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 حضرت استاد



 
تعداد پای حشرات را میداند، از سم خر و پای سگ بی خبر نیست،  . #

یا و عمق آمازون در خاطرش هست ولی هنوز خود را یک طول هیمال
لحظه هم به تماشا ننشسته؛ اینان اگر جهان را هم به دست آورند باز 

 (08سارغسحر ص)                   .چون خود را باختند در زیانند

 
 

بازگشت به خود و حقیقت جهان هستی حاصل نمی شود تا قاره .  #

 (6انداگشیه ش)               .دعظیم روان خودت بر تو مکشوف نگرد
 

 (34همان ش)     .دوام علم حضوری کلید معرفت نفس است . #

 
 

هر موجودی را دو روی است، یکی روی وجودی او که آن روی  . #
می گیرد و  و سایر فیوضات را از این رویوجه اللهی است  که حیات 

با آنکه  دیگر روی خلقی اوست که او را محدود و متعین ساخته است
همین روی خلقی مرآت روی وجودی اوست، بکوش تا در همه احوال 

 (39همان ش)             .نظرت به روی وجه اللهی باشد
 

تمتعات تن فناپذیر بسیار محدود و معدود و تمتعات جان جاودانی  . #
بسیار نامحدود و نامعدود و عجب آنکه آدمی در کسب تمتعات تن بسیار 

            .    کسب تمتعات جان بسیار خسیس است حریص و در

 (95همان ش)                                                               

 

ند ، اما کسی که خود گم کردگان خود، مادام دنبال کسی می گرد . # 

 (03شهمان )      . ، دیگر دنبال هیچ کس نمی گرددرا پیدا کرد

 



ت چون انسان کامل آیینه ی تمام نمای صفا«   المؤمن المؤمنُ مرآةُ » . #

حق تعالی است، خداوند صفات خویش را در ذات بنده کاملش می نگرد 
. در مرآت حضرت ذوالجالل به تماشا می نشیند و بنده صفات خود را

                                            .بنابراین، چون خواهی خود را بیابی در حق تعالی بنگر
 (55صتجلی مقدماتی )          

 مرا       است     ذات     ظهور    آینه        حقم                                                حق        اسماء            صفات        آینه          من 
        

خواهی خود را بیابی خدا را بنگر ولی اگر خدا را فراموش کردی  . #
نسوا هللا فأنسُهم  وال تکونُوا کالّذین  » . نفس خویشتن را از یاد بردی

مباشید از آنان که خدا را از یاد بردند خداوند هم اینان را از ) «أنفُس ه م

 (55همان ص)                                     .(یاد خود غافل ساخت

 
؛ چه تو خویشتن اگر خدا را شناختی نفس تو یقیناً شناخته شده است . #  

خویش ؛ حتماً اول او را می دانستی سپس با کمک او را با خدا شناختی
و ا می رساند که دیگر خود را نبینی  و حقیقت تو را بدانج. را شناختی

از خود نداری و  هیچ اگر بینی در خدا بینی و با خدا بینی که جز خدا

 (295ص6تجلی )                              .مقام خودی برخیزد

 
 

پس »«  فاذا سّویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین » . #  
در آن از روحم پس بیفتید برای او از سجده  چون آراسته شد دمیدم

 . {55 حجرآهی}« کنندگان

ابزار از هر طرف گرد آوردند و ایادی مختلف در کار آمدند   گویی صد
تا کاخی سازند برای سلطان و چون کاخ به پایان رسید، سلطان در آن 



                                            . نزول اجالل نمود آنگاه قبله گاه فرشتگان گردید
     

 (26ص7تجلی )   
 

معرفت روح همانند معرفت هللا راهی بی پایان است و کس را به  . #
                .غایت آن دسترسی نیست ولی همچون زر ناب کم آن نیز بسیار است

 (26همان ص)    

 
 

ه گمراه اد نفسهایتان، زیان نمی رساند آنکای گروندگان بر شما ب» . #  
بازگشت به سوی خداوند است  ،ابیدشد شما را در صورتی که هدایت ی

 «.شما همگی، خبر می دهد شما را بر آنچه  می کردید

اول اینکه سفارش است : در این آیه شریفه نکاتی است. {289 مائده آهی}

توجه به نفس خویش و تربیت آن و توصیه بر آنکه اول باید خویشتن 
یگران را وست قبل از آنکه دخویش را بود و مسئولیت هر کس برخود ا

 واقع  مؤثر  می تواند  چگونه سخنش   ؛ چه تا خویشتن را نساختهبسازد
ی نگاه تو انسان ساز مرحله به پایان آمد آن وقت حتّ اگر این  شود؟ 

 :آنجا که حافظ می فرماید. است

 (20همان ص)                                                                 

 ؟ کنند    ما    ّب   چشمی   گوهش    هک   شود  آیا                          کنند   کیمیا    نظر  ّب    را    خاک   هک   آانن
 

سوگند به نفس و آنکه اش آراست، پس او را الهام نمود کردار »  . #
خوب و بدش را، مسلم رستگار شد آنکه او را پاک کرد و ناامید و بی 

شمس آیات}« .بهره ماند آنکه آن را تباه نمود
در هیچ جای  .{28ات 7 

عداد از سوگند که در آغاز سوره شمس است نیست و دقت قرآن این ت
شود که پس از این همه سوگند خداوند چه فرمود و شاید توان گفت که با 

این مؤکدترین امر خداست که هر کس به  در نظر گرفتن سوگندها 



شناخت و تزکیه نفس پرداخت مسلّم به رستگاری رسید و آنکه رهایش 
د و اگر نبود جز این سوره هر آدمی را شایسته کرد نا امید و بی بهره مان

بود که از این سخن به هراس آید و همه کار وانهد و همه خواسته ها 
فالهمها  ».کنار زند و به کار و تربیت و تزکیه نفس خویش بپردازد

پس « لهام نمود کردار خوب و بدش راپس او را ا» « فجورها و تقویها
از آالیش پیراسته تر، صدای  نفس   چند  هر  همی دان که !ای عزیز

؛ تا آنجا که گوش تن بربندی و بر این الهام رساتر به گوش جانت رسد

 (25همان ص )                                        . گوش جان توجه کنی
 

ً عین قدرت خداست، با  . #  روح اوالً ماده نیست ومجرد است، ثانیا
توجه بر اینکه صفات عین ذات اوست در نتیجه بی چشم، بیناست و بی 

در حدیث . گوش، شنواست و در مراتبی از کل صفات برخوردار است
خداوند آدم را به »« ان هللا تعالی خلق آدم علی صورته»: قدسی آمده که

  (53همان ص)                             « گونه خود آفرید

 
 

سالکی که با نفس خویش آشنایی یافت ربط خالق خویش و رب  . #  
                    :رک می کند کهخویش را با نفس همی داند و خوب د

 (55همان ص)               

       بی     ارتباطی 
کله      ربه   هست                   قیاس           بی      ف ت

ه
 انس جان    با   را    اسالن

 

چون نزدیک ترین موجود مجرد به انسان نفس اوست و ذات  . #      
هاست نموداری از عالم مجردات را با خود همی  حق تعالی فوق مجرد

یابد و سرنخی از معرفت رب االرباب در خود همی جوید، همان گونه 
که ما را به خورشید دسترسی نیست صفات خورشید را همگی در آفتاب 

اگر آفتاب را گرمی است مرتبه نازله خورشید است و اگر آن . می یابیم
و اگر آن را انرژی هست مرتبه نازله  را نور است مرتبه نازله نور آن

                  .که در معلول علت تامه هر چه هست مرتبه نازله علت است ،انرژی آن

 (55همان ص)        



 
 

اگر از تو بپرسند این نفس توکجای بدنت قرار دارد؟ ! ای عزیز . # 
اگر یک پشه . جوابی نداری جز اینکه بگویی با تمام اجزای بدنم هست

که بسا خود آن آنقدر ریز است که به چشم نیاید، یکی از سلول های 
اگر مویی در . پوستی تو را بیازارد، بالفاصله آن را ادراک می کنی

این حکومت نفس بر موی . دهانت باشد زبان از آن با تو آگهی خواهد داد
موی کل بدنت برایت ملموس است در حالی که اشاره به نفس نتوانی 

آن را با تمام اجزای بدنت می یابی معذلک آدرسی برای آن  کرد؛ معیت
  .ن دانکومت خدا را بر کل عالم هستی چنیح. نداری

 (55همان ص)                                                           

 
 

ی بیند، م چشم تو با اوفس هیچ کاره اند احساسات تو همگی بدون ن . #
 ، مغز تو با او درک می کند، قلب تو با او جنبشگوش تو با او می شنود

اینجاست که . دارد و نفس تو را نه گوش مادی و نه چشم ظاهری است
صفات حق تعالی را توانی از روی نفس دریابی که خدا بی چشم بصیر 

 . و بی گوش سمیع و بی مغز مدرک و بی دست و پا قادر است

 (48همان ص)                                                                   
 

شخص خواب است ولی در همان عالم خواب نفس او بیدار است و  . #  
  ریه  و  مشغول  قلب به حرکت. دستگاه های بدن را اداره می کندتمام 
می زند، دستگاه گوارش به فعالیت مشغول و کلیه خون را تصفیه   دم

او همیشه بیدار است . نفس را خوابی نیست. می کند، همه با امر نفس
الحی القیوم ال تاخذه سنه و ال » : این را با پروردگارت مقایسه کن که

     «      .نده برپاست نه او را چرت و نه خواب می گیردز»« نوم

 (42همان ص)                                                               

 

در هر عملی که می کنی روح و جان تو قائم بر آن عمل است و این  . #
قیام را نه تنها قیام یک ناظر بر عمل دانی بلکه در خود فعل او دست 

س فنسبت نفس را به اعمال همچون نسبت خداوند به ن. اندر کار است



خود، قائم بر هر عمل نفس علمی او  خویش دان که عالوه بر نظاره گر
ال حول و ال » است و در حقیقت قیامش جز قیام حق بر بدن نیست که 

و این مسئله نه تنها در علم و قدرت بلکه در هر صفتی که  .«قوه اال باهلل
برای نفس و سایر موجودات می شناسی رجوعش به صفات هللا است و 

حیات نفس ظهوری از حیات حی مطلق است همان گونه که حیات  اصل
« و هو حیات کل شیء»  :فرمایدمی (ع)امام دمحم باقر. جسم از حیات نفس

 (45 همان ص)             «اوست حیات هر موجودی»

 
 

ن هُو  قاِئُم ع لی کُّلِ ن فٍس ِبما ک س ب ت»  . # آیا او که قائم است بر ) « أ ف م 

 ( (44آهیرعد ) .ه آنچه کسب می کنندتمام نفس ها ب

و این مسئله نه تنها در علم و قدرت بلکه در هر صفتی که برای نفس و 
سایر موجودات می شناسی رجوعش به صفات هللا هست و اصل حیات 
نفس ظهوری از حیات حّی مطلق است همان گونه که حیات جسم از 

                                               (44همان ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .نفس است حیات

 

ارج و ارزش آدمی مربوط به نفس و روان اوست وگرنه بدنش با  . #

 (45صهمان )          .سایر پستانداران تفاوت چندانی ندارد
 

همی دان که نفس آدمی  به نور علم سعه وجودی می یابد و همان  . #  
شأنش از ماده مبّرا است، جان تو نیز چون  گونه که علم مجرد است و

مجرد است با مجرد سعه می یابد، حال بیندیش که تا چند همه اهداف را 
اهداف جسم محدود خویش قرار داده و از عظمت جان و نیاز آن به نور 

ال تجعل » : علم و عمل غافل مانی؟ محی الدین در فتوحات چنین دارد
عالم طبیعیّت را بر حیات الهی »   «طبیعتک حاکمه علی حیاتک الهیه

 (30همان ص)                  « .خویش حاکم مکن
 

 

 

 

 

 



 

اگر حق تو را توفیق دهد که حقیقت خویش که ارزشمند ترین  . #  
گوهر عالم امکان است بشناسی به باالترین معرفت دست یافته ای و 

  را چراغ  بش  گوهر  این  و دیگر در این سرای به خاکبازی نپردازی 
لجن زار از دست ندهی؛ این دل به هر جا فرود آوری   این  در

. مالک او گردانی ضایعش کند فرودگاهش موقت و هر کس و هر چه را
فرودگاه دل مقعد صدق است؛ این فرودگاه دروغ گاه است و مقعد کذب؛ 

قدیم کرد و آن ملیک مقتدر دل را مالکی است حقیقی که بایدش به او ت
فی مقعد صدق عند  ان المتقین فی جنّات و نهر» . تستی اسجهان ه

به راستی که متقین در بهشت ها و انبساطند، در » « ملیک مقتدر

 «{93 قمرآهی} مجلسی پسندیده نزد پادشاهی توانا

آنجا جای آرمیدن است و آرزوی خوبان آنجا رسیدن و جمال محبوب 
هنوز ره دراز و  برخیز زاد راه برگیر که دیدن و سخن دلدار شنیدن؛ 

 (92همان ص)              .دل در آرزوی آن نیاز است

 

طبعاً چون جان مجرد است غذای . غذا و متغذی با هم سنخیت  دارند . #
خواهی غذای آن بدانی؟ آن را طعامی و شرابی . آن ماده نمی تواند باشد

   .    معرفت استو   است؛ طعامش ملکوت عمل و شرابش علم 

  (93همان ص)                          
 
 

اجزای بدنت از خوراکی ها و آشامیدنی ها به وجود آمد و هم  . #  
اکنون با آن متحد است؛ اعمال و معارف نیز برای روح این  چنین است 

پس می دهد وت که بدن آنچه از خاک گرفت در آخر به خاک با این تفا
ود ولی روح تو چون جاودانی است هر چه از این عالم برد همیشه با خ

ش هست و سرمایه های اکتسابی او، یا خود هیزم ارد و در قیامت خودد
سوخت جهنم » «وقودها الناس» :جهنم خویش است که خداوند فرمود

که کار نیک بذر شجره و یا بهشت از جانش می روید  «ها هستندانسان

 (99همان ص)          . ومطوبی است و فعل بد بذر شجره زقّ 

 
 



رمان برای اندام از روح صادر می گردد بازتاب هر فعل و چون ف . #  
نتیجه هر کار به جان و روح باز می گردد و این بازتاب ها با او متحد 

خویش است و عمل و هر جانی در گرو اعمال و اکتسابات . می گردد
، بازار کسب هم عنقریب تعطیل می گردد و تو می کسب با او متحد

  . ی روزگاری ابدی و بی انتهامانی با اکتساب خویش برا

 (90همان ص)                          
 

امل صادر شد از ع هر عملی چه خوب و چه بد به مجردی که . #     
 . حتی نیات با جان عامل متحد می گردد و قابل تفکیک از آن نیست

ساختار و ترقی جان شما در سایه علم وعمل است و پیکر آخرت شما 
نخ  :یکر یک مثال می آورمبرای آن پ. نیز از همین جان می روید

ارچه حال مرغوبیت پ. پود درازی پارچه را تار می گویند و نخ پهنا را 
جان نیز چنین . رهین مرغوبیت تار و پود آن است و پارچه تجلی گاه آن

 (65همان ص)          .که رهین علم و عمل آدمی استاست 

 
 

کمال . ستبرای تشکیل هر جسم یک هیوال و یک صورت الزم ا . #  
اگر بخواهید یک صندلی . و جمال هر جسم نیز رهین مرغوبیت این دو

جالب داشته باشید هیوالی آن چوب است؛ نخست باید بهترین چوب را 
انتخاب کرد و زان پس در آفرینش صورت آن نهایت دقت را نمود؛ اگر 
این دو عمل انجام گرفت پیکر صندلی عالی می شود؛ هیوالی پیکر 

    .علم شماست و صورت و نقش بندی آن عمل شماست آخرت شما

 (78همان ص)                             
 

و ظهور  است یکی از اّمهات معارف اسالمی معیّت عمل و عامل . #
آن در قیامت و کمون آن  هم اکنون در جان عامل و ظهور و تجلیات آن 

                .در همین عالم از اّمهات مسائل فلسفی و عرفانی است

 (72همان ص)                          

 
 



گاه او دل  ین تجلیتعالی است ولی باالتر کل جهان تجلی گاه حق . #
خدا را در عرش چه جویی که عرش خود در دل . بنده مؤمن است

توست و در آفاق چه پویی که آفاق در نهان خانه جان تو از  کوچکی گم 

 (02همان ص)                        .گردد
 

یا دل و یا قلب و یا روح او باید دانست که حقیقت جان آدمی و  . # 
 آن  و    چیست؟ مراد از این الفاظ در حقیقت یک چیز بیش نیست

بیاندیش تا این من . می کنیتعبیر   من به   آن  از تو  که  همانست 
کجا بوده ؟ از کجا آمده؟ برای     کیست و چیست؟ وجودش از کجاست؟

فت نفس است و اگر چه کار آمده؟ به کجا می رود؟ کشف این اسرار معر
ف  ن فس ه » :  تو را این معرفت حاصل آمد کار تمام شد که فرمود ن ع ر  م 

بَّه ف  ر   (05همان ص)                    «  ف ق د ع ر 

 
 

همان گونه که ذات حق تعالی در هر ظهوری جلوه ای خاص دارد  . #  
روح را در هر عالمی بدنی است و جلوه گاه آن در این سرای عالم 

باش تا این دو را از هم باز شناسی و بیش از آنکه . تو است طبیعت بدن
 . به روح بپردازی به بدن نپردازی

 رپوری    خر   هک    آنی     بند    رد    تو                     الرغی        از   عیسی  میردت    همی

در ظلمات عالم  را و این لطیفه الهی را که بابی است به سوی خود او

 (04همان ص)                  .رها ننمایی طبیعت

 

شناخت صحیح عالم هستی معلول شناخت خویش است و این نکته  . #

         .ایست لطیف از معارف حقّه اگر آن را درست دریابی

 (03همان ص)                             
 

شناخت نفس، شناخت خویشتن است و شناخت خویش، شناخت ربط  . #
دن غفلت و از بین بردن داشتنش با خداست و شناخت ربط از بین بر



عالست و وصول به آن ذات عین اغفلت، وصول به ذات او جّل و 

 (06همان ص)                   .سعادت است

 
 

آنان که خدا را فراموش نکردند خداوند با شناخت نفس و معرفت آن  . #
ظلمات عالم طبیعت به سرچشمه  خود را به ایشان نشان می دهد و از

این همان . ه این راه،  نزدیک ترین راه استهدایتشان می کند چنور 
. را به تو می نمایاند« اقرب الیه من حبل الورید» راهی است که معنی 

. برای اهل معرفت است« هو معکم اینما کنتم » این شناخت روشن گر 
چرا که در آینه و جام جان نما، تجلی ذات حق را بیش از هر چیز دیگر 

         .سالیان درازت را اینجا پیدا می کنیگمشده شینی، به تماشا می ن

 (00 همان ص)                            

آنکه در پرورش جسم تو دست اندرکار است در پرورش روح، تو  . #  
 .وتو اصل هستی در حالی که این جسم مرکب توست  را وا می گذارد؟

در بند . ن تو را از جان و روح غافل نمودهو متأسفانه جسم و نیازهای آ
هر چیز هستی جز خویشتن خویش و اگر خود را نشناختی معرفت همه 

چه را شناسی با جهل قرین است و اگر خود را شناختی هر چه را 

 (227همان ص)                                     .شناسی با معرفت قرین

 
 

این همه عظمت که در عالم خارج مشاهده می کنی، اگر به خویش  . #
ً نفس خود در تو است و  دانی که همه عالم ،شناسی را بنگری و واقعا

 (227صهمان )                                        .برای تو و در تسخیر تو
 

بنگر اگر تو جای آفتاب بودی خورشید را زود تر می شناختی یا  . #
خود را؟ اگر این معلول را شعوری باشد همانند انسان هر چه را می 

         .شناسد از برکت علت است و اگر عدم خود را هم درک کرد از اوست

 (220ص همان)                            

 



 

همه را   .یک نگاه به خود کن او را ببین، یک نگاه به بیرون نما . #  
، بین خود و تمام عالم هستی یک خویشاوندی معلول آن علت خود بینی

با مار و مور با درخت و گیاه آشنایی یابی، در این حرکت نخست . یابی
ر و گل چون صبا از خار و گل مستانه بگذری ولی در بازگشت با خا

دست در گردن آوری چرا که در این بازگشت جز علت از این معلول ها 
 :در سفر اول حافظ گفت. چیزی نبینی

 شیرینم   جان  از   ملول   نیرنگش   و   افسون کرد   هک                               فریاد  کش فراهد   از این  بنیاد  بی  است  پیری   جهان
 

 :ود و سرودسعدی در میان راه ب

 اوست  از    عالم  همه   هک    عالم  همه  رب   عاشقم                                               جهان خرم از آنم هک جهان خرم از اوست ّب  
 :سعدی را گفت تو ندانستی که حافظ از سفر باز می گشت

 هم            نیز       پنهان    و       دا یپ        گفتمت                                                                  اوست     روی    فروغ  یک    عالم   دو  ره 

رو که چون از این سفر  رو،: ما جز این نگفتیم، حافظ گفت: سعدی گفت

 (225همان ص)          :باز آیی شعرت را چنین تصحیح کنی که

 .عاشقم رب همه عالم، هک همه عالم اوست                وستّب جهان خرم از آنم هک جهان خرم از ا
    

هر شناخت از ناحیه اوست حتی معرفت نفس بر نفس یعنی علم  . #      
تو با خدا می اندیشی با او سخن می . حضوری هم با اوست و از اوست

آدمی با خدا خود را . گویی با او اندیشه ات را به نگارش در می آوری
می شناسد چگونه ممکن است اول خدا  ا خدا حقایق عالم راسد بمی شنا

را نشناسد؟ جز اینکه اگر نشناسد غفلت است و گرنه این شناخت با 

 (258همان ص)               .جزیی تفکر حاصل آید

 
 



چرا که استعداد پذیرش گنج معارف همه عالم . آدمی کون جامع است . #
شناخت این نفس که می . ستی استظرفیت او قابل کل عالم ه. را دارد

به سوی معرفت ربّش که این  تواند این همه گُنج داشته  باشد راهی است

 (254همان ص)    . نفس نمودی است از پروردگار در جهان هستی

 
 

 (259همان ص)        .علم تو با تو متحد است، یعنی جان تو علم توست . #  

 ریشه ای و   استخوان خود   بقی اندیشه ای                                          ما     همه       تو     ربارد      ای
 

ادراک و معرفت با حق است دقت کن که آدمی شناختش از عالم  . #    
ما برای شناخت، بیرون را به درون می . خارج از درون است به بیرون

ل برای آشنایی با نفس حا. بریم و آنجا به شناخت و ادراک می نشینیم
ای تصور کن که تصویری از عالم خارج در آن می  خویشتن آنرا آینه

افتد و تو خود در خود به تماشا نشسته و با یاری حق عالم را در آنجا 
با صفا و معرفت باشد در این  ین نفساحال اگر .  ص می دهییتشخ

 . نگرد ها جز صفات و اسما ء حق نمی بیند و جز او را نمیتصویر
 اینو او مشهود شاهد وتصویری از ظهور اسماء او با امداد درک از او 

مین و اصوالً آدمی برای ه  نبینی  را  خود  تو  که  است  زمان آن در 
می شناسد نه تماشا  تماشا بدین تماشا خانه عالم آمده و متأسفانه نه خود را

 .را خانه را و نه صاحب خانه

 (257همان ص)                            

 
 

      . جان انسان آن عظمت را دارد که بر همه عالم محیط شود . #

 (250همان ص)                          

 
 



لوح تویی و قلم مصور در دست اراده اوست که هر چه خواهد در  . #
این لوح نویسد و خوش به حال آن کس که در لوح جانش جز شعاع 

 (250همان ص)                .جمال و جالل او نباشد

د            یاد          دگر          حرف       کنم            هچ                          دوست     اقمت  الف جز   دلم لوح   رب  نیست  استادم           ندا
 

بدن می نگری معلوم می شود سالمت بدن مرهون  وقتی در . #  
بستر خفته ای قلب حرکت دارد، خون  حتی آنگاه که تو در. حرکت است

ریه در صدها کیلومتر رگ ها و موی رگ های بدن در آمد و شد است، 
ها مادام در حرکت، دیافراگم در حرکت، غذا در معده و روده ها در 

فعالیت حتی اگر با دستگاه های دقیق اندازه  حرکت، کبد و کلیه در کار و
 وب این حرکت انرژیخ. گیری شود موها و ناخن همه در حرکت اند
به  .مرده بدنش ساکن استمی خواهد، حرکت بدون انرژی معنی ندارد

می گویی مراقب و محرک روح است حال به جهان بنگر کل اجزاء  یقین
همه به سوی اجلی » « کل یجری الجل مسمی» . ر حرکت استجهان د

این همه حرکت را جز از خدا که روح جهان « .معین در حرکت اند
انرژی و نیرویی  باهلل ه االّ ال حول و ال قوّ آفرینش است از که می دانی؟ 

 (242همان ص)                                           .   نیست جز از خدا

 
 

و اما . عالم هستی استیکتایی روح در بدن دلیل یکتایی خالق  . # 
یکتایی روح را آدمی در طول و عرض کامالً درک می کند مرادم از 

نوجوان، وقتی   شما وقتی کودک بودید، وقتی  .طول، طول زمانی است
آنکه این بدن مادام در . ایام جوانی و بسا به کهولت رسیده باشید

می  دگرگونی است سلول ها می میرند و سلول های دیگر جانشین آن
. که در حقیقت این بدن بدن گذشته نیست ولی شما همانید که بودید شوند

خاطره ای از کودکی را متذکر می شوید، می گویید من بازی می کردم 
سرم شکست، می گویید من کالس اول ابتدایی بودم معلمم فالن بود، می 
 گویید روزی که من دیپلم گرفتم خیلی از خود راضی بودم ببینید فواصل

و در . زمانی بسا ده ها سال است، بدن آن بدن نیست ولی من همان
دست من، پای من، سر من، چشم من، با  عرض هم اکنون می گویید



این روح است که . آنکه اندام مختلف است و کثیر، من یکی بیش نیست
می گویی من نه دست و پا و سر، از این وحدت پی به وحدت باری 

 (243همان ص)               . تعالی در عالم می بری
 

ب ذب جسم و جان از اول خلقتت نزاعی است هر چند جواذدر جوا . #
خاکی بیشتر، روح فرسوده تر، تاریک تر و مانده تر و هر چند جواذب 
آسمانی بیشتر،  جسم وامانده تر تا بدانجا که باالخره در این ستیز یا 

 (262همان ص)                 .خاکی شوی یا آسمانی

این راه از درون است، به شرق روی همینی که هستی و به غرب  . #
. روی همین؛ به آسمان روی همین و به زمین و اعماقش روی همین

اینجا که ایستاده ای  اگرش نیابی هیچ جا نیابی و اگر گویی در سرزمینی 
مردی است الهی  و مرا راهی گشاید آن نه به سرزمینی رسیدن است که 

 .  به جانی پیوستن است؛ به نهانی راه یافتن استآن 

 (263ص همان)                                                            

 
 

سلونی »: نور چشم عرفان جهان فرمود (ع)حضرت امیرالمؤمنین . #
از اینجا تا عرش پروردگارت  ،یا علی: یکی پرسید «قبل ان تفقدونی

از اینجا تا عرش : چقدر راه است؟ در این پاسخ بس بیاندیش؛ فرمود
ال اله اال »: رم فاصله زمانی است که یک بنده مخلص بگویدپروردگا

   وجود لم اع   تمام  با  او  یعنی خدا همین جا، خدا با تو، معیت  «هللا
یکسان است؛ اگر چشمی داشته باشی در زمین بینی و در آسمان بینی؛ 
 در شرق بینی و در غرب بینی و اگر تو را چشم نباشد اینجا نبینی و
جای دیگر نبینی؛ اما توجه کن که در حدیث سخن از یک عبد مخلص 

آنکه بیرون . است و مخلص آن است که از ماسوی هللا خالص شده باشد
راه درون است  ه،این را. بیند درون نبیند و آنکه درون بیند بیرون نبیند

حضوری است؛  بر علم و آنکه دروازه درون یافت قدم دیگرش ایستایی 
به نفس ایستایی  معرفتی است که نفس از خود دارد؛ چه بدن این علم

وقتی تو به  .، قیومش نفس است ولی نفس خود به خود ایستاده استدارد
حتی اگر چشمت را روی هم . خود نگری آنجا چشم در کار نیست



! گذاری خود را بهتر بینی؛ دست و پا و سر نبینی روح بینی و جان بینی
 .به تماشای خود نشینی

 ینیب       آن     است   دیدنی  ان    آنچه                                     ینیب        جان    هک     کن   باز     دل   چشم
این دیدار به کلی از آلودگی ماده مبّرا است و در حقیقت صورت در آن 
مطرح نیست، ظهور ناب روان است برای خویشتن خویش، راه خود 

از این دروازه است، دروازه بگشا و به این دیار وارد شو  شناسی رفتن

 (269همان ص)               .تا بینی که چه ها بینی
 

 

نه . در ویران سرایی به سر می بری که مالکیتش از آن تو است . #
، نه خوابی؛ مادام به نه حجره ای، نه بابی، نه آسایشی فرشی، نه اسبابی،

ابان های شهری و از مسکن و جای خود بی فکر آبادی کوچه ها و خی
این داستان آن کس است  .خبر؛ زین رو هیچت آرامش و آسایش نیست

که از درون و نفس خویش بی خبر است و مادام در فکر و ذکر این و 
اگر بتوانی در درون سرمایه ای اندوزی از هزار خبر . آن و یا جهان

کاریز دیگران چه خرامی بیرونت کفایت کند، در گلستان و بوستان و 
                     :که

 (260همان ص)

 نگشاید       را      تو       ردی          عارهی اه      کز                                      می باید            تو        جان         ردون        کارزی

 می آید  ربون  از هک   جویی    زان   ّب                                           خاهن     ردون   رد    آب      چشمه   یک 
 

 

اگر حرم دل را از اغیار زدودی و آن را ویژه یار کردی، از خانه  . # 
آسمان آن را پاس دار تا چه از آن فیضان کند  ل آوردی،ل را بردی و گُ گِ 

»  :شد که فرمودو این فیضان باران معرفت و علم و انوار الهام ربّانی با



 مائده آهی}«خدا را پرهیزگار باشید تا به شما بیاموزد» « واتقوا هللا و یعلمکم

و این آموزش درس و کتاب نیست، وسیله تابش نور رحیمی  {280

لیس العلم بکثرت تعلم بل هو نور یقذفه »    : )(امام صادق. حق است
  «هللا فی قلب من یشاء

یست بلکه آن نوری است که خدا می تاباند علم به درس خواندن زیاد ن»
، کم کم ن نور نخست اختر وار بر جان تابدای «.به قلب هر که خواهد

زهره شود و زهره اش قمر ( کوچک ترین ستاره در دّب اکبر) فرقدانش

 (276همان ص)                .و قمرش شمس گردد

 

ه اعضاء و احساس حد دارند یعنی همه در کار خود مرزبندی شد . #
حال . در کشور بدن هیچ کدام را قدرت خروج از مرز و حد نیست. اند

از خود می پرسیم جای روح کجاست؟ جایی برای آن سراغ ندارید؟ با 
یعنی در . با چشم هست؟ آری. با ریه هست؟آری  .مغز هست؟ آری

حقیقت چشم با روح می بیند و گوش با روح می شنود و پا با روح راه 
خوب این مسئله که برایت . روح کار انجام می دهد می رود و دست با

روشن شد خداوند را در کل عالم هستی چنین دان که یک ذره از عالم 
روزی رساندن خاک از او، ریزش باران از او، . وجود بی او نیست

چگونه اش   او هر جایی است . طراوت چمن از او، جمال گل از اوست

 (522همان ص)                     بینی؟  

 جایی       ره       شاهد     آن        ننمود    کس    ّب       رخساره                    عالم    رد   هک   نکته  این   گفت   بتوان   هک     ّب    یا رب

 (حافظ)
 

انسان در شناخت   احساسات آنکه تمام  نفس    خواص  از  یکی . #  
اندازه شناختش محدود است،  محسوسات خسته و بسا درمانده می شود و

 ، با نور کم نمی بیندیعنی چشم از مطالعه زیاد خسته و درمانده  می شود
گوش از جنجال و غوغا خسته . می برد و نور زیاد بینایی اش را از بین

اصوات بلند نیز . می شود و اصوات کوتاه را قادر نیست که درک کند
و اما نفس انسانی از . ین استآن را بسا کر کند و سایر احساسات نیز چن



آن بریزی باز در  چه  د بلکه هر حمل معارف نه تنها خسته نمی شو
کل »: است  (ع)و تازه تر می گردد و این عین فرمایش امیرالمؤمنینتر

هر ظرفی با مظروف » «وعاء العلم یتّسع جعل فیه االّ  وعاء یضیق بما
            «.می شود کاهد مگر ظرف علم که باز گنجش می

 (523همان ص)                           

 
 

راه معرفت نفس از معرفت آفاق بسا نزدیک تر است، چرا که در  . #  
معرفت آفاق نفس با یاری حواس بیرون را می نگرد و اینجا بی واسطه 
خود به خود می پردازد و طبعاً بازگشت به خود و حقیقت جهان حاصل 

 (529همان ص)    .نمی شود تا قاره عظیم روان برایت کشف گردد

 
 

در حقیقت سفر به خود بیرون رفتن از نمود است به بود، چرا که  . #  
جزفقر نبینی با آنکه  یافتی  خود   معرفت  و  چون به خود نگریستی

بسیار چیز با خود بینی و دانی که همه آنها از رّب نفس است و نفس را 
نا در حقیقت بقا است و اینجاست که دانی ف.  وانهی و به رب آن نگری

به آن نتوان رسید جز در بیرون ایستادن از خود و دیدار وجود مطلق با 
اینجاست که حیات را حیات حّی مطلق بینی و چون به آنجا . چشم خودش

آنان که از زندان عالم نمود گریختند و . رسیدی دیگر هرگز نمی میری

 (529همان ص)    .ندبه دنیای بود ره یافتند مرگ را به بازیچه گرفت

 

 

آسمان جان بس فراخنای است بکوش تا تمرین پرواز در آن را از  . #
؛ مباد آنکه داری تو آسمان و زمین و دریا را زیر بال و پر. یاد نبری

            . عالم طبیعت تو را به بازی گرفته و از پرواز باز دارد و خاکباز کند

 (527همان ص)                            

 



روح و جانت را رها نکنی و از توجه به آن باز نمانی، ! ی عزیزا . #
همان گونه که به جسم و جسد خویش بپردازی که آن هم مانند جسم نیاز 

 (554 همان ص)         .به تربیت و خوراک و بالیدن دارد

 
 

شناخت » «استدراک فساد النفس من انفع التحقیق»:(ع) امیرالمؤمنین . #
، بعد «ه نفس را به تباهی می کشد از سودمند ترین پژوهش هاستآنچه ک

از تشخیص آلودگی ها مادام در جهاد و کوشش باش تا تمنیات نفس را وا 
پس زنی و آنرا از تباهی باز داری و در این جهاد اکبر لحظه ای از تیر 

امام . شیطان غافل نمانی و آن را مهار کرده و زمامش را از کف ننهی
راه «  .خویشتن را با دوام مبارزه مالک شوید» : می فرماید (ع)علی 

تقوا گذرگاه صالح و سالمت نفس تو است که اگر از این گذرگاه بگذری 
در صراط مستقیمی هستی که الهام پروردگار را بر صالحیت خویش 

 (559همان ص)                                                                                 .لبیک گفتی

 
 

مال باختگان را دیده ای که آن ها را بس ضّجه و فریاد ! ای عزیز . #
است، چرا که یکی از تعلّقات خود را از دست داده اند، شگفتا که آدمی 
بر فقدان مال صد ناله بر آورد اّما خود را باخته است و هیچش درد 

آن که خود را گم کرده است، اگر آفاق را در نوردد، خود را . نیست
آدمی اگر به خدا نگریست خود را می یابد و اگر خدا را . اهد یافتنخو

از یاد برد، خود باخته ایست که در شکنجه گاه عذاب جهنّم خویشتن 
                                          .خویش را پیدا می کند

ی آخر ص)      
   (260تجله

اگر بخواهید خود را بیابید، جز در تماشای حضرت ربّتان از خود  . #

 (265همان ص)                                                                                                                                                                                                                                                          .خبر نخواهید یافت
 

 

جاِن انسان باطن اوست، که این ظاهر نیست، جز ربط به باطن و  . #

 (270همان ص)         .این که ظاهر است همان باطن است: می توان گفت



نازیدن حضرت خالق عالم هستی نه به آفرینش عرش و نه  . #
ه، و نه بر ساکنان ملکوت و فرشتگان ا و نه به خورشید و مانهکهکشا

  که انسانی  قدسی است، بلکه این نازیدن فقط بعد از خلقت انسان است، 
می شود و سپس نفخه صور  بسته کالبدش  هیوال   پست ترین  از

         .حضرت پروردگارش تا بلندای آسمان ها به او عظمت می بخشد

 (56از خاک ات افالک ص)                        

 

# .   

ن           اسیر        کی          ات                       سری          اتج      آسمان          رب        ، گورهی      عالم    ون ک      رد  شو      ردداهن           شو     ردداهن         ،  خاکدا

گاهن             ،  خویشتن            با               بیا             اکنون                رنجت هم از خود بود و بس         چیه کس،    دشمن نبودت گاهن          شو بی  شو  بی

 (حضرت استاد)

 
 

با چشم سر و دیدار عالم درون با  متأّسفانه چون دیدار عالم بیرون . #
چشم دل است ما کم تر به درون خویش می نگریم در حالی که چشم 

به کار بستن آرامش آورد و چشم بیرون پریشانی زاید و در درون را 
و در جان ) ((و فی أ نفُِسکُم أف ال ی ت ف کَّرون)): قرآن به تأکید گفته شده که

 (44همان ص)                                          (خویش آیا نمی نگرید؟

 

. که خاک شناس شد با آن که خاک جماد است)دریغ آدمی امروز را  . #
س شد با آن که هر دو یک موجود تک باکتری شناس و میکروب شنا

کیهان شناس شد با آن که کیهان از او دور ترین است، اّما . سلولی هستند
کار او کار . خود شناس نشد گر چه از خود نزدیک تر چیزی به او نبود

دیده را ماند که همه چیز را می نگرد، اّما خود را نمی بیند و حال آن که 
زی در برابر عظمت نفس انسانی ذّره ای اگر همه عالم را روی هم ری

 .بیش نیست



گاهن     ز    داشت   خود   هچ  آن                       می کرد     ما      از   جم     جام    طلب    دل            سالها  ا     بی
ه

 می کرد    تمن

کان   و  کون صدف    کز  گورهی      می کرد       ردیا      لب     گمشدگان       از     طلب                         بود بیرون  م
 (حافظ)  

 : می فرمایند (ع)و حضرت علی
م  ع ل ی هللِا سُبحان هُ ِمن  الن فِس الُمطیع ِه أِل مِره»  جِه األ رِض أ کر   ل یس  ع ل ی و 
ر پروردگارت مین چیزی گرامی تر از نفس مطیع امدر روی ز)« 

در برنامه کار و زندگی خویش ساعتی تأّمل کن، ببین روز  ( (رالحکمرغ) نیست

و روزگارت برای چه و در تکاپوی چه گذرد؟ همه را بر صفحه کاغذی 
بنویس و سپس به این اندیشه پرداز که اگر فردا تو را گویند که بار سفر 
  آخرت دربند، بنگر که از محصول مجاهده و کارهایت چه می توانی با

می بینی همهء هّم و غّم  اغلب مردمان در ببری؟ این جاست که   خود
طلب دنیا است و یا در تمنّای تن، بسترم نرم و گرم تا تن خوش آساید، 
سفره ام چرب و شیرین تا کام را خوش نماید، خانه ام جمیل و شکیل تا 

پس تمنّای روح و جان را چه به کار آید؟ این جاست . چشم را خوش آید

 (       43همان ص)                                                                                                                             .می خوِد حقیقی را گم کرده استکه آد

 

 :انضمام روح و کالبد را در این تصویر به تماشا نشین. #

 (     92ص همان)

 

 
 

 
 

 



 
 

روح انسانی با استعدادی که خداوندش ارزانی داشته از حضرت  . #   
ی کند که در آن متصرف باشد و از عالم باطن به مصّور تمنّای صورت

عالم ظاهر سفر نماید و آن حضرت در کار بدن سازی، او را یاری 
فرمود، و این نفس نخست در مرتبه نباتی جلوه گر گردیده که کیفیّت 

و سپس چون به عالم ُملک نزول نمود   است  مادر رحم   ایجاد جنین در
رسید، و این ایّام کودکی است و پس از مرتبه نباتی به مرتبه حیوانی 

بلوغ به سر منزل انسانی رسید و این جا اّولین مقام نفس ناطقه است و 
زان پس مرتبه عقل هیوالیی را دارا می شود، اندیشمند می گردد، در 
امور تفّکر می کند، اّما هیچ تصدیقی در آن نیست و چون از این مرحله 

در این مرحله دارای بعضی  رسد،  گذر کرد به مرتبه عقل بالملکه
تصورات و تصدیقات است، که نخست به ذات خود پی می برد و چون 
در راه کسب معرفت افتد به مرتبه عقل بالفعل می رسد و زان پس به 
مرتبه عقل مستفاد راه می یابد که باالترین مرتبه کمال است و آن تا 

کردن بدن متصل به  زمانی است که به بدن تعلّق دارد و بعد از رها
روحانیّات می گردد که با اتصال به عقل فعّال تمام صور علمیّه در نظر 

                          .او حضور دارد
 (235هدهد سبا ص)                                      

 

بدان که تو مادام در کار مرگ و حیات جدیدی هستی، در هر سکون  . #
عدی تو را حیاتی؛ و دانی که این و در حرکت ب قلب تو را مرگی است

حیات جدید هم، آوردنش به دست تو نیست و این داستان حیات جسم تو 
است، که جان تو نیز با هر عملی و گفتاری و اندیشه ای مادام در تحّولی  

 (54حدیث آرزومندی ص)            . دیگر و حیاتی دیگر است
 

ن به تماشا نشسته خیره ممان در شکوه دریایی که بسا در ساحل آ . #
. حیران منشین به جالل کهکشانی که بسا شب ها منظر دیدگانت بوده. ای

  !به تماشای خود نشین، که آینه تمام نمای بیکران ها هستی
 و در جان هایتان آیا نمی نگرید؟ )«   و فی أنفُِسکُم أف ال تُبِصرون» 

 (54فریاد جرس ص)                    ( (52ذاریات آهی)



    

عزیزان را روزی لذّْت، خوِن رحم مادر بود، و سپس شیر او، از  . #  
. تا اینجا آدمی با حیوانات هماهنگ است. آن پس روزی های آب و خاک

هم چنین چون نظر از آب و خاک بر داشت و بر افالک نگریست، 
 :روزی حقیقی خود را آن جا یابد

 پود و      اتر     خون     از      بود     را     او     بودِ                                                     بود      خونخوار     آدمی      بود     جنین     چون 

 شد           گیر    لقمه     شیر            فطام              وز                                                      شد           شیر     خوراکش        خون      فطام    وز 

 شود          پنهانی                 مطلوب       طالب                                                   شود            لقمانی           لقمه         فطام                               ز و

کالم    تمه     کن    جهد         اندک     اندک                                                    فطام     موقوف     ماست    حیات   پس   ال

 (مولوی)

چون چینه دانت در خور پذیرایی از خوراک نور شد، چنین نغمه سر 
ٍه ِبِغی)):  دهی که ِر أست غِفُرک  ِمن کُّلِ لذٍّه ِبِغیِر ِذکِرک و  ِمن کُّلِ راح 

     ((ِذکرک و  ِمن کُّلِ سُُروٍر ِبِغیِر قُرِبک و  ِمن کُّلِ شُغٍل ِبغیِر طاع ِتک
ا)

ه
 (386ص کشتزار عمر)                                                                                                                                                                                                                                                      ((ع)د مناجات المریدین، امام سج

    

      # .  

 

ک       آن      جو        خود        ز     هم  بود       هک       آن         دار  راز      گردی      هک      ات                          وجود        رد          محره

 امان           دارد           او          بود         از       تو           بود                         نشان        جوید      او      هست      از      تو      هست 



ک       آن  بود       انهم         عالم         رد           کاتب             مظهر                        بود     جاهم      یک     رد       تو         با        محره

 ربکتی        صاحب            خوار         روزی          جمله                     حرکتی      صاحب     ز       خود      حرکت       ّب          ما

 او     هم    مقصد ،     او      قصد        و     او       اقصد                        او      هم       مقصد       او        هم        حرکت        مبدأ

 بود     و       هست       او     و         هستی       نمود          ما                          نمود         رخ            شأنی           ّب           او            یوم       کله 

یی           مایی         با          تو        ات وم    بی      لیک                           ماست           کار         خدا
 کجاست؟        ما       بود ،    قیه

 تییاف           جانی      و       علم      جاانن      ز      هم                       یافتی                   نشانی              هستی             از            تو               ات

 تو             رود             اندر           موجیم            همه               ما    تو                                     بود          نشان          من          حیات           ای 

 حباب       اندیشد      هچ      آخر      آب       غیر  آب                               غیر دارد   هچ  خود  از   حباب    خود

 رسید         رد          هستی           تو          مرگ         پی       رد   پدید                                          مرگی           هستیت            ره         پی            رد

 کیست؟   دست   تو  با    هک   کن   تماشا   ان هست و نیست                           خودچون هک می لغزی می

 ( حضرت استاد)

 



 (سؤال از محضر استاد   ) 
 قلب وعقل چه تفاوتی با هم دارند؟!  بفرمایید #      

چشم ،گوش ودل که در قرآن آمده است چیست؟ و ارتباط این سه با هم 
 ط اینها با نفس چگونه است؟چگونه است؟ و ارتبا

                                        جواب    

ی حضرت   روح انسانی نفحه الهی
رپوردگار رد عالم ملک است هک با آن هم قلب است  و باالرتین تجله

راه اوست هک خوب  وعقل  چراغ  ومعرفت است ومحبت   وعشق مرکزعواطف  وهم عقل، قلب

ّبِِ الرَّحمنُ  دبماع  اَلْعَقْلُ »   :می فرمایند(ع)ن دهد ردتعریف عقل موال امیرالمؤمنی می  بدتمیز از را 

وند رحمان رپستش می شودوبهشت باآن » «بَ ّبِِ الْجِنانُوَاکْتس  عقل چیزی است هک ّب وسیله آن خدا

یی  « (957ص  7میزان الحکمه ج(ع)امام صادق ) .کسب می شود همین روح رد مراحل ابتدا

ل کر چون
ه

اره را دارد هک اگر رد ن   ده و بسا سرگرم عالم طبع شده مرحلهاز ملکوت ّب عالم ملک تنز فس امه

ه می رسد و گر هن رد عالم  ملک می ماند و خود را  ساهی
اهم و مطمئنه راهنمایی  عقل قرار گرفت ّب مراحل نفس لوه

 .ضاعی می کند
ِحم  ربّی ِانَّ النَّْفس  ال  ّمارةٌ ِبالّسوء ِاالّ » * نفس اّماره انسان را به  » «مار 

  .آنکه پروردگارم رحم فرماید جز ناروا سخت وامیدارد کارهای زشت و



ة»* «     {94سوره یوسف آهی } الاُْقِسُم ِبالنَّفس اللَّّوام  و قسم به »    «و 

 «{5قیاةم آهی  سوره} نفس پر حسرت و مالمت 

ئِ »*  االنَّْفُس اْلُمْطم  ِبِّک راضیةً مرضیةً یاا یَّتُه    «نَّه ِاْرِجعی ِالی ر 
ای نفس مطمئن ودل آرام ،امروزبه حضورپروردگارت بازآی که »

 «{50و57سوره فجرآهی } .توخشنودواوازتو راضی است

 
 

 سئوال

  معرفت خداوند چگونه بدست می آید؟حضرت استاد 

 جواب

سلم هک ازفقرذاتی خویش آگاه شدم  کسی«َعف رّبه من َعف نفسه فقد

راشناخته است  .خدا
 


