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باقى است، الاقل تواند كارساز باشد، اين است كه اگر هم اهتمام به دنيا در شخص حدّاقل ميزان طلبى كه در سلوك مى

ى او را تشكيل تر خواستهى او نيل به رستگارى و تعالى باشد و اهتمام به دنيا بخش كوچكبخش اعظم همّ و خواسته

را پروردگارا! دنيا : اَللّهُمَّ ال تَجعَلِ الدُّنيا اَكبَرَ هَمِّنا وَ ال مَبلَغَ عِلمِنادارند : به پيشگاه الهى عرضه مى دهد. پيامبر اكرم
  1تر ما و سرحدّ دانايى ما قرار مده.ى بزرگخواسته

ى ديگر طور كامل از جاذبهرسد كه بهتر او نيل به تعالى و تقرّب است، سرانجام به جايى مىشخصى كه همّ بزرگ

شخصى گيرد. براى مثال، وجود چنين شود و تمامى خواست او را تعالى و تقرّب به حضرت حق دربرمى ها رها میخواسته

توان به ترازوهايى كه در گذشته رايج بود تشبيه كرد. ترازوهاى مزبور از چوبى تشكيل شده بود كه در وسط آن، رامى

شد. هاى ترازو منتهى مىهايى وجود داشت كه به كفّهاى براى بلند كردن ترازو قرار داشت و در دو انتهاى آن، تسمهدسته

تر گرفت. در چنين ترازويى، اگر يكى از دو كفّه سنگينشد قرار مى جنسى كه وزن میى ديگر در يك كفّه وزنه و در كفّه

ى تر به پايين و كفّهى سنگينكرد، كفّهگرفت و ترازو را از زمين بلند مىى آن را مىاز ديگرى بود، وقتى شخص دسته

ى آمد و كفّهى ترازو به حالت عمودى درمىيافت كه سرانجام چوبهرفت و اين حركت آن قدر ادامه مىتر به باال مىسبك

ى ريخت. اگر در ترازوى وجود شخص، كفّهشد و هرچه در آن بود فرو مىتر كه كامالً باال رفته بود، واژگون مىسبك

 شود.هاى دنيوى خالى مىافتد و درنهايت، وجود او از خواستهتر باشد، چنين اتّفاقى مىهاى دنيوى سبكخواسته
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