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کتـاب پیـش رو ،دفتـر چهـارم از دفاتـر «سیروسـلوک» ،بـا عنـوان «تخلیـه»

اسـت کـه بـه شـرح چهارمیـن منـز ِل سیروسـلوک اختصـاص دارد.

در دیباچـۀ دفاتـر قبلـی ،تبییـن گردید کـه مجموعۀ «سیروسـلوک» ،حاصل
درسگفتارهـای اخالقی ،عرفانی حضرت آیتاهلل العظمیمظاهری«مدّظلّهالعالي»

اسـت و مشـتمل بر یـک مقدّمـه و چند دفتر میباشـد.
پیـش از ايـن ،مقدمۀ مباحث سیروسـلوک با عنوان «سـلوک معنـوی در پرتو
نـور قـرآن و عتـرت »و نيـز دفتر ا ّول که مشـتمل بر شـرح و تبيين منـزل ا ّول از

منـازل هفتگانۀ سـير و سـلوک بـود ،با عنوان «يقظه» منتشـر گرديـد و در اختیار
عالقهمنـدان قـرار گرفت .سـپس ،دفتـر د ّوم کـه دربرگیرندۀ شـرح و تبیین منزل

د ّوم از منـازل سیروسـلوک بـود ،بـا عنوان «توبه» انتشـار یافت کـه حاوی مباحث
مفصلـی پیرامـون موضـوع توبـه و ناظـر بـر آیات متعـدّد قـرآن کریـم و روایات
ّ

شـریف اهلبیـت بود.

پـس از آن ،دفتـر سـ ّوم از مجموعـۀ ایـن دفاتـر ،بـرای شـرح منـزل سـ ّوم

سیروسـلوک بـا عنـوان «تقـوا» به زیـور طبع آراسـته شـد و در آن دفتـر ،موضوع
ارزشـمند تقـوا مـورد تحقیـق و بررسـی همهجانبـه قرار گرفـت .در واقـع ،آن اثر
ارزشـمند را میتـوان «دائـرة المعـارف مختصـر تقـوا» نامیـد.
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در کتـاب حاضـر ،مباحـث کاربـردی و مفیـدی پیرامـون منـزل چهـارم
سیروسـلوک ،یعنـی «تخلیـه» یـا همـان پاکسـازی نفـس از رذائـل و پلیدیهـا
تبییـن گردیـده اسـت.
در فصـل ا ّول کتـاب ،بـه معنـا و جایگاه تخلیه در سیروسـلوک پرداخته شـده

و سـپس ،پاکسـازی نفـس ،در آیات نورانی قـرآن کریم و در روایات شـریف
اهلبیـت و همچنیـن از نظـر عقـل و اجمـاع دانشـمندان علـوم اسلامی،
بررسـی گردیده اسـت.
فصـل د ّوم ،بـه بیـان پنـج نکتـۀ مقدّماتـی و قابل توجـه ،پیـش از ورود به منزل

توجهـات و نگرشهـای پیشـینیِ
تخلیـه ،اختصـاص یافتـه اسـت .در ایـن فصـلّ ،
پاکسـازی نفـس ،تبییـن میگـردد.

ِ
کاربـردی تخلیـۀ نفـس از
در فصـل سـ ّوم کتـاب ،راهکارهـای عملـی و

صفـات رذیلـه و کدورتهـای قلبـی ،تشـریح گردیـده اسـت .در این راسـتا ،ده
راهـکار مفیـد و مؤثـر ارائـه شـده کـه سـالکان الـیاهلل میتواننـد بـا بهرهگیری از
آن راهکارهـا ،مسـیر پـر فـراز و نشـیب منـزل تخلیـه را بـرای خود هموار سـازند.
فصـل چهـارم ایـن دفتـر ،حـاوی تعریـف و شـرح فشـردهای از چهـل صفت
رذیلـه اسـت .در ایـن فصـل ،ضمن تشـریح ریشـهها و عوامـل پدید آورنـدۀ اه ّم
خصلتهـای ناپسـند ،بـه راهکارهـای رفـع یا سـرکوب هر یک از چهـل رذیلت
اخالقـی نیـز بـه صورت مختصر اشـاره شـده اسـت.
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امتیـاز مباحـث و کتـب اخالقـي ،عرفانـي آیـتاهلل العظمـی مظاهـری ،آن
اسـت کـه بـه شـدّت متأثـر از متن تعالیـم قرآن کریـم و عتـرت طاهـره و مبتنی بر
آراء و نظریّـات آن دو ثقـل گرانبهاسـت .گرچـه ایشـان ،دسـتورات و پیامهـای
اخالقـی منـدرج در آیـات و روایات را ارشـاد به حکـم عقل میداننـد ،امّا تأکید
فراوانـی بـر اسـتفاده از ایـن دو دریـای نورانـی ،بهعنـوان منابـع منحصـر بفـرد و

بیبدیـل در علـوم دینـی دارنـد.
در ایـن راسـتا ،در آثـار ایشـان و از جملـه در ایـن کتـاب ،بـه آثـار و اقـوال
دانشـمندان دانـش اخلاق ،چنـدان اسـتناد نشـده اسـت .همچنیـن در کتـاب
حاضـر ،از نقـل مطالبـی کـه پذیرش عرفـی ندارند و نیـز بیان داسـتانهای عامیانه
و خرافـی و بهخصـوص حکایتهـای غیرمسـتند کـه در برخـی کتـب اخالقـی ،
عرفانـی متـداول اسـت ،پرهیـز شـده و بـه بیـان بعضـی از حکایتهـای واقعـی و
مسـتند ،بهعنوان شـاهد مطالب و برای الگوگیری نسـل جوان اکتفا شـده اسـت.
ویژگـی دیگـر این کتـاب ،رعایت اختصار و فشـردهگویی اسـت .در اثر پیش
رو ،به بیان کلیّات و رئوس مطالب بسـنده شـده و از بیان جزئیات و تفصیالت و نیز
از تکـرار شـرح مباحثـی کـه در مجلّدات قبلی سیروسـلوک گذشـت ،خودداری
گردیـده اسـت .عالقهمنـدان میتواننـد بـرای دسـتیابی بـه جزئیـات و تفصیلات
مباحـث ،بـه ارجاعهایـی کـه در پینوشـت مطالـب درج شـده توجـه کننـد و نیـز
کتـب دیگـری را کـه حاوی تفصیلات آن موضوع اسـت ،مطالعـه نمایند.
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برخـورداری از بيانـي روان و قابـل فهـم و عاری بـودن از اصطالحات پیچیدۀ
علمـی و عرفانـی ،از دیگـر ویژگیهـای مباحـث اخالقـي ،عرفانـي صاحب این
اثـر اسـت کـه موجـب میگـردد افـراد گوناگـون در سـطوح مختلـف ،بتواننـد
از ايـن مباحـث بهـرۀ الزم را ببرنـد .بـه عبـارت روشـنتر ،پوينـدگان طريق سـیر
و سـلوک کـه اهـل دقّتهـاي علمـي و تع ّمقهـاي نظـري هسـتند ،میتواننـد بـا
مطالعـه و عمـل بـه ایـن کتـاب ،بـه لطـف خداونـد و مـدد اولیـای طاهریـن او ،به

درجـات واالی عرفانـی دسـت یابند و افـراد ديگر نیـز میتوانند با برداشـتهای
اخالقـی از محتويـات کتـاب ،بـه قـدر تـوان خـود ،در مسـير معنويّـت و سـلوک

إلـی اهلل قـرار گيرند.

در پايـان از همـۀ عزیزانـی کـه در آمادهسـازي ،تنظیـم و انتشـار ایـن اثـر
ارزشـمند نقشآفرینـی کردهانـدّ ،
تشـکر و قدردانـی نمـوده و از خداونـد متعال
تمسـک به قـرآن کریم و عتـرت طاهـره و پيمودن
مسـئلت ميکنيـم توفيـق ّ
مسـير سـلوک بـه سـوي حـق و عبـور از منـازل هفتگانـۀ آن و نايل شـدن بـه لقای
پـروردگار متعـال را بـه همـگان عنايـت فرمايـد.
ولي الهداية و التّوفيق»
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