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پیشگفتار 
1> ُعو�نَ َ ْر�ج ا �تُ �نَ �يْ

َ
�تً إَِول �نَ �تْ ِر �نِ �يْ

�نَ
ْ
ّرِ َو ال

َّ ال�ش ْم �جِ
ُ
وك

ُ
ل �جْ

َمْو�تِ َو �نَ
ْ
�تُ ال �تَ ا�ئِ

ٍس �نَ �نْ ّلُ �نَ >کُ
»هــر کســی چشــندۀ مــرگ اســت و مــا شــما را بــه نوعــی خیــر و شــر آزمایــش 

می شــوید.« بازگردانــده  مــا  ســوى  بــه  و  می کنیــم؛ 

جدایــی از دنیــا حقیقتــی انکارناپذیــر اســت. هــر انســانی پــس از ورود بــه 
عالــم دنیــا، بــه ناچــار بایــد روزی از ایــن عالــم رخــت بربنــدد و بــه عوالــم 
اخــروی ســفر نمایــد. او بایــد ایــن حقیقــت را نصب العیــن خــود قــرار دهــد 
و همــواره متوجــه ایــن باشــد کــه در عالــم دنیــا چونــان مســافری اســت 
کــه چنــد صباحــی جهــت برداشــت زاد و توشــه رحــل اقامتــش را در کــرۀ 
کــی افکنــده اســت و هــر آن بایــد منتظــر نــدای »الرحیــل« فرشــتۀ  خا
مــرگ باشــد. چنیــن کســی در ســیر بــه ســوی محبــوب، خــود را مشــغول 
کــرد و پیوســته در فکــر ادامــه مســیر تــا  امــور ناچیــز دنیــوی نخواهــد 

رســیدن بــه لقــای محبــوب اســت.
کــه زندگانــی خــود را در غفلــت از عالــم آخــرت  کســی  در مقابــل، 
ســپری کنــد، مــرگ و جدایــی از دنیــا، شــروع ســختی های او خواهــد بــود؛ 

1. االنبیاء، 35.
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چــون تمــام وجــودش را بــه دنیــا و تعلقــات دنیــوی معطــوف داشــته 
و معشــوق دل فریــِب  از جهــان سســت بنیاد  و هنــگام جدایــی  اســت 

مجــازی، متحمــل دردهــای زیــادی خواهــد شــد.
سست نهاد جــهــان  از  عــهــد  درســتــی  »مــجــو 

ــت«1 ــن عــجــوزه عـــروس هـــزاردامـــاد اس کــه ای
خوشــا آن کــه از خــواب غفلــت بیــدار شــده و بــا جبــران مافــات، گام در 
مســیر بندگــی نهــد. او پیوســته مراقــب اســت تــا حریــم مــوال را رعایــت 
کنــد و هــر عملــی کــه از او ســر می زنــد، دائمــا متوجــه حضــور گواهــان 
الهــی اســت. چنیــن کســی همــواره بــه یــاد مــرگ بــوده و مقدمــات ســفرش 
بعــدی  عوالــم  ســوی  بــه  به اجبــار  را  او  تــا  باشــد  کــرده  مهیــا  خــود  را 

نکشــانند. هیــچ گاه مــرگ را فرامــوش نخواهــد کــرد.
نوشتار پیش رو، جلد چهارم از مجموعه »مراقبات اخالق توحیدی« 
اسـت کـه شـامل مراقبـه »توجـه بـه منـازل برزخـی )بـا محوریـت مـرگ(« 
مسـتقل  فصـل  دو  در  کـه  اسـت  مرتبـه  دو  دارای  مراقبـه،  ایـن  اسـت. 
بـه آن پرداختـه شـده اسـت: مراقبـۀ مـرگ مطلـق، مراقبـۀ مـرگ مقیـد. 
محتـوای  همـراه  بـه  هریـک  مراقبـه  پیرامـون  مقدماتـی  فصـل،  هـر  در 
بـه  از مـرگ مطلـق، توجـه دائمـی  مـراد  اسـت.  آورده شـده  یک اربعیـن 
مـرگ و انقطـاع حیـات دنیـوی و جدایـی از آن و رسـیدن بـه عالـم آخرت 
کـه بـا اتمـام  اسـت؛ و مـراد از مـرگ مقیـد، همـان مـرگ متعـارف اسـت 
مـدت عمـر، روح از بـدن انسـان جـدا شـده و بـه عالـم دیگـر می پیونـدد.
محتــوای هــر روز بــه ایــن ترتیــب اســت: ابتــدا آیــه ای از قــرآن کریــم 
و ســپس روایتــی از کالم اهل بیــت؟مهع؟ آورده شــده اســت. بــرای تلطیــف 
فضــای هــر روز، بــه کالمــی از بــزرگان علــم و معرفت و ســپس اشــعاری که 
تبیین کننــدۀ محتــوای هــر روز هســتند، اســتناد شــده اســت. محتــوای 
ــه  ــه ای ک ــپس، ادعی ــت و س ــب روز اس ــه مطال ــر ب ــتانی ناظ ــدی، داس بع

1. دیوان حافظ، غزل 23.



 9

پیاگفتار 9

پیاگفتار

پایان بخــش  اســت،  الهــی؟مهع؟ صــادر شــده  اولیــای  نورانــی  از لســان 
مطالــب روزانــه هســتند.

کــه  امیــری  مهــدی  حجت االســالم  از  می دانیــم  الزم  پایــان  در  
مســئولیت ایــن مجموعــه را بــر عهــده داشــت، کمــال تشــکر و قدردانــی 
کــه  را بــه عمــل آوریــم. از حجت االســالم علیرضــا حمیدی مقــدم نیــز 
همــکاری شــایانی در ایــن اثــر داشــتند، قدردانــی می نماییــم. همچنیــن 
بــه  ایــن مجموعــه  کــه  گران قــدر محمد تقــی فیاض بخــش  اســتاد  از 
توصیــه و تحــت عنایــات ایشــان تدویــن شــد و حســن توجــه، دقــت نظــر 
و رهنمودهــای عالمانــه ایشــان بســیار راهگشــا بــود، کمــال قدردانــی و 
تشــکر را داشــته و توفیقــات روزافــزون از محضــر اســتاد حقیقــی وادی 
ــاتید  ــۀ اس ــان و هم ــرای ایش ــان؟جع؟، ب ــرت صاحب الزم ــت، حض معرف
معظــم اخــالق مســئلت داریــم و امیدواریــم ایــن اثــر مقبــول حضــرت 

ایشــان واقــع شــده و بــرای اســتفاده عالقه منــدان مفیــد واقــع گــردد.
مؤسسه جلوه نور علوی؟ع؟





فصلاول:
مراقبۀمرگمطلق





مقدمه 

حقیقتمرگوجداییازدنیا

ــی  ــام کیان ــه در نظ ــن مرتب ــه عالی تری ــیدن ب ــان، رس ــت انس ــفه خلق فلس
اســت و ایــن مهــم نــه فقــط بــا انجــام اعمــال صالــح و توشه برداشــتن 
ــا انتخــاب بهتریــن عمــل نیــک  ثــواب در حیــات دنیــوی اســت بلکــه ب
ا�تَ  َ��ي

ْ
َمْو�تَ َو ال

ْ
�تَ ال

َ
ل �ي �نَ �ن

َّ
در میــان گزینه هــای فــراوان خیــرات اســت؛  >ال

ور<1؛ آری! سراســر زندگی انســان  �نُ عنَ
ْ
رنُ ال �ي َعرن

ْ
ْ�َ��نُ َعَملًا َو ُهَو ال

ئَ
ْم ا

ُ
ك ُّ �ي

ئَ
ْم ا

ُ
َوك

ُ
ل �جْ ِل�يَ

عرصــۀ امتحــان و محــک زدن خــود در انتخاب بهترین ها و کشــف گوهر 
بی همتایــی اســت کــه خــدای ســبحان در درون انســان بــه ودیعــه نهاده 
اســت. ایــن ســنجش بــه وســیلۀ حقیقتــی بــه نــام »مــرگ« رقــم می خــورد. 
کــه هرگــز فرصــت دوبــاره بــه انســان داده نمی شــود،  در لحظــه مــرگ 
داشــته  را  بهترین هــا  کســب  توفیــق  چقــدر  کــه  می شــود  متوجــه  او 
اســت؛ پــس بــا توجــه بــه آیــۀ فــوق، می تــوان گفــت: یکــی از معیارهــای 
ســنجش رشــد معنــوی انســان، توجــه بــه مــرگ اســت؛ یعنــی انســان 
چــه میــزان نســبت بــه مــرگ و جدایــی از عالــم فانــی، توجــه و بصیــرت 

1. الملک، 2.
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دارد؟ آیــا خــود را آمــاده ورود بــه عوالــم دیگــر کــرده اســت؟ بــا کدامیــن 
مــاه  شــب های  در  امام ســجاد؟ع؟  مــی رود؟  الهــی  لقــای  بــه  کارنامــه 
  َ ِ�ي

ا�ن �جَ
�ي  ال�تَّ �نِ

�تْ ُهَم  اْررنُ
َّ
مبــارک رمضــان مکــرر ایــن دعــا را زمزمــه می کردنــد: »الل

.1» ْو�ت �نَ
ْ
وِل ال

ُ
َل ُ�ل �جْ

َمْو�تِ �تَ
ْ
ِلل ْعَداَ�  وِ� َو اِلاْس�تِ

ُ
ل �نُ

ْ
� َ�اِر ال

َ
ل اإِ  

�تَ ا�جَ
�نَ اإِ

ْ
ُروِر َو ال عنُ

ْ
َع�نْ  َ�اِر ال

)مــرگ  دنیــا  از  پــس  بــه عوالــم  توجــه  ذکــر شــد،  کــه  همان طــور 
از حریمــداری  خ و قیامــت(، منــازل باالتــر مراقبــات بعــد  بــرز و قبــر و 
اســت. ســالک پــس از طــی مراحــل قبلــی، بایــد اندک انــدک توجــه کنــد 
کــه جایگاهــش در ایــن دنیــا و فلســفه خلقــت او در ایــن عالــم بــرای 
بــه انقطــاع حیــات دنیــوی و  مســافربودن  چیســت؛ همچنیــن بایــد 
خــود توجــه دائــم داشــته باشــد؛ از ایــن رو مراقبــه بعــدی »توجــه« بــه 
خ و منزلگــه ابــدی« اســت. بــه تعبیــر حضــرت اســتاد  عوالــم قبــر و بــرز
ســعادت پرور؟هر؟، آنچــه انســان ها را در ســیر معنــوی متوقــف می کنــد، 
علقه هــای مــادی اســت؛ و امــکان نــدارد بتــوان در ســلوک قــدم از قــدم 

برداشــت مگــر آنکــه ایــن بندهــا گسســته شــود. 
ــاال بــال هــا ــ ــوی ب ــ ــان گــشــایــد س ــ »جـ

چــنــگــال هــا زمــیــن  در  تـــن  زده  در 
وصــال تــا  ره  ــن  ایـ ــود  بـ خطوتینی 

مانده ام در ره ز شستت شصت سال«
خ و قیامت اســت.  و تنهــا راه آن، توجــه بــه منــازل بعــد از دنیــا و عقبات برز
آیــات فــراوان قــرآن کریــم پیرامــون عوالــم بعــد از مــرگ و توصیه هــای 
در  مطلــب  ایــن  اهمیــت  بیانگــر  مــرگ  بــه  توجــه  در  اهل بیــت؟مهع؟ 
دســتورات ســلوکی اســت. رســول گرامــی اســالم؟ص؟ زیرک تریــن مؤمــن را 
کســی معرفــی فرمودنــد کــه بیشــترین توجــه و آمادگــی را بــرای مــرگ دارد: 

.»
ً
عدا�ا اس�تِ ُه 

َ
ل ُهم 

ُ
ّد َ سش

ئ
ا و  للَمو�تِ   

ً
كرا �نِ ُرُهم  َ ك�ش

ئ
ا �نَ  �ي م�ن الموئ َس  ك�يَ

ئ
ا �نّ  اإ »�ن

1. »خدایا! جدایی از سرای فریبنده و اقبال به سوی سرای جاودانگی و آمادگی برای 
گردان!«؛ )إقبال األعمال، ج 1، ص228(. مرگ قبل از فرارسیدنش را روزی ام 
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ملعون  معاویه  سم  واسطه  به  که  امام مجتبی؟ع؟  بیماری  در 
که  دید  و  شد  وارد  حضرت  آن  بر  جنادةبن ابی امیة  بود،  شده  حاصل 
بود،  ایشان  مقابل  که  طشتی  بر  خون  دائمًا  حضرت  مبارک  دهان  از 
درخواست  و  کرد  استرجاع  او  مکالمه ای،  مختصر  از  بعد  می ریخت؛ 
نمودند  اجابت  داشتند،  که  نزاری  حال  با  امام؟ع؟  نمود؛  نصیحتی 
که سراسر اشاراتی به این مرحله از مراقبه و آثار آن  و مطالبی فرمودند 
دارد. گوشه ای از بیانات حضرت چنین است: »بدان که دائما در طلب 
دنیا هستی، در حالی که مرگ به دنبال توست؛ هر مقدار در جمع مال 
کنی و فراوان بیاندوزی، بیش از قوت مقرر از آن بهره نخواهی  تالش 
برد و نسبت به مازاد، تو فقط خازن و نگهباِن دیگران هستی؛ در حالل 
را  دنیا  است؛  عتاب  شبهاتش  در  و  عقاب  حرامش  در  و  حساب  آن 
از آن بهره ببری  از سر اضطرار، در حد نیاز  که  همچون مرداری بدان 
کرده ای و حسابی نداری و  گر برای تو حالل باشد، زاهدانه زندگی  که ا
پایان،  در  سپس  نمی دارد«.  بر  چیزی  مردار  از  کسی  باشد،  حرام  گر  ا
که در این مراقبه باید دائما در نظر داشت،  کلی را  حضرت؟ع؟ قاعده 
َك 

�نَّ
ئَ
َك َكا َر�تِ �نِ ِ

 َو اْعَمْل لاآ
ً
دا �جَ

ئَ
ُ  ا سش ِع�ي َك  �تَ

�نَّ
ئَ
اَك َكا �يَ

بیان می فرمایند: »ِاْعَمْل ِلُ��نْ
«1؛ برای دنیایت آن گونه عمل کن که گویا همیشه زنده هستی 

ً
دا ُمو�تُ �ن �تَ

می رسد،  آخرت  به  نوبت  وقتی  اما  داری  را  دنیا  جمع آوری  فرصت  و 
نداری! فرصتی  و  ُمرد  خواهی  فردا  همین  گویا  که  کن  عمل  آن گونه 
را  خود  دنیایی  زندگی  اینکه  عین  در  باید  مراقبه  این  در  انسان 
مدیریت می کند، مهیای مرگ نیز باشد. در دعای نوف بکالی آمده است 

ا 
َ
َك َو ل �جُ

ُ
ْطل َ َمْو�تُ �ي

ْ
ا َو ال �يَ

�نْ
ُ

�جُ الّ�
ُ
ْطل ُ� �تَ

�نَّ
ئَ
ا ْم 

َ
�: َو اْ�ل �ي و�ن� �ن � �ت � ال�ن �؟ع؟ �ن� مر�نِ �ج �ت اَل الاماُم الم�ج 1. »�ت

ْو�تَ   �نَ
ً
ا �ئ �يْ

َ َماِل سش
ْ
ِ��جُ ِم�نَ ال

ْ
ك ا �تَ

َ
َك ل

�نَّ
ئَ
ْم ا

َ
ِ� َو اْ�ل �ي �نْ�تَ �نِ

ئَ
�ي ا ِ �ن

َّ
ْوِمَك  ال َ � �ي

َ
�تِ  َ�ل

ئْ
ا ْم �يَ

َ
�ي ل ِ �ن

َّ
ْوِمَك ال َ ْ�ِمْل َهّمَ �ي

�تَ
ا�جٌ  َها�تِ ِع�تَ �جُ

ُّ  َو �نِ�ي ال�ش
ً
ا ا�ج

 َو َ�َراِمَها ِع�تَ
ً
ا اِلَها ِ�َ�ا�ج

َ
 �نِ�ي َ�ل

�نَّ
ئَ
ْم ا

َ
ِرَك َو اْ�ل �يْ

 ِلعنَ
ً
ا �ن ِ ارن ِ� �نَ �ي �تَ �نِ ا ُك�نْ

َّ
ل َك اإِ و�تِ

�تُ
�نْ  َها َو اإِ �ي ِهْد�تَ �نِ ْد رنَ �تَ �تَ الًا ُك�نْ

َ
ِلَك َ�ل �نْ َكا�نَ �نَ اإِ

َك �نَ �ي �نِ
ْ
ك َ َها َما �ي  ِم�نْ

دنْ �تِ �نُ �تَ َم�يْ
ْ
هتِ ال

َ
ل ِ رن

َم�نْ ا �جِ �يَ
�نْ

ُ
ِل الّ� ِ رن

�نْ
ئَ
ا �نَ

اَك  �يَ
ِلُ��نْ اْعَمْل  َو  ر  َِ��ي �ي ا�جَ  ِع�تَ

ْ
ال �نَّ  اإِ

�نَ ا�جَ  ِع�تَ
ْ
ال َكا�نَ  �نْ  اإِ َو  �تِ  �تَ َم�يْ

ْ
ال ِم�نَ  �تَ 

دنْ �نَ
ئَ
ا ْد  �تَ �نْ 

ُ
ك �تَ ْم 

َ
ل  

ً
َ�َراما َکا�نَ 

، ص228(. دا«؛ )كفایةاألثر ُمو�تُ �نَ َك �تَ
�نَّ
ئَ
َك َكا َر�تِ �نِ  َو اْعَمْل ِلاآ

ً
دا �جَ

ئَ
ُ ا سش ِع�ي َك �تَ

�نَّ
ئَ
ا  کَ
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ُ� َم�نْ  
�نَّ که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ خطاب به خداوند؟زع؟ عرض نمود: »اإِ

َو   
�تً �تَ ِم�ي  �ِ �يْ

َ
َ�ل  �ُ ا�تُ َ��يَ َك َكا�نَ�تْ  ْر�جِ

�تُ �جِ ُر  �نَ الّ�َ ِوِ�  رنْ َ �ي ْم 
َ
ل َو  ِرَك 

ْ
ك دنِ �جِ وُع  

ُ
ُول

ْ
ال ُه  

ْ
ل عنَ

ْ َ�ش �ي ْم  
َ
ل

کرده و برای  که خود را در زندگی رها  کسانی  «1؛ خدایا!  ِ� َ�ْ�َر�ت �يْ
َ
ُ� َ�ل �تُ �تَ ِم�ي

سیر به سوی تو، خودشان را جمع نمی کنند، زندگیشان عین مردگی و 
مردن آنها شروع حسرتشان است.

ویژگیهایحیاتدنیا

ــل  ــرگ در مقاب ــد، م ــاره ش ــه آن اش ــدا ب ــه در ابت ــک ک ــورۀ مل ــۀ دوم س در آی
حیــات )زندگــی( قــرار گرفتــه اســت کــه در یک نــگاه، مــراد از آن، زندگــی 
ــت  ــت و حکم ــر مصلح ــد، بناب ــق ش ــان خل ــه انس ــی ک ــت. زمان ــوی اس دنی
الهــی در دار دنیــا قــرار گرفــت تــا ســیر کمالــی خــود را از پایین تریــن مرتبــۀ 
عوالــم شــروع کنــد و تحــت تعالیــم انبیــای الهــی بتوانــد خــود را بــه مراتــب 
عالــی برســاند، امــا ایــن عالــم دارای ویژگی هــای فراوانــی اســت کــه بــا زاویــه 
نــگاه انســان بــه آنهــا، می توانــد مؤیــد و یــا مانــع ســیر انســان در مراتــب قرب 
الــی اهلل باشــد. تذکــرات فــراوان خداونــد در قــرآن در بیــان خصوصیــات 
حیــات دنیــوی هشــداری اســت؛ و مراقبــات در هــر مرتبــه بــرای نجــات 
ــلوک  ــف س ــازل مختل ــی در من ــا و دنیازدگ ــون دنی گ ــات گونا ــالک از صف س
اســت؛ هرچنــد صفــات ممــدوح و مذمــوم دنیــا در نصــوص دینــی فــراوان 
اســت امــا بــه تناســب ایــن مرحلــه از مراقبه بــه برخی از آنها اشــاره می شــود:

ناپایداری

ــم  حیــات دنیــوی و لذت هــای آن زودگــذر اســت و حیــات حقیقــی، عال
آخــرت و حیــات اخــروی اســت؛ امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می فرماینــد: 
َها  �تَ َ ْو�ج

ئَ
ا �نَ  �ُ�َ �نْ �نَ َها  �ي �نِ اَع  �جَ ٌل  َر�جُ ا�نِ 

َ
ل َر�جُ َها  �ي �نِ اُس 

ال�نَّ َو  ّرٍ 
َم�تَ َ�اُر  ا 

َ
ل َمَمّرٍ  َ�اُر  ا  �يَ

�نْ
ُ

»الّ�

َها«2؛ بدانیــد کــه زشــت و زیبــای دنیــا، خوشــی و  �تَ ْع�تَ
ئَ
ا َ�ُ� �نَ �نْ اَع �نَ �تَ ْ ٌل ا�ج َو َر�جُ

، ج91، ص95. 1. بحاراألنوار
2. نهج البالغة، ص493.
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ناخوشــی آن، ســختی و راحتــی آن می گــذرد و دنیــا گــذرگاه اســت؛ در این 
معبــر، مــردم دو دســته اند: گروهــی خــود را بــه دنیــا می فروشــند و اســیر 
ــر  ــی دیگ ــد؛ گروه ــود می کنن ــود را ناب ــت خ ــوند و ابدی ــا می ش ــدۀ دنی و بن
خــود را می خرنــد و و از بنــد دنیــا آزاد می کننــد و روح خــود را بــه ســوی 
عالــم ملکــوت ســیر می دهنــد. طبعــًا کســی کــه می خواهــد خــودش را از 

دنیــا بخــرد، بایــد هزینــۀ  آن را بپــردازد و بــه لــوازم آن تــن دهــد.
عقل صــاحــب  نکند  فــانــی  منصب  »طــلــب 

را«1 پــایــان  کند  اندیشه  کــه  اســت  آن  عاقل 

متاع قلیل

در فرهنگ قرآن عمر انسان در دنیا و نیز دورانی که تا قیامت در عالم 
خ طی می کند با همه عظمتش، »متاع قلیل«2 شمرده شده است؛  برز
ناچیز  باشد-  طوالنی  مقدار  -هر  ابدیت  با  مقایسه  در  دنیا  عمر  زیرا 
که از مردم درباره مدت درنگ در عالم دنیا  است. در قیامت هنگامی 
بود؛3  روز  از  بخشی  یا  و  یک  می دهند:  پاسخ  می شود،  سؤال  خ  برز و 
که تنها لحظه ای را در دنیا درنگ  و حتی مجرمان قسم یاد می کنند 

.4> َر ساَع�تٍ �يْ
وا عنَ ُ �ش �جِ

َ
ِرُمو�نَ ما ل ْ ُم�ج

ْ
ِ�ُم ال �تْ ُ  �ي

اَع�تُ وُم الّ�َ �تُ ْوَم �تَ َ کردند: >َو �ي
از بهر دمی عمر ابد را مفروش!«5»دنیا همه ساعتی و عمر تو دمی

»جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است
تحقیق«6 کــــرده ام  نکته  ایـــن  مــن  هـــزاربـــار 

1. دیوان سعدی، مواعظ، شماره 3.

ِمهاُ�<؛ 
ْ
ال َس  �ئْ �جِ َو  ُم 

َه�نَّ َ �ج واُهْم 
ئْ
َما ّمَ 

ُ �ش ٌل  ل�ي �تَ اٌع  َم�ت  196 لاِ�  �جِ
ْ
ال �نِ�ي  ُروا  َك�نَ �نَ  �ي �ن

َّ
ال �جُ 

ُّ
ل �تَ �تَ َك 

�نَّ ّرَ عنُ َ �ي >لا   .2
)آل عمران، 196 و 197(.

<؛  �نَ �ي َعاّ�ِ
ْ
ال ِل  ��ئَ �نَ ْوٍم  َ �ي ْع�نَ  �جَ ْو 

ئَ
ا ْوًما  َ �ي ا  �نَ

ْ �ش �جِ
َ
ل  

ْ
وا

ُ
ال �تَ  112 �نَ  �ي ِس�نِ َ�َدَ�  ْر�نِ 

ائَ
ْ
ال �نِ�  ْم  �تُ

ْ �ش �جِ
َ
ل َكْم  اَل  >�تَ  .3

)المؤمنون، 112 و 113(.
4. الروم، 55.

5. از رباعیات منسوب به خیام نیشابوری.
6. دیوان حافظ،  غزل366.
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در چنیــن نگاهــی ســالک در ابتــدای امــر بایــد تمــام هــّم و غــم خــود 
را صــرف اصــالح زندگــی ابــدی خــود نمایــد؛ او در میانــه راه مشــاهده 
می کنــد کــه اصــوال در دنیــا زندگــی نمی کنــد، بلکــه در حقیقــت در آخــرت 
زندگــی می کنــد و حیــات دنیــا، ظاهــری از حیــات اخــروی اســت؛ البتــه در 
گــر عنایــت الهــی بــه او مــددی کنــد و تمکــن در توحیــد پیــدا کنــد،  انتهــا ا
خــودی نمی بینــد و دنیــا و آخــرت را جلواتــی از جمــال محبــوب می بینــد 

و خــود را دائمــا در محضــر مــوال مشــاهده می کنــد.
ج تا که دیده بگشاده است نظرش بر جهان نیفتاده است «1»که فر

آســان  انســان  بــرای  ابتالئــات  تحمــل  اوًال،  جهان بینــی  چنیــن  در 
ــًا، در ایــن نــگاه راه اغــوای شــیطان بــرای ســالک بســته  می شــود و ثانی
ــا و لذت گرایــی  می شــود؛ زیــرا فریــب شــیطان از طریــق زینــت دادن دنی
و امیــد بــه حیــات طوالنــی اســت و ســالک همــه ایــن امــور را در عالــم 

آخــرت و در انــس بــا پــروردگار می یابــد.
ا َ�اُر َمَمّرٍ َو  �يَ

�نْ
ُ

َما الّ�
�نَّ در تعبیــری دیگــر از امام علــی؟ع؟ نقل شــده اســت: »اإِ

ُم 
َ
ْعل َ َد َم�نْ �ي ْم ِع�نْ

ُ
اَرك ْس�تَ

ئَ
وا ا

ُ
ك ْه�تِ ا �تَ

َ
ْم َو ل

ُ
ك ّرِ

�تَ ْم ِلُمْ��تَ
ُ
ك وا ِم�نْ َمَمّرِ

دنُ �نُ
ّرٍ �نَ

�تَ َر�تُ َ�اُر ُمْ��تَ �نِ
اآ

ْ
ال

ــی  ــتقرار اصل ــرت اس ــدن و آخ ــه مان ــت و ن ــور اس ــل عب ــا مح م «2. دنی
ُ
ْسَراَرك

ئَ
ا

اســت؛ پــس عاقــل آن اســت کــه محــل موقــت را ذخیــره ای بــرای ابدیــت 
خــود قــرار دهــد، ایــن تعبیــر حضــرت؟ع؟، ایــن فقــره  از حدیــث شــریف 
کــرم؟ص؟  معــراج را بــه ذهــن انســان متبــادر می کنــد کــه خداونــد بــه رســول ا

1. از مرحوم بابافرج پرسیدند: دنیا قدیم است یا حادث؟ گفت: من از آن زمان كه دیده 
كرده ام، جهان را ندیده ام: باز 

تمام حدیث  فرج  بابا  كردش سؤال خواجه امامگفت  چون  كه 
چیست زین هر دو نزد قلب سلیم؟كین جهان ُمْحَدث است یا كه قدیم؟
یقین روى  ز  او  به  بابا  ثمینگفت  ُدّر  ز  خوب تر  نكته اى 
است بگشاده  دیده  كه  تا  فرج  است كه  نیفتاده  جهان  بر  نظرش 
پرسید بایدت  چه  چیزى  بندیدوصف  آن  هرگز  دیده  و  دل  كه 

)راز دل، ص332(.
2. تصنیف غررالحكم، ص149.
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مقدمه 19

مقدمه

«1؛ دنیــا محــل کار و تالش و توشــه اندوزی  �نَ �ي راُح العاِر�نِ َر�تُ ُم��تَ �نِ
آ
فرمــود: »َو الا

ــاز  ــارف آغ ــرگ ع ــت و م ــت اس ــم قیام ــان در عال ــتراحتگاه عارف ــت و اس اس
لــذت حقیقــی اوســت. اینکــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هنــگام ضربت خــوردن 
«2، تعــارف نیســت؛ واقعــًا همین طــور اســت. �تِ ع�جَ

َ
ِ الك

�تُ و َر�جّ رن
می فرمایــد: »�نُ

فریبندگی

پـروردگار  از  شـد،  رانـده  الهـی  قـرب  مقـام  از  کـه  هنگامـی  شـیطان 
درخواسـت مهلت کرد و سـپس با جسـارت و قسـم های شـدید در مقابل 
خداونـد؟زع؟ سـوگند یـاد کـرد کـه احـدی از بندگانـت را رهـا نخواهـم کـرد 
و بـا زینـت دادن دنیـا، آنـان را مغـروِر زخـارف آن می نمایـم و همگـی را بـا 
اَل  مکـر و فریـب و تزویـر و تلبیـس از طریـق بندگـی منحـرف می کنـم: >�ت

. 3> �ن َمع�ي ْ �ج
ئَ
ا ُهْم  �نَّ َ ِو�ي

عنْ
ائُ

َ
ل َو  ْر�نِ 

ائَ
ْ
ال �نِ�ي  ُهْم 

َ
ل �نَّ  �نَ ِ

ّ �ي رنَ
ائُ

َ
ل �ن�ي   �تَ ْ َو�ي

عنْ
ئَ
ا ما  �جِ  ِ

َر�جّ

دنیــا مهبــط وحــی الهــی و متجــر اولیــای الهــی اســت، بــه شــرط آنکــه 
چشــم حقیقت بیــن افــراد بــاز شــود و فریــب زیبایی هــای توخالــی دنیــا 
را نخورنــد. خداونــد متعــال در یــک خطــاب عمومــی )نــه فقــط بــرای 
مؤمنیــن(، همــۀ انســان ها را از فریفته شــدن بــه دنیــا نهــی فرمــوده اســت: 
کالم  در  دنیــا  ا<4.  �يَ

�نْ
ُ

الّ� ا�تُ  َ��يَ
ْ
ال ُم 

ُ
ك

�نَّ ّرَ عنُ �تَ ا 
َ
ل �نَ َ��تٌّ  ِه 

َ
الّل َوْ�َد  �نَّ  اإِ اُس 

ال�نَّ َها  ُّ �ي
ئَ
ا ا  >�يَ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ماننــد مــاری اســت کــه لمــس آن نــرم و لطیــف، و نیش 
آن دردآور و کشــنده اســت؛5 بایــد مراقــب فریــب ایــن مــار خــوش خــط و 

خــال بــود!
است ُسْست بنیاد  سخت  اَمــل  قصِر  که  »بیا 

ــت  ــر بــــاد اسـ ــه بـــنـــیـــاِد عــمــر بـ بـــیـــار بـــــاده کـ

1. الوافی، ج 26، ص145.
2. خصائص األئمة؟مهع؟ )خصائص أمیرالمؤمنین؟ع؟(، ص63.

.39 ، 3. الحجر
.5 ، 4. فاطر

َها«؛ )تصنیف غررالحكم، ص127(. ٌل َسّمُ ا�تِ
َها �تَ �نٌ َمّ�ُ ِ

ّ �ي
َ
�تِ ل َ��يَّ

ْ
ا َكال �يَ

�نْ
ُ

�نَّ الّ� ؟ع؟: اإِ ماُم �لّ�ٌ اَل الاإ 5. »�ت



20 حیاتفرشتگان

مراقبات اخالق توحیدی )جلد چهارم: مراقبات برزخی(  20

ــود ــب ــــت آنـــــم کــــه زیـــــر چـــــرخ ک ــّم غـــــالم هــ
اســـت  آزاد  پـــذیـــرد،  ــق  تــعــّل ــِگ  ــ رنـ هــرچــه  ز 

آر! عــمــل  در  و  گــیــر  یـــاد  ــَنــمــت،  ُک نصیحتی 
کــه ایـــن حــدیــث ز پــیــر طــریــقــتــم یـــاد اســت

مــجــو درســتــی عــهــد از جــهــاِن ُســســت نــهــاد
ــاد اســت  ــزاردامـ ــروِس هـ ــوزه، عــ ــج کــه ایـــن ع

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
است داده  مــژده هــا  چه  غیبم  عالِم  ســروش 

کـــه اى بــلــنــدنــظــر، شـــاهـــبـــاِز ســدره نــشــیــن!
اســت  محنت آباد  ُکنج  ایــن  نــه  تــو،  نشیمِن 

صــفــیــر مـــی زنـــنـــد  عـــــرش  ــنـــگـــره  کـ ز  را  تــــو 
که در این دامگه چه افتاده است؟ ندانمت 

غـــم جــهــان مــخــور و پــنــد مـــن مــبــر از یــاد
ــروى یـــاد اســت ــ کــه ایـــن لطیفه نــغــزم، ز ره

بگشاى ــِره  ــ ِگ جبین  وز  ــده،  بـ داده  بــه  رضــا 
کــه بــر مــن و تـــو، َدِر اخــتــیــار نــگــشــاده اســت 

گل ــبــّســم  ت نــیــســت در  ــا  ــ نـــشـــان مــهــر و وف
کــه جـــاى فــریــاد اســـت «1 بــنــال بلبل بــیــدل، 

محل امتحان

خلقــت انســان بــر روی زمیــن و هبــوط حضــرت آدم؟ع؟ از بهشــت بریــن 
بــه عالــم دنیــا، بــرای اثبــات مقــام خالفت اللهی بــود که خداوند اســتعداد 
آن را در همــه بنــی آدم قــرار داد و ایــن مهــم در ســایه امتحانــات ســخت 
بــه منصــه ظهــور می رســد؛ ســالک هــر مقــدار در منــازل ســلوک پیشــرفت 
بیشــتری می کنــد، مبتــال بــه امتحانــات ســخت تری می شــود تــا مقــام 
باالتــری بــه او عطــا شــود. امام صــادق؟ع؟ دربــارۀ رابطۀ تنگاتنــگ ابتالئات 

1. دیوان حافظ )قدسی(، غزل 23.


