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  1: عربت هاى روزگار، ص

  

   مقدمه

  

مشسى، در حاىل كه در حوزه مقدسه قم سرگرم حتصيل بودم، با توفيق حق قدم در راه تبليغ قرآن  1348اينجانب از سال 
روشم در تبليغ، كه مايه از كتاب  و سخنان پيامرب صلى اهللا عليه و آله و فرمايشات امامان معصوم عليهم السالم گذاردم،

گرفت توجه مهگان، به خصوص نسل جوان را جلب كرد،  خدا، قرآن جميد، و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت مى
حضور مجعيت از سطوح خمتلف مسئوليتم را در پى گرفنت مطالعه گسرتده در منابع اسالمى و اهلى سنگني كرد و من هم 

بردارى و انتقال مثرات مطالعامت به مردم  ت فرسا بودن كار، اغلب اوقامت را وقف مطالعه و يادداشتبدون توجه به طاق
هاى كشور و برخى از ممالك خار كشور داشتم به وسيله برگزار كنندگان  خوشبختانه اكثر منابرى كه در استان. منودم

  .شد جلسات ضبط مى

ر دو به توفيق خداوند در مسري حتصيل علوم اسالمى و تبليغ آن نورچشمان عزيزم، حممد و امري، كه ه 1376سال 
مشسى است  1379آورى نوارهاى ضبط شده چه از ايران و چه از خارج پرداختند، و هم اكنون كه سال  هستند به مجع

هاى  نراىنتكرار در موضوعات گوناگون اسالمى مجع آورى شده و بنا دارند نوار سخ قريب به چهارهزار نوار سخنراىن ىب
  .آورى كنند آينده را نيز مجع

  2: عربت هاى روزگار، ص

دو فرزندم، در عني اينكه اكثر نوارها در متام مناطق كشور در دسرتس مردم است براى اينكه مبلغان دين و دانشجويان 
ا بيشرت استفاده كنند  علوم اسالمى و ساير مردم به خصوص آيندگان و نسل بنا گذاشتند مهه هاى بعدى از حمتواى آ

اين موضوع . ها به صورتى منظم و بر اساس عناوين سخنراىن شده از نوار استخراج و به صورت كتاب منتشر شود سخنراىن
را با حجة االسالم جناب آقاى رجنرب در ميان گذاشتند و ايشان نيز مسئوليت اين امر سودمند را پذيرفتند، به احتمال قوى 
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كنم كه دو فرزند  ه بيش از يكصد جلد خواهد رسيد، از حضرت حمبوب عاجزانه درخواست مىپياده شده اين نوارها ب
  .عزيزم و جناب آقاى رجنرب را در پى گرفنت اين كار، توفيق خاص، عنايت فرمايد

ى،  دامن از دوست با اميان و معتقد جناب آقاى حاج اكرب قدير  الزم مى» من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق«از باب 
  .كه در زمينه انتشار اين جمموعه، قدم عملى برداشتند، سپاسگزارى منامي

  فقري

   حسني انصاريان

28 /11 /1379  

   اشارت

و آنان نيز  . طلبد دهد، بل حدود و خطوط را از راهنمايان اهلى مى شيعه به ميل و اراده خود تن به اقدام كارى منى
  .كنند گرهگشاىي مى

  .گرهگشاىي انسان  اى از طلب، و نيز منونه

   حكايت

  .راه جنات و رهاىي را آموخت» جيم«لول كه با حرف : حكايتِ . 1

  .كرد و با آنان تكلم مى. ُكوفت لول كه بر گور مردگان مى: حكايتِ . 2

  .گفت و مالمت مى

  .داد گفت، و در دل ناسزاها، راه را از برياهه نشان مى مردى كه ناسزا مى: حكايتِ . 3

  3: روزگار، صعربت هاى 
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   سالمت دين

  

هاى ممتاز و برجسته و پُر آوازه و آگاِه شيعه در زمان وجود مبارك حضرت موسى بن جعفر عليه السالم  لول از چهره
  .اى از زمان حكومت ظاملانه هارون به وى حاجت و نياز افتاد بود، كه در بُرهه و دوره

دهد بلكه از امامان معصوم و يا از فقهاى جامع شرائط ماجرا را  دام كارى منىاز آجنا كه شيعه به ميل و اراده خود تن به اق
لول نيز كه پيوسته مهت خويش را به آبادى و آباداىن آخرت معطوف مى جويا مى داشت، به حمضر امام نوشت كه  شود، 

مترد و سرپيچى كند، هر چند به  آيا بپذيرد، و يا: پايه و مقامى از سوى دولت هارون به او پيشنهاد شده است، و پرسيد
  .اى از دست شدِن جان و نيسىت او متام شود

  و هرگز خوسرانه به كارى دست نيازد. شيعه بايد گام به گام با امام خود مهراه و مهاهنگ باشد

و جفاى او  توانست ابن زياد را از ميان بردارد، و بدينسان، سرزمني عراق را از جور مسلم بن عقيل فرصىت يافت كه مى
   جنات و رهاىي داده و دولت كرميه

  4: عربت هاى روزگار، ص

اهل بيت عليهم السالم را بر پا سازد، اما از آجنا كه راه ارتباط و دسرتسى با امام خود نداشت تا نظر، خواست، و فرمان 
  .و اجنام نداد. ايشان را جويا شود، دست به كار نشد

  .افتد عذرى مقبول ندارد، مقبول نيز منىكسى كه در پى اقدام به هر عمل، 

  .و راه جنات ندارد

  .رفتند آنكه آخرت را حلاظ كنند حىت گامى برنداشته، و پيش منى اين بود كه آنان ىب

كردند هر چند  دوختند، بل تا اعماق ابديت نظر داشته، و آنگاه راه را دنبال مى و هيچگاه تنها بر پيش پاى خود نظر منى
  .د، و جان نيز در خطربه زيان باش

  .اگر دمشنان خواستند كه مرا باطل بدانيد هرگز چنني نكنيد: على عليه السالم فرمود
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  .و ميثم بر اساس مهني فرمان پيش رفت. هاتان در خطر هالك باشد حىت اگر جان

دست و پايش را قطع، و  بل. از او خواستند على را ناسزا، ومردى بيهوده كار و باطل بداند، وگرنه جانش در امان نيست
  .ام و آماده. باكى نيست: اما او به پاسخ گفت. آويزند او را به دار مى

  .ديد و ابديت را آرى، او پايان كار را مى

و در پرتو آن دل نيز به متام . شود البته، پايان كار را نگريسنت موهبىت عظيم است كه تنها نصيب بندگان ويژه حق مى
  .خواهد بودحقايق مومن و مطمئن 

لول شرح ماجرا را بر كاغذى نوشت، و به دست مردى حمرم و رازدار سپرد، و خواست كه وى از بغداد راهِى مدينه 
  .شود، و آن را حمرمانه و پنهاىن به امام رساند

كه در پى ها   و چه آسيب. از گناهان ناروا و ناخبشودىن و سنگني و زشت، افشا و آشكار ساخنت راز و اسرار مردم است
  .دارد

لول پيشرت كشته مى مهچنانكه اگر اين راز، پوشيده منى   .شدند ماند، چه بسا امام يا 

  5: عربت هاى روزگار، ص

فته كسى كه پرده از اسرار و پوشيده: در روايات ما آمده است گريد، خداوند نيز پرده از باطن و  هاى مردم برمى ها و و
  .اىن و پنهاىن او خواهد گرفت، و در معرض ديد و متاشاى ديگران قرار خواهد دادها و خطاهاى  ها و خالف خلوت

  .آنكه كسى با خرب شود نامه به دست امام رسيد ىب

لول پيشنهاد شده است، چيزى به سود ستمديدگان و مردم ىب و امام به خوىب مى و . شود پناه متام منى دانست كه آنچه به 
  .مورى وادارد كه بر كساىن ديگر نيز ستم روداى بسا، هارون او را به ا

تا اگر كسى دهان به . خواست كارهاى ناروا و ناصواب خود را رنگ دين داده، و وجهه ديىن دهد چرا كه هارون مى
لول . كنم تصديق و امضاء دين به مهراه دارد آنچه مى: اعرتاض گشايد، به پاسخ بگويد چون به دست كسى مهچون 

  .است صورت پذيرفته
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  .سازند و بدترين خلق خدا كساىن هستند كه جهت دست يافنت به هواها و اميال و آمال خود از دين پل و يا پله مى

  .امام نامه را خواندند، و بر كاغذى ديگر پاسخ را نوشتند

  .پاسخ امام تنها يك حرف بود

  .»ج«جيم : ايشان به خط مبارك خود نوشتند

  .كند اى مهه چيز را دريافت مى اى و يا اشاره فطانت و ذكاوت، و با رمزى و كنايهشيعه هشيار دل است، و داراى 

لول رسيد چرا كه فهميد امام از ايشان . و با پاسخ امام راه چاره را دانست و گره از كار او گشوده شد. نامه به دست 
و كالهى نه . هاى خود را وارونه پوشيد جامه. و از آن پس خود را به ديوانگى زد. و اجابت كرد. خواسته است» جنون«

اد و چوىب به دست گرفت و به گونه كسى كه بر اسىب سوار است، بر آن . آنچنانكه معمول بود ساخت، و بر سر 
  .گفت، به كنارى روند تا از لگد اسب و َمركب او در امان باشند و مهه را مى. گذشت كرد و مى سوار شد، و عربده مى

  6: روزگار، صعربت هاى 

اى نيز ديوانگى و جنون وى را  و پاره. گفتند خوردند، و دريغا مى ديدند حسرت و افسوس مى و مردم وقىت كه او را مى
  .دانستند حمصول حتصيل و خواندن بسيار مى

  .خواهند بگويند ديگران آنچه مى. دينم به سالمت باد: گفت لول نيز پيش خود مى

   تربيت

و در ترويج فرهنگ امام بسى . ها باز نايستاد و هرگز از بيان حقيقت. ديوانگى به تربيت مردم كوشيداو در دنياى 
مه را در عاَمل هشيارى صورت دهد، كارش متام بود انگيز كار كرد، كه اگر مى شگفت   .خواست آ

و خود را به جنون و ديوانگى زد تا ا. زمان رضا خان و فرزند تبهكار او، يكى از عاملان اصفهان، مهني شيوه را پيش گرفت
  .مهه چيز را به گوش مردم رساند

  .و رسانيد
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و بر باالى منرب . رسانيد شكافت، و خود را به منرب مى و مجعيت را مى. شد برپا بودوارد مى كارش اين بود كه هركجا حمفلى
  .رفت شد و مى و بعد پايني مى. گفت خواست مى هر چه مى

پيغام فرستادمي، كه پا بر  -امام - بارها و بارها، به اين سيد: شد و به زندان رفت، باالى منرب گفت روزى كه امام دستگري
  .نگذرد، اما گذاشت و ديد آنچه ديد -شاه -روى دم اين سگ

  .روزى ديگر به مدرسه چهارباغ كه ختم مادر استاندار در آجنا برگزار بود، وارد شد

ران و دربار نيز شركت منوده بودند گذشت، و مستقيم به  ، بازارىها ها، كشورى از مقابل متام لشكرى ها و ديگران كه از 
  .كنيم زياده مشا را معطل منى. عرض، خمتصر است: باالى منرب رفت، و گفت

  و رياست حمرتم شهرباىن، اگر اينجا! اى است از جناب استاندار حمرتم گاليه

  7: عربت هاى روزگار، ص

  .شود انشاء اللَّه فرجى مى. نگومي كجا بگومي

روم و  اى كه مى ام، و به هر مغازيه چند روزى است كه متام شهر اصفهان را زير پا گذاشته! استاندار حمرتم: و آنگاه گفت
  .ندارمي: گويند گريم مى سراغ َجو مى

آقاى استاندار، و : گويند اند؟ مى جوها را چه كرده: پرسم و وقىت مى. و قاطر من چند روزى است كه چيزى خنورده است
صاحب  و كسى نيست كه در اين شهر ىب. اند رياست شهرباىن، و ديگران، جوها را جهت آِب جو خريدارى منوده، و برده

آقاى استاندار، و رئيش شهرباىن، و ديگر مسئوالن كشورى و لشكرى، چرا و از چه روى غذا و : فرياد كند و بگويد
  .تواند ببيند خوريد؟ آيا چشمانتان خوردن يابوى ما را منى ىخوراك يابُو و قاطر ما را م

و آلوده و بيدار باشيد و ببينيد . اند و فاسق اينها كه بر سر كارند، و بر مشا حكومت دارند، شراخبواره! و اين يعىن، مردم،
  .رانند و بدانيد كه چه مغزهاىي بر مشا حكم مى

  رو مسخرگى پيشه كن و مطرىب آموز

   ود از كهرت و مهرت بستاىنتا داد خ
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لول چوب خود را برداشت و به گورستان بغداد رفت   .يك روز 

  .اى وزيران، وكيالن، و وابستگان دولت هارون، و نيز تاجران و سوداگران به خاك رفته بودند گورستاىن كه پاره

ا پيوسته مى   .كوفت با چوب خود به جان قربها افتاد، و بر آ

  شود؟ با مردگان چكار دارى؟ تو را چه مى! لول: كسى آمد و گفت

  .حساب هاى ىب ها و دروغ و جزاى الف زىن. اين سزاى َرَجزهاى ناجباست: گفت

  !كدام دروغ! كدام الف: پرسيد

. مقام من. لباس من. مجال من. پول من. خانه من. مال من: گفتند چه الىف و دروغى گزافرت از اين كه مهواره مى: گفت
  پردازى نبود؟ آيا اينها دروغآيا 

  8: عربت هاى روزگار، ص

  گفتند؟ اگر راست بود، خانه شان كجاست؟ و پول شان كجا؟ و مجالشان كجا؟ راست مى

  .انگارند، حال آنكه چيزى جز مملوك نيستند آرى، پايه و ريشه خطاهاى بشر در اين است كه خود را مالك مى

  :گويند را از ياد نربده و پيوسته مىو خوشا بر احوال آنان كه اين حقيقت 

  .آنچه در زمني و آمسان است از آن خداوند است »1« »للَِّه ُمْلُك السََّمواِت َواالْرض«

  .آنچه هست به خدا خواهد رسيد »2« »للَِّه ِمرياث السََّمواِت َواالرض«

  .و در پى فرمان او. مهه چيز آفريده اوست »3« »اال َلُه اْخلَْلُق َواالْمر«

  »ال َحوَل َوال قـُوََّة االَّ ِباللَّه«

  .تواناىي و توامنندى از آن خداست

  »ال ُموثـَِّر ِىف اْلُوُجود اّال اللَّه«
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  .جز خدا كسى تاثريگذار نيست

و از مهينجا برامي پيدا و آشكار . برم ام بر اجنام كارى است، اما كارى به پيش منى گاه اراده: فرمود على عليه السالم مى
  .و آن خداست. و كارگردان هسىت كسى ديگر است. ام است كه هيچكاره

   ادعاى َمْهَرتى

ها كه از مهني كوره پديد  آرى، دعوى سروروى، و ادعاى َمهرتى و اربابيت، مردم دنيا را به آتش نشانيده، و چه پليدى
  .آمده است

   اى رسيد كه دف زنان گذشت، به خانه اى مى از كوچهموسى بن جعفر عليه السالم 

______________________________  
  .17/ مائده) 1(

  .180/ آل عمران) 2(

  .54/ اعراف) 3(

  9: عربت هاى روزگار، ص

ام نواختند، و زنان رقاصه با شادماىن و طرب به پايكوىب و رقص بودند، حضرت با متانت و احرت  و نوازندگان، مستانه، مى
  صاحب اين سرا، بنده است و يا آزاد؟: به كسى كه مقابل خانه ايستاده تا ميهمانان را خوش آمد گويد، فرمود

  .آزاد است! بنده؟ نه آقا: برده باشد، با پرخاش گفت» بنده«پيشخدمت به گمان اينكه مقصود حضرت از 

  !بلى، آزاد است: حضرت به آرامى فرمود

  .يازد آزاد انگارد به هر كارى و كردارى دست مىآرى، اگر انسان خود را 

  .آاليد و خود را به هر چيزى مى

  .اما كسى كه فرمانربدار، و پرستنده، و بنده خدا باشد، داستان او داستاىن ديگر است
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  :گفت چنني كسى مهزبان على است كه با جهاىن سوز و شور مى

  »اِهلى اْنَت اْلماِلُك َوانَا اْلَمْمُلوك«

  .دانست كيست عليه السالم مىعلى 

و تنها بدن و اندام او حجيم و فربه و پروار خواهد شد، اما روح او . كشد حساب قد مى و آنكه اين را نداند، زشت و ىب
  .ماند وزن و سبك مى ىب

  .و قيامت، روز بُروز اين نامهاهنگى و نامهسازى است

شتيان در آنروز، پيوسته، به لب    .خنده دارندو از اين روست كه 

  »1« »َفاْلَيوم الَّذيَن آَمنوا من الكفار َيْضَحُكون«

  .چرا كه بدقوارگى و ناموزوىن، ُمضِحك و مايه خنده است

  .امام راه خود را گرفت، و رفت

  .و ماجرا را بازگفت. و پيشخدمت نيز به سوى صاحب خويش بازگشت

  مرد از كدام سو رفت؟آن : سپس پرسيد. صاحب سرا به نشان شرم سر را فرو افكند

______________________________  
  .34/ مطففني. خندند و امروز مؤمنان به كافران مى) 1(

  10: عربت هاى روزگار، ص

  .پيشخدمت نشاىن را داد

گرييد و ملتمسانه  مى. هاى وى افتاد و بر قدم. و خود را به حضرت رسانيد. و او پابرهنه، و شتابان به مهان سو رفت
  .آزاد نيستم. خطا كردم. ندانستم: گفت مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .ام بنده

  .و خدا را بنده باشيد. عزيزان خود را بنده بدانيد

  .، بندگان من»يا عبادى«: گويد كند، مى در كتاب خدا، آجنا كه ما را به اسم ياد مى

  .ها ها، مالك ارباب: گويد و منى

  .با عنوان بنده از او ياد كنيم در تشهد مناز بر ما واجب است كه باالترين شخصيت هسىت را

  »اْشَهُد أنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ «

  :شد نوشت، اينگونه آغاز مى هاىي كه على عليه السالم مى نامه

  .از، بنده خدا، على فرزند ابيطالب »1« »ِمْن َعْبِد اللَّه َعِلى ْبِن ابيطاِلب«

______________________________  
  .ها الغه، خبش نامهج الب) 1(

  11: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

   انسان، جانشني خداوند در زمني است

  .پذير نيست و اين، جز با اقتدا به هدايت معصومان گرام امكان. حفظ حرمي و حرمت خداوند بايسته و الزم است

   حكايت

  .مردان عاشق بودگاه  گاه مردى شد كه دستانش بوسه حيدر حّلى كه دستش بوسه: حكايتِ . 1

  13: عربت هاى روزگار، ص
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  جانشيىن از خداوند

  

عظمت، بزرگى، و ِحشمت و شكوه اين . هاى برجسته و ممتاز در جهان اسالم است مريزاى شريازى، از مشار شخصيت
  .هاى حيات و زندگى بود مرد بزرگ حمصول خضوع، افتادگى و خاكسارى در عموم امور و زمينه

شود، و  روزى به قصد زيارت قبور امامان معصوم عليهم السالم راهِى سرزمني عراق مى: ايشان آمده استدر شرح احوال 
  .كند به رسم معمول، خنست در شهر جنف، شهر نزول ماليك، منزل مى

اى در دامان خود داشت اما سرآمد سلسله عاملان و قدوه تقوى و فضيلت، حضرت شيخ  جنف با آنكه عاملان برجسته
  .م مرتضى انصارى، از درخششى ديگر برخوردار بوداعظ

مرحوم مريزا، كه در ميان خنبگان و عاملان ايران مهان فروغ و روشىن و درخشندگى شيخ را داشت، به حرمت علم و نيز 
   احرتام و تكرمي ايشان، يكى

  14: عربت هاى روزگار، ص

و در مهاجنا به كمال دانش و فرزانگى و . دهد از روزهاى اقامت را به شركت در يكى از دروس وى اختصاص مى
شود كه هواى شاگردى را  يابد و چنان مفتون و دلربده ايشان مى آراستگى و قدر و گرامنايگى ايشان وقوف و اذعان مى

رفت تا كرسى رياست  كشد كه عزم خود را جزم منوده و از بازگشت به ايران كه مى پروراند و چندان طوىل منى در سر مى
  .پوشد لم و معنويت شيعه را برنده باشد، چشم مىع

دهد كه ايشان در حدى حمدود از دانش و معنويت  هاى فروتن و بيدار هيچ اجازه منى آرى، تواضع و انكساِر انسان
  .درمبانند، و توقف يابند

   تواضع سر َرعت افرازَدت

   تكرب به خاك اندر اندازدت

  درس شيخ را چگونه يافتيد؟: پرسيدندآرى، پس از پايان درس وقىت از ايشان 
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  .دامن كه در حلقه شاگردان ايشان باشم بر خود واجب مى: گويد به پاسخ مى

  .هيچ ادعا ىب. و از آن پس، پانزده سال، زانوى شاگردى زد

  .افتتوان در مهينجا دري مى »1« »اللَّه اعلم حيث جيعل رسالت«: فرمايد و در حقيقت، معناى اين آيه شريفه كه مى

توان دريافت بلكه حوادث و اتفاقاتى بايد روى داده تا در  اساسًا، بسيارى از آيات كتاب خدا از طريق دانش لغت منى
ا مفهوم و مراد آيات، آفتاىب و منايان شود   .سايه آ

ى خنستني بار سفر او كه برا. مهني آيه را، يكى از مردم شام كه حتت تاثري فرهنگ معاويه بود، با اتفاق يك واقعه دانست
   اى شايسته وى را اكرام و تكرمي اند، و نيز به گونه به مدينه داشت، مردمى را ديد، كه در گرداگرد يكى حلقه كرده

______________________________  
  .124/ انعام. خدا داناتر است كه رسالت خود را در كجا جاى دهد) 1(

  15: عربت هاى روزگار، ص

  .منايند مى

  .حسن بن على است: ايشان كيست؟ به پاسخ گفتند: پرسيد

  .امامان ما، خوى و اخالق خدا در زمني بودند

  .توانست پدر بزرگوارش را ناسزا گفت مرد شامى شتابان خود را به امام رسانيد و تا آجنا كه مى

  .ا و به ناروا به كار نبندداوج عظمت مهينجاست كه انساِن قادر و قدرمتند و نريومند، توان و زور خويش را ناجب

  .تا آجنا كه مرد شامى براى گفنت چيزى نداشت. و حتمل كرد. امام، كالم ايشان را قطع نساخت، و بُردبارانه، تاب آورد

  مسافريد؟: آنگاه امام آرام و با مالميت فرمود

  .آرى مسافرم: با شگفىت گفت
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  .گشامي و اگر مشكلى نيز هست مى. ن من باشيداگر خانه نداريد، و يا پول، و يا غذا، ميهما: فرمود

  :مرد شامى با شرم و حريت مهني آيه را فهميد و تالوت كرد

  .داند كه چه كس را امام و يا پيامرب منايد يعىن خدا خوب مى »1« »اللَّه اْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِساَلتَ «

  .مرا فرو برد مشكلى ندارم جز آنكه زمني را خبواهيد دهان باز كند و: و گفت

  .از اين دست خطاها در جامعه ما رايج است

  .مشا را در حق عاملان دين به خطا و اشتباه واندارند! برادران و خواهران

  .كه اين، بفرموده قرآن كرمي حرام است. هاى خود ُمهر باور نزنيد هرگز به شنيده

  »2« »إْن جاَئُكْم فاِسٌق بَنَبأ فـََتبَـيـَُّنوا«

______________________________  
  .124/ انعام) 1(

  .6/ حجرات. اگر فاسقى خرب آورد حتقيق كنيد) 2(

  16: عربت هاى روزگار، ص

  .گريى را نداريد هاى خود، هرگز، حق تصميم نسبت به شنيده: فرمايد قرآن جميد مى

  .گريد در مقابل خداوند قد َعَلم ساخته است هاى خود تصميم مى آنكه نسبت به شنيده

  اهل كجاييد؟: در شهر مدينه، در مسجد قبا نشسته بودم، و كسى كه خود مصرى بود از من پرسيد

  .ايران: گفتم

  ...بُرند و هاشان را مى كنند و سينه مهاجنا كه هر روز تاراج و غارت است و زنان را شكنجه مى: گفت

  !ايد؟ اين خربها را از كجا شنيده: گفتم
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  .ها راديوها، رسانه: گفت

  اى؟ كتاب خدا را خوانده: گفتم

  مگر مشا نيز با قرآن سروكار داريد؟ آيا از عاملان ايرانيد؟: گفت

  .از جاهالمن: گفتم

  !پس چگونه از قرآن باخربيد؟: گفت

  .امام، مردم ايران را به متامى، با قرآن آشنا ساخت: گفتم

  دانيد؟ مشا قرآن را مى: و آنگاه پرسيدم

  .دامن مى: گفت

  .هاى فاسق هيچ گوش فرا ندهيد بر حرف:  آيه را براى او خواندم كه مگر نه آنكه خداوند فرمودو من مهني

  .آرى، از اين آيه با خربم: گفت

  و يا فاسق و منحرف؟. ها اهل تقوى و فضيلتند آيا اين رسانه: پرسيدم

  .و از من پوزش طلبيد. و شرمنده شد. وىل او پاسخى نداشت

   جهان شيعه

  .كند جهت كسى را مريزاى شريازى منى د ىبآرى، خداون

  17: عربت هاى روزگار، ص

  هر چه در اين بزم نشانت دهند

  گر نستاىن ِبه از آَنت دهند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اد   .مريزا، از مرجعيت ايران گذشت، خداوند نيز مرجعيت جهان شيعه را بر عهده او 

   حرمي اهل بيت

  .گرداگرد ايشان  روزى مرحوم مريزا نشسته بود، و عاملان ديگر نيز در

ها  سروده. كرد هاى خود را در رثاى اهل بيت مكرم قرائت مى و سيد حيدر حّلى از شاعران برجسته عراق، يكى از سروده
مريزا به عموزاده خود، سيد امساعيل . و مريزا و نيز حاضران را سخت به وجد و ذوق آورده بود. رسا و ناب و دلنشني بود

خواهم بيست لريه عثماىن به سيد حيدر حّلى بابت اين  مى: و بصري و آگاه بود رو كرد و گفتشريازى، كه مردى خردمند 
  .سروده بلند هديه كنم

  .و هرگز، اين كار را نكنيد. و اشتباه. خطاست: سيد امساعيل گفت

  !چرا؟: مريزا پرسيد

و از مشا مهان چشم . ايد گرامنايه نشسته  و به واقع در جايگاه رفيع امامان گرام و. اكنون، مرجعيت شيعه با مشاست: گفت
و خود بيش از من وقوف داشته و داريد كه آن بزرگواران به شاعراىن . رفت رود كه از ايشان مى داشت و توقع و انتظار مى

سرودند و به پاسداشت فرهنگ و  اى كه مى ِدعبل خزاعى و يا سيد ِمحريى و يا ُكَميت زياد اسدى، بابت سروده: مهچون
  .كردند دب و ترويج خوىب و خوبان، هزاران دينار طال به ايشان هديه مىا

روزى شعرى در باب امام سجاد عليه السالم سرود و قرائت . در ميان ايشان يكى مهچون فرزدق كه از شاعران دربار بود
اندوهى جهت قطع مزايا : اد كهاى به فرزدق پيغام فرست امام توسط واسطه. او را به زندان افكند. و دربار حتمل نكرد. كرد

   و حقوق خويش از سوى دربار نداشته باشد كه من خود از اين پس تا چهل

  18: عربت هاى روزگار، ص

  .گريم سال آن را به عهده مى

  .و البته، فرزدق بيش از چهل سال نيز عمر نكرد

  .حرمت و حرمي اهل بيت را بايد حفظ منود: آرى سيد امساعيل به مريزا گفت
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خنست، مريزا قامت را خم كرد و . و رفتند. رومي و فرمود به اتفاق به حضور ايشان مى. و پذيرفت. رحوم مريزا، حتسني كردم
  .و آنگاه صد لريه عثماىن به او هديه كرد. دستان سيد حيدر حلى را بوسه زد

  .و صد لريه عثماىن مبلغ باالىي است

اى به پدر  در مهان زمان نامه. موسى خوانسارى، در عراق، مرجع تقليد بودعموى ما، مرحوم آية اللَّه العظمى حاج شيخ 
و گراىن بيداد . امي سخت در فقر و فاقه: گويد كند و مى نويسد و در آجنا احوال مردم عراق را شرح مى بزرِگ من مى

  .رسد در مهني سال هزينه زندگى ما به دليل رفت و آمد بسيار، به يك تومان مى. كند مى

زيسته است در مهان شهر عراق صد لريه عثماىن به سيد حيدر حلى به  ل، مرحوم مريزا كه چهل سال قبل از ايشان مىحا
  .دهد هديه مى

   دو نكته

  .زند، كه بايد بياموزمي و البته در اين رفتار زيبا و جذاب مرحوم مريزاى شريازى، دست كم دو نكته ناب موج مى

  .امي ساىن كه در جايگاه ايشان جاى گرفتهحفظ حرمت و حرمي كس و يا ك. 1

  .و خود را غىن و مطلق نپندارمي. به فرض علم و داناىي بسيار، از در مشورت در آييم. 2

   فيض ُمدام

  !امي؟ راسىت، ما بر جايگاه چه كس تكيه كرده

  :پاسخ را از زبان قربن بشنويد

  19: عربت هاى روزگار، ص

خواهم جانشيىن جهت خود  مى: خداوند فرشتگان را فرمود »1« »اىنِّ جاِعٌل ِىف االرِض َخِليَفةَواْذ قاَل رَُبَك ِلْلَمالئكة «
  .برگزينم

  .و آنگاه انسان را آفريد
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  .و نه دروغ. دارد بنابراين، جانشني كسى هستيم كه ستم را هرگز روا منى

  .بر بندگان خويش جارى استو فيض و فضل او پيوسته . و نه آنچه نارواست. و نه خبل. و نه ُخلف وعده

  »يا داِئَم اْلَفْضِل َعَلى اْلَربِيَّه«

  .كند ما جانشني كسى هستيم كه نان كسى را آجر منى

   اى كرميى كه از خزانه غيب

   گرب و ترسا وظيفه خور دارى

  خوان يغما

به . تشنگى در آستانه هالكو از . و در راه كسى را ديد كه تشنه بود. گشت امام صادق عليه السالم از مكه باز مى
. و از مسيحيان است. او مسلمان نيست: گفت. و به او آب رسان. بشتاب: يكى از ياران كه با خود آب داشت فرمود

  .به دينش كار ندارم، او تشنه است: فرمود

ان مشروط ديد كه روزى رسان است، و روزى خويش را به امي آرى، امام عليه السالم خود را در جايگاه خداوند مى
  .نساخته است

   بر اين خوان يغما چه دمشن چه دوست

   اهل بيت

  .حال، كه جايگاه خويش را دانستيد، با مشاوران خود نيز آشنا شويد

و . اند و از هر آاليش و پليدى و دنائت، پاك و آراسته. بينند مشاوراىن كه تنها يك سوى سكه را و نيز تنها اكنون را منى
  .آيات، پيامربان و آل پاكيزه جان رسول مطهرندايشان، به صراحت 

______________________________  
  .30/ بقره) 1(
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  20: عربت هاى روزگار، ص

  .اند اين بزرگواران، پيشاپيش، راه را بر ما گشوده و روشن منوده

، نور است، كه هر ظلمىت را و از مهني روى از امساء مبارك اين كتاب. و اين روشىن و نور در كتاب خدا فراهم آمده است
  .از ميان خواهد برد

  :عصاره كالم ايشان در اين فراز بلند گرد آمده است

  .و حرمت او را نگاه داريد. خدا را بنده باشيد. 1 »1« »ان اْعُبدوا اللَّه واتـَُقوه َواِطيُعون«

  .و دامان خود را از عموم خطاها دور داريد. مراقبت و نظارت بر خود كنيد. 2

  .و تنها خداوند را اطاعت و اجابت مناييد. 3

  :هاى شوم خود نيز هراسناك نبايد بود كه خود فرموده است ها و كرده و البته از گذشته

تواند ناديده   و كسى نگويد كه گناهان من افزون و سنگني و سهمگني است و خداوند منى »2« »يـَْغِفر َلُكم ُذنُوَبكم«
  .د را به كفر آلوده استوگرنه با اين سخن، خو . گريد

  .او بر هر كارى توانا و توامنند است »3« »ء َقِدير ُكِل شى   وُهَو َعلى«

بلكه، توان گذشت معاصى و ذنوب كالن و عظيم و بزرگ را نيز . او تنها قادر بر خبشش گناهان ُخرد و ناچيز نيست
  .داراست

زنده است، و چه كساىن را آمرزش منوده است، از شدت گفتم كه خداوند چگونه آمر  من اگر فرصىت بود براى مشا مى
  .شادى و شعف قرار و آرام نداشتيد

  .باريد بيابان بود، و آفتاب بر خاك حجاز آتش مى

______________________________  
  .3/ نوح. خدا را بپرستيد، و از او برتسيد و از من اطاعت كنيد) 1(
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  .4/ نوح. تا گناهانتان را بيامرزد) 2(

  .3/ ملك) 3(

  21: عربت هاى روزگار، ص

بينم سوارى در راه است، و روز و  مى: فرمود. آتش را: بينيد؟ گفتند چه مى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله به اصحاب فرمود
  .آيد شباىن چند است كه به سوى مدينه مى

  .ساعىت بعد مردى سوار از راه رسيد

ام مردى به پيامربى خداوند مبعوث شده است، هواى  شنيده. سوى مدينهبه : رويد؟ گفت به كجا مى: حضرت فرمود
  .زيارت او را به سر دارم

   دوست نزديكرت از من به من است

   وين عجبرت كه من از وى دورم

  .پيامربى هستم كه از سوى خداوند مبعوث شده است. اى درست شنيده: فرمود

قامت خويش را پيش كسى خم كن كه از كارت گره : فرمود! آرى: ؟ گفتاز بت پرستاىن: و آنگاه با دنياىي از مهر فرمود
  .ام راه را بيامب آماده. شش شبانه روز است در راهم: مرد سوار گفت. و بت ناتوان است، ناتوانرت از انسان. بگشايد

  .و من نيز پيامرب خدامي. خداىي جز خداى يگانه نيست: فرمود. نشامن دهيد

  .و مهني را بر زبان آورد. پذيرفتاو نيز به جان 

: حضرت فرمود. ها را فرو بست، و به مست خاك خم شد آنكه چيزى ديگر بگويد چشمان به هم گذارد و لب و ناگاه ىب
  .جان خويش را تسليم كرد

  .و آنگاه آب خواست و دست به كار غسل شد
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ا پاك كرد، با آنكه در متام روزگار عمر خود بت را اى سياه و شوم ر  آرى، مرد بت پرست به مهني آساىن و سهولت، گذشته
  .به جاى خداوند بنده بود

  23: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .است» خود فراموشى«ها كه دامنگري بشر است  ترين و خطرخيزترين بيمارى زشت

  .راه عالج و چاره اين بيمارى مهلك و هولناك

   حكايت

  .منايد وم را مىيك ُمهر كه اوج جفاى يك ق: حكايتِ . 1

  .مردى كه به دنبال هيچ بود: حكايتِ . 2

  25: عربت هاى روزگار، ص

  

  ها ياد نعمت

  

جاسوسان، حممود غزنوى را خرب كردند كه اياز كه بيش از مهه مورد مدارا و احسان و انعام و اهتمام مشا بوده و هست، و 
اى در يكى از حمالت  است كه مشكوكانه با خانه از هيچگونه موهبت در باب ايشان دريغ نداشته و نداريد، چندى

منايد كه در پى اين ماجرا دسيسه و توطئه و نرينگى باشد، كه البته براى  قدميى شهر در رفت و آمد است، و هيچ دور منى
  .دولت و دربار مشا بسى زيانبار است

هاى اين شهر آمد و شد  گاه گاه، به يكى از خانهام،   شنيده: آنكه شيوه خود را تغيري داده باشد، با اياز گفت حممود، ىب
  .عالقه نيستم كه آجنا را با چشمان خود ببينم دارى، و من ىب
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  .باكى متام پذيرفت آنكه كمرتين بيم و هراس را به خود راه دهد با ىب اياز ىب

  .و در اين زمينه درنگ و كندى روا نيست. بينم هيچ مانعى در كار منى: و گفت

  .تعارف كرد. اياز درب را گشود. و به خانه رسيدند. اه افتادندهر دو به ر 

  26: عربت هاى روزگار، ص

ا مشرتى و خريدار . اى حمّقر بود خانه. وارد شدند و بر زمني پرخاك و غبار آن نيز گليمى پاره، كه حىت به كمرتين 
يدستان نيز آن را و در گوشه. نداشت اى ديگر نيز اسباب  و گوشه. داشتند خوش منى اى ديگر نيز پوستيىن فرسوده، كه 

  .آمد منزل، كه هيچ به كار منى

  !در اين خانه، چيزى ديگر نيست؟: حممود كه در شگفىت فرو بود، با حريت متام پرسيد

  .جز آنچه پيش چشمان مشاست چيزى ديگر وجود ندارد: اياز گفت

مقدار كجا و آن دربار شكومهند   اين خانه گِلني و ىب! چرا؟. آىي مى هر روزه، پيش از آنكه به دربار بياىي، به اينجا: پرسيد
  هاى زربافت، حرير، اطلس، و فاخر كجا؟ كجا؟ و نيز اين پوستني كهنه كجا و آن جامه

و . آن بيمارى كه دامنگري بشر است، و نيز زشت و خطر خيز، خود فراموشى است! حممود: اياز آهى كشيد و گفت
  .اترين آن آگاهى و وقوف بر خويشنت استبرترين دانش و زيب

  .اگر روزى خود را به اينجا نرسامن بيم آنست كه به مهني بيمارى ُمهلك و هولناك آلوده شوم! حممود

ها  خود پسندى، كرب، و منيت: هاى اخالقى مهچون و رذيلت. بينم آمي احنراف و اختالىل در خود منى وقىت به اينجا مى
چون مهني خانه گلني و آن گليم كهنه، و پوستيم پُر و صله فرسوده، روزى خانه و فرش و جامه من . گريند سراغم را منى

گنجيد كه نسيم مهر تو  بردم كه دست تقدير مرا در زمره درباريان تو قرار دهد و نه در خيامل مى و هيچ گمان منى. اند بوده
  .باشمهاى بيشمار  و غرقه اين مهه نعمت. را اينگونه نصيب بـََرم

آمي، و با خود  و براى اينكه اين مهه، فراموشم نشود، هر روزه به اينجا مى. پس، آنچه اكنون دارم نه از خود كه از تو دارم
   آنچه دارى نه از توست، كه: گومي آمي، و با خود مى و آنگاه به دربار مى. تو اين بودى، و نه بيشرت! اياز: گومي مى
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  27: عربت هاى روزگار، ص

  .حممود استاز 

  .هاى وجودم ماالمال از مهر توست اكنون ذره ذره! اياز: حممود كه سراسر وجد و نشاط بود گفت

   سلطان هسىت

  .حال، داستان حممود و اياز شرحى است بر احوال ما و پروردگار عزيز عامل كه سلطان هسىت است

  .هاى اياز بود آرى، پيش از اين آنچه داشتيم چيزى كمرت از داشته

  .جز خاك. بلكه چيزى نبودمي

و آنگاه به . گوسفندان چريدند. ها بر آمد سبزه. ها پاشيدند دانه. قسمىت از خاك زمني بودمي »1« »ِمْنها َخَلْقناُكمْ «
و خبشى از آن نطفه، و از نطفه خون، و نيز استخوان پديد . مسلخ، و سپس ذبح، و طعام مادران و پدران ما شدند

سپس از آن فضاى تاريك و كم . اى پديد آمد، و رشد كرد و قيافه. و بر آن نيز پوست. نشست و بر آن گوشت. آمد
اى از مهر  خوردمي كه اگر مهر مادر كه ِمشَّه چندى در جناسات خود غوطه مى. وسعت به جهاىن فراخ و واسع در آمدمي

ساخت،  مان را آلوده مى ها چركني، و خون هامان زخم، و زخم خداوندى است بر ما سايه نداشت، با مهان جناسات، بدن
  .و كارمان متام بود

شدند،  هراسان از خواب بيدار مى. ها كه مادران، خسته و در خواب بودند، و فغان و فريادمان باال گرفت چه شب
نه در دهامنان اند، با درياىي از مهر و دنياىي از سوز، سي آنكه پرخاش كنند كه چرا از خواىب ناز و شريين بيدار شده ىب
  .گفتند، بنوشيم گذاشتند، و با نوازشى ناگفتىن مى مى

   هامان به و تن. مان را رنگني سازد و پدر نيز در پى كار و تالش تا سفره

______________________________  
  .55/ طه) 1(

  28: عربت هاى روزگار، ص
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  .هاى زيبا پوشيده و گرم دارد جامه

و ساهلا پس از اين به يكديگر . يافت با مهني احوال، در دامان مادر و پدرى ديگر پرورش مىدر مهني ميان، دخرتى نيز 
  .و ازدواج. رسيدمي

  .دست يافتيم... و كمى بعد به رياسىت و يا جتارتى و يا. ها منودمي و پيشرفت. پاى به پاى يكديگر پيش رفتيم

  ت؟ها از كجاست؟ و از كيس اين مهه موهبت! راسىت، جوامنردان

  امي؟ چرا گذشته خويش را از ياد برده

  افكنيم؟ چرا به خاك بودن خويش نظر منى

  كنيم؟ ها را كه از ماست، ياد منى و چرا نعمت

  .هزاران مرحبا بر موالنا على، كه در اوج على بودن، صورت بر خاك داشت

  :كرد و از خود اينگونه ياد مى

  .و زمينگري. و نيازمند. و كوچك. و خوار. ناتوامن! خدايا »1« »اْلِمْسِكني اْلُمْسَتِكنيانَا َعْبُدَك الَضِعيف الَذلِيل احلَِْقري «

  .و آنچه دارم روزى از كفم خواهد رفت و هيچ خواهم شد. و در يك سخن، پوچم و هيچ

   هيچ

  .از خدا برامي چيزى خبواه: كسى به يك مرد اهلى گفت

  چه خبواهم؟: پرسيد

  .خواهم سرهنگ بشوم مى: گفت

  بعد چى؟: پرسيد

  .سرتيپ: گفت
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  بعد؟: پرسيد

______________________________  
  .دعاى كميل) 1(

  29: عربت هاى روزگار، ص

  .سپهبد: گفت

  پس از آن؟: پرسيد

  .و در آخر نيز شاه بشوم. و كودتا. و خنست وزير. ارتشبد: گفت

  بعد از اين مهه؟: پرسيد

  .هيچ: گفت

  .سر باالىي چرا؟ تو كه مهني االن هيچ هسىت عزيز من، اينهمه راه و: گفت

  !پس چرا اينهمه زمحت؟

   آموزگاران سخن

هاى سپر شده،  امام زين العابدين عليه السالم چيزهاىي بر زبان دارد كه كاىف است سينه -رمضان -در سحرگاهان اين ماه
  .از ايستندو از كرب و خود بزرگ انگارى، ب. هاى كشيده، شكسته شوند و شاخ. سپر نشوند

  .آموختيم گفتند، سخن گفنت را منى خبدا سوگند، اگر امامان سخن منى

هاى  ها و نوشته نويسند، اما درصدى باال از گفته گويند و هم مى البته، گويندگان و هم نويسندگان اروپا و آمريكا فراوان مى
ريشه در كتب آمساىن، و هم حكمت  ايشان به حكم وجدان و عقل مردود و نارواست، و اندكى نيز كه مقبول است

  .حكيمان، و نيز فطرتى كه خداوند خود بر اينان ارزاىن داشته است، دارد

  :فرمايد مى
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  »انَا الصَّغُري الَِّذى َربـَّْيَتهُ «

  .مهان كوچكى هستم كه مرا پروردى! خدايا

  .و مهه چيز در پرورش من به كار بسىت

مه غذاهاى رنگ در رنگ كه مادرم  م خوراكىآرى، در عهد نوزادى و كودكى كه توان هض ها را نداشتم، از ميان آ
ره بردم. و قد كشيدم. و نوشيدم. اش جاى دادى، تا بنوشم خورد، شريى سپيد و گوارا در سينه مى ا    .و سپس خود از آ

  :گويد چه زيبا سخن مى

  30: عربت هاى روزگار، ص

  »الصَّغُري الذى ربـَّْيَتهُ «

  ...مهان كوچكى هستم: گويد بلكه مى. وچك بودمك: گويد منى

  .يعىن مهچنان نيز كوچكم

  »َوانَا اْجلاِهُل الَِّذى َعلَّْمَتهُ «

  .دانستم دانشم كه هيچ از هيچ منى مهان نادان ىب! خدايا

  !دو تا: گفتم مرا چه ميزان دوست دارى؟ مى: گفت اگر پدرم مى

  .ستمدان يعىن كه حىت معناى مهني عدد را نيز منى

  .هستم: گويد بلكه مى. دانشى بودم مهان نادان ىب: و نفرمود

  .داند چرا كه آنچه را از دانش در سينه دارد، جوشيده از درون خويش منى

اده است   .آرى، دانش و بينش ما چيزى است كه خداوند به امانت در نزد ما 

  !پس چرا سينه سپر كنيم؟ - كه هست  -و اگر چنني است
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  !ها بكوبيم؟ دامن بر سينه مىچرا سنگ 

  دانستيم؟ دانيم؟ و يا چه مى مگر چه مى

  ها كاىف نيست كه قامت ما را در برابر او خم كند؟ و آيا مهني دانستىن

   مرگ

. كسى با من متاس گرفت، و خواست به جملس ختمى جهت منرب بروم: گفت يكى از دوستان روحاىن براى من مى
  .شود مسجد نيست، در خانه برگزار مى در: كدام مسجد؟ گفت: پرسيدم

  .كنند هاى مردگان خود را هم در خانه برگزار مى چون از مسجد گريزانند، لذا ختم

  .هاى شيك و كراواتى و ماالمال از آدم. اى جملل بود و سياه پوش خانه. و رفتم. روم گفتم مى

پس از عذرخواهى مكرر و تعارفات تكرارى،   و كسى آمد و خوشامد گفت و. ها نشستم بر يكى از صندىل. وارد شدم
  چقدر بناى صحبت داريد؟: گفت

  31: عربت هاى روزگار، ص

  .تا نظر مشا چه باشد: گفتم

  .اما حمبت كنيد از مرگ هيچ نگوييد. ربع ساعت كاىف است: گفت

  !چرا؟: گفتم

  .شوند ميهمانان ما مكدر مى: گفت

  چرا از مرگ نگومي؟: با خود گفتم

  مريند؟ منىآيا ايشان 

  و يا ملك املوت اينان را استثناء كرده است؟
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  كنند؟ آيا اينان در حكومت خدا زندگى منى

. ام، و چيزى هم به غروب آفتاب منانده بود يادم آمد مناز ظهر و عصر را خنوانده. و پايني آمدم. باالى منرب رفتم: گويد مى
  .خواهم ُمهر مى: به يكى گفتم

. و مهر را به من داد. در مهني ميان با شتاب آمد. گزارم گفتم بر كاغذى مناز مى. تظر ماندم نيامدو هرچه من. رفت بياورد
  .منازم را خواندم

  !شد كجا رفىت، منازم قضا مى: بعد از مناز پرسيدم

  .اى سر زدم كسى مهر نداشت، جز آخرين خانه كه پريزىن درب را گشود و اين مهر را به من داد به هر خانه: گفت

  آيا اين شيوه جوامنردى است؟

  حساب است؟ هاى ىب آيا اين شكرانه آن مهه موهبت

  آيا ما چيزى ندارمي؟

  هاى ما از خدا نيست؟ و يا آيا داشته

  كه گفت آن تشنه كامان آب جستند

  در اين تاريك شب، مهتاب جستند

  كه گفت آن عندليبان را به گلزار

  نكو ذكر و نكو فكر و نكو كار

  :العابدين عليه السالم بشنويد جنواى زينباز هم 

  32: عربت هاى روزگار، ص

  »َوانَا الضالُّ الَِّذى َهَديـَْتهُ «
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  .ام كه راه را نشامن دادى من مهان گمشده

  »َوانَا اخلائف الَِّذى آَمْنَتهُ «

  .مهان ترسومي و بيمناك كه اميىن را از تو دارم

  .اما اكنون، و به تعليم تو، حىت از مرگ بيمى ندارم. منود اك مىروزگارى بود كه حىت تاريكى شب برامي هراسن

  .چون به من آموخىت كه مردن پايان فراق است، و نيز روز وصال

  »َواجلاِئُع الَِّذى اْشبَـْعَتهُ «

  .ام كه سريم ساخىت مهان گرسنه

  »َواْلَعْطشاُن الَِّذى اْرَويـَْتهُ «

  .ام كه سريامب منودى مهان تشنه

  »الَِّذى َكَسوَته َواْلعارُ «

  .ام كه مرا پوشاندى مهان برهنه

  »َواْلَفِقُري الَِّذى اْغنَـْيَتهُ «

يدستم كه دارامي منودى   .مهان نيازمند 

  »َوالضَِّعيُف الَّذى قـَوَّيـَْتهُ «

  .مهان ناتوامن كه مرا تقويت و نريومند ساخىت

  »َوالذليل الَِّذى اْعَزْزَتهُ «

  .ه مرا عزيز و گرامى منودىمهان خوار، زبون، و حقريم ك
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  »َوالَسِقيُم الَِّذى َشَفْيَتهُ «

بودى و شفا خبشيدى   .مهان ناخوش و بيمارم كه مرا 

  33: عربت هاى روزگار، ص

  »َوالساِئُل الَِّذى اْعطَْيَتهُ «

  .مهان گداى نيازمندم كه دستانش پر از كرم توست

  »َواْلُمْذِنُب الَِّذى َستَـْرَتهُ «

  .هامي را به رمحت خويش پوشاندى كه آلودگى  ام مهان آلوده

  »َواْخلاِطُى الَِّذى اقـَْلَتهُ «

  .مهان خطاكاِر َتر دامنم كه خطاهامي را ناديده گرفىت

  35: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .ها، به متامى، ناپايدارند و ديگر سايه. تنها، سايه رمحت حق مدام است

  .برند گريند، مواهىب بس فراوان نصيب مى مىكساىن كه در پناه سايه خداوند، پناه 

  .ها اى موهبت ذكر پاره

   حكايت

ها كه از اين رهگذر  و چه نصيب. هاى ديگر را به هيچ گرفت اياز، كه تنها دل به سايه سلطان داد، و سايه: حكايتِ . 1
  .برد
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  .ديده است توان ديد كه چه مى اى زمزمه داشت، كه با آن مى مرحوم حاِيرى، كه به وقت احتضار، آيه: حكايتِ . 2

  37: عربت هاى روزگار، ص

  

   ُمهاى رمحت

  

  .رفت حممود غزنوى به مهراِه مهراهان خود به شكار مى

  .ساخت سايبان مهه را رجنيده و آزرده مى سايه و ىب گرماى سوزان در آن بيابان ىب

نا و گس» مها«در مهني ميان،    .رتده دارد، در آمسان پيدا و منايان شدكه از مرغان هواىي است و پرهاىي پُر 

  .رسانيم، تا بيش از اين آفتاب بر تن ما نتابد خود را به سايه مها مى: مهراهان، با خود گفتند

  .و پر شتاب رفتند

  .تنها كسى كه حممود را رها نكرد، و نرفت، نامش اياز بود

  آىي؟ و از آن بيتاب، و رجنه و آزرده نيسىت؟ منىاز گرما به ستوه : حممود، با حريت و شگفىت او را گرفت

  .آرى، آفتاب، تاب و توامن را برده است: گفت

  38: عربت هاى روزگار، ص

  !روى؟ چرا به سايه مها منى: پرسيده

زيرا به زير اين . اى ديگر خبواهم معنا و نارواست كه سايه اى چون سايه وجود مشا بر سر من است، ىب وقىت سايه: گفت
  .و امين. ه راحتمساي

  .هامي يكى پس از ديگرى گشوده و مرتفع است ها و دشوارى و مشكالت و سخىت. و سالمت. و آسوده. ترس و ىب
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با . و ديد كه سخن اياز بسى نغز و پر مغز و با معناست. حممود، با شنيدن اين سخن انديشه كرد، و به تامل فرو رفت
گونه باشد، پس بر من ضرور و الزم است كه متام  باطن او، با من، اينكسى كه اعتقاد و رابطه قلب و : خود گفت

و از ميان مهراهان، نسبت به او، نظر عنايت و لطفى ديگر . ها و مشكالت او را بگشامي ها و حاجات و گره خواست
  .و حمبىت و ميلى ديگر. داشته باشم

اى جز سايه خدا را  اگر كسى، در اين دنيا، سايه: نويسد ىنويسنده كتاب مصابيح القلوب، به دنبال طرح اين قطعه زيبا، م
  .داند، و بس خنواهد، و رمحىت جز رمحت او را متنا و آرزو ننمايد، در اينكه خدا با او چه خواهد كرد، تنها خود مى

عنايت و . ندتوا و كسى نتوانسته، و منى. آرى، اينجا، جاىي است كه پاى اهل ِخد و بصريت و تامل، لنگ و ناتوان است
  .گريى كند خواهد، ارزياىب و اندازه لطف خداوند را نسبت به كسى كه جز سايه خدا را منى

قرآن جميد نيز خود به اين سخن قايل است كه آنچه خداوند، در فرداى روزگار، بر چنني فردى ارزاىن خواهد داشت در 
بيان ميزان مرمحت و لطف و موهبت پروردگار به چنني و قادر به . كه عدد نيز در اينجا ناتوان است. گنجد حساب منى

  .تواند باشد اى منى بنده

  سايه خدا

  اى هست كه خود را به پناه آن برسانيم؟ حال، اساساً ببينيم جز خداوند سايه

  .اولني سخىن كه در اين زمينه بايد گفت سخن ابراهيم است

  39: عربت هاى روزگار، ص

  .ابراهيم، حرف آخر را گفته است

  .ملت باِبل، ابراهيم را به هرچه خواندند و دعوت منودند، پاسخ نگفت

  :تا آنكه آنچه او را به آن دعوتو منودند از پا درآمد و غروب كرد، و آنگاه رو به ملت منود و گفت. و سكوت كرد

آيد،  و در مهه جا به كار منىپايد،  ماند، و منى چيزى را كه بقا ندارد، و جاودانه نيست، و منى »1« »الاِحبُّ اآلِفلني«
  .و با آن، هواى پيوند و رابطه خنواهم داشت. هيچ دوست ندارم
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ره خواهم گرفت   .كنم اى بر باالى خود انتخاب منى اما به عنوان سايه. البته از آن 

  .ر من باشنداى كه بر س ديگران، مهچنانكه من در خدمت ايشان هستم، آنان نيز در خدمت من خواهند بود، و نه سايه

  .شوم به چيزى كه گاه هست و گاه نيست، دلبسته منى: گفت آرى، ابراهيم مى

  .بينم چون در اين سودا سودى منى. سازم و خود را وقف و صرف و خرج آن منى

  .من خرج كسى خواهم شد، كه آسيب و زياىن در پى ندارد، و افزون بر اين نيز به دخلى جاودان، و پايدار، دست يامب

  .اين، جز، با خرج و هزينه خدا شدن ممكن نيستو 

  .اين است كه پيوسته و دائم يادآور او هستم

  .كنم تنها به عشق، و دوسىت، و دلبستگى اوست من اگر كارى مى

  .دارد ام، كه البته بسى ناچيز است، رمحىت كثري و فراوان بر من ارزاىن و عطا مى و او در برابر آنچه من خرج او ساخته

   چون او وجود ميمون. گريد وناديده مى. گذرد هامي مى ونيزاز خطاها ونادرسىت »2« »َمْن يـُْعِطى الَكثَري بالَقليليا «

______________________________  
  .76/ انعام. غروب كنندگان را دوست ندارم) 1(

  .خبشى اى كه در برابر طاعات كم و اندك و ناچيز، پاداش فراوان مى) 2(

  40: روزگار، ص عربت هاى

  .سازد ها را به خوىب بدل مى و مباركى است كه خود فرمود، بدى

ُل اللَُّه َسيِّئاِِم َحَسنات« خواهم، اين حقيقت براى مشا نيز  چون مى. زمن خواهم اگر اين مثال را مى من عذر مى »1« »يـَُبدِّ
  :حمسوس باشد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

بردند، و در   هاى كشاورزى مى منودند، به زمني ها و چاهها خارج مى هها و كثافات و جناسات را كه از چال در قدمي، آلودگى
رتين ميوه گذشت كه مهني آلودگى كردند، و چيزى منى ها فرو مى كنار بوته ها  ها و مزه ها و طعم ها و رنگ ها تبديل به 

  .گشت شد، و دوباره به مردم باز مى مى

ار داد، كه اگر كودهاى حيواىن و انساىن را به نباتات دهند، آن را به برگى حال، خداىي كه در عامل طبيعت اين برنامه را قر 
هاى بنده مؤمن خود را نيز به حسنات بدل خواهد  منايد، آلودگى ها و سبزجيات، بدل مى سبز، و گلى سرخ، و به ميوه

  .ساخت

ت به معاصى و گناهان خود وجود ى نسب پس، براى انساِن بازگشته و مؤمن و رفيق شده با وجود مقدس پروردگار، غصه
  .ندارد

هاى كارنامه و پرونده ما، قابليت تبديل  بنابراين، نسبت به گذشته خويش اندوه و رنج و حزىن نداشته باشيم، چون آلودگى
  .ها را دارند به پاكى

  .حال كه چنني است پس خود را تنها خرج خدا كنيم، و نه هيچ چيز ديگر

  :و اين صريح آيات كتاب خداست. نش، و پديد آمده استچون مهه چيز براى ما آفري

ج البالغه آمده است كه خداوند دنيا را نه براى دنيا، بل براى غري آن آفريده است »2« »َخَلَق َلُكمْ «   .در 

  .و نه روز براى روز. و نه شب براى شب. يعىن خورشيد براى خورشيد نيست

  .و نه زمني براى زمني

______________________________  
  .70/ فرقان. كند خداوند گناه توبه كاران را به نيكيها بدل مى) 1(

  .29/ بقره) 2(

  41: عربت هاى روزگار، ص

  .و نه دريا و نه صحرا. و نه آمسان بود و نه زمني. آرى، اگر پاى ما در ميان نبود، دنياىي نيز در كار نبود
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  .آنچه در زمني است مهه براى انسان آفريده شد »1« »َخَلَق َلُكم ما ِىف االرِض مجيعاً «

چيزى جز وجود مقدس حق، رمحت پايدار و پيوسته، و نيز پرداخت . از اين رو، انسان نبايد خرج كسى جز خدا شود
  .ابدى را ندارد

ره   .رميمش اى را بر مى هاىي فراوان خواهد گرفت كه پاره ها و فايده و البته كسى كه در سايه خداوند باشد، 

   ره خنست

ره   !اى عظيم است و چه 

  .من با مشا خواهم بود، هركجا كه باشيد »2« »َوُهَو َمَعُكم اْيَن ما ُكْنُتم«

  .هركجا كه باشيد: گويد چون مى. و اين، تنها مربوط به برزخ و آخرت و قيامت نيست

ها  ها و لطف رمحت و لطفى كه برتر از متامى رمحتها، و  ها، و نيز عزتى كه باالى متام عزت يعىن قدرتى كه فوق مهه قدرت
  .جا با مشا خواهد بود هاست، در مهه و نيكوىي

انگيز است كه تنها در طول ده سال، هشتاد و چهار جنگ خونبار، توسط مشركني،  بسيار عجيب، شگفت و حريت
  .نتوانستند يهود، و كفار صورت گرفت، تا پيامرب را از ميان بربند اما چون خدا با او بود

. دارد و نيز از هر غلط و خطا و لغزش حمفوظ مى. كند آرى، خداوند انسان را در عموم احوال حفظ و محايت مى
ا بيم از دست رفنت دين مى لغزش   .سازد منزلت مى آبرو و ىب و يا براى مهيشه آدمى را ىب. رود هاىي كه در آ

______________________________  
  .29/ بقره. ام چيزها كه در روى زمني است براى مشا آفريداوست كه مت) 1(

  .4/ حديد) 2(

  42: عربت هاى روزگار، ص

هاى اعتقادى و علمى و فكرى در امان  و وى را از طوفان. بلى، آجنا كه خدا با انسان باشد، راه هالك بسته است
  .دارد مى
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راسد هاى شيطاِن بدخواه  و وسوسه. اميان خود را به باد ندهدو . در وقت مرگ نيز حافظ و نگاهبان انسان است، تا 
  .چون زماىن بس بالخيز است. او را تباه نسازد

  لذتى باال

  .اش نورانيىت داشت كسى را ديدم كه چهره  -احلجه ماه ذى -روز ششم حج

ره. غنيمت است، ساعىت با او بنشينم: با خود گفتم . برامي صحبت كنيد: گفتم. و كنار ايشان نشستم. رفتم. اى بربم و 
  .دامن من چيزى منى: گفتم. مشا بگوييد: گفت

  .ماند چون ديدم كنار آن چهره، و در شعاع و پرتو آن مهه نورانيت، و درخشش، و فروغ، چيزى براى گفنت منى

ى است، و در روزى مرا خرب كردند كه استاد علمى و تربيىت و اخالقى مشا، بر بسرت بيمار : و شروع به صحبت كرد، گفت
  .بيمارستان

فرزند مرحوم آية اللَّه العظمى حاج شيخ  -و نام استاد را هم گفت، وى مرحوم آية اللَّه حاج شيخ مرتضى حايرى،
  .بود -عبدالكرمي حايرى

. و مالقات ندارد. حال ايشان چندان خوب نيست: خواستم ايشان را ببينم، گفتند. سراسيمه خود را به آجنا رساندم
  .هاى آخر ايشان باشد كردم نـََفس  احساس

  .لذا به اصرار خواستم به هر صورتى كه هست دست كم چهره ايشان را ببينم

  .و استاد در آستانه سفر به سوى عامل باال. كسى جز من نبود. وارد اتاق شدم. و پذيرفتند

  دانيد كه باالترين لذت مردمان مومن هنگام مرگ ايشان است؟ هيچ مى

رت و بيشرت بدانيد يك روايت را يادآور مىبراى اينكه ا   :شوم ين حقيقت را 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  43: عربت هاى روزگار، ص
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  .مردن، هديه و ارمغاِن خدا به بندگان مومن خويش است »1« »ُحتَْفُة اْلُموِمن اْلَموت«

  !دارد؟ آيا بر كره زمىن كسى هست كه هديه را خوش منى

را دارمي كه زيباترين فضا و خوشايندترين سرا را به او نشان داده و بگويند چيزى منانده است كه تو را از اين  آيا كسى
  دار و اندوهگني شود؟ فضاى ِضيق و پر تنگنا خارج، و در آن جايگاه رفيع، برين، و بلند جاى دهيم، و او غصه

و نيز . و موقعيت خود را در عامل آخرت خواهد ديد چون انسان مطابق آيات كتاب خدا، پيش از مرگ جاى و مقام
  .دوستان و رفيقان خود را

  :فرمود ديد، پروردگار عامل امر منى و البته اگر انسان جاى خود و دوستان خود را منى

شت من بارياب. در ميان بندگان من جاى گري »2« »َفاْدُخِلى ِىف عباِدى َواْدُخِلى َجنَِّىت «   .و در 

كنند، در عوض در كنار  اگر او را از متام كسان و دوستان دور مى. برند كسى منى ن با اميان را در تنهاىي و ىبآرى، انسا
  .دهند بندگان پاك و صاحل خدا جاى مى

  .اند و اين بندگان پاك و صاحل، به فرموده حضرت رضا عليه السالم اهل بيت مكرم

  .كرد استاد با خود زمزمه مى

  .يعه بوداستادى كه به حق ش

ديدم، معناى اسالم، و شيعه بودن را هرگز  را با چشمان خود منى -مرحوم حايرى -اگر ايشان: گفت يكى از بزرگان مى
  .فهميدم منى

  !گويد هاى واپسني با خود چه مى و ببينم در اين حلظه. نزديك شوم: با خود گفتم

  :گفت پيوسته مى. و شنيدم. نزديك شدم

______________________________  
  .171، ص 82حبار، ج ) 1(
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  .29، 30/ فجر) 2(

  44: عربت هاى روزگار، ص

و در . ديد كه قرآن پيش از اين وعده كرده بود بله، او چيزهاىي مى »1« »ذِلَك َفْضُل اللَّه يُؤتِيِه َمْن َيشاء واللَّه واِسٌع عليمٌ «
  .فراواىن از آيات او را نويد و بشارت داده بود

  .رود ها به كنار مى َدِم مرگ پردهچون در 

  .بيند را مى - اهل بيت -و در آن حال است كه انسان رفيقان و ياران خود

شت را   .و 

آقا، مشا را به خدا، حال كه : پيش من آمد، و عاجزانه گفت. و ديد كه روحاىن هستم. جواىن مرا ديد. از اتاق خارج شدم
  .ما بزنيد، و بر بالني او نيز دعاىي خبوانيدپيش اين بيمار رفتيد، سرى هم به بيمار 

ديدم بيمار خوابيده است، و درست مثل استاد چشمان او نيز بر هم است اما با . وارد اتاق شدم. مانعى ندارد: گفتم
  !هاىي ك شنيدم اما چه حرف. گويد خود را نزديك منوده تا ببينم چه مى. اى دارد هاى خود زمزمه لب

هاى بانكى؟ و  خواهيد؟ و حساب خانه مرا مى: گفت و با فحش و توهني مى. داد ناسزا و دشنام مىاو به صورت رگبار 
  .گفت، ُمرد در مهان حال كه اينها را مى

   ره دوم

  .ها با يكديگر دارند خمتلف و گوناگون است عبور ما از صراط، بنا بر آيات و روايات، با اختالف و تفاوتى كه انسان

ا از صراط در زماىن به ميزان هزار سال قيامت كه هر روز آن، به صراحت آيات،  عبور پاره: تدر خرب آمده اس اى انسا
  .كشد پنجاه هزار سال است به درازا مى

______________________________  
  .54/ مائده. اين فضل خداست كه به هركس كه خواهد ارزاىن دارد، و خداوند خبشاينده و داناست) 1(
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  45: هاى روزگار، صعربت 

  .اى نيز بيشرت و پاره

اما، كسى كه از آغاز عمر، خود را جز به زير سايه خدا پناه نداده و پروردگار را مهان گفت، كه اياز به حممود، چنني  
  .كند كسى، به شتاب برق، متام اين راه طوالىن را سريع و تند عبور مى

اىي كه بر اين جاده  و مشا منى   .و هراسناك. گذرند چه دلواپسند مىدانيد آ

  .ريزند اى عظيم به درون آن، كه جهنم و آتش اليم خداست، فرو مى بينند كه ناگاه گشوده، و توده چون به چشم خود مى

كه طى منودن آن، انسان را هزاران سال در قيامت اسري، و . اى جز جاده خدا را طى نكنيد پس برادران و خواهران، جاده
  .رساند يز به جاىي منىدر آخر ن

  :خداوند، چه سفارش زيباىي در سوره انعام دارد

و تنها راه و جاده مرا . هاى گناه و خطا را طى نكنيد جاده »1« »َوَأنَّ هَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوَالتـَتَِّبُعوا السُُّبلَ «
  .دنبال كنيد

   ره سوم

ها خود گشوده  پيمايند، كه به حمض ورود ايشان درب آنان كه راه خدا را مى شت نيز دستاوردى ديگر است براى
  .شود مى

هاشان قوى و گرم، و مطمئني باشد، به حمض ورود، فرشتگان  و براى اينكه دل »2« »ِإَذا َجاُؤوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها  َحىتَّ «
  :گويند مى

  »سالٌم َعَليكم«

  درود بر مشا

است؟ دانيد اين سالم مى   چقدر پر 
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  چرا كه با اين سالم است كه وجود آدمى سراسر رجا، اميد، شادى، و سرور

______________________________  
  .153/ انعام. و اين است راه راست من، از آن پريوى كنيد و به راههاى گوناگون مرويد) 1(

شت برسند درهايش گشوده شود) 2(   .73/ زمر. چون به 

  46: زگار، صعربت هاى رو 

شت قطعى، حمقق، و مسّلم است و پى مى. شود مى   .برد كه ورود به 

   ره چهارم

اما خباطر آن خود را به گناه . باالترين لذت مشا در دنيا، بويژه ايام جواىن اين است كه زنان زيبا روى نصيب مشا باشند
نشان پاداش زناىن زيبا، خوش سرشت، و نيكو قامت را، كه زنان كنيد، و خداوند نيز به  و خدا را نافرماىن منى. افكنيد منى

ا بسى زشت مى   .دارد منايند، فراهم مى زيباى دنياىي در برابر آ

م زناىن كه خداوند خود انتخاب مى   .منايد آ

  .انتخاب خدا، غري از انتخاب مادر و خواهر و بستگان ما در دنياست

چون مشا روزگارى در دنيا، با وجود اين مهه فحشا و  »1« »َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ * ُلِؤ اْلَمْكُنونِ َكَأْمثَاِل اللُّؤْ * َوُحوٌر ِعنيٌ «
  .هاى فاسد ايستادگى كرديد، اينها، به پاداش شكيباىي و مزد صبورى مشاست ها، و صحنه منكرات، و فيلم

   ره پنجم

ره ره، از متامى    .استها برتر و باالتر  و اين 

  َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ «

شتهاىي را وعده  »2« »َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـرُ  خداوند به مردان و زنان مومن 
شتيان مهواره در آجنايند و نيز خانه. ها در آن جارى استداده است كه جوي شت جاويد و  وىل . هاىي نيكو در 

  .خشنودى خدا از مهه برتر است كه پريوزى بزرگ، خشنودى خداوند است
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______________________________  
  .22، 23، 24/ واقعه. اند كرده و حوران درشت چشم، مهانند مرواريدهاىي در صدف به پاداش كارهاىي كه مى) 1(

  .72/ توبه) 2(

  47: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

فته است انسان در دِل نامهوارى» سعادت«، و »صالح«، »فالح«   .ها 

ويژه خداوند، در متامى احوال » مهراهىِ «و » َمِعيَّت«برد،  ها نصيب مى هاىي كه انسان در پى نامهوارى» منفعت«از مشار 
  .است و امورات زندگى

   حكايت

  .مردى بصري كه زمني مهوار را نامهوار، و ناداِن نامهوار را مهوار ساخت: حكايتِ . 1

  49: عربت هاى روزگار، ص

  

   بصريت

  

و در مهني . كرد اى ابزار، زميىن صاف و مهوار را زير و رو مى انساىن بينا، بر اثر بيناىي و بصريتى كه داشت، با سلسله
  كوبد؟ خرد، از ديدن اين ماجرا بر او خشم گرفت كه چرا زمني مهوار را اينگونه در هم مى خرب، و ىب ىبميان، مردى نادان، 

و نيز از حتوالت و تغيريات خربى با خود . و از فردا غافل بود. ديد اعرتاض و ايراد او از اين رو بود كه اكنون را مى
فته  نامهوار و نامهگون مى دانست كه اين امر اگرچه زمىن را به ظاهر و منى. نداشت سازد، اما در پى آن آبادى و آباداىن 

  .ها به مهراه خواهد داشت و نيز سودها و منفعت. است
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  .شوند هاىي آلوده مى هاى خود به چنني خطاها و لغزش گريى ها و موضع هاى جاهل، مهيشه در جهت آرى، انسان

: بني، فرمود نگر و اكنون ساخت، به مرد نادان و امروزى ا زير و رو مىآن مرد بزرگ و بينا، كه با بيل و گاوآهن، زمني ر 
   هيچ فرياد مكن كه آبادى اين زمني، و هم ارزش يافنت و به نتيجه نشسنت آن در گرو مهني كند و كاو و زير و رو شدن

  50: عربت هاى روزگار، ص

  .كشتزارى سبز خنواهد بودزيرا هك اين زمني اگر امروز تن به تيغ گاوآهن ندهد، فراد  . است

رود، و بدن را از كار  مهچنانكه اگر ورم و زمخى چركني بر بدن ظاهر شود، و آن را با تيغ تيز نيشرت آشنا نكنند، پيش مى
  .كنند ماند كه چرا بدن را با نيشرت و تيغ پاره مى پس هيچ جاى اعرتاض منى. اندازد مى

ا مهچون مهانطور كه اگر پارچه د، و پاره ح: اى پر  رير و ابريشم و اطلس، به دست خياط سپارند، و او بر آن قيچى 
  .گريد پاره سازد، كسى بر وى خرده منى

و تا . شوند ها قطعه قطعه نشوند، جامه منى داند تا پارچه چرا كه او مى. كند بل اجرت و پاداشى نيز بابت آن پرداخت مى
  .ه زينت نيستندو هم ماي. پوشانند جامه نباشند بدن را منى

كوبد، و قطعه قطعه  كشد و آنگاه بر آن مى افكند و بريون مى اى از آتش مى درست مثل آهنگرى كه آهن را به كوره
  .توان يافت داند كه جز از اين راه به ابزار و آالت الزم دست منى سازد، چرا كه او بصري و آگاه است و به خوىب مى مى

تا از اين . سازد كند، و آنگاه آن را قطعه قطعه مى برد، و ذبح مى گوسفندى را به مسلخ مىو يا مهچون قصاىب است كه  
مهچنانكه بر آسيابان كه  . توان خرده گرفت پس بر او منى. هاى بيمار را سالمت خبشد هاى ناتوان را توان، و جان راه تن
  .گريند كوبد، خرده منى ها را در زير سنگ آسياب در هم مى گندم

بنابراين، ارزش گندم در . مانند ها نيز اگر آسياب نشوند آرد خنواهند شد و گرسنگان نيز در رنج گرسنگى مى گندم  چون
  .آسياب شدن است

پس حدادى مانند پروردگار و . ماند و آنگاه اين حقيقت را چاشىن كالم خود ساخت، كه انسان چيزى به مانند مشش مى
شرافت، اصالت، : هاىي مهچون اشند، و آنرا شكل داده و از آن وجود زيورها و زينتشاگرداىن نيز مهانند انبيا بايد ب

   خاكسارى، فروتىن، خشوع، مهر، و حمبت، و صفاى دل، و وفاى جان به دست
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  51: عربت هاى روزگار، ص

  .آورند

  .آيد و البته، منهاى اين كار، رضايت حق، از آهِن وجود انسان به دست منى

انبيا و امامان، : ماند، كه كشاورز هسىت، به مهراه شاگردان پرورش يافته خود، مهچون ان به زميىن مهوار مىانس: و نيز فرمود
هاى اعمال صاحل و بذرهاى اخالق پاك را در اين زمني بكارند، و هم مواظبت كنند كه هيچ آفىت بر دامان  خواهند دانه مى

  .ان رضايت خداوند شوندتا در نتيجه، تبديل به بوست. ها ننشيند اين دانه

  .بنابراين، هر گونه ايراد و اعرتاض به عملكرد خدا و انبيا، و نيز مقررات شرعى جاهالنه است

گريد، و از  از اين رو، مهچنانكه بر متام موجودات كارهاىي صورت مى. چون انسان نيز موجودى از موجودات جهان است
  .ماجرا مستثىن نبوده و نيست نشينند، انسان نيز از اين اين راه به مثر مى

نَساُن َأن يـُتـَْرَك ُسدىً «   .آيا انسان گمان برده است كه او را آفريدمي و رها كردمي »1« »َأَحيَْسُب اْإلِ

  .يعىن گمان برده است كه نبايد بر روى او كارى صورت گريد

جامه شرف و تقوى و پرهيز و   آيا نبايد پارچه اطلس وجود او به دست خياط هسىت سپرده و خياطى شود، و از او
  كرامت سازد؟

  آيا نبايد مشش وجود او به ابزار كرامت وو شرافت بدل شود؟

  قشرها

البته، اگر انسان خود را به خياط و حداد و كشاورز هسىت سپارد، و براى كشنت هواى نفس، خود را به قصاب عادل، 
   يابان هسىت دهد، به حتم به منافعى كه در نظر استها خود را به آس حكيم، عامل، و براى گرفنت قشرها و پوست

______________________________  
  .36/ قيامت. اند پندارد كه او را به حال خود واگذاشته آيا انسان مى) 1(

  52: عربت هاى روزگار، ص
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  .خواهد رسيد

   مهراهى

م به گونهمشار اين است كه خداوند در مهه جا و در مهه  هاى ىب و از مشار منفعت اى ويژه  حال با وى معيت و مهراهى، آ
  .و خاص، خواهد داشت

گونه مهراهى تنها منافع ظاهرى و حمدود با خود  البته، خداوند با متام موجودات جهان مهراه است و مهراهى دارد، اما اين
  .دارد

  .ه مهراه خواهد داشتاما معيت و مهراهى خاص، منافع و فوايدى ناحمدود، چه در آخرت و چه در دنيا، ب

مردمى كه خود را از گناه دور دارند، و نيز نيكوكار باشند، خداوند با  »1« »ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهم ُحمِْسُنونَ «
  .ايشان مهراه است

  .خبشد و جنات مى ها رهاىي و اين مهراهى، پيوسته و دائم است، و انسان را در حوادث و پيش آمدها و لغزش

  .هاى پر لغزش مرگ و قيامت به ويژه در حلظه

  .هاى سنگني مرگ باخرب شويد، آيات كتاب خدا را ببينيد خواهيد از حلظه اگر مى

هاست كه از دست  كسى كه با خدا نبوده است، هنگام انتقال از اين دنيا به دنياى ديگر، تازيانه: گويد قرآن مى
  .آيد فرود مى فرشتگان بر روى و پشت او

  .دانند و بس و هريك دردى با خود به مهراه دارد، كه تنها خود مى

آرى، وقىت كه انسان با خدا نباشد، خدا نيز با او  »2« »ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمَالِئَكةُ َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهمْ «
  .ها و بالها كه در پيش روى دارد بو وقىت كه خدا با وى نباشد چه عذا. نيست

  :شوند، قرآن نيز باز گفته است و اينكه چرا مالئك اينگونه با اينان مواجه مى

______________________________  
  .128/ حنل) 1(
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  .50/ انفال. زنند شان مى ستانند به صورت و پشت آن زمان كه فرشتگان جان كافران را مى) 2(

  53: عربت هاى روزگار، ص

اينان مردمى بودند كه از موجبات غضب و خشم خداوند پريوى  »1« »ذِلَك بِأَنـَُّهُم اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْضَواَنهُ «
  .كردند

ربا، زنا، ظلم به ديگران، و رعايت ننمودن : انگيخت، مهچون و زندگى آنان ماالمال بود از آنچه خشم خداوند را بر مى
  ...ا و مردم، وحق خد

  .داشت، گريزان بودند و نيز از آنچه موجبات رضايت و خشنودى خداوند فراهم مى

هاى زنگار گرفته، و   هاى پوسيده و آهن و راسىت خداوند با اينان چگونه روبرو شود؟ و اساساً اينان كه به پارچه
  آيند؟ مانند، به چه كار مى گوسفندهاى مردار و طالهاى پر غش مى

  ز جهنم جاىي ديگر سزاوار اين قوم خواهد بود؟آيا ج

  .اما كساىن كه با خدا بودند و خداوند نيز با ايشان بود، مرگ اينان را نيز بايد شنيد

لذا وقىت بر ايشان وارد . در روايت آمده است كه خداوند اختيار ملك املوت را در دستان چنني بندگاىن گزارده است
گويد اطاعت   ام آنچه مى و آماده. ام از جانب خدا آمده: گويد اه با نرمى و مالطفت مىشود خنست سالم گفته و آنگ مى

و . بيند و در مهني ميان كه حمتضر بر چهره ملك املوت نظر دوخته است، انوار تابناك اهل بيت را در باالى سر مى. كنم
امي سفارش اين حمتضر را داشته  آمده: فرمايد ىو آنگاه پيامرب م. گويد اينجاست كه ملك املوت بر آن انوار پاك سالم مى

  :گويد و ملك املوت به پاسخ مى. باشيم

  .يا رسول اللَّه، نسبت به او از پدر مهربانرت خواهم بود

  .كنند و پس از اينكه جانش را گرفت، روحش را ت حمل اعلى مهراهى مى »2« »انَا اْرَفُق ِبه ِمْن واِلِد َرِفيق«

  .انيم كجاستد كه البته ما منى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .28/ حممد صلى اهللا عليه و آله) 1(

  .162، 6حبار، ج ) 2(

  54: عربت هاى روزگار، ص

  .ام پيش من آمدى، و خوش آمدى بنده: گويد شنود كه خدا با او مى وىل در آجنا مى

كنار مزارى كه بدن وى در آجنا دفن شده است تا روزگار شود كه خود بر زمني باز گردند و در   و آنگاه به مالئك امر مى
پس برادران و خواهرامن، خدا را از خود . قيامت ساكن شوند، و خدا را بندگى كنند، و پاداش آن را در نامه او بنويسند

  .و خود از خدا دور نشويد. دور نكنيد

  55: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .است» رمحت«نگاه خداوند بر آدميان نگاه 

  .گر است جلوه» شت«و در آخرت در چهره » دين«رمحت خداوند در دنيا به صورت 

   حكايت

مردى كه با يك سخن صواب از مرگ رهيد، و تا جان به تن داشت، به شكرانه رهاىي، چاكرى و خدمت : حكايتِ . 1
  .را پيشه خود ساخت

  57: عربت هاى روزگار، ص

  

   نگاه رمحت
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  .به دليل قتلى كه دستان خود را به آن آلوده بود، جهت جمازات، به اعدام حمكوم شدمردى خطاكار، 

  .متام مردم شهر، در صحنه اعدام، به متاشا آمده بودند

  .اى جاى دادند هاى قصاص فراهم بود، و جمرم را بر چهارپايه مقدمات و زمينه

كردند، به متاشا  مثل ساير مردم كه جمرم را متاشا مىو . گذشت در مهني ميان، سلطان وقت، حممود غزنوى، از آجنا مى
  .ايساتد، و كمى بعد راه خود را گرفت و رفت

  .جمرم، از باالى بلندى، حممود را صدا كرد

  .و حممود ايستاد

اند،  آمدهاين درست است كه نظر و نگاه تو با نگاه و نظر اين چند هزار تن كه به متاشا : جمرم با آهنگى پر از سوز گفت
  اى عزيز، با اين رفعت و مرتبت كه تو دارى بايد! اند تا در مرگ من هلهله و شادماىن كنند، يكى باشد؟ و آماده

  58: عربت هاى روزگار، ص

  .نگاهى آكنده از مهر و مرمحت و ترحم. نگاهت نگاهى ديگر باشد

  .اده و بگذرىبه خدا هيچ روا نيست كه مرا با اين مجاعت دور از فكر وا! حممود

  شكرانه بازوى توانا

   ِبگرفنت دست ناتوان است

و هم پذيرفت كه نبايد نظرش با نظر مردم عام و عادى . منود، حممود را به فكر واداشت اين سخن كه صواب و صالح مى
و خانواهد مقتول  .و در مهاجنا خانواده مقتول را خواست. لذا دستور داد كه طناب دار را بر گردن او نياويزند. يكى باشد

ا خواست كه از قاتل ديه را خبواهند. وقىت به نزد حممود آمدند، وى با ايشان با حمبت متام رفتار كرد و نه جانش . و از آ
  .و يا جوامنردى كنند و گذشت. را
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ا نيز پذيرفتند برود خود را به حممود اما به جاى آنكه راه خود را بگريد و . و بدينسان حمكوم از چهارپايه پايني شد. و آ
و من نيز با تو . و كسى با تو كارى ندارد. تواىن بروى راه باز است، مى: حممود گفت. و ركاب اسب او را گرفت. رسانيد

  .هيچ كارى خنواهم داشت

مدار تو چرا كه حيات خويش را مرهون، مديون، و وا. مشا با من كارى نداريد، اما من با مشا كار دارم: جمرم به حممود گفت
و اين اقتضاى وجدان و انصاف و مروت است، پس مرا پيش خود . خواهم از اين پس در ركاب تو باشم و مى. هستم

  .و هرچه خبواهى، خادمانه و عاشقانه، اجنام خواهم داد. و براى خود خبواه. نگاهدار

  .تواىن با ما باشى مى: لذا گفت. حممود ديد اين سخن نيز سخىن حق و صواب است

   داستان انسان

   حال، داستان حممود، و داستان جمرم حمكوم، و ماجراى نظر وى كه

  59: عربت هاى روزگار، ص

خود نظرى ديگر بود، و نيز قصه ايستادگى آن مرد در كنار حممود و سخن او با وى، كه اگر تو را با من كارى نيست مرا 
  .مل، و شيطان و جنود اوستها و پروردگار عزيز عا با تو كار است، حكايت ما انسان

  آدم، حواء

  .يكى آدم و ديگرى حواء: ها به دنيا نيامده بودمي كه خداوند دو تن را آفريد ما انسان

شت، رجيم و رانده شد   .و از فيوضات حق نيز حمروم. و شيطان به دليل آنكه بر آدم سجده نكرد از 

ديد با وى در افتاد، و مهت را بر اين گماشت كه در كجى و   ىو از آجنا كه انسان را مايه ناكامى و حمروميت خويش م
دام ايشان نيست بكوشد   .كجروى و احنراف وى كه به واقع چيزى جز اعدام و ا

و هسىت . هيچ جرم، از سوى اين موجود نابكار به اعدام حمكوم شدند و بدينسان آدم و نسل ايشان در اين بزم آفرينش، ىب
  .نيز شاهد اين ماجرا
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اى ديگر  ها گونه هسىت متاشاگر است، و تو تنيز متاشاگر، آيا نبايد متاشاگرى: در اينجا به جاى آنكه آدم با خدا بگويد و
نظر رمحت، و خبشايش، و مهر . من با مشا نظرى ديگر دارم: باشد، خداوند خود كه عليم و حكيم و رحيم است، فرمود

  .كه البته جز از راه دين به مشا خنواهد رسيد

  .و زندگى را دنبال كنيد. مشا و نسل خود بر كره زمني وارد شويد: لذا فرمود

و البته دمشن مشا با جنود و لشكريان خود در كنار مشا خواهد بود، اما جهت رهاىي و جنات، دين را به امداد و نصرت مشا 
  .خواهم فرستاد

   يَ َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن َتِبَع ُهَدا«

  60: عربت هاى روزگار، ص

و نه . و اگر هدايت مرا پريوى كنيد هيچ وحشىت از اين دمشن نداشته باشيد »1« »َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ 
  .اندوهى

باشند، كساىن كه خود را با مدد از احكام، و دين، و نبوت، و امامت، و قرآن من حفظ كنند، و نيكوكار نيز : و فرمود
ا خواهم بود   .من نيز با آ

  .چاره خواهد بود پس مهچنانكه اين دمشن خطرناك در برابر من ناتوان و درمانده است، در برابر آنان نيز ناتوان و ىب

دنيا به صورت دين و  آرى اين نظر خاص و ويژه پروردگار است، كه در »2« »ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهم ُحمِْسُنونَ «
شت و رضوان جلوه   .گر خواهد بود در آخرت به صورت 

  :حال اين آيه را بشنويد كه چه زيباست

  »َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ «

  .دهم يعىن خود، به مردان و زنان مومن وعده مى

  .ناپذير است و البته وعده خداوند حتمى و ُخلف
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  »ي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَهاَجنَّاٍت َجتْرِ «

شت   .مانند دهم، كه در آن جاودانه مى ها وعده مى به 

  »َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدنٍ «

شت عدن را وعده مى   .كنم و نيز سكىن گزيدن در 

شت رضوان »3« »َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـرُ «   .و نيز 

  اكنون كه دانستيد خداوند با مشا چگونه است، پس در كنار اوعزيزان، 

______________________________  
ا كه از راهنماىي من پريوى كنند بيمى : گفتم) 1( شت فرو شويد؛ اگر از جانب من راهنماىي برايتان آمد، بر آ مهه از 

  .38/ بقره. شوند خنواهد بود و هرگز اندوهناك منى

  .128/ حنل. كنند پرهيزند و نيك مى كساىن است كه مىخدا با  ) 2(

  .72/ توبه) 3(

  61: عربت هاى روزگار، ص

مرا به تو : و هرچه حممود گفت. مهچنانكه آن جمرم گناهكار از حممود دست برنداشت. مبانيد، و دست از او برنداريد
  .من سراپا نيازم: او گفت. حاجت و نيازى نيست

ادهو البته اگر در كنار اي   .ايد ن نظر ثابت قدم منانيد و صبورى نكنيد پاى بر وجدان و انسانيت خود 

  .آرى، بايد با رغبت و ميل متام، اسالم و احكام آن را پذيرفت، و به دنبال آن نيز ايستادگى و پاميردى منود

آنان كه در راه خدا پا فشردند، فرشتگان رمحت بر آنان  »1« »َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكةُ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل «
  .آيند فرود مى
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. خواهند كه هراسى و اندوهى به دل راه ندهند و از ايشان مى »2« »َأالَّ َختَافُوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكنُتْم تُوَعُدونَ «
شت را مىو هم بشارت    .دهند 

  .زيرا كه اينان، تنها به رضايت خداوند تن داده و بر پيمان او استوار ماندند

  »ِبَعْهِدهِ   َمْن َأْوىفَ   بـََلى«

  .كسى كه بر عهد و پيمان خداوند وفادار باشد

  .هاى او بر بندگان خويش است عهد خداوند،، جمموعه نعمت

  .را دادم كه آثارم را بنگريدچشم : گويد عهد خداوند بر اين است كه مى

و پيامرب را، تا . و قرآن را، تا شيوه بندگى را بياموزيد. و بدن را تا در عبادمت به كار بنديد. و گوش را تا سخنم بشنويد
  .اى باشد ميان مشا و من رابطه

  ند، و در حفظ و اجراى آن نيز پيگريكساىن كه وفادار به پيمان خداوند باش  »3« » ِبَعْهِدِه َواتـََّقى  َمْن َأْوىفَ   بـََلى«

______________________________  
  .30/ فصلت) 1(

  .30/ فصلت) 2(

  .76/ آل عمران) 3(

  62: عربت هاى روزگار، ص

  .و خويشتندار، و ثابت قدم

  .ستدار و عاشق استاينان در مشار متقيان خواهند بود، و خداوند ايشان را دو  »1« »َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «

  كنيد؟ مشا اگر عاشق باشيد، براى معشوق خود چه مى
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  .منايد كسى كه معشوق او نوشنت باشد، چيزى براى او سنگني و مانع منى

اين است كه بيدارى و خواب را . و بيشرت در كنار معشوق خود باشد. كوشد متام موانع را از سر راه خود بردارد و مى
  .ها را، چون عاشق پيوسته در تالش است كه معشوق خويش را دريابد سفرها و ميهماىنشناسد، و نه  منى

  .يكى از بزرگاِن دانشور شيعه، وجود مبارك مال صاحل مازندراىن است

  .ايشان داماد مرحوم مال حممد تقى جملسى بود

  .گفتاين بزرگوار كتاب شريف اصول كاىف را در دوازده جلد، عاملانه و حكيمانه، شرح  

  .كه زيباترين شرح بر اصول كاىف است

و تنهاىي اما غربت او را هرگز از كوره در نربد، و هيچ . و غريب. او روزگار حتصيل خود را در شهر اصفهان گذرانيد
  .شكست نداد

نگني و از اين رو براى او كه در قّله غرائز جاى دارد، تنهاىي و غربت، بسيار س. جوان، غري از انسان ساخلورده است
  .منايد دشوار مى

هاى گندم و جو سد كرد، اما   هاى خربزه و هندوانه، و پوسته مرحوم مال صاحل، در ايام حتصيل، گرسنگى خود را با پوست
  .گرسنگى او را شكست نداد

ى از ا ها كتاب خود را برداشته و در گوشه او حىت پوىل كه با آن روغن چراغ را خريدارى كند نداشت، اين بود كه شب
ره مى دستشوىي مى   .گرفت نشست و از پرتو چراغ آن 

  هاى آن زمان كه مثل امروز آرى، چهار ساعت و يا بيشرت، نشسنت كنار دستشوىي

______________________________  
  .76/ آل عمران) 1(

  63: عربت هاى روزگار، ص
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ويه بلكه او اين مهه را با . آزرد، او را شكست نداد مى اى، و بوى تعفن نيز انسان را سخت كاشى و چيىن نبود، و نه 
  .چون عاشق بود. و مهني بود كه مال صاحل مازندراىن شد. مقاومت خويش شكست داد

ا را شكست مى. دارد و از پيش پاى خود برمى. گذراند عاشق، مهه موانع را از سر مى   .دهد و آ

  .داده باشدامي كه مانعى، عاشقى را شكست  و ما تاكنون نشنيده

من، عاشق بندگان متقى و پرهيزگار خود : گويد حال اين سخن خداوند است كه مى »1« »َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «
  .باشم مى

  .تا ميان من و ايشان مانعى در ميان نباشد. دارم و اين يعىن هر مانعى كه بر سر راه آنان سبز شود، از ميان برمى

اىي كه ن سبت به پيمان خداوند پايدار و ثابت قدم و وفادار نباشند، موانع يكى پس از ديگر در پيش روى خود اما آ
  .رسند اين است كه به هر سو بروند به مانع مى. و كسى نيست كه آن مهه را از سر راه ايشان بردارد. دارند

  .كه گرداگرد آنان خواهد گرفتآرى، رفيق بد، شهوت حرام، فريب پول و صندىل و مقام خوردن، موانعى است  

فروشند، هرگز  كنند، و آن را به چيزى ناچيز مى كساىن كه عهد خداوند را وفا منى: فرمايد اين آيه شريفه را تامل كنيد، مى
  .برند از رمحت حق سهمى منى

ِِْم َمثَناً قَِليًال أُولِئَك َال َخَالَق هلَُ «   »ْم ِيف اآلِخَرةِ َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْميَا

  .فروشند، و هم تعهدات و شخصيت انساىن خويش را چرا كه فكر و انديشه را به پوىل اندك مى

سيد الشهدا را از پاى درآوريد، و پرسيدند در مقابل به چه خواهيم رسيد، و هركدام چيزى : مگر نه اينكه در كربال گفتند
  اى را حصري خرما وعده كردند، شنيدند، پاره

______________________________  
  .76/ آل عمران) 1(

  64: عربت هاى روزگار، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .اى دينار، و برخى نيز پست و مقام را و پاره

  اگرچه اين سى هزار فروشند تعهدات خداوند، در بازگشت، به آنچه پيش از اين به آن وعده شدند، نرسيدند،

  »َوَال ُيَكلُِّمُهُم اللَّهُ «

  .اى با اينان سخن خنواهد گفت روز، تا به ابد، حىت كلمهو خداوند در آن 

  .شنوند يعىن اگر هزاران هزار بار، خدا را صدا كنند پاسخى منى

  »َوَال يـَْنُظُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «

  .و خداوند در آن روز، بر اينان، به رمحت نظر خنواهد داشت

  ور داشتندچرا كه در دنيا خويش را از نظرگاه خداوند د

  .و از خنكاِى نسيم اهلى به هواى سوزان و كشنده روى آورند. و تو گوىي از گلستان به كوير رفتند

  »َوَال يـُزَكِّيِهمْ «

  .شود و نيز از جمموع گناهان ايشان، هيچ خبشوده منى

  .و براى ايشان عذاىب بس دردناك است »1« »َوَهلُْم َعَذاٌب أَِليمٌ «

  .فن اصول، مفهوم خمالف نيز دارد اين آيه، بنابر قوانني

  .كه از حوزه نظر خداوند دورى نگزيدند، و وفادار به عهد خداوند ماندند. مفهوم خمالف آيه مربوط به مردم ديندار است

  :مفهوم خمالف آيه اين است

  .داشت اى كساىن كه به عهد خداوند وفا كرديد، در قيامت نصيىب وافر و فراوان از رمحت خداوند را خواهيد

  :اگر دوست داريد دورمناىي از نصيب رمحت خداوند نسبت به خود بدانيد، به اين سخن سلمان گوش فرا دهيد
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______________________________  
  .77/ آل عمران) 1(

  65: عربت هاى روزگار، ص

از آن، در اين دنياى اگر رمحت خداوند را عدد صد به حساب آورمي، تنها يك عدد : گويد، كه سلمان از پيامرب مى
كه يكى از آثار اين رمحت در متامى مادران موجودات زنده نسبت به . وسيع، در ميان متام موجودات عاَمل نشر يافته است

اما نود و نه قسم آن را جهت قيامت نگاه داشته است، و در قيامت نيز اين رمحت را مجع و با آن . باشد اوالد خود مى
  .سازد، و سپس خرج بندگان مومن خود خواهد منود مى رمحت باقيمانده مهراه

  .ساز اين مهه فيض است پس مرحبا به خداباورى و ديندار بودن كه زمينه

  .و مفهوم ديگر آيه اين است كه خداوند با مومنان و دينداران سخن خواهد گفت

  :گويد ايشان را سالم مى و در البالى آيات نيز به صراحت آمده است كه به حمض ورود مومنان، خداوند خود

  .خداوند بر مومنان نظر رمحت خواهد داشت: و مفهوم ديگر اينكه »1« »َسَالٌم قـَْوًال ِمن رَّبٍّ رَِّحيمٍ «

  .و نيز گناهان ايشان، به مامى، خبشوده خواهد شد

  .براى اينان هيچ عذاب و رجنى در ميان خنواهد بود: و مفهوم فراز آخرين نيز اينكه

______________________________  
  .58/ يس. سالمى كه سخن پروردگار مهربان است) 1(

  67: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .انسان در كف شيطان اسري و گرفتار آمده است

  .راه رهاىي جز عنايت و محايت خداوند، و اولياء گرام، چيزى ديگر نيست
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   حكايت

  .ن مرد خدا، از قفس رهيدمرغى كه به ُميِن نگاه آ: حكايتِ . 1

  ...و پريد

  69: عربت هاى روزگار، ص

  

   مرغ نواخوان

  

مردى از مردان خدا، بر آستانه منزل خويش ايستاده بود، و كودكى را ديد كه مرغى نواخوان را صيد، و آن را در قفسى  
  .كوچك جاى داده است

و پيوسته روزگار آزادى، . و جز حسرت چيزى نداست. بوداى منانده  براى مرغ نواخوان، در آن قفس تنگ، نواىي و نغمه
نزار را ياد مى و در فضاى شعور خود، آن فضاى واسع و فراخ و سبز را با آن . كرد و جنگل، و گلستان، و مرغزار، و 

  .ساخت كرد، و مهني، بر رنج او افزون مى نا سنجش مى سراى باريك و تنگ و كم

  .برخوردار از فهم و ادراك و شعورند اساسًا، متام موجودات عامل،

  .شود و در اين جهان هسىت، موجودى كه از شعور منها باشد، يافت منى

  .باشند شود كه مجادات نيز برخورداراز شعور مى حىت از آيات كتاب خدا، به خوىب، استفاده مى

  :و دليل واضح و روشن آن نيز اين آيه مباركه است

  70: عربت هاى روزگار، ص

گوييم، كه از آنچه انسان بر آن اجنام داده  روز قيامت به زمني مى »1« »َهلَا  ِبَأنَّ رَبََّك َأْوَحى* ْوَمِئٍذ ُحتَدُِّث َأْخَباَرَهايَـ «
  .است، باز گويد
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توانست متام رفتار و طرز و روش ما را ثبت، و  حال اگر زمني موجودى نادان و به دور از شعور بود، چطور و چگونه مى
  .خود نگاه دارد، و در روز قيامت ىن به دور از كمرتين خطا و اشتباه باز گويددر 

  .چيز برخوردار از شعور است شود كه مهه بنابراين، معلوم مى

چرخد، كه مهچنان  اى در گرد خود مى اگر اين زمني از شعور دور و منها بود، پس چگونه در طى ميلياردها سال، به گونه
  .استپديدآور شب و روز 

اى ديق و بانظم است كه منمجمان، با ابزار دقيق جنومى خود، در تقومي سال قبل، ساعت و دقيقه و حىت ثانيه  و به گونه
  .اند حتويل سال بعد را نيز معني كرده

م زمان و ساعت و دقيقه و ثانيه   .شود ها پيش و پس منى اى كه در طول سال آ

  .گردد و نيز آغاز مى اى مشخص متام، يعىن، سال مطابق ثانيه

  اگر اين شعور نباشد، پس شعور يعىن چه؟

البته، ما بنابر آيات كتاب خدا، به شعور متام موجودات اميان و وقوف دارمي، اما براى آنان كه ربطى با اين آيات ندارند  
  .هر چيزى كه در اين هسىت است به يك منبع با شعور وصل است: گوييم كمى ختفيف داده و مى

ن و جنگل سپرى ساخته و ديگر هيچ ناى خواندن نداشت و  خوان، و خوش غزل مرغ خوان، كه روزگار عمر خود را در 
  .رفت، ناگهان چشمانش به آن مرد خدا افتاد پيوسته در حسرت بود، و مهواره از اين سوى قفس به آن سو مى

هاى زندگى، به متامى،   ها و پيچيدگى است كه گرهكه تنها با نگاه ايشان . عزيزان، چشم به چشمان مردان خدا بدوزيد
  .گشوده خواهد شد

   جاىي ديگر نظر نيندازيد، كه نامردان و نامردمان و ناحمرمانند، و جز گره بر گره

______________________________  
  .4، 5/ لزالز . كند، از آنچه پروردگار به او وحى كرده است در اين روز زمني خربهاى خويش را حكايت مى) 1(

  71: عربت هاى روزگار، ص
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  .نشانيدن، كارى ديگر ندارند

  .منايند و درد را افزون و بيش، و رنج را سنگني و سنگينرت مى

  .هاى پروردگارند مردان خدا، آيات و نشانه

  .يعىن مرداىن كه به حقيقت، و از سر صدق، دين و باور و اميان دارند

  .كنند گشاىي مى گرهو چون دين و اميان دارند  

  دارى؟ زندگى را دوست مى: به يكى از مهني مردان خدا گفتند

شب را براى بندگى و اطاعت . خواهم و عشق من زندگى است، و زندگى را براى شب و روز آن مى. عاشقم: گفت
  .خداوند، و روز نيز براى اينكه گره از كار فرو بسته بندگان خدا بگشامي

  .بندگان خدا، يعىن چه خوب و چه بد: بلكه گفت. بندگان خوب و مومن خدا بگشاميگره از كار : و نگفت

گشاىي دارد،  دارد و نيز گره چون وقىت خدوند خود نسبت به بندگان بد و نافرمان خويش، خوىب و رمحت و مرمحت روا مى
  .چرا ما دريغ ورزمي و اينگونه نباشيم

ا نيز به جرگه خوبان متايل، و به سوى خوىب، خواهان اساساً خوبان اگر احوال َبدان را دقت و حت قيق و رسيدگى كنند، آ
  .شوند و راغب و مايل مى

  .مهچنانكه بدان اگر آهنگ خوبان كنند، و از اصالح احوال ايشان غفلت نورزند، نيز مايه خوىب ايشان خواهد بود

  .دارد ه خوىب ايشان را نيز فراهم مىو مهني، زمين. شود زيرا كه خداوند نيز دستگري و مددكار آنان مى

رسد مايوس و نوميد  شود، و نه وقىت به پريى مى حال چنني انساىن كه چنني شب و روزى دارد، نه زود اسري و فرسوده مى
  .و دلتنگ خواهد بود

حزىن كسى كه طى دوران عمر خود، در دست خدا بوده است، اكنون كه به دوران كهولت و پريى رسيده است، غمى و 
  .و اندوهى خنواهد داشت
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خدا ما به به لقاء و ديدار : گويد و از اينكه به پريى رسيده است نيز خرم و شاد و خشنود خواهد بود، چرا كه با خود مى
   خود نزديك منوده است، و چيزى منانده كه

  72: عربت هاى روزگار، ص

  .ها خندان و شادمان باشيم ها و اشك در اوج گريهها گريان شوند، و ما نيز  براى رفنت و مردن و مرگ ما، چشم

اى مرگ را به آغوش گري كه چشمان مهگان بر تو   حسن جان، به گونه: على عليه السالم به امام جمتىب عليه السالم فرمود
  .گريان و اشكبار باشد، اما خود لب به خنده بگشاىي

  .دارد چون مرگ و مردن، كام و خوشى و گواراىي و لذت خاص خود را

  .البته، اين لذت و شادماىن و سرور، تنها براى ما خواهد بود

  :هاى شراخبوار، و خراب، و آلوده، و َتر دامن، با خود نگويند يك وقىت آدم

  !هرگز. مان نيز با مسرت و سرور مهراه است خوش بر احوال ما كه مرگِ 

و خود را به حلقه ما . هاى حرام و ناروا بشوييد خواهيد در سرور ما سهيم باشيد، دست از اين كيف مشا هم اگر مى
  .بلكه بسى خطرخيز و پُر بالست. وگرنه در آجنا خربى از شادماىن و خرمى، و خوشى و لذت خنواهد بود. رسانيد

اىي كه چون مشا بودند، پيش از آنكه به آجنا برسند و بالهاى پياپى را با چشمان خود شاهد باشند، به فرياد گفتند   :آ

خدايا، ما را دوباره بازگردان، تا كردار صواب، صالح، اليق و سزاوار  »1« »َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلاً ِفَيما تـَرَْكتُ * َربِّ اْرِجُعونِ «
  .را به كار بندمي

ا گفته شد دستان مشا ها را در كف  رويد كه تاوان و جمازات و جرميه متام جرم و به جاىي مى. دهانتان را ببنديد: و به آ
اد   .خواهند 

تواند دريابد كه  زيرا تنها اوست كه مى. زباىن با او بگويد مرغ تا مرد خدا را ديد، احساس كرد درد خود را بايد به زبان ىب
  .خرد، او را در اين قفس تنگ، دلتنگ و اسري ساخته است چگونه كودكى شوخ، هرزه و بازيگوش، و نيز نادان و ىب

  كوفت، تا ه پر و بال خود را به اين سوى و آن سوى مىاين بود كه پيوست
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______________________________  
  .99، 100/ مومنون) 1(

  73: عربت هاى روزگار، ص

خرد در بند و گرفتار  و با نگاهى افسرده و غمبار آن مرد اهلى را فهمانيد كه در كف ناداىن ىب. و منود. درد خود را بنمايد
  .است

هاى پاك را بنمايانيم كه در اسارت نفس شيطاىن  ، كه بايد با رفتار و حركات خود، انبياء و ائمه و انساندرست مثل ما
  .كه فهم هيچ زباىن را ندارد  -شيطان -خويشيم، و گرفتار در كف موجودى

و اينجا جاى من . گرفتارم: گويد آن مرد اهلى، و بصري و دلسوز، از نوع نگاه آن مرغ غزخلوان خواند كه با نگاه خود مى
  .و مرا براى اين قفس تنگ نيافريدند. نيست

   مرغ باغ ملكومت چه دهم شرح فراق

   كه در اين دامگه حادثه چون افتادم

  من ملك بودم و فردوس برين جامي بود

   آدم آورد در اين دير خراب آبادم

  :شد، و به طفِل قفس در دست رو كرد و گفت مرد اهلى كه نگاه بلبل را به خوىب خواند، بر درد پرسوز او واقف و آگاه

  فروشى؟ مى. پسر جان، قفس براى تو، اما اين مرغ را من خريدارم

  .فروشم مى: گفت

  به چند؟: پرسيد

  .»1«  به يك شاهى: گفت

ا و ارج و ارزش آن را هيچ  مرد اهلى ديد اين بچه حىت در قيمت   .داند منىگذارى نيز دچار ناداىن و ناخبردى است، و 
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  .ماند عزيزان، هواى نفس به مهان بچه ناخبرد مى

  .اى نادان و ناآگاه، مانندتر است مهچنانكه پريمرد آلوده و پرهوس، به بچه

  خرد را مانند اى ىب مهانطور كه جوان رو به دنيا منوده، و از آخرت غافل نيز بچه

______________________________  
  .بيستم لایرواحد پول خرد، يك ) 1(

  74: عربت هاى روزگار، ص

  .است

  .فهمد ها را نيز اشتباه مى و البته انسان وقىت كه بچه باشد متام قيمت

زميىن در فالن زاويه شهر،  : گويند ارزد، مى دنيا به چند مى: عقل، بگوييد اگر به مهني آدمهاى پنجاه، شصت ساله، و ىب
اى سى ميليون . و ويالىي به ارزش بيست ميليون تومان. ارمكنار خيابان، به مرتى دويست هزار تومان د و ماشيىن به 

حال اگر به . ارزد دنيا به نزد من به مهني ميزان مى: گويد زند، و حاصل مجع هرچه باشد، مى و بعد مهه را مجع مى. تومان
به مهني : گويد و مى! ده شاهى: يدگو  ارزد؟ مى آخرت به چند مى: مهني ناداِن جمنوِن شصت ساله، و صد كيلوىي، بگوييد

  .خاطر نيز با آن معامله و داد و ستد ندارمي

  اصًال، چه كسى رفته، و آجنا را ديده تا خربى براى ما آورده باشد؟: گويد و هم مى

د آجنا خواه خداىي كه خود مى. نادان، الزم نيست كسى به آجنا برود و باز گردد و ما را از چند و چون ماجرا با خرب سازد
  .را بر پا كند، در البالى آياتى فراوان ما را خرب كرده است

راسىت، چه كسى برود و براى ما خرب بياورد و اصًال اگر تقى، حسن، و يا ديگرى بروند و با خود خرب بياورند هيچ باور 
  كىن؟ مى

  .ردىك شدى، و قبول مى خواسىت بپذيرى و قبول كىن حرف خود خدا را پذيرا مى تو اگر مى
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خرِد كم حواس، و نادان پر َهَوس، تو حرف يكصد و بيست و چهار هزار پيغمرب صادق و راستگو را نپذيرفىت، آيا  ىب
  !پذيرى؟ حرف حسن و تقى را مى

اند دچار بيم و هراس  اينها وقىت درون چاله قرب افتاده: جز اين است كه اگر حسن و تقى نيز خرب بياورند، خواهى گفت
  .نيز ديوانهاند، و  شده

گرداند، تا زندگان كافر را با خرب كند، كه در آجنا چه  آرى به مهني خاطر است كه خداوند حىت نفرى از مردگان را باز منى
  .خرب است

خرب مرغى خوشخوان و خوشنوا و خوش خط و خال كه با نغمه  لذا آن كودك ىب. گذارند ها را كم مى خربها، قيمت بله ىب
  ا راو آهنگ خود كه جا

  75: عربت هاى روزگار، ص

  !فروشم به يك شاهى مى: داد، گفت نوازش مى

  .مرد اهلى دست به جيب برد، و دينارى از طال بريون آورد و به آن بچه داد

  .اما اين براى آن مرد اهلى چيزى نبود. بچه دينار طال را كه ديد، از خود بيخود شد، و مست كرد

  .ى مست و مدهوشندها با درهم دينار  عقل آرى، ىب

اما كسى چون يوسف كه بر مسند وزارت تكيه دارد، و متام ثروت سرزمينمصر در كف اوست، در پيش چشمان نافذ و 
  .هاى روان بيابان يكى است و برابر تيزبني او، آنچه داراست، با شن

  »ِعْنِدى ااحلََْجر َوالَذَهب  َواْسَتوى«

  .كف مشاست، در پيش چشمان من يكى استهاى صحرا با آنچه از طال در   ريزه سنگ

و آنگاه دست به درون قفس برد، و مرغ خوشخوان را بريون كشيد، و او را براى مهيشه از اين فضاى تنگ و سراى پر 
  .تنگنا رها، و در اين فضاى واسع و پر دامن به پرواز درآورد

نزار و سبزه رها و كنار چشمه. هاى سرسبز ه جنگلو ب. زار رسانيد و مرغ رفت، و خود را به مرغزار و    .ها و رودها، و 
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آميز، و پس از اين  آموز و حكمت و دنباله آن نيز شريين است، و عربت. رسد جا به پايان خود منى وىل ماجرا در مهني
  .خواهد آمد

  77: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

وگرنه . و جايگاه خود خرج و صرف و هزينه شوند و سزاست كه در مقام. ها، هر كدام، جايگاه خود را دارند نعمت
  .نوعى ستمكارى و تعدى و جتاوز و از حد خود درگذشنت است

  .شود اى ديگر از ستم و جتاوز تلقى مى ناديده انگاشنت حقوق ديگران نيز گونه

   حكايت

خراشى كه بر جلد كتاىب افتاده مرحوم شيخ عباس قمى رمحه اهللا كه پس از مرگ، فرزند خويش را از زخم و : حكايتِ . 1
  ...بود، خرب كرد

  79: عربت هاى روزگار، ص

  

   برزخ

  

اينكه خبشى از آيات كتاب خدا، به بيان حيات پاِك بندگان پارسا، اليق و شايسته حق اختصاص يافته است، تنها خباطر 
هاى حيات آنان را در  و نيز زيباىي .اين است كه افراد بشر، از حيات و زندگاىن آنان پيام، پند، درس و عربت گريند

چرا كه هركس برخوردار از اينگونه . فضاى زندگى خود جتلى داده و تدرجيًا، شايستگى و اهلّيت و سزاوارِى الزم را بيابند
گمان، متامى درهاى رمحت، فيض، َشَفَقت، آمرزش و خبشايش حق را بر خود  ها باشد، ىب ها، و اهليت ها، لياقت فضيلت

  .د گشودخواه

  ناخرسندى خداوند
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اى سنگني و گزاف، كه براى  آيد كه پروردگار عزيز عامل، با توجه به خرج و هزينه از آيات سوره مباركه مومن به دست مى
فرد فرِد انسان داشته است، هيچ رضايت و خرسندى و خشنودى ندارد، كه ايشان به دور از قافله و كارواىن باشند، كه او 

ا ياد م   .كند ىاز آ

  80: عربت هاى روزگار، ص

   ظلم عظيم

و اگر به اختيار خود، از آن كاروان، جداىي و دورى جويند، و پيشوا و مقتدا و رهرباىن غري از آن بزرگواران كه خداوند از 
چرا كه  .اند پايان حق را بر خود خريده آنان ياد فرموده است برگزينند، به ظلمى عظيم خود را آلوده، و رنج و عذاب ىب

هاىي كه  هاى خداوندى را، اعم از جسم و جان و مشاعر و احساسات، و نيز نعمت ها، و خبشش ها، َدِهش متام نعمت
و اين چيزى . اند بريون از تن و جان است، با اقتدا و پريوى از ناپاكان، در غري مقام و جايگاه خود خرج و صرف منوده

  .باشد جز ظلم و جتاوز منى

   پيامربان

حال، اگر كسى اين . هاى اهلى، هركدام، جاىي خاص براى مصرف دارد، كه در جاى خود نيز بيان شده است متنع
ا جتاوز منوده است نعمت   .ها را در حملى جز آجنا كه خداوند معني فرموده است، خرج و صرف منايد، از مرز و حدود آ

چون آنان به دليل طهارت و قدس و . ايت نكرده استو افزون بر اين، زمحات پاكان، پاكدالن و نيكان را نيز رع
چرا كه ميان انسان و پيامربان و امامان، اتصال، پيوستگى، . شايستگى خود، تا روزگار قيامت بر گردن مهگان حق دارند

  .و ارتباطى حقيقى و باطىن و معنوى وجود دارد

. و البته، برادر بر برادر حق دارد. قرآن جميد، پيامربان را برادران مردم به مشار آورده است »1« »َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً   ِإَىل «
  .خرد اما خداوند اين فرياد را به چيزى منى. ها فرياد كنند كه ايشان بر ما حقى ندارند هرچند انسان

   مهرى ىب

   افزون بر صرف نعمتها در جايگاهى جز جايگاه خود كه ظلمى فاحش
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______________________________  
  .84/ هود. و به سوى َمْدَين برادرشان ُشعيب را فرستادمي) 1(

  81: عربت هاى روزگار، ص

  .آاليد و آشكار است، عدم مراعات حقوق حقداران نيز، ظلمى ديگر است، كه انسان خود را به آن مى

  .ساخنت حقوق ايشان بسى سنگني و گران استداران پيامربانند، كه تضييع و اتالف و تباه  و از مشار حق

  .توجه باشد التفات و ىب اعتنا و ىب ترين ستم و حق كشى آنست كه انسان نسبت به ايشان ىب و عظيم

مهرى نيز آنست كه انسان به غري از ايشان اقتدا و تأسى و پريوى منايد، و شكل، و شيوه، و  و باالترين جفا و جور و ىب
  .ري ايشان خبواهدنقش زندگى را از غ

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  »َمْن َتَشبََّه ِبَقوٍم فـَُهَو ِمنـُْهم«

  .هركس به قوم و مردمى شبيه و مانند شود، از ايشان است

بنابراين، اگر كسى از پى نااهالن رود، و دل در گرو ايشان سپارد، و با فرهنگ ايشان زندگى را سپرى سازد، در صف 
  .ن نيز خواهد بودايشا

   عامل پس از مرگ

  :حال، به يك آيه عنايت فرماييد

  .كه عاَلمى پس از مرگ و پيش از وقوع و ظهور قيامت است. البته، قسمت خنست آيه به عاَمل برزخ اشاره دارد

تامل، به دست ها و اطالعاتى جذاب و قابل  ما از عاَمل برزخ، از رهگذر آيات و روايات، و نيز اولياء خدا، دانستىن
  .دارمي

  .بيند فرزند مرحوم حاج شيخ عباس قمى رمحه اهللا پدر بزرگوار خويش را پس از مرگ، از عاَمل برزخ به خواب مى
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ا كه مرگ را فنا و نيسىت و خاموشِى پيوسته و دائمى مى   !انگارند، براى اينگونه مسائل چه پاسخى دارند؟ راسىت آ

  كنند، مرگ را اينگونه تلقى و تصور زندگى مىالبته، متام آنان كه در اروپا 

  82: عربت هاى روزگار، ص

  .منايند و ارزياىب منى

در . كتاب عاَمل پس از مرگ، كه در پاريس نوشته و نشر يافته است را خبوانيد، كه بسيار جذاب، گريا و خواندىن است
 در عامل برزخ، اطالعاتى جالب و قابل توجه در  بينيد كه صاحب اين اثر، از احواالت اموات و مردگان اروپاىي آجنا مى

  .كتاب خود گرد آورده است

يك جلد كتاب حبار، چاپ كمپاىن، از فالن عامل، : و گفت. پدرم، پس از مرگ، به خواب من آمد: فرمود ايشان مى
  .ام جهت مطالعه، به گرو و امانت گرفته

آن كتاب را به . و اكنون دلواپس و نگران و ناراحتم. س دهمو در زمان حيات فراموش منودم كه آنرا به ايشان باز پ
  .صاحب خود بازگردانيد

هاى خود، بريده، جدا و قطع  با مردن و مرگ، ربط و رابطه انسان، به هيچ روى، با هيچيك از آثار و اعمال و انديشه
  .خنواهد شد

و درست به مهان كتاىب برخورد منودم  . جستجوىي منودمها گشىت زده و  البالى كتاب. از خواب برخاستم: فرمود ايشان مى
. و به راه افتادم تا به دست صاحب خود برسامن. كتاب را با خود برداشتم. كه پدر نام و نشاىن آن را در خواب داده بود

  .و كتاب نيز از دستم رها، و بر زمني افتاد. ميان راه به زمني افتادم

ك و غبارى كه بر جلد آن نشسته بود، با عباى خود گرفتم و به راه افتادم، و به دست برخاستم و كتاب را برداشته، و خا
كتاىب كه من به امانت گرفته بودم بر : به من گفت. اما، مهان شب، پدرم را دوباره به خواب ديدم. صاحب آن سپردم

  .بابت اين نيز ِحليَّت خبواه از. جلد آن خراشى و زمخى نبود، امروز كه بر زمني افتادى بر جلد آن خراشى نشست

  .هاى خود را پاك، صاف، روشن و تصفيه كنيد ايد حساب و كتاب برادران و خواهرامن، تا منردهن و از دنيا نرفته

  شيخ عباس قمى فرزندى داشت كه حاضر و آماده جهت اجنام كار پدر بود، اما مشا چه؟ آيا چنني فرزندى را داريد؟
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  83: عربت هاى روزگار، ص

هاى خود آمده، و از ايشان اجنام  از اين گذشته، آيا به مشا اذن، اجازه و رخصِت اين را خواهند داد كه به خواب بچه
  تصفيه كار خود را خبواهيد؟

مگر هر كسى در جهان پس از مرگ، شرف، اعتبار، احرتام، و آبروى حاج شيخ عباس قمى را دارد كه از خدا خبواهد 
  هاى خود را بگشايد، و خداوند نيز اجازه و جواز آن را بدهد؟ الت و گرهبوسيله فرزند خويش مشك

خواهد كه به انسان رخصت دهند با عامل دنيا متاس داشته و اينگونه از كار فروبسته  بسيار ارج، قدر، ُقرب، و آبرو مى
  .خود گره بگشايد

  پذيرند؟ كنند؟ و يا مى ، و تصديق مىحال، بر فرض اينكه اجازه دهند، آيا فرزندان، سخن مشا را قبول، باور

ن، كشيده، و گسرتده خود را كمى مجع پس عزيزان، سفره   .تر كنيد هاى 

  .و حقوِق حقداران را با دست خود به ايشان برسانيد

. هاى انبوه، هنگفت و كالِن مشا حق دارند ها و سرمايه حمروم، سائل، مسكني، در ثروت: عزيزان، كسان بسيارى مهچون
  .را نگاه نداشته و به ايشان برسانيد آن

شناسند، بنابراين از مرگ مشا نيز با خرب خنواهند شد، تا طمع و اميد خبشش  حقداران مشا را هيچ منى! برادران و خواهران
  .ايشان را داشته باشيد

زيرا كه خود . باشيدو انتظار مدد، نصرت، و يارى اهل بيت را نيز نداشته، هرچند از هواداران و هواخواهان ايشان 
از اين . اما در برزخ اين اجازه را ندارمي. گشاى كار مشا خواهيم بود ما تنها در قيامت دستگري، فريادرس، و گره: اند فرموده

  .روى، خود بايد كار خود را چاره كنيد

از عيوب خود بردارد،  شدم كه دست و من پيوسته يادآور مى. او چندى عيب داشت. ُمرد. رفيقى داشتم كه از دنيا رفت
  .اما گوشى شنوا نداشت

  .شنوند گوييم، اما بسيارى منى ما بسيار مى
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و يكى هستيم به . مان بدهكار حرف خدا نيست چون خود نيز گوش. توانيم با كسى ترك معاشرت و مهنشيىن كنيم و منى
ا   .مانند آ

  84: عربت هاى روزگار، ص

و . و متامى در كنار هم هستيم. كه مرا از جهنم غمى نيست، چرا كه تنها نيستم  ام اى از دوستان خود گفته من به پاره
  .دهد مهني، رنج عذاب را كمى كاهش مى

اى روشن نيز داشت، و آن اينكه حرمي، مقام و مرتبت وجود مقدس فاطمه زهرا عليها  البته، رفيق من، در زندگى خود نقطه
  .داشت السالم را بزرگ، گرامى، و حرمت مى

گريم، درست چند روزى پس از مرگ او، يكى از دوستامن كه اهل توجه و حال نيز بود پيش من آمد و زار  خدا را گواه مى
اى تريه،  و جامه. برزخ: كجاىي؟ گفت: پرسيدم. سالم كردم. ديشب، فالىن را به خواب ديدم: گريست، و گفت زار مى

  .داشت آلود، و سرا پا از گريِس آلوده به خاك بر تن چرك

اين، لباس : و گفتند. و اين لباس را به تنم پوشاندند. به حمض ورود از تنم درآوردند: گفت! تو را كفن نكردند؟: پرسيدم
  .تو، در اين عامل است

  .ها تومان مخس بدهكار بود، اما گوشش بدهكار نبود هاى رفيق من يكى اين بود كه ميليون از عيب

  .شود ، انسان به آساىن و آسودگى از آن بريده و دل كنده و جدا منىبله، وقىت ميزان مخس باال گرفت

اما اگر يك روحاىن، در كنار  . پردازم مى. اندك است. چيزى نيست: گويد وقىت رقم مخس پايني باشد، انسان با خود مى
  .مخس مشا، ده ميليون تومان است، قبول و پذيرش آن سخت، صعب و دشوار است: گوش مشا بگويد

  .كشند يادتان باشد كه متام اينها را از حلقوم ما بريون مىاما 

از وقىت به اينجا : شوى؟ گفت چرا دست به داماِن حضرت زهرا عليها السالم منى: در خواب به او گفتم: گفت ايشان مى
م از دور، اجازه دهند ايش ام، تاكنون، بارها و بارها، به فرشتگان گفته آمده ان را ببينم، و از درد ام، تنها يك دقيقه، آ

تا قيامت، لياقت و شايستگى ورود به آن حرمي را : گويند و مى. نپذيرفتند. فرسا و رنج جانكاه خود با ايشان بگومي طاقت
  .ندارم
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ها و عيوب خود را يكى پس از ديگرى، از دامان خود دور  ها، نارساىي ها، زشىت عزيزان، دست به كار شويد، و كاسىت
   وق حقداران را نيز به آنانو حق. سازيد

  85: عربت هاى روزگار، ص

  .سوزاند برسانيد كه پس از مرگ كسى دل براى مشا منى

ا، منى اينقدر كه براى زن و فرزندان خود دل داده و دل مى چون ما حلقه پيش از . توانند براى ما دل بسوزانند سوزانيم، آ
ا حلقها. ايشان هستيم، و بر ايشان اشراف متام دارمي   .هاى پس از ما هستند، و احاطه و اشراىف بر ما ندارند ما آ

  .و بدين سبب است كه آنان بر زن و فرزندان خود التفات و توجه بيشرتى دارند

  :حال، آيه را بشنويد

  »1« »النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها ُغُدّواً َوَعِشيّاً «

  .بارد شب و روز، بر آنان آتش مى

  .گويند صبح و روز، و َعشِّى، هنگام شب را مىُغُدو، وقت 

  .اى نيز به آخرت ها به دنيا دارد، و پاره اى شباهت و پاره. ميان دنيا و آخرت. برزخ، عاَلمى ميانه است

  .هاى برزخ به دنيا، يكى، روز و شب است از شباهت

شود، فرعون و آل او، كه پريوانش در  وقىت كه قيامت بر پا مى »2« »ابِ َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعذَ «
باشند، به جهنم جانگداز خداوند، كه عذاىب بس سخت، سنگني، دشوار و بساِن تري سوزان در دل  هر عصر و نسلى مى

  .شوند و جان است، وارد مى

لوى وى. امت، مهسايه خدجيه استبلكه او در قي. مراد و منظور خداوند، از آل فرعون، زن فرعون نيست لو به    .و 

  .كند و قرآن كرمي، او را به عنوان سرمشق مومنان، و الگو و منونه ايشان ياد مى

  .و خدا خواهى. و تقوى. و پاكى. زن فرعون، الگوى بندگى است »3« »َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرأََة ِفْرَعْونَ «
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   گريند، و خداوند را جهت مشارى، قرآن را به سر مى شيعيان ىب هاى قدر، شب

______________________________  
  .46/ مومن. هر صبح و شام بر آنان عرضه شو) 1(

  .46/ مومن. ها درآوريد ترين عذاب و روزى كه قيامت برپا شود ندا دهند كه خاندان فرعون را به سخت) 2(

  .11/ حترمي. زند اند، زن فرعون را مثال مى ان آوردهو خدا براى كساىن كه امي) 3(

  86: عربت هاى روزگار، ص

  :دهند آمرزش كردار ناصواب خود اينگونه سوگند مى

  »ِحبَِق َهذا اْلُقرآِن َوِحبَِق ُكل ُمؤِمٍن َمَدْحَتُه ِفيه«

اى، ما  ايشان ياد منوده و ستوده خدايا، به حقيقت قرآن و بندگان حممود، و پسنديده و خوش خصال كه در اين كتاب از
  .را ببخش

  .مهسر فرعون است» آسيه«اند،  مشار كه در اين كتاب مورد ستايش خداوند قرار گرفته و از مشار مومنان اندك و انگشت

  .بنابراين، منظور از آل فرعون آسيه خنواهد بود

و بدين سبب نيز موسى را به فرزندى خويش . نداشتچرا كه فرعون، فرزندى . و البته، مقصود، فرزندان فرعون نيز نيستند
  .پذيرفت

شود، يعىن كساىن كه صورت، هيئت و شكل و رنگ زندگى را از ايشان  از اين روى، آل فرعون، به پريوان ايشان معنا مى
  .كنند و فرعوىن رفتار مى. انديشند و در يك سخن؛ فرعوىن مى. دارند

   صاحلان

احلان در ميان است، خداوند متعال، هيچ رضا و رضايىت ندارد كه آدميان به رنگ فرعون آرى، جاىي كه پاى خوبان و ص
  .و خبوانند. باشند، و او را مقتداى خويش خبواهند
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و نيازى . ها را ياد فرمود، اما از متامى خوبان و پاكان ياد نكرد ها و پاكى البته، خداوند، در قرآن كرمي، اگرچه متامى خوىب
  .ها نيز اكتفا و بسنده فرمود منود، و بر مهان هاىي چند كفايت مى منونه بل. نيز نبود

   عربت

  .و پند. و عربت. آموز است جاى جاِى حيات و زندگاىن پاكان درس

  .و وعظ. و نصيحت

اى داشتيم كه مرغى خوشخوان در قفس ديد، و ديد كه ملتمسانه در  و پيش از اين، به يكى از مهني مردغان پاك، اشاره
  .قفس بر او چشم دوخته است

  87: عربت هاى روزگار، ص

  .يعىن مرا درياب

خواهيد رها شويد و آزاد، عاجزانه و به گونه درماندگان، چشم بر اولياء خدا داشته، و دل را به ايشان سپاريد كه   اگر مى
  .گوهر آزادى در كف اينان است

  .شود ا خبواهند، مهان مىخواهيد از ايشان خبواهيد، كه آنچه ايشان از خد هرچه مى

  .به ويژه سيد الشهداء عليه السالم را از ياد نربيد، كه ضامن پذيرش، پاسخ و استجابت دعاست

ا و قيمت آن چندان خرب . و آن را خريدار شد. و آن مرد خدا مرغ را دريافت و هرچند فروشنده كودك بود، و از 
  .و پرداخت. ا، بيش از آنچه او گفت، خريدنداشت، و قيمىت ناچيز پيشنهاد كرد، اما مرد خد

  .ها را نداند فريب خواهد خورد هركس قيمت

و . و نيز به عشقى كه از دخرتى در سينه داشتند. از اين روى، آنان كه قيمت آخرت را ندانستند آن را به دنيا فروختند
  ...يا

  . داشت، به ِدرمهى چند فروختنددرست به مانند كارواىن كه يوسف را كه قيمىت باالتر و برتر از عاملَ 
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  .و نيز فرزندان خود را. قيمت خود را. ها را بشناسيد، قيمت مهه چيز را عزيزان، قيمت

ا را به فرهنگ غرب نفروشيد كه ارزشى بس باالتر از اين دارند   .و آ

شت خداست. هزاران سكه از طال ارزش دخرتان مشا نيست   .ارزش اينان 

  .بگذريد، كه ايشان قيمىت ديگر دارندها  پس، از اين سكه

  .تسّلى داد. دجلوىي منود. نوازش كرد. و مرد اهلى، مرغ را به كف گرفت

  .و پرواز. و سپس نيز راه آمسان را پيش پايش گذارد

خدمت و به . منايند اين است كه پس از آزادى، او را در كف خود اسري منى. خواهند اولياى خدا، انسان را براى خود منى
  .گريند و چاكرى منى

   و خود را به. اما شب هنگام بازگشت. و مرغ به سوى َمرغزار پر كشيد

  88: عربت هاى روزگار، ص

و . نشست مرغ نيز به كنارى مى. كرد و چون مهه شب خدا را بندگى مى. و او بر سجاده بود. خانه آن مرد خدا رسانيد
نه صداى آن بچه . صدا، اين صداست: گفت و با خود مى. مرد خوب خدا شنيد جنواِى شرييِن آن و مى. كرد متاشا مى

  .ساخت بازيگر و نادان كه مرا آزرده و دلتنگ مى

  .اما دوباره به وقت شب بازگشت و از آن پس كار او مهني بود. تا مزاحم نباشد. و رفت. و صبح نيز راه خود را گرفت

  .را از تو وام دارمزيرا كه آزادى خويش . كنم يعىن تو را رها منى

  .و دست از دامان آناىن كه ما را آزاد منودند، ندارمي. برادران و خواهرامن، از مرغى كمرت نباشيم

  .پس بر ما حق حيات دارد. و كدام آزاده است كه وامدار او نباشد. و سيد الشهداء آزادمان ساخت
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و . و كبوتر ماجرا را تا به آخر خواند. كوفتند بر سر مىو گرداگرد تابوت، مهه، . اما جاى سجاده، تابوت بود. شىب آمد
و تا گورستان . و به مهراه ديگران، سوگوارانه، تابوت را تشييع منود. و تابوت را هيچ رها نكرد. خود را بر تابوت افكند

  .و آنقدر خواند تا آنكه ُمرد. و بر گور نشست. رفت

  .و بر وى بناليد. يدعزيزان، مشا نيز تا مردن دست از حسني بر ندار 

  89: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .جهان زيباست

  .و قوانني نيز حمصول حكمت و داناىي. زيباىي جهان، حاصل نظام و قوانني حاكم بر هسىت است

 مهچنانكه ختلف و نافرماىن نيز. موافقت و مهاهنگى با قوانني اهلى نتاجيى سودخبش و نيز دستاوردى خوشايند در پى دارد
  .رهاوردى گران و ناگوار به دنبال خواهد داشت

   حكايت

  .و از مهني رو سگان نيز بر گورش به بازى بودند. چيزى كم نداشت» سگى«آن مرِد با فـَّر و شكوه كه از : حكايتِ . 1

  91: عربت هاى روزگار، ص

  

   حكايت و داناىي

  

س عدل، علم و حكمت، بنياد و بنيان شده بر اسا -چه موجودات و چه قوانني حاكم -آنچه در جهان هسىت است
و بر مهني اساس است كه جهان و . كند و اين، حقيقىت است كه قرآن جميد به وضوح و روشىن متام از آن ياد مى. است

  .ناپذير است اى زيبنده و زيباست كه زيباتر و نيكوتر از آن ناشدىن و امكان آنچه در آن است برخوردار از چهره
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و حكيمان و فيلسوفان، بر اساس مهني آيه از كتاب خداوند، نظام هسىت و آفرينش  »1« »ٍء َخَلَقهُ  َسَن ُكلَّ َشيْ الَِّذي َأحْ «
  .اند ياد كرده -نيكوتر -به نظام احسن -خواه موجودات و خواه قوانني حاكم -را

   جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

   كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست

   و اگر شاعر، آن را به نيكو ياد منود، به دليل. جهان، احَسن و نيكوتر استالبته، 

______________________________  
  .7/ سجده. آنكه هرچه آفريد به نيكوترين وجه آفريد) 1(

  92: عربت هاى روزگار، ص

  .تنگناى قافيه و حفظ آهنگ شعر، و موزوِىن آنست

   حمصول علم

نظام و قوانني حاكم بر هسىت است، و آن نيز حمصول حكمت، و داناىي، و بيناىي پروردگار  و زيباىي و نيكوىي، حاصل
  .است

   اراده حق

  .اى به عامل تكوين مربوط است و نظام و قوانيىن كه از سرچشمه دانش و بصريت حق تراويده است، پاره

  .باشند د خود، در حركت مىيعىن جايگاهى كه موجودات، تنها به اراده حضرت حق و نه به اختيار و پسن

  .و برخى نيز به عامل تشريع مربوط و مرتبط است

اى از مقررات و احكام و قوانيىن كه به اختيار موجودات و آفريده شدگان و نيز به قبول، انتخاب، خواست  يعىن، سلسله
  .شود و دخلواه ايشان مربوط مى

  .، از توان ختلف و سر تافنت و نافرماىن نيز برخوردارندكه البته موجودات، به جهت برخوردارى از نريوى اختيار
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   مهاهنگى

مهچنانكه . ماند پاسخ منى ىب -چه قوانني حاكم بر تكوين و چه قوانني حاكم بر تشريع - احنراف و كجروى از قوانني
ا نيز ىب   .جواب خنواهد بود مهاهنگى نسبت به آ

   اكراِم آدم

از اين روى خداوند متعال، پريامون ختلف . تكوين، چندان حاجت و نياز و ضرورتى نداردگفتگو پريامون قوانني حاكم بر 
گونه قوانني،  چرا كه امكان احنراف و ختلف از اين. و سر پيچيدن از قوانني حاكم بر تكوين سخىن به ميان نياورده است

  .ناپذير است از پايه منتفى و از اساس امكان

  93: عربت هاى روزگار، ص

  .گذارند فرشتگان، هرگز امر خداوند را وا منى: گويد صريح كتاب خداست كه مى اين

  .منايند و ترك و تعطيل منى. ند و مهمل منى

يد و سجده  »1« »َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهمْ « بدين سبب، وقىت كه فرمان رسيد جهت اكرام و جتليل آدم پيشاىن بر زمني 
  .هيچ چون و چرا و ىب. هيچ ختلف ىب. دندبريد، متامى، سجده بر 

  .و حىت فلسفه آن را نيز طلب و متنا ننمودند، با آنكه سراسر عقل، و سراپا خرد، و سر به سر هوش و ادراك بودند

  .و از آن ميان، اگر يكى چون شيطان سجود نكرد، از مشاِر فرشتگان نبود

و هم . و حجت و برهان خواست. ر امر خداوند به چون و چرا برخاستاز مهني رو نيز در براب »2« »َكاَن ِمَن اجلِْنِّ «
رتى و امتياز و رجحان خود بر آدمك به ميان آورد   :سخن از برترى و 

  »3« »َخَلْقَتِين ِمن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ «

  اختيار

باشد، به دليل وجود اختيار، قابليت ختلف  مىناپذير، اما آنچه به عامل تشريع مربوط  بنابراين، قوانني مربوط به تكوين ختلف
  .چرا كه هيچگونه اجبار و زور و ناگزيرى و اعمال حتميل در ميان نيست. را داراست
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شت و دوزخ ىب سود، و  معنا، و بعثت پيامربان و امامت پيشوايان نيز بيهوده، ىب و پاى اكراه و اجبار اگر در ميان باشد 
  .حاصل است ىب

د و بيست و چهار هزار پيامرب، جهت ارشاد و راهياىب انسان به رسالت تعيني و مبعوث شدند، تا آنچه حال آنكه يكص
  .بايسته و سزا و سزاوار است وى را فرمان، و از آنچه نابايست و ناشايست است وى را پرهيز داده و دور دارند

______________________________  
  .6/ حترمي. كنند هرچه خدا بگويد نافرماىن منى) 1(

  .50/ كهف. ابليس از جن بود) 2(

  .76/ ص. اى و او را از ِگل مرا از آتش آفريده) 3(

  94: عربت هاى روزگار، ص

   اينكه گوىي اين كنم يا آن كنم

   خود دليل اختيار است اى صنم

   اراده جاودانه

تا مباد . ها بنمايند ورى از گوهر اختيار بر انسان رهخداوند مهربان، انبيا را بر انگيخت تا با طرح احكام واالى خود راه 
  .به گناه، سركشى، و عصيان، آلوده و آغشته شوند

ها مصون نگاه  ها و پليدى ها را از آلودن و آغشنت به پسىت و در يك سخن، احكام و مقررات حكيمانه اهلى، انسان
رأىي با آن مقررات نوراىن و پر فروغ،  نواىي و هم اهنگى و همو بر اساس خواست و اراده جاودانه و پيوسته حق، مه. ميدارد

  .نتاجيى سود خبش، پر مثر، و نيز دستاوردى خوشايند در پى خواهد داشت

  .مهچنانكه ختلف و نافرماىن نيز رهاوردى گران و ناگوار به دنبال دارد

شت مى كه به كار نبسنت آن نيز . كام اهلى استسازد و خرمى و نشاط، به كار بسنت اح آرى، آنچه از دنيا و آخرت 
  .دوزخى سوزان و پر هليب برپا خواهد ساخت
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  .و اينها، هيچكدام به خواست و خنواسنت انسان نيست

  .بل آيني خداوندى است كه هرگز دستخوِش حتويل و تغيري و ديگر شدن خنواهد شد

  :بافت و سريت و ساختار هسىت بر اين است و در يك سخن، »1« »َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت اللََّه َحتِْويًال «

  گندم از گندم برويد جو ز جو

شت باشد از اين روى، هيچ امكان   .پذير نيست كه كسى زنا كند اما مزد او 

  .و يا مناز بگزارد، وىل جاى در آتش گريد

شت  مىاند كه خداوند به ميل و خواست و دخلواه خود  هاى خود آورده اهل تسنن نيز اگر در نوشته تواند هر كسى را به 
. گويند و نيز خالف آنچه خداوند در كتاب خود آورده است و يا در درون دوزخ جاى دهد، سخىن ناروا و ناصوب مى

  و

______________________________  
  .43/ فاطر. يابيد در سنت خدا هيچ تغيريى منى) 1(

  95: عربت هاى روزگار، ص

  .مشرتى است رونق و ىب كالمى كساد و ىبالبته در پيش اهل خرد نيز  

  :ماند كه كسى بگويد گويند چيزى شبيه به اين مى ِبواقع آنچه اينان مى

  .توان حنظل كاشت، و خرما گرفت مى

  :فرمايد و در پاسخ اهل سنت، از كتاب خدا، مهني يك آيه كاىف است، كه مى

اٍت َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ «
شت و رضوان كه فوق متام َدِهش »1« »َأْكبَـُر ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ها و عطاياى  خداوند، در اين آيه، مومنان را به 

  .فرمود اوست، وعده
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  :گويد پرده مى و در جاىي ديگر آشكارا و ىب

  .و خنواهد شكست. خداوند، به وعده خويش وفادار است »2« »ِإنَّ اللََّه َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ «

  :مند است و خود از آنان كه اينگونه نيستند گله. بندد و به كار مى. گويد پايبند است او به آنچه مى

  !كنيد؟ گوييد منى چرا آنچه مى »3« »َال تـَْفَعُلونَ  ِملَ تـَُقولُوَن َما«

و . بدين سبب، اگر خداوند آنگونه كه اهل سنت بر آنند، با بندگان خود رفتار كند، خالف آيات خويش رفته است
چرا : گويد وار مى اش را ُخلف، و آنچه گفته است به كار نبسته، و خود مشمول مهان سخن است كه گاليه وعده

  .بنديد د و به كار منىگويي مى

______________________________  
شت) 1( شتيان مهواره در آجنايند و  خدا به مردان و زنان مومن  هاىي وعده داده است كه جويها در آن جارى است، و 

شت جاويد وىل خشنودى خدا از مهه برتر است كه پريوزى بزرگ، خشنودى خداوند ا نيز خانه / توبه. ستهاىي نيكو در 
72.  

  .9/ آل عمران. كند به يقني كه خدا از وعده ختلف منى) 2(

  .2/ صف) 3(

  96: عربت هاى روزگار، ص

   آسيب

حال، كه آسودگى و آسايش دنيا، و تَنعُّم جاودانه در جهان آخرت، در گرِو رعايت و پاس داشنت آداب و احكام اهلى 
  .ى قرآن، حركىت را دنبال و اقدام منود اجازهاست، سزاوار نيست كه جز با تصديق و امضاء و 

نصيىب، به  رگى و ىب كردار و رفتار آدمى، اگر به اذن و اجازه كتاب خدا صورت نپذيرد، حاصلى جز زيان، آسيب، و ىب
  .آورد بار منى

   رخصت مچني اى در صيدگاه عشق ىب دانه
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شت آدم به يك تقصري بريون مى   كنند كز 

شت سبز و عدن نيز بريون منى ا ىباگر آدم آن دانه ر    .شد اجازه منى چيد، از 

  .رخصت صورت پذيرد، َبر و بارى تلخ، و مثرى ناگوار، در پى دارد آرى، كراى كه ىب

  .هاىي فراوان چيد اجازه نيز دانه شاه، قدرتى فراوان داشت، اما ىب

و آن فـَّر و جاه و شكوه كه . پست و مطرود ساختو او را براى مهيشه . و مهني، اسباب خوارى، خفت، و زبوِىن او شد
و در گورستاىن . اى جانكاه جان داد داشت عاقبت از كف داد، و روزى در مصر، و كنار چندى پزشك اسرائيلى به گونه

  .كهنه و مرتوك، به خاك رفت

. خواهم قرب شاه ايران را ببينم مى. ايراىن هستم: به راننده گفتم. در قاهره، سوار ماشني بودم: گفت يكى از دوستامن مى
  .و رفنت ندارد. جاى چندان خوشى نيست: رغبىت در جوامب گفت ميلى و ىب قربستان رفاعى كجاست؟ وىل راننده با ىب

  .برم وىل مشا را مى. خواهم كرايه منى: گفت. دهم كرايه هرچه باشد، مى: گفتم

مهاجنا، قرب شاه ايران : و گفت. داد كه با مهديگر به بازى بودنداز دور چندى سگ نشامن . به قربستان رسيدمي. و رفتيم
  .است

   ها را چيدن، ذلت، و شكستگى رخصت دانه آرى، نتيجه و بازتاب ىب

  97: عربت هاى روزگار، ص

  .و انكساراست

  :باشد و اين، سنت و قانوِن تغيريناپذير حق مى

از اين روى، . ىن هرگز بناى اين را ندارمي كه طرز و سبك و شيوه خود را تغيري دهيميع »1« »فـََلن جتََِد ِلُسنَِّت اللََّه تـَْبِديًال «
  .و زيان. و خسارت. بيند رخصت، قدم در پيش گذارد آسيب و گزند مى اذن و ىب اجازه و ىب هركس در اين دنيا، ىب

   آنچه آيد بر تو از ظلمات و غم
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   هم ز بيباكى و گستاخى است هم

   ر راه دوستهركه گستاخى كند د

   رهزن مردان شد و نامرد اوست

   بُد ز گستاخى ُكسوِف آفتاب

   شد َعزازيلى ِز جرأت رّد باب

   هركه بيباكى كند اندر طريق

   گردد اندر وادى حريت غريق

   از ادب پر نور گشته اين فلك

   وز ادب معصوم و پاك آمد َمَلك

______________________________  
  .43/ فاطر. ياىب تغيريى منى در سنت خدا هيچ) 1(

  99: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

و صنفى ديگر نيز مردمى خراب و خالف و . آاليش، و دور از فساد و تباهى گناه، ىب ِصنفى ىب: زندانيان دو ِصنَفند
  .آلوده

ال و صفات ابليسى و ها و حصارها و دژهاى حمدود و پُر مانع، و ديگرى خص يكى قلعه: اند ها نيز به دو گونه زندان
ا   .نفساىن انسا

   حكايت
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  .شد مردى كه شرتهايش به خانه خدا نزديك، اما خود از خدا دور مى: حكايتِ . 1

  101: عربت هاى روزگار، ص

  

   يوسف

  

بل، گاه مرداىن سليم، صادق، پاك َروش، و دور از فساد و  . هاى ىب منزلت نبوده و نيست زندان، مهواره منزلگاِه انسان
چرا كه ناپاكاِن پليد، و حاكم، و َقَدر، و قدرمتند، ايشان را . آيند گناه، و برخوردار از رستگارى و تقوى در آن گرفتار مى

توانند با حضور و آزادى ايشان تن به فجور و  دانند، و هرگز منى مانع و جلوگري و نيز موجبات زمحت و رنج خود مى
تفاوت نبوده و نيستند، بلكه در  احساس و ىب ها، ىب ها و زشىت ها و پسىت به ناپاكى زيرا كه پاكان نسبت. ها دهند ناپسندى

  .ايستند برابر هر لغزش و كجى و احنراف، پايدارى و پاميردى منوده و مى

   بيدارى

و منش شود، اما سريه، شيوه  شوند، و زمينه قدرت براى ايشان فراهم منى اگر چه اين مردان پاك غالِب احوال مغلوب مى
ها پس از مرِگ ايشان نيز مهان بيدارى اوج گريد و فوج فوج  و اى بسا سال. ايشان سبب بيدارى مردمان غافل خواهد بود

   از خفتگان غافل را بيدارى دهد و آنان را به ايستادگى در قبال

  102: عربت هاى روزگار، ص

  .كرسى نشيند  و حق بر. و الجرم غالب شوند، و پريوز. زورمندان آلوده خبواند

   رنگ خداىي

آاليش، يوسِف پيامرب است، كه حمِض ِسلم و كمال خويش در زندان جاى   يكى از مشار زندانيان پاك، معصوم، و ىب
زيرا كه . جاىي كه نُه ساِل متام زيباترين روزهاى گرانبار جواىن را گذرانيد آن هم به كيفر آنكه تن به زشىت نداد. گرفت

  .ديد خويش ناظر، و خويش را در حمضر او حاضر مى خداوند را بر احوال
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  هر چه در دل دار از مكر و رموز

يوسف هرگز رنگ خداىي را نباخت، و تسليم خواست و اهواء و اميال  »1« پيش ما رسواست و پيدا مهچو روز
ترين  و اين، عاىل. يدار سازدپرستان نشد، و زندان را برگزيد تا زندانيان غافل و خفته و اسري در كف نفس را آزاد و ب هوس

  .رسد شعاع بندگى خداوند است، كه چيزى به اعتبار و پايه آن منى

  جز خضوع و بندگى و اضطرار

   بندگى او به از سلطاىن است »2« اندر اين حضرت ندارد اعتبار

   خانه باش بر درم ساكن شو و ىب »3«  كه انَا خٌري دم شيطاىن است

   شدعوى مشعى مكن پروانه با

   تا ببيىن چاشىن زندگى

ان در بندگى   »4«  سلطنت بيىن 

______________________________  
  .323مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .1323مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .3342مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  .414و  413مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 4(

  103: ار، صعربت هاى روزگ

و زيبا . شد و ماندگار منى. هاى اهل هوا، ديگر يوسف نبود شد، و يا راِم خواست اگر يوسف تسليم خواهش نفس مى
  .و زيباىي نداشت. كرد جلوه منى

   بنده شهوت بدتر نزديك حق
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   از غالم و بندگان ُمستَـَرق

  كاين به يك لفظى شود از خواجه ُحر

بارى، جاوداىن يوسف و ماندگارى نام و نشان وى حمصول عدم تسليم نفس، و  »1« ُمرو آن زِيد شريين و ِمريد سخت 
  .حاصِل عشقى بود كه نسبت به خداوند در سينه داشت

   هرگز منريد آنكه دلش زنده شد به عشق

  »3« »الُدنيا وِىف اآلِخَرة يـُثَبُِّت اللَّه الَِّذيَن آَمُنوا بالَقوِل الثابت ِىف احلَيوةِ « »2« ثبت است در جريده عامل دواِم ما

   اّمت

  .آمد و يوسف، نه يك تن، بل خود امىت به مشار مى

  .مهچنانكه ابراهيم اين گونه بود

  .هاى خوبان عاَمل بود يوسف، جامع خوىب »4« »انَّ اْبراِهيم كاَن امَّة«

  .بندد ها رخت بر مى ى بدىهاى وى را ميان متام مردم عاَمل نشر و توزيع كنند متام تا به آجنا كه اگر خوىب

______________________________  
منايد، زيرا كه غالم با يك كلمه ارباب آزاد  به نزد خداوند بنده شهوت از غالمان و بندگان دزديده شده بدتر مى) 1(

و  5183مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت . مريد كند و به تلخى مى شود، اما غالم شهوت، به لذت، زندگاىن مى مى
3816.  

  .حافظ) 2(

  .27/ ابراهيم. دارد خداوند مومنان را به سبب اعتقاد استوارشان در دنيا و آخرت پايدار مى) 3(

  .12/ حنل. ابراهيم خود امىت بود) 4(

  104: عربت هاى روزگار، ص
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  :فرمود پيامرب در احوال سلمان مى

و يا چون درياىي كه هر چه از آن . منود كه متامى نداشت سلمان مهچون گنجى مى »1« »َحبٌْر اليـَنـَْزف وََكنـٌْز اليَنَفدُ «
  .گريد بگريند خشكى منى

  :و اين حقيقت در باب خداوند آشكارا و روشنرت است

  .و نيز با او. او يك تن است و يكتاست، و مجيع كماالت از اوست »2« »ُقْل ُهَو اللَُّه اَحد«

  .كنند ن را به مقام َمجْع اَجلمع ياد مىو اين مهان است كه عارفان آ

   هاى نفس خوشى

. هاست ها و نامهوارى ها و تلخى ها و رنج ها، به متامى، گاه در دل سخىت پس اگر يوسف در زندان بود، يعىن خوىب
بايد  ها ها و مصيبت ها در منت بالها و رنج مهچنانكه معنا و مفهوم به آتش نشسنت ابراهيم اين است كه متام خوىب

  .جست

  .هاى نفس ها و خوشى ها و لذت ها و كيف و نه در عيش

  ر آن است اين رياضت وين َجفا

   ها در اوست رنج گنج آمد كه رمحت »3« تا برآرد كوره از نقره ُجفا

  مهره غم باش و با وحشت بساز

  »4« طلب در مرگ خود عمر دراز مى

   برترين بندگى

   نشيِىن يوسف از اعظم عباداتبه آتش نشسنت ابراهيم و زندان 

______________________________  
  .348، ص 22حبار االنوار، ج ) 1(
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  .1/ اخالص. اوست خداى يكتا: بگو) 2(

هاى سخت براى آنست تا در كوره نامالميات، صفات فضول و زائد و ناروا از نقره وجود  بال و رياضت و امتحان) 3(
  .232دفرت اول، بيت مثنوى معنوى، . انسان دور شود

  .2265و  2261مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 4(

  105: عربت هاى روزگار، ص

  .چرا كه سوخنت در آتش و ساخنت در زندان بسى سودمندتر از آن يافتند كه خداوند را بنده نباشند. خداوندى است

شت بر ايشان واجب و ضرور  ر دهند ىبوالبته اندكى از فيض و پاداش اين بندگى، اگر ميان مردم آلوده عاَمل نش گمان 
  .شود مى

   اعماق حقيقت

  .يوسف، با مهه چيز ساخت جز با گناه و خطا و خالف

  :گفت تكيه كالم يوسف در خمالفت با هر خالف اين بود كه مى

ديد البته آلوده و تردامن  و اگر منى. ديد ها را مى اش پاك بود، و تا ژرفا و اعماق حقيقت چرا كه سينه »1« »َمعاَذ اللَّه«
  .شد مى

  هر كه آخر بني بـَُود مسعود وار

ا َلْوال أْن رأى بـُْرهاَن َربِّه« »2« نبودش در دم زره رفنت عثار زيبا و  اين بود كه يوسف زليخاى »3« »َوَلَقد َمهَّت ِبه َوَهمَّ ِ
و . ديد و سياهى ديد، بلكه زشىت مى هاى ىب حد منى ها و عشوه جوان و سيمني ساق، با جهاىن غمزه و ناز، و كرمشه

  .تباهى

  .و تريگى

  گر ببيىن يك نفس ُحسِن َوُدود
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  اندر آتش افكىن جان و وجود

  جيفه بيىن بعد از آن اين ُشرب را

  »4« چون ببيىن كّر و فّر قرب را

______________________________  
  .23/ يوسف. برم به خدا پناه مى) 1(

  .3371مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .24/ يوسف. كرد او نيز آهنگ آن زن مى. و اگر نه برهان پروردگارش را ديده بود. آن زن آهنگ او كرد) 3(

و بعد از آن آب زالل اين دنيا را . افكىن ش مىاى مجال خداوند مهربان را ببيىن جان و تن خود را در آت اگر حلظه) 4(
  .3216و  325مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت . ياىب مهچون مردار، گنديده مى

  106: عربت هاى روزگار، ص

هاى  كرد، هرگز در كف معشوقه واگر چشمان كودكانه و نزديك بني و ظاهر ِنگِر ما نيز از ظواهِر گذرا، گذر و عبور مى
  .آمدمي منكر و ناپسند گرفتار منىخالف و 

   چشم كودك مهچو خر در آُخرست

   چشم عاقل در حساب آِخرست

   بيند َعلف او در آخور چرب مى

  :فرمود امرياملؤمنني عليه السالم مى »1«  وين زقصاب آخرش بيند تلف

نْيا اذا َنَظَر الناُس اىل  انَّ اْولياَء اللَّه اىل«   تْلخ شريين زين نظر نآيد پديد »2« »ظاِهرِها  باِطِن الدُّ

  از دريچه عاقبت دانند ديد
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   چشم آخر بني تواند ديد راست

و از مهني روى، اگر ديگران گيسوان پريشان و زيباى زنان بيگانه و ناحمرم را  »3«  چشم آُخر بني غرور است و خطاست
مفتون و دلسپرده، اما يوسف، هرگز، اينگونه  شوند، و نيز شيدا و شيفته و بينند، و دنياى از خيال و شهوت مى مى
هاى  ها و بندهاى پيچيده و حمكم، و طوق ها و ريسمان فهمد، و نيز َرَسن او از زلف سياه تنها سياهى را مى. بيند منى

  .و هم زجنريهاى اسارت و بردگى را در دنيا. آهنني و آتشني قيامت را

   خلق ديوانند و شهوت سلسله

  »4«  كان و َغَلهكشدشان سوى د  مى

______________________________  
  .3742و  3741مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

ج البالغه، حكمت . نگرند دوستان خدا كسانيند كه به باطن دنيا نگريستند، در حاىل كه ديگران به ظاهر آن مى) 2(
432.  

ا را به سوى هر كسب و كار مىو مه. مانند و شهوت چون زجنري است مردم به ديوها مى) 3( مثنوى . كشاند ني زجنري آ
  .1116معنوى، دفرت چهارم، بيت 

ا را به سوى هر كسب و كار مى. مانند و شهوت چون زجنري است مردم به ديوها مى) 4( مثنوى . كشاند و مهني زجنري آ
  .1116معنوى، دفرت چهارم، بيت 

  107: عربت هاى روزگار، ص

  ون شادى كندبسته در زجنري چ

و يوسف هرگز به كمند اينگونه  »2« »انَّا اْعَتْدنا لِْلكاِفريَن َسالِسَل واغالًال وَسِعريا« »1« كى اسري حبس زنداىن كند
  .زجنريهاى سياه، و ظلماىن، و توى در تو، گرفتار نيامد

   غري آن زجنري زلف دلربم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 پدرم، امرياملؤمنني عليه السالم صد هزار هسته خرما: فرمود الم مىامام باقر عليه الس »3«  گر دو صد زجنري آرى بر ِدَرم
  :بر بار شرت داشت و راهِى صحرا بود، و كسى در ميان راه از بار شرت پرسيد، و نفرمود »4«

  .درختان خرما: بلكه فرمود. هاى خرماست هسته

ها درختند،  را در پيش رو ندارند، هسته» نوناك«و » حال«هاى ِسَترب و ضخيم  آرى، براى مردان عاقبت انديش كه ديواره
  .ها آتش و درختان هيزم، و هيزم

   تو نبيىن پيش خود يك دو سه گام

   دانه بيىن و نبيىن رنج دام

  َلَدْيُكم واْلَبصري  َيْسَتِوى االْعمى

ار خزان را نيز مى »5« ىف املقام والنزوِل واملسري خوانند، آنچه  آرى، اين قوم َمآل انديش و فرجام نگر، كه از ديدن 
بينيم و  و از مهني روست كه سخنان ايشان براى ما كه دورترها را منى. گويند از سِر دورانديشى و عاقبت نگرى است مى
   فهميم، بسى صعب دانيم و منى منى

______________________________  
  .1917مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت  )1(

  .4/ انسان. امي ما براى كافران زجنريها و ُغلها و آتش افروخته آماده كرده) 2(

  .2265و  2261مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

 دهد، و اين نشان از احاطه دانش ايشان بر مهه چيز است، حىت چيزهاى ها خرب مى به چه آساىن از تعداد هسته)) 4(
  .ناچيز و اندك

آيا به نظر مشا  . بيىن اما از ديدن رنج دام عاجزى بيىن، دانه را مى تو در پيشاپيش خود جز فاصله دو سه گام را منى) 5(
  .1755و  1754كور و بينا در مقام و فرود آمدن و راه سپردن يكسانند؟ مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت 

  108: عربت هاى روزگار، ص
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  .يدمنا و غريب مى

   بندگان مبارك

  .و البته بندگان مقبول و مبارك حق كساىن هستند كه چشمى دورِنگر دارند

   اى است مرد آخربني مبارك بنده

هاى عذاب  اى بود كه در پشت چشمان درشت و زيباى زليخا، چشمان پرهراس و خشماگِني َمَلك و يوسف مبارك بنده
  .باشند تر از آتش دوزخ مى تر، و ترساننده دهتر، و سوزن ديد كه بسى مهيب در قيامت را مى

   فضل مردان بر زنان اى بوشجاع

ر قوَّت و كسب و ضياع    نيست 

   ورنه پيل و شري را بر آدمى

ر قوَّت اى َعِمى    فضل بودى 

   فضل مردان بر زن اى حاىل پرست

   تر است زان بود كه مرد پايني

   مرد كاندر عاقبت بيىن خم است

  »1«  عاقبت چون زن كم استاو ز اهل 

  .ساخت، و نه عجول و پر شتاب و مهني عاقبت انديشى او را صبور و شكيبا و پر حتمل مى

  .و لذا خواسِت زليخا را پاسخ نگفت
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______________________________  
فيل به سبب قدرت  برترى مردان بر زنان براى خاطر نريو و كار و مال و منال نيست، وگرنه شري و! اى مرد جسور) 1(

  .بايست برتر از انسان باشند

  .ترند بني مردان از آن رو بر زنان برترى دارند كه عاقبت! بني اى كوتاه

مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت . مردى كه در عاقبت بيىن ناقص است، او چون زنان، فروتر از عاقبت بينان است
  .1621تا  1618

  109: عربت هاى روزگار، ص

رسد و  اگر مبامن هنگام ازدواج فرا مى. مريم مامن و يا مى يا مى: گفت او با خود مى »1« تر او مسعودتر پايان بنيهر كه 
شت است. شود اسباب آن فراهم مى و در آجنا نيز ماالمال از حوران رعنا قامىت است كه . و اگر مبريم جايگاهم در 

  .خداى زيبا از زيباىي آنان داِد سخن داده است

ها رديف  زند، البته از مهه سو براى وى مانع ها را پشت پا مى وىل چه بايد كرد كه كسى كه در اين دنياى هوسناك، هوس
و او به جرم پاسخ . مهچنانكه بر يوسف چنني رفت. شود، و چيزى شبيه زندان و يا خود زندان جلوه گر خواهد شد مى

  .زنداىن َمنور. ِى زندان شدهاى يك زِن رسواِى خود فروش، راه نگفنت به هوس

  .و پرخوف و هراس. تاريك

  چونكه حكم اندر كِف رندان بـَُود

  الجرم ذوالنون در زندان بـَُود

  .انگارد كه پيش از اين مسكن و مأواى او بود وشگفت اينجاست كه چنني زندان را نيز بسى خوشرت از قصر و كاخى مى

چرا كه در آجنا اگر چه خوش آسودن بود، و فراخى نعمت، و راحت، و  »2« »وَنِىن الَْيهَربِّ الِسْجن اَحبُّ اَىلَّ ِممَّا َيْدعُ «
و جاىي كه خدا خوش ندارد، خوشى عني عذاب . خواندند كه خدايش خوش نداشت تن آساىن، اما او را به چيزى مى

  .و عذاىب اليم. است
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   آتش دوزخ

  نشست، از امامى نيزحال، كه از پيامربى گفتيم كه به جرم پاكى به زندان 

______________________________  
  .2988مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت )) 1(

  .33/ يوسف. خوانند تر است از آنچه مرا بدان مى اى پروردگار من، براى من زندان دوست داشتىن) 2(

  110: عربت هاى روزگار، ص

  .سخن بگوييم كه با مهان جرم، مهان جرميه را يافت

  .بن جعفر عليه السالم چهارده سال متام، به زندان بغداد، زنداىن بود موسى

ها را سد كند، و ستمكاران را از كار  كسى، قد برافراشت، تا ستم او در برابر جفاى دولىت جائر و جابر، در عني ىب
  .خويش نادم و پشيمان سازد

يد، وگرنه در جرائم ايشان دخيل و در معاصى اينان براى اين دولت جبار حىت قلمى را تراش نده: گفت او به فرياد مى
  .باشيد شريك مى

  .كند حىت خنى در سوزن نشانيدن آتش دوزخ را در پى خواهد داشت براى كسى كه جامه اينان را دوخت مى: فرمود و مى

   چون ُمْظِلم گشت ظلم ظاملان

   اين چنني گفتند مجله عاملان

  تر هر كه ظاملرت چهش با َهول

  »1« ست بدتر را برت مودهعدل فر 

   شريك گناه
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رتين ياران خود مى   اى؟ ام شرتهاى خود را به هارون كرايه داده شنيده: فرمود روزى امام به يكى از 

  .ايد، او به مهراه دربان خود عزم خانه خدا را داشت درست شنيده: گفت

  .رفت، دادم و شرتهامي را به كرايه خواست، و چون به مكه مى

  كرايه را پرداخت؟  :فرمود

  .پردازد نه، وقت بازگشت مى: گفت

  شوى؟ اگر مرگ هارون در اين سفر فرا رسد، و ديگر بازگشىت نداشته باشد شامان مى: فرمود

  دارم بازگردد و شرتهامي را به من بازگرداند و نيز دوست مى. نه: گفت

______________________________  
  .1310و  1309ت مثنوى معنوى، دفرت اول، بي) 1(

  111: عربت هاى روزگار، ص

  .كرايه را، و آنگاه سايه سنگني خود را كم كند

هاى وى شريك و سهيم  و البته از اين رو در ستم. رود ها مى پس آرزوى حيات كسى را دارى كه به دستش ستم: فرمود
  .خواهى بود

   تا به يك بارت نگردد حمتِسب

  :و آنگاه اين آيه را تالوت فرمود »1«  آب خود روشن كن اكنون با حمب

  »2« »َوال تـَرَْكُنوا اَىل الَِّذيَن َظَلُموا فـََتَمسَُّكم النار«

   هاى آهن حلقه

  .افزود ستمى ديگر كرد، و امام را به سوى زندان راهى ساخت و هارون كه پيوسته ستم را بر ستم مى
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  .هاى آهن، زجنري كرد حلقهچال ىب روزن و نور، متام اندامش را در  و در آن سياه

  :خوانيم در زيارت ايشان مى

  .هاى آهنني، بدن را ساييد، و به استخوان رسيد، اما اين مهه نيز وى را به كرنش در برابر ستم پيشگان وانداشت حلقه

انگيز  لامام عليه السالم در دمخه هو : در خرب آمده است. خواندم سراسر مبهوت و مات بودم وقىت كه اين خرب را مى
خواست كه پاداش حتمل، و  خدا را به عجز متام مى. باريد زندان بغداد، در حاىل كه چشمانش دامن دامن اشك مى
  .صبورى، و شكيباىي وى را آمرزش شيعيان خود قرار دهد

م ىب. و ايثار. و جوامنردى. و نيز فتوت. َكَرم اين قوم تا كجاست! خدايا   .شوترِ  ىب. ىب علت. ىب منت. مزد آ

______________________________  
ا را تصفيه كن  -خداوند -جانت را نستانده، با دوست خود - عزرائيل -تا داروغه مرگ) 1( مثنوى معنوى، دفرت . كدور

  .1506ششم، بيت 

  .113/ هود. سوزيد به ستمكاران ميل نكنيد وگرنه به آتش مى) 2(

  112: عربت هاى روزگار، ص

   علت است كه فـُُتوت دادن ىب

   پاك بازى خارِج هر ملت است

   زانكه ملت فضل جويد يا خالص

   پاك بازانند قربانان خاص

  كنند ىن خدا را امتحاىن مى

  راسىت اينگونه زندانيان را در كدام فرهنگ سراغ داريد؟ »1« زنند ىن دِر سود و زياىن مى

   رفتار ناصواب
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و بيشرتيِن زندانيان كساىن بوده و . شوند، بسيار نادر و اندكند راهى زندان مىالبته، اينگونه زندانيان كه به گناه بيگناهى 
هستند كه تن به هرزگى، رذالت، فرومايگى، پسىت و پليدى و رفتار ناصالح و ناصواب داده، و از اين رو به كيفر كردار 

  .خويش در بند و اسريند

   چونكه بد كردى برتس امين مباش

چرا كه اينان . شك زندان براى اين زندانيان هرگز مزد و پاداش خنواهد بود و ىب »2«  بروياند خداشزآنكه ختم است و 
  .شدند، پيمودند نداى پيامربان را پاسخ نگفتند، و راهى كه پيوسته از آن منع مى

  .و پيمانه وجود خويش را از معصيت و نافرماىن خداوند ماالمال و لربيز ساختند

   خصال

  :اى را از ياد نربيد ن از زندان و زندانيان به ميان آمد نكتهحال، كه سخ

اى از  بلكه پاره. كنند، نيست ها و حصارهاى حمدود كه در آن بزهكاران و متهمان گرفتار مى اساسًا، زندان تنها قلعه
   ها نيز به خصال و صفات انسان

______________________________  
زيرا كه مذهب، برترى يا . و اساساً مهه چيز را باخنت وراِى هر مذهىب است.  علت استزيرا كه جوامنردى، عطاِى ىب) 1(

  .جويد، وىل پاكبازان قربانيان خاص خدايند رهاىي را مى

  .1974تا  1972مثنوى معنوى، دفرت ششم، . كنند و نه در پى سود و زيانند ايشان نه خدا را آزمون مى

  .166 مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت) 2(

  113: عربت هاى روزگار، ص

  .ماند زندان مى

ها انتقال  شود، و آنگاه به دژها و قلعه ها و عادات خود مى انسان، خنست زنداىن خوى و خصلت: توان گفت و مى
  .يابد مى
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م بند يابند و در رديف ايشان ه شوند، و سپس به زندان تبهكاران راه مى ها خنست زنداىن تبهكارى خود مى آرى، انسان
  .شوند مى

   منّيت

  .هاى مهيب و خموف، زندان َمِنيَّت و خودبيىن است يكى از مشار اينگونه زندان

  .و من. خواهم آنچه من مى. گومي فهمم، آنچه من مى َمِنّيت يعىن آنچه من مى »1« خود مبني تا بر نياَرد از تو َگرد

  .و من. و من

   نردبان خلق اين ما و مىن است

   دبان افتادىن استعاقبت زين نر 

   تر است هر كه باالتر رود ابله

كسى كه زنداىن اين زندان است هيچ حاضر نيست كه عقل خويش را با عقل انبيا   »2«  استخوان او برت خواهد شكست
ا را در كنار خواست خود بگذارد. و اوليا مهراه كند و به اصرار، . بلكه به ايشان پشت خواهد منود. و يا خواست آ

  .و از مهني روى سيالب زيان و فتنه بسوى وى جارى و روان است. انكار ايشان را دارد

   ر كه بگزيند جز اين ُبگزيده خوانه

  »3«  عاقبت درد گويش زاستخوان

______________________________  
  .3254مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت . خودبني نباش تا خودبيىن تو را يكباره نابود نسازد) 1(

  .2764و  2763مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .266 مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت) 3(

  114: عربت هاى روزگار، ص
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   مالقات ىب

گناهى است، و يا نوع ديگر، كه زندان جرميه گناه ايشان است، از ديدار و مالقات  شان ىب زندانياِن نوع خنست كه جرم
هستند و و پيوسته خود . و نه با ِخرد. اما زندانيان منّيت هرگز مالقاتى ندارند، نه با خدا. ديگران ممنوع و حمروم نيستند

  .تنها

. وحشىت پرهراسرت از ُعجب، و خودبيىن و خودخواهى و خودپسندى و منيت نيست »1« »الَوْحشَة اْوَحُش ِمَن اْلُعجب«
  .آيد چرا كه كسى به مالقات ايشان منى

  بر بديهاى بدان رمحت كنيد

  بر مىن و خويش بيىن كم تنيد

   هني مبادا غريت آيد از كمني

  »2«  زمنيسرنگون افتيد در قعر 

   تائب

يابند، اما زندانيان منيت جناتى ندارند جز آنكه  اند، سراجنام، رهاىي و جنات مى زندانياىن كه ىب گناهند و يا به گناهى آلوده
  .هاى خود دست كشيده و تائب شوند از منيت

  هست جنت را ز رمحت هشت در

  ست ز آن هشت اى پسر يك در توبه

  آن مهه گه باز باشد گه فراز

  و آن در توبه نباشد جز كه باز

______________________________  
  .88، ص 1حباراالنوار، ج ) 1(
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  .3417و  3416مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  115: عربت هاى روزگار، ص

  هني غنيمت دار در باز است زود

   مركب توبه عجايب مركب است »1« رخت آجنا كش به كورى حسود

  »2«  يك حلظه زَِپستبر فلك تازد به 

______________________________  
  .2508تا  2506مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .464مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  117: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .َسبك زيسنت، و طرز زنداگاىن مردان خدا، براى نصيحت پذيران بسى پندآموز است

  .برجسته تريِن مردان خدا و ممتازتريِن ايشان است -س از رسول گرامى اسالمپ -على عليه السالم

اهلى، از مشار پندها و درسهاىي است كه از مرام و مكتب على » پرواىِ «و » پرهيز«و » صبورى«، »تسليم«، »عشق«
  .توان آموخت مى

   حكايت

  .َمنُرد» مردانه«مردى كه : حكايتِ . 1

  .هاى على سخناىن بس شگفت شنيد ام بود و از لبعقيل كه بر لبه ب: حكايتِ . 2

  119: عربت هاى روزگار، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  

  شاهكار انبيا

  

ها از سبك زيسنت و طرز زندگاىن مردان  ها و اندرزها و عربت گري، چه درس پذير، و عربت هاى پندآموز، نصيحت انسان
جوهرى سياه خطوطى زيبا و چشم نواز بر چرا كه مردان خدا، به شيوه خط نويسان چريه دست كه از . آموزند خدا مى

ها و  ها و روش ها و تلخى هاست، رسم نگارند، ايشان نيز با جوهر عمر، كه سياه و مكّدر از رنج صفحات كاغذ مى
  .زنند هاىي زيبا و دلربا، بر صفحه زندگى نقش مى منش

  .و اماماِن مكرم و االتبار. و البته، سرآمد مردان خدا، پيامربانند

ا، موالنا على بن ابيطالب عليه . تني پيامربان، آخرين ايشان، رسول خامت استو بر  مهچنانكه برترين امامان، خنستني آ
  .كه در مهني روزهاى پرفيض، به فوز جاويد حق، نيل يافت. باشد السالم مى

  120: عربت هاى روزگار، ص

   جهاىن عشق

و از سلسله رواياتى كه در آن گرد . سنت، كتاب َكنز الُعمال است هاى مهم و قابل اهتمام، در نزد اهل از مشاِر كتاب
  :باشد آمده است روايت ذيل مى

  االَّ َوَعِلٌى َرأُسها» يا ايـَُّها الَِّذْيَن آمنوا«آية   ما انـَْزَل اللَُّه َتعاىل«

اب خود با ايشان سخن گفت، و ترين، و ممتازتريِن مومنان، كه خداوند در كت ترين، برجسته يعىن شاخص »1« »َواِميـُْرها
  .اجرا و اجناِم احكام و دستورات خويش را از ايشان خواست، و ايشان نيز عاشقانه به كار بست، على عليه السالم است

   ىن تكلف ىن پى مزد و ثواب

   بلكه طبع او چنني شد مستطاب
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ر گنج ر يزدان مى    زَِيد نه 

على عليه السالم، با جهاىن عشق و دلدادگى، و عرفان و معرفت ىب منتها،  »2«  ُمَرد نه از خوف و رنج ر يزدان مى
  .خواست، به كار بست خواست، و آنگونه كه مى آنچه را خدا مى

   شيداىي

  .عشق، شيفتگى، و دلباخنت است: و ارزش كردار و اعمال انسان، به واقعياتى مهچون

ا و معترب و ارمجند اس   .ت كه با خلوص، صفا، يكدىل، شور و شناخت و شيداىي، مهسو باشدكردار انسان، آنگاه پر 

بنابراين، جهت ادراك و فهم و معرفت، نسبت به منزلت و مقام موالنا على عليه السالم كه جان هر چه گرامى است 
  .است، مراجعت منودآغاز شده » يا أيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا«فداى يك نـََفسش، بايد به آيات كتاب خدا كه با خطاب مبارِك 

______________________________  
  .كنز الُعَمال) 1(

  .1910و  1709مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  121: عربت هاى روزگار، ص

   تسليم

  :اى است كه در سوره مباركه آل عمران آمده است از مشار اينگونه آيات مبارك، كرميه

مشا اى مردمان مومن كه دل در گرو خدا داريد،  »1« »َوال َمتُوُتنَّ اّال َوانـُْتم ُمسِلُمونَ   اتـَُقوااللَّه َحقَّ تُقاتِهيا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «
در متام امور و شئون حيات و زندگى، آنگونه كه بايد و بايسته است از خدا پروا كنيد، و منرييد جز آنكه تسليم، دل 

  .سپرده، و رام و تابع او باشيد

   ى كه جزو اين زميىن سر مكشا

   چونكه كليات پيش او چو گوست »2«  چونكه بيىن حكم يزدان درمكش
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   سخره و سجده كن چوگان اوست

  تو كه يك جزوى دال زين صد هزار

  چون نباشى پيش حكمش ىب قرار

  چون ستورى باش در حكم امري

  گه در آخور حبس گاهى در مسري

   چونكه بر ميخت ببندد بسته باش

و اين تبعيت و تسليم، شاهكار انبياء اهلى بوده است، كه در طول حيات جز  »3«  ونكه بگشايد برو برجسته باشچ
اند، و در پى هر كار و تالش مقدس نيز  اند، و چيزى سواى آن را نيز از خداوند خنواسته براى دست يافنت به آن نكوشيده

  .اند و بس خواسته تنها مهني را از خداوند مى

______________________________  
  .102/ آل عمران) 1(

  .453مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .929تا  926مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 3(

  122: عربت هاى روزگار، ص

ادند اينگونه دست به دعا برداشتند »1« چيست از تسليم خود حمبوبرت   :ابراهيم و امساعيل كه بنياد كعبه را بنا 

آيد، تنها و تنها،  ما را و نسلى كه از ما پديد مى! خداوندا »2« »َربَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمِني َلَك َوِمْن ُذرِيَِّتنا امًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ «
  .تسليم خود قرار ِده

تسليم تو بودن  ها، ما را تسليم خود نسازد، كه جز ها، و مقام و موقعيت ها و منصب ها، و ُپست ها، جاذبه يعىن حادثه
  .بسى زيان و آسيب، و بسا بيم و هراس كه در پى دارد
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و البته، بر اساس روايىت كه در كتاب كنزالعمال آمده است، على عليه السالم در پرهيز و پروا و تقواى اهلى، و نيز در امِر 
ها را حلاظ كند،  ها و مالمت ماللتها و  تسليم و تبعيت نسبت به پروردگار عاَمل، در متام شئون زندگى، ىب آنكه مرارت

  .پس از وجود مقدس رسول گرامى اسالم، در صدِر سلسله مؤمنان و عامالن به آيات كتاب خداست

و راسىت در ميان امت پيامرب كدامني كس است كه در پرهيز و پارساىي با على مهنشني و برابر باشد؟ و يا به قدر وى رام 
  و تسليم؟

ر حيات فردى و چه در زندگاىن مجعى و اجتماعى، پيوسته قصد، التفات، و پرواى خدا را داشت، على عليه السالم چه د
و هيچ چيز نتوانست كه آن وجود مقدس را از . و حىت به قدر چشم بر هم زدىن از عرصه توجه و تقواى اهلى دور نشد

  .تقوى و تسليم دور بدارد

  من خنواهم خري اال خري او

  »3« ن از غري اوصم و ُبكم و ُعمِى م

______________________________  
  .916مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .128/ بقره) 2(

  .1618مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  123: عربت هاى روزگار، ص

و از اين . آوردبارى، مرام و ُمراد على عليه السالم در زندگى جز اين نبود كه تنها رضايت و خرسندى حق را به چنگ 
  .روى، مهه چيز خود را بر پايه و بنياد تقوى، بنيان و استوار ساخت

  »ِسْنُخ اْصلٍ   َوال يـَْهِلُك َعَلى التـّْقَوى«

  .ماند و ماندگار خواهد شد ريزى شود، مى و آنچه بر پايه تقوى پايه
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ا خشكى نگريد و پژمردگى نيابد،  شت مىدانه هاىي كه در زمني تقوى كا »1« »وال َيْظَمأُ َعَلْيها َزرُْع قـَْومٍ  شوند حمصول آ
شىت سبز جلوه. بلكه مهواره سبز، و خرم، و با طراوت و شادابند و از . شوند گر مى و در جهان آخرت نيز به صورت 

  .مانند نواز مى زارى جان مهني رو نيز اهل تقوى شادند و با نشاط و پر سرور، چرا كه به سبزه

   ملوالن نيستيم ما بر اين درگه

   تا ز بعد راه هر جا بيستيم

  دل فرو بسته و ملول آنكس بود

  كز فراق يار در حمبس بـَُود

   دلرب و مطلوب با ما حاضر است

   در نثار رمحتش جان شاكر است

   در دل ما الله زار و گلشىن است

   پريى و پژمردگى را راه نيست

   داميا تـَّر و جوانيم و لطيف

   خندان و ظريفتازه و شرين و 

   پيش ما صد سال و يك ساعت يكى است

  »2«  كه دراز و كوته از ما منفكى است

______________________________  
  .16/ ج البالغه، خطبه) 1(

  .2937تا  2932مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(
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  124: عربت هاى روزگار، ص

  :خوانيم و در سوره مباركه توبه چنني مى

اَر ِبه ِىف ناِر َجَهنَّم َواللَّه   تـَْقَوى  اسََّس بـُْنيانَُه َعلى اَفَمنْ « ْ ِمَن اللَّه وِرضواٍن َخيـٌْر اْم َمْن اسََّس بـُْنيانَه َعلى َشفا ُجُرٍف هاٍر فا
پيش  آيا كسى كه در قلمرو حيات، تنها خداوند را منظور نظر داشته، و به شيوه تقوى »1« »اليـَْهِدى اْلَقوَم الظاِلمني

اده است، با كسى كه زندگى و حيات را بر لبه پرتگاه گناه و تيغه ُسسِت  رفته، و بناى زندگى را تنها بر بنياد پرهيز بنا 
  د، يكسان و برابرند؟ معصيت بنا مى

   سالمت

. بنيان نكرد و على عليه السالم در طى شصت و سه سال متام، خشِت كردار و اعمال خويش را جز بر شالوده تقوا بَنا و
  .او با اسالم زيست و با سالمت و تسليم پر كشيد

   عمِل برترين

  .گفت رسول مطهر اسالم، در آخرين مجعه از ماه شعبان، براى مردم، سخن مى

كرد،  و على عليه السالم كه جواىن بيست و چند ساله بود، و با ادب و متانِت متام كالم پيامرب پاك خدا را استماع مى
  :ام سخن، از جاى خويش برخاست، و با دنياىي خشوع و وقار پرسيدپس از امت

  »هَذا الَشهر؟  ما اْفَضُل اْالْعمال ِىف «

  در اين ماه خوب خدا، كدامى عمل فضيلىت افزون و بيش دارد؟

  :حضرت به پاسخ فرمود

برترين اعمال، در اين ماه ميمون و مبارك، ! يا على »2« »هاْفَضُل اْالْعمال ىف َهذا الَشهر اْلَورَْع َعْن َحمارِِم اللَّ ! يا ابَااحلََْسن«
  .بازداشنت خويش از عموم ممنوعات و ُحمرمات اهلى است

______________________________  
  .109/ توبه) 1(
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  .190، ص 42حباراالنوار، ج ) 2(

  125: عربت هاى روزگار، ص

متامى، به حرام نيالوده، بل در حرمي و چارچوب خواست و  يعىن چشم را و گوش و شكم و افكار و خواطِر انساىن، به
  .منظور خداوند، خرج و صرف مناييم

  .هاى ظلماىن خويش آرى، هيچ چيز برتر و باالتر از اين نيست كه آدمى حمكوم خدا باشد، و نه منكوب شهوت

   گفت شاهى شيخ را اندر سُخن

   چيزى از خبشش ز من درخواست كن

  مر ترا گفت اى شه شرم نايد

  كه چنني گوىي مرا، زين برترا

  من دو بنده دارم و ايشان حقري

  و آن دو بر تو حاكمانند و امري

   اند اين َزلَّت است گفت شه آن دو چه

  .و در مهني ميان پيامرب گريست »1«  گفت آن يك خشم و ديگر شهوت است

اين بود كه در ذهن و خاطر حاضران . گفت هاى ماه مى فضيلتزيرا كه او پيش از اين از . و البته جاىي براى گريسنت نبود
  !كرد كه از چه روى چشمان حضرت اينگونه اشكبار است؟ اين پرسش خطور مى

  .و على عليه السالم نيز، شگفت زده، مهني را پرسيد

ى، خونت را مباح و حالل ا در يكى از روزهاى چنني ماهى، در حاىل كه قامت به مناز بسته: و پيامرب با آه و اندوه فرمود
  .ستانند و به دست پر شقاوترتين مردم روزگار جانت را مى. انگارند مى
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______________________________  
  .از من چيزى خبواه: پادشاهى در اثناى سخن، شيخ را گفت) 1(

من دو بنده دارم كه . ينديشراىن؟ باالتر از اين ب كىن كه بر زبان خويش چنني سخن مى شرم منى! اى پادشاه: شيخ گفت
  .در پيش چشمان من فراوان حقريند، اما اين دو بر تو حاكم و فرمانروا

يكى خشم، ديگرى شهوت، مثنوى : اين سخن، ناروا و خطا و گزاف است، آن دو كدامند؟ شيخ گفت: پادشاه گفت
  .1468تا  1465معنوى، دفرت دوم، بيت 

  126: عربت هاى روزگار، ص

  .يكى از اسرار هسىت را باز گفتو بدينسان، 

  آنكه واقف گشت بر اسرار هو

  سر خملوقات چه بود پيش او

  آنكه بر افالك رفتارش بـَُود

و پيامرب نيز بر حسب . اند اى داشته البته، امامان ديگر نيز هر يك قاتل و كشنده »1« بر زمني رفنت چه دشوارش بود
و . لقب نداده است» اْشَقى االْشِقياء«اما هيچيك را . يشان خرب كرده استاى از ا روايات، از قاتالن و كشندگاِن پاره

  .اين از آنرو بود كه عليدر فضيلت و كمال متام بود، و در مقام و منقبت نيز رفعىت ديگر داشت

  :اى خاص پرسيد حضرت، آرام و با سكون و سكينه

  »َوذِلَك ِىف َسالَمٍة ِمْن ِديىن؟«

  شود، دينم نيز به سالمت است؟ وقىت كه جامن تسليم مى

  :پيامرب فرمود

  .روى آرى به سالمت مى »2« »ِىف َسالَمٍة ِمْن ِديِنك«
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  .داد و در هنگام مرگ نيز سخىن گفت كه از مهني سالمت خرب مى

  »فـُْزُت َوَربِّ اْلَكْعَبة

  .به خداى كعبه رستگار شدم

وگرنه پيش از آن بر هيچكس معلوم و مسّلم . شود منايان مىها، تنها و تنها، در هنگام مرگ  چرا كه رستگارى انسان
  .نيست كه پايان كار چون و چگونه خواهد بود

ار آن پيدا و آشكار است، نيكوىي و زيباىي و  »3«  كس را وقوف نيست كه پايان كار چيست اگر نيكوىي سال، از 
   خوشايندى

______________________________  
  .1482و  1418دفرت دوم، بيت مثنوى معنوى، ) 1(

  .103، ص 38حباراالنوار، ج ) 2(

  .حافظ) 3(

  127: عربت هاى روزگار، ص

  .شود احوال انسان نيز تنها از خزان وى كه هنگام مرگ است، پيدا و آفتاىب مى

  .منود َبسا كسا، كه فرجامى خوش داشتند با آنكه آغازشان چندان خوش منى

  .ىت خوشايند نيافتندمنود، اما عاقب و يا خوش مى

سرگذشت مومنان ىب خبت كه در صف ىب صفاى كافران نشستند، و يا كافران خوش اقبال كه در حلقه اهل اميان درآمدند 
  .هاى قرآن است، و خبوانيد از خواندىن

  عاقبت ُسوء
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اوندى كه انساىن آراسته و اهلى بود، مى ان حلقه درس مشا در حال روزى مرا خرب كردند كه يكى از شاگرد: گفت مرحوم 
و بر َحَسِب دستورى كه رسيده است وى را تلقني منودم و از او . احتضار است، و من خود را بر بالني وى رسانيدم

يب زد كه به اين حرف. اما نداد. خواستم كه بر وحدانيت خداوند گواهى دهد ها هيچ  و با نگاهى نفرت آلود بر من 
  .ردانيدو از من روى گ. باور ندارم

  مغز را خاىل كن از انكار يار

  تا كه رحيان يابد از گلزار يار

   تا بياىب بوى خلد از يار من

برخاستم و به آن سوى بسرت رفتم و چشم بر چشمانش دوختم و با : گويد و مى »1«  چون حممد بوى رمحن از مين
ال اله اال اللَّه، و اينبار نيز نگفت، وىل با  :اى بس بالخيز است، پس بگو اين حلظه، حلظه: عاطفه و مهر به او گفتم
  .گومي هرگز منى: پرخاش بيشرتى فرياد كرد

  !و در مهني احوال از دنيا رفت. رهامي كن

اوندى مى وىل از آجنا كه به دل هيچ . منود كه چرا عاقبت وى اينگونه رقم خورد برامي بسيار شگفت مى: گويد مرحوم 
   ريشه در رفتار و كردار سوء و نيز سيئات اهلى دارد، احوالش را در نزد دوستان ترديد نداشتم كه عاقبت سوء

______________________________  
  .551و  550مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  128: عربت هاى روزگار، ص

. آلود ه لب را به شراب مىيكى آنكه گا: و دانستم كه آلوده به چند آلودگى بوده است. و نزديكان و آشنايان جويا شدم
و سوم نيز آنكه نسبت به نعمت هاىي كه خداوند بر بندگان . و ديگر آنكه فردى منّام، سخن چني و فتنه گر بوده است

  .ورزيده است خويش ارزاىن داشته، رشك و حسد مى

ران ارزاىن داشته است، متنا هاىي كه بر ديگ درست بر خالف انبيا كه از خداوند توفيِق سپاس و شكرگزارى نسبت به نعمت
  .منودند و طلب مى
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  پرهيز

ها  ها و پليدى و البته، حسد ورزى، و نيز فتنه گرى، و آلودن به هر حرام، ريشه در ىب پرواىي و ناپرهيزى دارد، و اين پسىت
  .از دامان انسان شسته و زدوده خنواهد شد، جز ددر سايه پرهيز و تقوا

   شهوت دنيا مثال گلخن است

   كه از او محام تقوى روشن است

   ليك قسم متقى زين تون صفاست

  .تر و وسيعرت، پاكى و ىب آاليشى نيز افزونرت و فراتر و هر چه تقوا پردامن »1«  زآنكه در گرمابه است و در نقاست

  .و از مهني روى نيز در اوج طهارت و پاكى است. و امام، يعىن كسى كه در منتهاى پرهيز است

ت و شگفىت فرو . يه السالم موال و امري پرهيزگاران و تقوا پيشگان استو على عل تقوا و پرهيزى كه آدمى را در حريت و 
  .برد مى

   اى فرمانرواىي

اين  : پرسد دهد، و مى اش را نشاِن ابن عباس مى هاى پاره و پُر وصله على عليه السالم در هنگامه نربد صفني، كفش
  ارزد؟ ها به چند مى كفش

______________________________  
  .239و  238مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  129: عربت هاى روزگار، ص

  .به هيچ: گويد ابن عباس مى

مشرتى است،  هاى ىب اتر از اين كفش امارت و حكومت و فرمانرواىي، در پيش نظر من، بسى ىب! ابن عباس: فرمايد مى
  .حق داران ايفا شودجز آنكه در سايه آن، حقيق 
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   لبه پشت بام

امارت اين ! برادرم: گويد رساند و مى روزى عقيل، با چشمان نابينا و عصا زنان، خود را به نزد على عليه السالم مى
ام   و ماهيانه. و ىب نوا. مند و عائله. و من نيز برادرت. سرزمني در كف توست، و اختيار بيت املال مسلمني نيز با توست

  .خواهم تر مى دهد، و اضافه هيچ كفاف منىكم، و 

  .مهني امشب، پس از مناز مغرب و عشاء، به خانه بيا: گويد امام در پاسخ عقيل مى

  .شود و شب هنگام نيز روانه خانه برادر، كه حكمران ارض مسلمني است، مى. پذيرد و عقيل شادمان شده و مى

و به آرامى . نشاند برد، و بر لبه پشت بام مى خود به باالى پشت بام مىگريد و او را با  امام، دست برادر را به دست مى
من از . كند و رهگذرى نيز گذر منى. و اكنون وقت شب است. اى درست روبروى بازار كوفه نشسته! عقيل: گويد مى

خواهى  شكىن، و هر چه مى ها را مى روى، قفل يكى از مغازه شوى، و به بازار مى ها پايني مى پامي، و تو از پله مهينجا مى
دهى، چرا كه به حمض آفتاىب شدن  ها و شبگردان نيز هيچ غمى به دل راه منى و از داروغه. برى برداشته، و با خود مى

  .ايشان تو را خرب خواهم كرد

  :عقيل دست امام را گرفت، و فشرد، و گفت

  !هرگز! دهى؟ مرا به دستربِد مال مردم فرمان مى! برادر

زىن، با آنكه حق يك تن نيز بيش نيست، اما تو از من  اى تاراج كن، و سرباز مى گومي مغازه تو را مى! عقيل: فرمود
  خواهى حقوق مملكىت را دستربد مى

  130: عربت هاى روزگار، ص

تو طاقت اتالف و تضييع حق يك تن را نيز ندارى، من چگونه تواِن تلف ساخِنت ! عقيل. زده و به دست تو بسپارم
تو، آنچه را كه من خواستم خنواهى كرد، و من نيز آنچه تو خواهان آن هسىت خنواهم ! عقيل! قوق ملىت را داشته باشم؟ح

  .منود

  .خواهد آرى، على حكومت را جز براى عدل و عدالت منى
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  اى ديگر آيه

در كنار توفان نامالميات، شكيبا ! اى اهل اميان »1« »ُكْم تـُْفِلُحونيا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوصاِبُروا َوراِبُطوا اتـَُقو اللَّه َلَعلَّ «
  .بوده و صبورى كنيد، و صيانت نفس را از كف ندهيد

   آدمى را پوست نامدبوغ دان

   ها شده زشت و گران از رطوبت

   تلخ و تيز و مالِش بسيار ِده

   تا شود پاك و لطيف و با ِفرِه

  اى َعيار تاىن رضا ده ور منى

  اختيار گر خدا رجنت دهد ىب

   كه بالى دوست تطهري مشاس

تر و بردبارتر از على نبود، چرا كه به قدر وى كسى ناكامى  والبته، كسى پر شكيب »2«  علم او باالى تدبري مشاست
و تو گوىي سهولت و آساىن، على را پاك از ياد برده بود، و تلخى و مرارت و نج و . نچشيد، و تلخكامى نكشيد

  .تر بود هولت، از مهه، بر او مشتاقس

______________________________  
  .200/ آل عمران) 1(

اگر به آن داروهاى تلخ و تند . شود كنند، تا سراجنام چون پوست طايف مرغوب مى پوست را با دوا دباغى مى) 2(
باغى ناشده ىي دان كه به سبب رطوبتهاى انسان را هم مانند پوستد. شد گنديد و بدبو و ناخوشايند مى ماليدند، مى منى

  .107تا  102و  100تا  97مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت . دنياىي زشت و سنگني شده است

  131: عربت هاى روزگار، ص

  .بارى، بالىي نبود كه خود را به على نرساند
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   هست حيواىن كه نامش اْشُغر است

   او به زخم چوب زفت و َلمرت است

  شود زىن به مى مى تا كه چوبش

  شود او ز زخم چوب فربه مى

   نفس مؤمن اْشُغرى آمد يقني

   كاو به زخم رنج، زفت است و مسني

   زين سبب بر انبيا رنج و شكست

   از مهه خلق جهان افزونرت است

  شود پوست از دارو بالكش مى

  شود چون ادمي طايفى خوش مى

  ورنه تلخ و تيز ماليدى در او

وىل بغضى سنگني . اما چيزى نگفت. اى نشستند و گوشه. روزى مالك را صدا كرد »1« و ناپاك بُوگنده گشىت ناخوش 
على : اى نگران پرسيد و كمى بعد با ديده. چشمان مالك نيز ناخواسته فروباريد. و يكباره زار زار گريست. در گلو داشت

  گرييد؟ از چه روى مى! جان

  .ن مردم بر من نباردبالىي نبود كه از سوى اي! مالك: فرمود

  كاش صحراى قيامت زودتر پيدا شود

  »2« اينَقَدْر جا نيست در عامل كه يك دل وا شود
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______________________________  
نفس مومن نيز به يقني . شود تر مى نام دارد، كه بر اثر ضربات جوب درشت و فربه -گوركن  - جانورى است كه اْشُغر) 1(

به مهني سبب است كه رنج و شكست پيامربان از . تر خواهد شد تر و چاق ضربات رنج درشت مانند گوركن است كه با
هاى ديگر شود، زيرا بالىي كه آنان حتمل كردند، اقوام  تا بدينسان جان آنان واالتر از جان. مهه خلق جهان بيشرت بود

  .ديگر با آن بالها مواجه نشدند

  .1122يا  1121نعمت خان عاىل، ) 2(

  132: هاى روزگار، ص عربت

  .آمد ها مى هاى از پس حادثه آرى، حادثه

  .و سپس فراق فاطمه. تر از مرگ پيامرب اى سهمگني و راسىت، چه حادثه

هاى عهد جواىن، و  ها و رنج و اينها، مهه، پس از صعوبت. و نربد خونبار صفني. و نيز احنراف خالفت و ماجراى مجل
مرب بود، روزگارى كه تنها در شهر مدينه، طى ده سال، در هشتاد و دو جنگ خونني شركت روزگار مهراهى و مهپاىي با پيا

  .داشت

هاى  كه البته گفته. گفت و اينها، مهه، در حاىل بود كه پيامرب بزرگوار اسالم پيوسته از شأن و مرتبت على عليه السالم مى
  .زند بوط به اهل سنت نيز موج مىهاى وى در ميان كتب و نوشتجات مر  پيامرب در باب على و فضيلت

  :دهند، كه فرمود آنان در منابع قابل اهتمام خود اين روايت را از پيامرب اسالم خرب مى

اْعداءُ اللَّه َوَحْربُُه َحْرُب اللَّه للَّه َواْعداُئه َوالَيُة َعلِى ابِن اِبْيطاِلب َواليَُة اللَّه َوُحبُُّه ِعباَدُة اللَّه َواتباُعُه َفرِْيَضةُ اللَّه َواوِليائُه اْولِياءُ ا«
و دوسىت و دلبستگى نسبت به . على را به سرپرسىت خواسنت، خدا را به سرپرسىت پذيرفنت است »1« »َوِسْلُمه ِسْلُم اللَّه

  .و دنباله روى و پريوى از او واجىب از واجبات خداست. وى، دلسبنت و دلباخنت به خداوند است

مهچنانكه جنگ با وى جنگ با خدا و ِسلم و صلح و آشىت . خدا، و دمشنان او دمشنان خدايند دوستان على، دوستان
  .با وى، آشىت و صلح با خداست
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______________________________  
  .31، ص 38حباراالنوار، ج ) 1(

  133: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .قيامت، بازار دنياست

  .بر اساس سنجش استدر بازار قيامت، داد و ستدها نيز 

  .باشد و كردار پيامربان و رفتار امامان نيز ابزار سنجش مى

   حكايت

  .گفت اش پر آب بود، و از آتشى پر آه سخن مى مرحوم تربىت كه ديده: حكايتِ . 1

  .اش به سيادت نشست آن كنيز كه به كنز خدا رسيد، و در سايه: حكايتِ . 2

  135: عربت هاى روزگار، ص

  

  سنجش كردار

  

هاى وى، در بازر شهر گردهم آمده است، و نيز  داند كه نيازمندى كسى كه بر نيازهاى خود وقوف دارد، و هم مى
ا مى انه، اينجاست كه دل به كار و تالش و سعى و كوشش مى دانسته است كه آن مهه را به  سپارد، تا به  دهند و نه 

. دهد و چيزى مى. شود و آنگاه راهى بازار مى. يابد البته دست مىو . چيزى در خور و مناسب با داد و ستد دست يابد
  .و بدينسان حاجات خويش را رفع و مرتفع خواهد منود. ستاند و چيزى مى

  درس مقصود
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  .و قيامت نيز بازار دنياست

و . گزارند و مناز مى. شوند انگارند، و از اين رو دست به كار مى و كساىن كه نسبت به آن باورى دارند، دنيا را كارگاه مى
  ...و. انفاق

  136: عربت هاى روزگار، ص

و اينهمه را نيز از سر عشق و دلدادگى و رغبت و ميل  »1« »الَِّذيَن يُوِمُنوَن بِاْلَغيب َويُقِيُموَن الَصالة َوِممَّا َرَزْقناُهم يـُْنِفُقون«
  .دهند متام، تن مى

  در نگنجد عشق در گفت و شنيد

  عرش ناپديدعشق درياىي است ق

  هاى حبر را نتوان مشرد قطره

و اساساً درسى كه مقصود و منظوِر نظر پروردگار از پديد آوردن كارگاه هسىت  »2« هفت دريا پيش آن حبر است خرد
  .است چيزى جز عشق ورزى و عشق آموزى خنواهد بود

  عاشق شو ورنه روزى كار جهان سرآيد

البته، نشان عاشقى، دل دادن و دلبسنت به خواست و خواهش معشوق  »3«  ناخوانده درس مقصود در كارگاه هسىت
  .است

  .هاى خويش را برمشرده است اى با نام قرآن كرمي جمموعه خواست و آن معشوق يكتا در نوشته

  .بندند چه داد و ستدى كه در بازار قيامت به پا خواهند كرد و آنان كه عاشقانه به كار مى

  ترازو

چرا كه متاع و  . و ترازوها گونه گونه. و ابزار سنجش نيز ترازوست. نيا داد و ستدها بر اساس سنجش استدر اين بازار د
  .سنجند كنند، اْرَزن را منى از اين رو با مهان ترازو كه طال را سنجش مى. كاالهاى اين جهاىن نيز گونه گون و خمتلفند
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  .وگرنه سنجشى حق و صحيح خنواهد بود

______________________________  
  .3/ بقره) 1(

  .2732و  2731مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  .حافظ) 3(

  137: عربت هاى روزگار، ص

بلكه بايد ترازوها نيز كاسىت، كمى، و . البته، سنجش حق و صواب و درست، تنها، به گونه گون بودن ترازوها نيست
چرا كه ترازوى ضايع، ناقص و خراب مهه چيز را نيز . تقيم باشندنادرسىت نداشته، و به تعبري كتاب خدا سالمت و مس

  :عيِىب ترازوها، بكوشيم خواهد در صحت و درسىت و ىب و از مهني روست كه قرآن مى. سنجد خراب مى

ايت گريى كف هر چند كه اين نيز در صحت سنجش و آزمودن، و نيز درسِىت اندازه »1« »َوزِنُوا باْلِقْسطاِس اْلُمْسَتقيم«
و از مهني . نقص، امام سنجش نيز درست و به حق صورت نپذيرد خنواهد كرد، اى بسا، ترازوها گونه گون، و متامى ىب

خواهد كه خود نيز سامل و مستقيم باشند،  روست كه خداوند از صاحبان ترازو و آنان كه دست در كار سنجش دارند مى
كنند، و كم  دارند، و بر خالف آن مشى و رفتار مى را نگاه منىگريى  گويد آنان را كه حرمت اندازه و مالمت مى

  :ستانند فروشند و زياده مى مى

نقص، و  بنابراين، سنجش آنگاه راست، درست، و عِني صواب است كه ترازوها خمتلف، و هم ىب »2« »َوْيٌل ِلْلُمَطِفِفني«
مهچنانكه در قيامت نيز . رابرى و توازن رفتار كنندترازو داران نيز باطل انديش نباشند، و از سر عدل، و انصاف و ب

  .اينگونه است

گسرتاند نيز كمال  چرا كه ترازوها گونه گون، و هم به سالمت، و آنكه بساط ترازوها را مى »3« »َواْلَوزن يوَمئٍذ احلَْقُ «
  .عدل و متام مروت را برخوردار است

  »4« »اْلِقياَمةَوَنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لَِيوِم «
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______________________________  
  .182/ شعرا) 1(

  .1/ مطففني) 2(

  .8/ اعراف) 3(

  .47/ انبياء) 4(

  138: عربت هاى روزگار، ص

  .و از مهني روست كه بر كسى كمرتين ستمى خنواهد رفت

  .شوند آيند، حسابرسى مى و چيزهاىي كه در پيش چشم ما به حساب منى »1« »َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس شيئاً «

ا«   .شود و البته به دنبال توزين و سنجش، مهه چيز آفتاىب و روشن مى »2« »َو ان كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اتـَْينا ِ

  .منودند نيا حجيم و بزرگ مىمنايند، هر چند كه در د مقدار مى وزن و ىب و آجناست كه چه عملهاىي سبك، ىب

ا و گرانقدر، اگر چه در دنيا به چشم اهل دنيا منى   .آمدند و عمل هاىي نيز وزين، سنگني و پر

   َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيـُْنُه َفاولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون«

يابند، و  ه كردارشان سنگني و با وزانت است رهاىي مىآنانكه كف »3« »َوَمن َخفَّْت َموازِيـُْنُه َفاولئَك الَِّذْيَن َخِسُروا انـُْفَسُهم
  .اند آنانكه كردارِشان خفيف و سبك باشد در اين بازى بازنده

   پاداش

  :رسد و آنكاه هنگامه پاداش و مزد فرا مى

موزون باشند در عيض و نوش  آنانكه برخوردار از عمل هاىي وزين و »4« »َفامَّا َمْن ثـَُقَلْت َموازِيـُْنُه فـَُهَو ِىف ِعْيَشٍة راِضَية«
خواهند در كف ايشان است  بينند، و البته آنچه مى و تا خدا بر كرسى خداىي است گرد مالل منى. شوند و َطَرب غرقه مى

  .دهند و هرگز از كف منى
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______________________________  
  .47/ انبياء) 1(

  .47/ انبيا) 2(

  .103، 102/ مؤمنون) 3(

  .6/ قارعه) 4(

  139: ربت هاى روزگار، صع

  اى گروه مؤمنان شادى كنيد »1« »َوال َمْقطُوَعة َوال َممُْنوَعة«

   امين آباد است اينجا دوستان »2« مهچو سرو و سوسن آزادى كنيد

و آنانكه  »4« »َوامَّا َمْن َخفَّْت َموازِيـُْنُه فَامُُّه هاِويَة َوما ادرئَك ماِهَيْة ناٌر حاِمَية« »3«  ها و گلستان در گلستان چشمه
تو با آن گسرته دانشى كه دارى از آن ىب خربى و هيچ ! و اى پيامرب. شان هاويه است بارى بس سبك دارند، جايگاهِ 

  .داىن كه چون است و چگونه منى

  .و پر هليب با خود داردو نيز چگونه آتش سوزان 

. و از آتش. و از آيات عذاب. گفت از قيامت مى. سوخت، و مرحوم آخوند شيخ عباس تربىت باالى منرب بود خبارى مى
ها از آتش سرخ بودند، و شعله ور، به  و در حاىل كه هيزم. به كنار خبارى رفت. از منرب پياده شد. گريست و زار زار مى

طاقت : اما مهه گفتند. يكى از مشا، يكى از انگشتان خود را براى يك حلظه در اين آتش نگاه دارد: مردم رو كرد و گفت
آيا عاَلمى ديگر ! مناييد؟ چرا اعمال خود را پوك، پوچ و ىب وزن و سبك مى! كنيد؟ پس چرا گناه مى: و او گفت. ندارمي

م براى حلظهمشا ك! در پيش نيست؟ و يا جهنم و عذاب و آتشى پيش رو نداريد؟ اى  ه امروز طاقت سوخنت انگشىت آ
  .سوزاند نداريد چگونه بر آتش پيوسته حق متحمل خواهيد بود، حال آنكه تا عمق جان را مى

  تاىن كشيد زخم كيكى را منى

  »5« زخم مارى را تو چون خواهى كشيد
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______________________________  
  .33/ واقعه) 1(

  .4542م، بيت مثنوى معنوى، دفرت شش) 2(

  .515مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  .11/ قارعه) 4(

. را حتمل كىن، زخم مار را چگونه خواهى چشيد و حتمل خواهى كرد؟ -اى خوخنوار كك حشره  -تواىن نيش كيكى منى) 5(
  .2339مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت 

  140: عربت هاى روزگار، ص

   زيانبارترين

اى، از آجنا   كنند، در قيامت نيز رفتار و كردار پاره ند و سنجش منى در دنيا چيزهاى ناچيز را بر كفه منىالبته، مهچنانكه 
ا مى ايت سبك و ىب وزن و ىب    .كنند منايد سنجش و ترازو منى كه ىب 

  »ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْالْخَسرِيَن اْعماًال «

  ها كدامند؟ نسانآيا مشا را با خرب كنم كه زيانبارترين ا

  »الَّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهم ِىف احلَيوِة الدنيا َوُهْم َحيَْسُبوَن انـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً «

آرى، ايشان مهان كسان هستند كه سعى و كوشش و تالش خويش را مصروف حيات و زندگاىن گذرا و زود اجنام دنيا 
را به پريوى از هواى نفس خود و يا دنباله َروى از هواى نفس زي - كنند جز سياهى و ستم نيست و آنچه مى. منودند

  .كنند برند كه كارى نيكو مى اما گمان مى -ديگران است

ْم َوِلقائِه َفَحِبَطتْ «    اولِئَك الَِّذيَن َكَفروا ِبآياِت َرِِّ
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اينان به آيات پروردگار خويش كافرند، و لقاء و مالقات با وى را نيز انكار  »1« »اْعماُهلُم َفال نُِقيُم َهلُْم َيوَم الِقياَمة َوْزنَاً «
و رفتار هوسناك و ناسنجيده . شود شان بس سبك و ىب وزن است، و براى ايشان ميزان بر پا منى از اين رو اعمال. دارند

  .آيند حساب به جهنِم قه و سوزان اهلى در مى بلكه ىب. آنان سنجيده خنواهد شد

اى ديگر نيز هستند كه در قيامت جهت ايشان نيز ترازوىي در ميان نيست، و ىب حساب خواهند بود،  ته كاروان و قافهالب
شت برين و برترين خداوند و مى و على عليه السالم از اين قوم قليل خرب داده . روند اما نه به آتش، بلكه به سوى 
  .است

  .ري صفني به سرزميىن درآمدندبه غروب آفتاب چيزى منانده بود، كه در مس

   اما، امام به. و برهوت. و خشك. بيابان بود. با آنكه نه آب بود و نه آباداىن

______________________________  
  .103، 104، 105/ كهف) 1(

  141: عربت هاى روزگار، ص

  .سپاه مهراه فرمان داد، كه فرود آمده و در مهاجنا منزل كنند

و هم سخت . اى رازآلود به جنوا بود اما، امام تا به صبح به گونه. ان، راحت و آرام آسودندو اهل كارو . شب شد
  .گريست مى

   اى خنك چشمى كه آن گريان اوست

   تو چه داىن قدر آب ديدگان »1«  وى مهايون دل كه آن بريان اوست

و مناز به آخر . وقت مناز صبح فرا رسيد، و مهگان، بر وى، به مجاعت، مناز گزاردند »2«  عاشق ناىن تو چون ناديدگان
  .و نه تسبيحات. وىل امام به خالف مهيشه از تعقيبات چيزى خنواند. رسيد

  :گفت و مى. بوييد و مى. بلكه مشىت خاك از زمني گرفت. و نه هيچ دعاىي
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آيند و ىب حساب و ىب آنكه  كشند و باال مى ى از ميان تو قامت مىكه به روز قيامت، قوم! خوشا بر احوال تو اى خاك
شت عدن و جاودان حق داخل مى   .شوند ترازوىي كار و كردارشان را به رشته حساب كشد، به 

  اين قوِم خوش اقبال كيستند؟: سپاهيان پرسيدند

  .كنند هفتاد و دو تن مرِد مرد، كه حسينم را يارى مى: فرمود

  معشوقن حقري

شت و يا دوزخ، ىب حساب، خنواهد  آرى، جز اين قوم كه پاكرتين مى باشند، و آن قوِم خنست، كه پليدترين، كسى به 
  .رفت

ديگراىن  . البته دانسنت خود و نيز ديگران. و سنجش براى دانسنت است. و كار ترازو نيز سنجش. و حساب، با ترازوست
  .حال آنكه وى از مشار مردان خدا بوده است دوختند، كه گاه به چشم حقارت بر كسى نظر مى

______________________________  
مثنوى معنوى، . گريد، چه مبارك دىل است آن دل كه سوخته او باشد خوشا بر آن چشمى كه براى خاطر او مى) 1(

  .719دفرت اول، بيت 

مثنوى معنوى، دفرت . اى بر نان، عاشق و دلباخته -هاى لئيم انسان -داىن، زيرا چون ناديدگان تو ارزش گريه را چه مى) 2(
  .1683اول، بيت 

  142: عربت هاى روزگار، ص

ان    صد هزاران پادشاهان 

   سرفرازانند ز آن سوى جهان

  نامشان از رشِك حق پنهان مباند
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، و اكنون پس از بستند منوده، و به وى دل مى و يا كسى در چشمان ايشان بزرگ مى »1« هر گداىي نامشان را برخنواند
و مهني جاست كه . اى نبوده است و به واقع دل به فردى زبون و پست و خوار بسته بودند يابند كه حتفه سنجش در مى

  .گويند يكديگر را مالمت مى

  اند عاشقان از درد زآن ناليده

  عاشقان لُعبتان پر َقِذر »2« اند كه نظر ناجايگه ماليده

  كه فنا شد عاشق و معشوق نيز  »3« كرده قصد خون و جان مهدِگر

  »4« كه نه چيزند و هواشان نه چيز

   ميزان

كنند؟ هر يك پرسشى است، كه روايات،  اما اينكه ترازو چيست؟ و چگونه است؟ و يا در قيامت چگونه سنجش مى
  :اند پاسخ آن را گفته

  »ُهُم اْالْنِبياء َواالوصياءُ وحنُن اْلَموازِين«

  و كارهاى هر. و گفتار پيامربان و اهل بيت مكرم است ميزان، كردار و رفتار

______________________________  
  .936و  935مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت . اند نالند كه به جاىي كه نبايد نظر اندازند، نگريسته عاشقان از آن جهت از درد مى) 2(
229.  

  .كنند روياِن پر از كثافت، قصد كشنت و جان مهديگر مىعاشقاِن خوب ) 3(

  .1205و  1203مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 4(

  143: عربت هاى روزگار، ص
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به ويژه با كردار وجود نازنني امام امرياملؤمنني على عليه السالم، كه در زيارت ايشان . سنجند كس را با كارهاى ايشان مى
  :خوانيم مى

  »َعَلْيَك يا ِميزاَن اْالْعمالالَسالُم «

  .باشى كه در قيامت ترازوى افكار و اعمال مردم مى! سالم بر تو يا على

و نيز بندگى و فروتن بودن، و صدق، و . و جوامنردى ايشان با جوامنردى تو. سنجند يعىن انصاف مردم با انصاف تو مى
چرا كه هيچ خوىب نيست كه . كنند هاى تو برابر مى ىبصفا، و خلوص و يكدىل، و در يك سخن آنچه خوىب است، با خو 

  .در جان تو جاى نداشته باشد

  :كرد پدرم، كنار مزار امرياملؤمنني عليه السالم اينگونه دعا مى: فرمود امام باقر عليه السالم مى

خالق و اعمال و افكار و مرا شيوه على بياموز و فكر و خيال، و عقايد و اعمال و اخالقم را مهسنگ و برابر با ا! خدايا
  .عقايد على قرار ده

  .مرا از مرام و مسلك دمشنان خود پرهيز ده، و دور دار! خدايا

   راست كن اجزات را از راستان

   سر َمكش اى راست َرو زآن آستان

  هم ترازو را ترازو راست كرد

  هم ترازو را ترازو كاست كرد

  هر كه با ناراستان مهسنگ شد

  »1« قلش دنگ شددر كمى افتاد و ع

و به فرهنگ و اخالِق دمشنان . دهد عزيزان، مبادا فردا به ما بگويند كه ُخلق، و ُخوى، و َرويّه مشا بوى فرهنگ على را منى
  .تر و مانندتر است على شبيه
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  دمشن راه خدا را خوار دار

  »2« دزد را منرب منه، بر دار دار

______________________________  
مثنوى معنوى، . با افراد نادرست افت و خيز كرد، هم ارزش خود را كم كرد و هم عقلش را از دست دادهر كسى ) 1(

  .123و  121دفرت دوم، بيت 

  .دمشن راه خدا را حقري بشمار، براى دزد منرب َمنه، او را باالى دار بفرست) 2(

  144: عربت هاى روزگار، ص

  دزد را تو دست بربيدن پسند

  دستش ببند از بريدن عاجزى،

   گر نبندى دست، او دسِت تو بست

   گر تو پايش نشكىن، پايت شكست

   خرما فروش

  .گريست گذشت، و زىن در راه نشسته و مظلومانه مى على عليه السالم از كنار بازار كوف مى

  .تفاوت نيست غم و ىب على نسبت به درد و حمنت ديگران ىب

  شري مردانند در عاَمل َمَدد

  كافغان مظلومان رسدآن زمان  

  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند

  روند آن طرف چون رمحت حق مى
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  َحمض مهر و داورى و رمحتند

  .كرد جز براى عالج و چاره دردهاى دردمندان نبود او اگر حكومت را نيز متنا مى »1« مهچو حق ىب علت و ىب رشوتند

هاى جز   خواست، هيچ انگيزه تدبري را به كار منى و آشناياِن ىب گماشت، و بستگان هاى كاردان را به كار مى و اگر غريبه
  .گشاىي از كار مردم نداشت گره

  چرا؟. گرييد مى! خامن: آرام فرمودند

و . گريد وىل مغازه دار پس منى. ام و نپسنديده است، و من نيز پس آورده. ام و براى ارباب خود خرما خريده. كنيزم: گفت
  .توامن بازگردم انه هم منىدامن چه كنم؟ به خ منى

   و مغازه. به مهراه من بيا: حضرت با دنياىي از احساس، عاطفه، و مهر فرمود

______________________________  
  .1936تا  1933مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  145: عربت هاى روزگار، ص

  .را نشامن بده

  :فرمود. سالم كرد. پيش رفتحضرت . و مغازه را نشان داد. و به راه افتادند

  .َكرم كنيد و اين خرما را پس بگرييد

  اى؟ و كيسىت؟ چكاره. و با تو نيز ربطى ندارد. گريم پس منى: مغازه دار با پرخاش و منتهاى ىب ادىب گفت

  از پى آن گفت حق خود را بصري

   از پى آن گفت حق خود را مسيع »1« ات هر دم نذير كه بـَُود ديِد وى

   دى لب ز گفتار شنيعتا ببن
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   از پى آن گفت حق خود را عليم

  .كاسب نبايد با خلق خدا، بد ُخوى و بدرفتار باشد  »2«  تا نينديشى فسادى تو ز بيم

  .كاسىب كه اخالق خوش را ندارد، مهرنگ على نيست

است و ماندگار،  تفاوت باشند، به رنگ على، كه رنگ خداىي عاملان و حاكمان نيز اگر نسبت به دردهاى مردم ىب
  .نيستند

   رنگ باقى صبغة اللَّه هست و بس

   رنگ صدق و رنگ تقوى و يقني »3«  غري آن بر بسته دان مهچون َجَرس

حضرت ىب آنكه افروخته شود، بل با حمبت و مهرى بيشرت، مرد خرما فروش را خواست   »4«  تا ابد باقى بـَُود بر عابدين
  .كه خرما را پس بگريد

______________________________  
  .خداوند از آن روى خود را بصري خواند كه بيناىي او هر حلظه تو را از گناه ورزيدن برتساند) 1(

  .217تا  215مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

گى ، و جز آن بقيه چون زنگوله چارپايان بر بسته و مصنوعى و ساخت»رنگ خداست«ماند، تنها  رنگى كه باقى مى) 3(
  .است

  .4713تا  4711مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 4(

  146: عربت هاى روزگار، ص

  كشد مهر تلخان را به شريين مى

  مهر و رِقَّت وصف انساىن بـَُود »1« زآنكه اصل مهرها باشد َرَشد

  راسىت چرا خشم؟ چرا غضب؟ مگر ما كيستيم؟ »2« خشم و شهوت وصف حيواىن بود
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   هيچ هيچامي اندر جهان  ما كه

قهر، غضب و خشم از خصال حيواىن است، زيرا كه حيوان شعور و  »3«  چون الف او خود چه دارد، هيچ هيچ
اى ُشوم، و  احساس را كم دارد، وىل آدمى كه سراسر درك و احساس و فهميدن است هرگز خويش را به چنني خصيصه

  .آاليد حنس و ناخجسته منى

   اين چنني خاصيىت در آدمى است

و امام دوباره با صميميىت بيشرت از پيش خرما فروش را خواست، كه خرما  »4«  هر حيوان ار كم است آن از كمى استم
  .را پس بگريد

  .بست كه امري سرزمني خويش بود و اينهمه صميميت و صدق و مهر را در حاىل به كار مى

ت و اعجاب نيست كه خرما فورش امري مملكت خويش را نش   .ناسدو جاى هيچ 

و نه در پى كارهاى به ظاهر ُخرد و . ديد، و در اوج شكوه و جالل هاى فاخر مى چرا كه او پيش از اين امريان را در جامه
  .ناچيز

   اش و مشىت بر سينه. دار به خشم آمد و گريبان حضرت را گرفت مغازه

______________________________  
ها قابليت رشد و تربيت را برخوردار  كند، زيرا كه اصل حمبت ن جذب مىحمبت چيزهاى تلخ را به سوى شريين شد) 1(

  .است

  .258مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .2436مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .2432مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 4(

  147: عربت هاى روزگار، ص

  .اش بريون راند و او را از مغازه. كوفت
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   گستاخى ز چيست  بر در اين خانه

هاى فرسوده، و نيز در پِس اين تِن فروتن چه  دانس كه َوراِى اين جامه وىل منى »1«  گر مهى دانند كاندر خانه كيست
  .روحى بلند آرميده است

   خرب كازاِر اين آزار اوست ىب

اما امام كه درياى عفو، كرامت، و گذشت، و جوامنردى است، هيچ به دل  »2«  آب اين خم متصل با آب جوست
  .نگرفت، و نه چيزى گفت

  عفو كن اى مري بر سخىت او

   عفو كن زين بندگان تن پرست »3« در نگر در درد و بدخبىت او

  عفو كن اى عفو در صندوق تو »4«  تر است عفو از درياى عفو اوىل

  سابق لطفى مهه مسبوق تو

   ه باشم كه بگومي عفو كنمن ك

  .و بزرگى. و خبشودن. عزيزان، و شيعيان على، شيوه على خبشش است »5« »كن«اى تو سلطان و خالصه امر 

______________________________  
  .3108مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .2520مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .3549مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت . تر است گناه اين بندگان تن پرور را ببخشاى، كه خبشش از درياى خبشايش شايسته) 4(
4175.  
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و  4150مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت . ببخشاى؟: ام كه بگومي من چه كاره! »ُكنْ «اى تو پادشاه و خالصه امر ) 5(
4151.  

  148: عربت هاى روزگار، ص

  .و ناديده انگاشنت. و اغماض. رامتو ك

  عفو كن تا عفو ياىب در جزا

  تا زجرمت هم خدا عفوى كند »1« شكافد مو َقدر اندر سزا مى

   اى تو ز غفلت بس سبو بشكسته »2« َزلََّتت را مغفرت در آگند

  رفتارتان با مردم چگونه است؟! ماموران دولت »3«  اى در اميد عفو دل در بسته

داران، به كرسى نشينان، رئيسان، وزيران، وكيالن، و اى مشا كه امروزه، و چند روزى، گوى قدرت در چوگان صندىل 
  مشاست، با مردم ُچونيد و چگونه؟

  .امام براى گفنت چيزى نداشت، و شايد در دل او را دعا گفت

   اى خدا اين سنگدل را موم كن

  !و راسىت كه مرد خرما فروش چگونه مشت بر خبت و اقبال و دولت خويش كوفت »4«  ناله ما را خوش و مرحوم كن

   هر كه از استا گريزد در جهان

   گريزد اين بدان او ز دولت مى

   اى آموخىت در كسب تن پيشه

   چنگ اندر پيشه ديىن بزن

   در جهان پوشيده گشىت و غىن
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   چون برون آىي از اينجا چون كىن

______________________________  
  .ببخشاى تا در پاداش آن خبشايش ياىب، كه تقدير، در مكافات، موشكاف و دقيق است) 1(

  .ببخشاى تا خدا نيز از گناِه تو بگذرد، و خطاى تو را با خبشايش بپوشاند) 2(

  .3552تا  3550مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .1992مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 4(

  149: زگار، صعربت هاى رو 

   آموز كاندر آخرت اى پيشه

. اين مرد نپذيرفت، شايد صاحب و ارباب تو بپذيرد: امام، به سوى كنيز آمد و گفت »1«  اندر آيد دخل كسب مغفرت
  .كنيم رومي و با او صحبت مى مى

   رسد كارى بكن اى كه دستت مى

  پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

  .و رفتند

  !چه ىب باكى، و جسور و گستاخ: آمد و مرد خرما فروش را گفتدر مهني ميان كسى 

  !گوىي از چه سخن مى: گفت

  ات بر سينه چه كس فرود آمد؟ داىن كه دسِت گره شده هيچ مى: گفت

  و شوِى فاطمه؟. و داماد رسول. داىن او على بود، و سردار اين سرزمني هيچ مى
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خواست   و مى. و خواهش. كرد و زارى مى. و بر پاى امام افتاد. رسانيد خرما فروش به سركوفت، و شتابان خود را به امام
  .كه امام از وى درگذرد

   اوليا را هست قدرت از اله

ار »2«  تري جسته باز آرندش ز راه   اين دم ابدال باشد ز آن 

  در دل و جان رويد از وى سبزه زار

ارى با درخت    فعل باران 

  و اگر. دهم رت از اين مى: گفت و آنگاه خرما را از كنيز گرفت و ملتمسانه مى »3«  آيد از انفاسشان در نيكبخت

______________________________  
  .2514تا  2591مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .1669مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .2043و  2042مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  150: عربت هاى روزگار، ص

  .دهم خنواسىت پول تو را پس مى

  .شود با اين حساب، گره از كارت گشوده مى: حضرت رو به كنيز كرد و فرمود

  !با من بيا و شفاعت كن. و كسى ندارم و غريبم. كند صاحبم مرا دعوا مى. دير شده است! آقا: كنيز گفت

   آنكه باشد با چنان شاهى حبيب

   هر كجا افتد چرا باشد غريب

  باشد شاه دردش را دوا هر كه
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  .برمي ما نيز از تو مهني توقع و عنايت را امى مى! على جان »1« گر چو ىن نالد نباشد ىب نوا

  يك عنايت ِبه ز صد گون اجتهاد

صاحب كنيز در بريون خانه به انتظار كنيز بود، ديد كه على با كنيز وى  »2« جهد را خوف است از صد گون فساد
  :حضرت فرمود. و پاسخ شنيد. و به ادب سالم گفت. آيند، شتابان به پيش رفت ى خانه مىمهراه است، و به سو 

  .و ببخشيد. كنيزتان دير كرده است، بر او خرده نگرييد، و از او درگذريد

  :صاحب كنيز گفت

  .يز مشا باشدتا مهه عمر كن. و او را از كنيزى خويش در آورده و به مشا خبشيدم. گذرم از خطايش مى. فداى مشا! آقا

  .چه فهم و دانشى باالتر از اين كه انسان بداند در كجا بايد شكست، و پيش چه كس بايد قامت خويش را خم ساخت

______________________________  
  116. 7و  1166مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

رت است، زيرا در هر كوشش  ذره) 2( مثنوى معنوى، . بيم صد گونه فساد استاى عنايت و احسان از صد نوع كوشش 
  .3839دفرت ششم، بيت 

  151: عربت هاى روزگار، ص

  من غالم آنكه نفروشد وجود

  جز بدان سلطان با افضال و ُجود

   من غالم آن مست مهت پرست

  .و در راه خدا آزاد منودم. من نيز آن را به خدا خبشيدم: امام فرمود »1«  ُكوبه غري از كيميا نارد شكست

و او را از بِن چاِه باريك و تنِگ بردگى و زبوىن بريون كشيد، و گوهر . آرى، بدينسان اشك و آه كنيز به مثر نشست
  .آزادى و رهاىي را به كف آورد
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   آه كردم چون َرَسن شد آه من

   منگشت آويزان َرَسن در چاِه 

   آن رسن بگرفتم و بريون شدم

   شاد و زفت و فره و گلگون شدم

   در بن چاهى مهى بودم زبون

   گنجم كنون در مهه عامل منى

  آفرينها بر تو بادا اى خدا

  ناگهان كردى مرا از غم جدا

   گر سر هر موى من يابد زبان

  »2«  شكرهاى تو نيايد در بيان

______________________________  
  .492و  490مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .2315تا  2311مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  153: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .منتهاى حق، از خصال برجسته مردمان مومن است اميان، جماهدت، مهاجرت، و نيز رجاِء واثق به رمحت ىب

  .لى بن ابيطالب استسرآمد، و سرسلسله مومنان، امام املتقني موالنا ع

  .و فراواىن از آيات كتاب حكيم و مبارك، در منزلت آن امام ُمهام نزول يافته است
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   حكايت

  .باغبان كوىف كه كاشت اما بر نداشت: حكايتِ . 1

  .َجنگاورى كه غنيمت را گذاشت و گذشت: حكايتِ . 2

  155: عربت هاى روزگار، ص

  

   ِخصال على

  

توان در آن سيماى پرفروغ موالنا امرياملؤمنني على عليه السالم  ماند كه مى اى متام ُمنا مى آئينهخبشى از آيات كتاب خدا به 
  .و آن رخسار عرشى و ملكوتى ِنشان را متاشا كرد. را به نظاره نشست

  اند گماىن عرشى ها ىب عقل و دل

تر، در فراواىن از آيات كتاب حكيم  متامچرا كه مصداق و منونه شاخص، و برتر، و  »1« زِيند در حجاب از نور عرشى مى
توان گفت كه آن گروه از آيات در شأن ايشان نازل شده  و از مهني ُروى، مى. و مبارك، وجود نازنني آن امام مهام است

  .است

   و اين، حقيقىت مسّلم است و اصحاب نىب مكرم نيز بر آن اطالع و وقوف تام

______________________________  
مثنوى معنوى، دفرت . دهند ها از عاَمل بااليند و پشت پرده از نوِر عرشى به حيات ادامه مى ها و جان گمان عقل ىب) 1(

  .619پنجم، بيت 

  156: عربت هاى روزگار، ص

م يافتند كه از سوى امام امرياملؤمنني على عليه السال اى كه به حمض نزول يكى از آن آيات كرميه در مى به گونه. اند داشته
  .گشايد رفتارى مهم، مثبت، و گران سنگ صدور يافته، و آيه از مهان ماجرا پرده مى
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  .چرخيد پاييد كه زبان به زبان مى و چندان منى

  .و بعدها نيز به قلم آمد و بر صفحات تاريخ نشست و به صورت مكتوب ماندگار شد

اى نيز به قلم عاملان برجسته  بزرگ اهل سنت، و پارهاى نوشته دانشوران  و اكنون نيز مهان مكتوبات ماندگار، كه پاره
  :باشد يكى از اين آيات بلند و مبارك، كرميه ذيل مى. شيعى است در دسرتس و اختيار ماست

   انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا ِىف َسِبْيِل اللَّه«

اميان، هجرت، و جهاد در راه : در اين كرميه زيبا بر حقايقى مهچون »1« »اولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اللَّه َواللَّه غفوٌر َرِحيم
  .كنيم وار شرح مى خداوند، و نيز رجاء واثق بر رمحت وى، كه غافر و رحيم است، اشارتى رفته و ما نيز اشاره

   اميان

  .گشايد نسان مىها كه از كار ا و مهني نيز چه گره. زند اى است كه دل را به خداوند گره مى اميان، رشته

شود، چرا كه به قايقى مانند است   رود، و اسري حريت و حرياىن منى مومن هرگز با حادثاِت مرد افكِن روزگار از دست منى
  .اى حمكم و استوار به ساحل بسته باشند كه با رشته

  .اجنامند و از مهني روست كه جزرها و مدهاى درياى پرتالطم حيات، جز به نوازش وى منى

______________________________  
دارند و  اند، به رمحت خدا اميد مى اند و در راه خدا جهاد منوده اند و آنان كه مهاجرت كرده كساىن كه اميان آورده) 1(

  .218/ بقره. خدا آمرزنده و مهربان است

  157: عربت هاى روزگار، ص

  مومن آن باشد كه اندر جزر و مدّ 

  مثر و آنكه آنش نيست باغ ىب »1« ردكافر از اميان او حسرت خو 

و البته تا نور اميان در ميان باشد، از نار گمراهى، ضاللت، و احنراف، و سرگشتگى  »2« كند زير و زبر كه خزانش مى
  .خربى خنواهد بود
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   پس هالك نار، نوِر مومن است

و آنكه در درون سينه خويش، از موهبت اميان برخوردار نباشد، باطىن  »3«  زانكه ىب ضد، دفع ضد، الُميِكن است
  .متعفن، گنديده و بويْناك خواهد داشت، هر چند به ظاهر زيبا، مزَّين، خوش منا، و آراسته باشد

  مهچون گور كافران پر دود و نار

  وز برون بر بسته صد نقش و نگار

   مهچون مال ظاملان بريون مجال

   مظلوم و َوبالوز درونش خون 

  چون منافق از برون صوم و صالة

   نبات وز درون خاك سياه ىب

  مهچون ابرى خالىي پُر قـَّر و َقر

  نه در او نفع زمني، نه قُوِت بـَرّ 

   مهچو وعده مكر و گفتاِر دروغ

  »4«  آخرش رسوا و اول با فروغ

______________________________  
  .3355مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .977مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  .1350مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  .1058تا  1054مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 4(
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  158: عربت هاى روزگار، ص

كتاب و از ياد نربمي كه اميان تنها تعلق و باورمندى نسبت به وجود پاك و منزه خداى تعاىل نيست، بل آنگونه كه در آيات  
  .آيد خدا آمده است، باور به قيامت، و نيز فرشتگان، و هم قرآن و انبيا، از شرائط و ُمَسلَّمات اميان به مشار مى

   اميان على

. كند آنگونه كه در روايت آمده است، رسول مكرم اسالم، اميان و اسالم على را، به عنوان متامى اميان و اسالم ياد مى
  .هاى جان على عجني و آميخته است ري پيامرب گرامى، با خون، و پوست، و پى، و رگاميان و اسالمى كه به تعب

  .و كاسىت. و كْسرِى. اسالم و اميان على، صدق متام است، ىب هيچ كجى

  .و بس. خواهد و مى. خواند او تنها خدا را مى

  .و نه هيچ. خواهد و خدا را تنها براى خدا مى

   كافر و مومن خدا گويند ليك

   ميان هر دو فرقى هست نيكدر 

ر نان    آن گدا گويد خدا را 

   متقى گويد خدا از عني جان

   گر بدانسىت گدا از گفت خويش

   ساهلا گويد خدا آن ناْن خواه »1«  پيش چشم او نه كم ماندى نه بيش

ر كاه    مهچون خر مصحف كشد از 

   گر به دل در تافىت گفِت لبش

  »2«  ذره ذره گشته بودى قالبش
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______________________________  
  .افتاد اگر گدا از گفته خود خرب داشت، ارزش بيش و كم از چشمش مى) 1(

شد و در هم  تابانيد، جسم او ذرَّه ذرّه مى شود، بر دل او نيز نورى مى اگر سخناىن كه از لب و دهان او بريون مى) 2(
  .شكست مى

  159: عربت هاى روزگار، ص

  »2«  برى تو به نام حق پشيزى مى »1«  برد در ساحرى نام ديوى ره

   اسالم حمض

  .على اميان ِصف بود، و اسالم حمض

ا كه دل هاشان به زنگ گناه زنگارى نداشت، با ُرؤيت على، خدا را  »3« »َمل ُيْشرِْك بِاللَّه َطْرَفَة َعْنيٍ اَبداً « و آ
  .ديدند مى

  .و فرشتگان و پيامربان را. و قيامت را

   اى چون مرا ديدى خدا را ديده

   اى گرد كعبه صدق برگرديده

  چشم نيكو باز كن در من نگر

آنكه ديدار آدم را، و نوح، و : اند كه رسول با كرامت فرمود مگر نه آنكه ُسنيان نيز آورده »4« تا ببيىن نور حق اندر بشر
  .به متاشا نشيند دارد، چهره در چهره على گريد، و او را موسى، و مسيح را دوست مى

  اى بستگاِن تن به متاشاى جان رويد

  »5«  زيرا رسول گفت متاشا مبارك است

   هجرت
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  .كدام هجرت و كوچ برتر و باالتر از رسنت و از خود رهيدن، و به نام خداوند رمحان رسيدن است

______________________________  
دهد، وىل تو با نام خدا  آيد، و كارى بزرگ را صورت مى ىنام شيطان در جادوگرى كار ساز است و به كار م) 1(

  .خواهى پشيزى كسب كىن مى

  .502تا  497مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .35، ص 32حباراالنوار، ج ) 3(

  .3223مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 4(

  .مشس تربيز) 5(

  160: عربت هاى روزگار، ص

  اى خنك آن مرد كز خود رسته شد

  اى پيوسته شد وجود زنده در

   واِى آن زنده كه با مرده نشست

و على عليه السالم، در آغاز جواىن، اين كوچ و مهاجرت را، و آن لقاء و  »1«  مرده گشت و زندگى از وى ِجبَست
  .وصال و اتصال را نصيب بُرد

   اتصاىل كه نگنجد در كالم

يافت، هرگز  الم به اين پايگاه رفيع و مقام باال و واال دست منىو اگر على عليه الس »2«  گفتنش تكليف باشد والسالم
  :گفت منى

  »اِهلى ما َعَبْدُتَك َخوفاً ِمْن ِعقاِبَك َوال َطَمعاً ِىف َثواِبكَ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

چرا كه . ام، و كسى جز تو را بنده نيستم، نه از سِر بيم است، و نه برخاسته از اميد اگر قامت به بندگى بسته! خدايا
  .شت بسى فروتر و نازلت از آنند كه دمل را كه تنها سوداى تو را دارد، آغشته از هراس و آز كننددوزخ و 

   ليك مومن دان كه طوعاً ساجد است

   ز آنكه جوياى رضا و قاصد است

   هست َكرَهاً گرب هم يزدان پرست

عاشقان هيچ خلعىت زيباتر از  آرى، على عليه السالم عاشق است، و در پيشگاه »3«  ليك قصد او مرادى ديگر است
  .بندگى نيست

______________________________  
  .1536و  1353مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

. وار از آن سخىن به ميان آمد يك وظيفه بود، والسالم گنجد، و اگر اشاره آن اتصال چنان است كه در سخن منى) 2(
  .880مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت 

  .2545و  2544مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  161: عربت هاى روزگار، ص

   هر كه اندر عشق يابد زندگى

اى آن . و در آستان خداوند نيز چيزى به قيمت بندگى نيست »1«  كفر باشد پيش او جز بندگى و نه چيزى اعتبار و 
  .را دارد

  جز خضوع و بندگى و اضطرار

شت را برچينند، و نيز طومار  »3« »َولكن َوَجْدُتَك اْهًال لِْلِعباده« »2« اندر اين حضرت ندارد اعتبار يعىن اگر بساط 
و اگر ابودرداء نيز دوباره از كنار خنلستان كوفه عبور كند، باز مهان آهنگ . دوزخ را بپيچند، باز على بر سجاده است

و دوباره، شتابان، خود را به . اى، افتاده است ون مردهبيند كه على بر خاك، مهچ شنود، و پس از آن نيز مى حزين را مى
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شنود، كه على منرده است، بلكه از هوش رفته و دوباره به  دهد، اما باز مى و از مرگ موىل خرب مى. رساند خانه فاطمه مى
  .هاى على است آيد، و اين ماجراى متام شب هوش مى

   شب مردان خدا روز جهان افروز است

   قيقت شب ظلماىن نيستروشنان را به ح

  جهاد

خواهند، حال آنكه  كساىن كه خدا را بنده نباشند، هواى شاهى و سلطنت دارند، و ديگران را نيز به بندگى خويش مى
  .اند هيچ بندگى نكرده

   چون ندادت بندگِى دوست دست

  »4«  ست ميل شاهى از كجايت خاسته

______________________________  
  .1866معنوى، دفرت پنجم، بيت مثنوى ) 1(

  .1323مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .14، ص 41ج : حباراالنوار) 3(

  .4221مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 4(

  162: عربت هاى روزگار، ص

  .ها كه بر افروختند، تا اقتدار خويش را وامنوده، و ديگران را در كف خويش اسري دارند و از مهني رو چه جنگ

هاى اسري را رها، و از زير يوغ بندگان كفور و  ها كه حتت لواى جهاد به راه انداخت، تا انسان و پيامرب نيز چه جنگ
  .ناسپاس بريون كشد، و به بندگى خداوند خبواند

  بـُّرزم گلوهاى بشر ز آن منى
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  تا مرا باشد َكر و فّر و َحَشر

  ز آن مهى بـُرَّم گلوىي چند تا

  يابد رهاز آن گلوها عاَلمى 

   وار از جهل خويش كه مشا پروانه

   من مهى رامن مشا را مهچو مست »1«  كنيد اين محله كيش پيش آتش مى

  .در نربد خونبار احد، نود زخم، بر تن داشت، اما جنگ را رها نكرد »2«  از در افتادن در آتش با دو دست

  .و فاتح شد. شتند، پيامرب وى را گسيل داشتانگا و در خيرب، كه لشكريان، فتح قلعه را حمال و ناممكن مى

از  ساخت، و پيامرب بزرگوار، منى مهان روز چشمان على دردى شديد داشت، و شدت درد، وى را رجنور و ىب طاقت مى
دردهاىي نيز هست كه از اين درد نيز ! على جان: پيامرب فرمود. دهان خود گرفت و بر چشمان على كشيد، و التيام يافت

و ديگرى . سازند و آن درد جان سه طائفه است، يكى آنان كه مال يتيم را به ناروا طعمه خويش مى. رت استجانكاه
   حاكمان ظامل، و سومني طائفه

______________________________  
  .كنيد وار به آتش محله مى براى آنكه مشا از سر ناداىن پروانه) 1(

  .4557 تا 4554مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  163: عربت هاى روزگار، ص

  .كنند اند، و به سود بستگان و دوستان خويش داورى مى نيز آنان كه در پشت ميز حمكمه

سپارم كه حمبوبرتين كس در نزد خداوند و  اكنون َعَلم جنگ را به دستان كسى مى: و آنگاه رو به مردم داشت و فرمود
  .سپرد و سپس، َعَلم را به دستان على. پيامرب است

و قلعه را فتح و درب سنگني آن را از جا، جا كن منود، و مهچون پلى باالى سر خود نگاه داشت، . و او نيز به راه افتاد
  .و لشكريان را خواست كه از باالى آن عبور كنند، و خويش را از اين سوى به آن سوى رسانند
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  .عظيم خواهد بود شان شان مضاعف، و توانِ  آرى، آنان كه واصِل حق باشند جانِ 

  پيش ما باشى تو خبت ما بـَُود

  »1« جان ما از وصل تو صد جان شود

  َرجاء

  .به درگاه خداوند چيزى ناچيزتر از نوميدى و يأس نيست

  .اما در نظر گاه شيطان متاعى مقبولرت و ممدحرت از آن خنواهد بود »2«  نااميدى را خدا گردن زده است

   ُغولترس و نوميِديت دان آواز 

و انبيا نيز پيوسته آدميان را از نوميدى پرهيز داده، و به اميد و رجاء و چشم  »3«  كشد گوش تو تا قعِر ُسفول مى
  .اند انتظارى نسبت به خداوند خوانده

   انبيا گفتند نوميدى بد است

   حد است هاى بارى ىب فضل و رمحت

______________________________  
  .3992رت ششم، بيت مثنوى معنوى، دف) 1(

  .3038مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .2925و  2922مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  164: عربت هاى روزگار، ص

  از چنني حمسن نشايد نا اميد

  .و البته اميد، چيزى جز آروزست »1« دست در َفرتاك اين رمحت زنيد
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دستش به كار رود، در خيال خويش خوش باشد و گمان َبرد كه راه  آرزو، اميد و چشمداشت كسى را گويند كه ىب آنكه
ها را در درون آن جاى ندهد، اما اميد اين  درست مهچون كشاورزى كه زمني را زخم نزند، و دانه. رهاىي را در پيش دارد

  .برد بـََرد كه زمينش مزرعه خواهد شد، و هنگام برداشت او نيز خرمن خرمن حمصول مى

كند، و در رديف خصال ناميمون و ناخجسته شيطاىن قلمداد  ياد مى» اْمِنيَّه«وى ناخبردانه را قرآن كرمي به اينگونه آرز 
  .منايد مى

  .منايد بنابراين، مهچنانكه نوميدى بد است، اينگونه اميد نيز خوش منى

و . مهاجرت به سوى خدا باشداساساً در منطق كتاب خدا اميدى نافع و سودمند است كه به دنبال اميان، جماهدت و 
  .پذير است شود مطلوب و مقتضاى آن نيز حتقق ياد مى» َرجاء«البته اينگونه اميد و آرزو كه در كتاب خدا به 

كه بعد از رسول خدا از . و سرآمد، و موال و امري متقيان على عليه السالم است »2«  دهد حق آرزوى متقني مى
  .باشد داوند برخوردار مىترين شأن و مرتبت در نزد خ عظيم

   الَّذين آَمُنوا َوهاَجروا َوجاَهُدوا باْمواهلِِم َوانـُْفِسِهم«

  »3« »ِىف َسِبْيِل اللَّه اْعَظُم َدَرجًة ِعْنَداللَّه اولئَك ُهُم الفاِئزون

______________________________  
  .2925و  2922مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .6دفرت چهارم، بيت مثنوى معنوى، ) 2(

آنان كه اميان آوردند و مهاجرت كردند و در راه خدا با مال و جان خويش جهاد كردند، در نزد خدا درجىت عظيم ) 3(
  .دارند و كاميابند

  165: عربت هاى روزگار، ص

فوز و رستگارِى  على عليه السالم، بر اثر اميان خويش و هجرت و جماهدت در راه خداوند برترين درجه را نائل، و به
  .چرا كه از خويش رست و در خدا فاىن و فنا و منعدم شد. عظيم نيز نَيل يافت
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چرا كه پيامرب . شود و البته مقام فوز، به على عليه السالم وقف و حمدود منى »1«  سنگ تا فاىن نشد كى شد نگني
َعُتَك «: گفت بزرگوار، در طى بيست و سه سال، على را مى تو و شيعيان تو فائز و ! ؛ على جان»ُهُم اْلفائِزوناْنَت َوِشيـْ

  .رستگاريد

على مثل خدا . و نور خدا. چرا كه على نريوى خداست. هاى على بگذاريد شيعه على باشيد، و قدم را جاى قدم! عزيزان
با . تواند را مىاى  على عالج هر واقعه. و شفا و سالمت دردهاى ىب حدِّ خود را از على خبواهيد. شاىف و شفاخبش است

  .سازد على دردهاى ظاهر و باطن و آالِم تن و جان را از دامان آدمى دور مى. بودن على درد معنا ندارد

به حمض ورود على، پيامرب . و رفتند. پيامرب، در بسرت بيمارى است، برخيزيد و به عبادت برومي: در مسجد به مردم گفت
  .از بسرت خويش برخاست و نشست

  .ام رفت و بيمارى. با آمدن تو شفا يافتم! على جان: و فرمود

  و كيست كه بيمار نيست؟

و اين ابتال نه به دست خود و نه به دست هيچكس ديگر . ها متامى مبتالست ها اگر چه در سالمت باشد، اما جان تن
تر و  هركجا، درد را فزونو از . جز على، ديگران هر چه باشند. جز به دستان عاقل مردى مهچون على. مرتفع خنواهد شد

  .سازند افزونرت مى

  چون كسى را خار در پايش َجَهد

  پاى خود را بر سر زانو نـََهد

______________________________  
  .1945مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  166: عربت هاى روزگار، ص

   وز سر سوزن مهى جويد سرش

   كند با لب ترش ور نيابد مى
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   چنني دشوارياب خار در پا شد

   خار در دل چون بـَُود؟ واِده جواب

   خار در دل گر بديدى هر خسى

د  »1«  دست كى بودى غمان را بر كسى   كس به زير دّم خر خارى 

  بر جهد آن خار حمكمرت زند »2« جهد خر نداند دفع آن، بر مى

ها كه از  و چه اشك. ردم دور ساختهاى خسته م و على، چه خارها كه از جان »3« عاقلى بايد كه خارى بر كند
  .هاى فروبسته و غمناك، نشانيد ها كه بر لب و چه خنده. ها زدود چشم

ناور، و برهوتى خشك و ىب اى سبز از درختان خرما بدل  ها رنج و دشوارى، به مزرعه آب و علف، پس از سال دشىت 
: منود، غالم خويش، قنرب را گفت هاى خرما، ماالمال مى ها از دانه و در حاىل كه درختان به مثر نشسته، و خوشه. ساخت

اين مزرعه سبز و آباد، براى : اى نوشت و بر صفحه. اى نشست و حضرت در گوشه. و قنرب آورد. خواهم قلم و دوات مى
ره: و فرزندامن. مردم بينوا و دردمند وقت منودم يدست نيستند از آن  الت نياز، اى ندارند، و در ح حسن و حسني، تا 

ره ها زمحت  سال: گويد قنرب وى را مى: و آنگاه برخاست تا مزرعه را ترك گويد. شوند مند مى مهچون نيازمندان ديگر 
  .اى از خرما، دهان خود را شريين كن اى، اكنون، با دانه آباداىن اين باغ را بر دوش داشته

______________________________  
  .155تا  150اول، بيت مثنوى معنوى، دفرت ) 1(

  .كند داند، جست و خيز مى د، و خر چون راه دفع آن را منى يكى زير دم خر خارى مى) 2(

  .150مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  167: عربت هاى روزگار، ص

  .توامن وقف ُفقراست، منى: گويد و حضرت به پاسخ، نرم و آرام، مى

ر پند   گفت پيغمرب كه دامي 
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  كنند فرشته خوش منادى مىدو 

  كاى خدايا ُمْنِفقان را سري دار

  هر ِدَرْمشان را عوض ده صد هزار

   اى خدايا ُممِْسكان را در جهان

  .ها به خط شوند ها، رزمندگان را خواست كه جهت دريافت غنيمت در يكى از جنگ »1«  تو مده اال زيان اندر زيان

و در مهني ميان  . اين نيز سهم من: باقيماند نيز ششصد درهم بود، فرمودو آنچه . و به هر كدام ششصد درهم رسيد
  چرا آه كشيدى؟: حضرت فرمود. كسى آهى كشد

دوست داشت : و حضرت فرمود. چون بيمار بود. توانست و منى. اما نيامد. برادرم، طالِب حضور در جنگ بود: گفت
  .اين سهم من نيز براى او: فرمود حضرت. آرى، او شديداً شائق بود: در كنار ما باشد؟ گفت

  صد نشان باشد درون ايثار را

  صد عالمت هست نيكوكار را

   مال در ايثار اگر گردد تـََلف

اما، صد شگفت كه مهني على، كه منايشگر توحيد، قرآن، و عموم انبيا و قيامت  »2«  در درون، صد زندگى آيد َخَلف
ها كه از سوى مردم پُر َجفا  ها و نامردى و چه نامردى. امرب متحمل شدها و مصائب، كه پس از مرگ پي است چه مرارت

  .گفتند در حق وى روا گرديد، تا جاىي كه گاه حىت سالمش را سرد جواب مى

______________________________  
  .2225تا  2223مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .1758و  1757مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  168: ربت هاى روزگار، صع
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  اين نه مردانند اينها صورتند

  .و اما على، اين مهه را براى خدا متحمل بود »1« ُمرده نانند و كشته شهوتند

و خداوند نيز كه پيوسته در كمني ستمكاران است، به جرميه آن مهه جفا  »2«  زين قضا راضى است مردى عارف است
ا را به چه رنج   .ورها كه مبتال ساختها و جِ  و خطا، آ

  تا دل مرد خدا نآمد به درد

و البته از ياد نربمي، كه عشق على، و اقتدا به على، و قبول واليت وى، رزقى آمساىن و  »3« هيچ قومى را خدا رسوا نكرد
  .و هر دل نيز اليق آن موهبت ارمجند خنواهد بود. كند ويژه است و خداوند آن را عطاى هر دل منى

______________________________  
  .2886مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .3112مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .3112مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  169: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .پذيرش واليت حق و پيامربش، و نيز على، شرط حضور در حزب خداوند است

  .فاتح خواهد بودحزب خداوند، مهواره، غالب و 

   حكايت

  .پيامرب كه بر منرب بود و از مسلمانان ديار سلمان چيزى شگفت، گفت: حكايتِ . 1

  171: عربت هاى روزگار، ص
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  ها على جممِع خوىب

  

  .دنيا مزرعه است

  .و خداوند نيز خود زارع است »1« »الدُّنْيا ُخِلَقت َمْزَرَعة«

  .هاى خدايند، كه ايشان را از دل خاك تريه زمني، رويانيده است اعتها زر  و انسان »2« »َحنُْن اْلزارُِعون«

بينند، و  هاى خود را دچار آسيب و زدگى و آفت مى و البته، زارعان، وقىت كه زراعت »3« َواللَّه انـَْبَتُكم ِمَن اْالْرِض نَباتا«
ا را ِدرو مى   كنند، و در راه عالج و چاره و تدبري نيز در پيش ندارند، آ

______________________________  
  .510حتف العقول، ص ) 1(

  .64/ واقعه) 2(

  .17/ نوح) 3(

  172: عربت هاى روزگار، ص

رت و ىب ا گياهاىن    .دهند آفت جاى مى جاى آ

  :گويد و از مهني رو خداوند نيز مؤمنان را مى

   ِه َفَسْوَف يَأِتى اللَّهُ يا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعن ِدينِ «

بُّوَنُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلكِفرِينَ  بـُُّهْم َوحيُِ    ِبَقْوٍم حيُِ
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اگر از دين خدا بازگرديد، و شيطنت و شهوت را دنبال كنيد، در جاى  »1« »ُجيِهُدوَن ِىف َسِبيِل اللَِّه َوَالَخيَافُوَن َلْوَمَة الئِم
قومى كه خود مومن، و نسبت به اهل اميان . نشينند كه خداوند عاشق ايشان و ايشان نيز دلربده وى باشند قومى مى مشا

  .نيز خاشع، خاكسار، و متواضعند

اران كى شود سرسبز سنگ    از 

   خاك شو تا گل بروىي رنگ رنگ

   ساهلا تو سنگ بودى دخلراش

و باال . گريند سازد، و اوج مى و مهني فروتىن و تواضع نيز آنان را سربلند و سرفراز مى »2«  آزمون را يك زماىن خاك باش
  .شوند و بالنده مى. روند مى

  آب از باال به پسىت در رود

  آنگه از پسىت به باال بر رود

  گندم از باال به زير خاك شد

  بعد از آن او خوشه و چاالك شد

   دانه هر ميوه آمد در زمني

  »3«  سرها برآورد از دفنيبعد از آن 

______________________________  
ايد، هر كه از مشا از دينش بازگردد چه باك؛ زودا كه خدا مردمى را بياورد كه دوستشان بدارد  اى كساىن كه اميان آورده) 1(

ند و از مالمت هيچ كن در برابر مومنان فروتنند و در برابر كافران سركش، در راه خدا جهاد مى. و دوستش بدارند
  .54/ مائده. هراسند مالمتگرى منى

  .1912و  1911مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .459و  458و  457مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(
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  173: عربت هاى روزگار، ص

مت خويش را از ايستند، و عزت و كرا شوند كه در برابر كافران مهچون سدى سديد مى بارى، مؤمناىن جايگزين مشا مى
  .سازند و نيز تالش و كوشش و سعى خويش را معطوف و مصروف راه خدا مى. دهند دست منى

  .شوند و از هيچ مالمتگرى نيز خائف و ترسان منى

   ىن ز دريا ترس و ىن از موج و كف

   چون شنيدى تو خطاب الَختَف

   الَختَف دان چونكه خوفت داد حق

   نان فرستد چون فرستادت طبق

   ف آنكس راست كاو را خوف نيستخو 

  هر كه ترسيد از حق و تقوى گزيد »1«  غصه آنكس را، َكش اينجا َطوف نيست

  »2« ترسد از وى جن و انس و هر كه ديد

   داِس اجل

خواست تا از راه حق بازگشت نكنند، الَجَرم با  و البته آنچه مسلَّم است مومناِن عهد نىب مكرم، كه خداوند از ايشان مى
ها به زير خاك رفتند، و در جاى ايشان نيز مهان مومنان نشستند كه خداوند از عشق  اِس اَجل ِدرو شدند، و مهچون دانهد

  .خود به ايشان، و ميل ايشان به خود، سخن گفت

   هاى ناب خصلت

و اين كه از  . نبودندهاى ناب و رفيع را از پيش خود برخوردار  و ىب هيچ گمان مسّلم است كه اين قوم آن مهه خصلت
  :گويد كجا برخوردار شدند آيه پس از آن پاسخ مى
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______________________________  
  .496تا  494مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .1425مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  174: عربت هاى روزگار، ص

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آمَ «   .و على. و پيامربش. وىلِّ مشا خداوند است »1« »ُنواْ ِإمنَّ

  .شوند كه اينگونه باشند و بدينسان هشدار داد كه اگر اينگونه باشيد برتريد، وگرنه قومى جايگزين مشا مى

  :هاى برجسته عهد پيامرب، مهچون در ذيل اين آيه شريفه، چندين تن از چهره

ن سالم، عبداللَّه بن اَىب، عبداللَّه بن ُعَمر و نيز فراواىن از منابع معترب در نزد اهل جابر بن عبداللَّه انصارى، عبداللَّه ب
يك تن بوده  - اند آنانكه اميان آورده -اند كه مراد و منظور خداوند از الذين آمنوا سنت، به وضوع و صراحت، ياد كرده

  .باشد ليه السالم منىو آن نيز جز وجود مبارك موالنا امرياملؤمنني ع. است، و نه بيشرت

مهچون مواردى  . اى به ظاهر مجع، اما در حقيقت مفرد است شوم كه در كتاب خدا، قرآن كرمي، گاه واژه البته، يادآور مى
اى مفرد  مهچنانكه گاه واژه. ، ما قرآن را فرو فرستادمي»َحنُن نـَزَّْلنا الذِكر«: كند كه خداوند از خود با صيغه مجع ياد مى

ُخضُتم كالَِّذى «: در اين كرميه از آيات حكيم» الَّذى«ى  مهچون واژه. در حقيقت معناى مجع را با خود دارداست اما 
  .مجع است، و مصداق آن نيز بيش از يك تن خواهد بود» الَّذين«توان خرده گرفت كه  ، از اينرو منى»خاُضوا

شود، بلكه در آيه مباهله نيز به مهينگونه از  واژه مجع ياد مىو البته اين نيز تنها موردى نيست كه از على عليه السالم با 
آمد، زيرا كه  و چرا از على با واژه مجع ياد نشود، حال آنكه او مهچون ابراهيم، امىت به مشار مى »2« .وى ياد شده است

  .جامع مجيع خصال برجسته انساىن بود، و آنچه خوبان با خود داشتند وى به تنهاىي داشت

  .كه خداوند نيز جامع صفات كمال است، و برخوردار از متامى كماالتمهچنان

______________________________  
  .55/ مائده) 1(
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پيامرب، با مجاعت جنران بر اين پيمان شدند كه در روز موعود هر كدام با متام مردان و زنان و فرزندان خود حاضر ) 2(
حسن و حسني با پيامرب بودند، و اين يعىن على در حكم متام مردان است، و شوند، اما روز موعود تنها على و فاطمه و 

  .فاطمه متام زنان، و حسن و حسني عليهما السالم متامى نسل

  175: عربت هاى روزگار، ص

  .فرمايد و از اين رو گاه از خود با واژه مجع ياد مى

   شيعيان

وگرنه مسلمانان ديگر اگر چه خدا را و نيز پيامربش را، . جستتوان  هاى ناب را جز در شيعيان منى و البته چنني خصلت
  .اند، اما از واليِت على عليه السالم حمروم و مهجورند هر چند ناقص و نا متام، به واليت پذيرفته

  .كوشيده است تا خويش را با على مهرنگ سازد تنها در ميان ايشان فخر رازى است كه مى

. كنم و نه مانند ايشان سوره را ىب نام خدا قرائت مى. بندم را به رسم سنيان به سينه منى در مناز دستان خود: گفت او مى
و هر  . و على، صراط مستقيم است. گزارد زيرا در سريه امام على عليه السالم تامل منودم، و يافتم كه او اينگونه مناز منى

كنم، و نه هيچ   اين رو، من، تنها او را دنبال مىكس دست به دامان او شود به ريسماىن حمكم چنگ آوخيته است، از 
  .كس ديگر را

  مرد را ابر و باد بايد بود

  گرْم رفتار و راد بايد بود

  در شناساىي وّىل و عدو

  »1« ناقد و اوستاد بايد بود

  حزب خدا
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و اين قوم، . خواهند خوانند و مى آرى، تنها مجاعت شيعه است كه خدا را و پيامربش را و على را، واىل و وِىل خويش مى
اگر چه به ظاهر، چند روزى در چشمان نزديك بيناِن عاقبت . و حزب خدا پيوسته غالب و پريوز است. حزب خدايند

  .پذير باشند ناانديش، مغلوب و شكست

  .دارد و هنر مهني جاست كه خداوند پريوزى ايشان را دل مغلوىب و شكست فراهم مى

______________________________  
  .559قاضى محيد الدين بلخى، متوىف ) 1(

  176: عربت هاى روزگار، ص

پايد كه مشت بر دهان خاك   شوند، و در دل خاك نيز شكسته، اما ديرى منى ها كه مغلوب خاك مى درست مهچون دانه
و خاك را در زير پاى خود قرار . روند باال مىو . گريند و اوج مى. كشند و قامت مى. زنند كوفته، و آن را واپس مى

  .دهند مى

   چون نشان مومنان مغلوىب است

   ليك در اشكسِت مومن خوىب است

   گر تو مشك و عنربى را بشكىن

كساىن كه   »2« »َوَمْن يـَتَـَولَّ اللَّه َوَرُسوَلُه والَِّذيَن آَمُنوا َفان ِحْزَب اللَّه ُهُم الغالِبون« »1«  عاَلمى را روح و رحيان پر كىن
  .پذيراى واليت خداوند و پيامربش و على باشند، در مهه احوال فاتح و غالبند

   فارسيان

شوند،   ، كه جايگزين مومنان پيشني مىهاى شايسته و ارمجند حال ببينيم اين شيعياِن غالب و پريوزمند، با آن خصيصه
  كيستند؟ و نيز از كدامني سرزمني؟
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رسد و قومى شايسته بر جايگاه آنان  وقىت پيامرب، باالى منرب، آيه را تالوت كرد و مومنان را هشدار داد كه روزگارى در مى
و از كجا؟ و سپس رو به پيامرب داشتند، و پرسيدند كه اين قوم كيستند؟  زنند، متام مردم به حريت فرو رفتند، و مى تكيه مى

  از ايشان نيز پرسش منودند كه آيا خود از اين قوم با خرب است؟

و آنگاه . دامن آرى، مى: باشد، فرمود و پيامرب كه خود آموزگار كتاب است، و از چند و چون آن نيز آشنا و آگاه مى
اد   :و فرمود. دست مبارك خويش بر دوش سلمان 

______________________________  
  .4495و  4499مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت )) 1(

  .56/ مائده) 2(

  177: عربت هاى روزگار، ص

اگر دين در آمسان باشد، و آويزان به ستاره ثريا،  »1« »َلو كاَن َهذا الدين ُمَعلَّقاً بالثريا لََتنالُه رِجاٌل ِمْن ابـَْناِء اْلفارس«
  .رسانند خود را به آن مى - ايرانيان -رسيانمردان و زناىن از فا

ند، و نه تنها عاشق و  اند، بل بر واليت على عليه السالم نيز گردن مى يعىن اينان نه تنها واليت خدا و پيامربش را پذيرفته
  .باشند دلباخته خدا و پيامربند، بل شيدا و شيفته على عليه السالم نيز مى

   دوستداران

اين روايت به نقل از راويان، از . فضائل الشيعه، نگاشت: حوم شيخ صدوق رمحه اهللا كتاىب با عنوانهزار سال پيش، مر 
  :رسول مكرم، در مهان كتاب آمده است

   اال وَمْن اَحبَّ َعِلياً فـََقد اَحبَّىن، َوَمْن اَحبَِّىن «

  »فـََقد َرِضى اللَّه َعْنهُ َوَمن َرِضَى َعْنُه كافاُه اجلَنَّه

دارد مرا دوست داشته، و آنكه مرا دوست داشته خداوند از وى خرسند و خشنود و  آنكه على را دوست مى! باشيدآگاه 
شت را به پاداش مى   .برد شاد است، و كسى كه خداوند از وى شادمان باشد 
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شىت در زير سايه على، و در مهراهى و مهجوارى وى م    .آ

شت برند   گر مرا ىب تو در 

   يدنش خبواهم دوختديده از د

  كاين چنينم خداى وعده نكرد

شت بايد سوخت    اال َوَمْن اَحبَّ َعِلَياً فُِتَحْت َلُه اْبواُب اْجلَنَّه« »2«  كه مرا در 

  »الَثمانَِيه َيْدُخُلها ِمْن اىِّ باٍب شاَء ِبَغْريِ ِحساب

شت ! آگاه باشيد   بر اوكسى كه به دل دوستدار على است، درهاى هشتگانه 

______________________________  
  .64، ص 6حلية األولياء، ج . 642، ص 1نورالثقلني، ج . 258، ص 3جممع البيان، ج ) 1(

  .691سعدى شريازى، متوىف ) 2(

  178: عربت هاى روزگار، ص

  .يابد گشوده است، و از هر كدام كه خبواهد، ىب حساب، ورود مى

است  ر پيشگاه خداونِد اْعلىداند كه عشق على، د آرى، خدا مى   !تا كجا پر

  اگر كه عرصه عاَمل پر از على گردد

  يكى به علم و شجاعت چون مرتضى نشود

   جهان اگرچه ز موسى و چوب خاىل نيست

  »نْبياءاال َوَمْن اَحبَّ َعِلياً اْعطاُه اللَّه ِكتابَه بَِيمْيِنه وحاَسَبُه ِحساَب اْال « »1« يكى كليم نگردد، يكى عصا نشود
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كسى كه شيدا و دلداده على است، به روز قيامت، كارنامه كردارش، به نشان قبول، به دست راست ! آگاه باشيد
  .كنند، كه با انبيا و پيامربان پاكباز اهلى خواهند منود سپارند، و با وى مهان مى مى

   روزى كه كس از كس نكند هيچ محايت

  »اال َوَمن اَحبَّ َعِلياً َهوََّن اللَّه َعَليه َسَكراِت اْلَموت« »2«  ما و در ساالر جهان شاه واليت

  .خواهد كه خداوند مرگ را براى عاشقان على نرم و آسان مى! آگاه باشيد

  گر خبواهد مرگ هم شريين شود

شت با: فرمود امام صادق عليه السالم مى »3« خار و ِنشرت نرگس و نسرين شود خود به  ملك املوت گلى از بوستان 
شت خداوند وارد مى سپارد، و به حمض آنكه مى مهراه دارد، و به دست مومن مى   .شود بويد، به 

ها را يكى از پس ديگرى جهت حتصيل رضاى خداوند سر   و چرا شيعه تلخ مبريد، حال آنكه در طول حيات خويش تلخى
  .كشيد

______________________________  
  .536، شيخ امحد، جام، متوىف) 1(

  .1283داورى شريازى، متوىف ) 2(

  .1424مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  179: عربت هاى روزگار، ص

  دهد ساقى سيم ساق من گر مهه درد مى

مريند، كه با قند شهوت، زندگى چند  كساىن بايد تلخ مبريند، و مى  »1« كند كيست كه تن چو جام مى مجله دهن منى
  .روزه دنيا را شهد و شرييِىن كاذب دادند

  زَِيد او تلخ مرد آنكه شريين مى
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   آن بكن كه هست خمتار نىب »2« هر كه او تن را پرستد جان نربد

   آن مكن كه كرد جمنون و َصىب

  ُحفَِّت اجلنة به چه حمفوف گشت؟

  »اال َوَمْن اَحبَّ َعِلياً يـَبـَْعُث اللَّه َلُه َمِلَك اْلَموت َكما يـَبـَْعُث اَىل اْالنبياء« »3«  كاره كه از او افزود َكشتباْلمَ 

ستاند، كه  يابد و جانشان را مى كه مامور مرگ با مهان ُشكوه و مشايلى بر بسرت دلباختگان على حضور مى! آگاه باشيد
  .حضور يافت در كنار اندام مطهر انبياء

اگر پاداشى در پيش : ابراهيم كه هنگام مرگ، ملك املوت را با قامىت رعنا و پر از جالل و شكوه و زيباىي ديد او را گفت
  .نباشد، جز متاشاى تو، براى مردمان مومن كاىف است

   از سرو و َمه چه گوىي اى جممع نكوىي

  »َرأِسِه تاُج اْلَمَلك  اال َوَمْن اَحبَّ َعِلياً ُوِضَع َعلى« »4«  تو ماه مشك بوىي، تو سرِو سيم ساقى

   اش ماالمال از مهر على است به نشاِن شرافت و تكرمي كسى كه سينه! آگاه باشيد

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .2302مثنوى معنوى، دفرت اول، ) 2(

  .164و  163مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .سعدى) 4(

  180: عربت هاى روزگار، ص

  .ند بر سر او تاج فرشتگان مى
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  با ِخرد گفتم از جهان كه بـَُود

  كه كالهى به من تواند داد

  گفت اگر تاج كسَرِويت بايد

  »1« تاِج دين بـُْلَحسن تواند داد

______________________________  
  .599نظام الدين حممود قمر اصفهاىن، متوىف ) 1(

  181: هاى روزگار، ص عربت

   اشارت

  .هاى تابان و پر درخشش تاريخ بوده است خاك طوس خاستگاه چهره

  .باشد هاى پر نبوغ طوس، يكى، خواجه نصري الدين طوسى، مرد دانش و تواضع مى از چهره

  .اى ديگر است كه عشقش در باب امام املتقني متام بود و حكيم ابوالقاسم فردوسى، چهره

   حكايت

  .فردوسى كه از كار شاه گذشت، و به شاهكار خويش پرداخت: حكايتِ . 1

  183: عربت هاى روزگار، ص

  

   شيداى على

  

  .بركاِت سرزمني طوس، مهواره، مبارك بوده است
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هاى خشك و تشنه دور و نزديك،  روند و آنگاه بر خاك خيزند و به آمسان مى و مهچون ابرها كه از دل دريا بر مى
هاى پرفروغ مرداىن بوده  آورند، خاك طوس نيز خاستگاه چهره بارند، و سبزه و طراوت را به بار مى فرو مىسخاومتندانه، 

  .اند هاى تشنه و طالب و مستعد را حيات و نشاط خبشيده است كه با باِرِش دانش خويش دل

  .و البته، نشاط و حيات، مهچون آب، پيوسته به دنبال تشنه و طالب است

   جويند از جهانتشنگان گر آب 

و هم خبواهيد كه احساس  . و پيوسته از خداوند اين تشنگى و طلب را خبواهيد »1«  آب جويد هم به عامل تشنگان
  .كاذب سريى را از ذائقه مشا برگريد

______________________________  
  .1471مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  184: عربت هاى روزگار، ص

  .باشد، و حركت و اقدام و پيش افتادن را با خود دارد، طلب و متناست و جهش مىآنچه موجب جنبش 

   كاين طلب كارى مبارك جنبشى است

   اين طلب در راه حق مانع ُكشى است

   اين طلب مفتاح مطلوبات تست

   اين طلب مهچون خروسى در صياح »1«  اين سپاه و نصرت رايات تست

  جهد كن تا اين طلب افزون شود »2«  آيد صباح زند نعره كه مى مى

فته است، جز به دست  ها و زيباىي و اين طلب كه در پس آن بسى نيكوىي »3« تا دلت زين چاه تن بريون شود ها 
  .خداوند، در وجود آدمى احيا و اجياد خنواهد شد

   هم طلب از توست هم آن نيُكوى
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  .وشىن خبش اين ديار، يكى، خواجه نصري الدين طوسى استهاى تابان و ر  از چهره »4«  ما كييم اول توىي آخر توىي

   صحبت شاه و گذا را جز زيان حاصل چو نيست

  الَجَرم پا از در شاه و گدا بايد كشيد

   غري مردان خدا را كاشنا بايد شدن

  »5« دست از بيگانه و از آشنا بايد كشيد

______________________________  
هاى توستهاى  طلب، كليد خواست) 1(   .توست، و سپاه تو و مايه پريوزى پر

  .1444تا  1442مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت . سحر نزديك است: كند طلب مانند خروسى است كه فرياد مى) 2(

  .1735مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .1439مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 4(

  .قمرى 1318حيىي دولت آبادى، متوىف ) 5(

  185: ت هاى روزگار، صعرب 

ناميدند، و  هاى روزگار خود سرآمد بود، و سرآمداِن آن روزگار نيز وى را استادالبشر مى خواجه نصري الدين كه در دانش
  .، روزگارى بس خطري، پرخطر، و لربيز از خماطره را سپرى داشت»1« خواندند فالسفه نيز وى را عقل حادى َعَشر مى

   شعلهيك سينه و صد هزار 

و . اما خواجه به راه خدا، و براى خدا، از هيچ كوشش و َجهد و تالشى، دريغ نورزيد »2«  يك ديده و صد هزار باران
  .بر مهه چيز، براى خدا، پشِت پا زد

   مهاره شيوه مردان راهرو اين است
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  كه از خداى به كار جهان نپردازند

  هزار گوهر مقصودشان به چنگ افتد

هاى ساخته بود، و مهچون  وقىت كه چنگيز از اين سرزمني آباد و آبادان، خرابه »3« مجله را بيندازندچو سد راه شود، 
داد، خواجه طوس، با جهاىن مهت و خواست، هواى رونق  ها نشسته، و نغمه شوم خويش را سر مى جغدى سياه بر ويرانه

  .و عمرات و آبادى اين سرزمني را در سر داشت

   پيش چوگاِن مهت عاىل

انگاشت خنست  او كه علت و اساس هر گونه سياهى و تباهى را ناداىن و جهل مى »4« كمرتين گوى، آمسان باشد
گذرد، افزون بر چهار صد هزار كتاب با خود  اى به پا ساخت، كه در آن روزگار، كه هشتصد سال متام از آن مى مكتبه

   داشت، و اين در حاىل بود كه

______________________________  
  .فالسفه برآنند كه بر عامل وجود، ده عقل، حاكم است) 1(

  .559قاضى محيد الدين بلخى، متوىف ) 2(

  .1298وقار شريازى، متوىف حدود ) 3(

  .910مال حسني كاشفى سبزوارى، متوىف ) 4(

  186: عربت هاى روزگار، ص

دست قشون چنگيز، و به دنبال محله مغول، در هاى عظيمى در خراسان و نيشابور، با چند صد هزار كتاب، به  مكتبه
  .آتش و دود، خاك و خاكسرت شده بود

  .و بدينسان، ايران، پايگاه علم و معرفت و دانش اندوزى شد

   توفيق
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گفت، كه در سنني هشتاد و چهار  وى از توفيقات عالمه حلى مى. روزى به حمضر مرحوم آخوند مال على مهداىن بودم
  .پانصد و بيست و سه اثر جاودانه علمى از خود به يادگار گذاردسالگى درگذشت، و 

  جز به توفيق ايزدى نشود

  ِشْشَدِر َوهم و عقل بسته و باز

   َرو ِز درگاِه او طلب توفيق

  .واقعاً بايد به ِجّد، و به دل، از خدا توفيق خواست، و نه تنها با زبان و سخن »1« به دعا و به عرِض عجز و نياز

  پاى تا به سر بايددر دعا، 

  با زبان يار بودن و انباز

  ورنه سودى نبخشدت هرگز

و جز . برمي آرى، بدون توفيق و عنايت و محايت خداوند، راه به جاىي منى »2« دل در اهواز و روى سوى حجاز
  .و راهربى باالتر از آن نيست. چرا كه توفيق راهرب است. سرگشتگى و حرياىن حمصوىل ندارمي

  .راهنماست راهرب و ىب توفيق انساىن ىب و انساِن ىب »3« »كالَتوفيق  القاِئدَ «

______________________________  
  .صدر االفاضل نصريى اميىن) 1(

  .صدر االفاضل نصريى اميىن) 2(

  .113ج البالغه، حكمت ) 3(

  187: عربت هاى روزگار، ص

   اين مهه گفتيم ليك اندر بسيچ
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   ىب عنايات حق و خاصان حق »1«  هيچىب عنايات خدا هيچيم 

عالمه حلى، در سنني سيزده سالگى جمتهدى جامع و فقيهى صاحب : فرمود و مى »2«  گر َمَلك باشد سياه اسَتْش ورق
هاى نوجواىن بر كرسى مرجعيت و فتوا  كه اگر كمِى سن و سال و نيز عدم بلوغ وى نبود، در مهان سال. فتوا بود

نوجوان فهيم و فقيه با متامى گسرتدگى دانشى كه داشت، از عموى خويش، مرحوم حمقق، صاحب  اما مهني . نشست مى
خواهد تا به ايران، و منطقه تربيز، و شهر مراغه آيد، و در حمضر خواجه طوس  كتاب عظيم القدر شرايع االسالم، اذان مى

  .ره نباشد شاگردى زند، و در فن فلسفه نيز ىب

  ال خواهى كرداگر تدارِك نقصاِن ح

   دمى مباش چو ماِه نو از سفر خاىل

   ور آدمى صفىت، خيز از آنكه اليق نيست

   بسى نشسته به شهرى، َدر از بشر خاىل

   چه خوش بـَُود مهه كس خفته و تو مهچون مشع

ق، عراق شود، با شتاب و اشتيا پس از آنكه با خواست و نظر وى موافقت مى »3«  تر خاىل نشسته با دل پرسوز و چشم
  .خواهد دست يابد گويد، تا به آنچه مى را به عزم ايران، و ِحلَّه را به قصد مراغه، ترك مى

______________________________  
  .هاى اهلى نباشد هيچ در هيچيم اين مهه حرف زدمي اما در طريق آمادگى اگر عنايت) 1(

  .1779و  1778مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .665تا  656هاى،  الدين اوماىن، متوىف بني سالاثر ) 3(

  188: عربت هاى روزگار، ص

  آنچه اندر سفر به دست آيد

  مرد اندر َحَضر كجا يابد
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  باز كز آشيان برون نـََپرد

و خواجه پس از چندى يافت كه نوجوان حلى، در دانش فقه، مهان گونه حميط است كه  »1« بر شكارى ظفر كجا يابد
  .لسفه، از اين رو با دنياى از خشوع و تواضع از وى خواست كه بر كرسى نشيند و او را فقه بياموزدخود در دانش ف

   در تواضع مهچو خاك افتاده باش

  :فرمود على عليه السالم مى »2« بوكه پاكان بر تو وقىت بگذرند

  .و نه از آموخنت آن شرم كنيد. دانيد، بياموزيد اگر چيزى منى »3« »َء اْن يـَتَـَعلََّمهُ  اليسَتِحنيَّ اَحٌد اذا َملْ يـَْعَلم الَشى«

   پس لباس كرب بريون كن ز تن

هاى نادرست و ناصواب در حرمي مردمان خاشع و خاضع و  و البته، اين گونه شرم »4«  َمْلَبِس ُذْل پوش در آموخنت
  .سازد و مهني خصيصه نيز ايشان را بارور، و سرشار مى. متواضع راه ندارد

  :فرمود على عليه السالم مى

پذير كه  پذير باشد، مهچون چوب درختان نرم و انعطاف كسى كه نرم و انعطاف  »5« »َمْن الَن ُعوُدُه َكثـَُفْت اْغصانُه«
  .شاخ و برگ فراوان دارند، َبرو بارى بيشت خواهد يافت

______________________________  
  .769ابن ميني، متوىف ) 1(

  .1270متوىف  قاآىن،) 2(

  .82ج البالغه، حكمت ) 3(

  .1016مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 4(

  .214ج البالغه، حكمت ) 5(

  189: عربت هاى روزگار، ص
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   هسِت مطلق، كار ساز نيسىت است

  بر نوشته هيچ بنويسد كسى؟ »1«  كارگاِه هست كن، جز نيست چيست

اله كارد اند َمْغَرسى؟    ويد كه آن بنوشته نيستكاغذى ج  »2« يا 

   ختم كارد موضعى كه ِكشته نيست

   تو برادر موضعى ناكشته باش

  .و از مهني روست كه اين بزرگان، بزرگى و رفعت و بلندى را خوش ندارند »3«  كاغذ اسپيِد نابنوشته باش

  .ها و در معرض بالها هستند چرا كه رفعت خواهان، و بلندى طََلبان، پيوسته در تريرِس آسيب »4« »َيْكَرُه الَرفْـَعة«

   هر چه او مهوار باشد با زمني

   تريها را كى هدف گردد ببني

  سر برآرد از زمني آنگاه او

  :موالنا على عليه السالم در ذّم اهل كرب فرموده است »5« ها زخم يابد ىب رُُفو چون هدف

ه ِستََّة االِف َسَنٍة َعْن ساَعٍة َتِربُوا ِمبا كاَن ِمْن ِفْعِل اللَّه بِاْبليَس اْذ اْحَبَط َعَمَلُه الطَِّويَل، َوَجْهَدُه اجلَِْهيد، وَكاَن َقْد َعَبَداللَّ َفاعْ «
  ه ُسبحانه ِلُيدِخَل اْجلَنََّة َبَشراً بَِأْمٍر اْخرََج به ِمْنهاواحَدٍة َفَمْن ذا بـَْعَد اْبِليس َيْسَلُم َعَلى اللَّه ِمبثِل َمْعِصَيِته؟ َكّال ما كاَن اللَّ 

______________________________  
  كارگاه خداِى هسىت خبش، جز عدم، كجا بايد باشد؟. مهندس عدم است -پروردگار -هست مطلق،) 1(

الستان آيا كسى بر روى نوشته چيزى مى) 2( ال  -نويسد؟ يا كسى در    كارد؟ ال مى - است كه پر از 

  .1963تا  1960مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .333ج البالغه، حكمت . پسندند مومنان رفعت را منى) 4(
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  .2762و  2716مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 5(

  190: عربت هاى روزگار، ص

از آن رفتار كه  »1« »ا بـَْنيَ اللَّه َوبـَْنيَ اللَّه َوبـَْنيَ اَحٍد ِمْن َخْلِقِه َهواَدةَمَلكاً انَّ ُحْكِم ِىف اْهِل السَّماِء َواْهِل االرِض َلواِحٌد وم
آن مهه اعمال نيكويش را باطل گردانيد و آن مهه سعى و كوشش او را ىب مثر . خداوند با ابليس داشت عربت بگرييد

بعد از ابليس چه كسى ممكن است . ورزيدبا آنكه شش هزار سال خدا را عبادت كرد، چرا كه يك ساعت تكرب . ساخت
شت منى كه از اين گونه نافرماىن برد كه مرتكب عملى  ها در برابر ذات احديت در امان ماند؟ هرگز خداوند انساىن را به 

شت رانده است ها و مردم روى زمني يكسان  حكم خداوند بر اهل آمسان. شده باشد كه َمَلكى را به سبب آن از 
  .يان خدا و هيچيك از بندگانش دوسىت خاصى وجود ندارداست، و م

  دمد؟ مند است از چه رو در شيپور كرب مى راسىت، انساىن كه از مهه سو حاجت

  چند حرف طمطراق و كار و بار

  كار و حال خود ببني و شرم دار

  كرب زشت و از گدايان زشترت

  تر؟ روز سرد و برف و آنگه جامه

   بُروتچند دعوى و َدم و باد و 

انگارى پرهيز شده، بل از مهنشيىن با كساىن كه خويش  ما نه تنها از كرب و خودبزرگ »2«  اى ترا خانه چو بـَْيُت العنكبوت
  .امي اند نيز منع شده را به اين آلودگى آلوده

  َدد و ديوند خودبينان مغرور

رت كه ديو و َدد نبيىن خواجه را شاگردى كرد، و دروس خود را به پايان پس از آنكه عالمه، شش سال متام،  »3«  مهان 
  و خنست به ديدار. برد به سرزمني عراق و به شهر ِحّله بازگشت
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______________________________  
  .192ج البالغه، خطبه ) 1(

  .2319تا  2317مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

ار، متوىف ) 3(   .مشسى 1330ملك الشعراء 

  191: روزگار، صعربت هاى 

اى كه با  داىن كسى را شاگردى كرده هيچ مى: و خنستني سخىن كه مرحوم حمقق با او گفت، اين بود. مرحوم حمقق رفت
  دربار و درباريان مهنشني و هم جملس بوده است؟

  خرند بيچاره زاهدان ُمَزوِّر كه مى

  :دا اين استآرى، مشرِب اولياء خ »1«  دنيا به دين، كه سود ندارد جبز زيان

فهمند، و غمى نيز از ايشان به دل راه  شناسد و منى بنابراين ديگران را منى »2« رضاى دوست بدست آر و ديگران بگذار
  .دهند منى

و تنها او را بندگى . كنند از اين رو تنها خواست و مشّيت او را دنبال مى »3« چه باك، اگر مجله خلق بد خواهند
لذا اگر رضاى خدا را . آرى، نه تشنه آبرو هستند، و نه كشته نام و نشان. چ چيز جز او نيستندو در بند هي. منايند مى

  .كنند، تا شايد گرهى از كار فروبسته ديگران بگشايند در اين يابند كه رو به دربار يابند، چنني مى

  :حمقق گفت. خواجه با دربار مرتبط است. دامن آرى، مى: عالمه گفت

  .شناسند هر كسى را با دوستش مى »4« »ُمْعَتبَـٌر ِبصاِحبه َفانَّ الصاِحبَ «

  .دوست اگر شرير باشد، دوستش نيز شرور خواهد بود

  »5« »َفانَّ الشرَّ ِبالشّر ُمْلَحق«
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______________________________  
  .451جنم الدين رازى، متوىف ) 1(

  .691سعدى، ) 2(

  .حسني بن اسعد دهستاىن، قرن هفتم) 3(

  .69ج البالغه، نامه ) 4(

  .69ج البالغه، نامه ) 5(

  192: عربت هاى روزگار، ص

  و شرورتر از سلطان كيست؟

  .منايد هر چند كه به ظاهر اهل صالح و سعادت مى. پس، خواجه نيز اين گونه است

ماند كه بر شريى  نشني سلطان به كسى مىمه »1« »صاِحُب الُسْلطاِن َكراِكِب االَسد يـُْغَبُط ِمبُوِقِعه َوُهَو اْعَلُم ِمبَوِضِعه«
داند كه در چه جاىي خطرخيز  اما او خود مى. برند سوار است و ديگران بر جايگاه شكومهند وى غبطه و حسرت مى

  .اى كه مهنشني ناجنسى ديگر بوده است بنابراين، تو مهنشني كسى بوده. جاى گرفته است

بويژه آنكه پاى استادى و شاگردى نيز در ميان . شيىن، تاثري گذار استو مهن »2«  اى فغان از يار ناجنس اى فغان
  .باشد

  هر هنر ُكه استا بدان معروف شد

  جان شاگردان بدان موصوف شد

  پيش استادى كه او حنوى بـَُود

  جان شاگردش از او حنوى بود

   باز استادى كه او حمِو َره است
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حال براى از ميان رفنت آن مهه تاثريات شوم و سياه و ناميمون، براى چندى،  »3«  جان شاگردش از او حمِو شه است
  .خود را به رياضت و رنج وادار

و من . ام كه حىت مكروهى از وى صادر نشد چرا كه در اين ساهلا مهنشني كسى بوده. هرگز چنني خنواهم كرد: عالمه گفت
   اى ُمقيل هم نـََفس با چنني بنده

______________________________  
  .263ج البالغه، حكمت ) 1(

  .2950مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  .2833و  2832و  2829مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  193: عربت هاى روزگار، ص

  .ام هاى اوست كه روشىن يافته و از ُمين نـََفس. ام بوده

   اى خنك زشىت كه خوبش شد حريف

   شد خريفروىي كه جفتش  واِى گل

  هيزم تريه حريِف نار شد

  .و نور خود را نه از دانش كه از اهل بيت داشت. و خواجه سراسر نور بود »1« تريگى رفت و مهه انوار شد

از اين رو خواست كه وى را در كاظمني، اما نه در حرم، بل در زير . او نسبت به اين خاندان، خاكسار و خاشع بود
  :و خواست كه بر مزارش تنها اين آيه از كتاب خدا با بنويسند. پاى زوار به خاك بسپارند

  .يعىن كه اين مزار سگى است، كه به آرزوىي، بر دِر اين بارگاه زانو زده است »2« »وََكْلبـُُهم باِسٌط ِذراَعْيه بِالَوِصيد«

   فردوسى

  .اى ديگر، از برجستگان خاك طوس، حكيم ابوالقاسم فردوسى است و چهره
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و كوشش . جواىن، قطعه زميىن داشت كه حاكم طوس، به زور و جرب، و به ناروا از وى گرفت و تصاحب كرد در روزگار
اى نگاشت و راهِى پايتخت شد، شايد از سوى سلطاِن وقت گره از   ِشكوائيه. گريى آن به جاىي نرسيد وى نيز براى بازپس

اند و به كار شعر و شاعرى  تىن را ديد كه به گرد هم آمدهمهني كه به تاالر دربار ورود يافت چند . كار وى گشوده شود
  .و خود را به ايشان رسانيد. اند پرداخته

اينجا حمفل اديبان : يكى از ايشان عنصرى بود، كه از شاعران برجسته سبك خراساىن است، و به فردوسى رو كرد و گفت
   و فردوسى هم به. و شاعران است

______________________________  
  .1343و  1341مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .18/ كهف) 2(

  194: عربت هاى روزگار، ص

  .من نيز اگر چه در اين شهر غريبم اما با شعر و شاعرى غريب نيستم: جواب گفت

  .من نيز شاعرم و دوستدار شعر

  .كنيم بسيار خوب امتحان مى: عنصرى گفت

  چگونه؟: فردوسى پرسيد

و بدينسان، يك رباعى مشرتك . سراييم، و تو نيز مصراع چهارم سه تن هستيم و هر كدام مصرعى مىما : عنصرى گفت
  .امي ساخته

  .و فردوسى آمادگى خويش را اعالم منود

  :عنصرى اينگونه آغاز كرد

   مانند ُرَخت گل نـَُبود در گلشن

  :َعْسُجدى چنني دنبال كرد
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ن    مانند َقَدت سرو نباشد به 

  :امه دادو فرخى هم اد

   مژگانت مهى گذر كند از جوشن

  :و فردوسى هم بالفاصله افزود

  .و يافتند كه وى در شاعرى دسىت دارد و توامنند است. و هر سه مبهوت ماندند »1«  مانند َسناِن گيو در جنگ َپَشن

  .و البته، فردوسى، مهچنان در محاسه سراىي ىب نظري مانده است

  .خويش را به پايه وى رسانند، وىل نتوانستند و شاعران فراواىن كوشيدند تا

  .هاىي نيز سرود، اما ُگل نكرد كه سروده. از مشار اين شاعران سعدى بوده است: گفت يكى مى

  و از محاسه سازى خود. بيند اند شىب فردوسى را به خواب مى و گفته

______________________________  
ل. َسنان نيزه است) 1(   .هاست و َپَشن نيز يكى از جنگ. وانانو گيو يكى از 

  195: عربت هاى روزگار، ص

  :سازد خواهد كه بيىت محاسى بسازد و مى و فردوسى نيز در مهان عاَمل خواب از او مى. بالد مى. گويد مى

  خدا كشىت آجنا كه خواهد برد

  اگر ناخدا جامه بر تن ِدَرد

  :بايد گفتاينگونه : گويد پسندد و به او مى و فردوسى منى

  بـََرد كشىت آجنا كه خواهد خدا

  اگر جامه بر تن ِدرد ناخدا
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كند كه كسى در عرصه محاسه به پايه فردوسى خنواهد  دهد و نيز اذعان و اعرتاف مى و سعدى از آن پس انصاف مى
  .رسيد

   بدهد روزگار انصافت

  :فرمود على عليه السالم مى »1«  چون تو انصاف ديگران دادى

  .با مردم از سر انصاف رفتار كنيد »2« »َفاْنِصُفوا الناَس ِمْن انـُْفِسُكمْ «

   خواه زاهد خواه رند باده نوش

امام على عليه السالم در فرازى از وصاياى خود به فرزند بزرگوار خويش حقيقت  »3«  با مهه كس بر سر انصاف باش
  :انصاف را باز گفته است

َنَك َوبـَْنيَ َغْريَِك، َفَأْحِبْب ِلَغْريَِك ما حتُِبُّ لَِنفِسَك، َواْكَرْه َلُه ما َتْكَرُه َهلا، وال يا بـَُىنَّ اْجَعْل نـَْفَسكَ «  َتْظِلْم َكما ِمْيزانَاً ِفْيما بـَيـْ
َغْريَِك، َواْرِض ِمَن النَّاِس ِمبا تـَْرَضاُه  الحتُِبُّ اْن ُتْظَلم، َواْحِسْن كما حتُِبُّ ان ُحيَْسَن الَيَك، واْستَـْقِبْح ِمْن نـَْفِسَك ما َتْستَـْقِبُحُه ِمنْ 

   َهلُمْ 

______________________________  
  .حسني بن اسعد هستاىن، قرن هفتم) 1(

  .51ج البالغه، نامه ) 2(

  .988قاسم كاهى، متوىف ) 3(

  196: عربت هاى روزگار، ص

خود را در آنچه ميان تو ! اى فرزند »1« »ْعَلُم َوال تـَُقْل َما الحتُِبُّ اْن يُقاَل َلكَ ِمْن نـَْفِسَك، َوال تـَُقْل ما التـَْعَلُم َواْن َقلَّ ما تَـ 
و براى ديگران خمواه . دارى و ديگران است، ترازوىي پندار، پس براى ديگران دوست بدار، آنچه براى خود دوست مى

به ديگران نيكى كن، مهان  . بر تو ستم كنندخواهى  و به كسى ستم مكن مهان گونه كه منى. خواهى آنچه براى خود منى
رسد و  آنچه از مردم به تو مى. دارى از خود زشت بدار آنچه از ديگران زشت مى. گونه كه خواهى به تو نيكى كنند
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داىن اندك  داىن مگوى، هر چند، آنچه مى آنچه منى. سازد، سزاوار است كه از تو نيز به مردم مهان رسد خشنودت مى
  .پسندى به تو گويند، تو نيز بر زبان مياور نچه منىو آ. باشد

و . وقىت كه آن سه شاعر چريه دست بر توامنندى فردوسى واقف شدند او را به سلطان وقت، حممد غزنوى، معرف منودند
خواهد و افزود كه برابر هر بيت شعر نيز دينارى از طال . حممود به اصرار وى خواست كه تاريخ ايران را به شهر درآورد

  .و پس از سى سال متام شاهنامه را به پايان برد. و فردوسى نيز پس از بازگشت به طوس كار خود را آغاز كرد. داد

   بسى رنج بردم در اين سال سى

   عجم زنده كردم بدين پارسى

   يكى رستمى بود در سيستان

   َمَنش كردمى رستم داستان

به شصت هزار رسيده است، و ت و اكنون شصت هزار دينار طال به   ابيات شاهنامه: ُسنيان متعصب به حممود گفتند
  .كسى بايد پرداخت كىن كه از ارامتندان سينه چاِك على است

  با آنكه پيش از. پردازم منى: و حممود نيز كه خود تعصىب سخت داشت گفت

______________________________  
  .31ج البالغه، نامه ) 1(
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  .اين عهد كرده بود

   نقض ميثاق و عهد از امحقى است

و فردوسى از آجنا كه پى بُرد شيعه بودن و نيز ارادت به موالنا على عليه السالم  »1«  حفظ اميان و وفا كار َتقى است
كه به حق   اى بلند در باب شأن و منزلت واالى آن امام مبني پرداخت، مايه حمروميت وى شده است، به سرودِن سروده

  .شاهكارى عظيم است
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   نباشد جز از ىب پدر دمشنش

   كه يزدان به آتش بسوزد تـََنش

   هر آن كس كه در جاْنش بغض على است

  از او زارتر در جهان زار كيست؟

   اگر در دلت هيچ حب على است

   تو را روز حمشر به خواهش وىل است

  .خويش ترديد كندر نطفه : اى به حممود نوشت، كه و از سوىي نيز نامه

باشى، از خود به يادگار  زيرا اگر عفيف بود و پاكدامن مهچون توىي كه خصم على مى. و ماجرا را از مادرت جويا باش
  .گذارد منى

   اگر مادر شاه بانو بُدى

   مرا سيم و زر تا به زانو بُدى

و آنگاه خود از حممود . نامه منصرف شودالبته، حاكم گرگان و طربستان، فردوسى را به اصرار خواستند كه از فرستادن 
  .خواستند كه حق فردوسى را از ياد نربد

  .هاى طال را بر اشرتان بار كنند و روانه طوس سازند و دستور داد سكه. و حممود نيز پذيرفت

  .رفت و هنوز پاى شرتان به دروازه طوس نرسيده بود كه تابوت فردوسى نيز بر دوش مردم شهر بود و به گورستان مى

______________________________  
  .2875مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(
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   اشارت

  .راز خلقِت انسان، رسيدن به سود و سيادت است

  .رويد سيادت و سود، تنها، از دل معرفت و آگاهى مى

  .آگاهى و معرفت، باِل پر كشيدن، و كوچ، و مهاجرت به سوى خداست

  .و آية اللَّه العظمى بروجردى يكى از مشار مهاجران است

   حكايت

  .مردى كه بيش و كم، در پيش او يكى بود: حكايتِ . 1

  .اى ساخت و بر وى رمحت آورد مردى كه با سوخته: حكايت. 2

  201: عربت هاى روزگار، ص

  

   كوچ از كوچه خوديت

  

. شود، بسيار خجسته و ميمون و مبارك است نگيزه، طرح و بيان مىاى، به هر نيت و ا هاىي كه امروزه از سوى پاره شبهه
شكند، و از آن نيز  امي، كه مهچون كوه، طوفان سخت، صعب، و شكننده را در هم مى چرا كه ما در پناه كتاىب آرميده

  .گشايند اى كه مى هاى فروبسته آورد، كه البته، با نسيم، چه غنچه نسيمى بس جان نو از پديد مى

و مايه اميان و . سازد ها و اشكاالت مربوط به دين را مرتفع مى هاى امروز از اين رو نافع و سودمند است كه شبهه هشبه
  .شود َخَلد با خارى ديگر خارج و بريون مى درست مثل خارى كه وقىت در پاى مى. شود يقني مى

  :يكى خوب گفته است
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ا َّ   لِّلِه َدرُّ النائبات َفا

  َوَصيـَْقُل االحرارَصْرُد الِلئام 

   هاى كوبد، و انسان آفرين بر نامالميات دهر، كه مردمان فرومايه را در هم مى

  202: عربت هاى روزگار، ص

  .دهد آزاده را روشىن و صيقل مى

ا را مصيبت مى نگر از آن ملولند و ناخوش مى اى سطحى گمان، شبهات امروز نيز كه پاره ىب يه خوانند، ما انگارند و نيز آ
مهچنان كه خاكسرت، آئينه را . شود رسواىي افكار و عقايد ُسست، و نيز موجب حتكيم و استوارى و شفافيت دين، مى

  .دارد شسته و شفاف مى

  .تا بوده است چنني بوده كه آشكارا شدن زيباىي و طراوت دين وامدار رجال فاجر بوده است

ها و بوى خوشى كه دارند به نوعى مديون كودهاى عفن و  مهچنانكه رشد گل »1« »اّن اللَّه يُؤيُد هَذا الدين ِبَرُجٍل فاِجرٍ «
ا رخيته مى   .شود نامطبوعى است كه به پاى آ

و اين كار زيبا . اند اند، بل خود مايه حفظ آن نيز بوده رجال فاجر نه تنها، ناخواسته، موجبات رشد دين را فراهم ساخته
  .كشد زائد و ضايع نيز اين گونه كار مى ابتكار خداست كه از موجودات هرز و

  يا سبو يا ُخِم َمى يا قدح باده كنند

در جواب مالمت يزيد، پس از  »3«  و از مهني رو زينب عليها السالم »2« يك كف خاك در اين ميكده ضايع نشود
  :آمد، فرمود واقع خونبار عاشورا كه به ظاهر چيزى جز زشىت و سياهى و روسياهى به چشم منى

  .جز زيباىي نديدم »4« »ما رَاْيُت اّال َمجيال«

______________________________  
  .منايد تقوى، تقويت مى خداوند، گاه اين دين را توسط آدميان ىب) 1(

  .صائب تربيزى) 2(
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اين منظور، لسان . شوند زينب به معناى درخىت خوش منظره است كه از بوى خوش آن، روندگان سرمست مى)) 3(
  .88، ص 6ه ق، ج  1408م،  1988لعرب، بريوت دار احياء الرتاث العرىب، ا

  .116، ص 45حبار، ج ) 4(

  203: عربت هاى روزگار، ص

ها را نيز به كار بسته  ها، زشىت و چرا جز زيباىي ببيند حال آنكه با چشمان خويش ناظر است كه خداوند براى حفظ زيباىي
هاى  هاى مرتوك و فرسوده و نيز بوته حفظ آب كه برياهه نرود، از كهنه پارچهاست، درست مهچون باغباىن كه براى 

ره مى خشك و خاك   .برد هاى ِگل شده، 

   قرآن كرمي

كوشند كه متاعى پر مشرتى باشد، در باب   اى بريون آمده است و مى هاى داغ كه تازه از تنور ذهن پاره يكى از شبهه
  .كتاب خدا، قرآن كرمي است

  .اند اى خاص نزول يافته و آيات نيز هر كدام به انگيزه. اى از آيات است قرآن، جمموعه: گويند مى

اى در مالمت او، با نام سوره َعبس،  كسى بر كسى اخم كرد، و در وى عبوسانه درنگريست، لذا سوره: به عنوان منونه
  .فرود آمد

  :افزايند كه و مى .كه آيات، فرزند حوادثند: گريند و بدينسان، نتيجه مى

  .حوادث، حمدود و حمصور به زمان پيامرب، نبوده و نيست

  .آمد و در نتيجه آياتى بيشرت نيز فرود مى. زيست با حوادث بيشرتى نيز مواجه بود بنابراين اگر پيامرب بيشرت مى

نيز از نسل امروز، طبيعًة با حوادثى اگر پيامرب، پيامرب عصر ما بود، و : گويند ند و مى و آنگاه پا را از اين فراتر مى
ها پيش هرگز مهخواىن  و به حتم، چنني قرآىن با قرآِن قرن. يافت تر نيز نزول مى شك آياتى تازه تر روبرو بود، و ىب بديع

  .نداشت

  .آيد و نتيجه آنكه اين قرآن كتاب امروز نيست، و به كاِر امروزيان منى
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حقيقىت كه قرآن پيوسته ما را به آن . سازد كه خود حقيقىت را روشن و آفتاىب مى  و البته اين شبهه بس مبارك است، چرا
  .بر آيات اين كتاب تعقل كنيد، و به ظاهر آن بسنده ننماييد: گويد خواند، و به كرّات مى مى

  204: عربت هاى روزگار، ص

   تو ز قرآن اى پسر ظاهر مبني

روند، و آن را تنها به چشم ظاهر  بينيم كساىن كه به توصيه قرآن منى مىاز مهني رو  »1«  ديو آدم را نبيند جز كه طني
م با كتاىب كه خود كتاب هدايت است بينند چگونه گمراه مى مى   .شوند، آ

  .شوند شود و آن اينكه چرا و چگونه بسيارى با مهني كتاب گمراه مى و اينجا حقيقىت ديگر آفتاىب و روشن مى

  شدند ز آنكه از قرآن بسى گمره

  زان َرسن قومى درون چه شدند

  مر رسن را نيست جرمى اى عنود

و جاى شگفت اينجاست كه اين قوم هر چيز را براى باطن و حقيقت آن  »2« چون تو را سوداى َسر باال نبود
  !دوزند رسند به ظاهر آن نظر مى ميخواهند، اما به قرآن كه مى

   ظاهرش منگر كه ظاهر هيچ نيست

   بنماييم بيست باطنش گويد كه

   ظاهر اين خاك اندوده بكاست

اين مجاعت فكر خويش را بر باطن و حمتواى اين كتاب بسيج ! اى كاش »3«  هاست در درونش صد هزاران خنده
از . خواند، خود نيز سر و كارش با باطن ماست يافتند كه قرآن مهچنان كه ما را به باطن خود مى و آنگاه مى. كردند مى

. داند ى سايه آن خصال مىو رفتار و كردار و گفتار آدم. شناسد اين رو قرآن، از انسان، تنها خصال وى را به رمسيت مى
   عصا اگر راست باشد سايه آن نيز راست و اگر كج، سايه آن. مانند و خصال مهچون عص مى
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______________________________  
  .4247مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .4214و  4213مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .1010و  1009مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  205: عربت هاى روزگار، ص

و برخى نيز . اى راست و نوراىن داند، پاره از مهني رو كتاب خدا قرآن كرمي خصال انساىن را دو گونه مى. منايد نيز كج مى
  .ظلماىن و كج

ا روبروست، و نه با نام و نشان و يا سرزمني و اقليم  و جاوداىن قرآن نيز مرهون مهني حقيقت است كه با خصال انسا
  .شد ايشان، وگرنه كتاب قصه مى

  .شود و نه افزون و نه كاسته مى. و خصال انسان پيوسته ثابت است

رسيد اكنون نيز مهان است، مهچنانكه اگر خصال ظلماىن وى از  اگر در عهد نزول قرآن تعداد خصال نوراىن به هشت مى
  .كرد، اكنون نيز مهان است هفت جتاوز منى

  .شوند گونه گون مى  آرى، تنها مصاديق

خاست، و به ناروا و ستم چاه را  اى ديگر، بر سر چاههى از آب، به نزاع بر مى اى با قبيله روزگارى ممكن بود قبيله
اى ديگر رخ مناىي كند، مثل اينكه مملكىت با مملكىت ديگر بر سر  كرد، امروز نيز ممكن است مهني ستم به گونه تصاحب مى

  :گفت و قرآىن كه ديروز مى. كنند، كه البته اين نيز ستم استچاهى از نفت منازعه  

  .گويد امروز نيز مهني را مى. نه ستم كنيد و نه بر مشا ستم رود» الَتْظِلُموَن َوال ُتْظَلمون«

ز با مهچنان كه امرو . توان چنگ يافت كه شايد براى پيشينيان ميسور نبوده است البته، از راه تعقل به حقايقى ديگر نيز مى
  .يابند كه پيشرتها كسى دست نيافت مدد عقل و انديشه از دل خاك به چيزهاىي دست مى
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سازد، و اين بدين معىن است كه جاْى جاى اين كتاب را  اى خاص حمدود منى و از ياد نربمي كه قرآن كرمي تعقل را به حمدوده
  .امى به مهراه داردبايد به تامل نشست، و نيز اينكه جاى جاى آن، با خود، پيام و پيغ

و  - زنبور عسل -َحنْل -مورچه -بنابراين، جبا و مناسب است كه بر اين ماجرا تامل كنيم كه چرا از ميان حشرات، تنها َمنْل
   شود، به نيز عنكبوت ياد مى

  206: عربت هاى روزگار، ص

  .ها ناميده است هاى قرآن كرمي به مهني نام ويژه آنكه نام سه سوره از سوره

يعًة با كتاىب روبرو هستيم كه خصال را مد نظر دارد، بنابراين شايسته است كه پيش از هر چيز به خصال اين حشرات طب
  .و تنها در اين صورت است كه معما گشوده خواهد شد. پى بربمي

ره مى اى منى اى است كه از خود مايه مورچه به گونه عنكبوت است كه  و در مقابل،. برد د، و تنها از خرمن ديگران 
  .بنيان است اى بس سست و ىب سازد، كه البته خانه اش را با تارهاىي از لعاب دهان مى زند، و خانه تنها بر خود تكيه مى

بلكه هم از خود و هم از . ماند و مقابل اين دو، زنبور عسل است، كه نه مهچون مور است، و نه به عنكبوت مى
البته منظور از چيزهاى ديگر شهد و شرييىن است آن هم از دامان گل و نه چيزى و . گريد چيزهاى ديگر مايه بر مى

  .شود اش مايه شفاء و سالمت مى و از مهني روست كه دستمايه. ديگر

  :گويد ها را باز مى يابيم كه قرآن كرمي با طرح اين حشرات سه گانه، سه گانگى انسان و اينجاست كه با اندكى تدبر در مى

اىي   اىي كه تنها بر بافته. اند كه مهچون مورند و تنها بر ديگران چشم دوختهانسا زنند، و  هاى خيال خود تكيه مى و انسا
  .انگارند ديگران را به هيچ مى

  .اند خواهند و هم از ديگراىن كه شايسته اى نيز هم از خويش مدد مى و پاره

منايد، از آن روست كه با آيات كتاب خدا و  ته و حكيمانه مىنشيند، و شاخص و شايس و اگر كالم اولياء خدا به مثر مى
هاىي پر  برند، و سخن شوند، و آنگاه به كارگاه عقل و ِخَرد مى ور مى روايات معصومان مطهر انس دارند و از آجنا مايه

  .كنند فروغ و تابان ارائه مى

  :حال، يكى از مهني سخنان را ياد كنيم
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َحّبه َواْالْنس ِبه َوال ُميِْكُن هَذْيِن اْالْمرَين اّال بتصفية اْلَقْلِب َوال ُميِْكُن هذا   سان َمْعرَِفُة اللَّه َواْلُوصوُل اىلالغرُض ِمَن ِخْلَقِة االن«
   اّال ِبَكفِّ اْلنَـْفس َعِن الشََّهوات

  207: عربت هاى روزگار، ص

شاق ِمَن الِعبادات ظاِهرِيًة َوباِطنيَّة وَ 
َ
نيهَوايقاِعها على امل   .»1« »اْالنقطاع ِمْن هِذه الُدْنيا الدَّ

  .ياىب وى به سودى سرشار و گرامنايه است آنچه منظور نظر حق در پديد آوردن انسان بوده است، دست: فرمايد مى

  آفريدم تا ز من سودى كنند

  .آيد و سود، جز از دِل معرفت و عرفان و آگاهى، پديد منى »2« تا ز شهدم دست آلودى كنند

  .اين رو خداوند انسان را نه براى انسان بل به منزله ظرىف خواست كه ماالمال از دانش و بينش باشد از

   گر كند كوزه شتاب هيچ كوزه

   ر عِني كوزه نه بر بوى آب

   گر كند كاسه متام هيچ كاسه

ر طعام    ر عني كاسه نه 

   هيچ خطاطى نويسد خط به فن

ِر خواِنَدن    ر عني خط نه َ

ر نقش غايب است    نقش ظاهر 

شود جز آن كه خنست صاىف پذيرد،  و ظرف وجود آدمى لربيز از معرفت و دانش منى »3«  و آن براى غايب ديگر ببست
ماند كه سودى با  اى زنگار گرفته مى هاى معصيت و گناه، پاك و تطهري و تفصيه يابد، وگرنه مهچون آيينه و از آلودگى

   كار آتش  خود ندارد، و جز به
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______________________________  
  .ارى، تذكرة املتقني) 1(

  .2636مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت . آفريدم تا از من سودى بربند و دست خود را با شهد احسان من بيااليند) 2(

  .2887تا  2884مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  208: عربت هاى روزگار، ص

  .آيد منىو ذوب شدن 

   ت داىن چرا غماز نيست آيَنه

  .و به فرمان آن نرفت. و راه تصفيه باطن دست از َنفس كشيدن است »1«  زآنكه زنگار از رخش ممتاز نيست

   تاكنون كردى چنني اكنون مكن

   تريه كردى آب را افزون مكن

   بر مشوران تا شود اين آب صاف

   و اندر او بني ماه و اخرت در طواف

  مردم هست مهچون آب ُجوزانكه 

. و البته، به دنبال بريدن از نفس، بايد به طاعات و بندگى و عبادت خداوند روى آورد »2« چون شود تريه نبيىن قعر او
  .و عبادت، حلقه درِب بارگاِه حق را كوفنت است، و نتيجه آن دولت و اقبال و سرفرازى است

  زند حلقه آن در، هر آن كاو، مى

و البته عبادتى مقبول حق است و نيز سودآور، كه حمِض خداوند باشد و به هيچ  »3« سرى بريون كندر او دولت 
  .»4«  اى جز خداوند، دنيا و پسىت، است اى ديگر آلوده و آغشته نباشد، كه هر انگيزه انگيزه
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______________________________  
  .34مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .2482تا  2480، دفرت چهارم، بيت مثنوى معنوى) 2(

  .2049مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

تر از شأن انساىن باشد به دنيا موصوف  تر، و در شريعت ما هرچه پست دنيا واژه تفصيلى است و به معناى پست) 4(
گريد چرا كه  دنيا را به خود مى بنابراين، اى بسا مناز و روزه كسى كه عنوان. و البته مذموم و ناروا خواهند بود. شود مى

و هم اى بسا كسى صاحب مكنت و دولت باشد اما . مثًال با رِبا آغشته است، و ريا و تظاهر از شأن آدمى دور است
  .به اين وصف موصوف نگردد

  209: عربت هاى روزگار، ص

ادن چه سود   روى به حمراب 

  دل به خبارا و بتان طراز

   ايزد ما وسوسه عاشقى

  »1« تو پذيرد، نپذيرد منازاز 

   مهاجرت

ها نسپردن، در منطق كتاب خداوند به مهاجرت ياد  بريدن از نفس، و به بندگى خداوند درآمدن، و دل به دنيا و پسىت
  .مهاجرت از نفس به سوى خداوند. شود مى

  .ها و مقامات رفيع ها، به بلندى و نيز از پسىت. و از طاعت شيطان به بندگى وى

  .ه، چنني مهاجرتى از سوى خداوند پاداشى عظيم و مواهىب واال در پى داردو البت

   ابراهيم
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  :گفت و از مشار مهاجران، يكى، ابراهيم است، كه با مردم موطِن خود مى

  .ز نسل وى، قرار دادترين انبيا را، ا و خداوند نيز به نشان پاداش، برجسته »2« »َرىبِّ انَُّه ُهَو اْلَعزيز احلكيم  ُمهاِجٌر اىل  اىنِّ «

  .اسحاق، يعقوب، موسى، عيسى، حممد صلى اهللا عليه و آله مزد مهاجرت ابراهيم در دنياست: آرى پيامرباىن مهچون

م آخرتى كه به بلنداى ابديت امتداد مى يابد، و در آن متاعى جز   و اين، براى انساىن كه آخرت در پيش رو دارد، آ
شود، البته، باالترين  هاى نسل انسان نيز به حساب انسان ثبت مى سوىي خريات و خوىب كردار خري خريدار ندارد، و از

  .موهبت و پاداش است

______________________________  
  .رودكى، متوىف قرن چهارم) 1(

  .26/ عنكبوت) 2(

  210: عربت هاى روزگار، ص

  رهاورد

  .شود، مغتنم است را زمينه ساز مىاساساً هر مهاجرتى كه زمينه كوچ منودن به سوى خداوند 

  .و نيز پاداش و رهاورد مناسب با خود را خواهد داشت. و داراى فضيلت و مرتبت

   آمسان

وار از مهاجراِن به سوى  و جباست كه از شخصيىت عظيم و آمساىن مهچون آية اللَّه العظمى بروجردى، كه خود ابراهيم
 ديگر داشت، كه هر يك، بسرت كوچ منودن بسوى خداوند را براى وى هاىي خداوند بود و پيش از هجرت نيز مهاجرت

ره فراهم و مهوار ساخت و از آن رهگذر نيز پاداشت   .ها نصيب برد، نامى برده و يادى كنيم ها و 

ايشان خنست از بروجرد، جهت حتصيل معرفت، به ديار اصفهان مهاجرت منود، تا به معرفىت و شناخىت دست يابد كه 
  .ه گسسنت از خود و نيز زمينه ساز رسيدن به درياى عشق و مهر و حمبت پروردگار باشدزمين

   اى خنك آَّ را كه ذات خود شناخت
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   اندر امِن سرمدى قصرى بساخت

   هر كه حمجوبست از خود، كودك است

   مرد آن باشد كه بريون از شك است

   گر به ريش و موى مردسىت كسى

   بسىمر بُزى را ريش و مو باشى 

   رو َرِوش بگزين و ترك ريش كن

  »1«  ترك اين ما و من و تشويش كن

______________________________  
  .3352و  3345مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  211: عربت هاى روزگار، ص

ملكات  و پاداشى كه از رهگذر اين مهاجرت نصيب برد مهنشيىن و شاگردى شيوخ و اساتيدى با مكرمت و صاحبان
اى، جهانگري قشقاىي، آخوند كاشى بود، كه ده سال متام  ابواملعاىل كلباسى، آية اللَّه حممد باقر درچه: قدس و تقوى مهچون

  .هاى مسيحاىي بودند، زانو زد در برابر اين بزرگواران كه هر كدام درياىي از شور و حال و مهر و عشق، و دم

   چونكه با شيخى، تو دور از زشتىي

   و شب سيارى و در كشتىي روز

   در پناه جان جان خبشى ُتِوى

   روى اى ره مى كشىت اندر خفته

   مگسل از پيغمرب ايام خويش
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   تكيه كم كن بر فن و بر كام خويش

   دليل گرچه شريى چون روى ره ىب

   خويش بني و در ظالىل و ذليل

   هني مپر اال كه با پرهاى شيخ

آنچه مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى در مكتب اين بزرگواران آموخت كتاب نبود،  »1«  تا ببيىن عون لكشرهاى شيخ
زيرا كه آن مردان بزرگ، علم را در وجود خويش بر كيمياى تقوى و قدس و پاكى عرضه منودند، و از آن . بلكه نور بود

  .نور و روشناىي ساختند، و آنگاه بر سينه آن بزرگوار تابيدند

  :فرمود مهچنان كه امام صادق عليه السالم به عنوان بصرى مى. تو علم جز نور نيس

  .بلكه علم نور است و روشناىي. ها از دهان كسى به مغز كسى ديگر نيست علم انتقال واژه

اى انسان به نور   و مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى كه يافته بود قداست و 

______________________________  
  .544تا  450نوى، دفرت چهارم، بيت مثنوى مع) 1(

  212: عربت هاى روزگار، ص

  .خواست نور و روشناىي خويش را افزون كند، از اين رو هجرتى ديگر را آغاز منود دانش است پيوسته مى

   جان نباشد جز خرب در آزمون

   جانور فربه شود ليك از علف »1«  هر كه را افزون خرب جانش فزون

   است و شرفآدمى فربه ز عّز 

   آدمى فربه شود از راه گوش
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گذار آن  اى كه بنيان حوزه. و اين بار حوزه جنف را به عنوان مقصد خويش برگزيد »2«  جانور فربه شود از حلق و نوش
بزرگ مردى كه عالمه حلِّى، در وصف وى . انديشه و عمل. تفسري. قرآن. مرد فقه. وجود تابناك شيخ طوسى است

  .مردى در علم و عمل به مانند شيخ طوسى سراغ ندارمي: فرمود

  .اندوزى كم بديل ز از مردان علم بود، و در دانشحال آنكه خود عالمه حلِّى ني

اى را ضايع نكرد، و از مهني رو پانصد و بيست و سه اثر جاودانه علمى از خود به  مردى كه در روزگار عمر خويش حلظه
  .يادگار گذارد

از حضور پس از بازگشت با خرب شد كه فرزند بزرگوارش در من. اى به ييالق رفت از شدت خستگى و ماللت، هفته
از من نارواىي صورت گرفته است؟ فرزند ! نور چشمامن: فرزند را خواست و پرسيد. كند يابد، و بر وى اقتدا منى منى
و در مهني ميان، . آرى، كسى كه يك هفته از عمر خويش را به تفريح و بطالت بگذراند، عدالت خنواهد داشت: گويد مى

   هعالمه، كتاب شريف تبصرة املتعلمني را ب

______________________________  
  .3265مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .291و  290مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  213: عربت هاى روزگار، ص

  :فرمايد كند، و مى وى هديه مى

  .ام در ييالق نيز فرصت از دست نرفت، و نزديك به هشت هزار مسئله فقهى را به قلم آورده

  .آية اللَّه العظمى بروجردى در چنني پايگاهى رحل اقامت گشودو مرحوم 

  .و در سايه توسل و اتصال به ساحت قدس و آمساىن موالنا امام املتقني على بن ابيطالب، غرقه در نور و معرفت شد

   من چو خورشيدم دروِن نور غرق
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گردِى مكتِب بزرِگ مرحوم آخوند خراساىن، و نصيىب كه از اين مهاجرت برد شا  »1«  ندامن كرد خويش از نور فرق مى
  .صاحب كتاب عظيم كفايه، و صاحب كراماتى سرتگ، بود

ديد، از اين روى برجاى ننشست و مهچون ابرى  و زماىن رسيد كه خويش را فربه و سرشاز از نور و معرفت و دانش مى
  .فيض منانند ز فيوضات وى ىبتا ديگران نيز ا. مرتاكم به سوى موطن خويش، هجرتى ديگر را دنبال منود

هاى مناسب هدايت و  ها را به راه و از آن پس سى ساِل متام، مثاِل باغباىن، در شىب تار، كه فانوسى به دست دارد و آب
  .هاى صواب و صالح رهنمون شد دارد، خلق خدا را با نور دانش خويش به جاده ها دور مى از برياهه

  .منود نشست، و براى خدا، مردم را موعظت مى ، گاه بر منرب مىو با متام شأن و شرائطى كه داشت

  .زند نشيند، بل بر نفس خويش سوار و بر آن تكيه مى هر چند چنني كسى در پيشگاه اهل نظر بر منرب منى

______________________________  
  .2408مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  214: عربت هاى روزگار، ص

   س تو كاينجا بداستآنچه گويد نف

   با هوا و آرزو كم باش دوست »1«  َمْشَنوش چون كار او ضد آمده است

   چون ُيِضلُّك عن سبيل اللَّه اوست

  .و سوار بر نفس شدن تنها گامى است كه اگر برداشته شود، آدمى به خداوند خواهد رسيد

   اى در ماَمضى بوده كان للَّه

  .و خداوند واسع است »2« تا كه كان اللَّه پيش آمد جزا

  .شود و كسى كه با وى بپيوندد نيز واسع مى
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از اين رو با مشيت خداوند هجرتى ديگر را پى گرفت، و از بروجرد راهِى ديار قم شد، تا در آجنا طيفى وسيعرت بر خواِن 
  .نور و معرفت خويش، ميزباىن كند

  .گرفتند ها بر مى ين سفره آمساىن، مائدهو از آن پس نه تنها ايرانيان، بل، بالِد غري نيز از ا

اى  در حاىل كه پيش از آن، شيعيان، در ديد اهل سنت، طائفه. و نه تنها شيعيان كه ُسنيان نيز مفتون و دلربده وى شدند
  .سياسى و دست نشانده يهود مطرح بودند

  .شوند اما از آن پس، به عنوان پريوان اهل بيت، در جهان، آوازه مى

  دامام فقي

طى شانزده ساىل كه اين مرد بزرگ نزيل و ساكن ديار قم بود با شعاع دانش خويش فرزانگاىن چون رهرب واالى انقالب، 
  .امام فقيد، كه پديدآوِر نظام مبارك اسالمى بود پرورش داد

______________________________  
  .2266مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .7ارم، بيت مثنوى معنوى، دفرت چه) 2(

  215: عربت هاى روزگار، ص

  .ها را دلربده خدا ساخت و با بزرگوارى و كرامت خويش نيز دل

اى منزل خود كه تاخري نيز شده بود،  يكى از روحانيون به خدمت ايشان مى رسد، و مبلغ شصت تومان جهت اجاره 
خواهد كه به ايشان برساند، اما خادم، به اشتباه،  مىايشان نيز مهان مبلغ را در پاكىت گذارده و از خادم . كند طلب مى

آن روحاىن حمرتم پس از بازگشت به منزل پاكت را گشوده و جباى شصت تومان شش هزار . سپارد پاكىت دير به وى مى
د باز گردد، واز آنچه خواسته بود، و نيز از آنچه خادم به وى سپرده بو  بيند، با شتاب به حمضر ايشان باز مى تومان مى

شود كه خادم، به اشتباه، مهان پوىل را به وى داده است كه آن  مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى واقف مى. گويد مى
گريم، و  ام پس منى آنچه داده: فرمايد بزرگوار، به دليل نياز، با فروش ملك پدرى به دست آورده است، اما آرام و متني مى

  .روزِى مشاست
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   امى شوىچو خبشنده باشى گر 

و آية اللَّه العظمى . دهد رسد و آشناىي مى يكى از روحانيون ديگر نيز به حمضر ايشان مى »1«  ز داناىي و داد نامى شوى
ها در اصفهان با وى مهدرس و مهشاگردى بوده است، لذا وى را به  برد كه وى فرزند كسى است كه سال بروجردى پى مى

  .كند احرتام پدر تكرمي مى

پس از آنكه وى منزل را ترك . كند به ايشان عنايت مى -پنج هزار تومان در پنجاه سال پيش -خر نيز مبلغ باالىيو در آ
فرزند يكى از دوستان : فرمايد اين آقا را شناختيد؟ مى: گويد گويد، يكى از نزديكان آية اللَّه بروجردى به ايشان مى مى

  ه او پرداختيد؟چيزى هم ب: پرسد مى. مهدرس من در اصفهان بود

  هيچ اطالع داريد كه ايشان اهل اعتياد است؟: گويد مى. مبلغى خمتصر بود: فرمايد مى

  .البته، اعتياد وى بر اثر بيمارى و جتويز پزشك بود

آن شخص . خواهند كه وى را هر كجا هست پيدا كنند و بياورند شوند و مى آية اللَّه العظمى بروجردى سخت ناراحت مى
  يابد، و از رود، و او را مى بان مىشاد و شتا

______________________________  
  .فردوسى) 1(

  216: عربت هاى روزگار، ص

در بازگشت، مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى او را تفقدى بيشرت . خواهد كه دوباره به حمضر ايشان حضور يابد وى مى
هيچ مطلع نبودم كه مشا  : فرمايد منايد، و مى عذرخواهى مكرر نيز مىافزايد، و  منايد، و مهان مبلغ به مبلغ پيش مى مى

  .كسالىت هم داريد

   خبور، ببخش، بده، زانكه ملِك عاريت

  متتعى ندهد جز به خورد و خبشش و داد

   كجا شدند انوشريوان و خسرو و َجم
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و عاشق، معشوق را در كنار خود . و خداوند كرمي، عاشق كرميان است »1« كجا شدند فريدون و شهريار و قباد
  .خواهد مى

  .و مهني جا بود كه هجرت آخرين آغاز شد »2« »َربِّك راِضَيًة َمْرِضيَّة  اىل  النَـْفُس اْلمطمئنَّه اْرِجعى  يا ايـَّتُه«

  مهى بگذرد بر تو ايام تو

قرارى سه بار، با   انده بود، كه با درياىي از حال، َوجد و عشق و ىبچيزى به مرگ من »3« سراىي جز اين باشد آرام تو
  .ال اله اال اللَّه، ال اله اال اللَّه، ال اله اال اللَّه: گويد وار، مى كمال خلوص و خضوع، زمزمه

   يله كن ز چنگ، اين سپنجى سراى

  »4«  تر زين ترا هست جاى كه پر مايه

______________________________  
  .جمد خواىف، قرن هفتم و هشتم) 1(

  .28/ فجر) 2(

  .فردوسى) 3(

  .فردوسى) 4(

  219: عربت هاى روزگار، ص

  

  بازتاب كردار

  

   اشارت

  هر چيز خاصيت جنس خود را دارد
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  .و انسان از جنس خاك است

  .دده هاى اعمال را رويش مى مهچنانكه انسان نيز دانه. روياند ها را، هر چه باشد، مى و خاك دانه

  .هاى خاك به مثر خواهند نشست هاى اعمال نيز مهچون دانه و دانه

هاى عمل نيز جز به خود انسان بازگشت خنواهد  گردد، مثرات دانه هاى خاك جز به مالك آن باز منى از آجنا كه مثرات دانه
  .داشت

  .جواىن كه نه تن داشت و نه توان، و اين مهه را از سر هوس داد: حكايتِ . 1

  221: هاى روزگار، صعربت 

  

  نتيجه رفتار

  

  .هاى جنس و اصل خود را دارد هر چيز خاصيت و خصوصيت

  .و نيز قابليت ساخنت را داراست. از اين روى، منربى كه از جنس چوب باشد، مهچون چوب، قابل سوخنت است

  .نشسنتو يا مششريى كه از آهن است، به مانند آهن، قابل ذوب و آب شدن است، و نيز به زنگار 

  .هاى اصل و مبدأ خود را داراست بر مهني اساس بايد پذيرفت كه انسان نيز خواص و ويژگى

  .و مبدأ و اصل انسان از جنس خاك است

  .دهد ها را، خواه از جنس خار و خواه از جنس گل، رويش مى اى است كه الجرم روزى دانه و خاك به گونه

كه اگر چنني باشد از نوادر و استثنائات روزگار است، و نبايد به گرد آن  . نشداى را كاشتم و سبز  البته كسى نگويد دانه
  .گشت و يا به آن متسك جست
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  222: عربت هاى روزگار، ص

مانند و تن به كار  و از اين روى تنبل و الطائل مى. كنند اى به تاسف، پيوسته، به مهني موارد استثناء متسك مى وىل پاره
  .دهند منى

   كشت كرد و بر نداشت  كان فالن كس

   وآن صدف بُرد و صدف گوهر نداشت

   بلعم باعور و ابليس لعني

   ها و دين سود نامدشان عبادت

   صد هزاران انبياء و رهروان

   نايد اندر خاطر آن بدگمان

  اين دو را گريد كه تاريكى دهد

د اگر موارد استثناء مورد اهتمام و اعتنا و توجه كسى باشد، بايد نان را هم خنورد،  »1« در دلش ادبار جز اين كى 
  .چون روزى، كسى، مهني نان را خورد و گلوگري شد، و ُمرد

  بس كسا كه نان خوَرد دلشاد او

  مرگ او گردد بگريد در گلو

  پس تو اى ادبار َرو هم نان َخمَور

ا را به هيچ  هل ِخَرد و صاحبان بصريت چشم را از نوادر مىاما ا »2« تا نيفىت مهچو او در شور و شر پوشند و آ
  .انگارند مى

هاى روشن و پر فروغ است، چرا ايشان سر را در چندى چاه كنند و از  ها و سياره آرى، تا وقىت كه آمسان غرقه در ستاره
  .سياهى و ظلمت ِشكَوه منايند
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  اند، از قُوت ساخته، و قـُوَّت يافته بينند خلقى فراوان، از نان و يا وقىت كه مى

______________________________  
  .4794تا  479مثنوى معنوى، بيت ) 1(

  .4795و  4794مثنوى معنوى، بيت ) 2(

  223: عربت هاى روزگار، ص

  .اند هاىي از نان گلوگري شده، و جان شريين خويش را باخته چه روى چشم به معدود كساىن دوزند كه با لقمه

  خورند ها مى صد هزاران خلق نان

. ها يورش آوردند هاى وى ملخ نبايد تنها كسى را ديد كه روزى كاشت و بر كاشته »1« پرورند يابند و جان مى زور مى
  .اند ها منوده بلكه بايد چشم را به كساىن دوخت كه كاشت منوده، و برداشت

  هني مگو كاينك فالىن كشت كرد

  ِخبَورددر فالن ساىل ملخ كشتش 

   پس چرا كارم، كاينجا، خوف هست

   من چرا افشامن اين گندم ز دست

  و آنكه او نگذاشت كشت و كار را

  .بنابراين، خاك كانون رويش است »2« پر كند كورىِّ تو انبار را

  .و بدين جهت انسان نيز كه از جنس خاك است، كارش رويش و پرورانيدن است

  .اند هاى عمل و كردار انساىن رويند دانه مى هاىي كه در اين خاك و البته دانه

  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
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   دهد، به واقع در سرزمني از اين روى، انسان آنچه را كه از اعمال اجنام مى »3« يادم از كشته خويش آمد و هنگام ِدرو

______________________________  
  .4796مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .4803تا  4801ثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت م) 2(

  .حافظ) 3(

  224: عربت هاى روزگار، ص

  .هاى خويش را درو خواهد منود كارد، و البته روزى كاشته وجود خود مى

  يكى داستان گومي ار بشنويد

ه شادى به بار كردار خوب و زيبا و صالح، در اين دنيا، در وجود انسان، ميو   »1« مهان بَر كه كاريد خود ِبْدرويد
دهد، مهني شادى را نيز رشد داده و از مهني روى  آورد، و خداوند نيز كه رب العاملني است، و مهه چيز را رشد مى مى

شت جلوه   .گر خواهد شد روزى ديگر به صورت 

نشاند، و  م مىهاىي است كه روزى وجود آدمى را به غ مهچنان كه كردار ناصواب و ناصالح و زشت و ناروا به منزله دانه
  .منايد انگيز دوزخ، رخ مى روزى ديگر نيز توسط رب العاملني در چهره مهيب و خوف

اى است كه پيش از اين  سازد، به يقني نتيجه مخارِى مهان باده آيد و وى را آزرده مى بنابراين، اندوهى كه به سراغ آدمى مى
  .مستانه نوشيده است

   اى هر غمى كز وى تو دل آزرده

   اى مخاِر َمى بـَُود كان خوردهاز 

   اين مخار اشكوفه آن دانه است

هاى حيات خود  ها و تلخى پس مبادا كسى خبت، اقبال، اتفاق را اصل و اساس رنج »2«  آن شناسد كآگه و فرزانه است
  .انگارد
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   پس بدان رجنت نتيجه زلىت است

  .ها جز راز و نياز و زارى و استغفار خنواهد بود غم و تنها راه گريز از مهلكه »3«  آفت اين ضربتت از شهوتى است

______________________________  
  .فردوسى) 1(

  .3982و  3980مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  .3992مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  225: عربت هاى روزگار، ص

  گو اى خدا سجده كن صد بار مى

  سزانيست اين غم غري در خورد و 

   اى تو سبحان پاك از ظلم و ستم

  »1«  ُجرم جان را درد و غم كى دهى ىب

   بينوايان

اينكه شادى و اندوه انسان، ريشه در رفتار و كردار شايسته و ناشايست وى دارد، حقيقىت است كه مهگان، چه آنان كه 
با اين تفاوت كه ناباوراِن به دين، . اند پذيرفتهاند و چه آنان كه نسبت به مسايل دينب ناباورند،  به دين و آيني حق گرويده

  .اند به غلط و خطا و اشتباه، آن را به قهر و انتقام طبيعت نام داده

هر عمل و رفتار انساىن، چه مطلوب و چه مذموم، الجرم، : بنابراين، هيچ فرهنگ و آيني و ملىت نيست كه نپذيرفته باشد
  .اشت، كه دير و يا زود، به خود انسان باز خواهد گشتبازتاب و عكس العملى به دنبال خواهد د

توان  ها و ادبيات هر قوم نيز مى اين حقيقت تا آجنا مسلَّم و مقبول افتاده است كه رّد پاى آن را حىت در ضرب املثل
  .يافت
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   مجله دانند اين اگر تو نگروى

و از . باشد كتاب بينوايان، اثر ويكتور هوگو، مى  از زيباترين كتب دنياى مغرب زمني »2«  كاريش روزِى بدروى هرچه مى
وى نيز در آن . باشد اى با عنوان عمل و عكس العمل مى زيباترين فصول ومقاالتى كه در اين كتاب آمده است، مقاله
وتران، و كب. آمسان جايگاه جوالن كبوتران است: گويد او مى. مقاله زيبا، با طرح يك متثيل، مهني حقيقت را باز گفته است
ناى آمسان و نيز دشت سبز كوهساران منى خواهند  دارند كه آزادانه به هر كجا كه مى و دوست مى. دانند جاىي خوشرت از 

   اوج

______________________________  
  .3995و  3994مثنوى معنوى، بيت ) 1(

  .4785مثنوى معنوى، بيت ) 2(

  226: عربت هاى روزگار، ص

ند، و به  هاى گستاخ و جسور، پا از گليم خويش فراتر مى اما انسان. خواهند فرود آيند هر كجا كه مىبگريند، و نيز در 
ا را در كف خود اسري، و در قفسى آهنني گرفتار مى   .منايند حرمي آنان جتاوز منوده، و ناجوامنردانه آ

ا مىو ديگر به جاى آن رودهاى سيال و جارى از آب زالل و پاك، ظرىف كوچك ا ند،  ز آِب آلوده در پيش روى آ
ا را به سقف خانه مى اى تنگ و پرتنگناى جايگزين  آويزند، و به جاى آن فضاى باز، حمدوده مهچنانكه به جاى آمسان، آ

  .منايند، و اين چه ستمى جانسوز است مى

   مكن اى برادر به بيداد راى

   كه بيداد را نيست با داد پاى

   گرامنايه نيك راىچه گفت آن  

هاى پر  داند كه از اين جنايات هوس آلود كه با لب تنها خدا مى: افزايد و آنگاه مى »1«  كه بيداد را نيست با داد جاى
اما منتظر مبانيد كه مهني ستم نيز الجرم روزى بر مشا . خيزد شويد، در چهار راه اسرار، چه بر مى خنده نيز مرتكب مى

  .خواهد رفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   ست امروز و فردا بر وى استبر من ا

آييد كه مثل  رسد كه چنان در تنگناىي گرفتار مى روزى فرا مى: گويد مى »2«  خون چون من كس چنني ضايع َكى است
  .بريد زنيد و راه به جاىي منى مهني كبوتر خسته در قفس، به هر سو مى

  .گ با اعمال خنواهد بودالبته، عكس العمل اعمال و رفتار انساىن، بيشرت، و به ظاهر، مهرن

  دان كه نبود ِفعل هم رنگ جزا

  هيچ خدمت نيست مهرنگ عطا

______________________________  
  .فردوسى) 1(

  .214مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  227: عربت هاى روزگار، ص

   ست كى باشد چو نان نطفه از نان

   مردم از نطفه است كى باشد چنان

   ى ماند به خاكآدم از خاك است ك

   ماند به تاك هيچ انگورى منى

  كى بود، دزدى، به شكل پاى دار

  كى بـَُود طاعت چو ُخلد پايدار

  هيچ اصلى نيست مانند اثر

  پس ندامن اصل رنج و درد سر
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  اصلى نباشد اين جزا ليك ىب

  گناهى كى برجناند خدا ىب

   آنچه اصل است و َكشنده آن شى است

   از َوى استماند به وى هم  گر منى

ت ندارند، پاره و از مهني روى، كه انعكاس و بازتاب و عكس العمل اى در مواجهت و  ها با اعمال انسان مهانند و مشا
  .ها دارند كه چرا چنني و يا چنان شد ها گله روبرو شدن با مصيبت

منودند و دست از هر خطا  مالمت مىرفت، مهگان، به جاى گاليه، و شكايت، خويش را  ها به كنارى مى بارى، اگر پرده
  .كنند كنند با خود مى منودند كه آنچه مى داشتند، چرا كه اذعان مى و خالف دور مى

   متهم كن نـَْفِس خود را اى فىت

ها  البته گاه جهت توجه و عربت آموزى مردم، توسط خداوند قاهر و قادر عكس العمل »1« متهم كم كن جزاى عدل را
  .شوند ىها م به رنگ عمل

______________________________  
  .430مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  228: عربت هاى روزگار، ص

اده، و در پيش روى يزيد گذاردند   .روز عاشورا امام دين را كشتند و رأس مباركش را از تن جدا ساختند، و بر تشىت 

هاى آتشني   اما چيزى نپاييد كه زينب كربى عليها السالم آن سخنو يزيد مردم را به زور خواست كه شادى و هلهله كنند، 
  .گفت، و مهه را غرقه در مامت ساخت

به دو سال نكشيد كه ابراهيم بن مالك اشرت خنعى، در جنگ موصل، سر يزيد را كه سراى هوى و پسىت و پليدى بود، از 
اما اين . بارك حسني بن على عليه السالم را ورود دادنداى به كوفه وارد منود كه رأس م تن جدا ساخت، و از مهان دروازه
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اى بس شگفت از سوى مردم به  بار كه پوس سر را جدا ساخته و از كاه و ِگل پر ساخته بودند، و بر سر نيزه بود، هلهله
  .پا بود

كرد مهه بر  ، و وقىت چنني مىخواستند كه سر منحوِس يزيد را فرود آورد دار را به التماس و عجز و سوگند مى متام مردم، نيزه
  .رخيتند آن آب دهان مى

اده، و در پيش روى خمتار قرار دادند   .و آنگاه سر را تشىت 

  سرى بريدى، سر تو بريدند

  .و به يك سال و نيم نيز بيشرت نكشيد كه سر خمتار را بر تشىت گذارده، و در پيش روى مصعب بن زبري قرار دادند

  .ر مصعب را در برابر عبدامللك مروان گذاردندو به يك سال نكشيد كه س

  نادره مردى ز عرب هومشند

  گفت به عبدامللك از راه پند

   روى مهني مسند و اين تكيه گاه

   زير مهني قبه و اين بارگاه

  بودم و ديدم بِر ابِن زياد

  آه چه ديدم كه دو چشمم مباد

   تازه سرى چون سپر آمسان

ان    طلعت خورشيد ز رويش 

  سر ز چندى سر آن خريه بعد

  بُد بر خمتار به روى سپر
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  229: عربت هاى روزگار، ص

  بعد كه مصعب سر و سردار

  دست كش او سر خمتار شد

  نك سر مصعب به تقاضاى كار

  تا چه كند با تو دگر روزگار

بر آن نشستند تا اينكه و البته سر عبدامللك نيز به دستور مهسر او به زير دو متكا گذاردند و چندين نفر از خدمتكاران 
  .نفسش به بند آمد، و مرد

پذيرد جز آنكه پاسخ آن  از اين رو هيچ صواب و يا خالىف صورت منى. بنابراين، هندس عاَمل بر اساس پاسخ گفنت است
  .شود و دير يا زود پديدار مى. نيز به دنبال دارد

  جفت كردمي اين عمل را با اثر

گريد،  و چيزى در اين عامل پديدار خنواهد شد جز آنكه حتت ربوبيت حق قرار مى »1« چون رسد جفىت رسد جفىت دگر
ها هر كدام خري و حسن باشند، در عاقبت و آخرت هر  ها و عمل بر اين اساس، اگر فعل. شود و پيوسته افزوده و فربه مى

شىت عظيم رشد يافته و بدل خواهند شد   .يك به 

شتو راز اينكه در آيات كتاب خدا مؤم شت، وعده داده مى نان را به  چرا كه هر عمل . شوند مهني است ها، و نه به 
شىت را بر پا خواهد ساخت   .خري، خود، 

شت شتيان نيز هرگز رنگ ماللت خنواهند ديد، مهني تنوع و تفنن در    .هاست و راز اينكه 

از منوده و سراجنام، هر كدام، دوزخى سوزان را به و البته، كردار خالف نيز پس از حتقيق و پديد آمدن رشد خود را آغ
  .مهراه دارند

ر اين طريق    پس پيمرب گفت 

   با وفاتر از عمل نبود رفيق
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______________________________  
  .2874مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  230: عربت هاى روزگار، ص

  گر بـَُود نيكو اَبد يارت شود

توان يافت، در  و مهه جا رد پاى آن را مى. لكن از آجنا كه رمحت خداوند فراگري است »1« رت شودور بـَُود َبد در حلد ما
ماند، و از بن  اين نيز بر مهان اساس، در صورت توبه و ندامت و بازگشت، كردار خالف و ناصواب از رشد باز مى

چرا كه اين نيز . عقوبت دنيوى خواهد بودوىل البته مايه رنج و . و اين مقتضاى فضل خداوندى است. شود خشكيده مى
  .مقتضاى عدل خداوند است

دهد كيفر و عقوبت دنيوى را، به حتم، خواهد داشت، اما در صورت ندامت و  بنابراين، كسى كه خالىف را بصورت مى
  .بازگشت، كيفر و عذاب اخروى برداشته خواهد شد

   توبه كن مردانه سر آور به ره

   ثقال يـَرَهكه َفَمْن يـَْعَمل مب

   اى در فسون نفس كم شو َغرّه

   اى كآفتاب حق نپوشد ذرّه

  هست اين ذرات جسمى اى مفيد

  پيش اين خورشيد جسماىن پديد

  هست ذرّات خواطر و افتكار

  .چيزى هم ندارم. اعصامب ناراحت است. بيمارم: جواىن پيش من آمد و گفت »2« پيش خورشيد حقايق آشكار

  .خواهم و كمك مى. استمداوى من نيز دشوار 
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  .اى به يكى از دوستان پزشك نوشتم و از او خواستم وى را معاجله كند نامه

  .عالجى ندارد: چندى بعد پزشك را ديدم و از حال بيمار جويا شدم، و او گفت

______________________________  
  .1052و  1051مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .434تا  431 ششم، بيت مثنوى معنوى، دفرت) 2(

  231: عربت هاى روزگار، ص

هاى اعصاب خود را از ميان برده  چون در شهوت و خود ارضائى، بيش از حد، افراط منوده است، از اين روى متام رشته
  .مغز، حافظه، چشم، آسيب فراوان زده است: هاى ديگر بدن نيز مهچون و به قسمت. است

كه نادم است تائب نيز بشود، البته، توبه وى مقبول است، و كيفر و عقاب اخروى وى حال، چنني جواىن اگر مهچنان  
هاى اعصاب وى را ترميم  اى هر چند صادقانه و خالصانه نيز باشد، رشته گريد، اما چنني توبه نيز مورد اغماض قرار مى

  .خبشد ا التيام مىهاى ديگر وى ر  و نه رنج. گرداند و نه كم سوىي چشمانش را باز مى. خنواهد كرد

   چرا خويشنت كرد بايد هالك

اى كه در اين جا قابل تامل و اهتمام است اين است كه هندسه عاَمل بر پاسخ   نكته »1«  بلندى پديدار گشت از ُمغاك
  .آنكه ديدن و يا نديدن، و اطالع و يا عدم اطالع ديگرى تاثري گذار باشد گفنت است، ىب

ى رفتار خوب و يا بد ماست، خواه در پيش چشم ديگران صورت گرفته باشد، و ديگران به ديگر سخن، عاَمل پاسخگو 
  .شاهد و ناظر بوده باشند، و يا در ِخفاء و خلوت و به دور از چشم مهگان حتقق يافته باشد

ز اطالع و روياند، خواه در هنگام كاشت كسى شاهد بوده باشد و يا به دور ا ها را هر چه باشد مى مهچون خاك كه دانه
  .آگاهى كسى كاشته شده باشند

پذيرد، هرچند ناچيز، ثبت و ضبط  اند كه آنچه در اين عامل صورت مى دانان عاَمل نيز به استدالل ثابت كرده امروزه فيزيك
  .شوند شود، و از سوىي متامى اشياء و اجزاء ديگر عامل نيز با خرب مى مى
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  .وت، معنا و مفهوم نداردبر اين اساس، در اين عامل جاىي به نام خل

  .از اين روى، هر عملى، چه در خلوت صورت پذيرد و چه آشكارا، يكسان است

______________________________  
  .فردوسى) 1(

  233: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

غم و شادى، به بار : نشينند، و مثراتى مهچون مانند، و روزى به مثر مى هاى كاشته در دل خاك مى اعمال آدمى به دانه
  .آورند مى

ها  هاىي گونه گون دارند، و البته، مهيشه، حمصول كردار آدمى نيستند، بل گاه نتيجه نيات و انگيزه غم و شادى چهره
  .خواهند بود

  .خواست خاركىن را بر َكند خوارى كه مى: حكايتِ . 1

  .اسى پليد، به خاكسرت نشستباغ َميَن، كه به ُميِن نـََفسى پاك، سبز بود و با انف: حكايت. 2

  235: عربت هاى روزگار، ص

  

   غم و شادى

  

شوند، و فردا، هر كدام، بوته خواهند شد،  هاىي هستند كه امروزه كاشته مى عموم اعمال و رفتار و كردار آدمى به منزله دانه
  .آورند نشينند، و مثراتى مهچون غم و شادى به بار مى و به مثر مى

   قبض كن قبض ديدى چاره آن
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   رويد ِز بُن ز آنكه سرها مجله مى

   بسط ديدى بسط خود را آب ِده

ها پيوسته شادى  مهچنانكه شادى. ها مهيشه غم نيستند و البته از ياد نربمي كه غم »1«  چون بر آيد ميوه با اصحاب ِده
  .خنواهند بود

   و يا چيزى. گاه چيزى به ظاهر غم است اما به حقيقت عِني شادى است

______________________________  
  .363و  362مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  236: عربت هاى روزگار، ص

  .منايد، اما به باطن جز غم نيست شادى مى

و گرفتار در كف اكنون و ظاهر . كنند كه مهواره چشم بر عاقبت و آخرت امور دارند و اين حقيقت را تنها كساىن فهم مى
  .نيستند

فروشان متقلب است كه  دانند كه او، مهچون ميوه اند، و مى ، اين قوم نادر و اندك دست شيطان را به خوىب خواندهبارى
ا، از ميوه ها را مى تنها ظاهر صندوق   .هاى گنديده، به گند نشسته است آرايند، حال آنكه زير و باطن آ

  .ها آمده است اند كه در اين دنيا ظاهرها، بيشرت، خالف باطن و نيز ديده

ها آراسته است، حال در درون ماالمال از مار و كژدم  اند كه چگونه به زيورها و زينت چرا كه ظاهر گور كافران را ديده
  .و قهر خداوندى. و نيز آتش. باشد مى

شت اند حال كه در درون، جناِت عدن است، و  بار بقيع را نيز ديده هچنان كه ظاهر گورستان خاموش، تاريك و غم
شت   .در 

  .جويند خواهند در خالف آن مى بر اين اساس، مهيشه آنچه مى

   در خالف آمِد عادت بطلب كام كه من
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بينند، چنان كه  كنند، زيرا كه بزرگى را در آن مى و از مهني رو كوچكى مى »1«  كسب مجعيت از آن زلف پريشان كردم
ها  ن كه خداوند را نيز، كه باال و اعلى و برتر است، در مهني پاينيآن چنا. كنند بلندى را در پاييىن و پسىت نظاهر مى

  .يابند جستجو كرده، و البته مى

  تا كى اى سر در هوا در آمسان جوىي خدا

  .يابند روند زيرا كه شادى را در آن مى و نيز به استقبال غم مى »2« ذوقى از باالنشيىن نيست صاحبخانه را

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .هجرى مشسى 1062يا  1061كليم مهداىن، متوىف ) 2(

  237: عربت هاى روزگار، ص

  ست پيش جمتهد غم چو آيينه

  ُمنايد روى ضد كاندر اين ضد مى

  بعد ضدِّ رنج آن ضدِّ دگر

هاى زيباى  دانند كه در آن بوته اى مى و در حقيقت اين مجاعت، رنج و غم را مزرعه »1« رو دهد يعىن گشاد و كّر و َفر
  .رويد شادى مى

  رنج و غم را حق پى آن آفريد

و اين معناى توامنندى و قدرت خداوند است، خداىي كه روز سپيد را از دل شب  »2« تا بدين ضد خوش دىل آيد پديد
  .كشد تار و تاريك و سياه، بريون مى

  كه زو هر سرو آزادى كندآن

شت، كه كانون شادى است،  بني شنيده و هم باور كرده اين مجع عاقبت »3« قادر است ار غصه را شادى كند اند كه 
فته است ها و غم در دِل رنج   .ها 
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كارِه«
َ
  »ُحفَِّت اجلَنَُّة بامل

  .و ناپايدار جاى گرفته استهاى موقت و گذرا  مهچنان كه دوزخ كه بنياد غم و اندوه است در دل شادى

  »ُحفَِّت النار بالَشَهوات«

شت مى بني خويش ديده و نيز با چشم حقيقت شت از او  شود، در ميانه آتش پر هليب منرودى  اند كه ابراهيم كه 
شىت برتر از آن نيست در قلب لشكرياىن سياه كه هر كدام غمى جانكاهند، و تيغى پر سوز. است   ،و يا، حسني كه 

______________________________  
  .3763و  3762مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .1130مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .1742مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 3(

  238: عربت هاى روزگار، ص

  .جاى دارد

  اند هاست پى گم كرده ذوق در غم

  »1« اند آب حيوان را به ظلمت برده

  غم اوليا

ها، به حقيقت  ها و نيز غم اى از شادى توان به دو صورت تصوير كرد، چرا كه پاره بر اين اساس، غم و شادى را مى
  .اى نيز اين گونه نيستند باشند، و پاره شادى و غم مى

د كه كن حال، شادى و غم به هر صورتى كه باشند، حمصول و معلول رفتار و كردار انسان خواهند بود و هيچ تفاوت منى
  .چنني انساىن در رديف انبيا باشد، و يا اوليا، و يا هر كسى ديگر

  .بنابراين، غمى كه به انبياء و اوليا رسيده است حاصل شيوه رفتار و منش و اعمال ايشان نيز بوده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ال و حمنت گرفتار ساختند، اين گونه در كمند ب آيا اگر انبياِى گرام و اولياِى مكرم راه راسىت و درسىت پيشه خويش منى
  !آمدند؟ هرگز مى

بني  هاىي كه مردمان كوته ها قرار داده است، البته غم منش ايشان، ايشان را در تريرِس مصيبت و غم: از اين رو بايد گفت
ا را غم مى   .و در حقيقت نوعى ديگر از شادى و خنديدن خواهند بود. باشند حال آنكه عني شادى مى. انگارند آ

ها گريان نباشند، بايد بر  گونه غم و كساىن كه در اين ديار دنيا از دست اين »2«  مرا شكل ديگر خنديدنعشق آموخت 
  .آنان خنده مستانه زد

______________________________  
  .1587مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .مشس تربيزى) 2(

  239: عربت هاى روزگار، ص

هاى پايدار و  ها و خنده ها، بِن شادى ها و غم و در حقيقت اين گونه گريه »1«  گريانخندند بر آن ديده كاين جا نشود  
  .پيوسته است

   قند شادى ميوه باغ غم است

   اين فـَرَح زخم است و آن غم مرهم است

   غم چو بيىن در كنارش كش به عشق

بارى، غمى كه به واقع نيز غم باشد گردى است كه هرگز به دامان اين نازنينان  »2«  از سر َربـَْوة نظر كن در دمشق
  .خنواهد نشست

گمان، خون آلوده چنني غمى، بر اين قوم نستوه، حالل مسّلم  ىب »3« گردن بزن انديشه را من از كجا، غم از كجا؟
  .است

   خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حالل
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  »4«  شد در خون خويش هر غمى كو گرد ما گرديد،

   مراقبت

  .آيد جز حاصل كردار او خنواهد بود بنابراين، ثابت و مسّلم است كه آنچه بر آدمى فرود مى

  .طلبد و فهم اين مّدعا و هضم و پذيرش اين حقيقت تنها اندكى مراقبت و تامل مى

  گر مراقب باشى و بيدار تو

  »5« بيىن هر دم پاسخ كردار تو

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .3753و  3752مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .مشس تربيزى) 3(

  .مشس تربيزى) 4(

  .246مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 5(

  240: عربت هاى روزگار، ص

چنان كه به رسد، مه بايد كه پس از هر طاعت، يك نوش و شادماىن در مى و در اين مراقبت و مواظبت است كه آدمى مى
  .منايد دنبال هر نافرماىن و سركشى نيز نيشى و غمى احساس مى

   تو مراقب باش بر احوال خويش

و البته اين نيش كه حمصول معصيت است و آن نوش كه حاصل و َرهاورد  »1«  نوش بني در داد و بعد از ظلم، نيش
شود و با آن  و در حقيقت، بندگى باِل وى مى. كند بردارى است، تنها و تنها به خود انسان بازگشت مى بندگى و فرمان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

دهد، و مايه قهر  ها فرود مى گريد، مهچنان كه نافرماىن نيز َوبال است، و او را به حضيض و پسىت هاى سرور اوج مى به قله
  .و عذاب و رنج خواهد بود

   چون ز دستت زخم بر مظلوم رست

   هاى چو مار و كژ دَمت آن سخن »2«  آن درخىت گشت ازو زّقوم رست

  كىن اى ساده مرد محله بر خود مى »3«  گريد ُدَمت مار و كژ دم گشت و مى

  خودان تو ذوالفقار اى زده بر ىب »4« مهچو آن شريى كه بر خود محله كرد

   هر كه او بنهاد ناخوش سنىت »5« زىن آن هوش دار بر تن خود مى

   سوى او نفرين رود هر ساعىت

______________________________  
  .4532مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .4471مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .3475مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  .1323مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 4(

  .2138مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 5(

  241: عربت هاى روزگار، ص

  ها مباند نيكوان رفتند و سنت

از اين رو زيان هيچ معصيىت به هيچ كس جز خود انسان بازگشت ندارد، و خداوند  »1« ها مباند وز لئيمان ظلم و لعنت
دهد از سر رمحت و مهرى است كه با ايشان دارد، وگرنه گرد زيان حىت به قدر  ن پرهيز از معصيت مىاگر آدميان را فرما

  .اى بر دامان بلند او نيز خنواهد نشست ذره
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مهچنان كه كره ماه، كه هر چه از نور دارد از خورشيد است، اگر روزى از سر منك  »2« »َوال َتُضرُّه َمْعِصيةٌ َمْن َعصاهُ «
گمان خود ظلماىن و سياه  ر برابر خورشيد عاَمل افروز سينه سپر كند، و بدينسان كسوف را به مثر نشاند، ىبناشناسى د

  .اى سياهى بر دامان پر فروغ خورشيد نشيند آنكه ذره ىب. شود مى

د برافرازد، و مهچنني آدمى نيز كه آنچه دارد از خداست اگر گاهى از سر نامردمى و ناجوامنردى در برابر نور تابان حق ق
و هرگز، حىت اندكى زيان بر دامان  . پديده ناميمون معصيت به بار آورد، تنها خود را به سياهى و ظلمت فرو داده است

  .كربياى حق خنواهد نشست

  .برد و نه خداوند مهچنان كه در طاعات خويش نيز، تنها خود سود مى

   هر شكار و هر كراماتى كه هست

و البته طاعات و عباداتى سودآور است، كه از سِر آگاهى و معرفت و داناىي و  »3«  استاز براى بندگان آن شه 
اى با نام طاعت و بندگى گرد  و اين مهه به منزله مغزهاىي هستند كه بايد در پوسته. شناخت و نيز اخالص صورت پذيرد

   و طاعىت كه اين گونه نباشد به. آيند

______________________________  
  .744مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .193ج البالغه، خطبه ) 2(

  .3141مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  242: عربت هاى روزگار، ص

ال خنواهد شد، و اميدوار مثر نيز منى مغز مى اى ىب دانه   .توان بود ماند، و البته 

   وز مناز و از زكات و غري آن

   ليك يك ذره ندارد ذوق جان

   كند طاعات و افعال سىن مى
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   ليك يك ذره ندارد چاشىن

   طاعتش نغز است و معىن نغز ىن

   جوزها بسيار و در وى مغز ىن

  ذوق بايد تا دهد طاعات بَر

  مغز بايد تا دهد دانه شجر

ال دانه ىب    مغز كى گردد 

بارى اگر در زير جامه طاعت و بندگى، تِن رعناى اخالص، صفا، معرفت و  »1«  جان نباشد جز خيال صورت ىب
  .ارزد، هر چند انبوه و فراوان باشد آگاهى نباشد به ارزىن منى

   بايد وگرنه دِل آگاه مى

  »2«  نام خدا نيست گدا يك حلظه ىب

   راه اصالح

منايد، جز راه خنست برگزيدن،  كام و ناكام مى خحال كه طاعت و بندگى آدمى را كامياب، و معصيت و نافرماىن وى را تل
  .و از مهني رو بود كه پيامربان نيز مهان شيوه خنست را پيشه كردند. منايد صواب و صالح منى

   آن بكن كه هست خمتار نىب

  »3«  آن مكن كه كرد جمنون و صىب

______________________________  
  .3397 تا 3933مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .هجرى 1062يا  1061كليم مهداىن، متوىف ) 2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .163مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  243: عربت هاى روزگار، ص

ره كردند درخت طوباى عبادت را پديد مى آنچه پيامربان، پيوسته، به آن توصيه مى هاى شاياِن شادى و  آورد، و آن نيز 
  .سروِر ابد و نشاط جاودانه را

  .شومي ها و غم، رهنمون منى دادند، اگر پى بگريمي جز به تلخى ايشان پرهيز مىو آنچه 

   حجاب

يب مى   .زدند، حجاب بوده است از چيزهاىي كه انبيا بر آن تاكيد داشته، و نسبت به ترك آن مشفقانه 

جبات مسّلم اهلى به مشار شود، و از وا در كتاب خدا، پريامون حجاب، گاه به صراحت و گاه با اشاره و كنايت توصيه مى
  .آيد، مهچنان كه ترك آن از حرامات روشن و حتميه است مى

پرسند حجاب و پوشش زنان بايد چگونه باشد؟ و بسيارى در اين باره نزاع و اختالف دارند و به مهني منظور  اى مى پاره
  .دانند پوشش را نيز كاىف مى هاى ديگرى از مشارند، و مجاعىت نيز گونه مجع چادر را را حدِّ الزم حجاب مى

  .منايد، و نه جاى حبث و گفتگوهاى طويل دارد اما، مسئله چندان دشوار منى

اى باشد كه اگر در يك  حجاب زنان بايد به گونه: توان در يك خط معنا كرد و آن اينكه بلكه چگونگى حجاب را مى
اى، به هوس نيايد، و دل و  از ايشان، به قدر ذرهشهر شلوغ، از پيش چشمان مردمان پر هوس عبور كنند، حىت يكى 

خواهند راهى برزن و بازار  اى كه مى حال زنان به هر گونه. و اين، مرز حجاب است. روان و شهوت وى حتريك نيابد
  .شوند

تنها  هاىي بر خواهد افروخت، كه و البته وقىت اين حجاب از روى زنان كنار رود، چه بازتاىب خواهد داشت، و چه شعله
  .دانند جهنميان مى

  .سوختيم و ما نيز روزگارى در چنني جهنمى مى
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چه جواناىن كه از آن پس، در هر كوى . ها كه بر پا شد از روز هفده دى كه رضاخان پرده حجاب زنان را برگرفت چه فتنه
و حرمت زندگى را در هم  تر از زنان خود ديدند، و دل به آنان سپردند، و حرمي و برزن، زيباتر و طنازتر و دلفريب

  .شكستند

  244: عربت هاى روزگار، ص

ت و حريت فرو مى هاىي از جداىي و طالق مى اى كه گاه آمار مطبوعات، رقم به گونه تا جاىي كه  . برد داد كه آدمى را در 
  .رسيد هاى صورت گرفته، در طى دو ماه، به يازده هزار مى گاه طالق

ه به وصل دخرتكان دخلواه خود نرسيدند، و براى تسكني آالم و دردهاى سنگني خود به و از اين رهگذر چه جواناىن ك
  .و يا رواىن شدند. افيون و بنگ پناه بردند

  .و يا خود را حلقه آويِز دارهاِى دست ساخته خود، ساختند. و يا فرارى

   نيست چاهى كه از براى زىن

  در وى افتاده بيژىن نبود

   زنانها و مكر  رت از حيله

  در جهان مرد افكىن نبود

   جز سر زلف دلربان به جهان

  .آرى، ترك حجاب، عملى بود كه بازتاب و عكس العملى سنگني داشت »1« فتنه را هيچ مسكىن نبود

  .اند و اعمال خالف، هر كدام به نوبه خود، اين گونه

بازتاىب نداشته باشد، آنچنان كه هيچ امرى از و مهچنان كه پيش از اين گفتيم، هيچ خالىف نيست كه صورت پذيرد و 
  .امورات صواب نيز به دور از بازتاب و واكنش و عكس العمل خنواهد بود

  .كنند ها نيز هر چه باشند، جز به خود انسان بازگشت منى و عكس العمل
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  :و اين، صريح آيات كتاب خداست

  .ايد اگر نيكى كنيد به خود، و اگر بدى، نيز بر خود روا داشته »2« »فـََلها اْن اْحَسْنُتم اْحَسْنُتم ِالنـُْفِسُكْم َواْن اَسأمتُ «

______________________________  
  .حسني اسعد دهستاىن، قرن هفتم) 1(

  .7/ اسراء) 2(

  245: عربت هاى روزگار، ص

   وقىت كه داشتم دل و ديىن چو مردمان

   دامي رعايت دل درويش كردمى

   و نيك در جهان چون ديدىن است باز بد

  »1«  اى كاش نيكى از مهه كس بيش كردمى

   زىن نامسلمان

  :تناسب نيست اين آيه از كتاب خدا، در شان زىن شرور نزول يافته است، كه طرح ماجراى آن ىب

خاركن و . اى داشته از ياران نىب مكرم، و بس با مكرمت و بزرگوار و مهسايه. زىن بود از يهود، و با مسلمانان در خشم
ساخت، و آنگاه بر  ها را جدا مى اى كه داشت هيزم شد، و با تيشه كارش نيز اين بود كه هر بامداد راهى صحرا مى. بود

  .كرد و از اين راه امرار معاش مى. فروخت آمد، و مى گرفت، و به دروازه شهر مى دوش مى

ح بر سر راه مرد خاركن درآمد و از نذرى بودن و هنگام صب. اين زن شرير شىب حلوا ساخت، و آن را با زهر درآميخت
تا آن كه روز به نيمه . و در صحرا كار خود را شروع كرد. و مرد خاركن نيز گرفت و با خود برد. آن گفت، و به وى سپرد

  .آمد

ندكى از و مرد سوار نيز ا. او را به حلوا تعارف كرد. خواست به مناز بايستد كه سوارى خسته از راه رسيد. وضو ساخت
  .و ُمرد. و از پس افتاد. و ناگاه لرزيد. آن خورد
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ا را صدا كرد. چند نفرى از دور ديد. خاركن، به تكاپو افتاد او را . شناختند منى. و از مردن سوار خرب داد. آمدند. آ
ادند، و هر كسى كه مى و برابر مسجد مدينه جنازه. شتابان به شهر آوردند . شناخت ديد منى مىآمد و  اش را بر خاك 

  اين، فرزند مهان زىن است كه در مهسايگى يكى از: جربئيل فرود آمد و پيامرب را گفت

______________________________  
  .683خواجه مشس الدين جويىن، مقتول ) 1(

  246: عربت هاى روزگار، ص

  !اخته بودو درست نشاىن مهان زىن بود كه حلوا را س. ياران مشاست، و نشاىن را داد

  :و سپس اين آيه را برخواند. كنند كنند با خود مى با مردم بگوى كه آنچه مى! پيامرب: و آنگاه جربئيل فرمود

   مينديش در حق مردم بدى »1« »اْن اْحَسْنُتم اْحَسْنُتم ِالنـُْفِسُكْم َواْن اَسأُمت فـََلها«

   كه آرى بال بر سر خويشنت

  نبيىن كه رنج فراوان كشد

ر من چاه كنكه چاه    ى كند 

  به آخر چو َچه را به پايان بـََرد

  »2«  وى اندر تِك چاه بيىن نه من

  نيات حقري

  .پاسخ خنواهند ماند ها نيز ىب اى از نّيت يابند، بلكه پاره ها عكس العمل مى البته، نه تنها عمل

ا را تصحيح و ا. هاى خويش را نيز بايد پاسباىن منود از اين روى نيت صالح كرد، و بلكه به جاى نيات حقري و  و آ
  .هاى عاىل و بلند را در سر پرورانيد كوچك و ناچيز بايد تنها نيات و انگيزه

  خانه نو ساخت روزى نو مريد
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  پري آمد خانه او را بديد

  گفت شيخ آن نو مريِد خويش را

  امتحان كرد آن نكو انديش را

______________________________  
  .7/ اسراء) 1(

  .769ابن ميني، متوىف ) 2(

  247: عربت هاى روزگار، ص

ر چه كردى اى رفيق    روزن از 

   گفت تا نور اندر آيد زين طريق

  گفت آن فرع است اين بايد نياز

بدى و گناه نكنيد، : موسى عليه السالم فرموده است: گفت عيسى عليه السالم مى »1« تا از اين ره بشنوى بانگ مناز
  .سازد فكر بدى و گناه را نيز نكنيد، كه روح و جان مشا را آلوده و مكدر مى: گومي اما من مى

   از خيال و وهم و ظن بازش رهان

اى از آيينه باشد، و در آن چوىب آتش كنند، و  هكرد كه اگر خان و آنگاه متثيل مى »2«  از َچه و جوِر َرَسن بازش رهان
گناه اينگونه آيينه روح و : افزود كه و مى. ها نيز دود خواهند گرفت هيچ گمان آينه دود كند، و سپس خاموش سازند، ىب

  .دهد دل را كدورت مى

  خاكسرت

خالف كردند، و بازتاب تلخ آن را  گويد كه نيت اى از كتاب خدا ياد كنم كه در آن ماجراى كساىن را باز مى حال قطعه
  :نيز چشيدند
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  .جواىن با كرامت و دلباخته حق، در حاشيه شهر صنعاى َمين، خاك زميىن را شخم زد و شكافت

   زار اين كى شود گلزار و گندم

   تا نگردد زشت و ويران اين زمني

  كى شود بستان و كشت و برگ و بر

  تا نگردد نظم او زير و َزبر

______________________________  
  .2230تا  2227مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .2787مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  248: عربت هاى روزگار، ص

  هر بناى كهنه كآبادان كنند

م، ها پس از آن نيز باغستاىن خر  و سال. اى سبز ساخت و از بياباىن برهوت، مزرعه »1« نه كه اول كهنه را ويران كنند
اد   .زيبا و پرمثر بنا 

ا را به فروش گذارد. شد مثرات، انبوه و انبوهرت مى اى گزاف و كالىن نيز به چنگ آورد. و سراجنام آ و از آن ميان . و 
  .و آنچه باقى ماند، خرج مساكني كرد. تنها اندكى براى هزينه باغ و خبشى نيز جهت معاش، كسر منود

ر ايزدت    خري كن با خلق 

   دست دادستت خدا، كارى بكن »2«  يا براى راحت جان خودت

  .و سالياِن سال بر مهني منوال بود »3«  مكسىب كن يارِى يارى بكن

  .افزود و خداوند نيز سال به سال بر بركاتش مى
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  :ام من خود با چشمان خود اين حقيقت را ديده

و من نيز به باغ ايشان . سال سن دارد، از من دعوت كرددر شهرى، پريمردى كشاورز، كه االن در حدود صد و شانزده 
  .درختان باغ ماالمال از مثر بود. رفتم

و درختان باغات . كرد و اين در حاىل بود كه خشكساىل بيداد مى. شكستند زد حتماً مى ها دوشاخه منى و اگر زير شاخه
متام اين درختان را با نام خدا  : غ چه كرديد؟ گفتمشا با اين با : پرسيدم. مهجوار و اطراف هيچ مثرى با خود نداشتند

  .و بر سيدالشهداء عليه السالم گريستم. و در كنار هر كدام دو ركعىت مناز گزاردم. كاشتم

  .و نه فقرا و مساكني را. و مخس و زكات را از ياد نربدم

______________________________  
  .2350و  2345و  2343مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .1979مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .242مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  249: عربت هاى روزگار، ص

  .برند خورند، و به رايگان نيز مى آيند و به رايگان مى درب اين باغ بر مهگان باز است، و مى: گفت و مى

شت    اين سخا شاخيست از سرو 

   برد شاخ سخا اى خوب كيش مى »1«  اخى ِِشتواِى او كز كف چنني ش

و باالخره مرد صنعاىي، پس از پنجاه سال زمحت و رنج و سخاوت و   »2«  مر تو را باالكشان تا اصل خويش
  .و بر جاى وى نيز فرزنداىن ناَخَلف تكيه زدند. دسىت، رخت بربست، و از دنيا رفت گشاده

  زنان باردار اى مرد هشيار

  ت مار زاينداگر وقت والد
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رت به نزديك خردمند   از آن 

فرستادند كه روزگارى دراز، دست ما را كوتاه كرد، آنچه  و پيوسته بر پدر نفرت و لعن مى »3« كه فرزندان نامهوار زايند
صد كرد، اكنون، به جاى يك باغ، ما را  گونه حرام منى و اگر آن مهه را اين. دار و ندارش بود به پاى پابرهنگان رخيت

  .باغ، و به جاى يك خانه خشت و گلني نيز قصرى شكومهند داشتيم

يدستان را كوتاه كنند، و مهه را براى خود خبواهند تا مال را بر مال . و آنگاه اتفاق منودند كه از فرداى مهان روز دست 
  .و خانه بر خانه سازند. اندوزند

______________________________  
  .1273دفرت دوم، بيت مثنوى معنوى، ) 1(

  .1275مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .691سعدى شريازى، متوىف ) 3(

  250: عربت هاى روزگار، ص

   علم و مال و منصب و جاه و ِقران

   فتنه آمد در كف بدگوهران

   مال و منصب ناكسى كارد به دست

   طالب رسواىي خويش او شده است

  يا كند خبل و عطاها كم دهد

ديا    .و خوابيدند. و با مهني خيال و تصميم به بسرت رفتند »1« سخا آرد به ناموضع 

اى چيزى جز خاكسرت  اى را فرمان داد كه بر باغ فرود آيد، و آمد، و در كمرت از حلظه و در مهني ميان، خداوند صاعقه
  .آمد به چشم منى
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و جز تـَّلى از خاكسرت داغ . د، و درب را گشودندو فرزندان، صبح مهان روز از خواب برخاستند، و راهى باغ شدن
  .نديدند

اين عذاب تنها بازتاِب نيست ايشان در دنيا بود، اما كيفر : گويد و قرآن مى »2«  ز دور چرخ چه ناىل ز فعل خويش بنال
  .تر است آخرت بسى عظيم و سنگني

  »3« »َوَلَعذاُب االِخَرة اكرب َلو كانُوا يـَْعَلُمون«

______________________________  
  .1445و  1444و  1438مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .691سعدى شريازى، متوىف ) 2(

  .33/ قلم) 3(

  251: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .آنچه در اين عامل است از سر حكمت پديد آمده است، و نه بيهوده

مه را بيهوده صرف مى آورد، مهچنانكه اگر در جاى خود  ها و گناهان را پديد مى ، بدىكنند، و مهني وىل بندگان خدا آ
  .خرج كنند، مايه صواب و صالح خواهد بود

  .پاسخ خواهند ماند مانند، و نه امورات صالح و صواب ىب بازتاب مى نتيجه و ىب و البته نه گناهان ىب

  .آن سه مرد كه يكى آورد، و ديگرى بُرد، و سومى ُمرد: حكايتِ . 1

  .سه دوست كه دست به دعا برداشتند و مانع را از ميان برداشتند: كايتِ ح. 2

  253: عربت هاى روزگار، ص
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   دار سالم و سالمت

  

  .مثر و باطل باشد سود، و ىب در اين عاَمل چيزى نيست كه بيهوده، ىب

انگارد، بايد چشمان خويش را متهم، و مداوا   فايده مى و اگر كسى چيزى را باطل و ىب »1« »َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال «
  .كند

  پيش چشمت داشىت شيشه كبود

جا  اى از چيزها را بيهوده و ىب اى از مردم پاره البته، اشكال كار اينجاست كه پاره »2« منود زان سبب عامل كبوَدت مى
  .آورد ديد مىها را پ كنند، و مهني نيز بدى مصرف مى

   تو را تيشه دادند كه هيزم كىن

  »3«  ندادند بر فرق مردم زىن

______________________________  
  .191/ آل عمران) 1(

  .1362مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .سعدى) 3(

  254: عربت هاى روزگار، ص

ره  ماند كه هم مى هرچه در اين عاَمل است به تيشه مى ره برد، و هم مىتوان از آن  مهچنان  . ها را از ميان برد توان با آن 
توان سبوىي ماالمال از آب زالل و پاك  توان درخىت خشك و مانع و جلوگري را از ميان برداشت، و هم مى كه با تيشه مى

  .را در هم شكست

   راز بد بودن
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ر چيزى در جاى خود، خوب، خوش و وگرنه ه. آنچه بد است، بد و ناجبا خرج شده است: براين اساس بايد گفت
  .زيباست

تكرب كه در شريعت ما اين مهه مورد مالمت است، اگر در جايگاه خود صورت پذيرد البته ميمون و ممدوح و مبارك 
  .خواهد بود

   آن تكرب بر َخسان خوب است و ُچست

  »1«  هني مرو معكوس، عكسش بنِد تست

   صواب و گناه

خود خرج شود، در نزد خداوند، صواب و صالح و زيبا و خوب، و آنچه در غري جايگاه  از اين روى، آنچه در جايگاه
  .خود صورت پذيرد در منظر خداوند گناه و ناروا و زشت و بد خواهد بود

   طبيب

  .و خداوند طبيب است

  .اش خنواهد رسيد والبته طبيىب است كه كسى به پايه »2« »يا طَِبْيَب َمْن الطَِبيَب َله«

  پس اگر چيزى را. گويد از سر داناىي و حكمت است از اين رو آنچه مى »3« »ء َس َكِمْثِله شيلَيْ «

______________________________  
  .2226مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .جوشن كبري) 2(

  .11/ شورى) 3(

  255: عربت هاى روزگار، ص

  .بد خواهد بود داند به حقيقت خوب است، و اگر بد، به واقع خوب مى
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  .بر خالف انسان كه سراسر ناداىن و جهل است

بنابراين، اى بسا كه انسان چيزى را خوش بدارد اما چنني نباشد، و يا ناخوش انگارد، وىل  »1« »انَّه كاَن ظَُلوماً َجُهوًال «
  .خوش باشد

بُّوا شيئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكم  َوَعسى«    اْن حتُِ

داند، كه نه تنها آگاه به آشكارا و ظاهر  آرى، خوب و بد را تنها كسى مى »2« »شيئاً َوُهَو َخيـٌْر َلُكماْن َتْكَرُهوا   َوَعسى
ان و حقايق امور نيز علم و وقوف داشته باشد   .امور باشد، بلكه بر باطن و 

  .داند و هم دانا و حميط بر باطن است تنها خداست كه هم ظاهر را مى. و اين، جز خدا، كسى نيست

  »3« » يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوما َخيْفى«

   سالمت

ها مربوط است، يعىن طبيب چيزى را خوب  و از ياد نربمي كه خوب و يا بد بودن، در نزد طبيب، به خواص و خصوصيت
كند كه برخوردار از آثار و  كند كه خاصيت و خصوصيات آن خوب باشد، و چيزى را به بدى ياد مى قلمداد مى

  .بد باشدهاى  خصيصه

از اين جهت اى بسا او چيزى را براى بيمار خويش جتويز كند كه به ظاهر خوش نباشد، اما به دليل خواص و 
  .ها، خوب و مثبت باشد، زيرا كه انگيزه و مالك طبيب، سالمت بيمار است خصيصه

   داند، و از مهني رو ممكن بر خالف بيمار، كه خوب و بد را در طعم و مزه مى

______________________________  
  .72/ احزاب) 1(

  .216/ بقره) 2(

  .7/ اعلى) 3(

  256: عربت هاى روزگار، ص
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  .جوىي و لذت خواهى است است چيزهاىي را خوش بداند كه خوب نباشد، زيرا مرام و مراد او لذت

  .و اين خود يك بيمارى است. به عنوان منونه انسان موجودى َهُلوع، حريص و آزمند است

اى با نام قرآن، انفاق و خبشش و  مانند است، در نسخه بديل و ىب و خداوند كه طبيىب ىب »1« »نَّ االْنساَن ُخِلَق َهُلوَعاً ا«
داند كه آنچه  بيند، و از سوىي عليم است و مى چرا كه او خاصيت و خصوصيت انفاق را مى. داند عطا را عالج كار مى

فته است خواست و مطلوب انسان است در انفاق و   .خبشش 

ياىب به مهني امر نيز پيوسته مال و اموال را انبوه وانباشته  آيا جز اين است كه انسان در صدِد افزوىن است و براى دست
  كند؟ مى

  .منايد بيند، و از اين رو انفاق را توصيه مى و اين در حاىل است كه خداوند عليم راه رسيدن به اين امرا را در انفاق مى

   در ضّد پنهان منَدرِجضّد ان

   روضه اندر آتش منرود َدرْج »2«  آتش اندر آب سوزان مندرج

   دخلها رويان شده از بذل و خرج

   آهن و سنگ از برونش ُمْظَلمى

   اندرون نورى و مشع عاَلمى

   درج در خوىف هزاران اميىن

  »3«  در سواد چشم چندان روشىن

______________________________  
  .19/ معارج) 1(

  .1671مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .3573و  3572و  3571مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 3(
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  257: عربت هاى روزگار، ص

داند كه اگر مجع   و هيچ منى. داند آرى، انسان َجهول، افزايش و فزوىن و وفور و فراواىن را در انباشنت و انبوه ساخنت مى
  .خواهد منود، وىل اگر با انفاق خود تقسيم كند، خداوند نيز ضرب و مضاعف خواهد ساختكند، خداوند منها 

ها را انبار كند، البته روز به روز كم و كسر خواهد شد، چرا كه موران و موشان تيز و چاالك، انبار را  اگر كشاورزى دانه
  .سازند ه و طعام مىنشينند و از آنچه هست طعم كنند، و ناشسته دست، بر سفره مى ُحفره مى

پايد كه تكثري و ضرب و مضاعف خواهد  ها را ميان خاك زمني تقسيم منايد، ديرى منى اما اگر مهني كشاورز، مهني دانه
  .شد

ى    هر كه كارد گردد انبارش 

ى    ليكش اندر مزرعه باشد 

  وآنكه در انبار ماند و صرفه كرد

  اشپش و موش و حوادث پاك َخورد

  است در اثبات جو اين جهان نفى

بنابراين، شفا و سالمت و سود انسان در انفاق است، و نيز در آنچه خداوند  »1« صورتت صفر است در معنات جو
و تا اين سالمت حتقق نيابد انسان اليق و شايسته ورود به دارالسالم كه . دارد حتت عنوان طاعت و بندگى توصيه مى

  .خواند، خنواهد بود ه آن مىشت خداوند است و پيوسته انسان را ب

و بيماران، كساىن هستند كه خويش را به خداوند، كه يكتا طبيب هسىت است،  »2« »دارالسالم  واللَّه َيْدُعو اىل«
  و نسبت به نسخه شفاخبِش او، قرآن كرمي، اهتمام و اعتنا. سپارند منى

______________________________  
  .2241تا  2239يت مثنوى معنوى، دفرت اول، ب) 1(

  .25/ يونس) 2(
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  258: عربت هاى روزگار، ص

ها و آفاتى به عنوان بازتاب و عكس العمل به  و البته هر خالف آسيب. كنند گويد خالف مى و آنچه او مى. ندارند
  .دنبال خواهد داشت

به ناموس ديگران يازده آسيب و  اند كه به دنبال هر نگاِه خالف و ناروا نسبت روانشاسان خارجى آورده: به عنوان منونه
  .كند آفت در پى دارد كه متامى به خود انسان بازگشت مى

كنيم، از اين  دهيم، و از ايشان نقل سخن مى البته اينكه اين حقيقت مسّلم را به دانشمندان بيگانه و خارجى نسبت مى
اما اگر بگوييم . تراود انند كه از زبان ايشان مىد اى مهچنان دلربده آنان هستند، و حق را مهان مى روست كه به اسف پاره

دهند و گوىي كه  اند، ابروها را درهم گره مى اين سخن را خداوند در كتاب خود و يا معصومان مكرم در روايات خود آورده
  .ى استها كهنه و فرسوده و قدمي اين حرف: گويند چرخانند، و مى بوىي نامطبوع به مشام آنان رسيده باشد صورت را مى

. تر از قرآن از اين پس ُگل را هم بو نكنيد، چرا كه گل نيز قدميى است، و بلكه قدميى: و البته در پاسخ ايشان بايد گفت
  .تر از گل به خورشيد و نور آن پشت كنيد، زيرا كه قدميى است، و حىت پُر قدمت: و نيز بايد گفت

  .ود، و در مهه چيز معنا نداردش كهنگى، قدمت و فرسودگى مهه جا حلاظ منى! عزيزان

  .مهچنانكه در نور اين گونه است

  .و قرآن نيز نور است

  »1« »َوانـَْزْلنا اَلْيُكْم نُوراً «

   عدل

  .يابيم هاىي مهچون عدل و دادخواهى و دادرسى دست مى آرى، قرآن به حقيقت نور است، و در پرتو نور قرآن به حقيقت

______________________________  
  .174/ نساء) 1(
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  .دهد خداوند به عدل فرمان مى »1« »انَّ اللَّه يَأُمُر بِالَعدلِ «

   عدل چه بُود وضع اندر موضعش

  عدل چه بود آب ده اشجار را »2«  ظلم چه بود وضع در ناموضعش

  ظلم چه بود آب دادن خار را

   عدل وضع نعمىت در موضعش

  و راسىت اگر عدل كهنه و قدميى باشد، جديد و تازه آن چيست؟ »3«  كش اشد آبنه به هر بيخى كه ب

اى تيز بر سينه زن و فرزند خود فرو كنيم، و بگوييم عدالت ديگر كهنه است و  آيا تازه و جديد آن اين است كه دشنه
  .قدميى

  !بسپارمي؟ هرگز هاى اهلى را به دستان نفس و َهوس، و شيطان و يا عدل و عدالت آن است كه نعمت

   نعمت حق را به جان و عقل ده

  »4«  نه به طبع پر ز خِري پر گره

   حقايق ثابت

و آنچه در كتاب خدا، قرآن كرمي، آمده است متامى، از قبيل عدل و عدالت است، يعىن حقايقى است ثابت، مسّلم، و 
  .تغيريناپذير

هر  : گويد اين كتاب مى. العمل و بازتاب رفتار انساىن استو يكى از مسلماِت تغيري ناپذيِر اين كتاب آمساىن، عكس 
  هيچ استثناء هر كارى كه كند، كسى، ىب

______________________________  
  .90/ حنل) 1(

  .2516مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(
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  .1090و  1089مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .102مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 4(
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  .مقدار باشد، نتيجه و بازتاب آن را خواهد ديد هر چند ناچيز و اندك و ىب

اى از خورشيد علم و احاطه خداوند  يعىن هيچ ذره »1« »َفَمن يـَْعَمل مثقال َذرٍَّة َخرياً يـََره َومن يـَْعَمل مثقاَل ذرٍة شراً يـََره«
در برابر خورشيد جسماىن پديدار است، مهچنني متامى ذرات اعمال و حىت پوشيده نيست و چنانكه ذرّاِت جسماىن 

آشكارا و آفتاىب است، از اين رو مهه را  -خداوند -هاى دروىن انسان نيز در پيشگاه خورشيد حقايق خاطرات و انديشه
  .كند گويد و مكافات مى پاسخ مى

   شيوه پاسخ

  :العمل را از روايات و يكى نيز از البالى آيات ارائه كنيم اى از عمل و عكس مناسبت نيست كه منونه حال، ىب

جا و در  رسى، و در مهان اى از آب مى شوى، و به چشمه فردا، از شهر بريون مى: خداوند، موسى بن عمران را گفت
نه اعمال و آنگاه خواهى ديد كه من چگو . كىن اى پنهان مى مقابل مهان چشمه خود را در پشت تپه و يا سنگ و يا بوته

  .دهم را پاسخ مى

  .كنند درنگ، بازتاب و نتيجه خود را آشكارا مى وقفه و ىب اى نيز، ىب اما پاره. شوند اى اعمال بالفاصله مكافات منى پاره

زند، بالفاصله خون را نيز  نوشد، افزون بر اين كه قلب و اعصاب و حافظه خود را آسيب مى كسى كه شراب را مى
  .هيچ تأخري، نزديك به دوهزار سلول مغزى را از ميان خواهد برد ىبمسموم ساخته، و 

  آب انگور آتشى است كزو

  خرمن عقل و دين مهى سوزد

______________________________  
  .7/ زلزال) 1(
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  261: عربت هاى روزگار، ص

  شعله مشِع عقل بنشاند

هاى مغزى خود را از كف  م مسىت، فراواىن از سلولواز آجنا كه مردم مست، در هنگا »1« هر كه زين آب، آتش افروزد
  .انگارند دهند، توان ارزياىب را نداشته، و از مهني رو گاه زشىت را زيبا و نيز زيباىي را زشت مى مى

   چيست مسىت؟ بند چشم از ديد چشم

   تا منايد سنگ، گوهْر پشْم، َيشمْ 

  چيست مسىت ِحّسها ُمبَدل شدن؟

مادر، خواهر و دخرت كسى كه : فرمود و بدين سبب امام باقر عليه السالم مى »2«  شدنچوب گز اندر نظر َصندل 
اين : فرمايد و مى. سرمست از شراب است، از دسرتس وى دور سازيد، چرا كه بيم آن هست كه به ايشان جتاوز كند

  .افتد حادثه، به كرّات، اتفاق افتاده است، و هم اتفاق مى

اند كه وى با آنكه در هنر خويش يگانه  هاى موسيقى جديد جهان نوشته نـُْهِون، پدر مسفوىنمهچنانكه در شرح احوال بِ 
چرا كه در عهد نوجواىن، پدرش در حاىل كه از شراب مست . بود، اما تا به آخر عمر رنج و درد بر چهره او چريه بود

  .كند بوده است، به وى جتاوز مى

  دانا خنورد شراب و مسىت نكند

  ند ميل پسىت نكندبا طبع بل

  خوشبخت كسى بود كه اوقات عزيز

  صرِف هوس و هواپرسىت نكند

______________________________  
  .حسني بن اسعد دهستاىن، قرن هفتم) 1(
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مسىت چيست؟ آن است كه . مسىت چيست؟ زوال بيناىي تا آن حد كه سنگ را گوهر و پشم را سنگ يشم بيند) 2(
  .1200و  1199ها تبديل و ديگرگون شود، مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت  و حس. چوب گز، صندل به نظر آيد

  262: عربت هاى روزگار، ص

و َهَوس، نه . و ديگر ميدان، عرصه تاخت و تاز هوس است. گريزد آرى، وقىت كه پاى شراب در ميان باشد، عقل مى
  .آيد ها پديد مى داند كه چه فتنه يگر خدا مىو د. قادر به فهميدن است، و نه توان سنجش و ارزياىب خواهد داشت

   ابليس شىب رفت به بالني جواىن

  آراسته با شكل مهيىب سر و بر را

ار   گفتا كه منم مرگ اگر خواهى ز

  بايد بگزيىن تو يكى زين سه خطر را

  يا آن پدر پري خودت را بكشى زار

  يا بشكىن از مادر خود سينه و سر را

   جامى تو از اين مىيا آنكه بنوشى دو سه 

  تا آنكه بپوشم ز هالك تو نظر را

   لرزيد از اين بيم جوان بر خود و جا داشت

  كز مرگ ِفَتد لرزه به تن َضيَغم نر را

  گفتا پدر و مادر من هر دو عزيزند

  هرگز نكنم ترك ادب اين دو نظر را

  لكن چون به من دفع شر از خويش توان كرد
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   ه زمسىتنوشم دو سه جامى و چو شد خري 

   نوشيد دو جامى و چو شد خريه زمسىت

  هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را

  اى كاش شود خشك بن تاك خداوند

  زين مايه شر حفظ كند نوع بشر را

  263: عربت هاى روزگار، ص

  .نوردد و بدتر از مسِىت شراب، مسىت شهوت است كه مهچون آتش، مهه چيز را درمى

   شهوت استبعد از آن اين نار نار 

   كاندر او اصل گناه و زّلت است

  نار بريوىن به آىب ِبْفُسرد

  .كوبد چرا كه شهوت نيز خنست بنيان عقل را درهم مى »1« برد نار شهوت تا به دوزخ مى

   دان كه هر شهوت چو مخر است و چون بنگ

   پرده هوش است و عاقل زوست دنگ

   مخر تنها نيست سر مسىت هوش

   بندد چشم وگوش هر چه شهواىن است

  آن بليس از مخر خوردن دور بود

  مست بود او از تكرب َوز حُجود
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   مست آن باشد كه آن بيند كه نيست

  .و از شهر خارج و خود را به چشمه رسانيد. موسى به راه افتاد. صبح شد »2«  زر منايد آنچه مس و آهىن است

  .سوارى از راه رسيد. وسط روز شد. و مقابل آن، پشت سنگى خود را پنهان كرد

و خورجيىن كه يك سوى آن پر از طال و يك سوى ديگرش لربيز از نقره بود، پياده، و بر زمني  . از مركب پياده شد
كمى بعد، هراسان، برخاست، مثل كسى كه راهى . و بر آن تكيه زد، و از شدت خستگى به خواب رفت. گذاشت

  صت اندك است، شتابان، بر اسب جهيد،طوالىن در پيش داشته باشد و هم احساس كند فر 

______________________________  
  .3617مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .3615تا  3512مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  264: عربت هاى روزگار، ص

يب زد، و پر شتاب رفت   .وىل خورجني كنار چشمه ماند. و 

   گر جهان را پر ُدِر مكنون كنم

يدست از راه رسيد »1«  روزِى تو چون نباشد چون كنم و كنار چشمه . در مهني ميان درويشى غريب و نزار و خسته و 
  .نشست

  .و هنوز قدمى از قدم برنداشته بود كه چشمانش به خورجني افتاد. و برخاست. و مشىت آب بر صورت خويش زد

  دهد مجله را رزّاق روزى مى

و آنگاه با دنياىي از هيجان اين سوى آن . خورجني را گشود وماالمال از طال ديد »2« د مىقسمت هر يك به پيشش 
اد، و با . سوى نظر كرد، وكسى را نديد فرصت را غنيمت دانست و خورجني را به زمحت از زمني گرفت، و بر دوش 

  .كسى هم به گرد پاى او نرسيد. شتاب متام رفت

   هر چه رزق تو باشد اى درويش
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  .مهه چيز رزق است، خواه نان و خواه نام و يا آبرو و يا اعتبار و يا هر چيز ديگر »3« به يقني دان كسى خنواهد خورد

  .و آن نيز تنها در دست خداوند است

   به جز يزدان دِر ارزاق را كس

   بر هيچ چيز و هيچو اگر انسان مهني حقيقت را باور داشته باشد هرگز در برا »4«  تواند ىن گشادن نه بسنت مى

______________________________  
  .2390مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .2391مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  .769ابن ميني، ) 3(

  .دهقان شطرجنى، متوىف قرن ششم) 4(

  265: عربت هاى روزگار، ص

  .كس قامت خم خنواهد كرد

ِر روزى    چرا بايد كه عاقل َ

  هر ناسزا پرواز گريدبر 

   زشرك است اين كه مردم از پى رزق

  كسى را با خدا انباز گريد

   چه ترسى زآنكه خشنودى و خشمش

داد كه در  و سر و صورت را با آب چشمه صفا مى. و ناگاه كسى ديگر از راه رسيد »1« نه جان خبشد نه روزى بازگريد
يىب پر   !خورجينم كجاست؟: مهيب او را گفت مهني ميان مردى سوار از راه رسيد و با 
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. والجرم كار به نزاع كشيد. كرد ام، وىل او باور منى ام، و خورجيىن را نديده گفت تازه از راه رسيده و بيچاره مرد هر چه مى
  .و در اين نزاع جانش را درباخت

  .سازم تو را با خرب مىصحنه متام شد، و حال از چند و چون ماجرا : و در مهني ميان خداوند موسى را فرمود

و او . و شاگرد پدر مهان مردى كه خورجني را به دوش گرفت و گرخيت. ها پيش، شاگرد بود مرد اسب سوار، سال! موسى
  .در آن زمان طفلى كوچك بود

وى مهراه  آنكه چيزى از مرياث پدر را با  او را از خانه بريون راند ىب. سوار با مادرش ازدواج كرد و مرد اسب. پدرش ُمرد
  .رسيد، و اكنون نيز رسيد هاى نقره و طال و مرياث پدرش بود كه بايد به وى مى كند، و اين مهه سكه

و  . اى به دست كسى به ناروا كشته شد گناه و مظلومانه در يك واقعه مهني مرد سوار پدرى داشت كه ىب! وىل موسى
  دست اين مرد سوار، كه فرزند مقتول است، وكشنده، مهان كسى بود كه اكنون به. اش را نيافتند كشنده

______________________________  
  .588مجال الدين اصفهاىن، متوىف ) 1(

  266: عربت هاى روزگار، ص

  .كشته شد

   آه مظلوم تري دلدوزيست

  كه زشست قضا رها گردد

  گر رسد بر نشان عجب نـَُبود

به بندگامن سفارش كن كه بر رفتار و كردار خويش مراقب ! موسى: و آنگا فرمود »1« تري از آن شست كى خطا گردد
  .كنند ملزم و منتظر نتايج آن نيز باشند و آنچه مى. باشند

  برآيد به مردم زكردار بد

  »2« بد آيد به روى بد از كار بد
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   غارنشينان

  :اى نيز در باب عمل و عكس العمل از كتاب خدا بازگومي حال، قطعه

دند، و باراىن بس تند و شگفت و شديد باريدن گرفت و بناگزير، هر سه، به غارى پناه سه دوست در دل صحرا بو 
  .بردند

و درست در برابر . ختته سنگى از باالى كوه نيز غلطيدن گرفت. شدت باران افزون شد، و سيالىب سخت به راه افتاد
و ديگر نه كسى . غار ساخته باشندتراشاِن پر مهارت، درىب از سنگ، براى  و تو گوىي؛ سنگ. شكاف غار ايستاد

  .توانستند از غار بريون شوند توانست از بريون به غار درآيد، و نه ياران غارنشني مى مى

  .كارمان متام است: يكى از ايشان سخت نوميد شد، گفت

   چو نوميد گردد زيزدان كسى

  »3«  او نيك خبىت نيايد بسى

______________________________  
  .1270قاآىن، متوىف ) 1(

  .فردوسى) 2(

  .فردوسى) 3(

  267: عربت هاى روزگار، ص

  :اما ديگرى كه سخت به فضل خداوند اميدمند بود گفت

  بريده نبايد اميد از خدا

  :ساخت گفت، و او را نيز اميدوار مى و رفيقش را نيز نصيحت مى »1« كه تا جاودان او بـَُود پادشا

   نىن مشو نوميد و خود را شاد ك
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هر يك از ما، روزى كارى كرده است، و در آن كار جز رضايت ! رفيقان: سومى گفت »2«  پيش آن فريادرس فرياد كن
و البته پاداش آن نيز پيش خداوند حمفوظ است، حال از خداوند خبواهيم كه خبشى . حق چيزى ديگر منظور نكرده است

  .و رفيقان نيز پذيرفتند. ما از اين دمخه تنگ و تاريك قرار دهداز آن پاداش را كرامت فرمايد و زمينه خالصى و جنات 

و هم مورد پسند من . و پسنديد. دخرتكى با مجال، مرا ديد. ها بزمى و ُسرورى برپا بود شىب از شب! خدايا: يكى گفت
. و رضا داشت. و آماده بودم .آماده بود. و پشت درخىت. كنار ديوارى. به َته باغ رسيدمي. اى به راه افتادمي با اشاره. افتاد

  !و چشمامن را سخت گشودم و ديدم كه چه دارم. و راضى بودم

  دلرب صنمى دارم، شكر لب مرمر بَر

  مرمر زبرش خيزد، شكر زلبش بارد

   عنرب به َخم زلفش، َعْبهر َبَدِل چشمش

  .شهوت، تو را از ياد نربدمدر آن دل شب، و در آن توفان ! وىل خدايا »3« خنجر سر مژگانش، عرعر به قدش ماند

______________________________  
  .فردوسى) 1(

  .3252مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .431عنصرى، متوىف ) 3(

  268: عربت هاى روزگار، ص

  .زيرا كه هيچ رضا نداشىت. آن هم براى رضاى تو. پس كشيدم! و خدايا »1«  ياِد حق قوى چيزيست! َخنَْشىب

ام مقبول تو افتاده است، و برامي پاداشى  اگر آنچه كرده! اكنون، خدايا »2«  كه من طالب رضاى تو باشم  ضرورتست
  !منظور شده است، اندكى از آن را مايه جنات و رهاىي قرار ده

  .و در مهني ميان، قسمىت از سنگ شكسته، و فرو رخيت
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هيچ تأّىن و تأمل  و من ىب. م از من قدرى شري خواستندتر از من آگاهى كه شىب مادرم و پدر  خوب! خدايا: دومى گفت
باالى سر ايشان نشستم كه شايد . اما هر دو به خواب بودند. و شري را خريده و بازگشتم. و شتابان رفتم. برخاستم
را  و من بيدار ماندم، به اميد اينكه چشمانشان بگشايند و آنچه. و تا به صبح خوابيدند. اما برخناستند. برخيزند
  .اند در اختيار ايشان گذارم خواسته

   بكوش در ره احسان كه آن بـَُود با حق

و صبحگاهان كه برخاستند و مرا با كاسه شري بر بالني خود ديدند، بسى دعا  »3«  جتارتى زپى سود ده صدى كردن
  .منودند

   اى دعا ناگفته از تو مستجاب

  .اكنون دعاهاى ايشان را اجابت فرما، ومرا خالصى ده »4«  داده دل را هر دمى صد فتح باب

  .در اين ميان نيز خبشى ديگر از سنگ شكست، و فرو رخيت

   و روز به نيمه. كرد ام كار مى روزى كارگرى در خانه! خدايا: سومى گفت

______________________________  
  .751ضياء الدين خنشىب، متوىف ) 1(

  .840زمى، مقتول كمال الدين حسني خوار ) 2(

  .769ابن ميني متوىف ) 3(

  .301مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 4(

  269: عربت هاى روزگار، ص

و . و ندادم. خواهم اين، مزد نيم روز است، و من مزد متام مى: و گفت. نپذيرفت. ِدرمهى به او دادم. رسيد و كار متام شد
و . بركت يافت. و من ِدرهم را به كار انداختم. ، و رفت. راهش را گرفتاو نيز مزد خود را خنواست، و با قهر و ناراحىت

: روزى، پريمردى تنگدست و ندار و گرفتار آمد و گفت. و گاوى. اى زمني خريدم و با آن قطعه. بيشرت و بيشرت شد
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يدست. ام بيچاره و درمهى دادى و . ار كردمات نيمروزى ك و افزود كه بيست سال پيش در خانه. اند هامي گرسنه و بچه. و 
اين قطعه زمني و آن گاو ! پريمرد: و من به او گفتم. حال، كرامت كن و مهان يك درهم را به من بازگردان. خنواستم

  .و اكنون ماِل توست. حمصول مهان درهم است

   سود دنيا و دين اگر خواهى

   مايه هر ُدوشان نكوكاريست

   راحت بندگان حق جسنت

   و دينداريست عني تقوى و زهد

   گر دِر ُخلد را كليدى هست

اى كه پاداشت عظيم است، تنها اندكى از آن ارزاىن كن و ما را ! اكنون، بار خداوندا »1«  بيش خبشيدن وكم آزاريست
  .رهاىي ده

  .وناگاه قسمت ديگر سنگ نيز فرو افتاد، و آسوده و شادان خارج شدند

______________________________  
  .769ابن ميني، متوىف ) 1(

  271: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .گوهر اختيار، تنها در كف انسان است

  .ها، رنگ خداست و البته زيباترين رنگ. توان خويش را به هر رنگ، رنگ ساخت با اختيار مى

  .رنگ خدا، رنگ صدق است
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  .و باز تاب صدق بس عظيم خواهد بود

  :حكايت

  .سلطان را به كمند افكندآن صياد كه : حكايتِ . 1

  .يوسف كه از چاه به جاه رسيد: حكايتِ . 2

  273: عربت هاى روزگار، ص

  

   سوِد ِصدق

  

بارد، و باد اگر  ابر اگر مى. اى ندارند و در كار خود نيز اراده. ابر، و باد، و ماه، و فلك، و مهه آنچه هست، در كارند
  .چرخد، با اراده خداوند است، و نه اختيار خود مىتابد، و فلك اگر  وزد، و ماه اگر مى مى

  .اختيار، موهبىت گران است كه تنها بر انسان ارزاىن شده است

ى و وعده و وعيد مى »1«  گمان اختيارى هست ما را ىب باشد متامى گواه بر  و اگر كتاب خدا ماالمال از امر و 
  .حقيقت اختيار است

ى است و وعيد   مجله قرآن امر و 

  امر كردن سنگ مرمر را كه ديد

______________________________  
  .2967مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  274: عربت هاى روزگار، ص

  هيچ دانا هيچ عاقل اين كند
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  با كلوخ و سنگ، خشم و كني كند

   كه بگفتم كه چنني كن يا چنان

  چون نكرديد اى موات و عاجزان؟

   و سنگ عقل كى حكمى كند بر چوب

   عقل كى چنگى زند بر نقش چنگ

  خالقى كه اخرت و گردون كند

ى جاهالنه چون كند ها،  چرا كه ترديدها، ندامت. البته براى اختيار انسان، گواه و دليل فراوان است »1« امر و 
  .دهند مىها، انتقام، زارى، اضطراب، و خجلت، و آذرم، متامى بر اختيار و توان انتخاب انسان گواهى  ختلف

  شوى بيمار تو آن زمان كه مى

  كىن از جرم استغفار تو مى

   منايد بر تو زشىت و ُگنه مى

   كىن نيت كه باز آمي ِبَره مى

   كىن كه بعد از اين عهد و پيمان مى

اى در سر  اختيار باشد و چنني تصميم و اراده اراده و ىب آيا ممكن است كسى ىب »2«  جز كه طاعت نـَبـَْوم كاِر گزين
  بپروراند؟

  .بلكه حقيقىت است كه مجلگى برآنند. رو كسى قادر به نفى و انكار اختيار در وجود انسان خنواهد بود از اين

______________________________  
  .3031تا  3026مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(
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  .630تا  629مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  275: عربت هاى روزگار، ص

  .حىت حيوانات نيز نسبت به اختيار انسان وقوف و آگاهى دارند »1« مجله عامل ُمِقر در اختيار

اى  ارهسنگ، ك: داند زيرا كه مى. خيزد رو اگر كسى سنگى به سوى سگى پرتاب كند، سگ با سنگ به جنگ برمنى از اين
  .داند كه آنكه خمتار است پرتاب كننده سنگ است و نيز مى. نيست، و از خود اختيارى ندارد

   مهچنني سگ گر بر او سنگى زىن

جوىي َمَثل است، اگر چوىب بر تن او بكوبند، كينه چوب را در سينه  و يا شرت كه در كينه »2«  بر تو آرد محله گردد ُمْنَثىن
  .گريد منى

  زند شرتى را مىگر شرتبان ا

  كند آن شرت قصد زننده مى

  خشم اشرت نيست با آن چوب او

  »3« ست بُو پس زخمتارى شرت بُرَده

  گوهر اختيار

  !توانيم به هر سو روانه شومي، آيا شايسته است كه به هر مست رو كنيم؟ هرگز حال كه گوهر اختيار در كِف ماست، و مى

هاى گل را به هر رنگى كه  ها و نيز برگ توانستيد گلربگ زديد، البته مى گل مى  وقىت كه كودك بوديد و بر صفحه كاغذ نقش
بلكه ! ها را خاكسرتى؟ هرگز كرديد و گلربگ ها را سياه مى كرديد؟ آيا برگ خواهيد رنگ كنيد، اما آيا چنني مى مى

  .ها سرخ گشدند، و گلرب  ها سبز مى رو برگ از اين. گزيديد كه خدا برگزيده است هاىي برمى رنگ

______________________________  
  .3018مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(
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  .3052مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  .3051و  3050مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  276: عربت هاى روزگار، ص

وىل شايسته است كه جز . رنگ ساختتوان با آن خود را به هر رنگ،  و اختيار، به منزله مهان آبرنگ است، كه مى
  .رنگى كه خدا خواسته است، رنگى خنواهيم

  .پسندد هاست براى ما منى و خداوند كه ما را به جانشيىن خود خواسته است جز رنگ خود كه زيباترين و مناسبرتين رنگ

  رنگ هو ِصبْـَغة اللَّه هست خمِّ  »1« »ِصبـَْغَة اللَّه َوَمْن أْحَسُن ِمَن اللَّه ِصبـَْغةً «

  .رنگى است و رنگ خدا رنگ صدق و يك »2« پيسها يك رنگ گردد اندر او

   به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست

ا و قيمت انسان به صدق است »3«  روى گشت صبح خنست كه از دروغ سيه   .ارزش و 

  .رونق است و رواج و بازارى ندارد بدون صدق، انسان ىب

بافند كه با صدق مشابه و مهانند و  هاى خويش را آنگونه مى لذا دروغ. اند دروغزنان نيز دريافتهو اين حقيقت را حىت 
ا تنها و تنها از آِن صدق است مهرنگ باشد، چرا كه دريافته   .اند كه قيمت و 

ره  تواند بايد، آيا انسان منى ره نيست و با رنگ و لعاب آن رواج مى حال كه دروغ نيز از فروغ صدق ىب از خرمن صدق 
  برگريد؟

  .تواند در پناه آن به چيزهاىي بس برتر و باالتر دست يابند تواند، بلكه مى و البته مى

   حال آنكه. كسى كنار ساحلى قالب را به آب افكنده، و در هواى صيد بود

______________________________  
  .138/ بقره) 1(
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  .1345مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .حافظ) 3(

  277: عربت هاى روزگار، ص

كرد، صياد  اى كه دركنار ساحل، قدم زنان، تفرج مى در مهني ميان شاهزاده. قالب وى هيچ مخيدگى نداشت و راست بود
  .را در كنار آب، و نيز قالب را در آب ديد

اى؟ به  كه در اينجا نشسته  چندى است: صياد را گفت. و در آِب زالل قالب را ديد كه راست است. و آب، زالل بود
تعجيل روا نيست، به : گفت. آورى ها نيز اگر بنشيىن چيزى به چنگ منى ساعت: شاهزاده گفت. ساعىت: پاسخ گفت
  .و شاهزاده تبسمى منود، و رفت. آيد چنگ مى

اى صياد، آثارى در سيم: و هم افزود كه. و در بازگشت به دربار، ماجراى صياد و قالب و نيز سخن وى را با پدر گفت
رت است از نزديك او را ببينيم: شاه گفت. از جنون و ديوانگى نيز پيدا نبوده است   .بايد اين صياد كسى باشد، 

با قالب راست كسى : شاه نزديك شد و او را گفت. و در طلب صيد. صياد مهچنان بر لب آب بود. و به ساحل رفتند
. مهني اكنون: َكى؟ و چگونه؟ صياد گفت: شاه با شگفىت پرسيد. ام ردهاما، من صيد ك: صياد گفت. صيد نكرده است

! اى شاه: صياد گفت! آيد چيزى به چشم منى: و با حريتى بيشرت گفت. شاه به اطراف صياد نظر دوخت وىل چيزى نديد
اىي ندارد. صيد كردم اما نَه ماهى من كج بود آنچه نصيب اگر قالب ! اى شاه. ام بلكه من شاه را صيد كرده. ماهى كه 

و البته اگر تو را داشته . ام و اكنون در سايه تو نشسته. شد ماهى بود اما با قالب راست پاى تو را به اينجا گشودم من مى
  .باشم مهه چيز آِن من است

دست  و اين اگر چه يك داستان است، اما در دل آن حقيقىت است، و آن اينكه آدمى با كجى و دروغ به چنداىن چيزى
  .تواند به مهه چيز يعىن خداوند، كه پادشاه وجود است، دست يابد خنواهد يافت، و تنها با راسىت و درسىت است كه مى

   من خنواهم رمحىت جز رحم شاه

   من خنواهم غري آن شه را پناه

ر آن ال كرده    ام غري شه را 
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   ام كه به سوى شه توّال كرده

  278: عربت هاى روزگار، ص

   خويشى است سربازى و ىب كار من

   كار شاهنشاِه من سرخبشى است

  فخْر آن سر، كه كف شاهش بـََرد

كنند كساىن كه خيال سود دارند، و صدق را از كف  و راسىت چه خسارت مى »1« ننگ آن سر كاو به غريى سر بـََرد
  .آويزند ند، و به ريسمان ُسست دروغ مى مى

  .ستانند مىدهند و چه  كه چه مى! شگفتا

ى    اين زمان كه تو صحيح و فر

ر خياىل مى    دهى صدق را 

   فروشى هر زماىن ُدرِّكان مى

ا كه اهل تدبري و عافيت »2«  ستاىن گردكان مهچو طفلى مى نگرى باشند، خنست به بازتاب كذب و صدق  وىل آ
  .شوند و البته كذب را واپس زده، و با متام جان، طالب صدق و راسىت مى. انديشند مى

ِنگر يوسف بود كه خداوند در كتاب خويش، از وى، با نام صديق  انديش و پايان هاى برجسته اين قوم عاقبت و از منونه
و البته بازتاب آن را نيز هم در دنيا وهم در آخرت . زيرا كه در صدق و راسىت ودرسىت به اوج خود رسيده بود. كرد  ياد
  .ديد

   بدتر زدوروىي به جهان منقصىت نيست

   وز صدق نكوتر به دو عامل صفىت نيست

  چيزى كه در او فايدتى هست مباند
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  »3«  نابود شود آنچه در او فايدتى نيست

______________________________  
  .2965تا  2961مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .3466و  3465مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

ا، متوىف ) 3(   .مشسى 1330ملك الشعراى 

  279: عربت هاى روزگار، ص

را خداوند در ضمن داستاىن خرب  داند و خدا، وىل بازتاب دنياىي وى بازتاب آخرتى رفتار صادقانه يوسف را تنها خود مى
  .كنيم داده است، كه اندكى از آن را مرور مى

و از وى نيز دو فرزند يكى را . و مهسرى ديگر اختيار كرد. و از آن نيز ده نفر فرزند. مهسرى داشت. يعقوب، پيامرب بود
  .با نام بنيامني، و ديگرى با نام يوسف به دنيا آورد

و معصوم و نيز عادل، چيزى خوشرت از عدل نيست از اين رو به متام فرزندان خود منصفانه  براى يعقوب كه پيامرب است
  .نگرد مى

  .فضيلت و پاكى، تكرمي و احرتام منايد  و اقتضاى انصاف و عدالت آن است كه هر يك را به ميزان تقوى

  .رسيدند ايگاه يوسف منىو البته در ميدان پاكى و طهارت و صفا و صدق، هيچ يك از فرزندان به پايه و پ

  آب صدف گرچه فراوان بود

  .گمان به مقتضاى عدالت نيز در چشم پدر عزتى ديگر يافت و ىب »1« ُدر ز يكى قطره باران بود

رتى را در پاكى و صدق بدانند، بزرگى در سال  و برادران به جاى آنكه به شايستگى يوسف بينديشند، و مالك برترى و 
هاشان كانون كينه  و از مهني جا سينه. احرتام و اكرام دانستند، و كار پدر را ناصواب و گمراهى انگاشتندو سن را مداِر 

ا بود. اى كه ريشه در جهل و ناداىن داشت كينه. شد   .و البته مايه رنج آ
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______________________________  
  .47، بند 35نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 1(

  280: زگار، صعربت هاى رو 

   اين مثل اندر زمانه جارى است

دانستند ميزان برترى، طهارت و خوىب است، پدر را متهم منودند كه  آنان كه منى »1«  جاى نادانان به رنج ارزاىن است
  .گر است و او را با چشمى ديگر نظاره. پسندد يوسف را، به ناروا، بيشرت از ما مى

تان برتس از روز حمشر   مگو 

تان و بدانديشى و بدگماىن نسبت به ديگران  از پليدى »2« فردا باز پرسند از تو يكسركه  هاى شايع و پر رواج، يك 
  .است

  به دل اندر انديشه بد مدار

  .هاىي فراوان است اساساً بدگماىن ريشه فتنه »3« بدانديش را بد بـَُود روزگار

  اين خيال و وهم بد چون شد پديد

  ز مهم بريدصد هزاران يار را ا

  .گماىن نسبت به خود دارد اى ريشه در خوش البته بدگماىن نسبت به ديگران تا اندازه

  .و مهچنانكه بدگماىن نسبت به ديگران بد است، خوش گماىن نسبت به خود نيز خوش خنواهد بود

ود ظلمت و سياهى از  ش مگر مى. شد گماىن خوب بود، مايه زايش و پديد آمدن چيزى بد مهچون بدگماىن منى اگر خوش
  !كانون نور و روشناىي پديد آيد

   اند از اين و اگر در آداب ديىن، ما را از خوش گماىن نسبت به خود پرهيز داده
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______________________________  
  .2363مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .481ناصر خسرو، متوىف ) 2(

  .416فردوسى، متوىف ) 3(

  281: ص عربت هاى روزگار،

  .شود هاى ديگر مى اى آلودگى روست كه مايه پديد آمدن به بدگماىن و نيز پاره

  .و هر كسى به نوعى آغشته و آلوده است. اساساً هيچ كس پاك نيست

  .اند كه اگر از آلودگى و ناپاكى كسى خرب داريد فاش و آفتاىب و آشكارا نكنيد رو گفته و از اين

   آب صفت هر چه شنيدى ِبُشوى

  .ها را برمال كند كه خود پاك باشد تواند ناپاكى بارى، تنها كسى مى »1«  آينه سان هر چه ببيىن مگوى

   خويشنت را عالج ِمى نكىن

  .و پاك، تنها خداست »2«  بارى از عيب ديگران خاموش

  .ردامن استهاىي كه خداونِد پاك به پاكى آنان گواهى داده است هر كسى به نوعى تريه و ت جز خدا و انسان

و  . رفت، و پاسباىن خود را با شتاب به او رسانيد شىب، مسىت، مستانه مى: گويد اى زيبا دارد، مى پروين اعتصامى قطعه
  .افسار نيست. گريبانش را گرفت، و به دنبال خود كشيد، مست او را گفت آنچه در دست دارى پرياهن است

   روى مسىت زان سبب افتان و خري مى: گفت

اق دارى گريبان آن را بگري زمني نامهوار است، و تو كه اين! جان من: گفتمست     .گونه زور و 

   بايد تو را تا خانه قاضى بـََرم گفت مى
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و قاضى اكنون در خواب و خيال خويش غرقه و فرو رفته . و از نيمه نيز گذشته است. بيىن كه شب است مى: گفت
  .است

   ا شومينزديك است واىل را سراى، آجن: گفت

  .از كجا كه واىل خود نيز در خانه مخار نباشد: مست گفت

______________________________  
  .54، بند 33نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 1(

  .691سعدى شريازى، متوىف ) 2(

  282: عربت هاى روزگار، ص

   تا داروغه را گوييم، در مسجد خبواب: گفت

  .نشينان است، و نه مستان باده نوش ، و مسجد جايگاه سجادهداىن تو مرا مست مى: مست گفت

   دينارى بده پنهان و خود را وارهان: گفت

  .كنند ها را با رشوه وا منى در شريعت و آيني ما، گره: گفت

ر غرامت جامه: گفت    ات بريون كنم از 

  .آيد و به كار منى. ام پوسيده است جامه: و گفت

   افتادت كاله آگه نيسىت كز سر در: گفت

  .كه اگر نباشد، مايه عار و بدنامى است. سر بايد جايگاه ِسّر و انديشه باشد. كالهى ننگ و عيب نيست ىب: گفت

  بايد حد زند هشيار مردم، مست را: گفت

   هشيارى بيار، اينجا كسى هشيار نيست: گفت
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  :شاعرى ديگر نيز خوش گفته است

  گر حكم شود كه مست گريند

  نچه هست گرينددر شهر هر آ

  :اند و خوشرت از اين نيز گفته

  گر پرده ز روى كارها بردارند

   معلوم شود كه در چه كارمي مهه

دهد، براى من، قابل قبول نيست، چون اگر به  اى كه در آن فرمان قطع دسِت دزد مى آيه: يكى از دانشمندان گفته بود
  .شومي اجرا درآيد، مهه يك دست مى

و مهني بدگماىن را نيز با يكديگر . شان اين گمان بد آمد كه پدر با يوسف نظرى ديگر دارد در خيالِ  آرى، برادران يوسف
  .بازگفتند

آيند،  ها نيز به زبان مى شود، يكى اين است كه هنگام سخن گمان راز اين كه در روايات ما پيوسته به سكوت توصيه مى
  .باشند وا مىاى از گناهان سوء و ناخوش و نار  و حال آنكه پاره

  283: عربت هاى روزگار، ص

   اى خداوند هست و نيست مهه »1« »انَّ بـَْعَض الظنِّ امثْ «

  كه به حتقيق واقفى ز اسرار

   عمر و توفيق ده مرا چندان

  .ها گونه گمان اى است و يا سدى در برابر اين اما مخوشى و سكوت مهچون پرده »2« كه كنم زآنچه گفتم استغفار

  .شوند هاى فراوان مى كه گاه منشأ مفسدتهاىي   گمان
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  امي كه داد مخوش باش، چه بسيار ديده

ها مهچون حلقات زجنري به يكديگر بسته و  ها و لغزش حال از آجنا كه زلَّت »3« زبان سرخ سر سبز را به تيغ كبود
  .اند، بدگماِىن برادران نيز آنان را به لغزشى ديگر واداشت پيوسته

ا به   و برداشنت . و چاره را جز در اين نديدند كه يوسف را از ميان بردارند. انديشى كنند گرد هم نشستند تا چارهبارى، آ
  :و گفتند. يوسف را نيز در اين ديدند كه وى را به صحرا برده و در چاهى تاريك فرو افكنند

ال خويش را غرقه از خري كىن، چرا تواىن صفحه اعم تو كه مى! اى بيچاره انسان »4«  چاره اين كار مهني است و بس
  !گراىي؟ گونه به شر و شرارت مى اين

  .گريند جز آنكه خنست خياالت انسان تصحيح و اصالح شود البته اعمال انساىن صورت انساىن و خري به خود منى

  »5«  گر كىن انديشه، ِبه انديشه كن

______________________________  
  .12/ حجرات) 1(

  .1270قاآىن، ) 2(

ار، متوىف ) 3(   .مشسى 1330ملك الشعراى 

  .35، بند 47نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 4(

  .59، بند 8نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 5(

  284: عربت هاى روزگار، ص

  .آورد خيال اگر مكدر و سياه باشد جز سياهى و كدورت پديد منى

ى هست از خيال    آدمى را فر

   ش بود صاحب مجالگر خياالت
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   ور خياالتش منايد ناخوشى

لذا برادران پيش پدر آمدن و اذن خواستند كه يوسف با ايشان مهراه شود، و پدر اذن  »1«  گدازد مهچو موم از آتشى مى
  .اى جز تسليم نبود و چاره. وىل اصرار منودند، و نيز التماس. نداد

انه    .تفريج و تفرج، به صحرا بردندو يوسف را با كمال آشىت و صلح، و به 

خرب از حقيقت ماجرا بود، خواسِت برادران را نشانه دوسىت و صلح و  و يوسف كه ىب »2«  خشم خدا باد بر آن آشىت
  .و به مهراه ايشان، شادان و شادمان، به راه افتاد. خاطرخواهى انگاشت

   دوسىت از دمشىن معىن جموى

  .و كنار چاهى. و به صحرا رسيدند »3«  آب حيات از دم افعى جموى

   جهان را نيست راهى جز دورنگى

شد، و با  شان مشاتت مى هاى مشفقانه، با زبانِ  و ديگر به جاى آن مهه سخن »4«  گهى رومى ُمنايد گاه زنگى
  .داشتند كوفتند و دست از وى منى و پيوسته بر او مى. خورد شان سيلى مى دستانِ 

  .شدند يرا از مهه سو، مقابل وى سد مىو نه راه گريزى داشت، ز 

______________________________  
  .595و  594مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .52، بند 11نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 2(

  .49، بند 48نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 3(

  .6، بند 23نظامى گنجوى، خسرو شريين، بيت ) 4(

  285: روزگار، صعربت هاى 

   تيز َمَپر چون به درنگ آمدى
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و او را به ريسمان بسته، و در . اش جدا ساختند اش را از جان خسته و سپس جامه »1«  زود مرو دير به چنگ آمدى
  .چاه تاريك كنعان فرو كردند

  آن را كه منم خرقه، عريان نشود هرگز

  .كه به ميان چاه رسيد ريسمان را نيز بريدندو مهني   »2« و آن را كه منم چاره، بيچاره خنواهد شد

  جز خجلى حاصل اين كار چيست؟

  !هيچ دريغ و تأثر و تأسف و افسوس بازگشتند و مستانه و شادمان و ىب

و اكنون يوسف، پس از آن مهه تلخى و رنج در درون چاه، با تىن خسته و نزار و  »3« جاى دريغ است دريغى خبور
  .پرآواز، نشسته است

  آن ِبه كه دانا تلخ گريد جهان

  .اى ندارد و جز خداوند پناه و چاره »4« كه شريين زندگاىن تلخ مريد

  .جاست وىل خدا با او بود، و البته هر كجا خدا باشد دولت و سرفرازى مهان »5«  چاره كن اى چاره بيچارگان

______________________________  
  .35بند  43نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 1(

  .مشس تربيزى) 2(

  .27بند  16نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 3(

  .45، بند 49نظامى گنجوى، خسرو شريين، بيت ) 4(

  .3، بند 15نظامى گنجوى، خمزن االسرار، بيت ) 5(

  286: عربت هاى روزگار، ص
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  .ها، صبورى كرد و با دنياىي از اميد، در دِل آن مهه سخىت »1«  دولىت باشد هر كجا باشى

   به صرب از بند گردد مرد رسته

اى  گشتند، در ميان راه به جان بزغاله و برادران سنگدل كه سرمست و شادمان بازمى »2«  كه صرب آمد كليد بندف بسته
و به دروغ  . و با جامه خونني نزد پدر آمدند. دو با خونش نيز جامه يوسف را رنگني ساختن. افتادند و خونش را رخيتند

  .به بازى سرگرم بودمي، ناگاه گرگى در رسيد، و يوسف را دريد، و از وى تنها اين جامه خونني به ما رسيد: گفتند

كرد، اما هيچ كجاى آن را  رخيت، جامه را نيز زير و رو مى و يعقوب در حاليكه از چشمان بر آب خويش اشك مى
تان  آرى، گرگ فرزندم را دريده است، وىل گرگ نفس، كه در درون جانِ : و با آنان به كنايه گفت. پارگى نيافتدريدگى و 

  .اى به سوگ نشست و آنگاه دنياىي از مامت شد و در گوشه. و ديگر هيچ نگفت. جا گرفته است

اىن كس و رخنه من ىب    ها 

يكى از ايشان كه . اى از راه رسيد، و در كنار چاه منزل كرد قافله و در مهني ميان، »3«  كسان تو داىن هان اى كِس ىب
و دلو به ته چاه رسيد، و پيش از آنكه آب در درون دلو جاى گريد، يوسف . سقاى قافله بود دلِو خويش را به چاة افكند

  .و باال آمد، و به يكباره شگفِت مهه را برانگيخت. خود را به آن آوخيت

  و به بازار مصر. والنه و شتابان او را گرفته و پنهان كردندو اهل قافله نيز عج

______________________________  
  .53، بند 74نظامى، گنجوى، هفت پيكر، بيت ) 1(

  .76، بند 81نظامى گنجوى، خسرو و شريين، بيت ) 2(

  .1، بند 53نظامى گنجوى، ليلى و جمنون، بيت ) 3(

  287: عربت هاى روزگار، ص

  !و چه ارزان. و فروختند .آوردند

  .وال جرم به كاخ عزيز مصر درآمد »1« »َشروه ِبَثَمٍن َخبٍْس َدراِهَم َمْعُدودة«
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و از آجنا كه از خود فرزندى نداشت يوسف را به گرمى پذيرفت، اما اين  . و عزيز مصر، مهسرى در غايِت مجال داشت
و هفت سال متام با . نگاه، عاشق و دلربده يوسف شدگرمى و اقبال، ريشه در مهر و حمبت نداشت، بلكه در يك 

و خداوند اذن خطا . وىل كامياب نشد، زيرا يوسف با خدا بود. و كام خواست. هزاران حيله و فن از عشق خويش گفت
  .رو، يوسف را حىت خيال گناه نيز در سر نبود از اين. دهد منى

پرست اگر از  بر جوانان است، و در قيامت هر جواِن شهوتيوسف، حجت خداوند : فرمود امام صادق عليه السالم مى
زيباتر از تو بود ت، و هفت سال متام زىن در منتهاى : گويند كنند، و مى ناتواىن خويش گويد، يوسف را با او برابر مى

  .و بدينسان، توانست بر نفس و هوس خويش غالب باشد. زيباىي او را خواست، اما پاسخ نگفت

ديد را پيش گرفت  و مهني جا بود ديد عملى شد و يوسف راهى زندان  . و يوسف باز تن نداد. كه مهسر عزيز راه  و 
ديد، نفسى  هاى زن هوسباز عزيز مى و يوسف كه خود را در آن زندان منور و تاريك، فارغ از گناه و خواهش. گرديد

  :راحت كشيد و گفت

  .و نه سال متام، در زندان، شكيباىي و صبورى منود »2« »إلَْيه َربِّ الِسْجن أَحبُّ اىلَّ ِمما َيْدُعوَنِىن «

  صد هزاران كيميا حق آفريد

  »3« كيمياىي مهچو صرب آدم نديد

______________________________  
  .20/ يوسف) 1(

  .33/ يوسف) 2(

  .1854مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(
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   شتاب مكر شيطان است تعجيل و

   لطف رمحاىن است صرب و احتساب
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اى تلخ ديد و آشفته و سراسيمه از خواب برخاست، و ندميان  تا آنكه شىب، سلطان مصر، در خواب شريين خود، حادثه
تر از خواب خويش ديد،  و سلطان كه تعبريها را آشفته. را از خواب خود با خرب ساخت، و هر كدام در تعبري چيزى گفت

و سلطان فرمان داد . كند شناسم كه خواب را به زيباىي تعبري مى در زندان، كسى را مى: تا آنكه يكى گفت آرام نگرفت،
هفت سال متام وفور و فراواىن در پيش : و تعبري اين بود. و خواب را شنيد، و آن را تعبري منود. و يوسف آمد. او را بياورند

يشنهاد كرد كه در اين هفت سال، براى هفت سال ديگر  حاصلى، و پ و پس از آن هفت سال خشكى و ىب. است
  .و راه ذخريه كردن را نيز آموخت. ها را ذخريه كنند گندم

و از من چيز . از اين پس آزادى: و سلطان كه از نوع تعبري يوسف به وجد آمده بود با شادى و َشَعِف متام، او را گفت
  .باشند، سلطان را خواست كه وى را به وزارت داراىي خويش برگزيند ىديد مردم مصر زير بار ستم م و يوسف كه مى. خبواه

  .و سلطان نيز چنني كرد

و البته با متهيدات وى  . و هفت سال ديگر نيز فرا رسيد. گفت طى شد و آنگاه هفت سال خنست آنگونه كه يوسف مى
  .منود كسى احساس سخىت منى

  .و به كنعان نيز رسيد. فتاش مهه سو ر  و آوازه. و بدينسان، يوسف آوازه شد

و خود را . رو به راه افتادند از اين. اى به چنگ آورند و برادران يوسف بر آن شدند كه خود را به مصر رسانند، شايد توشه
و يوسف فرمان . و كمك خواستند. اما آنان وى را نشناختند. يوسف ايشان را شناخت. به مصر و نيز به يوسف رساندند

ا را گفتندداد به تعداد     جز ما برادرى ديگر با نام: اعضاء خانواده كمك شوند، و آ
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و يوسف نيز از ايشان خواست كه در نوبت ديگر برادر ديگر خود را نيز به مهراه . بنيامني نيز هست كه با ما مهراه نيست
ا نيز در نوب وگرنه سهمى بابت وى منى. بياورند اما اين بار، فقر و . ت ديگر برادر ديگر خود را به مهراه آوردندبرند، و آ

  .شان را افزون تكند رو ملتمسانه خواستند كه پيمانه فاقه، سخت آنان را آزرده بود، از اين

  :و عاجزانه گفتند

و در مهني ميان، يوسف به ايشان رو   »1« »ِزي اْلُمَتَصدِّقنيَ َوَتَصدَّْق َعَلْينا ِإنَّ اللََّه جيَْ ... يا أَيـَُّها اْلَعزيُز َمسَّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ «
و آنان سخت به شگفت آمدند، و با حريت به يكديگر نظر . كرد و از برادر ديگرشان كه يوسف نام داشت، پرسيد
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و ! تگذرد با خرب نبوده اس جز ما و پدر هيچ كس از ماجراى يوسف كه سى سال متام از آن مى: پرسيدند داشته و مى
نكند خود يوسف باشد؟ و آنگاه مهني را از : جا بود كه تيزتر از پيش به او نظر دوختند، و آنگاه يكديگر را گفتند مهني

آنكه گذشته شوم آنان را به رخ ايشان   و آنگاه ىب. باشدم من يوسف مى! آرى، برادرامن: خود وى پرسيدند و او گفت
تقوى و صبورى پيشه كنيد، كه خداوند آن را : ان گذارد و به نصيحت گفتكشد، حاصل جتربه خويش را با آنان در مي

  .و مزد و پاداش عظيم آن را ناديده خنواهد گرفت. برد از ياد منى

______________________________  
  .88/ يوسف) 1(
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   اشارت

  .سود و زيان حقيقىت است دور از فهم و هضم مهگان

  .باشند اىي كه به ظار سرشار از سودند اما به حقيقت ماالمال از زيان مىبسا چيزه

  .آموز، تنها طريق درك سود و زيان خواهد بود انديشه در زمانه عربت

   حكايت

  .هاى گور، مهجوار بود هايش با خانه شهرى كه خانه: حكايتِ . 1

  293: عربت هاى روزگار، ص

  

   سود و زيان

  

  .كنند بازند و زيان مى باشند، اما بيشرت مى بُرد و سود مىها در طلب  متامى انسان
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  .كنند منايد اين است كه زيان خود را سود و باخت خود را نيز بُرد قلمداد مى و آنچه مايه اعجاب و حريت و شگفىت مى

  .داند، مهچنان كه موسى لذا فرعون خود را بازنده منى

  .الشهداءداند، مهچنان كه سيد و يزيد خود را برنده مى

و اين . و اين بدان دليل است كه حقيقت سود و زيان و نيز باخنت و بردن دور از دسرتس فهم و هضم مهگان است
  .ها گرفته شود، و هنگام كيفر و پاداش فرا رسد واقعيت تنها وقىت روشن و آفتاىب خواهد شد كه پرده از كار انسان

شدند خداوند سوگند ياد  بود و مهگان بر سود و زيان خود واقف مىبارى، اگر اين حقيقت و واقعيت دور از دسرتس ن
  .ها در زيانند كرد كه انسان منى

   و سوگند خداوند، خود گواه آنست كه اين حقيقت بر مهگان آفتاىب
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شكار باشد، حاجت به و گرنه چيزى اگر پيدا و آ. نيست، بلكه بلكه از حيطه جتربه و ملس و احساس نيز دور است
  .سوگند خنواهد بود

  .برند ها عموماً در زيان به َسر مى سوگند به روزگار كه انسان »1« »َواْلَعْصر انَّ االْنساَن َلِفى ُخْسر«

  .روند ها از مهه سو به دنبال سود مى بينيم انسان و البته اين در حاىل است كه مى

   نور اميان

ها، كه برخوردار از اميان و باورند، سود و زيان خود را فهم  آيه آمده است قليلى از انسانكه به دنبال مهني  وىل مهچنان
  .چرا كه اميان به منزله نور است. كنند مى

  .كه هسىت و آنچه هست مهانند داروست مهچنان

  .كنند اى سالمت جسم، و بسيارى نيز سالمت زندگى و حيات را تأمني مى پاره: و داروها خمتلفند
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داند از كداميك و يا به  ى، كسى كه در شب است آن هم شىب تار، و از سوىي، چندى دارو نيز پيش رو دارد، آيا مىبار 
چه ميزان بايد مصرف منود؟ آيا از هر كدام و به هر اندازه كه مصرف كند زيان خنواهد كرد؟ آيا چنني انساىن بيشرت سود 

وىل مؤمنان در روشناىي و . ماند ان برخوردار نباشد درست به چنني كسى مىكند و يا بيشرت زيان؟ و كسى كه از نور امي مى
  .فاصله نور و روشناىي است: مهچون -مؤمنان و كافران -بنابراين، فاصله ايشان. نور هستند

  است؟ باورى است يكسان آيا كسى كه در روشىن اميان است و آنكه در ظلمت ىب »2« »َهْل َتْسَتِوى الظُُلماُت َوالنُّور«

ره گريد، اما آنكه از چنني نور  داند كه از چه چيز و به چه اندازه البته يكسان نيستند زيرا آنكه در سايه اميان است مى اى 
  و روشناىي برخودار نباشد هرگز

______________________________  
  .102/ عصر) 1(

  .16/ رعد) 2(
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  .خنواهد دانست

  دانند با هم برابرند؟ دانند با آنان كه منى آيا آنان كه مى »1« »َيْسَتِوي الَّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَّذيَن ال يـَْعَلُمونَ َهْل «

  .داند زيان خواهد كرد كند و آنكه منى داند سود مى زيرا آنكه مى. و هرگز برابر نيستند

  .آشكارا خواهد شدشود، اما روزى  و اين سود و زيان اگر چه امروز دانسته منى

و كاىف است كه . اند، اين حقيقت در مهني دنيا نيز قابل ملس و احساس خواهد بود البته بر آنان كه اهل تامل و انديشه
ها  هاى مردمان است، و از عكس العمل العمل ها و عكس نظرى بر روزگار بيفكنند، چرا كه عرصه روزگار ماالمال از عمل

  و نيز اينكه سود و زيان در چيست؟. كند و چه كس زيان ه چه كس سود مىتوان شناخت و دانست ك مى

تواند به  دهد كه انسان از چه راه مى و در حقيقت سرخنى بدست مى. كند رو خداوند به روزگار سوگند ياد مى و از اين
  .سود و زيان خود واقف شود
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ْنساَن َلفي« نگرد، و يا از باور و امياىن باال برخوردار نباشد، البته  ينه زمانه منىبنابراين، كسى كه در آي »2« »ُخْسرٍ   ِإنَّ اْإلِ
  .زيان خواهد كرد

داند چه چيز براى وى زيامنند است، و چه چيز  و منى. فهمد و خنستني زيان نيز آن است كه زيان و سود خود را منى
  .بيند كه عني زيان است لذا گاه سود را در چيزهاىي مى. سودآور

______________________________  
  .9/ زمر) 1(

آموزى بسى عزيز و گرانبهاست، و از سوىي نيز آنچه گرانبها و  و عربت. آموز است از اين جهت كه روزگار عربت) 2(
  .گريد خداوند به روزگار سوگند ياد كرده است عزيز است مورد سوگند قرار مى
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بُّوا شَ   َعسى«   .بيند، حال آنكه زيانبارتر از آن نيست لذا چنني كسى ربا را سودمند مى »1« »ْيئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكمْ َأْن حتُِ

آيد، گناهى سنگينرت از  هر ِدرمهى كه از ربا به دست مى! على جان: فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني مى
  .بيست بار زنا با َحمرم خود در خانه خدا دارد

  .و در باطن نيز عذاىب اليم به مهراه دارد. و خيلى كارها مثل ربا سودآورست، اما بسيارى سودها صورى و ظاهرى است

كسى كه در راه : منايد اما در حقيقت سود و منفعت است به عنوان منونه مهچنانكه بسيارى كارها، به ظاهر زيان مى
كند، حال آنكه در حقيقت چه  هاى خود را از دست داده و زيان مى كند در ظاهِر امر خبشى از داشته خداوند خرج مى

  .آورد منافع سرشارى كه به دست مى

  :ها پيش از والدت حضرت سيدالشهداء عليه السالم خداوند به موسى عليه السالم فرمود قرن

در دنيا هفتاد برابر آن را  اگر كسى در راه حسني عليه السالم درمهى خرج كند و يا جهت اطعام در عزاى وى هزينه كند،
  .گردامن به وى بازمى

  .داند و بازتاب آخرتى آن را تنها خدا مى. البته اين بازتاب دنياىي است
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  .ها مهواره زيان خواهند بود و نه زيان. بنابراين، سودها مهيشه سود نيستند

  .منايد اما جز سود خنواهد بود مىو يا زيان . باشد منايد اما در حقيقت جز زيان منى اى بسا چيزى كه سود مى

   پرسود و پر نقص

خواهد ظاهرى پر  وىل آنچه شيطان مى. خواهد به ظاهر زيانبار است، اما به حقيقت پرسود و آنچه خداوند از انسان مى
  .منفعت، وىل باطىن پر نقص و عيبناك دارد

   سعادت و سالمت

  .خواهد ىهاى اهلى مهان است كه انسان م حاصل و رهاورد خواست

______________________________  
  .216/ بقره) 1(
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  .هاى شيطان مهان است كه انسان از آن گريزان است كه حمصول و نتيجه دل دادن به خواست مهچنان

بياء و اوليا جارى انسان، مشتاق سالمت و سعادت است، و اين دو نيز تنها در گرو فرامني حق است كه البته از زيان ان
  .شود مى

  .كند و شيطان يار ناموافقى است كه عكس اين دو را براى انسان آرزو و متنا مى

  حق ذات پاك اللَّه الصمد

  كه بود ِبه مار بد از يار بد

   مار بد جاىن ستاند از سليم

   يار بد آرد سوى نار مقيم
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  چون كه او افكند بر تو سايه را

هيچ  مزد و منت و ىب بنابراين، سود را تنها در سخن انبيا بايد جست، كه ىب »1« مايه رامايه از تو  دزَدد آن ىب
  .گويند چشمداشت و نيز با خلوص و خشوع براى انسان باز مى

  هر نبىي گفت با قوم از صفا

ا از مردم بابت رسالت خويش مزد و پاداش و هديه منى »2« من خنواهم مزد پيغام از مشا طلبند، بلكه برآنند كه  آرى،، آ
  .مردم را اليق و سزاوار مزد و هديه كنند

  گومي مرا هديه دهيد من منى

   اى باالتر از سخنان ايشان كه آدمى را به سوى باغى پرالله و گل و چه هديه »3« بلكه گفتم اليق هديه شويد

______________________________  
  .2637و  2635و  2634مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .574مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .568مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(
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  .خواند و گلزارى پر ُسرور مى

   هاىي كه از عقِل كل است اين سخن

   است بوى آن گلزار و سرو و سنبل

  بوى گل ديدى كه آجنا گل نبود

زند جز به هالك  گمان كسى كه بر اين سخنان پاك و آمساىن پشت پا مى و ىب »1« جوش ُمل ديدى كه آجنا ُمل نبود
  .خويش نكوشيده است
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  هركه سوى خوان غري تو رود

  ديو با او دان كه مهكاسه بود

  هر كه از مهسايگى تو رود

كرد و به ارشاد و هدايت خلق خدا مهت  ذوالقرنني كه شهر به شهر سفر مى »2« ودش ش شّكى كه مهسايه ديو ىب
  :هاىي چند ديد گماشت، به شهرى رسيد كه در آن آشفتگى مى

م در كمال شادى و نشاط   .يكى اينكه بيشرت ساكنان شهر را پريان و پريزنان يافت آ

تا جاىي كه . نديد و در عني حال امنيت شهر چشمگري يافتو ديگر آنكه در متام شهر نگاهيان و َعَسس و پاسباىن 
  .آوخيت اى مى اى پرده بست، و نه كسى مقابل مغازه ها را مى وقت مناز نه كسى درب مغازه

  .شد اى نيز چندى قرب بود كه اين نيز مايه شگفىت بيشرت وى مى و مقابل هر خانه

ت فرو     بود، از يكى از ساكنانذوالقرنني كه از اين ماجرا سخت در حريت و 

______________________________  
  .1900و  1899مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .268و  267مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(
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  كسى هست كه پريامون اين شهر اطالع و آگاهى بيشرتى داشته باشد؟: شهر پرسيد

  .سال را داد اىن پريى كهنآرى، و آنگاه نش: گفت

برويد و آن پري را از آمدن من با خرب كنيد، و از ايشان نيز خبواهيد به اينجا : و ذوالقرنني به يكى از مهراهان خود گفت
  .بيايد
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ذوالقرنني : و آن پري به جواب گفت. و سخن ذوالقرنني را با او باز گفت. و به حضور آن پري رسيد. و آن شخص رفت
  .هر وارد شده است، بنابراين اقتضاى ادب آن است كه ايشان بر ما وارد شودبر اين ش

  :فرمود موالنا على عليه السالم مى

  .تر از ادب نيست هيچ چيز ماندگارتر و سودخبش »1« »الِمرياَث كاْألَدبَ «

   از ادب پر نور گْشَتست اين فلك

   وز ادب معصوم و پاك آمد ملك

  آن گروهى كز ادب بگرخيتند

و ذوالقرنني با كمال خشوع و . و آن مرد بازگشت، و پيغام پري را به ذوالقرنني رسانيد »2« ِب مرى و آِب مردان رخيتندآ
  .تواضع پذيرفت، و راهِى منزل پري شد

  :چه زيبا فرمود على عليه السالم

  .هيچ شرافىت مهچون فروتىن و تواضع نيست »3« »الَحَسَب كالَتواُضع«

  .ع منبع شرف و راه دست يافنت به شرافت استزيرا اساساً تواض

______________________________  
  .113ج البالغه، حكمت ) 1(

  .4018مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .113ج البالغه، حكمت ) 3(

  300: عربت هاى روزگار، ص

   زمهوارى تواىن نام نيكو يافت در عاملَ 
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شرافت، عظمت، : ها را مهچون تواضع دامگاهى است كه خوبرتين »1« يابد مى نگني تا خود نشد مهوار او كى نام
  .افكند ها را به دام مى بزرگى، و ينز دل

كنند، چرا كه چندان كارساز نيست،  و با آن درو منى. آيد بارى، تيغى كه كشيده و راست است در كار مزرعه به كار منى
  .افكند ها كه به دام خود مى خم داشته و لذا در يك حركت چه بسيار خوشهو تنها مرد اين ميدان داس است كه قامت را 

   چون زلف بتان شكسىت عادت كن

و . و خاشعانه و به ادب زانو زد. و به حمضر پري رسيد. و رفت. ذوالقرنني راه افتاد »2«  تا صيد كىن هزار دل در نفسى
دهد كه در اين شهر، عمرها،  و اين نشان مى. شمامن را گرفتپرسيد در اين شهرها انبوه پرياِن حماسن سپيد و شاد، چ

  چرا؟. طوالىن و بلند است

و ما از كودكى . ايد برخيزيد تا گرسنه نيستيد بر سفره ننشينيد، و تا سري نشده: پيامربان خدا به ما توصيه كردند: گفت
  .امي رو نيز تندرست و شادمان و سرزنده و از اين. مهني را به كار بستيم

  .و از مهني رو نيز ُمنَكر و فحشا و شهوت و آلودگى در ميان ما جايگاهى ندارد

خواهند و  روند و آنچه مى بندند و به ميل شكم پيش مى بر اساس اين جتربه پاك، كساىن كه اين دستور انبيا را به كار منى
  .كنند كشند، پاى گرگ شهوت را وا مى خواهند باال مى هر چه مى

  »3« دن بود كم كمن زُخورشهوت از خور 

______________________________  
  .المع) 1(

  .ابو سعيد ابواخلري) 2(

  .1374مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  301: عربت هاى روزگار، ص

  .كشاند و شهوت، انسان را تا حرام مى
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   كشد سوى حرم چون خبوردى مى

خواهد خود را سري و فربه سازد بايد به حكمت و دانش و معرفت  بارى، انسان اگر مى »1«  دخل را خرجى بيابد ال جرم
  .و مايه زمحت و رنج. روى آورد و نه به چيزهاىي كه در پايان سرگني و جناستند

   معده ار خو كن بدان رحيان و گل

   تا بياىب حكمت و ُقوِت ُرُسل

   خوِى معده زين َكه و َجو باز كن

   گل آغاز كنخوردن رحيان و  

  كشد معده تن سوى َكْهدان مى

  كشد معده دل سوى رحيان مى

  هركه كاه و جو خورد قربان شود

  هر كه نور حق خورد قرآن شود

   نيم تو ُمشك است و نيمى ُپشك هني

  .روست و پري افزود راز اينكه عمر مردم اين شهر نيز طوالىن شده است از مهني »2«  هني ميفزا پشك، افزا مشك چني

هاى  اين مردگان، اين گورها را با دندان: گذشت، و به مهراهان گفت پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله از كنار گورستاىن مى
  :پرسيدند. اند خود براى خود حفر كرده

  .حساب خوردند از بس ىب: فرمود! چگونه؟

  برد قَوت و تقويت انسان در آرى اين خطاى فاحش َبَشر است كه گمان مى
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______________________________  
  .1374مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .2479تا  2475مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  302: عربت هاى روزگار، ص

  .خوراك افزون و بسيار است

   ُقوت اصلى بشر نور خداست

كردند، يكى اين بود كه طول عمر را در  يه مىو راز اينكه انبياء خوراك كم را توص »1«  قوت حيواىن مر او را ناسزاست
ا مى. ديدند آن مى تواند در دنيا مباند و در اين ماندن نيز معرفت بياموزد، و خدا را  خواستند كه انسان تا آجنا كه مى و آ

  .دانستند و اين را نيز سعادت مى. بنده باشد

  .پشيماىن خنواهد بودو البته چنني ماندىن هرگز مايه خستگى و يا ندامت و 

و بنا باشد . و اكنون اگر به سر سطر زندگى بازگردم. هفتاد و پنج سال متام، عمر منودم: گفت كسى در حلظه مرگ مى
  .و آن جز يادگريى و ياد دادن نبوده است. ام كنم كه تاكنون كرده هفتاد و پنج سال ديگر زندگى را تكرار منامي، مهان مى

ها طول عمر را در پى ندارد بلكه عمر طوالىن انسان را نيز توأم با سالمت و نشاط و سرزندگى و البته خوراك كم تن
ها، بيشرت، از معده و خوراك و  چرا كه بيمارى. سازد ها را نيز از انسان دور مى و بسيارى از بيمارى. خواهد ساخت

  :فرمود لذا پيامرب مى. شود خوردن بسيار، ناشى مى

  »ُكلِّ داء  اْلِمْعَدُة َرأسُ «

  .شكم بارگى مايه هر درد و زمينه هر بيمارى است

. و در پرتو كم غذاىي از سالمت باالىي برخوردار است. شناسم كه در آستانه نود سالگى است و من خود پريمردى را مى
هاى  شبو بيناىي چشمانش تا آجناست كه در . اش در حدى است كه دويست هزار بيت شعر در حافظه دارد او حافظه

  .كند هاىي با خطوط ريز، زير نور ماه مطالعه مى پنجم تا هجدهم هر ماه، هر شب، كتاب
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  .رود اى است كه هر صبح بيست كيلومرت راه مى و قوَّت و توان جسمى او نيز به گونه

  .سازد مهچنان كه غذاى كم نيز پري را جوان مى. كند غذاى بسيار، جوان را پري مى! برادران و خواهران

هاى زودرس را  توانند پريى اند كه از طريق اندازه نگاه داشنت در خورد و خوراك مى و امروز در اروپا به اين نتيجه رسيده
  .كنند و عالج نيز مى. عالج كنند

  هاست چيست؟ راز قربهاىي كه مقابل خانه: ذوالقرنني پرسيد

______________________________  
  .1083بيت  مثنوى معنوى، دفرت دوم،) 1(

  303: عربت هاى روزگار، ص

  .سالمت روح و روان مردم اين شهر و ديار مرهون مهني قربهاست: پري گفت

شومي، با ديدن اين قبور  چرا كه اين قربها، قبور مادران و پدران و فرزندان ماست، و هر صبح كه از خانه بريون مى
  .كنيم سرنوشت خود را مرور مى

   مرحله آن پيشه كىنجامى آن به كه در اين 

و از . شومي كه عاقبت و اجنام كار ما نيز مهني است و پيوسته يادآور مى »1«  كه زمرگ دگران، مرگ خود انديشه كىن
  .كوشيم تا خطا و خالىف مرتكب نشومي رو در متام روز مى مهني

   مرگ مهسايه مرا واعظ شده

  .شود و انسان اگر مرگ را بفهمد و باور كند دامان مهه فسادها برچيده مى »2«  كسب و دكان مرا بر هم زده

  .زند، و نه ستم بر ستم، خواهد منود و ديگر كسى براى انباشنت و اندوخنت، امنيت ديگران را بر هم منى

  :فرمود على عليه السالم مى
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ا َحظُّ اَحدُِكْم ِمَن اْألْرِض ذاِت الطُّول واْلَعرِض قـَْيدُ « ناور، طول و  »3« »َقدِّه امنَّ ره مشا از زمني واسع و گسرتده و  مهانا 
  .عرض قامت مشا در خانه گور است

   هر كه را خوابگه آخر به دو مشىت خاك است

  »4« گو چه حاجت كه به افالك كشى ايوان را

______________________________  
  .جامى) 1(

  .443مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  .83ج البالغه، خطبه ) 3(

  .حافظ) 4(

  305: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

و هر دو نيز سنگني . كردار آدمى اگر صالح و صواب باشد غنيمت، و اگر خالف و ناروا باشد غرامت در پى دارد
  .كند و تنها به خود انسان بازگشت مى. است

  .بازتاب اعمال، مهيشگى و جاودانه است

   حكايت

  .مردى هوسناك كه افتاد و ُمرد، و شايد مرد و افتاد، اما به هوس نرسيد: تِ حكاي. 1

  307: عربت هاى روزگار، ص
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   كرامت حق

  

  .حكايت انسان، حكايت كبوتر است

نشيند،  هاى ديگر مى كند، و گاه نيز بر بام و يا بام خيزد و به اين سوى و آن سوى پرواز مى كبوتر اگر چه از بامى برمى
  .گردد الجرم دير يا زود، به مهان بام خنست باز مىوىل 

رود، و حىت   و انسان نيز كه پديد آمده و برخاسته از دل خاك است، اگر چه روزهاىي چند از عمر خويش به هر سوى مى
  .گردد د، وىل به ناگزير، روزى، دوباره سوى خاك بازمى گاه، بر كرات ديگر نيز گام مى

  خاك گويد خاِك تن را بازگرد »1« »وِفْيها نُِعْيدُُكمْ ِمْنها َخَلْقناُكْم «

  ترك جان كن سوى ما آ مهچو گرد

______________________________  
  .55/ طه) 1(

  308: عربت هاى روزگار، ص

   ترى  جنس ماىي پيش ما اوىل

  »1«  به كه ز آن تن وارهى َوز آن ترى

  كبوتر كردار

  .گونه مهانندى را دارد مانند نيست، بل عمل و كردار وى نيز اينو البته انسان تنها خود به كبوتر 

گذارد، و  شود، اگرچه در اين دنيا براى چند روزى جوالىن داده و تأثريى مى بنابراين، رفتار و عملى كه از انسان صادر مى
  .گردد خود انسان بازمىحىت ممكن است به ظاهر بر ديگران نيز سود و يا آسيىب برساند، اما دير و يا زود، به سوى 
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آنچنان   »3« »جزاءُ الَشر اّال فاِعله  وَلْن يـَُفوَز بِاخلَِْري اّال عاِمُله َوال ُجيْزى« »2«  هر چه كىن مو به مو بر تو رسد دم به دم
   گرم است بازار مكافات عمل

جواب  پاسخ و ىب از اين رو هيچ عمل و كردار و رفتارى از انسان ىب »4«  چشم اگر بينا بود هر روز روز حمشر است
  .ماند منى

  »5« هر عمل اجرى و هر كرده جزاىي دارد

  مِن رفتار

  :البته؛ عمل انسان با كبوتر يك تفاوت دارد

  آيد تفاوتى خنواهد كرد، و در رود و آن زمان كه باز مى كبوتر آنگاه كه مى

______________________________  
تر است كه  جان را رها كن و با شتاب به نزد ما بازگرد كه از جنس ماىي و شايسته: گويد خاك به تن خاكى آدمى مى) 1(

  .4422و  4421مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت . پيش ما باشى، و از تن و رطوبت آن رها شوى

  .رفعت مسناىن) 2(

  .33ج البالغه، نامه ) 3(

  .صائب تربيزى) 4(

  .حافظ) 5(

  309: عربت هاى روزگار، ص

گردد فربه و عظيم و چند  بل وقىت كه به سوى انسان بازمى. گونه نيست اما عمل انسان اين. حقيقت مهان است كه بود
  .چرا كه به حمض پديد آمدن، رو به رشد و افزون شدن خواهد بود. برابر است

مىن كه از كوهى بلند فرود مى   .تر خواهد شد تر و درشت تر و عظيم فروتر آمدن فربه آيد و با درست مثل 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

زيرا هر عملى در . براين اساس، عمل هر چند ُخرد و كوچك و ناچيز ُمنايد، اما بازتاب آن بزرگ و عظيم خواهد بود
  .موافقت و يا خمالفت با خداوند است

  .و خداوند نيز عظيم است

  .م نيز نيايد، اما اگر در چشم نشيند جانكاه و سنگني استو شايد به چش. بارى، يك سر مو اگر چه چيزى نيست

  گرچه يك مو بُد گنه كاو جسته بود

  »1« ليك آن مو در دو ديده رسته بود

   غنيمت و غرامت

تر  بلكه براى مهيشه بازتاب عمل سنگني. گاه، برابر خنواهد بود از اين رو كفه عمل هرگز با كفه بازتاب و نتيجه خود، هيچ
  .تر است عظيمو 

بلكه  . باشند يعىن تنها اعمال بد و ناروا نيستند كه برخوردار از غرامىت سنگني مى. و اين تنها خصيصه اعمال بد نيست
  .و اين مقتضاى عدل و عدالت است. كردار و رفتار َحَسن و صاحل و خوب نيز غنيمىت عظيم به دنبال دارند

منود جاىي براى خدشه و نقض و ايراد نيز باقى بود، اما  گونه مى ال خوب اينآرى اگر تنها اعمال بد و يا حىت تنها اعم
  .يابند بينيم كه نه تنها اعمال خالف و ناصواب كيفرى عظيم دارند بلكه كردار شايسته و صالح نيز پاداشى بزرگ مى مى

  بنابراين خداوند عظيم و بزرگ بر اساس عدل و يكسان نگرى اگر بزرگى و

______________________________  
  .107مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  310: عربت هاى روزگار، ص

  .نصيب نكرد را نيز از آن ىب» كيفر«داد، » پاداش«عظمت را به 

اى از سيب را  خواهد اگر دانه اى است كه مهواره طالب بزرگى و عظمت و بيشرتى است، و مى و البته انسان نيز به گونه
  .مىن از سيب به دست آوردكارد، خر  مى
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وگرنه خويش را از انصاف و منطق . ارزش ديگر نيز بايد داشته باشد هاى ىب آورد، وىل مهني توقع نيز در خصوص دانه و مى
  .دور ساخته است

ها تنها  و اساساً تفاوت دانه. ها چه باشند كند كه دانه و هيچ تفاوت منى. بارى كار خاك رويش، تكثري و زيادت است
  .اى را به خاك ندهد و هر دانه. ها بكوشد براى انسان قابل امهيت است، بنابراين خود نيز بايد در انتخاب صحيح دانه

   جاودانه

اى پر تنگنا و  و دنيا با مهه بزرگى كه دارد، عرصه. منود و البته اگر كار خاك، تكثري نبود، زندگى انسان نيز نابسامان مى
  .شد مشقت ساز مى

آورد ديگر زمني با متام وسعىت كه داشت،  خاك در برابر هر دانه گندم به جاى هفتصد دانه يك دانه پديد مى آرى، اگر
  .ها بسى انبوه و فراوان است شد باز پاسخگو نبود، چرا كه مجعيت انسان زار مى و اگر تنها گندم. منود تنگ و باريك مى

حد و  ست، و حجم ساعات و آنات و روزهاىي كه در پيش دارد ىبمهچنني از آجنا كه انسان موجودى ابدى و جاودانه ا
رو بايد در برابر هر عمل پاداشى عظيم به چنگ آورد، وگرنه در قبال هر عمل خري اگر يك پاداش،  پايان است، از اين ىب

  .هد بودآن هم به مهان ميزان، دريافت كند، زندگى و حيات با مهه جاودانگى و وسعت بر او جهنمى دردناك خوا

شت مى شت، حمصول عمل است. خواهد وىل خداوند انسان را براى    .و 

و حيات و زندگى هر چند طوالىن باشد، در برابر ابديت كه . پذيرد و عمل در طول حيات و زندگى، صورت مى
   منايد، پس چاره منتهاست كوتاه مى ىب

  311: عربت هاى روزگار، ص

چند ناچيز و ُخرد باشد، فراوان و انبوه باشد، و اين فراواىن جز با پيوستگى حاصل جز اين نيست كه نتيجه عمل، هر 
  .شود منى

جوشد، اما به دليل پيوستگى، انبوه  بلكه تنها از نقاطى حمدود و معدود آب مى. كه متام نقاط زمني چشمه نيست مهچنان
  .دارد شده و مزارع بسيارى را سبز و با مثر نگاه مى
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ها از دل آن  ها و موهبت ماند كه انواع نعمت اى مى هر يك از كردار ُخرد و ناچيز انسان به چشمهدر قيامت نيز 
  .جوشد و اين جوشش به بلنداى ابديت پايدار و پيوسته است مى

   كرمي

خويش   و طبيعتاً به ميزان َكَرمِ . باشد كرميى كه دستانش باز و باسط و گشاده مى. و از اين مهه گذشته خداوند كرمي است
و . پايان است منتها و ىب خبشد از آن روست كه كرامت وى ىب و اگر انسان را عمرى جاودانه و ابدى مى. كند كرامت مى

حِد وى را منايان سازد آيينه ابديت و  حصر و ىب اى متام منا، مناى كرم و اكراِم ىب تواند به گونه اى كه مى به ديگر سخن آيينه
  .جاودانگى است

   ام است و فيض او عميمفضل او ع

   انتها ُجودش قدمي لطف او ىب

و مهني، . كند چنني كرم و كرامىت را نيز از دست خواهد داد و البته كسى كه بر چنني خداوندى پشت منوده و اعراض مى
  .شود كه تا شام ابد در جهنمى سوزان از حسرت و ندامت به آتش نشيند مايه آن مى

  كردار خري

شت است كه خري، خوب و صالح باشد، و عملى خري خواهد بود كه مورد و البته عمل و  رفتار و كردارى پديد آور 
  .فرمان خداوند باشد، و نيز براى خداوند صورت پذيرد

  مهچون احسان و نيكى منودن كه خواست خداوند است، و اگر انسان آن را نيز

  312: عربت هاى روزگار، ص

  .ى خري است و هر چند اندك باشد وىل پاداش عظيم دارد و ماندگار خواهد بودبراى خداوند به كار بندد، عمل

  ها مباند حمسنان مردند و احسان

  اى خنك آن را كه اين َمركب براند

  ُمرد حمسن ليك احسانش َمنُرد
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ات كند و با لطف و عناي و خداوند نيز از سر كرامت آن را مكافات مى »1« نزد يزدان دين و احسان نيست ُخرد
  .گويد مشار و پيوسته خويش پاسخ مى ىب

  چيست احسان را مكافات اى پسر

  »2« لطف و احسان و ثواب معترب

  پاسخ ماندگار

كه عمل نيز  پاسخ خنواهد بود، و پاسخ نيز ماندگار و مداوم است، مهچنان بنابراين، هيچ عملى، خواه خري و خواه شر، ىب
  .رود منىباشد، و هرگز از ميان  گونه مى اين

از اين رو دانشمندان برآنند تا صوت داود و نيز مناجات موسى و هم فرياد عيسى را در فلسطني بدست آورند زيرا بر اين 
  .باورند كه هيچ عملى در اين دنيا از ميان خنواهد رفت

ق جتهيزات خود به صدا گرى در پنج هزار سال پيش از ميالد مسيح، ساخته بود، از طري اى كه كوزه مهني دانشمندان كوزه
و طبيعى است كه وقىت . اند گر هنگام ساخت كوزه به آن مرتمن بوده است، بدست آورده اند، و آهنگى كه كوزه درآورده

  .وار با خود خواهد داشت پاى عمل براى مهيشه در ميان باشد، عكس العمل و بازتاب آن را نيز سايه

______________________________  
  .1204و  1201و  2571ى معنوى، دفرت چهارم، بيت مثنو ) 1(

  .2569مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  313: عربت هاى روزگار، ص

  .اى ديگر اى است و در آخرت به گونه البته عكس العمل در دنيا به گونه

طول نينجاميد، و  دار گفت، و قنرب سخت آزرده شد، و چندان به كسى به قنرب، غالم على عليه السالم، سخىن نيش
ناليد، و على عليه السالم   و از شدت سوزش و درد مى. شايد فرداى مهان روز بود، كه مارى نيش خود را به وى فرو كرد

  .گر شد دار است كه در اين دنيا به صورت نيش مار جلوه اين بازتاب مهان سخن نيش: گفت
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  .منايد مىاى ديگر رخ  گمان بازتاب اين امر در آخرت به گونه و ىب

  .وىل آنچه مسلم است از وى جدا خنواهد شد

   شت

چرا بايد كيفر و يا پاداش اعمال انسان كه طى عمر كوتاه خود در دنيا صورت : كسى امام صادق عليه السالم را گفت
  داده است، جاودانه و ابدى باشد؟

گمان هر  معصيت سپرى ساخت، ىب كسى كه خداوند به وى عمرى ارزاىن داشت و آن را در طاعت و: حضرت فرمود
كشيد، و نادم  زيست يزيد بود، و دست از كار خود منى چه بر روزگار يزيد اگر به جاى سى و دو سال تا ابديت نيز مى

گفت، اما  مهچنان كه پس از واقعه كربال از ندامت خود مى. شد اما صورى و به دروغ و كاذب بود شد، و يا مى نيز منى
د در يورش به شهر مدينه، شهر پيامرب پاك خدا، هفده هزار نفر را به خاك و خون كشيد، و مزار پاك تنها يك سال بع

و چندان به طول ! و آنگاه دوباره از ندامت و پشيماىن خود گفت. پيامرب را اصطبل حيوانات قشون خود ساخت
  .نينجاميد كه فرمان ختريب كعبه، و نيز به آتش كشيدن پرده آن را داد

. خواهد براى ابديت يزيد باشد، و اين حقيقت در متام مدت عمر كوتاه وى به خوىب پيدا و آشكار است براين، يزيد مىبنا
  .رود، كه البته براى مهيشه با او خواهد بود و با چنني خواسىت كه عني آتش است، از دنيا مى

   خواست براى مهيشه على باشد، و اين مهچنان كه على بن ابيطالب مى

  314: ت هاى روزگار، صعرب 

  .حقيقت مسلم و صادق را در عمر نه چندان بلند خود نشان داد، و نشان داد كه هر چه مباند مهان است و بس

  .درست مثل قاىل باىف كه تنها نيمى از قاىل را بافته، اما از مهان نيمه پيداست كه نيم ديگر آن را چگونه خواهد يافت

شت است كه در دنيا به صورت آرامش، و در آخرت نيز به صورت جنات و قصور و البته چنني خواسىت عِني  رضوان و 
  .گر است و رضوان حق جلوه

   ميهمان عمل
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براين اساس، در قيامت، مهه، ميهمان عمل و خواست خويشند، و عمل و خواست اگر مبارك باشد، نتيجه و بازتاب آن 
  .ى در كار نيستمبارك و اگر ناميمون باشد جز ناميموىن حاصل

   مهرها را مجله جنس مهر خوان

   قهرها را مجله جنس قهر دان

  ال اباىل ال اباىل آورد

پس در حقيقت، انسان، در قيامت بر سفره خود نشسته است، و البته كسى  »1« زانكه جنس هم بـَُوند اندر خرد
يابد، و  و ظامل و ظلم تنها در دنيا معنا مى. ستتواند كسى را از سفره خود دور و جدا سازد، و اگر چنني كند ظامل ا منى

  .در آخرت جز عدل و قسط چيزى ديگر حاكم خنواهد بود

   هوس

بلكه بايد . هاى خود است، سزاوار نيست كه اعمالش ناروا و ناصواب باشد و حال كه انسان بر سفره اعمال و خواست
  است و بس، و پريوى از هوا و هوس آدمى را از اين راه پر و راه خدا مهني. عملى جز خري خنواهد و جز خري اجنام ندهد

______________________________  
  .2984و  2983مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  315: عربت هاى روزگار، ص

  .دارد خري و مبارك دور مى

   باش دوست با هوى و آرزو كم »1« »فـَُيِضلََّك َعْن َسبيِل اللَّهِ   َوال تـَتَِّبِع اْهلَوى«

  .توان فائق شد و البته جز با مدد خداوند بر هواهاى خويش منى »2«  چون ُيِضلُّك عن سبيل اللَّه اوست

  جام هو از هواها كى رهى ىب

  .و كسى كه دست از هواهاى خود ِبُشويد پاينده و جاودانه خواهد بود »3« اى زهو قانع شده با نام هو
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   ام چون زجان ُمردم زجانان زنده

آيد، مهچنانكه مردگى و كورى  هواىي به چنگ منى بارى، پايندگى و زندگى جز در سايه ىب »4«  ام نيست مرگم تا ابد پاينده
  .رويد زار هوس و هوا منى جز در شوره

   حقيقت سراىي است آراسته »5« » َشرِْيُك اْلَعمى  َواْهلَوى«

   هوا و هوس گرد برخاسته

  گردنبيىن كه جاىي كه برخاست  

  »6« نبيند نظر گرچه بيناست مرد

   بازتاب يك هوى

  :اى از هواپرسىت و نيز بازتاب آن را ياد كنيم حال منونه

______________________________  
  .26/ ص) 1(

  .3743مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .3453مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .مشس تربيز) 4(

  .31ج البالغه، نامه ) 5(

  .691سعدى شرياز، متوىف ) 6(

  316: عربت هاى روزگار، ص
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يكى از روزها . خواند رفت و با اذان خود مردم را به مسجد و مناز مى كسى سالياِن سال بر مناره مسجد مشهوِر شهر مى
و . و طنازو حوض آب را ديد، و كنارش دخرتكى ناز . داد چشمانش به خانه مهجوار افتاد و در حاىل كه اذان سر مى

  .و مرغ دلش از روزنه چشم گرخيت، و بر زلف دخرتك آوخيت. نگاهش تيزتر كرد

و پدر . درب را كوفت. و خود را شتابان به خانه دخرتك رسانيد. و مؤّذن پايني شد. دخرتك رفت. اذان به پايان رسيد
  .و وى را شناخت. درب را گشود

پدر . خواهم و اسري بىت سيمني تن، واو را مى. دمل در خانه مشاست: فتهيچ سخىن كه زمينه را فراهم سازد گ و مؤذن ىب
دخرتك شام : مؤذن گفت. ما مسلمان نيستيم، و مرام و مسلك ما زرتشىت است، و تو نيز مسلمان: تبسمى كرد و گفت

  شوى؟ زرتشىت مى: و پدر با شگفىت پرسيد. و دين من دين اوست. دل و دينم را برد

طى مرامسى و پيش متام هم كيشان من مهني شهادت را : پرسيد. پس مرا هم كيش خويش بدانيد آرى، از اين: گفت
و . آرى، و پدر پذيرفت و مهه را دعوت منوده و ضيافىت عظيم برپا ساخت، و مؤذن نيز حضور يافت: خواهى داد؟ گفت

ز وى خواستند كه راه حجله را پيش  و آنگاه در ميان اوج هلهله و شادى ا. از گرايش خويش به آيني زرتشت خرب داد
و ندانستند كه . ها باال شد و به پله آخرين نرسيده بود كه پايش لغزيد و معلق زنان فرو افتاد و او نيز شتابان از پله. گريد

  .و يا ُمرد و افتاد. افتاد و ُمرد

  .هاى خويش نباشيد رام و مطيع هوس »1« »َوال تـَْنقاُدوا ِالْهواِئُكم«

  ى معتكف كاخ هوس بايد بودتا به ك

  »2« كاروان رفت دال رو به رهى بايد كرد

______________________________  
  .105ج البالغه، خطبه ) 1(

  .مال هادى سبزوارى) 2(

  317: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت
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  .ماند وجود آدمى به آينه مى

مهچنان كه اگر اين آينه رو به نفس و . منايد و زيباىي منى آينه وجود آدمى اگر با خداوند مقابل و مواجه باشد جز خوىب
  .گذارد هوا و هوس باشد جز زشىت و پليدى به منايش منى

   حكايت

  .ُفَضيل كه الجرم فضل خداوند را نصيب برد، و پس از آن مهه سياهى به آن مهه روشىن رسيد: حكايتِ . 1

  .گفت ها را مى ديد و ناگفته ا مىها ر  نام و نشان كه ناديده آن وىلِّ ىب: حكايتِ . 2

  319: عربت هاى روزگار، ص

  

  آينه وجود

  

  .كنند ها برابر هر چيز كه باشند مهان چيز را منعكس مى آينه

  .اگر مواجه با مزرعه باشند مزرعه، و اگر موازى و مقابل با مزبله باشند مزبله را نشان خواهند داد

  .چيزى باشد اما چيزى ديگر را بر صفحه خود منايش دهد اى رو به و هرگز امكان اين نيست كه آينه

  .اى خار را ظهور و جلوه دهد امرى ناشدىن و ناممكن است اى از گل باشد اما بوته اى روياروى بوته بارى، اينكه آينه

  .و انسان نيز چيزى درست شبيه به يك آينه است

   َمَثل ما بـَُود در اين عاملَ 

  و اين آينه اگر رو به خداوند باشد صفات پاك و زيبا و شايسته خداوندى را »1«  كم و كاست مهچون آيينه ىب
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______________________________  
  .مشسى 1286مريزا حسن خان صنعى، متوىف ) 1(

  320: عربت هاى روزگار، ص

  .د صدق، مهر، كرامت، رمحت، مجال، جالل، و شكوه به منايش مى: مهچون

   ف و زاللخلق را چون آب دان صا

  خوب رويان آينه خوىب او »1«  اندر آن تابان صفات ذواجلالل

و اگر اين آينه رو به شيطان و شهوت و هوا و هوس باشد، جز پليدى و پسىت و  »2« عشق ايشان عكس مطلوىب او
  .منايد مهرى، چيزى ديگر منى ناپاكى و نارواىي و زشىت و سنگدىل و ىب

   صفات حق

  .كنند هر ميزان كه موازى باچيزى باشند به مهان ميزان نيز آن چيز را نشان داده و ارائه مىها به  البته، آينه

اى برابر و روبرو باشد، طبيعتاً خبشى از مزرعه و اگر، به متامى، موازى با مزرعه  بنابراين، اگر تنها خبشى از آينه با مزرعه
كه با خداوند مواجه و برابر باشد به مهان قدر و اندازه از صفات باشد متامى آن را خواهد منود و آدمى نيز به هر اندازه  

  .زيباى حق آشكارا خواهد منود

  .براين اساس، اگر فرشتگان بر آدم سجده بردند از آن رو بود كه در آينه وجود وى خدا را به متامى يافتند و ديدند

ر او سجده پيش آيَنه زيرا كه آئينه وجود . منايند اى هستند كه متام ُمنا خدا را مى چرا كه انبيا هر يك آينه »3« ست از 
  :كه ابراهيم فرمود مهچنان. اند خويش را به متامى، با او موازى و برابر ساخته

______________________________  
  .3172مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .3181 مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت) 2(

  .3260مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 3(
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  321: عربت هاى روزگار، ص

ها و زمني  من تنها مواجه و روبروى كسى هستم كه آفريدگار آمسان »1« »َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَّذي َفَطَر السَّماواِت َواْألَْرضَ «
  .است

   خط و خال تو چو بر لوح دمل نقش بست

   د از يادمنقش هر صورت زيبنده ِبربُ 

  جبز از درس غم عشق نياموخت مرا

اد استادم توان  يعىن در آينه وجود من، و در پياله قلب من، جز عكس رخ يار، چيزى منى »2«  روز اول كه َسَبق پيش 
  .ديد

بارى، عكس رخ ياِر حمبوب و يكتا و ازىل، در جاى جاى حيات و زندگى ابراهيم  »3«  امي ما در پياله عكس رخ يار ديده
  .پيدا و آشكار است

  ام اال خدا نيست اندر جبه

  ؟»4« چند جوىي در زمني و در مسا

چرا كه ذكر به معناى نام خدا و يا . رود، جز اين نيست و حقيقت ذكر، كه اين مهه در آيات و روايات به آن اشارت مى
  .بلكه ذاكر كسى است كه با كردار و رفتار خويش ديگران را به ياد خدا افكند. باشد ت وى بر زبان راندن منىصفا

دارد، اما در منش و روش و رفتار خويش  چرخاند، و يا زبان را نيز به زمزمه وامى كسى كه پيوسته تسبيح را به دست مى
مهچنان كه اگر كسى با بندگان . كند، او غافل است و نه ذاكر اى رحم و رمحت نسبت به عباد خداوند چاشىن منى ذره

  خداوند از سر رحم و عطوفت و مهرباىن رفتار كند هر چند كه بر زبان يا رحيم و يا

______________________________  
  .79/ انعام) 1(

  .مال هادى سبزوارى) 2(
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  .حافظ) 3(

  .مشس تربيزى) 4(

  322: عربت هاى روزگار، ص

  .و نه غافل. گويد او به ذكر يا رحيم و يا رمحن ذاكر استرمحن ن

   ذاكران

  .و البته جز انبيا و اوليا هيچ كس، به حقيقت و متام معنا، ذاكر خنواهد بود

و جز ايشان هر كسى به فراخور معرفت و استعداد خويش رو به . باشند چرا كه تنها ايشانند كه آيينه متام مناى حق مى
  .ُمناياند ها و خصال نيكو را مى به مهان ميزان نيز خوىبخداوند دارد، و 

   مالك

ترين مالك و حمك جهت تشخيص اين حقيقت است كه وى تا چه ميزان  هاى انسان دقيق خوىب: توان گفت از اين رو مى
آراسته باشد به زيرا كه به هر ميزان به صفات خوب و نيكو . آينه وجود خويش را برابر و مواجه با خداوند ساخته است

  .هاى خويش، نيكى و خوىب خواهد ديد ها و نيكى و البته به پاداش خوىب. مهان ميزان رو به سوى خداوند دارد

چرا كه به ُمين مواِجَهه با . رسد از سوى خداوند است از اين رو بايد پذيرفت كه آنچه از نيكى و خوىب به انسان مى
  .خداوند به او رسيده است

كند از آن جهت است كه رو به نفس  هاىي كه به انسان رو مى مهچنان كه بدى »1« »ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّهِ  ما َأصاَبكَ «
  .دارد

  »َوما َأصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ «

   ميزان معرفت

رتين معيار و ميزان معرفت، نسبت به انسا ها و بدى بنابراين، َحَسنات و سيئات و خوىب چرا كه اگر . باشد ها مى نها، 
  انسان سراسر خري و رمحت و خوىب باشد پيداست كه آيينه وجود خويش را به متامى رو به سوى خداوند
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______________________________  
  .79/ نساء) 1(

  323: عربت هاى روزگار، ص

رتين گواه ا. داشته است ست كه آيينه وجود را رو به هوس و و اگر سراپا خطا و خالف و زشىت و پليدى باشد، خود 
اى از اين دو باشد، نشان از اين حقيقت دارد كه خبشى از وجود خود را رو به خدا داشته و  و اگر آميزه. نفس دارد

  .خبشى ديگر نيز رو به نفس دارد

و خبشى ديگر رو به  اى كه خبشى از آن رو به مزرعه باشد درست مثل آيينه. اند گونه ها اين و البته، كثريى از انسان
  .اى مزبله

  .دهد اى رو به مزرعه و يا موازى با مزبله باشد، براى مهيشه مهان قسم را نشان مى وىل از ياد نربمي كه اگر قسمى از آينه

رود كه پيش برود، و نيم ديگر  بلكه اگر خبشى از آن رو به نفس باشد بيم آن مى. گونه نيست اما آيينه وجود انسان اين
  .ا نيز با نفس موازى سازدآن ر 

رود، جز آنكه از مهان ابتدا به گرد آن خطى   گذرد پيشرت مى افتد، و هرچه بيشرت مى اى مى درست مثل خاىل كه بر شيشه
  .كشيده و آن را مهار كنند

  .شود كه در كنار هر يك از معاصى توبه و بازگشىت داشته باشيم رو به تكرار تاكيد و توصيه مى از مهني

  .رود كه نيم ديگر آن نيز اين گونه شود مهچنني، اگر نيمى از آيينه وجود انسان رو به خدا باشد اميد آن مى

رتين حالت براى انسان حالت ميان بيم و اميد، و خوف و رجاء مى از اين ها و  خوف و بيم نسبت به پليدى. باشد رو 
  .هاى خويش ها، و اميد و رجاء نسبت به خوىب زشىت

   بيم مايه

  .باشند هاى انسان هر چند اندك باشند مايه بيم و خطر مى بنابراين، بدى

  .اى خطرخيز، افت و سقوط كردند مهچنان كه طلحه و زبري از مهني راه به مهلكه
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مهچنان كه ُحر و كسى مثل . توانند مايه اميد و سعادت باشند هاى انسان نيز هر چند كم و ناچيز باشد البته مى و خوىب
   ضيل از اين طريق به سيادتفُ 

  324: عربت هاى روزگار، ص

  .و سعادت رسيدند

  :ايد، اما ماجراى فضيل را نيز بشنويد گمان داستان حر را شنيده ىب

  .هاى روشىن نيز در زندگى داشت كه مايه اميد بود ها و روزنه اما نقطه. او دزدى چريه دست، پر مهارت، و با مهابت بود

اى يورش آوردند، كه بس حمتشم بود، و با خود  ه است كه شىب به مهراه مهدستان خود به قافلهدر احواالت وى آمد
  .هاىي فراوان داشت ها و سرمايه ثروت

ديد به دستماىل كوچك و   گشودند، ناگاه چشمان وى كه تيز مى آن شب، در حاليكه مهدستان فضيل بارها را مى
بارها را به : و در مهني ميان فضيل گفت. نبود» آية الكرسى«درون آن چيزى جز و . خورده افتاد، آن را نيز گشودند گره

چرا؟ : گفتند. آرى، و هيچ تأىن و تأخري نكنيد: بازگردانيم؟ گفت: و مهدستان شگفت زده پرسيدند. اهل قافله بازگردانيد
دانيد كه   اما مشا نيز هيچ مى. دامن مى: فتگ. امي اى با اين مهه بار و ثروت به جنگ نياورده داىن كه تاكنون قافله هيچ مى

اش حمفوظ  كسى اين آيات را با اين قافله مهراه منوده باور و معتقد بوده است، كه با وجود اين آيات، بار و سرمايه
ما دزد : وىل فضيل برافروخت و گفت. برمي تا بداند كه از اين آيات نيز كارى ساخته نيست حال ما مى: ماند؟ گفتند مى

  .امي و نه دزد باورهاى مردم پارچه

ما دزد اعتقاد و باور مردم نيستيم و نبايد ديگران را از خدا : گويد اين حرف يك دزد است كه مى! برادران و خواهران
  .برانيم، يعىن اگر خود دورمي نبايد ديگران را نيز دور بسازمي

اى او هزار دينار طال خواهد بود اما دانيد كه اگر كسى ديگرى را كشته و جانش را ب عزيزان هيچ مى گريد ديه و خون 
  .و اين صريح آيات كتاب خداست. ها برابر است اگر كسى، يكى را از خدا دور بسازد، جرم وى با كشتار متام انسان

  و اگر. كنيد، از راه خدا نيز مأيوس نسازيد پس، اگر كسى را به سوى خدا تشويق منى

  325: عربت هاى روزگار، ص
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  .شويد باعث آلودن وى نيز نباشيد كسى را از گناه مانع منى

مبادا، لذت گناه را در كام كسى بچشانيد و گرنه از آن پس خود نيز در عقوبت و كيفر آن گناه با وى شريك و سهيم 
  .خواهيد بود، و پيش از آنكه به پاى وى بنويسند خنست در كارنامه مشا خواهند نوشت

   سنىت هر كه آن بنهاد ناخوش

   سوى او نفرين رود هر ساعىت

  ها مباند نيكوان رفتند و سنت

هاى روشن در حيات فضيل، سراجنام كاِر وى را به  ها و روزنه گونه نقطه و به اين »1« ها مباند وز لئيمان ظلم و لعنت
  .اى از آيات كتاب خدا توبه كرد و بازگشت صالح و اصالح كشيد، و شىب با شنيدن آيه

   كردى تو نامه عمر خويشگر سيه  

ا كه كردسىت تو پيش    توبه كن زآ

   عمر اگر بگذشت بيخش اين دم است

   من است ش ده اگر او ىب آب توبه

   بيخ عمرت را بده آب حيات

   تا درخت عمر گردد با نبات

  ها از اين نيكو شدند مجله ماضى

ود حقوق ضايع شده ديگران را نيز به ايشان باز گردانيد، و به و البته به دنبال توبه خ »2« زهِر پارينه از اين گردد چو قند
  .منودند و آنان نيز بزرگوارى منوده، و گذشت و اغماض مى. هر شهر و ديار رفت، و پوزش خواست، و خبشش طلبيد

______________________________  
  .744و  743مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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  .2223تا  2221م، بيت مثنوى معنوى، دفرت پنج) 2(

  326: عربت هاى روزگار، ص

   اگر آيد زدوسىت گنهى

   به گناهى نبايد آزردن

  ور زبان را به عذر بگشايد

   بايد آن عذر بِپُذردن

   زانكه نزديك خبردان َبرتَست

شود، و به دنبال آن نيز از آمرزش خويش هيچ  اى را پذيرا مى و البته خداوند چنني توبه »1«  عفو ناكردن از گنه كردن
  .دارد دريغ منى

  پذير توبه آرند و خدا توبه

  امر او گريند و او نعم االمري

   چون برآرند از پشيماىن َحنني

ْذنِبني
ُ
   عرش لرزيد از اىنُ امل

  آنچنان لرزد كه مادر بر ولد

  كشد باال مىدستشان گريد به 

  كاى خداتان واخريده از غرور

  نك رياض فضل و نك رب غفور

   بعد از اينتان برگ و رزق جاودان
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و آنگاه اين تائب مقبول، راهِى سرزمني مكه شد، و سى سال متام به آموخنت  »2«  از هواى حق بود نه از ناودان
  .غمبار داشت اى و در اين ساليان دراز هيچ خننديد، و پيوسته، چهره. پرداخت

______________________________  
  .573رشيد و طواط، متوىف ) 1(

  .3628تا  3624مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  327: عربت هاى روزگار، ص

  اى بردار موضع تاريك و سرد

  صرب كردن بر غم و سسىت و درد

   چشمه حيوان و جام مسىت است

   ها مهه در پسىت است كآن بلندى

   اران مضر است اندر خزانآن 

ار است آن خزان مگريز از آن    در 

  مهره غم باش و با وحشت بساز

  :و گفت. روزى كه جوان سى و دو ساله فضيل ُمرد، سراپا شادى و سرور شد »1« مى طلب در مرگ خود عمر دراز

  .نظرى دارد پذير بر من اكنون كه اين غم سنگني بر من فرود آمده است دانستم كه آن بار توبه

   تا تواىن بنده شو سلطان مباش

  خدمت اكسري كن مس وار تو »2«  زخم كش، چون گوى شو، چوگان مباش

  نيكبخىت را چو حق رجنى دهد »3« كش اى دل از دلدار تو جور مى
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  ليك چون رجنى دهد بدخبت را »4« د رخت را نزديكرت وا مى

  »5« او گريزاند به كفران رخت را

______________________________  
  .2265تا  2261مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .1868مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .3475مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  .2916مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 4(

  .2915مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 5(

  328: عربت هاى روزگار، ص

دانست كه هر كس را خداوند خوش ندارد  و خوبرت مى. دانست كه بال هديه و نشانه دوسىت خداست خوب مى فضيل
  .گشايد ها را بر وى مى ها و شادى ها و راحت باب نعمت

   داد فرعون را صد ملك و مال

  در مهه عمرش نديد او دردسر »1«  تا بكرد او دعوى عز و جالل

  تا ننالد سوى آن حق بد گهر

   د او از مجله ملك اين جهاندا

  »2«  حق ندادش درد و رنج و انُدهان

   مكتب فضيل
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از اين رو . كوشيد كه ديگران را نيز خالصى و رهاىي دهد كشيد، بلكه مى و فضيل تنها گليم خود را از آب بريون منى
  .مكتىب برپا داشت، و شاگرداىن را نيز پرورش داد

اما مرگش فرا رسيد، و پيش از مرگ و . بود، و فضيل نيز به او اهتمامى فراوان داشتاز ميان شاگردان يكى سخت كوشا 
هاى آخر و پاياىن بر وحدانيت  در حاىل كه در بسرت احتضار بود فضيل به بالني وى آمد و از او خواست كه در اين حلظه

  .و فضيل كوشش بسيار كرد، وىل مؤثر نيفتاد. اما نداد. حق گواهى و شهادت دهد

  به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

   اش ماالمال از غم شد، و اين ماجراى و فضيل، از آن پس، دوباره چهره »3«  گليم خبت كسى را كه بافتند سياه

______________________________  
  .4195مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .202و  201مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .791توىف حافظ، م) 3(

  329: عربت هاى روزگار، ص

  .برد جاخنراش را هرگز از ياد منى

  .اند تا آنكه شىب به خواب ديد قيامت برپاست، و مردگان نيز از گورهاى خود برخاسته

  شود بس عجب در خواب روشن مى

  :كنند و ناگاه شنيد كه ندا مى »1« شود دل درون خواب روزن مى

اند، و  بيند كسى را با زجنري بسته رفت، مى و در مهني ميان كه هر كس به سوىي مى »2« »أَيـَُّها اُلمْجرُِمونَ َواْمتاُزوا اْليَـْوَم «
  .برند با شدت و خشونِت متام مى

  بند پنهان ليك از آهن برت
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اى كه چشمان باز و بصري دارند در مهني دنيا نيز اين مهه را به صورت زجنري  و البته پاره »3« بند آهن را كند پاره ترب
  .بينند مى

  .باشند اگر چه در حقيقت، هر كدام، به منزله هزاران تن مى. مشار است وىل تعداد اينان به ظاهر معدود و انگشت

  .از ايشان كه در حقيقت مردمى و امىت هستند بياييد بگرديد تا شايد يكى! عزيزان »4« صد هزار اندر هزار و يك تنند

______________________________  
  .2235مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .59/ يس. اى گناهكاران كنارى گرييد) 2(

  .84مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  .84مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 4(

  330: عربت هاى روزگار، ص

رت، و برتر، و باالتر  »1«  و مردمى ُجو مردمىمردمى جُ  مردمى، كه آدمى در سايه ايشان، هزاران هزار بار، از آفتاب 
  .رود مى

   سايه شاهان طلب هر دم شتاب

رت زآفتاب به حقيقت دور ماندن از ايشان، جز درماندن، و نيز دورى از خدا، كه سودى جز  »2«  تا شوى زان سايه 
  .يستهالكت ندارد، ن

  چون شوى دور از حضور اوليا

   از حضور اوليا گر بگسلى »3« اى دور از خدا در حقيقت گشته

  .ام اى از مهني اوليا توفيق رفاقت و ارتباط داشته من با پاره »4«  كلى تو هالكى زانكه جزو ىب
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داد كه  حتمال هم منىنگريست ا و كسى كه به ظاهر او مى. نشست يكى از ايشان صاحب مغازه بود، و پشت دخل مى
چون ظاهرش با ظاهر مردم ديگر فرقى نداشت، اما در حقيقت و باطن، فاصله او با ديگران، مهچون . او وىل خدا باشد

  .قرص ماه تا قرص نان بود

   ظاهرش ماند به ظاهرها وليك

ها پس خفيف و خوار نيز  اى از اوليا نيز گاه ظاهرى دارند كه در ديده البته پاره »5«  قرص نان از قرص مه دور است نيك
  .كنند جلوه مى

______________________________  
  .2224مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .2216مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .2214مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  .216دوم، بيت مثنوى معنوى، دفرت ) 4(

  .1329مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 5(

  331: عربت هاى روزگار، ص

  پيش خلقان خوار و زار و ريشخند

ان است »1« پيش حق حمبوب و مطلوب و پسند فته و    .اما در پِس آن ظواهر ناخوشايند، دريا دريا نور و معرفت 

  .خروشند غبار پيدا نيست، اما درون گردها چه مردها كه شجاعانه مىدرست به مانند هنگام كارزار كه به ظاهر جز گرد و 

  تو ز دورى مى نبيىن جز كه َگرد

وفا و ناموزون خود گله داشت و  روزى به يكى از دوستامن، كه سخت از پدر ىب »2« اندكى پيش آ ببني در َگرد َمرد
و . به اتفاق راه افتادمي. و پذيرفت. كارت بگشايد  شناسم شايد گره از من كسى را از اولياء مى: كرد، گفتم شكايت مى

  .مشتاقانه به حضورش رسيدمي
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آنكه وى سفره دل را بگشايد، متام  پشت دخل، و روى يك صندىل چوىب نشسته بود و به حمض اينكه رفيق ما را ديد ىب
  .ماجرا را تا به آخر خواند

   اش شيخ واقف گشت از انديشه

   اش شهشيخ چون شري است و دهلا بي

   ها روان چون رجا و خوف در دل

بفرماييد ! آقا: در حاىل كه چشمانش غرقه از اشك بود رو به رفيق ما كرد و گفت »3«  نيست خمفى بر وى اسرار جهان
  .و از كوره در نرويد، كه در اين راه بايد حوصله كرد. و زندگى خود را ادامه بدهيد

   نوشاندت كاسه كاسه زهر مى

   پوشاندت لوار مىتا دو زرع چ

و بعد رو به من  . احلمد للَّه: آرام و مالمي گفت. و از حالش پرسيدم. روزى هم، كه هفتمني روز حمرم بود، پيش من آمد
  !حسني: كرد، و گفت

______________________________  
  .1078مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .4265مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .3217و  3216مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  332: عربت هاى روزگار، ص

  .ديد چرا كه باطن مرا واضح و آشكارا مى. چون مرا به آقاىي قبول نداشت! حسني آقا: و نگفت

  .فهمى منى: گفت كرد مى گاهى هم كه خيلى به من احرتام مى

  .ها را بفهمد چقدر خوب است كه كسى حقيقت
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  .ها را به انسان بگويد كه كسى حقيقت  و چقدر خوب است

  .فهمى منى: فهمد به او بگويند چقدر خوب است كه وقىت انسان منى

  .و اين، باالترين خدمت و دستگريى است

شت  فهمم، و بفهمم كه چقدر ندارم، و چقدر هست كه من برنداشته چون اگر من بفهمم كه منى ام، خود را به 
  .ام رسانده

  .گفت ها را مى فهميد، و مهيشه نيز حقيقت ها را مى تو او مهيشه حقيق

كرد و دهانش   منودم، مرا صدا مى نشستند خوشحال مى گاه كه از منرب خود شاد بودم، و از مجعيت فراواىن كه پاى منرب مى
  .بيا پايني: گفت گذارد، و آرام مى كنار گوشم مى

  .يعىن بيش از اين خود را باد نكن

  .و رفت. خداحافظ! حسني: آن روز به من گفت

  .خداحافظ: و من كه منظور او را نفهميدم، در جواب گفتم

  .چه بود» خداحافظ«و من تازه فهميدم منظور او از . فالىن از دنيا رفت: و دو روز بعد يكى از دوستامن گفت

ى است كه يكسال پيش آن  وقىت كه در خواب خود به مرد زجنري بسته دقيقرت خريه شدم ديدم مهان شاگرد: گويد فضيل مى
  .گونه از دنيا رفت

  .و پايه و اساس ندارد. اين خواب است، و خواب خيال است: كسى نگويد

  .بله خواب جز خيال و وهم نيست البته اگر خواب نادان و ابله و فريب خوردگان شيطان باشد

   خواب امحق اليق عقل وى است

   ء است قيمت است و ال شى مهچو او ىب
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  333: روزگار، ص عربت هاى

  خواب ناقص عقل و گول آيد كساد

كسى كه اسري هوس و هواست، و نيز در بند و تابِع شيطان و شهوت است،   »1« پس زىب عقلى چه باشد خواب باد
  .اش مهچون خوابش وهم و خيال و باطل و بيهوده خواهد بود مهچنانكه بيدارى. اش آشفته است خوابش مهچون بيدارى

   خواب بيند خطه هندوستان »2«  چو خسبد او ِستان پيل بايذد تا

   خر نبيند هيچ هندستان به خواب

بيند كه  بيند، و مى و فضيل كه شاگر خويش را در توفان حمنت و بال مى »3«  خر زهندستان نكرده است اغرتاب
ديد مى   ماجرا از چه قرار است؟: پرسد برند، مى فرشتگان او را با خشونت و 

. به گناهاىن چند آلوده بودم! استاد: گويد و شاگرد مى! اند؟ گونه تو را در زجنريى آهنني بسته چرا اين: گويد مى و شاگر را
  .اند اند و مرا در بند و اسري ساخته و اآلن هر يك زجنريى شده

______________________________  
رونق  هاى كم خرد و گيج ىب و خنواب انسان. ز استارزش و ناچي خواب نادان اليق عقل اوست، و مانند خرد او ىب) 1(

  .4346و  4345عقل چيست؟ باد، مثنوى، دفرت ششم،  پس ببني كه خواب ىب. است

  .بايد فيل باشد كه چون بر پشت خبوابد، سرزمني هندوستان را خواب بيند) 2(

تاده است، مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت بيند، زيرا از هندوستان به غريىب نيف خر هرگز هندوستان را به خواب منى) 3(
  .3070و  3069

  335: عربت هاى روزگار، ص

   اشارت

  .خوانند انسان را به معرفت مى -على العموم -پيامربان
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  .معرفت، درياىي ماالمال از گهرهاى گرامنايه است

  .ترين گوهر اين دريا اقدام به كردار خري و صالح است گرامنايه

   حكايت

  .اى كه رخت گناه دور ساخت و خبت بلند را نصيب برد بدكاره :حكايتِ . 1

  .مردى كه سر بر سِر ديوار گناه داشت، و فرود آمد، اما اوج گرفت: حكايتِ . 2

  337: عربت هاى روزگار، ص

  

   گوهر معرفت

  

  .استفاطمه، گل : رسول با كرامت اسالم در باب شأن، مرتبت و منزلِت دخِت گرامى و بزرگوار خود فرمود

  .زيبا و عزيز است» مهيشه«و براى » مهه«و البته گل براى 

اى و در هيچ سرزميىن، كسى نبوده و نيست كه گل را  و در هيچ زمانه »1«  گل عزيز است غنيمت ِمشُريدش صحبت
  .ديده اما زيباىي و ظرافت و مجال آن را منكر باشد

شت ها  چنني بوده است، و اكنون نيز بر مهني مدار است كه زيباىي و تا بوده »2«  گل نعمىت است، هديه فرستاده، از 
يابد و اين، حقيقىت مسلم  و كهنگى و فرسودگى منى. كنند، زيرا زيباىي گل جاودانه و مهيشگى است را به گل تشبيه مى

   است كه مهگان بر آن وقوف و اتفاق

______________________________  
  .حافظ شريازى) 1(

  .394مروزى، متوىف حدود كسائى ) 2(
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  338: عربت هاى روزگار، ص

  .منايد چرا كه در دِل آنچه از زمني روييده است چيزى عزيزتر و زيباتر از گل منى. نظر دارند

   اى گل فروش، گل چه فروشى به جاى سيم

كسى نيست كه حقيقت شأن و مرتبت : از اين رو بايد گفت و هم پذيرفت كه »1«  وز گل عزيزتر چه ستاىن به سيِم گل
و يا وى را حمصور و حمدود به عصر و نسلى خاص . فاطمه عليها السالم را درك كند و نسبت به زيباىي وى اذعان نكند

و مهچنانكه گل براى . شود منى زيرا كه زيباىيِ مرام، مسلك و آيني فاطمه مهچون گل زيباىي گل دستخوِش حتويل زمانه. بداند
مهيشه و براى مهگان زيباست و نيز جذاب و عطر آگني، و هرگز متهم به ِقدمت، كهنگى و سرآمدِن مهلت و دوران و 

  .شود، فاطمه نيز اينگونه است، زيرا گل است جاذبه خود منى

جت و سرور است   .و ديگر آنكه گل نشانه 

  .مناىي نكند گل بر تارِك آن، شكومهندانه، رخ  و هيچ حمفلى شاد و طربناك نيست كه

ى است   .زيرا فاطمه گل است. پس، دىل نيز كه فاطمه در آن جاى و منزلىت نداشته باشد از َطَرب و وجد و شادى نيز 

مهني و از . و يا پر از چركى و پليدى. اى پاك، و نه آلوده و البته كسى گل به كف دارد كه آراسته است، و نيز با جامه
  .هاى آلوده و خراب و پر خالف و پليد خنواهد بود روست كه فاطمه نيز نصيب سينه

   پاره تن

كه خار  مهچان. رويد چرا كه گل از دامان گل مى. وىل فاطمه هرچه باشد پاره تن پيامرب است، پس، پيامرب نيز گل است
  .برآمده از دِل خار است

______________________________  
  .394ئى مروزى، متوىف، حدود كسا) 1(

  339: عربت هاى روزگار، ص

  صد هزاران آفرين بر جان او
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  بر قدوم و دور فرزندان او

   آن خليفه زادگيان مقبلش

اش نيز به  و زيباىي جاودانه. از اين رو پيامرب نيز زيباست و زيباىي وى جاودانه است »1«  اند از عنصر جان و دلش زاده
  .و نيز تازه، و مايه حاجت. و خجسته و مبارك اوست كه براى مهيشه روزگاران ماندگار است خصال و سجاياى جذاب

  !آيا صدق پژمرده خواهد شد؟ هرگز

  !گريد؟ هرگز و يا ككرامت و بزرگوارى فرسودگى مى

داى خود و عاشقاىن بيقرار نيز شي. پس تا صدق و كرامت و مهه خصال پاك و انساىن برقرار است، پيامرب نيز برجاست
  .خواهد ساخت

   پيامربان

  .و البته به شهادت آيات كتاب خدا، ميان پيامرب و پيامربان ديگر، هيچ فرق و تفاوتى نيست

از اين رو ايشان نيز  . مانند براين اساس، پيامربان، عموماً، به گل مى »2« »ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـُْهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ «
كهنگى و يا پايان نداشته و ندارند، و از هر عصر و يا نسل و يا اقليم و سرزميىن كه باشند، از رونق ايشان كاسته خنواهد 

  .شد

   شاخ گل هر جا كه رويد هم گلست

   خم مل هر جا كه جوشد هم ُملست

  ها ها هر چند از يك دسته و يك نوع باشند، وىل باز تفاوت و البته، گل

______________________________  
  .176و  175مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .84/ آل عمران) 2(
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  340: عربت هاى روزگار، ص

  .هاىي نيز در ميان خواهد بود و فرق

يك خاصيت داشته اما برخى بر برخى ديگر برترى دارند،  ياس، متامى يك رنگ، و يك بو، و: هاىي مهچون مهچنانكه گل
  .اى فضيلت دارند اى بر پاره اند، و پاره تر و رعناترند، و پيامربان خدا نيز اينگونه اى خوشبوتر و يا شكيل چرا كه پاره

   ال جرم گفت آن رسول ذوفنون

   رمز حنن اآلخرون السابقون

اى از  خبشند جز آنكه پاره آرى، پيامربان، مهه، مهچون مشع، روشىن مى »1« »بـَْعضٍ   َعلى تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بـَْعَضُهمْ «
و . كنند خبش، و راه را از برياهه ارائه مى و گرنه متامى نورند و روشىن. دهند تر و فراخرت روشىن مى ايشان فضاىي واسع

  .دهند و در يك سخن، نشاىن خدا را مى. دهند هدايت و گمراهى را نشان مى

  در اين ره انبيا چون ساروانند

و بدون داللت و هدايت و راهنماىي ايشان، رسيدن به حق، هرگز ميسور و ممكن خنواهد  »2« دليل و رهنماى كاروانند
  .بود

   جوىي به سوى حق، سبيل اى كه مى

  .و گمراه شد. دليل رفت، نرسيد و البته هر كس ىب »3«  دليل طى اين وادى نگردد، ىب

______________________________  
  .253/ بقره) 1(

  .شيخ حممود شبسرتى) 2(

  .1270حكيم قاآىن شريازى، متوىف ) 3(

  341: عربت هاى روزگار، ص
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   در اين حبر جز مرد راعى نرفت

   گم آن شد كه دنبال راعى نرفت

  خالف پيمرب كسى ره گزيد

صود رسيدن جز با مدد انبيا و رهنمودها و ارشادات ايشان هرگز بارى، به منزل مق »1« كه هرگز به منزل خنواهد رسيد
  .پذير نيست امكان

  .كنند، معرفت و دانش است و البته، رهنمود و ارشادى كه بيش و پيش از مهه به آن توصيه و سفارش مى

   عرفان طلب خنست و پس آنگاه بندگى

  »2«  معرفت عبادِت عابد متام نيست ىب

   درياى معرفت

ترين گوهر ما كدام  حال ببينيم قيمىت. و دانش درياىي است كه از گوهرهاى گرانبها و پر مايه ماالمال است و معرفت
  .است

. خواهم شانزده سال است كه افتخار خدمت دارم، و امروز از مشا چيزى مى: جابر ُجعفى به امام باقر عليه السالم گفت
نازنني رسول خدا صلى اهللا عليه و آله لقب مشا را باقر العلوم داده وجود ! آقا: گفت. خبواه: و حضرت مشتاقانه فرمود

ترين گوهر آن را  خواهم كه دانش خود را بشكافيد و گرامنايه و من امروز مى. ها است، و باقرالعلوم يعىن شكافنده متام دانش
  .به يادگار به من ارزاىن كنيد

اترين و ارزمشندترين مىخوا يا منى. هاى عاىل و بلند دارند ها چه مهت بعضى   .خواهند هند يا پر

  .خواهند بسيار حقري و ناچيز است كنند، اما بسيارى آنچه مى مشا ببينيد مهه دعا مى

______________________________  
  .691سعدى شريازى، متوىف ) 1(

  .فيض كاشاىن) 2(
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  342: عربت هاى روزگار، ص

  :دهاى مردِم با مهت شنيدن دار  وىل خواسنت

   اى بار خدا به حّق هسىت

   شش چيز مرا مدد فرسىت

   درسىت اميان و امان و تن

  .و اگر كسى به جاىي رسيد با بال مهت رسيد »1«  فتح و فـَرَج و فراخ دسىت

   پرد تا آشيان مرغ با پر مى

اى هر كس نيز در گرو مهت اوست »2«  پرِّ مردم مهت است اى مردمان   .و ارزش و 

تواند سليماىن، و پشه  با مهت باال و بلند مور مى »4« باشد به قدر مهت تو اعتبار تو »3« »َقْدِر ِمهَُته  الَرُجِل علىَقْدُر «
  .تواند مهاىي كند مى

  كنند اهل مهت رخنه در سد سكندر مى

  .نا منودو چنني مهىت را تنها و تنها بايد از خداوند طلب و مت »5« اند اين سبكدستان كليد فتح را دندانه

  .و خداوند به جابر جعفى چنني مهىت ارزاىن داشت »6«  واهِب مهت، خداوند است و بس

اده بزرگ    خداى در سر او مهىت 

   از آمسان و زمني مهرت و فزون صد راه

   اى مهت اى حىت به اندازه ذره و البته نقطه مقابل جابر بسيار فراوانند كه پاره

______________________________  
  .ابو سعيد اىب اخلري) 1(
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  .134مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  .47ج البالغه، حكمت ) 3(

  .ابن ميني) 4(

  .صائب تربيزى) 5(

  .293مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 6(

  343: عربت هاى روزگار، ص

  .رسند و از مهني رو به هيچ كجا منى. ندارند

مانند كه به جاى پرواز در دل  بال و پر مى چنني كساىن به حيواناتى ىب »1«  يچ جا نرسد هر كه مهتش پست استبه ه
  .چرند چرخند و مى ها بر زمىن و به گرد خود مى آمسان

   ها مهت است نطفه ملك جهان

  .يطالب رسيدمهت به حمضر امام على بن اب يكى از مهني مردم ىب »2«  ها مهت است پر و بال مرغ جان

   باعث سلسله هسىت ملك و ملكوت

كه بر سر و صورت اوست » مو«هاى  و از امام خواست كه وى را از تعداد رشته »3«  عامل مسئله كلى اديان و ِمَلل
  !باخرب سازد

باخرب شدن از اين ماجرا چه سودى خواهد داشت؟ آيا اگر تو را از : حضرت فرمود »4«  هرگز به مرتبت نرسد مردم دىن
برى؟ وىل براى  مشارى؟ و يا اگر مشارش كىن منفعىت مى تعداد آن با خرب كنم موهاى سر و صورت خود را تراشيده و مى

ان با خربم، تو را باخرب مى ات چهار دست و پا راه  است كه در خانهسازم كه اكنون تو را فرزندى  اينكه بداىن از اسرار 
  .رسد كه فرزندم حسني را در كربال خواهد كشت رود وىل روزى مى مى
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ترين گوهر  باالترين و گرامنايه: ديد از پاسخ دريغ نكرد و فرمود امام باقر عليه السالم كه جابر را مردى اليق و با كرامت مى
پس، متام عمر خود را با اعمال . خري هيچ كردارى، سودمند و نافع نيستدانش و معرفت اين است كه بداىن جز كردار 

  .صاحل و خري لربيز كن

______________________________  
  .صائب تربيزى) 1(

  .عطار نيشابورى) 2(

  .وحشى بافقى) 3(

  .منوچهرى) 4(

  344: عربت هاى روزگار، ص

  خريى كن اى فالن غنيمت مشار عمر

و عمل خري، هر چه در دنيا و چه در آخرت، از حاصل و سودى سرشار  »1« رآيد فالن مناندزآن پيشرت كه بانگ ب
  .برخوردار است

   آن مرد اهلى

ران گوينده وىل به ظاهر بسيار خاشع و خاكسار و . اى بود كه در علم و تقوا منزلىت بس واال و باال داشت در مهني شهر 
  .فروتن بود

  سرافكندگى كن كه زلف نگار

  .طلىب و باالخواهى جز حرمان و حمروميت، حمصوللى ندارد بارى، بلندى »2«  افرازيش در سرافكندگيستسر 

  اى پيدا نكرد كاكل از باال نشيىن رتبه

ران  نظري، زمان شاه، در خيابان شاه، كه كثيف اين مرد اهلى و كم »3« زلف از افتاده حاىل مهنشني ماه شد ترين خيابان 
  .رفت طميه منرب مىبود، در ايام فا
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منود،  و باىن جملس پاكىت كه در آن چهار صد تومان بود، كه البته در آن زمان مبلغى باال مى. شب دهم از منرب پايني آمد
و ايشان نيز در جيب گذارد و به اتفاق رفيق . شد، به ايشان تقدمي كرد و باالترين مبلغى نيز بود كه به يك گوينده داده مى

. توانيد برويد، من در اين خيابان كمى كار دارم مشا مى: بريون مسجد به رفيق خود گفت. خارج شدخود از مسجد 
درست : گفت. ام دخرتان و زنان بدكاره، هر شب، در اين خيابان، دنبال مشرتى هستند شنيده: چه كار؟ گفت: پرسيد

   مگر ما دل: آن مرد اهلى گفت! كند؟ وىل اين چه ارتباطى به مشا پيدا مى. شنيديد

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .خواجوى كرماىن) 2(

  .على اكرب دهخدا) 3(

  345: عربت هاى روزگار، ص

با اين ريش، با اين قبا، عبا، آبرو، اعتبار؟ مشا  ! آقا: ندارمي؟ و رفيق بيچاره كه سخت حريان و مبهوت مانده بود، گفت
  .ما نيستيم: و گفت. خداحافظى كرد و رفتها؟ و بعد سريع  كجا و اين حرف

اى از خيابان ديد، و با شتاب به  و چند قدمى بيشرت نرفته بود كه دخرتى جوان در گوشه. و آن مرد خدا به راه افتاد
  .و سالم كرد. سويش رفت

  .توانيد دستگريى كنيد برادران تا مى

اگر دنبال : گفت. فرمايشى داريد: و پرسيد. م را گفتو خامن با سردى جواب سال »1« اى دست افتاده گري چو استاده
با : پرسيد! نه، چرا اشتباه: كنيد؟ گفت اشتباه منى! آقا: خامن بدكاره با شگفىت پرسيد. مشرتى هستيد روى ما حساب كنيد

. اهد با تو باشدخو  مگر آقاها دل ندارند؟ و يا مگر لباس من مى: مشا ديگر چرا؟ مشا كه يكپارچه آقاييد؟ گفت! اين لباس
چندان : فرمود. پنجاه تومان: چند است؟ گفت: پرسيد. قيمت ما گران است: و زن بدكاره گفت. تو قيمت خود را بگو

من مهيشه پيش از معامله پول را : فرمود. االن الزم نيست پرداخت كنيد: زن گفت. و دست به جيب برد. هم گران نيست
: چند است؟ فرمود! آقا: و پاكت سنگني بود، پرسيد. دست خامن بدكاره داد و آنگاه پاكت را به. كنم پرداخت مى

ام، و اين مزد چند شب منرب  چند شب در اين مسجد منرب رفته. ايام فاطميه است! دخرتم: چهار صد تومان، و بعد گفت
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به احرتام فاطمه، دهم كه براى چند شىب، تو را به جان فاطمه و  كنم و قسم مى و من به مشا هديه مى. من است
  .رختخواب زنا را مجع كن، كه گناه زنا سخت سنگني است

تا . و صادقانه راه را پيمود. و آن زن براى مهيشه زنا را رها كرد، وىل آن مرد خدا را رها نكرد، و در سايه وى به راه آمد
   آنكه چند ساىل پيش از انقالب در سن

______________________________  
  .شريازى سعدى) 1(

  346: عربت هاى روزگار، ص

  .پنجاه سالگى از دنيا رفت، در حاىل كه چند صد زن را به راه آورد و با راه خدا آشنا ساخت

  .آن هم كار خري كه مايه دولت جاودانه است. و كارى كنيم. بياييد ما هم دست به كار شومي! عزيزان

   ُمغّىن به آواز چنگ و چغانه

   اين ترانه چه خوش گفت وقت صبوح

   كه اى خواجه برخيز كانفاس عمرت

  .پس وقت گرامنايه عمر را بيهوده از كف ندهيد »1«  بود مايه دولت جاودانه

اىي دارد ا را از گمراهى . و نيز احوال بندگان خدا را رسيدگى كنيد. بارى به خود برسيد »2« آخر اين ُدّر گرامنايه  و آ
  .برهانيد

رت است از آنچه آفتاب بر آن مى! ى جانعل: فرمود پيامرب مى   .تابد اگر كسى را با خدا آشىت دهى، پيش خداوند برتر و 

  .و اين، بازتاب رفتار خري است

اگرچه ممكن است براى مدتى مكتوم باشد و يا حىت در دنيا چندان مورد ! و بازتاب رفتار خري و مهچنني كرادر شر و ناروا
و آن روز، قيامت . رسد كه انسان آثار كردار خود را مشاهده خواهد منود نگريد اما روزى فرا مىالتفات و توجه انسان قرار 

  .است
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  .اند و قيامت روزى است كه يكصد و چهارده كتاب آمساىن از آن خرب داده

اند، و از   دادهو كسى مهچون خدا را كه راسىت را آفريد و نيز كساىن مهچون انبيا و اوليا كه راستگوتر از ايشان نيست خرب
  .دهد اينها گذشته عقِل خود انسان نيز بر حقيقت و حتقق آن خرب مى

______________________________  
  .جامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(

  347: عربت هاى روزگار، ص

جرم و  ن را ىبپذيرد كه كسى چون چنگيز از راه تبت و چني و مغلوستان پيش آيد، و هزاران انسا چرا كه عقل هرگز منى
جنايت به خاك و خون بنشاند و در متام عمر خود جز فتوا به كشنت و خراب كردن و سوزاندن ندهد و از دنيا برود  ىب
صد و پنجاه سال براى بيدارى مردم به مانند مشع بسوزد و شىب آرام و  ىب هيچ اثر و بازتاب، و يا كسى مهچون نوح 

  .هيچ مزد و نتيجه دنيا برود ىبآسوده سر بر بالني ننهد، اما از 

بلكه كساىن اين حقيقت مسلم را . پذيرش اين افسانه كه قيامت موهوم و امرى خياىل است كه كار عقل و عاقالن نيست
و به هزاران آلودگى . انديشند خواهند و منى و جز گناه منى. انكار دارند كه بر توسن نفس و هوا و دنياپرسىت سوارند

  گويند؟ گويند، و خدا و انبيا و اوليا دروغ مى آيا با اين آلودگان و ناپاكان و خون آشامان راست مى اند، حال آلوده

و . بنابراين، به حكم خدا و انبيا و اوليا و عقل، روزى در پيش است كه بازتاب و كردار متامى اعمال را خواهيم ديد
ُكنج . امي، و روزى نيز درو خواهيم كرد امي كاشته قت آنچه كردهو در حقي. ماند پاسخ منى امي ىب خواهيم ديد كه آنچه كرده

  »1«  كاريش در نشو و مناست عزلت گري و دهقاىن كن اى ابن ميني تا بداىن كانچه مى

______________________________  
  .769ابن ميني، متوىف ) 1(
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