معرفت اّلل
َلیسَ ال ِعلم بالتَّ َعلُم اِ َّنما هو نور َی َقعُ اّل فی قلب مَن ُیُیدُ اّل تَبارک و تَعالی اَن یَهدَِیََُ .فَِن اَرَدتَ العلم َفط ُلبِ العل َم
بِاس ِتعماِلِ وَ اَس َتف ِهمِ اّل یُف ِهمکَ.

علم هب آموختن نیست  ،بلکه آن نوری است هک قرار می دهد آرنا رد دل ره هک بخواهد خدا ی تبارک و تعالی هدا یتش را،
پس ره گاه می خواهی علم را پس طلب کن رد آغاز رد نفس خود حقیقت عبودیت را و طلب کن علم را هب عمل
کردن هب آن و از خدا طلب فهم کن ات هب تو علم را بفهماند.

ات هک اتبید نور معرفتش
رب کوُیم بهار صد گل داد

امام صادق (ع) .حدیث عنوان بصری(

رد دلم صد الِل ربست
ظلمت از زندگی کناره بجست

دل هب انس تو آرمیدن یافت
چون هب ره سو نظاره گر گشتم

عشق و عاشق و معشوق او دیدم
مل
یاد او گشت بادبان ا یدم

(حضرت استاد)

جان هب وصل تو رد بهشت آسود
ره دو عالم فروغ روی تو بود

ررهو و راه و منزلم او بود
ان خدا او و ساحلم او بود

 .#اگر معرفت كسي به كمال رسيد حتما ً عاشق او مي گردد .چرا كه عشق به
(عبادت عاشقاهن ص)89
حسن تعلّق مي گيرد و او كان حسن است.
 .#در فلسفه ثابت است كه معلول علّت تا ّمه هر صفت كه دارد مرتبه نازله
صفت علّت است؛ مثالً آفتاب منحصرا ً معلول خورشيد است  .حال بنگر كه
آفتاب جز از خورشيد چه دارد :اوالً  :دوام وجودش بستگي تام به دوام علّت
دارد .ثانيا ً :هر چه دارد مرتبه نازله صفات علّت بود ،گرميش ،نورش،
انرژيش همه و همه مرتبه نازله اوست .اين مطلب را قرآن اينگونه بيان مي
كند« :ك ّل يعمل علي شاكلته» .حال كه اين مطلب دانستي بدان كه هر صفت
جمال و جالل  ،رحماني يا رحيمي كه در موجودات بود چون علّت تا ّمه همگي
ذات باري تعالي است از آنجا مي رسد و سرچشمه عشق و محبّت جز از آن
ذات نيست ،اگر مادرت مهري با تو دارد و اگر پدرت و اگر فرزند و همسرت
(همان ص)141
همه و همه از آن منبع سرچشمه مي گيرد.
 .#در معرفت هللا كل عالم نه تنها با خالق خود رابطه علّت و معلول دارد
بلكه همه جا تجلّي گاه اسماء و صفات و افعال حق است « :وباسمائك الّتي
مألت اركان كل شيء» .تا بدانجا كه اگرت پرده از توحيد برگيرند ّاول خدا را
بيني و بعد مخلوق راّ ،اول وجود را نگري بعد ماهيّت را و در نتيجه به ك ّل
(همان ص)189
عالم هستي عاشق باشي.
 .#در عشق نظر از غير محبوب آنگونه برداشته شود كه حتّي وابسته ها و
متعلّقات معشوق هم رها گردند و در همين زمينه است كه فرمودند « :كمال
(سارغسحرص)124
معرفت نفي كردن صفات از اوست».
 .#عزيزا! تو را اگر ملك معرفت بخشيدند ،به نامش سوگند كه نيكوترين
نعمت را يافته ای .از هيچ غمي ميانديش كه معرفتش مرهم همه زخم هاست !
(تحلی 2ص)55
 .#کار معرفت طی طريق نيست ،از جايی به جايی رفتن نيست ،بلکه پرده
ها را واپس زدن است .در عرفان عالم همان عالم و آدم همان آدم است .
تفاوت آنکه عامی ،عالم را در هزار پرده بيند و عارف پرده ها را واپس زده و

گرنه آنچه می بيند همانست که بود .زين رو بود که رسول هللا(ص) با خداوند
خويش عرض می کرد « :اللهم ارنی االشياء کما هی» « پروردگارا اشياء را
(انداگشیه ش)11
آن طور که هست به من بنما»
 .#کردار و گفتار و نوشتار هر کس به گونه نفسش می ماند چرا که :کل
(همان ش )18
يعمل علی شاکلته.
 .#فيض فيّاض که از ناحيه حضرت رحمان می رسد مستمر است و زمان
مند نيست .ولی چون مخلوقات زمان مند هستند نسبت به سعه وجودی خود هر
(همان ش )44
لحظه از آن ،گونه ای بهره مند می شوند.
 .#هرگز بی او نديدم و بی او نشنيدم و بی او گامی بر نگرفتم و نيانديشيدم تا
بدانجا که دانستم حياتم اوست و اين آغازين پرتو معرفت بود.
(همان ش)48
 .#تعداد رسوالن خداوند بر بشر ،به تعداد مخلوقات اوست ،چون هر موجود
با تمام وجود مسبّح حق و نمودار اسماء اوست و با زبان تکوين به انسان
متفکر می گويد :روی به آفريدگار من آر تا آفريدگار خود را نيز بيابی و اگر
در آفرينش نبود جز يک موجود در برابر انسان ،او را برای وصول به
آفريدگار کافی بود تا چه رسد بر انسان که« :اولم يکف بربک انّه علی کل شی
(همان ش)51
ء شهيد {فصلت آَی»}45
 .#عارفی در تفسير(الم) چنين دارد( :که الف داللت به اسم هللا دارد که اول
حرف آن کلمه است ،و الم داللت بر کلمه علم دارد که حرف وسط آن است؛
و ميم داللت به عالم دارد که حرف آخر آن کلمه است و اين يک قوس نزولی
(تجلی 6ص)16
است از خداوند و صفت او و ظهور آن در عالم شهود).
 .#اگرفقر ذاتی خويش دريابی و غنای او بشناسی ،الجرم گام در راه
عبوديّت نهی و دست ربوبيّت با خود در کار بينی؛ که معرفت ،دانستن همين

حقيقت است و چون اين حقيقت دريابی جهان بينی تو ،نقش ديگری يابد و
بهشت آغازين تو از همين سرای شروع شود و امروز در پرسش خدای که
فرمود « :لمن الملک» «سلطنت از آن کيست؟» گويی« :هلل الواحد الق ّهار»
(همان ص)42
«مر خدای يکتای ق ّهار است {غافرآَی»}16
 .#جهان در يک حرکت تکاملی به طرف خالق خويش در سير است؛ و اين
همان حرکتی است که فيلسوف عارف موالصدرا حرکت جوهری اش می نامد؛
بعضی اين سجده موجودات را همين" سير الی هللا " دانسته اند که خواه و
ناخواه طوعا ً او کرها ً همه و همه رفتنی هستند .يعنی پيمايش جاد ّه «اناهلل و انا
(همان ص)49
اليه راجعون »
 .#بدان که مرکز عالم هستی ذات اليزال حضرت احديت است؛ که سيمرغ
راز است و کس را شهپر وصول به آن نيست .در عرفان اين مرکز را به خال
تشبيه کردند که نقطه است و يکتاست و در شناخت غير ،غيور است و جز او
(همان ص)11
را به او راه نيست.

من هب خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم
امام خمینی ره
 .#اگر در جانت نوری بود و پرده عالم ملک از چشمت برخاست ،قيام و
ی قيوم دانی ،و ظهور محبوب در عالم وجود بر
حيات همه موجودات را با ح ّ
چشمت آشکار گردد و بهشت آغازين از همين جا شروع شود.
(همان ص)189
 .#عالم هستی ظهور اسم ظاهر است که اين ظاهر ظهور اسم باطن است،
يعنی آن که اينجا ظاهر است همان است که باطن است و آنکه باطن است همان
(همان ص)188
است که ظاهر.

معرف باشد .آيا از
 .#معروف را با اعرف شناسند چرا که معرف اعرف از ّ
خدا اعرفی داريم تا او خدا را به تو معرفی کند؟ غايب را با حاضر شناسند .از
خدا حاضرتر کيست؟ ادراک مخلوق منحصرا ً با خداست ،اگر دقت بيشتر
فرمايی معيت حق را با خود می فهمی که ادراک تو با تو يکی است و از تو
(تجلی1ص)121
جدا نيست .ادراک آفرين نيز چنين است.

 .#ای عزيز! موجدی و ربّی در تمام احوال برای عالم ظاهر جز عالم باطن
نيست و در فيزيک هم از نظر علمی ثابت شده که ماده جز تراکم انرژی نيست
يعنی در حقيقت موجد ماده را انرژی و نيرو می دانند ،اينجا داريم به توحيد
نزديک می شويم ،آن توحيدی که رسد آدمی به جايی که بجز خدا نبيند و آن
اينکه باطن تمام عالم کثرت و موجد و رب آن جز وحدت صرفه حق تعالی
نيست .بعضی از اهل ظاهر بين تصور کرده اند عرفا هر در و ديوار موجود
را نعوذاًباهلل خدا می دانند ،اين ممکن که در هستيش جز فقر چيزی ندارد و
محدود و محتاج صرف است کدام نادانش خدا داند؟ و بزرگانی از قبيل محی
الدين و شبستری و مالصدرا و مالمحسن فيض کاشانی و حاجی مالهادی
سبزواری که خداوند بر قبر آنها نور بارد را حتی تا مرز کفر پايين آوردند .نه
بابا اينها نظر به بواطن عالم دارند نه اين ظاهر مقيد .باش تا فقط يک جمله
محی الدين را آورم که بيش از همه چوب تکفير اينان را نوش جان کرده.
«فهو عين کل شی ء فی الظهور ما هو عين االشياء فی ذواتها سبحانه و تعالی
بل هو هو و االشياء اشباء« ».پس او عين کل شیء است در ظهور آنها نه
عين خود اشياء است در ذاتشان منزه و بزرگ است او(از اين سخنان) چه او
او است و اشيا اشباء اند ».وقتی قبول کردی که اصل ظواهر بواطن است در
حقيقت ظاهر ،ظهور باطن می شود اين ظهور مفهوم ديگری است و ماده و
جسم مفهوم ديگر ،و اينان حتی غافل اند که اسم او ظاهر است ولی اين ظاهر
جز ظهور او در عالم طبيعت چيست؟ و باطن در همين ظاهر غايب است و
خداوند در قرآن بيشتر با نام هو که ضمير غايب است جلوه نموده و در سخن
(همان ص)146
محی الدين هم باز همين ضمير تکرار می گردد.

ات چشم باز کردم نور رخ تو دیدم

ات گوش رب گشادم آواز تو دینشم

چندا ن هک فکر کردم  ،چندا ن هک ذکر کردم چندا ن هک سیر کردم  ،بیرون ز تو ندیدم.
 .#شناخت عالم بيرون در درون صورت می گيرد ،يک باغ را که می بينيد،
عکس آن از راه چشم به سلول های مغز می رسد ،نفس ورای اين سلول ها به
تماشا می نشيند ،نفس و روح انسان غير خدا چيزی ندارد؛ قبالً عرض شد که
فقر مطلق است؛ آنچه دارد ارتباط با خداست؛ حال آنچه دريافت می دارد نوری
است از علم باال نه خودش ،بنابراين هر شناخت درحقيقت بوسيله خدا صورت
می گيرد .از حضرت رسول(ص) پرسيدند :خدا را چگونه شناختی؟ فرمود:
عالم را با خدا شناختم .در نتيجه آنچه از عالم بيرون درک می کنيد پرتويی
است از انوار روح آدمی که به عالم خارج می افتد؛ گويی آن پرتو عکسی
است بر آب که آب عنقريب زايل شده ،نفس می ماند و خودش اگر دلبستگی
بدان بيرون داشت محبوب زايل گرديد و نفس پايبند و اگر در اين عکس خدای
خود را به مشاهده نشست آن محبوب با اوست چه « :کل من عليها فان و يبقی
وجه ربک ذوالجالل و االکرام» و همين حقيقت است که عالم را دار غرور
(همان ص)114
يعنی فريب خواند.

دلبر نشسته رد دل و ما بی خبر ز او

بیهوده کوه و دشت و بیابان شتافتیم

 .#جز او در کار نيست بر خالف ممکنات که در جايی هستند و جاهايی
نيستند؛ در کاری هستند و در کارهايی نيستند؛ خدا همه جايی و همه کاره است
و به عبارت فلسفی همه ممکنات را حد است و خداوند را حد ّی نيست .به هر
جا بنگری پشت پرده ماهيّات  ،وجود اوست ،بلکه پرده و حائل نيز اوست.
(همان ص)212

 .#هر آنچه بر معرفت انسان افزوده گردد گنج وجوديش بيافزايد و هيچگاه
او را کمبودی در پذيرش علم نيست و اين وضع منحصر انسان است که حتی
فرشتگان را اين سعه وجودی نيست.

(تجلی مقدماتی ص)71

 .#راز شناخت معرفت هللا درشناخت اسماء و صفات است ،چون اگر چه
ذات در دسترس نيست  ،عوالم هستی که روح آن اسماء هللا هست در دسترس
(همان ص )41
می باشد.

رد کار گالب و گل حکم ازلی این بود کاین شاهد بازاری  ،آن رپده نشین باشد.
(حافظ)

 .#هر جا در ادبيات عرفانی با لغت سيمرغ برخورد کردی مراد همان ذات
است .چه همان گونه که اين مرغ سعادت را تا کنون کسی نيافته  ،بدان که آن
ذات را کسی در دسترس نبوده است .چه حضرت ذوالجالل را جايگاه در حريم
کمال عزت و عظمت است و محيط بر سراسر عالم هستی  ،چگونه محاط را
(همان ص )42
بر آن احاطه تواند بود.
 .#شناخت ذات حق تعالی را در ره رها کن اما چون صفات عين ذات است
 ،با صفات توانی به تماشای ذات نشينی  ،سرو سهی از راست قامتی محبوب
نشانی است در دسترس ،اين صفت را در سرو به تماشا نشين  ،گالب که
شاهدی بازاری است در اختيار است اگر در زمستان به سر می بری و گلی
در اختيار نداری بوی آن را از گالب استشمام کن.
(همان ص )44
 .#دانی که ارزش هر علم به ارزش موضوع آن علم است ،زمين شناسی را
چه نسبت به علم پزشکی است؟ که موضوع آن خاک زمين و موضوع اين بدن
انسان است .تا برسی به دانشی که بلندی عظمتش در عقل انسان نيايد و آن
شناخت وجود مطلق و حق تعالی و صفات و افعال اوست و اگر مردم عظمت
و خواص اين علم را می دانستند عمر صرف علوم ديگر نمی کردند و همه

علوم را در برابر آن پست می دانستند .امام علی (ع) « :معرفت هللا سبحانه
اعلی المعارف » «خداشناسی بهترين و برترين معارف است».
(همان ص)45


 .#معرفت هللا جهان بينی تو را دگرگون می کند ،تا آنجا که ديگر چشمت
ظلمت را نمی بيند  ،غم از دلت رخت بر می بندد  ،درهای لذايذ بر تو می
گشايد که ديگر هيچ لذت دنيايی در کامت شيرين نمی افتد ،گويی جانت عالم
خاکی را رها کرده و به افالکيان پيوسته ،چه قداست ملکوتيان از برکت همين
(همان ص)46
معرفت است.
 .#عالمت معرفت هللا درک فقر کامل خويشتن است همان گونه که « :من
عرف نفسه فقد عرف ربه»  ،چون خويشتن را شناختی که از فقر کلی
برخورداری الجرم معرفت حق تعالی برايت حاصل آيد که دريابی در تمام
(همان ص)41
شئون حيات تو خدا در کار است.
 .#ممکن است گه گاه شيطان به سراغت آيد و با تو نجوا کند که آنچه را
امکانش نيست طلب کردن از جهالت است .با او بگو اگر کسب معرفت محال
بود اين همه بدان تشويق نفرموده بودند  ،در کوچه باغ های اين گلزار هم
(همان ص)48
خراميدن وهللا لذت بخش است.

آب ردیا را اگر نتوان کشید

هم هب قدر تشنگی باید چشید.

 .#همی دان که ارزش عبادت تو به قدر معرفت تو است ،بين نماز عارف
باهلل با جاهل از زمين تا آسمان فاصله است ،آنگاه که جان و دلت از معرفت
خالی باشد هر چند چشم سر بينا باشد چشمان دل کور است و جهان برای تو
ظلمات و حضرت رسول(ص) فرمود« :بدترين کوری ها  ،کوری دل است»،
حال نگاهی به دل خويش کن  ،اگر در دلت تمنّای معرفت او هست بدان که :
(همان ص)48
گر نخواهی داد ،ندادی خواست.

 .#باالتر از معرفت خالق معرفتی نيست  ،هر آن علم که تو را بر اين
معرفت راهنما باشد ،علم است و گر نه هر آنچه بيشتر دانی بر انيّت و غرور
تو بيافزايد ،باز بنگر که خداوند می فرمايد « :انما يخشی هللا من عباده العلما»
«جز اين نيست که دانشمندان را ترس از خداست ».چند شناسی صاحبان
مدارک عالی را که در عمر سجده ای بر خالق خويش نداشته اند  ،زمين شناس
و باکتری شناس و کيهان شناس شدند اما رازق و خالق خويش را از ياد بردند
(همان ص)51
 ،گويی پروردگارشان از يک باکتری هم کمتر بود .
 .#علمی که مورد نظر است نه خواندن صرف و نحو عرب است که باديه
نشينان حجاز از من و تو ،به دانند ،و نه فقه و کالم است هر چند آنها هم الزم
است ولی همه مقدمه اند نه هدف ،و نه فلسفه و عرفان نظری ،چه بسا پايبندی
به همين علوم حجاب راه تو گردد که اين علوم بدان آوردند تا تو را از چاه
عالم طبع برآرند نه برآرند و به چاه ديگر برند .قناعت به همين علوم قبل از
رسيدن به آن معلوم بسا پايبندی است که راه سلوک را بر تو ببندد.
(همان ص)51
 .#ای عزيز! ژرفای چاه تکبر و جاهدوستی و دنياپرستی از ژرفنای چاه
نادانی و بی سوادی بس عميق تر است ،پنجاه سال می گذرد که تو در مسجد
از شکيّات و نجاسات و مط ّهرات شنوی و در مدرسه زيد و عمر را به جان هم
اندازی تا اعرابی بر سر آن يا اين گذاری و حال آنکه چند روزت اين دانش
آموختنی بود و عجب آنکه در معارف به همين قناعت کردی و از توحيد جز
خدا يکی است و دو نيست ،چيزی بيش نخواستی و جالب آنکه با آموختن همين
وسيله خود را فقيه و دانشمند دانستی و بسا در بسياری موارد از تو فتوی هم
صادر شد « .وما يستوی االعمی و البصير و ال الظلمات و الالنور و ال الظل
{َفطرآَی }21
و ال الحرور و ما يستوی االحيا و ال االموات»
(همان ص)55
سه ّ
اال
 .#جان مزکی آينه دريافت معارف است ،در قرآن خواندی« :ال يم ّ
المط ّهرون» ،سخنان پيامبر(ص) وائمه اطهار وحتی اولياء را نيز چنين دان که
آنها نيز بهره برداری از همين قرآن است ،بنابراين سخنان آنها از همين شرط
برخوردار است ،تا نور تزکيه بر دل و جان راه نيابد طهارت سالک کامل

نباشدو بر اين معارفش راه نيست ،چه همان گونه که اشياء مادی در پرتو نور
رؤيتشان ممکن است ،معارف حقّه الهی نيز نياز به نور صفابخش تزکيه دارد.
(همان ص )61
 .#علم تمام پيامبران از سنخ علم لدنّی است و حتی پيامبر عزيز اسالم (ص)
از علوم ظاهر سطری نياموخته بود.

ن گار من هک هب مکتب رنفت و خط نوشت

هب غمزه مسئله آموز صد لمدرس شد

(حافظ)

برترين دانشوران آنانند که از دريای اليزال علم خدا سيراب گردند ،علمی که
در آن خطا راه ندارد ،علمی که زاللش را آاليشی نيست .و چون معلوم همه
آنها حقيقت مطلق بود همه از يک چيز گفتند و وصف يک موضوع نمودند و
راهنمای صراط مستقيم بودند ،ولی همين علم نسبت به گنج و سعه صدر آنان
(همان ص)88
کم و کاست داشت.
 .#ديده ای که در مباحث فلسفی فالسفه را چند اختالف است ،در علم طبيعی
و تجربی تا کنون چند نظريه آمده و چند به بطالن کشيده شده ولی در حرف
پيامبران اختالفی نبينی و آنان که از اين سرچشمه نوشيدند نيز اگر مقام آن را
نداشتند که مستقيم از وحی برخوردار باشند جرعه جام آن را از کف پيامبران
و ائمه نوشيدند چنان که پيامبر (ص) خود فرمود:
(همان ص)112
« دانشمندان ورثه پيامبرانند».
 .#آن عالم مت ّقی که چنگ به دامان قرآن و سنّت زد و از ره بدر نرفت بر
صراط مستقيمی است که اين علم را يا مستقيم از طريق لدنّی و يا از طريق
وراثت انبيا در خواهد يافت و تو را سزد که تا به مقام ايشان ره نيافته ای ريزه
خوار خوان ايشان باشی و پيرو راهشان که اينان درد تو دانند و دوای تو
دارند .رسول هللا(ص)  «:به راستی که خدای تعالی را بندگانی است که به
(همان ص)112
سيما مردم را بشناسند».
 .#خدای را مردانی است که معارف را به ذوق دريافتند و لذت آن را
چشيدند نه با برهان و دليل بدان ره بردند و اين در اثر وصول نفس زکيّه

ايشان به قرب حق تعالی است که فرمود « :کنت سمعه و بصره و يده و
رجله» « من گوش او و چشم او و دست او و پای او می شوم».
(همان ص)111
 .#ای عزيز! فيض خدا همچون باران بهاری مادام می رسد ،معارف با
آن ،رحمت با آن ،انس با آن و روزی های مادی با آن است .در هر دل اين
باران هر چه اليق باشد می پرورد نديدی که اين باران ظاهر جايی شقايق و
ريحان روياند جايی سبزه و چمن و جايی خار و همه رحمت است ،شقايق و
ريحانش لذت جان بود ،سبزه و چمنش را چهارپايان خورند و خارش را شتر
نصيب بود و آنان که در ل ّجه ملکوت شناورند گوهر معرفت نصيب بود.
(همان ص)115
 .#بوده اند کسانی که بی تعليم و تعلّم از تحصيل کرده ها پيشی جسته اند و
(همان ص)111
بسا دانشمندان در خدمت آنها زانو زده اند.
 .#ای عزيز! ورای اين دانش ها نيز معارفی است که جز در سايه تزکيه
امکان دسترسی به آنها نيست و بدان ،بيش از آنچه من و تو می دانيم دانش
است و ورای حاالت ما حال هاست و عظيم تر از اين منازل ،منزل ها .تا در
باب معرفت به قناعت نگرايی که آن دون همتی است .توقف در آن مرتبه که
هستی برای طلب و آرزوی مراتبی واالتر از آنچه در آنی ،آماده شو که بانگ
الرحيل به گوشم آيد ،تا بار همی بنديم ،پس اين ترانه را با هم زمزمه کنيم و
ّ
گوييم ای پروردگار:
(همان ص)114

ات دامن کفن نکشم زُی پای خاک

باور مکن هک دست ز دامن بدا رمت

 .#در وادی معرفت است که عظمت ها ظاهر می
عظمت ها چون گنج ها متفاوت است بنابراين هر کس به
انوار اليزال حق تعالی نور بر می گيرد .دراين منزل
اسرار نقاب از چهره می گشايد و سالک را صد چون و
می بندد.

(حافظ)

گردد .در برابر اين
اندازه گنج خويش از
است که بسياری از
چرا از دل رخت بر
(همان ص)121

 . #چونت عقل و خرد سالم بود ،انديشه و تف ّ
کر را وا ننهی تا در زمره
اولواأللباب باشی .آنچه از انديشه ات بهره افتد معرفت و عرفان باشد و هر آن
گاه او را شناختی ،عاشقی دلباخته باشی که خشوع و بندگی و ياد مداوم ،ثمره
تقرب حاصل که(( :العبوديَّه جوهره ٌ کنهها
عشق بود و در سايه بندگی آن ّ
ل
(تجلی آخر ص)11
ربو ِبيَّه (مصباح الشریعه امام صادق) ))
 .#سال ها بشر در زمين زيسته و از آتش خبرش نبوده ،بسا برق آسمان
آتشی بر او بر افروخته و يا اصطکاک دو سنگ ،و آنکه آن را ديده خبر برای
ديگران برده و اغلب باور نداشته اند ،و بعضی به صورت داستان و حدس،
ذکر آن می کردند ،ا ّما آنکه خود به چشم خويش آن را ديده هرگز منکر آن
نيست ،تا چه رسد بر آن کسی که آتش بدنش را سوخته و ماه ها درد لمس آتش
را داشته است .از انکار تا بدين مقام منازلی بس دور از يکديگر است که
حدس و مظنّه و شک را پشت سر بايد نهاد و با منطق و ح ّجت از منزل علم
اليقين گذشت و به شهر عين اليقين در آمد و چون از آن گذر کردی بار انداز؛
مشهد ح ّق اليقين است که آنجا نه تنها بينايی است که بينايی با چشايی همراه
است .و چون لذّت چشايی جانت را محظوظ کرد ،ديگر دست از آن نداری و
روی از آن هرگز نگردانی ا ّما ما را صد نياز و اين ره بس دراز باشد ،اگر
(همان ص)16
طالبی سرمستی ،برخيز و بار سفر بربند.
 .#بدان که هستی را عوالمی است که نازل ترين آن ها ،عالم ماد ّه و خاک
يا(عالم خلق) و (ناسوت) است که علّت آن( ،عالم ملکوت) است و(عالم
ملکوت) علّتش (عالم جبروت) است که علّت همه اين عوالم ،ذات حضرت حق
تعالی است و در وجود خودت ملکوت تو همان (عالم امر)است که روح و
سر تا برسد به علّت
روان تو است و روح را وابستگی است به عوالم قلب و ّ
العلل که خالق و پروردگار تو است .ای عزيز! روح با تو و ملکوت و قلب با
تو و حضرت پروردگارت با توست و هر مرتبه از وجود تو ،فقير مرتبه فوق،
تا برسد به آن جا که ّ
کالً فقير غنای حضرت حق هستی که بدون قيّوميّت
حضرتش ،نه ريه ای برای تنفس گشاده گردد و نه قلبی از جای بجهد و نه
(همان ص)61
گامی برداشته شود و نه گفتاری از دهان خارج گردد.

 .#عالم خلق معلول است که سرمايه ای جز از خالق ندارد و چون آدمی
مواجه با اين عالم است اگر به علّت ره نبرد ،سرگردان همين عالم خلق گردد.
لذا در حق ايشان خداوند فرمود:
اآلخر ِه هم غا ِفلون)) (فقط ظاهر
((يعلمون ظا ِهرا ً ِمن الحيو ِه الد ُّنيا و هم عن
ِ
حيات دنيا را می نگرند و ايشان از آخرت غافلند) {روم آَی }1
تصور ايشان بر
هر ظاهری را باطنی است الجرم چون باطن را ننگريستند
ّ
اين است که همين ظاهر اصالت دارد و اين عالم حجابی سخت عظيم در برابر
نگرش به باطن برای آن ها به وجود آورد:
((ال ِحجاب بينه و بين خل ِقه ِإ ّال خلقه)) (هيچ حجابی بين او و خلقش نيست ّ
اال
خلقش)
(همان ص)11
 .#صفات علّت ـ در مرتبه نازله ـ در معلول ظاهر گردد و در هر عالمی هر
چند معلول از علّت اصلی دور تر باشد ،تجلّی آن صفات کمرنگ تر گردد.
بنابر اين آنچه از صفات و اسماء حسنی در اين عالم ملک بينی ،از کرم و
جمال و بهاء و جالل همه تجلّی صفات علّت العلل است .به عبارت ديگر نسبت
علّت به معلول نسبت کمال به نقص است و يا بگو نسبت باطن به ظاهر .پس
در حقيقت ديدار ظاهر ،ديدار باطن است چه ظاهر از اطوار وجود باطن و در
حقيقت عين ربط است .برای مثال دقّت شود که گوشه ای از دانش و علم يک
سخنران برای شنونده در يک سخنرانی ظاهر می شود ولی معدن علم در
ملکوت و جان اوست .ا ّما همين ظاهر که آن را در عالم شهود استماع می
کنی ،عينا ً ربط با آن مخزن علم او دارد .و اين جويباری است بسا از دريای
(همان ص)12
معرفت وی.
 .#همی دان که آنچه از صفات عالم ملک ـ که آخرين معلول علّت تا ّمه است
ـ برايت دلبری دارد و گاه موجب توقّف و ايستايی تو در همين عالم می شود،
پرتويی از صفات دلکش حضرت علّت العلل است که چون به عالم مثال در

تجرد دست يابی از عالم
آيی از آن صفات بيش از پيش بينی و چون به عالم ّ
مثال بيشتر بينی.
(همان ص)12
(( .#کنت کنزا ً مخ ِفيّا ً أحببت أن أعرف فخلقت الخلق ِلکی أعرف)) (من گنج
پنهانی بودم  ،دوست داشتم ظاهر شوم ،ايجاد آفرينش نمودم تا مرا بشناسند)

(حدیث قدسی) ( ،کنز) به معنی گنجينه پر و سرشار است ،پرتر از همه پرها و

مملو از صفات جمال و
سرشارتر از همه سرشارها ،ذات حق تعالی است،
ّ
جالل ،فرمود( :دوست داشتم تا شناخته شوم ،ايجاد آفرينش نمودم تا مرا
بشناسند) .زين رو هدف آفرينش که معرفت هللا هست ترسيم گرديد .پس اين
هدف را از ياد مبر ،تا ترسيم اهداف زندگی را به گونه ای بپردازی که با اين
(همان ص)91
هدف اصيل موازن باشد.
 .#ای عزيز! حضرت محبوب از ممکن غيب ،خيمه بر عالم شهود زده و
پرده از رخسار دلکش بر گرفته و راز باطن را کنار نهاده و در آيينه اسم
ظاهر ،خويش را به تماشا نهاده ،دانی چه می طلبد؟ فرمودِ (( :لکی أعرف))
(همان ص)95
(تا شناخته شوم).
 .#خود شناسی و جهان شناسی قرآنی مبتنی بر دو جنبه ای بودن انسان و
جهان است ـ ماد ّی و معنوی يا بگو عالم خلق و عالم امر ،يا بگو ملک و
ملکوت ـ که قيام ماد ّه و ظاهر به قيّوميّت عالم امر و باطن اوست و لحظه ای
عالم ظاهر بدون باطن قيامی ندارد و الجرم با مشاهده اين عالم ظاهر ،راهی
به سوی باطن هميشه برای اهل نظر موجود است.
(همان ص)116
 .#علمی که هر روز اضافه شود و ساعت به ساعت افزونی گيرد ،درک
تجلّی اسمائی و افعالی حق است که عارف لحظه به لحظه در مدرس آن نشسته

و با تو ّجه به اين سخن عرفا که در تجلّی حق تکرار نيست ،در هر تجلّی ورقی
(همان ص)191
بر کتاب معرفت عارف اضافه شود.
 .#آن ذات مقد ّس در مرتبه عمی و خفاست و عقل هيچ کس به درک کامل
آن راهی ندارد و نيز بدان که عا ِلم ،به معلوم خويش محيط است و هللا تعالی
خود بر همه مخلوقات ،محيط است و يکی از اسماء او محيط ،چگونه محاط به
محيط خود تواند احاطه نمايد؟! ما هر موصوف را با صفتی شناسيم و هر
مس ّمی را با اسمی ،در آن ذات عزيزی که نه اسمی و نه صفتی بدانجا راه
ت
ندارد ،چگونه تواند معروف عارفی قرار گيرد؟! ((کمال ِإ
صفا ِ
خالص نفی ال ِ ّ
ِ
عنه)) (باال ترين اخالص نفی صفات از او است) (نهج البالهغ،امام علی (ع))
چرا که معلوم است هر صفت ،غير موصوف و هر اسم ،غير مس ّمی است و
(همان ص)219
ناگزير در آن وحدت صرف ،نه اسمی راه دارد و نه صفتی.
 .#وقتی بشر به عمق اسرار هيچ مخلوقی نه کوچک ،نه بزرگ چندان راه
نبرده؛ نه در آفرينش يک سلول از برگ درختی و يا موجود زنده ای و نه در
عظمت و اسرار کهکشان ها و قدمت آن ها ،چگونه می تواند معرفتی به ذات
(همان ص)218
بی صفات خالق آن ها داشته باشد؟!.
 .#هوس ديدار او را با چشم ،و ادراک او را با خرد ،از سر بدر کن و اين
بدان معنی نيست که روی از اين در برتاب! چه ،و لو او را به ذات نشناسی،
از شناخت صفات محروم نمانی .برای مثال اگر ما واقعا ً نمی دانيم که در
خورشيد چه خبرهاست ،معذلک همه از نور و انرژی خورشيد بهره منديم .بنا
براين بر اين آستان ،بندگی بايد و ما را وظيفه ای جز اين نيست و هر آنچه از
(همان ص)212
معرفت نصيب هر کس گشته ،در سايه بندگی بوده است.

بل
چو رأی عشق زدی با تو گفتم ای بل

مکن هک آن گل خندا ن ربای خویشتن است

هب مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج

هک انهف اهش ز بند قبای خویشتن است

(حافظ)

 .#بدان که هر شناختی که آدمی دارد با خدا دارد تا چه رسد به شناخت
حضرتش.
إال باهلل و ال تدرک معرفه هللا ّ
(ال يدرک مخلوق شيئا ً ّ
إال باهلل) (مخلوق هيچ
گونه درکی ندارد جز با خدا و درک نکرده است معرفت خدا را کسی جز با

خدا (توحید صدوق  ،امام سجاد (ع)))

گر با ديدار گلی ،ور سبزه زاری ،زمزمه جويباری ،گفتار آشنايی به ياد او
افتادی ،همی دان که جز او در کار نبود تا بدين اسبابت ترا در کار خود آورد.
(پیک مشتااقن ص)94
 . #آدمی به وسيله پنج حس عالم بيرون را به درون می برد و در درون
خويش آن را به تماشا می نشيند اين تماشا گاه موقت است و طبعا ً تصوير
ديگری جانشين آن می شود .ا ّما گاه بر همين تصوير ّاول خيره می ماند تا از
ظاهر پی به باطن برد و اين کار همان انديشه و تف ّ
کر است که شناخت و
معرفت شجره آن است .ای عزيز! چون اين مطلب را بدانستی راه سلوک و
حرکت و وصول به حضرت پروردگار را نخست از اين رهگذار بايد بيابی،
که جهان بينی مطلوب ،جهان بينی انديشمندان است .آن وقت است که ورای
حس ،عالمی ديگر بيابی که هزاران برابر عالم محسوس است.
عالم ّ
(هدهد سبا ص)15
 .#با هر حسی عالوه بر ظاهر محسوس دنيايی تداعی معانی همراه است که
اين دنباله را فقط انسان در می يابد ولی حيوان جز درک محسوس چيزی به
دنبال ندارد .برای مثال زمانی که حيوان با باران مواجه می شود جز قطرات
آب چيزی نمی بيند .ا ّما انسان با ديدار باران می خواهد بيابد که اين باران از
چه به وجود آمده ،چون به ابر رسيد می خواهد منشأ آن را در يابد ،و چون به
دريا رسيد به دنبال چگونگی آفرينش درياست و زان پس انگيزه آفرينشش .در

هر احساس برای انسان انديشمند همين تداعی ها موجود است و اين انسان
است که همه اين علّت ها را واپس می زند تا به علّت العلل برسد و اين است
راه کاربرد صحيح حس .نگرش حيوان به غروب آفتاب و تاريکی سپهر و
تأللؤ ستارگان پيامی جز رجوع به آخور و طويله و آغاز استراحت چيزی به
آسمان گردان و آمد و شد شب و روز را اولواأللباب
همراه ندارد .ا ّما همين
ِ
چون به نظاره نشينند سر تعظيم در برابر عظمت پروردگار فرود آورند و
گويند :چنين دستگاهی به بازی و بازيچه نيست.و چون اين پيامد های حس
حس از کمال بی
تعطيل ماندو انديشه تو را به خالق اين عظيم جايی نرساند
ّ
بهره ماند ،و از هدف دور ماند گويی هم اکنون نيز در عدم است و به غايت
انگيزه آفرينشش پشت نموده و در نتيجه از مقام شامخ انسانيّت به منزلگاه پست
(همان ص)219
حيوانی سقوط نمود.
(( .#و من نع ِ ّمره نن ِ ّ
لق أفال يع ِقلون))(کسی را که به عمرش
کسه فی الخ ِ
افزوديم در عالم خلق شکسته و فرسوده می شود {یس آَی  )} 69اين شکستگی
در عالم خلق توست نه در عالم امر تو که جان و روحت باشد ،تو را اگر گذر
از راه صواب و معرفت اندوزی باشد جانت در مسير عکس گذرگاه جسم
منورتر و به قرب خالقش نزديک تر است.
است ،روز به روز شاداب تر و ّ
(حدیث آرزومندی ص)129
 .#اوست شاهد و اوست حاضر و اوست قائم و اوست ناظر؛ اگر به اين
منزل در عالم يقين رسيدی ،شميم عطر آگين بهشت را از همين جا استشمام می
کنی ،چه گلزار بهشت از کوچه باغ های دنيا می گذرد و بدان که هر آن کس
لذّت معرفت حق تعالی را در دنيا نچشيد ،لذّت نظر بر وی را در آخرت
(همان ص)299
نخواهد چشيد
إال هو ک ُّل شیء ها ِلک ّ
هللا إلها ً آخر ال إله ّ
إال وجهه له الحکم
(( .#ال تدع مع ِ
و إلي ِه ترجعون{ قصص آَی  )} 99چون به مقام يقين نائل گردی ،امروز و روز قيامت

مفهوم اين آيه را يکسان يابی و هم اکنون ماهيّت را در دار وجود نيابی و جز
وجه هللا چيزی در عالم نبينی:
(به هر جای رو آوری آن جا وجه خداست)
((فأينما تولُّوا فث َّم وجه هللا))
(کشتزار عمر ص)116
{ بقره آَی)} 115
 .#عزيزا! حيات اين جهانی ،جز پندار و خيال نيست ،حياتی است آميخته با
ممات عالم دايره ک ْون و فساد است ،صحت و بيماری در کنار هم ،بهار و
خزانش پياپی ،غم و شاديش آميخته ،در بدن انسان سلول هايی مادام در حال
مرگ و گروهی در حال حياتند ،جوانی را پيری به دنبال است ،ا ّما(( :إ َّن الد ّار
االخر ِه ل ِهی الحيوان لو کانوا يعلمون)) (به راستی که سرای آخرت سرای
ِ
حيات و زندگی است ،اگر بدانيد { .عنکبوت آَی.)}62
و آنان که در مقام يقين اند حتّی درهمين دار دنيا آن سرای را به تماشا نشينند.
((ک ّال لو تعلمون ِعلم اليقين لترو َّن الجحيم)) (حتّی اگر شما را علم اليقين بود،
(فریاد جرس ص)61
جهنّم را می ديديد{ ت کارث آَی ) } 16
 .#ای عزيز! شک و ترديد زندگی را تيره و تار می کند و اگر از گلزار
يقين نسائمی وزيدن گرفت قلبت را برای هميشه آرامش می دهد و مرگ که
باال ترين مصيبت برای اکثر مردم است برای تو گشايش در زندان است(( .ما
أعظم سعاده مرء ِمن بو ِش ِر قلبه ِببر ِد اليقين)) (برای شخص سعادتی به از اين
نيست که نسيم خنک يقين ،قلبش را بشارت دهد( .رغر الحکم ص( ) )61همان ص)181
 .#حق اليقين است که پرده شک و ترديد را تا ابد از خاطر انسان می زدايد
و گرنه بدون وصول به آن مقام ،کما بيش اوهام و خياالت خاطر انسان را از
(همان ص)188
تشويش رها نمی نمايد.

ات هک اتبید نور معرفتش

رد دلم صد زهار الِل ربست

رب کوُیم بهار صد گل داد

ظلمت از زندگی کناره بجست

دل هب انس تو آرمیدن یافت

جان هب وصل تو رد بهشت آسود

چون هب ره سو نظاره گر گشتم

ره دو عالم فروغ روی تو بود

(حضرت استاد)
سمع و البصر و األف ِئده لعلَّکم تشکرون))
(( . #و جعل لکم ال َّ
نح
(و قرار داد برای شما گوش و چشم ها و دل ها باشد که سپاس داريد ( ل آَی))19
انديشه و تف ّ
کر با دل است و در اين آيه و چند جای ديگر که بعد از چشم و
گوش بحث اف ِئدة آمده برای آن است که چون شنيدنی ها و ديدنی ها را به درون
بردی ،روی يک يک آنها بيانديشی و طبعا ً با همين ابزار است که ما از معلول
ها گذر می کنيم و به علّت ها و سپس به علّت العلل می رسيم.
(از خاک ات افالک ص)51

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
 . #اگرعرفان و سلوک چيزی جز دين نيست پس داستان عارف کامل شيخ
مرتضی انصاری (ره) را که ابتدا معتقد بودند که هر چه هست در دين و شرع
است و اعتقادی به عرفان نداشتند اما بعد برايشان آن انقالب بوجود می آيد و
بعد دنبال عرفان می روند را چگونه می توان توجيه کرد؟

جواب

ببین زعزی :رعَفن یعنی شناخت و شناخت همان علم است معلومات دوره ابتدا ئی علم است متوسطه علم
است و مراتب دااگشنهی علم .ممکن است هک کسی هب جایی ربسد و تصو کرند پایان راه است بعدکسی را مالاقت

کند و ردیابد هک بسیار خبراه بودهک او نمی دانست اینجاست هک رد می یابد هک من هب امکل رنسیده بوده و اشتباه می کردم هک
پایان راه است.
سئوال
 . #وجودم چيزديگری راطلب می کند که در خواندن کتب نمی يابم؟

جواب

آنچه را از معارف الهی خوانده اید رد خود ایپده کنید ات دانش دیگری نصیبتان گردد.
مناجات

ل ل
الهی ! آرزومند بودم ات هب جمال تو بنگرم ،فرمودی مرا( :أینما تولوا فثم وهج اّل) امروز
هن
م
ف
گ
س
آ
رد همه جا تو را می بینم ،آن گوهن هک ر ون ردیدی ،رد ا ق اهی دور د ت ن گاه هک
سپیده روز نوید نور می آورد ،آن گاه هک رپتو خورشید ارب اه را هب صد گوهن رنگ می آراید،
سرهم سحر را از چشم اختران می زداید و گلگوهن سپیده را رب چهره روز می کشد ،آن گاه هک

ستارگان رد جمالی از نور ،روی از شب زدگان خاک می پوشانند ،رد ماوراء همه این چهره
اه ،چهره تو پیداست .رد رتنم مرغان ،رد زمزهم جویبار ،رد آوای رعد ،رد صدا ی رزیش
باران ،رد رقص گیسوی بید ،رد آینه داری ربگ اهی صنورب ،همه جا جمال ،همه جا جالل و
ل
ک
همه جا وهج اّل ،اکنون می یابم هک( :بِأسمَائِکَ ا َلتی َمَلََت أَرکانَ ُلِّ شَیءٍ) (هب اسماء تو،
هک رپ و لبرزی کرده پاَی اهی ره موجودی را )
کم
( دعای یل)

(پیک مشتااقن)214

