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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 زهد عارف نسبت به دنیا

 به بودن رغبتبى معناى به عرفان، اهل اصطالح در و رغبت عدم معناى به لغت در زهد

 آن به نداشتن رغبت و دلبستگى نیست، دنیا از نکردن استفاده و نداشتن زهد،. دنیاست

 فقیر بسا اى. دنیاست سوى به دل نکشیدن پر نیست، دنیا از کشیدن دست زهد،. است

 و بود که است این دنیا به رغبتىبى و زهد شاخص. دنیا از زاهد غنىّ بساچه و دنیا به راغب

ُاَلزُّهدُ : فرمایندمى امیرالمؤمنین. نکند متالطم را آن و نگذارد اثر شخص روح در آن، نبود

ُيَأسََُُلمَُمنُوَُ.ُآتاك مُِبماَُتفَرحواُالُوَُُفاَتك مُماَُعلىُتَأَسواُِلَكيال:ُس بحانَهُ ُاللُ ُقالَُ.ُالق رآنُُِِمنََُُكِلَمَتينُُِبَينَُُك لُّهُ 

 خداى. است قرآن عبارت دو بین زهد تمامى:  ِبَطَرفَيهُُِالزُّهدََُُاَخذَُُفَ َقدُبِاآلتىُيَفَرحَُلمُوَُُالماضىَُعَلى

 دستتان به آنچه براى و نخورید افسوس است، رفته دستتان از آنچه بر تا: فرمود سبحان

 و خوردنمى تأسف رفت دست از و گذشت آنچه بر هرکس و. نشوید شادمان است، آمده

 کرده رعایت و دریافت کامل طوربه را زهد شود،نمى شادمان آیدمى دست به آنچه براى

  1.است

 منشأ زهد
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 در و رها، دنیا فریبندگى ىجاذبه اسارت از الهى، جمال ىجاذبه میدان در گرفتن قرار با دل

 و اشتیاق اثر در درنهایت، و شود،مى آزاد دنیا محبّت از الهى، محبّت به شدن دچار ىنتیجه

 . گرددمى رها دنیا به رغبت و شوق از الهى، وصال به رغبت

 ىمایه و گشته پدیدار دنیوى موجودات ىآینه در که الهى جمال کوچك و محدود هاىجلوه

 ازلى جمال نهایتبى خُم از که اىجرعه کجا؟ یزلى مل مطلق جمال و کجا شده آنها جذّابیّت

 که گشته پدیدار دنیا در هایىزیبایى آن، اثر در و شده آلودخاك و ریخته خاك عالم به

 کس آن کجا؟ ازلى نهایتبى جمال زالل و کجا است ساخته خود مفتون و مجنون را هاانسان

 آن و شد خواهد دنیوى هاىزیبایى کوچك هاىجلوه جذب کِى یافت، راه جمال معدن به که

 مستى اسیر کجا شد، مست الهى مطلق جمال از و یافت دست یزلىلم جمال خمّ به که کس

 .شودمى آلودخاك اىجرعه عشق

 

 كند مجنون چون آميزخاك جرعه

 

 كند چون مر آن صاف تا بگو خود 

 

 

نمى چشم به دیگر و گیرندمى قرار الشّعاعتحت ستارگان و ماه نور شد، طالع که خورشید

 شیرینى احساس آن در چیزها دیگر شد، شیرین عسل پرحالوت شهد از که کامى. آیند

 .انگیزندنمى بر رغبتى و آورندنمى پدید لذّتى و کنندنمى ایجاد

 که دارد سالك کام در حالوتى چنان نیست، خدا به دادن دل و سپردن دل جز که ایمان

 چه که را این و را دنیا نبود و بود و بردمى بین از را دنیوى هاىشیرینى و هالذّت بازار رونق

. کندمى اعتناغیرقابل و اهمیّتبى سالك نظر در برد، کام آن از و یافت دست آن به کسى

نياُاََكلََُُمنُي باِلىَُُالَُحّتىَُقلِبهُُِفىُااليمانَُُِحالَوةَُُالرَّج لُ َُيِجدُ ُال: فرمایندمى صادق امام  تا انسان: الدُّ
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 حالوت خورد، را دنیا کسى چه که باشد نداشته اهمّیّت برایش که نیابد دست حالتى به

  2.یابدنمى خویش قلب در را ایمان

 دل او به و شودمى او جمال مبهوت و متحیّر چنان ببرد،پى الهى حُسن به اندکى که کسى

 هیچ نظرش در و شودمى خالى اغیار محبّت از دلش و رها او جز هرچه ىجاذبه از که بازدمى

 خود به را وى محبّت و توجّه بخواهد که ندارد ارزشى و قدر و بها و ارج چنان او، جز چیز

 از و شودمى حقیر و کوچك دنیا سالك، دل در خدا محبّت یافتن شدّت با لذا. دهد اختصاص

 و رها دنیوى هاىکامیابى و هالذّت اسارت از سالك آن، شدن اهمّیّتبى با و افتدمى نظرش

 .شودمى رغبتبى دنیا به

 ىچهره در کردن دقّت کند،مى کمك آن اسارت از شدن آزاد و دنیا به رغبتىبى به آنچه

 ناشى دنیا، دلفریبى و جذّابیّت تمام که شودمى روشن دقّت، این اثر در زیرا دنیاست؛ فریباى

 ماهرانه، هاىآرایش با که است نقابى زیر در انگیزشنفرت و زشت ىچهره بودن پوشیده از

 : که دریافت توانمى دنیا مورد در دقّت با. است ساخته فراهم خویش براى

 و کهنسال پیرکفتارى کند،مى جلوه پرطراوت و جوان نوعروسى همچون که دنیایى. 1

 .دارد تاریخ درازاى به عمرى که است اىعفریته

 ىهمه به و نیست وفادار عاشقانش از یك هیچ به و است هرجایى و هرزه اىمعشوقه دنیا. 2

 .دهدمى قرار او اختیار در و افکندمى کسى آغوش در را خود روز هر و کندمى خیانت آنها

 .گذاردنمى باقى زنده را عاشقانش از یك هیچ و است کشعاشق اىمعشوقه دنیا. 3

 شکنجه و زجر با را آنها بلکه برد؛نمى بین از دردبى و آسانىبه را عاشقانش معشوقه، این. 4

 در که دنیایند از چیزى عاشق یا نیستند؛ خارج حال سه از دنیا عاشقان. آورددرمى پا از
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 .12 ص ،16 ج الشّيعه،وسائل عاملى، حرّ ،49 ص ،70 ج بحاراالنوار، مجلسى،.  



 

 4 

 زجر را آنها نداشتن، حسرتِ صورت، این در که ندارند؛ دسترسى آن به و نیست اختیارشان

 در که دارند؛ اختیار در که دنیایند از چیزى عاشق یا. آورددرمى پا از و دهدمى شکنجه و

درمى پا از را ایشان و کندمى سلب آنها از را آرامش آن، رفتن دست از نگرانىِ صورت، این

 رفته دستشان از اکنون و داشتند اختیار در قبال که دنیایند از چیزى عاشق اینکه یا و. آورد

 .آورددرمى پا از و دهدمى زجر را آنها آن، دادن دست از ىغصّه صورت، این در که است؛

 دنیا از چیزى عاشق که کسى و است زوال و نابودى معرض در و ناپایدار اىمعشوقه دنیا. 5

 گذر زیرا باشد؛ داشته اختیار در همیشه را خود معشوق که ندارد را امکان این است، شده

 .بردمى بین از و فرسایدمى را آن زمان

 بین عداوت و کینه ىمایه و اندازدمى هم جان به را عاشقانش که است اىمعشوقه دنیا. 6

 و مزاحم وجه هیچ به آنها از هرکس برخوردارى که معنویّات، برخالف زیرا. شودمى هاانسان

 کسى، شدن برخوردار با و محدودند دنیوى، امور و مادیّات نیست، دیگران برخوردارى مانع

 یکدیگر با آن به دسترسى براى دنیا عاشقان لذا. شوندمى محروم آن به دسترسى از دیگران

 به رسیدن راه در باشد، الزم اگر و گیرندمى دل به را یکدیگر ىکینه و کنندمى رقابت

 معلول عالم، جنایات و ظلم و هاکشمکش تمام. آورنددرمى پا از را رقیب خود، معشوق

 .هاستانسان دنیاطلبى

 و هاستپلیدى و هاآلودگى ىهمه ىسرچشمه و مایه عشقش که است اىمعشوقه دنیا. 7

 به محبّت ىزاییده ناشایست، کردارهاى و ناپسند اخالق پلید، روحیّات زشت، افکار تمامى

 .است آن

نمى باقى آن به نمودن رغبت و باختندل براى جایى دنیا، انگیزنفرت ماهیّت به بردن پى با

 .رسدمى خود کمال حدّ به بود، آمده وجود به خدا به محبّت اثر در که زهدى و ماند

 برزخ
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 بین ىمرحله معناى به اصطالح، در و است چیز دو بین واسط و حائل معناى به لغت در برزخ

 از وقتى مؤمن. است روز و شب بین واسط الطّلوعین بین که گونههمان است؛ آخرت و دنیا

 ىجاذبه از کامال که زمانى تا شود،مى جذب آخرت سمت به و خارج دنیا صددرصد ىجاذبه

 که کندمى طى را واسطى ىمرحله گیرد، قرار آخرت ىجاذبه در صددرصد و شده رها دنیا

 سیر برزخ واسط، ىمرحله این. است مؤثّر او بر آخرت ىجاذبه زمانى و دنیا ىجاذبه گاهى

 حرص و نگرانى و حسرت و غصّه گیرد،مى قرار دنیا ىجاذبه در هرگاه مرحله، این در. اوست

 گیرد،مى قرار آخرت و خدا ىجاذبه در که هنگامى و. گیردمى دربر را او حسد و طمع و

 ىجاذبه تأثیرات از تدریجبه مرحله، این طىّ با. گیردمى فرا را او قناعت و شادى و آرامش

 دارد ادامه حالت این. گرددمى افزوده آخرت و خدا ىجاذبه تأثیرات بر و شودمى کاسته دنیا

 ىجاذبه در کامال و یابد پایان او سیر برزخ و شود خارج دنیا ىجاذبه از کامال سالك اینکه تا

 .شود حاکم او بر همیشگى شادى و آرامش و گیرد قرار آخرت و خدا

 

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمَحمَّ

 


