در ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ در اﺻﻞ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ

آورده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﺴﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎک و ﻧﺠﺲ ﺟﺰء ﻋﺒﺎدت

ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام از ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﻠﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰء ﻣﻠﮏ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم در ذﮐﺮ ﻏﻠﻂ ﺣﻠﻮﻟﯿﻪ وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺟﺰ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻼم ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺣﻠﻮﻟﯿﻪ ﭼﻨﲔ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ -ﺗﻌﺎﱃ -اﺟﺴﺎﻣﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﺑﻮﺑﯿﺖ را در آﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را از آﻧﺎن ﻣﯽزداﯾﻨﺪ .اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ

ﮐﻼم را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮدرا ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺣﻘﺎﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﭘﻨﺪار اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ

رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺟﺪا و ﭼﯿﺰﻫﺎ در

ﺻﻔﺎت ﺧﻮداز ﺧﺪا ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺷﯿﺎء ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻇﻬﻮر آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﺮوردﮔﺎری او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﺮﮔﺮد آورﻧﺪه ﮔﻮاه اﺳﺖ.

ﺣﻠﻮﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﺟﻪ ت ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ -اﮔﺮ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻨﻘﻮل از آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﮐﻪ ﺑﲔ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاه ﻗﺪرت ﺻُﻨﻊِ ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﲑو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﻮر اﺳﺖ ودﯾﮕﺮی ﭘﲑو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و

دﯾﮕﺮی ﭘﲑو درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺎل اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و ﻧﺎزﯾﺒﺎﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎل ﻓﻘﻂ در زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎﺳﺖ و

دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎل ﺣﻀﻮری ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در آدﻣﯽ دارد و ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎل ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ

ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺰﮐﺎﻓﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﭘﯿﮑﺮ و اﺟﺴﺎم اوﻟﯿﺎ را ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ اوﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖ و ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﯿﺎﯾﺶ و زﯾﻮر ﻫﺪاﯾﺖِ

ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﻮد ،ﺧﻮد را وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﻧﯿﺴﺖ و او ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ)ﺷﻮری .(۱۱ /و آن

ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﻠﻮل را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﮔﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﲔ اوﺻﺎف ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ درﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﭼﻮن

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دلﻫﺎ ﻧﻤﯽآﻣﯿﺰد و ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﲑد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ در دلﻫﺎ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﲑد و ﺑﻪ دلﻫﺎ ﻣﯽآﻣﯿﺰد اﯾﻤﺎن و

۲۲۵

ﺗﺼﺪق ﺣﻖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت او ﻫﺴﺘﻨﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺻُﻨﻊ اوﯾﻨﺪ

ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ذات ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا در دلﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﺟﺎی ﮔﲑد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺨﺘﮕﺎن وﮐﺎﻣﻼن را در ﺑﺎب
ﻓﻨﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و آن را ﻓﻨﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﯿﻄﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﻮاس و وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ

ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻣﺮاد از ﻓﻨﺎء را ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻢ و ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ آن از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﲑد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎدان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ و اﺧﻼق ﺑﺸﺮی ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﺑﺸﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻫﯿﭻ ﮔﺎه

از ﺳﯿﺎه ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﯿﺪی از ﺳﻔﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺧﻼق ﺑﺸﺮی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐِ اﻧﻮار ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮ او ﻧﻮر ﻣﯽ
رﯾﺰد دﮔﺮﮔﻮن و دﮔﺮﺳﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی ﻋﲔ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺮادش ﻧﺪﯾﺪن و ﻓﻨﺎی اﻋﻤﺎل و ﻃﺎﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻋﺒﺎدتﻫﺎی او از ﻧﲑوی ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﻨﺎء و ﻧﺎﺑﻮدیِ ﻧﺎدان ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻢ و از

ﺑﲔ ﺑﺮدن ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎ ﯾﺎد اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﻨﺎ را ﺑﺸﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺰاد اوﺳﺖ و ﻓﻨﺎی ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺸﺮ

اﺳﺖ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺰء ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ از

ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی ﺗﻐﯿﲑ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد از وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ ﺧﻮد دور ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻬﻨﻔﺲ ﺑﺸﺮی اﮔﺮ ﺗﻐﯿﲑ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ از ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ دور ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ -و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﯾﺪن ﺑﺎ دل ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﱪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻫﻞ ﺷﺎم ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا را در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دل ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ-

ﻫﻤﺠﻮن دﯾﺪن آﺷﮑﺎرای او در آﺧﺮت -ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪهام و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮﻧﺨﻮردهام اﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز -ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ دﻣﺸﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد -دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﱪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﭼﻨﲔ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ -و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

دﻫﺪﮐﻪ در روزﮔﺎر او ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﭼﻨﲔ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﮔﻤﺮاه و ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻫﻞ ﺣﻖ و اﺻﺎﺑﺖ رأی اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻘﲔ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎرﺛﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺮش ﺧﺪا ﻣﯽﻧﮕﺮم آﺷﮑﺎرا ،و ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﻔﺖ :او ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﺶ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه در دل دﯾﮕﺮاه وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺖ
ﻣﺮدی از ﯾﺎران ﺻُﺒﯿﺤﯽ ﺑﺼﺮی ﺑﻮد -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ را دﯾﺪهام .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه

ﺳﺨﺘﮕﲑﻧﺪ و ﺷﺐ زﻧﺪهدار ،ﺑﯽآﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺧﻮردن .ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺰوی و اﻫﻞ ﺧﻠﻮت و ﺗﻮﮐﻞﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ .آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎر

اﺑﻠﯿﺴﻨﺪ و ﺷﯿﻄﺎن در ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن اﻓﮑﻨﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪﱃ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮری ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﻧﺰد اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺪﻫﺎی دﺷﻤﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ وﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ روزی ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﺪا را
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ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺳﻬﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اوﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﯿﺪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ

ﻣﻦ! اﮔﺮ ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دﯾﺪی ﺗﻒ ﺑﻪ روﯾﺶ اﻧﺪاز .ﺷﺎﮔﺮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎرﮐﻪ دﯾﺪﻣﺶ -ﻃﺒﻖ ﮔﻘﺘﮥ ﺷﯿﺦ -ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ
ﺗﻒ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻧﺎﮔﺎه ﻋﺮﺷﺶ ﮔﻢ ﺷﺪ و ﻧﻮرش از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ وﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ از ﺷﯿﻄﺎن رﻫﯿﺪم و دﯾﮕﺮ او را ﻧﺪﯾﺪم.

ﻋﺪهای ﻫﻢ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎدان ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﺑﺎ ﮔﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ از دﯾﻦ

ﺟﺪا اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه و ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن و ﺣﻼل ﺧﻮاری و ﺗﺮک

دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .روزی ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ و ﺣﺎﻟﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ او ﺣﺎل ﺧﻮد و
ﯾﺎران را ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درﻣﯽآﯾﯿﻢ و از ﻣﯿﻮهﻫﺎی آن ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺮا ﻫﻢ

ﺑﺎ ﺧﺌﺬ ﺑﱪﯾﺪ .ﺷﺒﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺘﻢ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﺗﲑه درآﻣﺪ ﻧﺎﮔﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﻣﯿﻮه ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻢ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻮن

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادرﯾﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﺪ از آن

ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ؟ ﭼﻮن ﺳﭙﯿﺪه درآﻣﺪه دﯾﺪم ﻫﻤﻪ در ﻃﻮﯾﻠﻪای ﭘﺮ از ﺳﺮﮔﲔ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﯾﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮری ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮق و ﺣﺎدث اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﺎ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارد و ﻧﻮر

ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺖﻫﺎی او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی اوﯾﻨﺪ .دلﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ اﺧﻼص و اﯾﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻘﲔ

و ﺗﺼﺪﯾﻖ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻓﺮﻣﻮد»:ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن ﺑﺮﭙﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻮان دﯾﺪن ﻧﺪاری

او ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ «.آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﺎن آوردهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ»اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﭘﺮدهﻫﺎﮐﻨﺎر روﻧﺪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﻓﺰون ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ «.اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﯾﻘﲔ و ﺻﻔﺎی وﻗﺖ و روﺷﻨﯽ دل اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﲑﮔﯽ وﺟﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ،و ﺷﻨﯿﺪن
ﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن در ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت راﺳﺖ اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ»دل دروغ ﻧﺪاﺷﺖ آﻧﭽﻪ

را دﯾﺪ«)ﻧﺠﻢ (۱۱ /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دل دﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﺎراﺳﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و دل ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
دﯾﺪه ﺑﻮد دروغ ﻧﭙﻨﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ وﯾﮋۀ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﻧﻪ دﯾﮕﺮی.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎ و ﻃﻬﺎرت ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﭼﻨﲔ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪﮐﻪ ﻃﻬﺎرت و ﺻﻔﺎی ﺑﺮﮐﻤﺎل و دوام در آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ

ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﻫﻤﮥ ﺗﲑﮔﯽﻫﺎ وﻋﻠﺖﻫﺎ ﭘﺎک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺟﺪا ﮔﺮدد .اﯾﻨﻬﺎ در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ

ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﺑﺪیﻫﺎ دور ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک اﺳﺖ ﺑﺪیﻫﺎ از او دورﻧﺪ و ﮔﻪ ﮔﺎه
ﻫﻢ دﭼﺎر زﺷﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﮐﯽ و روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻃﻬﺎرت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ دل از ﺣﺴﺪ ،ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ ،ﺷﺮک ،ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .آن ﻃﻬﺎرت ﮐﻪ

ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد وﯾﮋۀ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ او را
دﮔﺮﮔﻮن و دﮔﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺑﻼ و ﺳﺨﺘﯽ و دﮔﺮدﯾﺴﯽاﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ و

ﭘﺮﺳﺘﺶ از آن درآﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﲑﮔﯽ دل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ
وﻗﺖ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،ای
ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ)ﻧﻮر .(۳۱ /ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ»:ﻫﺮﮔﺎه دﻟﻢ را ﻏﺒﺎری ﻣﯽﮔﲑد از

ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺻﺪﺑﺎر در روز«.

۲۲۷

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﻫﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در دلِ ﻣﺎ ﻧﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮر را اداﻣﮥ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻮر دل ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻧﻮر

ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﻧﻮار ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻖ در دل آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﻮرﻫﺎ ازﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻏﲑ ﻣﺨﻠﻮق.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻧﺎراﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺨﺖ ﺑﲑاه ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮرﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ اﻋﻢ از ﻧﻮر ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و

ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮرِ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﻧﺪارد .آن ﻧﻮری ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻗﺮآن وﺻﻒ ﮐﺮده

اﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻧﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻮم و اﻓﻬﺎم آن را درﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻧﻮر

ﺣﻖ ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻮرِ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اوﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ از
ﻇﻠﻤﺎت زﻣﲔ و زﻣﺎن و ﺧﺸﮑﯽ و ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮر دلﻫﺎ ،ﻧﻮرِ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺮآن وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ،اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﱳ داری و

ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ)اﻧﻔﺎل .(۲۹ /در ﺗﻔﺴﲑ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻓﺮﻗﺎن ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا در دل ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ در ذﮐﺮ ﺧﻄﺎی ﻣﺮدﻣﺎن در ﺑﺎب»ﻋﲔ اﻟﺠﻤﻊ«
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎی»ﻋﲔاﻟﺠﻤﻊ« را درﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روا داﺷﺘﻪ روا

ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را آزاد ﻧﻤﯽﭘﻨﺪارد وﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را در

دل و ذﻫﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،آﻧﻬﺎ را از دﯾﻦ راﺳﺖ و ﺣﺪود ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ

در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ و ﺑﺮﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ دﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰی و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود و رﻓﱳ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺪی وﺑﻄﺎﻟﺖ ﮐﺴﺘﺎخﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده ﭘﻨﺪارﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ

ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و آزادی و اﺧﺘﯿﺎر در ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﮐﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و
اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﲔ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.ﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﺮع را از اﺻﻞ و ﺟﻤﻊ را از ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﭘﺎرهای ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪﺑﻪ ﻓﺮوع ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮع ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .و در ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را در ﺟﺎی ﺧﻮد

ﻧﻤﯽ ﻧﻬﻨﺪ و دادِ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻼک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ دری ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ

ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺪارم؟ ﺳﻬﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ
زﻧﺪﯾﻖ .ﻣﺮاد ﺳﻬﻞ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد وارﺳﺘﮥ ﺻﺎدق اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ او

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و از او ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺣﻘﻮق و ﺣﻈﻮظ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﺣﻖ و
ﺑﺎﻃﻞ و زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و راﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﺎراﺳﺘﯽ و ﻧﺎراﺳﺖ ﮐﺎری ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﻣﺮد دﯾﮕﺮ

زﻧﺪﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘﺶ را ﻣﺤﻤﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﺮ ﺟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
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ﭼﯿﺰی او را از ﮐﺮدهﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را -ﭼﻪ زﺷﺖ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺮد ﮔﻤﺮاه و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و از ﺣﻖ دور .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از آن دور دارد.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺲ و ﺑﺴﻂ و ﺗﺮک ﺧﺸﯿﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮب و اﻧﺲ ﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﺑﲔ آﻧﻬﺎ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺰدﯾﮑﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺸﻤﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺪار آﻧﻬﺎ را از رﻋﺎﯾﺖ درﺳﺖ

آداب ﺣﻖ دور ﻣﯽﺳﺎزد و دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻗﺒﻞ در ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﻨﺪ وﻧﻤﯽﺟﻮﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺮب
ﮔﺸﺎده ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﻮﺷﻨﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶ دورﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﲔ ﻗﺮب و اﻧﺲ ﺑﺲ اﺳﺖ.

اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻄﺎ ﮐﺎرﻧﺪ و در ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ ﭼﻪ ادب و ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻌﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﺶ او ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن .ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ آداب و اﺣﻮال را ﻧﮕﺎه دارد؛ ﭼﻪ اﮔﺮ

ﺑﻨﺪﮔﺎن آداب را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪود را ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﻄﻒ ﺣﻖ را از ﮐﻒ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ زﺷﺖِ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎنِ ﺑﯽ

ادب ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﺎﻣﮥ آراﺳﺘﮕﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از درﮔﺎه راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺗﺮک
ادب ﻗﺮب اﺳﺖ ،راﻧﺪه و درﻣﺎﻧﺪۀ درﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه از ذواﻟﻨﻮن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎرف را ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻮر ﺗﻘﻮاﯾﺶ را ﺗﲑه ﻧﺴﺎزد و ﺑﻪ داﻧﺸﯽ
ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ ﺣﻖ ﻗﺮار ﮔﲑد و زﯾﺎدی ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﺴﺘﺎخ و ﺟﺴﻮر و ﭘﺮده در

ﻧﺴﺎزد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدت از ﺧﻮدت ﺳﺮﮔﺮﻣﻢ ﻧﺴﺎزی و ﻣﺮا ﺳﺮﮔﺮم ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﯽﺟﺴﺖ و ﺟﻮ از آن ﺧﻮﯾﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﯽ.

ﺑﺎب ﺳﯽام در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻓﻨﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻐﺪادی ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎری دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﺧﻄﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻨﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی ﺧﻮدرا
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺟﻤﻠﮥ اوﺻﺎف ﺣﻖ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ،ﺧﻮد را ﺣﻠﻮﱃ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺣﻠﻮل ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن در ﺑﺎب ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯽورزﻧﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻨﺎ و درآﻣﺪن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اوﺻﺎف ﺣﻖ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او آن اﺳﺖ ﮐﻪ اراده و اﻧﮕﯿﺰه از ﺑﻨﺪه اﺳﺖ -ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻟﻄﻒ و ﻋﻄﯿﮥ

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ -و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮوج ﺑﻨﺪه از اوﺻﺎف ﺑﺸﺮی و دﺧﻮل در اوﺻﺎف ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اراده واﻧﮕﯿﺰۀ

ﺧﻮد را در اراده و ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دراﻧﺪازد و ﻫﺮ ﭼﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ارادهﻫﺎ از ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ آﻧﻬﺎﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻧﮑﺘﻪای دﻗﯿﻖ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اوﺻﺎف

ﺧﺪا ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دلﻫﺎ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﲑد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ او و ﺗﻮﺣﯿﺪ و

ﻋﻈﻤﺖ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در دلﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ودراﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﲔ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽِ ﺧﻮاص دوری از ﻫﻮسﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻟﺬتﻫﺎی ﭘﺴﺖ و وﺟﻮد اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺮﯾﺪن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
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اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻮام را اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﲑ ﻫﻮﺳﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ ﻧﻔﺲ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎص و

ﻋﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎب -و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ.

ﺑﺎب ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراﻣﺮ ﻓﻘﺪان ﺣﻮاس ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺣﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺲ و ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از زﻣﺮۀ اﻫﻞ ﺣﺲ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ در ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﺲ ﮔﻢ ﮐﺮده

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﮔﻢ ﮐﺮدﮔﯽ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﺲ دﯾﮕﺮی درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺲ ﺻﻔﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮ او ﺟﻠﻮهای

ﻧﺘﺎﺑﺪ و رازی آﺷﮑﺎرﮐﻨﺪ در ﭘﺮﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻖ ﮐﻢ رﻧﮓ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدﺷﻮد .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ را ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﲔ ﺑﱪد.

ﺟﻌﻔﺮ ﺧُﻠﺪی ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ -:روزی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم -ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ :روزی از ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ درﺑﺎرۀ
ﻣﻮاﺟﯿﺪ و اﺷﺘﯿﺎقﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﮐﺮﮐﻪ ﺑﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﭼﻬﺮهای را ﺑﺎ

ﺷﻤﺸﲑ ﻣﯽﺧﺮاﺷﻨﺪ و او ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮی آن اﺳﺖ -ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ -ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ درد را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﯾﻌﻨﯽ

ﺣﺲ ﭼﻨﺎن ﭼﲑه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درد را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد دردﻓﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﺣﺴﯽ دﯾﮕﺮ در آدﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺎ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺟﺎﻧﺪار و ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﺲ و اﺣﺴﺎس دور ﺷﻮد .ﺣﺲ ﻫﻤﺰاد ﺣﯿﺎت و روح اﺳﺖ و

ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯽ و دوم در ذﮐﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ روح ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ روح دﭼﺎر ﺧﻄﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﮐﻨﺎرۀ آﺗﺶ و

ﻫﻼﮐﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﺑﺎب ﭼﯿﺰی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺪﯾﺸﻪ دور ﺳﺎﺧﺘﻪ وﻋﻠﻢ را در درک آن ﺗﻮان

ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روح ﻧﻮری از ﻧﻮرﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ روح ﻧﻮرِ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد

را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روح ﮔﻮﻧﻪای از ﺣﯿﺎت ﺧﺪاﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ روحﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮق

ﻫﺴﺘﻨﺪ و روحاﻟﻘﺪوس ﻧﺎآﻓﺮﯾﺪه و از ذات ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روح ﻋﻮام ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ و روح ﺧﻮاص ﻏﲑ ﻣﺨﻠﻮق .ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روحﻫﺎ ﻗﺪﯾﻤﻨﺪ و دﭼﺎر
ﻋﺬاب و ﻣﺮگ وﮐﻬﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﻧﻨﺪﮐﻪ روحﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﺎﺳﺦ از ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ

روﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﺎﻓﺮ را ﯾﮏ روح اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻦ را ﺳﻪ روح وﻧﺒﯽ و ﺻﺪﯾﻖ را ﭘﻨﺞ روح .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪﮐﻪ روح آﻓﺮﯾﺪهای از ﻧﻮر اﺳﺖ .وﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ روح روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻠﻖ ﺷﺪه

اﺳﺖ وﮔﺮﻓﺘﺎر دﻧﯿﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺎک ﺷﻮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :روح
دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :روح ﻻﻫﻮﺗﯽ ،روح ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ.

ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ در ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﺳﺨﺖ در ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ

ﺑﺮﻫﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻨﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﻔﮑﺮ در آﻧﻬﺎ را روا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و دل

ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را از آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ روح .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﱪ ،از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ روح ﭼﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮ روح

از اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ )اﺳﺮا.(۸۵ /
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راه و ﺷﯿﻮۀ درﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ آن ﺑﺎورﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ روحﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮق

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﲔ ﻫﻢ اﻣﺮی از اﻣﻮر ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﲔ او و ﺣﻖ واﺳﻄﻪ و اﺑﺰاری ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ روح ﺟﺰء ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
و در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت و ﻃﺎﻋﺖ و در دﺳﺖ اوﺳﺖ .ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد واز ﺟﺴﻢ ﺑﻪ درﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی

ﮔﲑد و ﻣﺮگ را ﻣﯽﭼﺸﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺪن ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﻣﯽﭼﺸﺪ و از ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ رﻧﺞ ﺟﺴﻢ آزار
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮی ﮐﻪ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ روح آدم را از ﻣﻠﮑﻮت وﺟﺴﻢ او را از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﮐﺮدم ﺑﺮای
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪﻫﺎ وﮔﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ دﻟﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻫﻞ ﺣﻖ و اﺻﺎﺑﺖ رأی ﯾﺎوهﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ

ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی روﺷﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدم ﭼﻮن ﮐﻪ از درازی آن ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدم و در ﻫﻤﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺧﺮدورزان و
ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎﻫﯽ و رﺷﺪ ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪای ﺑﺨﻮاﻫﺪ...

ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ در دﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ۶۸۳ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮﯾﻒ.
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