دنیا و زهد
ره گاه خدا وند ربای بنده ای نیکی خواهد او را هب دنیا بی رغبت کند و رد دیانت فهمیده سازد و هب عیوب دنیا بینا کند .و
ره هک را این خصلت اه داده شود خیر دنیا و آخرت هب او داده شده .چیه کس حق را از ردی نجسته بهتر از رد زهد و
این ضد راهی است هک دشمنان حق می جویند و آنها رغبت هب دنیا را می طلبند .هب راستی هک رب شما حرام است هک
ّ
نس
ب
چ
غب
ب
ب
ن
ش
ی
ا
ش
ن
ن
لذت ا مان ر ید ات زما ی هک ت هب د یا ی ر ت با ید .

((حضرت امام صادق علیه السالم ))

جهان پیری است محجوب و فریبا

رغور است این متاع دون دنیا

حریم دل بجز جای خدا نیست

رب این بیمار جز عشقش دوا نیست

زهی آن دل هک دلدا رش خدا بود

نظر گاهش حریم کبریا بود

هب افنی چون سزد عمری رفیقی

بجاویدا ن سزد عشق حقیقی

حضرت استاد

 . #روزي بر تو گذشت كه هر چند مادر لذايذ اطعمه و اشربه ،ميوه هاي
گوناگون و خورش هاي لذيذ برتو مي شمرد تو جز شيرش چيزي را قبول
نداشتي رنج ها برد تا تو را از شير باز گرفت ،اكنون كه كامت لذّت صدگونه
طعام را چشيده اگرت استكاني شير مادر در دهانت ريزند ،استفراغت دست
(عبادت عاشقاهن ص)269
دهد .دنياي دنيا پرستان نيز در كام عارفان چنين است.

 . #دل از آن ِ دلبر است كه جاوداني است .به هر چه دل بستي جز اين است
كه يا تو بر پايي و او را از تو مي گيرند و يا او بر پاست و تو را به گورستان
(سارغسحرص )15
مي كشند.
. #

دلبری زان دلبر افسونگر است

هک مس دنیا از او همچون زر است

هست دنیا مسگر آباد فریب

ای خوش آن کو زرگرانش شد نصیب

اولیاء را زر هب طاعت می دهند

ره هب بازار عبادت می دهند

دلبری را می نشاید غیر او

کل شیء اهلک ّاّل وج هه
حضرت استاد

 . #جام دنيا خالي است و كامش با ناكامي است ،دل بدو بستن خامي است
(زتكی ص)32
چرا كه حاصلش بدفرجامي است.

 . #با افزوني مال مسؤوليت خويش و رنج و فكر خويش در افزايي وآسايش
(زتكی ص)44
درآرامش است و مال زياد را با آرامش دشمني است.

در هزاران گناه برتو باز شود كه فقر يك درد
 . #چون دنيا با تو رو كند ِ
(همان ص)44
است و صد سالمتي ،و توانگري يك سالمتي و صد درد است.
 . #اي عزيز! فقر حقيقت است مر بنده را و توانگري غرور است او را .اگر
در مقام سليمان باشي اگر از غنا دمي زني ناداني كه توانگر حقيقي و ذات بي
(همان ص)44
نياز اوست .بنده خاكي را چه سزد كه دم از غني زند.
مجرد
 . #همي دان كه تا دنيا با تو روي نياورده محسود خاليق نيستي و به
ّ
آنكه دنيا با تو لبخند زد همه بر تو حسد برند عجب دارم بر مردم اين جهان كه
بر مرد خدا حسد نبرند كه دنيا و آخرت از آن اوست و بهشتش از همين جهان
شروع شده است.ولي بر اهل دنيا حسد برند كه چرا خداوند باري بر دوششان
بيشتر نهاده به خدا اگر پرده برمي افتاد خدائيان محسود همه خاليق بودند.
(همان ص)44

 . #بيانديش كه خدا شايسته ها را به شايستگان دهد .اگر دنيا شايستگي داشت
پيامبران را از آن سهم بيشتري بود و اولياي خدا از آن بهره مند بودند در حالي
كه در تاريخ انبياء ديده اي كه همه مردمي تهي دست بودند و بر فقر هم افتخار
(همان ص)44
مي كردند.
 . #در ميان پيامبران هيچ يك را دنيايي نبود .و اگر در اطراف سليمان چيزي
از دنيا به خاطر داري او را دنياوي نه به تن چسبيده بود و نه به جان كه از
سبد بافي امرارمعاش مي نمود و به جان اگر مشغول به تماشاي اسبي شد بال
فاصله با خداي مراجعت كرد و خداوند او را ّاواب يعني :رجوع كننده خواند .
(همان ص)15

. #

ّ
ت
ن
گ
ا
ش
روی خورشید تو جویم هک رد این ظلمت راه جز سر کوی تو امید د ر و ن دا ت
تکیه رب یار کن و یاوری دره مجوی

تکیه رب اثبت و س ّیار و قمر نتوان داشت

دفتر عمر بجز یک ورقش باقی نیست چون بهم افتد از او غیر سمر نتوان داشت
دل هچ بندی هب سرایی هک هب هن گام زوال جز دل خون شده و دیده ی رت نتوان داشت
حضرت استاد
 . #بيشتر ثروت ها از ناحيه غصب و ظلم اندوخته شود و بيشتر مقام ها از
ناحيه زور .تو گر خواهي دامنت را گردي ننشيند ،از اين جهان نه مقامش

خواه نه غنا ،كه حداقل اين يقين برهمه حاصل است كه عنقريب فقير كوچ
نشين با شاه كاخ نشين در يك منزل هم تراز ِگرد هم آيند و دست هاي تهي بر
(تحلی ص)552
خاك سايند و اين منزل نه چندان دور است.
 . #تو نخست تشويش روزی خود را داری و چون روزيت فراهم آمد ،در
انديشه آينده فرزندانت باشی .بنگر که چون دانه خرمايی در دهان نهادی هسته
آن را نتوانی خورد آنرا بيرون اندازی .در همان حال او با تو سخنی دارد،
بشنو تا چه می گويد ،گويد :گوشت من روزی تو بود .اما خداوند مرا جهت
روزی فرزندان تو قرار داده ،بنابراين بيهوده در تشويش نباش که خالق رزاق
از هم امروز پايه های روزی نيامدگان را نيز آماده ساخته.
(انداگشیه ش)24
 . #زهد يعنی محزون نشويد به آنچه از دست داده ايد يا خوشحال نشويد از
آنچه به دست آورده ايد ،بلکه نگاه شما و تکيه شما به صاحب خانه باشد.
(انداگشیه ش)45

 . #خويشتن را در ِگل و الی محبت دنيا مياالی ،گمشده جانت را نشانت دادم،
بر آن باش که گام در مسير وصول به آن نهی ،کمر بر بند و سبکبار عزم آن
( تجلی مقدماتی ص)24
مقصد کن که خداوند در انتظار است.
خزان مرگ صفات را از عالم طبيعت برچيند ،گل رخان
 . #در آن زمان که
ِ
را زردی و پژمردگی فراگيرد؛ عطرها عفونت پذيرد؛ گل ها پژمرده و پرپر
شوند؛ شاخ های سرسبز گلشن ،هيزم گلخن گردد ،اين دلبستگان و تهی دستان
وای که چه رسوا مانند .اين جمال و زينت از آن آفريده شد تا تو از پس حجاب
های آن ،ذات جميل نگری؛ نه پای بند آن شوی .که پرتو جمال روزی بر خاک
(تجلی  4ص)44
افتد و روزی ديگر بر چيده شود.

 . #ای عزيز! کالم خدا را همچون پيامبران شنيدن و به جاللت او همچون
فرشتگان نگريستن با چشمان دل به مشاهدت عالم غيب نشستن و ملکوت
آسمان ها را نظاره بهتر ،يا همچون حيوان ،عمر به تمنّای آب و علف و جفت
صرف کردن؟!
(تجلی آخر ص)24

 . #دانی که دنيا با تمام دلربائيش مطلوب جان انسانی نيست .ممکن است
تمنيّات بدن خوراک مطبوع ،بستر نرم و خانه مجلّل باشد ا ّما روح انسانی با
اين ها رامشی ندارد و گُنج عظيمش را وصول به تمنيّات دنياوی پر نمی کند.
در وصول به هر تمنّايی احساس خأل می نمايد .از طرفی چون فنای همه را
ّ
مطلع است جدايی ز دل بسته های خويش را پيشا پيش می بيند الجرم در حين
دلبستگی هميشه دغدغه فراق در جانش هاله غمی را احساس می نمايد و اين
ب اآل ِفلين (أنعام آهی)) )64
همان فرمايش خليل هللا است که فرمود(( :ال أ ُ ِح ُّ
(همان ص)42

 . #عزيزا! تا بال است آهنگ باال کن ،چرا که پر را برای پرواز داده اند،
مرغان الشه خوار هميشه سر در زمين دارند .مشامشان با الشه مأنوس است،
تو را که آسمان و دريا زير بال و پر است خاک بازی بس دريغ نمايد!
(از خاک ات افالک ص)55

تو هب تن حیوان  ،هب جانی از ملَک

ات روی هم رب زمین هم رب فلک

ما همه مرغا بیانیم ای غالم

بحر می داند زبان ما تمام
(مولوی)

 . #خداوند هيچ و عدم را به رنگ نطفه ظاهر نمود ،سپس او را به اوج
آفرينش خويش در سايه خرد و شنوايی و بينايی که احساسات برترين انسان
است راه داد و در سايه همين مواهب توانست بسياری از اسرار عالم را به
تماشا نشيند و ُمدرک و عاقل کل موجودات گردد و شأن همه موجودات اين
است که معلوم و معقول وی گردند .بنا براين شايسته است انسان را که
قوه و استعداد به او
بينديشد ،تا که او را از نيستی به هستی آورد؟ و اين همه ّ
داده ،جا دارد اکنون که بال و پر دارد و آسمانش در اختيار است پرواز کند و
آسمان ها را زير بال و پر خويش آورد و به آشيان تنگ و تاريک دنيا قانع
نباشد.
(همان ص)36

 . #دانی که در سال ،چند روز همه شهر ،دکان ها بر بندند و کسب تعطيل
کنند و مردم چون اين دانند ،از روز قبل تهيّه زاد و توشه کنند تا روز بعد
گرسنه نمانند .در شگفت از اينم که روزی گرسنه و بی زاد ماندن هيچ کس را
نکشته است ،اما همه دانند که بازار کسب دنيا عنقريب تعطيل شود و ديگر
هيچ گاه دکان آن گشوده نگردد و فردايش را ابديّت در پی است ،ا ّما همه را از
(همان ص)44
کسب غافل داشته .آيا اين سحر شيطان نيست؟
 . #زهد بی ميلی است ،زاهد ،دنيا را به قدر کفاف خواهد و از اين رو
مستغنی است و دنيا طلب هيچ گاه سيرايی ندارد ،زين رو هميشه فقير است.
(همان ص)554

 . #ای عزيز من نديدم دنيا اندوزی را در آرامش و گر تو ديدی سالم ما
برسان ،بر عکس بس کسان قانع و متقی را ديده ام که در يک آرامش عميق
همراه با توکل به خدا و کم خواهی و اندک آرزويی ،خوش زندگی می کنند.
(همان ص)554

 . #عزيزا! فطرت تمنّای جمال دارد و جميل برای انسان جاذب آيد .آنچه
مورد کراهت است چشم برداشتن از آن هنر نيست .خدا می ِکشد و دنيا نيز بايد
جاذبيّت داشته باشد تا معلوم گردد که روح و جان و دل را محبوب کيست؟ تا
گزينش ميان دو مطلوب صورت نگيرد ،امتحان معنی ندارد .آنان که از
(همان ص)551
تماشای جمال او بهره بردند ،ديگر به جمال مخلوق ننگريستند.
. #

جهان پیری است محجوب و فریبا

رغور است این متاع دون دنیا

حریم دل هب جز جای خدا نیست

رب این بیمار جز عشقش دوا نیست

زهی آن دل هک دلدا رش خدا بود

نظرگاهش حریم کبریا بود

هب افنی چون سزد عمری رفیقی

هب جاویدا ن سزد  ،عشق حقیقی
حضرت استاد

 . #دنيا آسايش گاهی بر سر گذر گاه رهروان راه آخرت باشد .ديده ايد که در
ميان راه سفر ،استراحت گاه ها سازند تا مسافران در آن ساعتی بيارامند و از
خستگی راه بياسايند تا توان ،تجديد کنند و دوباره سلوک و راه رفتن آغاز .يا
ديده ايد که در قرآن ،خدا دنيا را لعب خواند و لعب به معنی بازيست و اين
بازی و بازيچه را حضرت حق تعالی خود تعيين فرمود ،تا رهروان راهش در
کنار اُنس با آن دمی بياسايند ،همچون زنگ راحت بين ساعات تدريس که
کودکان و جوانان به بازی و نشاط پردازند و خود را برای تحصيل در زنگ

بعد مهيّا نمايند .حال بايد دانست که خطر آنجاست که آنقدر به اين بازی
پردازند که سفر را از ياد برند و حرکت را فراموش کنند و بار ،آنگونه اندازند
(همان ص)554
که آهنگ سفر ،ديگر به گوششان نرسد.
 . #اعتقادات ما نسبت به دنيا به ويژه ،تکاثر و تغالب و تفاخرات ،جز پنداری
بيش نيست که اين را همه بعد از مرگ می يابند ،ولی خوش بر آنان که اين
پندار را در زمان حيات واپس زدند و هدف آفرينش خويش را يافتند و در ايّام
(همان ص)552
عمر به سوی آن هدف شتافتند.

 . #سرنوشت دنيا را نه در مجالس بزم و سرور ،بلکه در يک سکوت
قبرستان ،در بامدادی خلوت ،به تماشا نشين .کسانی که در اين جا خفته اند همه
راست گويانی هستند که حقايق را با تو می گويند ،در عالم سکوت بس راز
دارند .خواهی بشنوی رازهای خفتگان را ،گوش ده تا با تو چه می گويند :توان
ها به نا توانی گراييد ،جمال ها واپس رفته ،زشتی ها آشکار شده ،لطافت ها به
تنگناجای گور مبد ّل شده ،بستر اطلس برچيده جای
خشونت گراييده ،کاخ ها به
ِ
خود به بستر خاک سپرده ،ياران رميدند ،فرزندان پشت کردند ،شوهران دل به
ديگری بستند و زنان شوی ديگر گزيدند ،اموالمان به تاراج وارثان رفت و
خانه هايمان را ديگران ساکن شدند ،يادمان به فراموشی سپرده شد .تفاخرها به
باد رفت ،منيّت ها به پوچی گراييد ،دراينجا جز نامه عمل چيزی مطرح نيست.
(همان ص)554

 . #ای عزيز! خداوند دنيا را نيافريد جز که آيت ذات او باشد تا از نشانه
های آن ،قصد کوی او کنند و قرب او يابند .نشانه ای که فرمود:
((سنُري ِهم آياتنا فی االفاق و فی أنف ُ ِس ِهم حتی يتبيَّن ل ُهم انّه ُ الحق (فصلت آهی)) )12

لذّت حيات در کام عارفان بس شيرين و جهان بس جميل و زيباست ،نسيمش
روح افزا و بهارش دلکش است .جهان بوی خدا می دهد ،دنبال اين بوی در آی
(همان ص)534
تا به آن گلزار وصال رسی).
ب تن ،در کوشش هستی ،در حالی که
 . #ای عزيز! تو مادام برای نان و آ ِ
جانت نزار و بيمار و شب و روز در تب و تاب است ،بندگان خدا پيش از
پذيرايی از تن ،سفره جان را می گسترند سفره جان چيست؟ ياد جانان .و
خوراک دل نيست ّ
(همان ص)534
اال ياد دلبر.

نیست غیر از نور آدم را خورش

از جز آن جان را نیابی رپورش

زین خورش اه اندک اندک دل ببر

کاین خوراک خر بود نی آن حر

ات غذا ی اصل را اقبل شوی

لقمه اهی نور را آکل شوی

چون خوری یک بار از ماکول نور

خاک رزیی رب سر انن تنور
مولوی

 . #اين بساط خاک را که گستردند ،اين باد و اين باران را که به کار
داشتند ،اين چشمه خورشيد را که به پرورش گياهان مأمور کردند ،همه و
همه ،تا رزق و روزی تو و پيکر تو فراهم آورند تا اين تن و پيکر توان اين را
داشته باشد که در کار خدا آيد و از چند صباح زندگانی خويش برای وصول به
پروردگارش بهره برد و در راه سلوک به سوی او گامی بردارد که به جان
دوست ،زندگانی جز در اين آرمان و هدف پشيزی نيارزد ،پس با خدای خويش
نجوا سر ِده که :پروردگارا ! اين نان و آب خواه و ناخواه می رسد ،ولی:
(همان ص)525

مرا هب قند و شکر اهی خویش مهمان کن

علف میاور پیشم هک من نیم حیوان

فرشته از هچ خورد؟ از جمال حضرت حق

غذا ی ماه و ستاره ز آفتاب جهان
(مولوی)

(( . #عظُم الخا ِل ُق ِفی أنف ُ ِس ِهم فصغُر ما د ُونه ُ ِفی أعي ُ ِن ِهم)) (خالق آن
چنان در دل او بزرگ است که هرچه غير اوست در ديدگانش کوچک است
(حدیث همام ،امام علی(ع())
چون شخص به اين منزل راه يافت جز به عظمت خدا و رضايت او نمی
نگرد .الجرم دنيا و آنچه در آن است در نزد او کوچک می شود آنچه را
ديگران آب می پنداشتند و بعدا ً خواهند دانست سراب است ،او هم اکنون آن را
سراب می بيند .آنچه از وقايع دنيا برای ديگران کوه است برای او کاه باشد .و
(همان ص)334
آنچه را در قيامت ديگران بينند وی هم اکنون بيند.
 . #خوش به حال آن بندگان حق پرست که از دنيا جز وسايل سفر آخرت
چيزی نيندوختند و آنچه را از تعلّقات مزاحم سفر بود واگذاشتند ،و ما سوای او
(همان ص)325
را در هر تکبير پشت سر انداختند.

من همان دم هک وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یکسره رب ره هچ هک هست
(حافظ)

شیء ها ِلک ّ
إال وجهه (قصص آهی)) )11
(( . #کُ ُّل
ٍ
عزيزا! فعل را مضارع نفرموده تا نيستی عالم ،موکول به آينده باشد .بلکه در
زمان حال نابود است چرا که بی قيموميّت وجه هللا يک لحظه موجود ،وجود
ندارد و وجودش همه وجه هللا است ا ّما اين نيست را تو هست می پنداری و از
(هدهد سبا ص)515
آن هستت خبری نيست.
 . #ای عزيز! جانت تشنه معرفت است ،و اُنس با حق او را سيراب می کند،
ا ّما تو تا در بند لذائذ عالم غرور مانی هرگزت بر سر سفره اين مائده ننشانند.
(همان ص)332

 . #ای عزيز! مبادا که عالم ظاهر و تمتّعات اندک آن چنانت فريبد که از
انديشه باطن عالم باز مانی و پنداری هستی همين جلوه گاه چند روزه است ،و
سافلين است و تا اعلی علّيّين شاهراه مرکب تو
ندانی که اين سرای اسفل ال ّ
است.
اآلخر ِه هُ ُم غا ِفلون)) (می دانند
ت الد ُّنيا و هُم ع ِن
((يعل ُمون ظا ِهرا ً ِمن الحيا ِ
ِ
همين ظاهر حيات دنيا را و ايشان از آخرت غافلند (روم آهی)) )6
اگر کسی در چاهی متولّد شود ،و در همان جا خوراک يابد و رشدی کند،
تصور نمايد عالم همين تنگنای چاه است ،و اگر شعاعی از خورشيد در دقايقی
متصور نيست ،ظاهر بينان دنيا
کوتاه بر چاه افتد ،نوری عظيم تر از آن برايش
ّ
(همان ص)314
را ،جز اين پندار درباره هستی نيست.

صاف و پاكی شو و از چاه طبیعت هب رد آی هک صفایی ند هد آب رتاب آلوده
(حافظ)
 . #لذّات مادی با تن آدمی سير نزولی دارد ،هر آنچه بر عمر بگذرد چون تن
به دوران کهولت و پيری رسيد ،تمايل به لذّات جنسی تعطيل گردد ،بينايی و

شنوايی به نقصان گرايد ،اشتها از معده بر خيزد ،بر خالف لذّات جان که اگر
در ايّام عمر در پی اکتساب آن باشی روز به روز آن لذّات تمتّعش بيش و
(همان ص)15
لذّاتش افزون تر گردد.
 . #ای عزيز! جانت با مائده های آسمانی آشنا بود ،گر سر بر آسمان نکردی،
که راه توحيد را بيابی ،در اين تنگنای کثرت غارتگران عالم طبع هزارت
قطعه کنند و هر قطعه به جايی برند .مبادا از راه سماوات غافل مانی.
(مرغ سلیمان ص)25

رد هوای لب شیرین دهنان چند کنی

جوره روح هب یاقوت مذا ب آلوده

هب طهارت گذران منزل پیری و مکن

خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده

شست و شویی کن و آنگه هب خرابات خرام

ات نگردد ز تو این دری خراب آلوده

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت هب رد آی

هک صفایی ندهد آب رتاب آلوده
(حافظ)

 . #در کودکی بازی ،در نوجوانی هرزه کاری ،در جوانی به دنبال آرايش و
زان پس به نازش و چون پای در مسير پيری رسيد در افزون طلبی صد هزار
خواهش .اين گونه است بازی دنيا خواهی!
ای عزيز! مباد تو را ،که ک ّل سعی و کوشش تو صرف کار دنيا گردد و از
انديشه فردای خود باز مانی و به چهار تمتّع دنيا مشغول نازش و اطمينان
باشی ،که خداوند در اين صورت زيان کارترين انسانت داند:
(بگو خواهيد تا شما را به زيان کار ترين ها خبر دهم؟ هم آنان که تمام کوشش
خود را در کسب دنيا گُم کردند و پندارند به کار نيکی مشغولند)

(کهف آیات552و)554

(همان ص)544

 . #دنيا و عالم ُملک نازل ترين عالم در تجلّی اسمائی حق سبحانه و تعالی
مجردات نزديک تر شويم
سافلين است ،بنابر اين هر آنچه به
است و اسفل ال ّ
ّ
تجلّی اسماء ظاهر تر و بارز تر باشد .در همين عالم اسفل جز اسماء هللا دلبری
آن محسن است يا عا ِلم و يا جميل و يا معين و غيور و...
ندارند .يا دلبری از ِ
که همه در هر جا جلوه کند پرتويی است از اسماء و صفات حضرت دوست.
پس رو به مرکز آر که خزائن آن جاست.
یء ا
إال ِعندنا خزا ِئنُه ُ و ما نُن ِ ّزلُه ُ ِإ ّال ِبقد ٍر معلُوم)) (هيچ چيزی
((و ِإن من ش ٍ
نيست جز اين که خزائنش دست ماست ولی آنرا را فرو نياورديم جز به اندازه
معيّن)(حجر آهی)35
(همان ص)563

(( . #و نيست اين حيات دنيا ّ
اال بيهودگی و بازی .به راستی که سرای آخرت
حيات سرمدی است اگر مردم بدانند))(.سوره عنکبوت)
ديده ايد که کودکان ،با خاک کوچه نان می پزند و ريگ کوی را به جای سکه
دهند و نان گلين خرند ،گه يکی پادشاه و ديگری وزير شود و يکی رعيت
ت اوهامی را رها
گردد .ولی چون شب فرا رسيد روی به خانه آورند و مقاما ِ
کنند و کوچه را در سکوت وا گذارند .عارفان را بر تفاخرات و تکاثرات دنيا
طلبان جز اين نظر نيست؛ که به همان اندازه که اين کودکان خاک باز ،دست و
صورت آلوده ،لباس فرسوده ،جيب تهی ،از ياران جدا مانده به کاشانه باز
گردند ،خاک بازان دنيای دون ،با نفس تيره ،صورتی سياه ،نامه ای پريشان ،و
(همان ص)322
عمری به باد داده بر خدای خويش وارد شوند.

دنیا چو منام است و رد او جمله خیال از راحت و رنج او مشو شاد و منال

بگذا ر خیاّلت و حقایق را جوی زریا هک حقایق نپذریند زوال
خواب است و خیال این جهان افنی رد خواب کجا حقیقت خود دانی
چون روی بسوی آن جهان گردانی

پیدا شودت حقایق پنهانی

 . #ای عزيز! اگر نبود ،صحنه ای جز آن گاه که يکی از ياران خود را با
دست خود به گور می سپاريد ،بن ِد کفن او را باز می کنيد و چهره لطيف او را
بر روی خاک می نهيد کافی بود که برای دنيا وقعی قائل نباشيد ،ولی متأسفانه
عبرت ما ساعاتی بيش نيست و چون روزی چند بگذشت باز دست در آغوش
دنيا می کنيم .که آنچه برای زيارت قبور و تشييع پيکر عزيزان توصيه شده
بيش از آنچه نصيب متوفی است نصيب خود انسان است تا با منزل آينده
خويش آشنا باشد .راه منزل را گم نکند و مهمان خانه دنيا را با سرای ابدی
(کشتزار عمر ص)515
خويش اشتباه ننمايد.
 . #ای عزيز! اگر شميم عطر آگين وصال ،شا ّمه تو را نواخت و نسائم
قرب در دلت بهاران آورد ،ديگر دنيا برايت تنگ می شود و دنياداران را تاب
غض
ی باإلس ِتهان ِه الد ُّنيا و ُح ُّ
ب األبرار و ب ُ ُ
ديدارت نيست(( .تق ُّرب إل َّ
الف ُ ّجار))(نزديک شو به من با کوچک شمردن دنيا و محبّت نيکان و خشم گنه
کاران (حدیث قدسی) )
(فریاد جرس ص)54

 . #در شمال شيراز کوهی است که سرچشمه ای با آبی مختصر دارد که
آرامگاه شاعر عارفی به نام بابا کوهی در آن جاست .از اين عارف ديوان
شعری به نام ديوان بابا کوهی نيز موجود است .در کلبه مختصری که در آن
جاست ،درويشی به نام کوچک علی زندگی می کرد ،وی هر از چندی در

کوچه و بازار شهر ديده می شد و اغلب هم با پای برهنه راه می رفت ،هرگز
نديدم سؤال کند .آذوقه مختصری تهيّه می کرد و به کوه می رفت .اين کلبه
کمی باال تر از چشمه و چند درخت و حوضی بود که گاه مردم برای تفريح آن
جا می رفتند .يکی از آشنايان می گفت :روزی من بر سر اين چشمه رفته بودم
هوا تصادفا ً بارانی شد .من به کلبه کوچک علی پناه بردم ،ديدم قطرات آب از
سقف کلبه مادام فرو می ريزد ،در نزد خود به اين فکر افتادم که اين مرد ،در
فصل سرما با اين سقف چگونه می گذراند؟ تصميم گرفتم روزی بنّايی را
بياورم تا سقف کلبه اين مرد را تعمير کند در همين لحظه سر از گريبان بر
داشت و گفت :اگر برای من می خواهی اين کار را کنی ،من نمی خواهم ،ا ّما
اگر برای خدا عملی می خواهی انجام دهی ،انجام ده .و نيز آشنای ثروتمندی
را می شناختم که می گفت :روزی از کوچک علی در خواست اندرزی کردم.
گفت :از پشت کردن و ادبار دنيا غمگين مشو .اين شخص تقريبا ً تمام ثروتش
از دست رفت و اين اندرز در اين مصيبت برايش کار ساز بود.
(همان ص)553

 . #چند ديدی که بسا کسان که دختران خويش را به دلربايی ،به مردی
ثروتمند و عصيان کار شوهر دادند ،و يا به بالد کفر گسيل داشتند و او را در
شقاوتی ابدی روانه کردند .مسلّم ايشان را از اين وبال بعد از مرگ بهره است؛
اين حقير ،بی خبر از نکاح دختری در خانواده ،در عالم رؤيا ديدم که پدرش او
را در آغوش عقربی بس عظيم خوابانيد ،بعد متو ّجه شدم که فردای آن شب عقد
حب دنيا
آن ّ
همان دختر جهت مردی کافر بوده و اين شقاوت ها منحصرا ً از ِ
حب دنيا
است که قلب بسياری از مردم را جريحه دار نموده است و با همين ّ
است که بسياری از مردم فرزندان خويش را با دست خود به کفران و ضاللت
می برند و طبعا ً بعد از مرگ هم ميوه اين درختان زقّوم را تناول می کنند.
(همان ص)545
 . #ای عزيز! دنيا گونه ای مجذوب می کند ياران خود را که گوششان در
برابر اندرز و حکمت کر می شود و در برابر حق می ايستند و مجادله می

کنند ،ولی برای احکام باطل هيچ دليل نمی خواهند و پيرو وسواس های موالی
ير ِع ٍلم و ي َّ
يطان
اس من يُجا ِدل ِفی ِ
خود شيطانند(( :و ِمن النّ ِ
تَ ِبع کُ ُّل ش ٍ
هللا ِبغ ِ
مري ٍد ))(هستند از مردم گروهی که مجادله می کنند در علم دين ،بی دانش و
(همان ص)312
پيروی می کنند هر شيطان رانده شده ای را ( .حج آهی) ) 2

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
 . #استاد گرامی برای بر گرفتن تعلقات دنيا از دل چه بايد کنيم ؟

جواب
دقت فرمائید احتیاجات انسان هچ نیاز هب خوراک یا پوشاک یا مسکن همه محدود است هک اکتساب آنها هب اندا زه نیاز
همراه با قناعت ،کورث است هک پسندیده و هب چیه و ه ماامم راه سووک نیست ،ولی شیب از نیاز ت کارث است هک
بسياری اموال و فرزند و عشيره سخت
« ا ْلـهاکُ ُم التَّکاثُر» «شما مردم را،
ِ
غافل داشته (سوره ت کارث آهی )5

»

و ت کارث هک محدودیت هم رب آن نیست هالکت و شقاوت است .

مناجات

الهی ! هب منزلگه خود بار ده ات بار دنیا نکشیم؛ هب عبادت خود کار ده ات کار دنیا سرگرممان ندا رد .چشممان را هب جمال
خود بگشای ،ات هب سوی دیگر نظرنکن

یم؛ رد دل هوای خود اندا ز ،ات جای هوای دیگری نباشد.

(تجلی 6ص 545

)

الهی ! رب رد سرای تو این همه نعمت؛ انس با تو زبرگ رتین دولت ،بندگی تو کردن ربرتین زعت است؛
هب راستی هک مردم را هچ می شود هک همه روز ،جان رد طلب حطام دنیا می فرسایند؛ ولی رو هب این دولت سرمدی نمی
آرند؟!

(تجلی  6ص ) 354

