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 غیکی هب زبان و خاموشی دوم خاموشی نفس است از حدیث با قلب ،   نفس ره گاه هک دل را افر:  خاموشی رب د و قسم است 

کایات گذشته و آینده و اسباب مساءت  و  یافت چون محّبی هک مجال سخن با محبوب را بیابد ،    با دل رد سخن می آید و از ره گوهن ح

ض دل می دارد ،   دل چون هب استماع سخنان او مشغول است از استماع سخنان غیب و قبول الهامات  محروم می مسّرت ،   معرو

ل 
ّ

همچنین خطاب از غیب ویپسته متنز
ماند ، چنانچه نور آفتاب ویپسته متنارث است  ، اگر زمینی روشن نمی شود ربای حجابی است، 

رد هک آن سخنان ا غوغای نفس نمی گذا          گورهاهی    ز    رپ                        کنی  خالی       گر تو دل زاین فکراه :هب گوش دل رسد  هک  است  امّ

هلل قطب بن محیی مکتوب )            .کنی          اجاللی  (142عبدا
 

 زوال      فخو   از    و     سود    و      زیان  وز                              خیال            بلگد کو     از    روز      همه     جان 

 سفر         راه          مانس آ             یسو         هب               نی                           فر          و    فلط       هن          می ماندش        صفا    نی 

(مولوی )    

 

 رد جام         صبوح        صد        زهاران        ارث           است           هک         عمر          آدمی          رد            گذر             است                 رب   خیز        

 رد        بی  خبری          است       هک     صداه        خبر     است              بود                  رد       ره         خبری                   دو          صد                  رپیشانی      

 حضرت استاد



ون افكني و مذكور را در درون بايد سعي كني انديشه هاي درون را بر .  # 
چه آنجا كه انديشه هاي بروني رود مذكور خود در درون باشد كه  اگر .بري

 (261ص2تحلی)                                                    .جاء الحق و زهق الباطل

 .آید  رد   فرشته     رود   بیرون     چو    ديو                       اغیار      جای صحبت  دل نيست  منظر

 

در زالل با صفای حقيقت شنا نتوانی   تا در ظلمات خيال غوطه وری، .  #   

 (55انداگشیه ش(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .کرد

   

 (38همان ش)                                    . وقتی هيچ خيالی نباشد انسان با خدای خود مرتبط است .  # 

 
ستي و از اغيار رستي نه در آن ساعت كه تنها نشستي و در بر خود ب  . #   

تصّور كني كه از همه رميدي كه بسا غوغاي نفس در همان خلوت سرا از 
غوغاي بيرون بيشتر بود؛ الزم است در آنجا كه نشستي فقط به خود نگري و 

بر انديشه نگذراني كه خلوت حقيقي وحدت بود و  هيچ خيال نه خوب  و نه بد،
هر چه از آن سوي در رسد جز  چون با همين علم حضوري به درون نگري

          .نور نباشد

 (131سارغ سحر ص)         
 

 

در ميان هزار خيال و غوغای صد هزار صوت می خواهيم دمی به ياد  .  #   
خدا باشيم، در اين ناهار بازار کجا صدای اذان، کسی را برای نماز از کسب 

شه ها را از دل برانيم باز می دارد؟ پس چاره جز اين نيست که خيال ها و اندي

                         .و بعد خدا را جای آن بنشانيم

 (171صحدیث آرزومندی )                                     

       

با آن که خيال رنگی از هستی ندارد، اّما روی انسان اثر می گذارد؛ تو  .  #   
مده، آخانه ات در تاريکی شب از صدای ضربتی تصور می کنی دزد به 

ضربان قلبت زياد می شود، رنگ چهره ات دگرگون می گردد، از جای بر 



می خيزی، چراغ را روشن می کنی، خانه را جست و جو می نمايی، می يابی 

                  (171صهمان )                                                                                            .که هيچ خبری نبود، و اين عدم اين همه آثار وجودی آفريد
 

تو همگی بر خاستند و تو را به باالی مجلس در مجلسی اگر در جلو  .  #   
کشانند، بر خود بسی ببالی و اگر کسی در ورود تو از جای بر نخاست و در 
پايين مجلس نشستی، بر حقارت خود بسی تأّسف خوری، اين مثال نمودی از 
خيال است؛ چه نه آن باال نشينی چيزی بر تو افزود و نه اين پايين نشينی 

. اّما هر دو، ساعاتی از عمر تو را به خود مشغول می کند چيزی از تو کاست،
 .چون وجه هللا در دل نشست، راهزن هر خيال باشد! ای عزيز

 ؟می بینم  اه هچ  هک گویم هک رد این رپده   با                          ره دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

 (حافظ)

شيند، غوغای دل به خاموشی و اين هنر عشق است که تا عشق در دل نن
ً أکثَر ذَ )) .نگرايد َب َشيئا هر که هر چيز را دوست دارد ياد آن ((  )کراً َمن أحَّ

          (171صهمان )                                                             (حضرت علی)                                                    (زياد کند

 

ير ضروری کم شود، خواطر برای هر چند عاليق و معاشرت های غ .  #   

 (173صهمان )                            .پذيرای ياد محبوب آماده تر گردد

 
اگر نتوانی در تمام شئون زندگی خواطر را از خاطر ! ای عزيز .  #    

برانی بر آن باش که حداقل نمازت در نفی خواطر گذرد که برای اغلب مردم 

 (402صهمان )                                                                                                                                                       .انداکثر خواطر را شيطان در نماز بر خاطر گذر

ست                                        غیر از خدا هک رهگز رد فکر آن نبودی   ره چیز کز تو گم شد وقت نماز پیدا
 

 
رين، خواطر را از خاطر برانيم چاره جز اين نيست که با تم! ای عزيز .  # 

و برای اين کار کمتر ببينيم و کمتر بگوييم و کمتر بشنويم و کمتر معاشرت 
کنيم، چون نوع خواطر درباره ديده ها و شنيده ها و گفته ها و معاشرت 
هاست، تو آن گاه که ذهنت از هر خاطره خالی است متصل به خدايی؛ اکنون 



چون آبشاری بر قلبت جاری می شود و آن گاه اگر توّجهی به او کنی ياد هم

  (بحاراألنوار)((الصاله معراج المؤمن)): فرمايش رسول هللا را در يابی که ناست که اي

آن جا که شميم عطر آگين قرب وزيد، از آن طرف جاذبه و کشش است و 
                  .ديگر، هيچ چيز از خواطر مزاحمت نتواند کرد

 (401صهمان )                                                                             

 

کودکان در دنيايی از خيال زندگی می کنند، پسر بچه ای اسب چوبين  .  #   
خود را اسب واقعی می پندارد و دختر بچه ای در مقابل عروسکش خود را 

هر چند آدمی رشد عقلی يابد از خياالت به تدريج بيرون می . مادر می پندارد
تا پايان عمر از عالم خيال بيرون آيد، بسياری از مردم که فاقد رشد عقلی اند 

               .نمی آيند، حال رشد عقلی خود را با فقدان خياالت و اعتقاد به واقعيات بسنج
 (411صهمان )               

 

عارف زمانی به درک حقيقت نائل شود که پندار و خياالت را واپس  .  #   
اين است که زده و جمال حقيقت را از پس ابر ضخيم پندار تماشا کند، مگر نه 

اين سخن داستان آينده نيست، ( کُلُّ َشیٍء هاِلک إاّل َوجَهه)) :قرآن می فرمايد
الساعه چنين است، حيات هر موجود با جنبه وجه اللهی اوست و به غير از 

اوست حيات هر ()هَُو َحياُت کُّلِ َشیءٍ : )هستی خداوند، هستی در عالم نيست

 (410صهمان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (اصول کافی،حضرت علی)        (چيز
 

 
تا با هزار پندار به تماشای عالم نشسته ای، همه چيز را ! ای عزيز  .  #  

دلبری را جز او بينی جز خدا را، اّما چون به توحيد ّمحّمی در آمدی، هيچ 
پرداختی، هيچ ذات اصيلی را ( ال هو ااّل هو: )نبينی، و چون در انديشه جمله

 (410صهمان )                                                                                                                                                                 .جز او نشناسی
 

اگر چشم بگشايی و از پرده دار خيال و اوهام پرده بر ! ای عزيز  .  #    
روشن گردد که گيری و به تماشای حسن او در آفاق بنشينی، اين نکته برايت 

جان تشنه اوست و از هر چشمه که جامی نوشد، سرچشمه از جبال او سيراب 

     .است

 (412صهمان )               



 

 (سؤال از محضر استاد   ) 

 مايۀ  و  روح آزار  باعث بيهوده که  باخيال های مرحمت کنيد بفرماييد    . #
 بايدکرد؟ چه   می شود  توفيق  سلب

 جواب

کار و خیاالت آدمی است هک! ای زعزی کنید مشغول حل  تصور. را ربای آنها باز کند یا ببندد رد می تواند اراده ردوازه بان اف

 روی اندیشه مسئله می بندید و رب رد. زندتلفن زنگ می . تمام ذهن مشغول آنست ردآن می اندیشید و مسئله ای هستید و

 و ربروی آنها می بندید ردوازه بان آنها باشید رد راوان است ولی اگر شمامتوهج سخن تلفن می شوید بنارباین خیاالت ف 

        .مقدهم رهعملی همین خیاالت است هک باید اجازۀ ورود هب آنها ندهید

 سئوال
 يرون آمدن ازخيال چيست؟ب راه رهايی از اوهام و   . #

 جواب

 یک آن نمی توانید کلمه رد لعه باآنکه دوچشم دارید روی دویک آن هب دو چیز نمی تواند بنگرد حتی شما ردمطا انسان رد 

الهی  سعی کنید هب یکی از اسماء .نباشد خیال جانشین آن می شود هک تفکر آنجا ،مطالعه یعنی رپش دید روی کلمات .بنگرید

 جودات زنده اعّم ازاکسیژن ربای همه مو رزاق هک شمول آن رد آنهم اسمی هک ردآافق متجلی است مثالا  توهج داشته باشید

رد  این اندیشه رد ربمیگیرد رد حیوان را  نبات و                          .توهج هب ساری اسماءالهی هک خود عبادت است و خیال راه ندا



 

 سئوال
درمورد لطفا   . #   را  آن  راه طهارت عملی و دهيد  خيال توضيح ًً

 بفرماييد؟

 جواب

کاری است هک  ردخیال تجّسم اف رد ربخالف تفکر، و واقعیت ردخارج ندا  حرکت می کند شاهخ ای هب شاهخ دیگر از تمرکز ندا

سخن  و رتک کرد معاشرت اهی بیهوده را  تمرین کرد، را  آنیی حضور و محرم دل شد باید .نماز است بوژیه مزاحم حضور رد و

       .تمرین حاصل می گردد با لکشم و راین کا و چون همگی خیاالتی هب دنبال دارد کرد راه ضروری را  اهی غیر

 

 سئوال
مراقبۀ فکری برايم غيرممکن شده فکرهای بيهوده برايم عادت شده چه    . #

 کنم؟

 جواب

رد رپیشانی و روی یک موضوع متمرکز می شود و فکر خیال است هن فکر، داشته اید اینکه اظهار ولی خیال زمام  تفرهق ندا

وند و می شود باز فکر گره اه با عبادت است،خود نوعی  فکر گسیخته است،   :فرموده تفکر دستور خود و ميشود  شناخته فکر با خدا

عی و تحت تأثیر و هم هست انخودآگاه می آید خیال هک مزاحم نماز اما«افال یتفکرون؟» معانی است هک رفع آن  عوالم تدا

محرم دل خود  و رتک کنید ضروری را  سخنهای غیر -1 .کنید ضروری رپهیز معاشرتهای غیر از -2.نيست  آسانی کار

       .باشید



کاربماند                                                         رههک شد محرم دل ردحرم یاربماند   نست ردان                   وآنکه این کارندا

 سئوال
 ی   می شود؟آياخياالت آلوده موجب اثر در باطن و تغييرصورت باطن  . #

 جواب

زعالم خیال هب ردآ  .رهعملی آغازش خیال واندیشه است         .دیبنارباین ربای اینکه آدمی آلوده نشود نخست بایدا

    

 سئوال
دستور  نفی خواطر به چه معناست و کدام خاطره ها را در بر می گيرد؟   . #

 ؟ اصلی جهت نفی خواطر برای سالکين کدام است

 جواب

حس و خیال و عقل هک اولی و دومی را سر و کار با عالم ماده است ولی عالم عقل با ماده : هس عالم است آدمی را 

رد،  بعد رد تنهایی  چیزی را  می بینید، گفتاری را می شنوید هک سر و کار با بینایی و شنوایی دارد( عالم حس)کاری ندا

رد مغز انسان راه دارد و باعث خستگی و عدم هب  روی آن چیز خیال می کنید و مادام کارخاهن خیال رپدازی 

              .نمی توانیم بخوانیم  طوری هک یک نماز بدون خیال هم کارگیری عالم عقل است هب

 


