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  مقدمه 

 

. احترام به رنج، مشاهدة فهيمانة آن است. اگر در رنجي، به رنج احترام بگذار
باعث جهش به دگر سوي مي . چه اين رنج است كه تو را به آگاهي مي رساند

اگر رنج نباشد نه آگاهي . باعث مي شود تا به جستجوي رهايي بر آيي. شود
إنّا خَلَقنَاالانسانَ "اين معنا و مفهوم باطني . يي گُل مي دهدشكوفا مي شود و نه رها

دي كَبو چه خوب. "ما انسان را در رنج آفريديم"آيه مي گويد . است "ف !
هدايتگري است كه مسير خالصي . زيرا رنج، محرك رهايي است! درست است

يچگاه به اگر بدن تو درد نكند، اگر با درد بيگانه باشي، ه. را نشان مي دهد
و هر بيماري تو را در خفا از پاي در خواهد . طبيب مراجعه نخواهي كرد

. مي كنند "سالم"سالكان همواره به آن . رنج، يك هشدار فهيمانه است. آورد
. تمام انسانهايي كه آنها را بزرگ مي شماري و مي ستايي شان، در رنج بوده اند
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هر . ه رهايي دست نيافته استكسي بدون رنج، ب. مزه اش را  نوش كرده اند
اين نكته را عميقاً . به موقع مي آيد. رنجي مسير درست را به تو نشان مي دهد

دانه تا زير خاك نرود شكوفا . و چون جاهالن نگو كه چرا رنج است. بفهم
به . بيدار نمي گردي. رنج كه نباشد تو هيچگاه هشيار نمي شوي. نمي شود

خوابي . چون تكه سنگي در بيابان، مي خوابي. يآگاهي و آزادي نائل نمي شو
. اي دوست، تو با  بي حرمتي به رنج از دستش خالص نمي شوي. سنگين و ابدي

هر رنجي درس خود را . با نگاه آگاهانه به رنج است كه از آن رها مي گردي
. كاش اين نكته را مي گرفتي. درسش را بگير، خودش زايل مي شود. دارد

مي . كه به اساتيد بزرگ رجوع مي كنند اين نكته را مي دانندسالكان فهيمي 
دانند كه آن اساتيد، به انواع ترفندها و حيل، رنج شان مي دهد تا از درون 

اساتيد راستين، . تهييج شوند و قواي خود را در راه رهايي و آگاهي بكار بندند
شده از رنج تربيت  آنها سالكاني سختي كشيده و رها. مفت خور بار نمي آورند

نخود در . چه نيك مي دانند كه اين ثمر در زمين رنج به بار مي نشيند. مي كنند
به . و نان بايد به تنور رود تا دلپذير گردد. ديگ بايد بجوشد تا خوردني شود
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تا كورة سوزان نباشد از هيچ كيمياگري . ثمر نشستن، بي رنج امكانپذير نيست
لحظه به . آن به آن. هنوز هم مي كشم. كشيده ام من رنج. كاري بر نمي آيد

ارزش . رنج در غفلت، حماقت است. اما رنج آگاهانه، نه رنج در غفلت. لحظه
. آن را با كسي تقسيم نمي كنم. نوش مي كنم. من رنج خود را مي پذيرم. نيست

نه اينكه او مرا . گاه رنج را خود انتخاب مي كنم. به جان ديگري نمي اندازم
از مسير كنده شدن ها و بي  "مطلق"زيرا مي دانم كه نيل به . تخاب كندان

تا به كوره نروي از ناخالصي ها رها . آرزويي ها و بي خواهشي ها مي گذرد
. مجموعة تقديرات توست. كورة تو همان مسير زندگي توست. نخواهي شد

هستي  اين. متناسب با راه رشدش. هر كس رنجي دارد متناسب با حال و روزش
تك تك موجودات را مي شناسد و بر اساس قابليت . هوشمندانه عمل مي كند
همين  "رب السماوات و االَرضِ و ما بينَهما"كار . شان، هدايت شان مي كند

براي همين است كه مقَدرات شان . هر موجودي مسير رشد خود را دارد. است
. اي دوست، رنج را محترمانه بنگر. "مولِّيها لكُلٍّ وِجهه هو". متفاوت مي نمايد

. به كدام سوي مي كشاندت. چه مي گويد. ببين براي تو حاوي كدام تعليم است
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تا پيامش را نگيري، . تو با بد و بيراه گفتن به رنج، از دستش خالص نمي شوي
پيامش را . است "قارعه"چون . رنج، بيداركننده است. تو را رها نمي كند

و آنگاه است كه از دستش خالص . ببين كدام سو را نشانه رفته است. بگير
  .شده اي

  مسعود رياعي
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  كيمياگري باطني 

1  

 

انسان . منظور از كيمياگري باطني، تحول انسان جسماني به انسان نوراني است
. انسان جزء به انسان كل. انسان غفلت زده به انسان آگاه. خفته به انسان بيدار

و در يك كالم، . صيروريت منيت به خود متعالي. انسان ثقيل به انسان لطيف
اين سلسله مقاالت همين جريان را پيگير . به انسان آزاد استتحول انسان دربند 

چه اين كيمياگري با آمدن به كورة . پس يار باش و قدم به قدم با ما بيا. است
رسد و با خواندن صرف نيست و با دانش صوري  مي حضور به منصة ظهور

د بدنبال طالي وجو. اين كيمياگري بدنبال طالي متعارف نيست. شود نمي محقق
بسياري از طماعان در طول تاريخ اين اشتباه را كرده اند و آخراالمر تني . است

آيد، يا   نمي نه اينكه طالي متعارف بدست .اند خسته و وامانده به ساحل كشيده
بسياري . كيمياگري باطني توانايي حاصل كردن آن را ندارد، بلكه مراد آن نيست

بسياري از انبياء و اولياء الهي توانايي آن را از اقوال تاريخي حكايت از آن دارد كه 
. و اين تبدل، دروغ نيست. را به زر مبدل كننداي  هداشته و دارند كه سنگريز

. داستان چيز ديگري است. فقط مراد نيست. تشبيه و استعاره هم نيست
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كيمياگري سمت و سويي روحاني دارد كه در اين مقاالت به مرور به آن خواهيم 
اند، تاريخِ علم شاهد  جز انبياء و اولياء الهي كه حامل علوم ناب آسماني .پرداخت

مختلف از جمله هند، چين، يونان، هاي  آنست كه بسياري از حكماء سرزمين
باستان و نيز برخي از حكماء دورة اسالمي، عمده وقت و عمر خويش  ايران، مصر

از  .اند خود به يادگار گذاشته را در اين راه گذاشته و بعضاً آثاري در خور توجه از
قديمي ترين آنها آثار منقول دورة كيمياگران هلنيستي از جمله دموكريتوس، 

كه در تفسير ( "هرمس مثلث العظمه" كلئوپاتراست كه آثار مربوط به پامنس و
از مشهور ترين  .اند را نقل كرده "آگاثودايمون"و نيز ) سورة صافات از او گفته ام

در اي  همنطق. مصر است "إخميم"ه كار كيمياگري شهرت داشت مناطقي كه ب
. ترين اثر مكتوب بجا مانده تا كنون از زوسيموس إخميمي است قديمي. مصر عليا

متعددي هاي  و سردابها  مغاره "إخميم"در . او دايره المعارفي در علم كيميا دارد
الواح مكشوف نيز بر  آالت و متون و .اند كشف شده كه ويژة كار كيمياگران بوده

. اگر روزي گذرت به مصر افتاد به إخميم سري بزن. دهند مي اين مدعا گواهي
مصري نيز  "ذوالنون"به ياد داشته باش كه  .اند اسراري دانستهاي  هآن را منطق

ذوالنون از بزرگترين مشايخ و عرفاي  اسالمي است كه او را . اهل إخميم است
حكمت "از او به عنوان يكي از وارثان  "شيخ اشراق" .اند كيمياگري قابل دانسته

 مال صدرا نيز در تفاسير خود از او نقل قول كرده و او را بزرگ. برد مي نام "نوريه
به عظمت ياد كرده و  "ذوالنون"عرفاني از هاي  تقريباً تمامي مشرب. شمارد مي

وني در علم كيميا در ظاهراً از او كتاب مد. او را از مشايخ بزرگ طريقت ميدانند
اما از او جمالت و حكاياتي عرفاني نقل شده كه از منظر من، . دست نيست

كيمياگري باطني است كه متأسفانه پژوهشگران از اين هاي  همانان دستورالعمل
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از . در مقاالت بعدي به برخي از آنها خواهيم پرداخت .اند منظر به آن توجه نكرده
نام برد كه او را از شاگردان امام  "ابر بن حيانج"كسان ديگر ميتوان از 

خود او در برخي از مكتوباتش، دانش خود را فراگرفته از  .اند بر شمرده) ع(صادق
آثار او از مهمترين آثاري است كه توجه كيمياگران غربي . داند مي )ع(امام صادق

اهميت او . بويژه در قرون وسطي و حتي بعد از آن را به خود اختصاص داده است
نزد مستشرقان چنان است كه نيمة دوم قرن هشتم ميالدي را به عصر جابر 

كتاب الموازين، كتاب العطارد، كتاب التركيب از آثار مهم او در  .اند نامگذاري كرده
به برخي از نظرات او كه واضحاً از . زمينة علم كيمياست كه به عربي موجود است

بايد دانست . تر خواهيم پرداخت ني نمود، پسينآن ميتوان استنباط كيمياگري باط
يك . كه كيمياگري در طول تاريخ عمالً به دو شاخة عمده تقسيم شده است

اند كه بدنبال تبديل كردن فلزات به طال هستند كه ما را  شاخه شامل گروهي
و  شاخه اصلي، يعني نوادر حكَمايي كه بدنبال تحول انسان . بدانها كاري نيست

اند و در صدد آنند كه طالي وجود آدمي را به ظهور  ي به انسان روحانيجسمان
با اين همه تا آنجا كه . كنند مي برسانند، كه اين مقاالت، چنين مسيري را دنبال

كاربردي در هر دو شاخه هاي  ام بسياري از اصطالحات، قواعد و روش دريافته
مثل ماه و خورشيد، گوگرد و جيوه، آب و آتش، وصل و فصل، حل  .مشابه همند

كه به مرور به آن ... و عقد، مادة سياه و مادة سفيد، حجرالفالسفه يا اكسير
دست اندركار . منظور از كيمياگري باطني، تولد دوباره است. خواهيم پرداخت

و إالّ . شود "توليد"براي تولد دوباره چيزي بايد . ساخت كالبد لطيف شدن است
اين كالبد . مادة لطيفي در كار است. نيرويي مورد نياز است. گويند نمي به آن تولّد

توليدات . فيزيكي كه برايت عادي شده به واقع يك كارخانة تمام عيار است
شناسند،  مي كه همههايي  جز اين توانايي. متنوعي  اعم از مرئي و نامرئي دارد
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 "فُلك"حياتي كه از آن اي  هماد. است "ة لطيفماد"بدن تو كارخانة توليد 
. شود مي اين ماده با حسن سلوك تو، توليد. گردد مي معنوي تو ساخته و پرداخته

اگر نتواني در پروسة زندگيِ زميني ات، كالبد لطيفت را ساخته و پرداخته كني، در 
سياري پس از بارها گفته ام كه ب. ادامة روند حياتت خود را ناقص الخلقه كرده اي

 .اند زيرا از توليد مادة لطيف بي نصيب. مرگ، گويي چون شبحي بيش نيستند
اما تو اين  .اند زيرا خودشناسي و سلوك معنوي را به سخريه گرفته .اند مولّد نبوده

حيف است تمام نيرويت را براي دنياي دو روزه ات هدر . هشدار را جدي بگير
بايد توانايي گذشت از مادة ثقيل را داشته  "مادة لطيف"براي رسيدن به . دهي
هر تعلّقي تو را از مادة . همينجا، قبل از مرگ. بايد بتواني از دنيا بگذري. باشي

براي . و هر چه تعلّق قويتر باشد، دوري تو هم بيشتر است. كند مي لطيف دور
. نيبدست آوردن مادة لطيف، تا ميتواني بايد انرژي هايت را ذخيره و حفاظت ك

و برداشت ها، دزدان اين ها  قضاوت .اند تصورات و ذهنيات، دزدان اين انرژي
و ها  خواهش .اند ها، دزدان اين انرژي و آرزوپروريها  پردازي خيال .اند انرژي
توجه  .اند ها، دزدان اين انرژي شدگي عادات و شرطي .اند ها، دزدان اين انرژي طمع

نگاه بي قضاوت داشتن، . انرژي است به هر چيز غيرضروري، از دست دادن
شود، پس تولّد  نمي بدون انرژي ناب، چيزي توليد. ذخيره كردن انرژي است
اند، آنگاه اندك  دور و بر تو را پر از دزدان نامرئي گرفته. لطيفي در كار نخواهد بود

تا ديرتر نشده بيدار ! كني مي فوالدين پنهانهاي  ات را در صندوق اي همالِ عاري
زيرا ادامة عزتمند مسير . ات نيازمندي تو تا چند صباح ديگر به كالبد لطيف. شو

اينطور نيست كه هر كس از پيش كالبد لطيف و . حيات نيازمند كالبد لطيف است
بايد طبق آيات . چنين خيال خامي را از سرت بيرون كن. نوراني داشته باشد
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بايد سلوك . عامل باشي. روي به ماجراها فرو. عديده، دست اندركار ساخت شوي
اين توليد از اينجا پايه  .اند و اينجا را مزرعة آخرت گفته. بايد به كوره روي. كني

در اين سلسله مقاالت كه تحت عنوان . اين نكته را جدي بگير. شود مي گذاري
 توانم و مي يابد، قصد آن است كه تا آنجا كه مي كيمياگري باطني نگارش

با دقايق و رموز اين روند مقدس، اين توليد إعجاب انگيز آشنا كنم، دانم، تو را  مي
و آنگاه . را تو خود بايد پيگير باشي "داشت"است، اما  "كاشت"چه آگاهي چون 
اگر ميخواهي كه از اين مقاالت . ، حظّ آن خواهي برد"برداشت"است كه موقع 

عمل نيستي اين  اگر اهل. مند گردي بايد دقيقاً به نكات آن عمل كني بهره
. گيرد مي چون در تو چيز ديگري شكل. سلسله مقاالت را نخوان، خطرناك است

لطيفت را بسوي كالبد لطيفت هدايت كنيم تا هاي  حال آنكه ما ميخواهيم انرژي
توقف "شود در كيفيت  مي وقتي به تو گفته. مقدمات تولد معنوي ات مهيا شود

اگر در خيال پردازي و آرزوپروري و . بايد در همين كيفيت باشي. باش "ذهن
را ها  انرژي. مادي و معنوي باشي، كار خرابي ببار آورده ايهاي  رسيدن به قدرت

. كه بعضاً بسيار خطرناك و گاه جبران ناپذير استاي  هبه جاي ديگري سوق داد
 اگر قصد بهره برداري از اين مقاالت را داري بايد كامال به نكاتي كه گفته

اگر سالكي آن پنج مقالة كاربردي . و آنها را سرسري نگيري. دقت كني شود مي
در سلوك را كه پيشتر نگاشته ام، نخوانده و به آن عمل نكرده، بهتر است كه 

. بعدي آن نباشدهاي  اين مقاالت كيمياگري باطني را نخواند، و پيگير شماره
ري اين سلسله كنم آن پنج مقالة كاربردي در سلوك، مقدمة ضرو مي تكرار

و للّه الحمد يحيِي و يميت  و يميت و يحيِي و هو علَي كُلِّ شَيء ". مقاالت است
  "قَديرٌ
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نيز  "مادة سياه"برخي كيمياگران به آن . "مادة اوليه"اصطالحي است به نام 
اين بدان معناست كه چون بخواهند فلزات ديگر را به طال تبديل كنند  .اند گفته

بايد آنها را از شكل و . بايد ابتدا آنها را به مادة بسيط و اوليه شان برگردانند
در يك كالم بايد آنها را نرم و پذيراي . شان خالي كنند ثانويهاي  خاصيت

آن به اين ! اين استحاله در كيمياگري باطني به چه مفهوم است؟. مطلق كنند
تو، به تو شكل هاي  معناست كه ذهنيات تو، عقايد جوراجور تو، شرطي شدگي

و  ها آموزش. تو خودت نيستي .اند به تو هويت كاذب بخشيده .اند ثانوي داده
تو را از اند،  إلقاءاتي كه از كودكي، هم خانواده و هم جامعه به تو تلقين كرده

 .اند به تو شكل بدهند و داده آنها تالش كردند تا. خوديت أصيلت دور كرده است
اكنون چون بخواهي در مسير كيمياگريِ وجود قرار بگيري و به طالي ناب و 

اين منيت . كاذب نيستهاي  هويتجز تخريب آن اي  هأصيلت مبدل شوي، چار
سرماية اولية تو همين . بايد به مادة اولية كار تبديل گردد. سياه بايد بشكند

هنگامي كه در اولين كوره . كاذب استهاي  دور انداختن هويت. شكستن است
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. سوزي، به تمثيل جز مشتي خاكستر تيره چيزي نخواهي بود مي شوي، مي ذوب
و  از شكل شيطاني اش خارج گشته. است، آب شده استذهن كه سازندة منيت 

الئوتزو به اين . "مادة خام"يك. اوليه تبديل شده استاي  هاكنون ذهن به ماد
و . "گل كوزه گري"گويد  مي حكيم خيام ."كُندة ناتراشيده"گويد  مي حالت
زيرا ذهن كودك هيچ شكل . كند مي ياد "كودكي"از آن به كيفيت ) ع(عيسي

در اين مرحلة حساسِ ذوب كردن . اين يعني نرم و پذيرا شدن. نداردمشخصي 
همه چيز، نبايد بگويي كه اين حيف است، اين تعلق منست، اين مدرك تحصيلي 

همه را بايد به اين كورة . و محفوظات منستها  و دانستنيها  منست، اين واژه
ر كه ميخواهد بگذار كوره آنطو. كند نمي ريز و درشت فرقي. كيمياگري بريزي

 هر چه! سبحان اهللا"گفته است؛  "ذوالنون"همچنانكه . آنها را ذوب كند و نترس
امروز من آن شناخت پنداشته را به آب . و هر چه بود نشناختم شناختم نبود مي

در اين روند تو بايد . اين شجاعت، اساس و پاية كيمياگري باطني است "!انداختم
. تو، بعد از اين بي شكلي محقق شدني است شكل الهي. روي "بي شكلي"به 

اين مرحلة آغازين چنان . خود را خواهي ديد "فطرت"بعد از اين مرحله است كه 
مهم است كه اگر سالكي آن را به درستي پشت سر نگذارد از انجام مراحل بعدي 

چنانچه سالك  .اند اين مرحله را موت قبل از موت نيز گفته. طرفي نخواهد بست
د به ارادة خود چنين كورة باطني را ايجاد كند، اين هستيِ هوشمند، برايش نتوان

. زميني، يكي از اين طرفندهاستهاي  عشق. ماجراي سوزاني خواهد ساخت
بهر حال كوره به هر . ماجراهايي چون حكايت شيخ صنعان اشاره بدين معنا دارد

هاي  فرق مصيبت .اما سالك بايدآگاه باشد. گيرد مي كه باشد شكلاي  هبهان
. آيد در همين آگاهيِ هدفمند است مي ديگران با آنچه كه براي سالك پيش

. براي كيمياگري چهار مرحله، يا چهار فرايند كلي قائل است "جابر بن حيان"
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مرحلة سوم . آنهاست "حل"مرحلة دوم . هاست"تصفيه جوهر"مرحلة اول همين 
چون تبخير، هايي  واژه. آنهاست "بتركي"مرحلة چهارم . آنهاست "انعقاد مجدد"

عملي است كه براي اين هايي  ، تماماً شيوه)سوزاندن(تنزيل، تقطير، تكليس
 و. شناسد مي اين روند را بخوبي "استاد كامل"يك . رود مي مراحل چهارگانه بكار

خويش  "طباع تام"با اي  هو چه فاصل. داند كه هر سالكي در چه مرحله ايست مي
نكتة . گويد مي آورد، يا ميدان سلوك را ترك مي آيا تا اتمام پااليش طاقت .دارد

اكسير . كيمياگري نيست "إكسير"كليدي ديگر اينست كه كيمياگري بدون 
همان چيز إعجاب انگيزي است كه چون با مادة قابل، تماس حاصل كند آن را 

 السفه، چه چيزاما اين إكسير يا همان حجرالف. به زر خالص مبدل خواهد نمود
بايد بگويم اگر تمام كتب كيمياگري را ورق ! شود؟ مي كجا يافت! تواند باشد؟ مي

و از منظر من . به ورق جستجو كني هيچ شيء مشخص و معيني نخواهي يافت
اي دوست، هر ! بود، كذب محض بود مي اگر جز اين. درستش هم همين است

اكسير نه شيء است و نه مادة چند ممكن است نظرم مخالف نظر بسياري باشد، 
آزمايشگاهي كه بخواهي در آزمايشگاهها بدنبالش بگردي، اكسير وجود انسان 

را  "سالك واصل"و به تعبيري عام تر، . انسان به خلوص رسيده. كامل است
اين اعجاب، . است "مخلص"او . تابد مي جريان انرژي ناب از طريق او. گويند

كارستان كسي است كه به يگانگي . ل اوستكار نيروي خلوص و ارتعاش وص
تماس دست و زبان و نگاه . ارتعاش وجود اوست كه إكسير است. نائل شده است

. كند مي كار را او تمام. زند مي گُل را او. رساند مي اوست كه كيمياگري را به اوج
را آنها كه از آن بي خبرند، آنها كه فقط اسمش اند،  آنها كه اين نكته را نگرفته

. اما افسانه نيست، واقعيت دارد .اند داده به إكسيراي  هافساناي  هپس جلواند،  شنيده
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بزرگ هاي  همان نيروي دگرگون كنندة كالم اولياء و صاحبان روح "اكسير"
. شود نمي صادر "تسليم محض"اين نيروي روح خالقه است و جز از طريق.است

 -دانش و كوشش ما"فهيمانه دارد؛  اي هباز ذوالنون در باب اين كيمياگري اشار
نه نزديك و نه ! بايسته را نور آمد و نابايسته را دود. حكم بپيمود - در آتش سبق

اين نيروي عظيم از آنِ روح  "!دور است، اوليت حق، به هيچ حال حادث بنيالود
 فقط تسليم وار مجراي آن. دهد نمي هيچ نفسي آن را به خود نسبت. خالقه است

پس  و از آنجا كه هيچ دو فلوتي نواي يكسان ندارند،. چون يك فلوت. شوند مي
آنگاه كه . "اسم الهي ات"آن هم بر اساس . تو نيز نواي خود را خواهي داشت

از وجود خالي ات جريان يابد، إعجاز ديگري روي خواهد داد و آن اينست  "حق"
ف و نوراني ساخته و كه به تشبيه چون يك پرينتر چند بعدي، از تو يك كالبد لطي

تمام اين مقدمات را چيدم تا تو را بدين معنا . و نكته اينست. گردد مي پرداخته
اين همان اتفاق مهم و حياتي است كه بايد در همينجا كه مزرعة . آشنا كنم

. در همين كيفيت زميني. جايش همينجاست. آخرت نام گرفته به انجام رسد
در اينجا . عماران وجود لطيف و نوراني تواندتسليم محض، ايمان و عمل صالح، م

و . جدي اش بگير. سخنم از ساخت و سازي حياتي است. كنم نمي بحث اخالقي
و شجاعانه با مقدراتت . هيچ فرصتي را براي اين ساخت و ساز الهي از دست مده

 گاه چيزي اضافه. "فصل"است گاه  "وصل"در كيمياگري، گاه . روبرو شو
گاه چيزي . هر دو خوب است. هيچكدام بد نيست. شود مي ي كمشود گاه چيز مي
هيچكدام بد . رود مي "عقد"خورد به حالت  مي شود گاه چيزي گره مي "حل"

چون گلي بي شكل در . تسليم محض. زيرا تو تسليمي. هر دو خوب است. نيست
  .هر طور كه بخواهد. پس بگذار همو شكلت دهد. دستان خدا
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تقريباً محال است كسي در علوم باطني بويژه در علم كيميا غور كند و با نام 
اي دوست، بايد بداني كه هرمس، قبل از ! اما او كيست؟. بر نخورد "هرمس"

. "روح"يك كيفيت متعالي از . است "كيفيت روحي"آنكه شخص باشد، يك 
پس برخي ! نه اينكه او چيست. كه او كيستبسياري تا كنون بدنبال اين بوده اند 

گفته اند، برخي ) ع(دانسته اند، برخي خنوخ از نوادگان آدم) ع(او را ادريس نبي
و چون همواره بدنبال ... اش دانسته اند)عليهم السالم( خضر و ايليا و الياس

صريح و بي ترديد بگويم؛ . گوناگون رسيده اندهاي  شخص بوده اند پس به نام
نه اينكه شخصي نبوده و . نام اشاره به يك كيفيت روحي متعالي استاين 

نيست، هست، منتها شخصي است كه برخوردار از اين كيفيت قدرتمند روحي 
اين كيفيت وجود دارد، هميشه بوده است و چون امانتي ارزشمند سينه به . است

، مظهر چون روحي واحد و قدرتمند. سينه به انسان كامل هر دوره رسيده است
آنكه از اين موهبت الهي برخوردار شود از هرمسيان . خود را در اختيار گرفته است

خداوند . در تفسير سورة صافات به اين نكته اشاره داشته ام. خوانند مي اش
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إنَّ إلياس لَمنَ "داند  مي نهد و او را صاحب رسالت مي را ارج) ع(إلياس
كه يگانه بين و يگانه ) ع(ي به إلياسطبق نص قرآن، بي حرمت. "المرسلينَ

.  "فَإنَّهم لَمحضَرُونَ"پرست است مساوي با حاضر شدن در عذاب است 
از خالص . از رهايي يافتگان. داند مي "مخلَصين"را از "إل ياسين"همچنين او و 

هاي  خدا، با سالم "سالمِ"اين . ميفرستد "سالم"و آنگاه بر إل ياسين . شدگان
از . ، نور است"سالم"اين . و تو، از زمين تا آسمان فرق دارد متعارف من

نيز  "اسالم"بياد داشته باش كه . و اسم قدرتمندي هم هست. أسماءاهللا است
اين اسم جالله عالَم بزرگي را تحت پوشش خود . دارد "سالم"ريشه در همين 

. است "سالم"به تعبيري ديگر، اين كيفيت روحيِ عظيم، برخوردار از . دارد
اين بدان معني است كه چنين كيفيتي توانايي آن را دارد تا  . نزد اوست "سالم"

 "زنده"چه اين كيفيت روحي، . أرواح را بسالمت تا سرمنزل مقصود هدايت كند
هاي  فرمايد كه او را در امت مي زيرا آيه. آيد مي است و هدايت از زنده بر

اين همان كيفيتي . "نا علَيه في األَخرِينَو تَرَك"نيز بر جا گذاشته ايم  "آخرين"
در اساطير . است هادي أرواحزيرا . نمايد مي است كه رجوع به اصل را محقق

در آنجا راهنماي  "هرمس". خوريم مي يوناني نيز به چنين معناي مشابهي بر
و اگر اينجا را قبرستان بگيري، فهم . أرواح مردگان به جايگاه شايسته شان است

حال باز گرديم به بحث خودمان، . كني مي وج  از قبر را عميقتر دريافتخر
در كيمياگري باطني، . يا به تعبيري ديگر خارج شدن از قبر. كيمياگري باطني

در وسط بمنزلة اي  هاست و عالمت آن چنين است، داير "عطارد"كليد هرمس، 
و در  ♀محسوس خورشيد، صليبي در پايين دايره بمنزلة چهار عنصر يا عالَم

باالي دايره، هالل ماه بشكل يك منحني كوچك، مماس بر محيط دايره است 
ǒ . نشان عطارد در ميان شش فلك ديگر تنها نشاني است كه به تمامي عناصر
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زيرا . اما اين شكلي خام و ابتدايي است. اربعه، خورشيد و ماه  يكجا اشاره دارد
. اشاره از كثرت به وحدت نرسيده دارداين، . كنند مي تمامي نمادها خودنمايي

هنوز هيچ ناخالصي يي . ي نابي در كار نيست"طال". يعني اول كار سالك است
هم . در كيمياگري بايد همه چيز در نور خورشيد مستحيل شود. ذوب نشده است

عناصر و هم ماه و هم ديگر افالك، در خورشيد چنان حل شوند كه چنين شكلي 
نماد خورشيد، يعني عالَمِ اصلي در مركزيت افالك هفتگانه  و اين ⊙بدست آيد 

روند كار كيمياگري يك حركت دوراني باطني از عطارد تا زحل، براي نائل . است
. و اين به معناي نجوم متعارف نيست. است) خورشيدي( شدن به كيفيت شمسي

و . وجودي "نور"يك اتفاق دروني براي رسيدن به . بلكه نجومي نامتعارف است
زيرا . شدن مثَل زده اند "طال"اين روند خلوص را به . يا به تعبيري آزاد كردن آن

گويم؛ آنگاه كه  مي ساده تر. خورشيد زميني. طال از اين منظر، نورِ منجمد است
تو طالب سلوك شد، و با اين طلب، روح خود را به آن روح بزرگ، به آن  "زمينِ"

را دريافت نموده است   "عطارد"ل نمود، به واقع كليد هادي أرواح،  به دعا متص
شود، و ماجراها يكي پس از ديگري براي خالص  مي پس روند كيمياگري آغاز

احساس . شوي مي سفيد "قمر"ابتدا در فلك . پيوندند مي نمودن تو به وقوع
 .آن نور سفيد از آن تو نيست. اما نبايد به آن دل ببندي. كني مي لطافت و سبكي

در اين ! هنوز در درون آشيانه دارندها  سياهي. همچنانكه نور ماه از آنِ او نيست
مرحله بايد با استفاده از شيوهايي كه در مقاالت گذشته به كرات گفته ام، انرژي 

در فلك بعدي، يعني . زيرا راه پر چالشي در پيش است. ات را ذخيره كني
چيزي يا كسي گويي . كني مي ه، عشق را با تمام سوز و گدازش تجرب"زهره"

سوزي و با اين سوزش هر  مي چه زميني باشد چه آسماني، تو. ربايد مي قلب تو را
آنجاست كه . شود مي از ناخالصي هايت زايل شده خاكستراي  هبار بخش عمد
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، بايد خشونت وجوديت "مريخ"در فلك ! گيري مي تقديم كردن بي منّت را ياد
جز اين . ع حق بودن را بياموزي تا فشارها زايل شوندبايد رام و مطي. آب شود

، خدمت و مساعدت "مشتري"در فلك . شوند مي مكررها  باشد فشارها و مصيبت
گاه از چيزهايي . شود مي به تو دادهها  فرصت. به ديگران، كورة ديگر توست

غرّه مشو ميخواهند ميزان دگرخواهي . شوي كه انتظارش را نداشتي مي برخوردار
در اينجاست كه آرامش را نه در خودخواهي، كه در لطف كردن . ات سنجيده شود

 ، همة خواستهايت بخار"زحل"در فلك . و خدمت رساندن خواهي يافت
دگر براي . اندازد نمي تو را به غلياناي  هشوي،  دگر خواست مي شوند، بي آرزو مي

تسليم . استنگاهت بي قضاوت . زني نمي هيچ نوع تصاحب و تملكي له له
انفجارگونه  "كلمح البصر"پس خورشيد درونت در آني كه خود بخواهد . محضي

تو،  "شمسِ"اين همان . و اينك اين همان خورشيد درون. زند مي فوران نور
غير را محو كرده و همة بازيها .  را بلعيده استها  همان نور طاليي كه همة سايه

نور خويش و چشمة خويش واصل اكنون سالك به . را پشت سر گذاشته است
گويي فقط . از اول هم نزد خودت بوده است. و اين همان مركز عالَم است. شده

از قبور حجابِ افالك رها . و اكنون آزاد شده. مقبور بوده است. در قبر بوده است
 .اي هتو  با پس زدن تمامي خودهاي كاذب، خود متعالي ات را دريافت. گشته است

الي "تا كنون سير . و اين همان تولد دوم است. از جنس مطلق. هيچيزي ال يتنا
سيري زيبا و . قرار گرفته ايي "في اهللا"اما از اين به بعد در سير . داشتي "اهللا

كه اهلش ظالم بودند اي  هتو از قري. رسد نمي دگر كسي دستش هم به تو. جاودانه
پس حتي اگر .  "ال هم يحزَنُونَ ال خَوف علَيهِم و". تو در أماني! نجات يافته اي

خود ! باز بسوي خلق بازگردانده شوي، با خورشيد جاودانة خويش برگشته اي
  .و اين همان فوز عظيم است .اي هاكسير گشت
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دانشمندان بسياري از جمله تيتوس بورك هارت، براي رمزگشايي اين نمادها تحقيق و پژوهش گسترده 
  .براي اطالعات بيشتر، مخاطب مي تواند به آثار آنان رجوع كند. نموده اند
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ح، أشكال آن را بخاطر بسپار تا هنگام توضي. به نمادهاي هر هفت فَلَك دقت كن
اين أشكالي است كه حكماء كيمياگر هزاران سال است  . روشنتر نكته را دريابي

حكمتي كه در شرق پديدار و همانطور كه در مقالة پيشين . با آنها كار كرده اند
روح بزرگي كه او را پدر حكمت . است "هرمس مثلّثُ العظَمه"گفتم منسوب به 

طباع تام آن نور ذاتي و . بگير "طباع تام"ن وجود او را در اصل، هما. دانسته اند
جاودانه اي است كه چون هر كس در تماس با آن قرار گيرد گويي در مركز 

حكماء پارس آن را خُرّه يا خَورنه يا فَرّه . آگاهي و حيات حقيقي قرار گرفته است
آن  در قرآن به. و نيز طباع تام گفته است "نور"به آن  "شيخ اشراق". ناميده اند

براستي از سوي (قَد جاءكُم منَ اهللاِ نُور و كتاب مبينٌ ". اطالق شده است "نور"
فĤَمنُوا بِاهللاِ و رسوله و النُّورِالَّذي "). و كتاب روشنگر آمده است نورخدا برايتان 

م و يجعل لَكُ"). كه نازل كرديم نوريايمان بياوريد به خدا و رسولش و ( "أنزَلنا
اً تَمشُونَ بِهقرار داده كه بواسطة آن راه بريد نوريخداوند برايتان ( "نُور .(" ومي

بيني كه مردان و  مي روزي( "تَرَي المؤمنينَ و المؤمنات يسعي نُورهم بينَ أيديهِم
ربنا أتمم لَنا نُورنا ). پيشاپيش شان در حركت است نورشانزنان اهل ايمان، 

اين نور براي أديان الهي ديگر نيز ). به تمامي عرضه كن نور ما راروردگارا، پ(
ما تورات را نازل كرديم و در آن ( "إنّا أنزَلنا التُّوراه فيها هدي و نُور". هست

و به عيسي انجيل را ( "و آتَيناه اإلنجِيلَ فيه هدي و نُور"). است نورهدايت و 
اين نور، نوري آگاهي دهنده و حيات بخش ). است نورايت و داديم كه در آن هد

اصوالً هر سالك راستين . تمام داستان سلوك، واصل شدن به اين نور است. است
كند تا به چنين نوري دست  مي و فهيم در هر گوشه از جهان كه باشد، تالش

ور در و اين ن. شود مي با اين نور آگاهي بخش است كه نجات از رنج ميسر. يابد



    

 
 

 كيمياگري باطني

)25(

اگر خدا در عمق وجود آدمي است كه هست . عمق وجود تو نهاده شده است
"قَلبِه و رءينَ المولُ بحوا أنَّ اهللاَ ياعلَمبدانيد خداوند بين آدمي و قلبش است( "و (

سلوك براي رسيدن به نور . گيرد مي پس اين نور ارزشمند از همينجا نشأت
پس . ني نائل شدن به اين نور باطني استكيمياگري باط. دروني خودت است

او بايد اين طالي ناب را از معدن . ي وجوديِ خودش است"طال"سالك بدنبال 
النّاس "چنانچه در حديث آمده است . خويش استخراج كند و به ظهور رساند

ضَّهالف بِ ونِ الذَّهعادمردم همچون معادن طال و نقره اند( "كَم .(  

ل مقاله آمده است، در واقع اشاره به هفت مرحلة اصلي اين شكلي كه در او
در مقاالت پيشين گفتيم كه چون قصد سلوك كني و با روح . استخراج دارد

به . گيرد مي بزرگ الهي، عهد إخالص ببندي، زمين تو در وضعيت عطاردي قرار
، و دايرة خورشيد در وسط، هالل ماه در باالي آن. نماد عطارد دوباره نگاه كن

اين نشان از وضعيت . صليبي بمنزلة چهار عنصر يا جهان محسوس در پايين آن
زيرا نه نور ماه، اصلي است و نه جهان . موجود است كه بايد دگرگون شود

به تعبير ديگر . مستحيل شوند "نور خورشيد"ه تمثيل در آنها بايد ب. محسوس
اما اكنون در آن وسط، . اين خورشيد است كه بايد از درون به ظهور تام رسد

براي به ظهور رساندن خورشيد . پنهان است و اين ماه و عناصرند كه ظهور دارند
. استدرون يا به عبارت ديگر، استخراج طال، به روندي دقيق و پيچيده نياز 

  .اكنون به شكل زير دقت كن
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در شكل پايين، كه ساده شدة شكل قديمي و مدور اول مقاله است؛ رديف سمت 
. ي است"شمس"ي است و رديف سمت راست، وضعيت "قمر"چپ، وضعيت 

عناصر نيز با نماد صليب يا عالمت به . نماد ماهها  نماد خورشيدند و هاللها  دايره
در زير نماد ماه، به ترتيب مشتري و . ختلف به آنها چسبيده انداضافه، از جوانب م

عطارد در . و در زير نماد خورشيد، زهره و مريخ قرار دارند. زحل قرار گرفته اند
او بايد در اين روند خود را در خورشيد درون مستحيل كند و . باال قرار گرفته است

. يعني خورشيد تبديل شود ⊙اد و به تمثيل به اين نم. نور خود را به ظهور رساند
او براي . اگر در اين سلوك موفق شود، طالي وجوديِ خود را بدست آورده است

رو به "زيرا وضعيت قمري يك وضعيت . كند مي اينكار از وضعيت قمري آغاز
است و وضعيت  "هبوط"اصوالً وضعيت قمري (است  هبوطچون . است "پايين

مرحلة ). ه پايين است و دومي از پايين به باال، اولي از باال ب"صعود"خورشيدي 
غالباً روح هايي كه در . (هبوط را به واقع، تن دادن روح به جسميت دانسته اند

مسير هبوطي قرار دارند به ماديت بيش از معنويت توجه دارند تا آنجا كه حتي 
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خته تر، پهاي  حال آنكه روح. معنويت را براي رسيدن به ماديت بيشتر خواهانند
كه در مسير صعودي اند، توجه شان به معنويت و رهايي بسيار بيشتر از توجه 

به هرحال اين مسير رفت و برگشت بايد طي شود . شان به ماديت و اسارت است
  ). شود مي زيرا آگاهي ناب اينگونه حاصل

 صليبِ عناصر يا همان عالَم جسمانيت در. نگاه كن "زحل"اكنون به نماد فَلَك 
براي همين سرب، فلز . باالي هالل ماه قرار گرفته، اين وضعيتي سنگين است

شود زيرا صليب عناصر در پايين قرار  مي ، وضع بهتر"مشتري"در نماد . آن است
 "مريخ"در نماد . اما هنوز خبري از طال نيست. گرفته و نور ماه بر آن سلطه دارد

اين نيز . است خورشيدر روي اينبار صليب عناصر يا همان عالَم جسمانيت ب
اما در نماد . خورشيد در ظهور خويش نيست. وضعيتي سخت بوجود آورده است

رسد زيرا خورشيد سوار بر عالَم عناصر  مي بنظرتر  ، موقعيت بهتر و نوراني"زهره"
اين . هنوز سالك به طالي ناب نرسيده است. با اين وجود باز كامل نيست. است

از هر  راه خروجهمانطور كه در مقالة پيشين گفتم و به  -هروند مرحله به مرحل
تنها در نماد . رود تا خورشيد درون، فَورانِ نور بزند مي به پيش -كدام اشاره كردم

آنگاه كه . خورد مي خود خورشيد است كه طالي ناب بي هيچ ناخالصي به چشم
 محو "نِ اهللامن دو". ناپديد شده است "غير"سالك بدين مرتبه نائل شود، 

در عالَمِ وجود جز ( "لَيس في الوجود إال اهللا"يابد  مي و آنگاه است كه در. شود مي
هر چيزي ( "كُلّ شَيء هالك إلّا وجهه"و معناي اين آية شريفه). خدا نيست

، "واقعه"و اين . يابد مي عمالً در "واقعه"، را پس از اين )هالك شود جز وجه او
  و علَيه فَليتَوكَّلِ المتَوِكِّلونَ. تو براي عروج آمدي، در هبوط نمان. دروغ نيست
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كيمياگري باطني، صرفاً يك ماجراي روحي نيست بلكه فرايندي باطني است كه 

به . يابد مي جسم نيز به فراخور حال ماهيتش تغيير. در جسم اثر گذار است
زيرا . دهد مي توان گفت؛ از جسم ظلماني به جسم نوراني تغيير ماهيت مي تعبيري

يست كه در انديشة توست بلكه در تك تك سلولهاي تو نيز فقط آن ن "آگاهي"
اصلي، "اكسيرِ"دقيقاً از اين روست كه در مقاالت پيشين گفتم، . نهفته است

آن حكايات . اين وجود اولياء خداست كه اكسير است. وجود خود كيمياگر است
را صرف اي  همتواترة وارده از انبياء و اولياء الهي مبني بر اينكه شيئي يا سنگريز
كالبد فيزيكيِ . تماس، و با دعايي به زر مبدل كرده اند، اشاره به همين معناست

چنين روح هاي تعالي يافته اي، خود عامل انتقال نيروي دگرگون كنندگي گشته 
شيميِ . خاصيت دگرگون كنندگي، خالف علم و مباني علمي نيست. است

ربه شده، برخي از دگرگوني ها متعارف نيز خود از طريق عمل به فرمول هاي تج
منتها در كيمياگري باطني، شيوه هاي پنهان ديگري باعث اين . شود مي را باعث

لذا اصل دگرگوني ثابت و پابرجاست هرچند شيوه ها . گردند مي دگرگوني و تبدل
بايد دانست كه  هرشيء و هر پديده  چيزي نيست جز هماهنگي . متفاوت باشند
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. "خنثي"و  "منفي"، "مثبت"يعني . تشكيل دهندة آنها بين سه نيروي اصلي
در عوالم لطيفتر نيز . بيني، نتيجة كاركرد اين سه نيروست مي آنچه كه در جهان

از اين رو  تحت عناوين ديگر نيز خوانده . اين سه نيرو كاركرد ويژة خود را دارند
بستر ("خنثي"و  "منفعل"، "فعال"يا .  "خنثي"و  "اُنثي"، "ذََكر"مثل؛ اند  شده

زمينه ساز اين دهندگي و ("خنثي"و  "گيرنده"، "دهنده"يا ).  اين فعل و انفعال
تنوع پديده ها، بخاطر تفاوت در كميت و كيفيت بافت سه نيروي ). گيرندگي

پس . آورند مي اين سه نيرو شكل هاي بيشمار را بوجود. تشكيل دهندة آنهاست
اء بشود و ساختار وجودي شان تغيير يابد، به چون دخل و تصرفي در ماهيت اشي

در كيمياگري چنين كاري كامالً  .اند واقع يعني به چيز ديگري تبديل شده
كند، براي چنين فرايندهايي،  نمي مادي يا معنوي فرقي. گيرد مي هدفمند انجام

از اساتيد علوم باطني  "گورجيف". شناخت سه نيروي مذكور حائز اهميت است
با اشاره به  "همه و همه چيز"ذشته ميالدي، در اولين سلسله از آثارش در قرن گ

يا نيروي هل دهنده،  "تاييدكننده"برخي از متون اسراري، اولين نيرو را نيروي 
 آشتي دهنده يا مقاومت كننده، و سومي را نيروي "انكاركننده"دومي را نيروي 

ناي فراگير، اين سه نيروي همچنين در يك مع. داند مي نيروي متعادل كنندهيا 
  . الهي را همان پدر، پسر و روح القدس خوانده است

 خوانده "جيوه" و "گوگرد"در كيمياگري، دو جوهر شيميايي كه معموال 
بخاطر سيال  "جيوه". شوند، اشاره به دو قوة اصلي يعني نر و ماده دارند مي

بخاطر  "گوگرد"و . دشو مي خوانده مؤنث بودن، پذيرندگي، و تمايل به تركيب،
. جيوه، نماد آب يا ماه است .گردد مي تلقي مذكرخصلت آتشين و سخت خود 
شود و  مي فلزات ديگر "انحالل"جيوه باعث . گوگرد نماد آتش يا خورشيد

اين دو گرچه در ظاهر با هم . گردد مي ، خشكي و سختي"انعقاد"گوگرد، باعث 
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آخراالمر در . اند و خالص كنندهدر تضادند اما در عملِ هماهنگ، سازنده 
. رسند مي به وحدت "نكاح كيميايي"كيمياگري باطني، جيوه با گوگرد در يك 

. يابد مي چنانچه اين ازدواج دروني صورت پذيرد، وجود به نوعي يگانگي دست
توان در ويژگيهاي دو نيمكرة چپ و  مي اين دو وجهة مؤنث و مذكر را حتي

برخي ديگر از حكماء ). مقالة دو نيمكرة مغز رجوع كنبه ( .راست مغز نيز يافت
حتي كالبدهاي لطيف عاطفي، علّي، و ذهني را يكي در ميان، بافته شده از دو 

هيچ موجودي در ). به مقاالت ذيربط رجوع كن(اند  نيروي ذَكَر و اُنثي دانسته
وي ذَكَر اين مثبت و منفي، اين نير. جهان از اين دو نيروي شگرف بي نياز نيست

چه جدا از هم جلوه كنند و چه به وحدت . و اُنثي، موتور محركة هستي است
چيني ها به آن، . رسيده در يك چيز بارز شوند، جهان از آنها بي نياز نيست

نماد ديگر آن دايره ايست . گويند) نيروي مذكر( "يانگ"و ) نيروي مؤنث( "يين"
اي  هآن بخش سفيد، برخوردار از نقط. كه نيم آن سفيد و نيم ديگر آن سياه است
گويي هر كدام نيمة . سفيد استاي  هسياه  و آن بخش سياه، برخوردار از نقط

پس حالتي گرداب گونه . خواهان آن است بيند و مي گمشدة خويش را در ديگري
اين دو نيرو را چون دو  "سنّت هرمسي"گاه در  .اند و چرخشي به خود گرفته

دهند كه به صورت پيچشي از عصاي هرمس، و يا يك جام، باال  مي ماري نشان
اين نماد را در تابلوهاي برخي از مراكز درماني و يا . نگرند مي رفته و به يكديگر

علَي أي حالٍ، اگر اين دو نيرو، اين دو وجهة مثبت و . داروخانه ها بسيار ديده اي
ازدواج دروني صورت پذيرد،  منفي، در وجود آدمي به وحدت برسند يا به تعبيري

به عبارتي ديگر انساني است كه از . اينچنين انساني، يكپارچه و متعادل است
اما آنكه هنوز به چنين وحدتي نائل نگشته، انساني . درون به وحدت رسيده است

و ريشة . دو شخصيتي است. او از درون همواره درگير است. دو پاره است
د كيمياگري باطني، به وحدت رساندن وجود قص. همينجاست "اسكيزوفرني"
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آنگاه كه بتواني نور خود را دريابي، و در آن مستحيل شوي . آدمي از درون است
اتفاقات و . آن كورة كيمياگري، وجود خود توست. تازه به تعادل رسيده اي

؛آنها كه طالب "بوديدارما"بقول . ماجراهايت، آتش، و سوخت آن آگاهي است
چون آتش، و به آزادي و  "راه"د، به بدن هايشان چون كوره، به روشن بيني ان

غفلت (گويد؛ كه در بدن بيگانگان مي همو. نگرند مي رهايي همچو صنعتگر
فطرت بيدارِ فناناپذير است، مثل خورشيدي كه نورش فضاي بي پايان را ) زدگان

از أنظار مخفي كند اما با ابري مستور گرديده، مثل نور درونِ يك كوزه كه  مي پر
آگاه بودن و ديگران را آگاه ساختن، پي بردن . فطرت بيدارِ ما آگاهي است... است

  . "به آگاهي، آزادگي است
اش را دريافت نموده، آنكه به  "طباع تام"آنكه وجودش به وحدت رسيده، آنكه 

نوشد، يك اكسير تمام عيار  مي خود "چشمة"برَد، آنكه از  مي خويش راه "نور"
پس كالمش دگرگون . از جسم و روحش، ارتعاش دارد "نيروي يگانگي". ستا

نَفَس . توجه اش دگرگون كننده است. حضورش دگرگون كننده است. كننده است
مظهرِ . انسان كامل است. است "موحد"اينچنين كسي . اش دگرگون كننده است

تواند اما آنكس كه ن. "حرم أمن"است، يك  "معبد"وجودش يك. است "حق"
ها، از صفات رذيله، از تعلقات جوراجور، از  در كورة خويش، خود را از ناخالصي

 "خالص"هاي رنگارنگ، و در يك كالم از شرك،  ذهنيات و قضاوت
زيرا اين كَنده شدن . شود، بدون شك مرگ سختي خواهد داشت "مخلَص"كند،

كورة خودت،  اي دوست، به. ها در آن لحظه، بسيار سنگين و تلخ خواهد بود
. ذوب شود و تنها انرژي لطيف باقي بماند "غير"سوخت برسان تا هر چه سريعتر 

  .همان انرژي يي كه كالبد نوراني ات را هوشمندانه ساخته و پرداخته خواهد نمود
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   1لوح زمردين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
متن مهمي منسوب به هرمس مثلث العظمه، بر اساس دوازده اصل كه هم به التـين   -1

  .و هم به عربي درمتون كيمياگري موجود و جابر بن حيان نيز نقل كرده است

براستي، به يقين و بي شك هر آنچه در پايين است همانند  -1
آن است كه در باالست و هر آنچه در باالست همانند آن 

 .است كه در پايين است، تا معجزات چيز واحد تحقق يابد
و فقط به  واحدرست همانطور كه همه چيز فقط از د -2

ناشي ميشود، همچنين همه چيز به  واحدواسطة تأمل بر 
 .پديد ميĤيد واحدواسطة انطباق با 

باد آن را در پيكر خود . پدرش آفتاب است و مادرش ماه - 3
 .حمل كرد و دايه اش زمين است

 .او پدر هر امر معجزه آسا در كل عالَم است - 4
 .ال است اگر به خاك تبديل شودقدرتش به كم -5
خاك را از آتش و لطيف را از كثيف، با ظرافت و احتياط  -6

 .تمام، جدا كنيد
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از زمين به آسمان بر ميخيزد و بار ديگر از آسمان به  -8
زمين باز ميگردد و از اين رو صاحب نيروي واقعيت هاي 

بدين طريق شكوه كل . هاي فرودين است برين و واقعيت
 به دست خواهيد آوردعالَم را 

نيروي همة نيروهاست، زيرا هر چيز لطيف را فتح ميكند  - 9
 .نمايد و در هر چيز سخت رسوخ مي

بدين طريق جهان كوچك، مطابق با طباع تام جهان بزرگ  -10
 .خلق شد

 .از اين و بدين طريق نتايج شگفت انگيز حاصل آمده است -11
ب نامند كه صاح مرا از آن رو هرمس تريسمگيستوس مي - 12

 .سه جزء حكمت كل عالَم هستم
  .است آنچه در بارة كار خورشيد گفتم) يا تمام(كامل  -13
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اگر كسي آن را چون . علم پايه است. ترين علوم است ، از مبنايي"نور" علمِ

زيرا حيات، چيزي . را درك كرده است "حيات"عارفي وارسته بخوبي درك كند، 
اي  ههر چيزي كه مي بيني مرتب. مختلفش نيستهاي  جز نور، آن هم در تناسب

مگر يك ساختار . ود نور به دام افتاده استحتي يك تكه سنگ، خ. از نور است
به واقع چيزي . هم نور است در مرتبة نازل آن "نار"حتي ! اتمي جز نور است؟

نور، كليد فهم معرفت عقلي و علم . جز نور نيست فقط مراتب لطيف و ثقيل دارد
نور عالوه بر آنكه خود . نور است كه باعث رؤيت و شهود مي شود. روحاني است

. حتي خود علم نيز نور است. "العلم نُور". بيند باعث ديدن چيزها مي شود را مي
اين نوري كه در ظاهر مي بيني در واقع بخش بسيار ناچيز و ثقيلِ نازل شدة آن 

اگر خداوند أعلي مرتبة نور است . نوري است كه از فرط لطافت آن را نمي بيني
، پس هر چه كه هست جز مراتب أسفل "اهللاُ نُورالسماوات و االرضِ"كه هست، 

چنان ثقيل و . ، نور بسيار ثقيل است"ظلمت"از اين منظر حتي . آن نور نيست
و . از نور ثقيل استاي  هاين دنيا مرتب. سنگين كه رؤيتي در آن صورت نمي گيرد

هر چه بسوي . "لطيف"، براي نيل به "ثقيل"سلوك چيزي نيست جز خروج از 
و بر اقتدار وجودي اي  هآزادي و رهايي بيشتري دست يافت لطافت سير كني به
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و چون هر چه بيشتر به غلظت فرو روي، زندان وجودي خود را . خود افزوده اي
، "يخرِجهم منَ الظُّلُمات إلَي النُّورِ". تنگتر كرده و به اسارت بيشتري تن داده اي

ميخواهد تو  "ريِ باطنيكيمياگ" .سخن از رهايي است. به معناي آزادسازي است
براي همين است كه تو را با هر . را به لطافت برَد و به نور خودت نائل كند

ماجرايي به كوره مي برَد زيرا زدودن ناخالصي هايي كه در عالَم ثقيل به تو 
تا سبك نشوي بر روي آب نخواهي . شرط الزم است. چسبيده اند، ضروري است

  .اين مقدمه به بحث خود بپردازيم با. نخواهي شد آمد و به خود اصلي ات نائل
هذه الكَعبه "در روايتي كه از ابن عباس، مفسر صدر اسالم، نقل شده، آمده است؛ 

و إنَّها واحد من أَربعه عشَرَ بيتَاً إنَّ في كُلِّ أرضٍ منَ السبعِ األرضينَ خَلقَاً مثلَنا 
اين كعبه فقط يكي از چهارده بيت است، در هر ( "عباسٍ مثليحتَّي أنَّ فيهِم ابنَ 

هفتگانه، آفريده هايي چون ماست و حتي ابن عباسي چون هاي  زميني از زمين
او در اين روايت با كعبه آغاز كرده و با آفريده هايي مثل خود ما، !) من وجود دارد

، ابتدا ببينيم كعبه، يا بسيار خوب. هفتگانه سخن را به پايان بردههاي  در زمين
زيرا كلمه كعبه از . هايي است شكلي به نام مكعب بطور عام داراي چه ويژگي

  . كلمات مهم و كليدي قرآن است

  

  

  
  

و . هر وجه در اصل داراي چهار ضلع است. وجه مي بيني "شش"در مكعب، تو 
اما در . شش وجه چهار ضلعي، روي هم رفته بايد بيست و چهار ضلع داشته باشد
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 "دوازده"با ). بشمار(ضلع دارد  "دوازده"اين شكل فقط . مكعب اينطور نيست
 "مشترك"آن اضالع ناپيداي ديگر . به ظهور رسيده است. كارش تمام است

پس نيازي به ظهور مجزاي . يعني اضالعِ پيدا همديگر را پوشش داده اند. است
. شده است "موجود"د، وجو. رسيده است "ظهور"زيرا شكل به . آنان نيست

اضافه گردد و يا از آن كم شود، شكل، شكليت  "دوازده"چنانچه ضلعي به اين 
از غيب به . كعبه نماد وجود به ظهور رسيده است. كامل خود را از دست مي دهد

نماد ظهوري محكم و . از بي شكلي به شكل درآمده است. شهود آمده است
در آن . مطلقاً هيچ چيز. رون آن چيزي نيستد. خالص و بدون اضافات. پابرجا

خالي و بدون قضاوت اي  هچون سين. پاك پاك است. هيچ شركي وجود ندارد
به تمثيل، اصل . دارد "وجود"با اين همه، . "چيز"منزّه از هر . منزّه است. است

تمام اديان . رسيده است "وحدت"زيرا به . وجود، برخوردار از چنين سيمايي است
است، معرفت  وجه زنده "دوازده"يمي به چنين معنويتي كه پردازندة آن، ابراه

، و )ع(، دوازده حواري عيسي )ع(و اين از دوازده سبط بني اسرائيل. داشته اند
  .كامالً هويداست) ع(دوازده امام تشيع

اي  هحال چنانچه ناظري خود را درون مكعب تصور كند، و هر وجه آن را آين
و از آنجا كه هر وجه يك سوي رو به ! شش وجه از خود! يند؟بينگارد، چه مي ب

زيرا  اگرناظر  از . درون دارد و سوي ديگر روي به بيرون، دوازده وجه بارز است
شش از درون و شش ( اين دوازده وجه. بيرون نيز بنگرد، شش وجه را خواهد ديد

اي است كه  "چهارده"، آن )يك از درون و يك از بيرون( و دو ناظر) از بيرون
در اينجا باز نيروي . "پانزده". را به ظهور رسانده اند "كل متشكل"با هم يك 

اگر او به تمثيل ناظر درون است نيروي . نقش حياتي و اساسي دارد "مؤنث"
يك . اند "روح واحد"يك . اند "كل"و البته همه يك . ناظر بيرون است "مذكر"
اين . هفت زمين را يكجا در خود دارد نوري كه هفت آسمان و. اند "نور واحد"
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چنين كاملِ واحدي همه جا . حالت، يعني نائل شدن به بي زماني و المكاني
زيرا با تسخيردرون، بيرون را نيز مسخَّر . پس نياز نيست به جايي برود. هست

و اين . است "كل"اين معناي . چه بيرون از درون تبعيت مي كند. كرده است
اَولُ  "فرموده اند؛) ص(براي همين است كه پيامبر. نوراني است كل، همان انسان
اعداد هفت و دوازده، . دارد "ياد"زيرا او حقيقت خود را به . "ما خَلَقَ اهللاُ نُورِي

 يك اكتاو هفتگانه، با پنج كليد ديِز و بِمل خود. بيانگر يك قانون كيهاني اند
). در كتاب كلمات باراني رجوع كن ،انسان و آسمانشبه مقالة ( تكميل مي شود

هل من "آوري، و  "ياد"حال نكته اينجاست اگر تو نيز به قول قرآن به 
زيرا تو نيز از . باشي، هيچ چيز كم نخواهي داشت آن را دريافتههاي  "مدكِّر

نفس "همة شما را از يك ( "خَلَقَكُم من نَفسٍ واحده". آمده اي "نفس واحده"
مراد از نفس واحده، همان مادة لطيف و  اولية وجود ) ق كرده استخل "واحده
را  "آگاهي ناب"همان كه انعكاس عالَمِ حقايق را در خود به تمامي دارد و. است

اينجا، ريشة . گويند نيز مي "اُم الكتاب"به آن . از ابتدا دريافت داشته است
. تا أبد يكجا حضور دارنداز أزل هاي  در اين ريشه، تمامي آگاهي. وجودي توست

تبياناً لكُلِّ ". هيچ چيز از قلم نيفتاده است. تمام اتفاقات و ماجراها، جزء به جزء
چيزي به نام گذشته و . زيرا اين عمقِ از هستي، بي زمان است. است "شَيء

اما . اين دنيا، انعكاس آنجاست. حال است. يكپارچه حضور است. آينده ندارد
در سلوك، . پس اتفاقات را در بستر زماني خود دريافت مي كند. تداراي زمان اس

چنين كاري  "توقف ذهن". اين زماني را مي شكنند تا به بي زماني نائل شوند
. نشسته اند "مشاهده"زيرا كل را يكجا به . اند "آگاه"و آنگاه است كه . مي كند

طني، تو را به چنين كيمياگري با. حقايق اشياء و حقايق اتفاقات را نظاره گرند
ببيني،  وقتي كه با فطرتت روبرو شوي، وقتي كه آن را. ي مي رساند"فطرت"

اگر . خانوادة روحي خود را خواهي ديد. هم طبقة خود را خواهي شناخت هاي روح
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 اگر در غفلت باشند هشيارشان خواهي. در خواب باشند بيدارشان خواهي كرد
خود، با آنها كه احساس يگانگي داري،  راحت  هم طبقةهاي  زيرا تو با روح. نمود

چنانچه خوابشان چنان . تر مي تواني دست اندركار ساخت بهشت خويش گردي
مساعد هاي  سنگين باشد كه بيدار نشوند و هشيار نگردند، معطل نشو، روح

زيرا آنكه به خير هدايت . ديگري بياب و به راهنمايي و پرورش آنها همت گمار
 ."و زادهم الهدي". به آن از هدايت بيشتري برخوردار خواهد شدكند، خود آن 
هايي مصداق دارد كه از يك سطح و يك  ، در بارة روح"صلة رحم"مفهوم باطني 

اينكه به  نكته اينست؛ تو براي. طبقه، يعني برخوردار از شعور و آگاهي واحدند
حتي . الهي استديگر كمك كني، و اين سنتي هاي  برسي، بايد به روح خودت

اما بايد بداني كه اين كمك به معناي دخالت . براي بزرگان نيز اينگونه بوده است
  .پيدا شود "قابل"بايد . به معناي دور ريختن انرژي هم نيست. نيست

ناب و ارزشمند، بايد به كورة  "فطرت"در كيمياگري باطني براي رسيدن به اين 
قل تا سه روز، نبايد خود را در اختيار حدا. يك سكوت همه جانبه. روي "سكوت"

نبايد هيچ حسي تو را بربايد و در خدمت . قرار دهياي  ههيچ احساس و عاطف
هايش را در آن  شيوه. عملة آنها گردي. نبايد بدنبال افكارت روان شوي. بگيرد

  .به آنجا رجوع كن. لزومي به تكرار نيست. پنج مقالة كاربردي در سلوك گفته ام
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و آن به اند  كهن مصري است دانستهاي  هكه واژ "الكيم"واژة الكيميا را از واژة 

اين را . است "مصر"قديم هاي  است كه خود يكي از نام "خاك سياه"معناي 
كيميا در لغت يوناني به معناي گدازش و ريخته گري  .اند مادة اولية كيميا دانسته

سخن از سوخته شدن و به كوره رفتن  .اند كه معاني به هم نزديك بيني مي .است
كجاست؟ آيا بايد آن را در نقشة جغرافياي  "مصر"اما در مفهوم باطني . است

شناسند؟ آيا يك  مي آيا همين مصري است كه همه! معمول جستجو كرد؟
از يا آنچنان كه خواهيم گفت يك مرحلة كيفي ! يك مجاز است؟! استعاره است؟

. "كوره كيمياگري"يك . يك كيفيت واقعي در سختي و رنج باطني. وجود است
شود آن هم بعنوان يك  مي برده "مصر"به ) ع(در قرآن و كتاب مقدس، يوسف

به ) ع(ابراهيم! شوند مي بني اسرائيل در مصر به بردگي و بيگاري كشيده! برده
اگر در ! از دست بدهد رود و نزديك است كه در آنجا همسرش ساره را مي مصر

پيوسته در مصر  قرآن و كتاب مقدس با دقت نظر كني هيچ فهيمي دوست ندارد
خارج  "مصر" فرستد تا بني اسرائيل را از مي را) ع(خداوند، موسي. باقي بماند
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كند كه حتي نگذاريد جنازة من در  مي وصيت) ع(يوسف. آزادشان سازد. كند
... شود مي س از آن دورة پر تالطم از مصر خارجپ) ع(ابراهيم. باقي بماند "مصر"

همين شبكة تارعنكبوتي . همين دنياي پر رنج توست "مصر"اي دوست؛ 
مصر پيش از آنكه . اين عالَم كثرت خاك سياه نام گرفته است. خواهش هاست

يك . به چاه ماديت فرو افتادن است. جغرافيايي باشد، غربت روح استاي  همنطق
كند  مي از آن ياد "هبوط"براي همين است كه قرآن با فعل . سقوط كيفي است

از . از راحت به رنج رفتن است. زيرا هبوط يك سقوط كيفي است "إهبِطُوا مصراً"
گويم، قبرستان روح است كه  مي اين مصر كه. وحدت به كثرت در افتادن است

اي است كه  "كوره"نمايد زيرا چون  مي ضروريها  البته براي بسياري از روح
خالص اش كرده و آمادة . كشد مي گدازد و به آتش مي روح را در غم غربت

طالب . آگاه گردد "روح"اما اين مشروط به آن است كه . نمايد مي عروجش
. جادوي كثرت را شكسته باشد. معرفت يافته باشد "مصر" از زندان. آزادي باشد

و اينان  .اند بهشت برين پنداشته آن را اند، بسياري در اين قبرستان جاخوش كرده
انگار هميشه سهم  .اند گويي سهم تاريكي. اميدي به نجاتشان نيست. خفتگانند

با كساني است كه غم غربت دم به . پس سخنم با اينان نيست .اند تاريكي بوده
هر كسي كه دنيا ": گفت) ع(عيسي. آن روح ها، مرادند. كشد مي دم به آتش شان
بدن را دريافته است و هر كس كه بدن را دريافت، سزاوار دنيايي  را شناخته است،

گويد، سخن از  مي خوب دقت كن كه چه). انجيل توماس( "برتر از اين دنياست
راز، در اين  .اي هآن عبور كرد كني از فهموقتي چيزي را . آگاهي و معرفت است

عكس، رهايي در دقيقاً بر. نيستها  و ذخيره كردنها  در داشتن. است "آگاهي"
اين يك . زايل شود، روح ات را آزاد كن پيش از آنكه جسمت. كَنده شدن است
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نه به مال ات، نه به دانش ات، و . چشم ندوز. وابسته نباش. تمرين كارآمد است
وقتي از درون به هيچ كدام وابسته و دلبسته نباشي، روح در . نه حتي به بدنت

تا كي ميخواهي نقش زندانبان را ايفا . خب آزادش كن. است آزاداين كيفيت 
وقتي كه . هميشه ترك كند، تو آزادش كن قبل از آنكه او بدنت را براي. كني

وقتي دمي جريان فكر و . است گويم، مرادم آزادي روح مي ذهن سخن از توقف
رو سوي مطلق كرده . خيال، خواهش و آرزو، متوقف شود، روح در اليتناهي است

و اين يك . زيرا از غازورات رها گشته است. تزاق حقيقي استدر حال ار. است
  .كند مي را برايت از عسل، شيرين تر گذر. تمرين نجات بخش است
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در مقاالت پيشين گفتيم كه بطور كلي سه نيرو در كار است يكي نيروي 

نيروي انكاركننده، نيروي (، دوم نيروي اُنثي )نيروي تأييدكننده، نيروي مثبت(ذَكَر
اما ). نيروي متعادل كننده، نيروي آشتي دهنده( و سوم نيروي خنثي كننده) منفي

. مختلفند در سه وضعيت تجلي يك نيروقيقت سه نيرو نيستند بلكه اينها در ح
نخواهد  "وحدت"و اين نكته ايست كه اگر سالك به آن توجه نكند هيچگاه به 

و اين مهم . خالص شود "ثالثٌ ثَالثَه"بقول قرآن، سالك بايد از حكايت . رسيد
ال حولَ و ال قُوه "فهم مغز پيام ال إله إال اهللا ،. شود مي با نيل به يگانگي ميسر

و آن . يك نيروست كه جهان و جهانيان را در يد قدرت خود دارد. است "إلّا بِاهللاِ
. به تعبيري نيروي مطلق در ذات اين سه نيرو نهفته است. است "مطلق"نيروي 

نموده و آنگونه كه  و اوست كه هر آن با تغيير ظهورات و تجليات، هستي را پويا
براي پي بردن به اين نكته، فهم يك مثال كه قرآن . برد مي به پيشاراده كند 

در خلقت . است )ع(و آن خلقت عيسي. نيز بدان اشاره دارد ضروري است
عنوان پدر متعارف وجود  يعني چيزي به. شود مي حذف "ذَكَر"، نيروي )ع(عيسي
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ادل كننده يا نيروي سوم كه نيروي متع. يابد مي او از يك مادر باكره خلقت. ندارد
اين دمش، . دمد مي )ع(است به إذن پروردگار، در مريم "روح القدس"همان 

در هستي . ، خارج از روند معمول است"كلمة الهي"كاشتنِ . دميدني كامل است
حتي . و كلمات خدا، إحصاء ناپذير است. بيني از كلمة الهي است مي هر آنچه كه

در اينجا يعني در خلقت ا ام. كند مي يرويطبيعت، كلمة خداست و از قانون خود پ
يك وجه از آن . گيرد مي ، روند شكل گيري ديگري به خود"كلمه"، )ع(عيسي

الهي بمثابة يك كيمياگري ناب و  و اين قدرت نمايي. شود مي سه وجه حذف
يك نمونة عملي إعجاب . نگريم مي به آن و ما از همين منظر. تمام عيار است

. "قول الحق"يك سخن الهي است . است "كلمه اهللا"، )ع(عيسي مسيح. انگيز
 آنچه كه ما بكار. بريم قابل قياس نيست مي اين كلمه با كلماتي كه ما بكار

مشتي سر و صدا منبعث از شرطي . قيل و قال است. بريم يك مشت صداست مي
. هاو چندگانگي ها  شدگي ها، برخاسته از احساسات و عواطف كور، از ناداني بافي

مراد از . ، از جنس آنچه كه ما بدان آشناييم نيست"كلمه"معلوم است كه آن 
مطلق صادر شود، خود "زندة"كلمه اي كه از . است "حي قَيوم"كلمة حق، نَفَسِ 

توانايي زنده ) ع(و دقيقاً از اين روست كه عيسي. شود مي زنده و زندگي بخش
اين دم در . است "حي قيوم"، دمِ او در وجود. كردن مردگان را يافته است

زيرا . به هيچ چيز ديگر نيازمند نيست. ندارد نياز به عنصر ذَكَر. خويش كامل است
، و خواهد "باش"گويد  مي چون چيزي را اراده كند. است "كُن"اين دم از مقولة 

 "نزديك"دور نيست، . است "مخاطب"است،  "حال"كُن كلمه اي در . بود
 "كون"كُن در اصل ! و اين يعني مركز وجود. است "يقين" شك نيست،. است
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در قاموس باطني، اشاره به  "واو"و . آن به إعالل حذف شده است "واوِ"بوده، 
، بدون اسباب و "مطلوب"در اينجا   اشاره به آن دارد كه. است "وجود"عالَمِ 

يِ آن، يعني در معناي باطن "واو"حذف . مسببات عالَمِ وجود، دفعتاً ايجاد شود
يعني بدون در نظر گرفتن . يعني ايجاد بدون اسباب معمول. حذف روند طبيعي

مراد از كلمة حق چنين كلمه اي . "كلمه اهللا"و اين يعني . سلسله مراتب متعارف
و إال همه چيز از كلمات خداست و الزم نيست در اينجا انقدر بر روي آن . است

است و خداوند بسياري از اولياء خود را از اين  مقام كُن، مقام عظيمي. تاكيد شود
اطاعتم كن تا تو را مثل خود ( "أَطعني أَجعلك مثلي ".مقام برخوردار كرده است

واتَّقُوااهللاَ ". به واقع تنها معلم حقيقي اوست. خداوند بهترين معلم است!). كنم
) ع(داستان مريم!). م تان شودحرمت خدا را نگاه داريد تا خدا معل( "يعلِّمكُم اهللاُ

. يك كيمياگري ناب الهي است. در سورة مريم، يك حكايت اسراري تمام است
مكان . "مكاناً شَرقياً". رود "مكان شرقي"او قبل از آنكه باردار شود، بايد به 

. است "نور"شرق، مكان طلوع ! مكان شرقي به چه معناست؟! شرقي كجاست؟
. گيرد مي زند و تمامي وجودت را در بر مي ه نور فَورانهمان عمق باطني است ك

است، آنكه خواهان نور الهي خويش است، وجه خويش را،  "إشراق"آنكه طالب 
جز اين سو، هر سوي ديگري . دارد مي تمام آگاهي اش را رو سوي طلوع نور

. ، تنها مكان درست است"مكاناً شرقياً". شود نمي "وصل"غلط است و باعث 
 !دقت كن. در يك حضور تمام. افتد مي اتفاق "نورِ روح"آنجاست كه بارداري از 

زمان در مكان استحاله شده . حرف از زمان نيست! "زمان شرقي"گويد  نمي
بيايد،  "روح القدس"جايي كه . زمان متغير است. اينجا سخن از ثبات است. است

آنچه هست يك . كاره اي نيست. قف استزمان متو. يك جاي عادي نيست
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و دقيقاً همينجاست كه مريم با طباع تام خويش، با نور . ناب است "حال"
و هر آنكه بدين مرحله نائل . كند مي ، لقاء)ع(خويش، با عقل فعالش، با جبرائيل
شود، يكي از  مي باردار "علم"يكي از . كند مي شود، هدية الهي خويش را دريافت

 "اسرار"يكي زبانش به . "راهگشا"شود، يكي  مي "شفاگر"كي ي. "حكمت"
را  "كلمة خدا"را، ) ع(و مريم، عيسي... رود مي "سكوت"شود، يكي به  مي گويا
. يابد مي فَرّة خود را. شود مي خويش نائل "اسم"چه هر كس به . شود مي باردار

و سنگين  و اين حملي سخت. ، كلمة خداست، يك هدية بزرگ)ع(اما هدية مريم
. است "استقامت"نخل، نماد . گيرد مي ، به تنة نخل پناه"جِذعِ النَّخلَه"به . است

 .است "ماه"شاخه هايش چون هالل . نهاده است "خورشيد"سر به آستان 
اكنون در وجود  "كلمة خدا"و . شود مي اش مابين خورشيد و ماه رسيده"رطب"

براي همين است كه آن . يافته استنزول  "كلمه"گويي . در پايين نخل) ع(مريم
اين پايين  اكنون . آن باال، اكنون پايين است. آيد مي نداي نجات بخش از پايين

 "فَناداها من تَحتها ألّا تَحزَني قَد جعلَ ربك تَحتَك سرِياً". باالي حقيقي است
نهري  پس مريم را از تحتش ندا داد غمگين مباش كه پروردگارت در زير تو(

. ، ساري شونده، جاري شونده، سرايت كننده، پويا"سرِياً"!) جاري قرار داده است
او بايد از چشمة خويش  بنوشد و از آسمان خويش رزقش را . "تَحتَك".دقت كن

همه . اين زايمان نياز به كمك هيچكس ندارد. است "واصل"او . دريافت كند
فَإِما تَرَيِنَّ منَ ". به هيچ بشري نيستنياز . او نهاده شده است "نهاد"چيز در 

و اگر بشري را ( "البشَرِ أحداً فَقُولي إنِّي نَذَرت للرَّحمنِ صوماً فَلَن اُكَلِّم اليوم إنسياً
 ديدي بگو من براي خداي رحمان، نذر صوم دارم وامروز هرگز با إنس سخن
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ناي روزه بگيري، كه در آية قبلش اگر آن را به مع! صوم كدام است؟!). گويم نمي
و اگر آن را به معناي سكوت بگيري كه هم ! هم رطب خورده و هم آب نوشيده

 ، عدم تكلم با"صوم"اين ! پس به آيه دقت كن! اكنون در حال حرف زدن است
گويد با  مي آيه صريحاً! بشرهم كالم نشود نه با  إنسقرار است با . است "إنس"

اين إنس  .إنس با بشر مترادف نيست. ا إنس هم كالم نشوبشر سخن بگو، اما ب
با هم  "إنس و جن"براي همين در قرآن . واژة مقابل جن و در تعامل با اوست

إنس، اُنس گرفته به دنيا و . هيچگاه تركيب بشر با جن در قرآن نيست. آمده اند
شان با براي همين آياتي از قرآن به ارتباط . غريبة اينچنيني استهاي  قدرت

در خدمت . برند مي اينان كساني اند كه از يكديگر بهره. جنيان اشاره دارد
بشر، انسان . كند مي خطاب "شياطين إنس و جن"حتي گاه آنها را به . يكديگرند

 خود را بشر) ص(براي همين پيامبر. هاست بكر و بدور از اينگونه قدرت طلبي
 مجنون. خواندند مي دشمنانش او را جن زده حال آنكه. "أنا بشَرٌ مثلُكُم"خواند  مي
كلمات بشر، إنس، آدم، ناس، أناس، أنام، انسان، در قرآن هر كدام بار . ناميدند مي

تنها يك مفسر . هر كدام اشاره به مرحله اي وجودي است. معنوي خود را دارند
همان آيه معناي هر كدام را بايد از . پندارد مي ناآگاه است كه آنها را به يك معنا

تصور نكن كه هر كس يك كلّه و دو دست و دو . و يا آيات ذيربط ديگر فهم كرد
. او بايد فرزندش، كلمة خدا را حفظ كند... اينطور نيست. پا دارد، انسان الهي است

. شود نمي يعني در هيچ تركيب و تعامل مضرّي وارد. گويد نمي پس با إنس سخن
آيد و اين كيمياگري سترگ و مقدس  مي سخن و اينچنين است كه فرزند خود به

و جعلَني . انِّي عبداهللاِ آتاني الكتاب و جعلَني نَبِياً ".كند مي اي عيان "آيه"را چون 
كاً أينَ ما كُنتبارم...  
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قدماي حكماء، تمثيل پرمفهومي از يك أرابه زده اند كه در طول تاريخ هر كس 

اكنون ما نيز به زبان خود به . كه دستش رسيد و توانست شرحي بر آن زده است
  . نشينيم شايد گره از فهمِ چه بايد كرد بر گشايد مي شرح آن

آنكه بر كالسكه سوار است نماد . دهد مي كل تصوير، وجود آدمي را نمايش
دروني توست كه به نورِ كل وصل  "نور"و مراد از خورشيد همان . خورشيد است
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 "ذهن"راند،  مي فردي كه أرابه را. او اكنون فرمانرواي وجود توست. شده است
فرمان از نور، يعني . او اكنون مطيع نور است. نشان از كالبد ذهني توست. است

توأند كه اكنون تحت أمر  "عواطف و احساسات"اسب ها، . ميگيرد ارباب كالسكه
پيش از اين كالسكة تو . برَند مي قرار گرفته و كل وجودت را با قدرت به پيش

 عواطف و احساسات تو، أفسارگسيخته هر كجا كه ميخواستند تو را. أرباب نداشت
ه كشِ إجراي نقش. و ذهن، در خدمت اين عواطف و احساسات بود. كشاندند مي

و تو . كوبيدند مي خواستند مي آنها وجود تو را به هر در و ديواري كه. خواسته ها
. زيرا ذهن، بي نور، راهبري نداند. گشتي مي شدي، نااميدتر مي هر بار افسرده تر

. كه به او تلقين شده است، نيستهايي  و دانستهها  او چيزي جز محتواي خواسته
اين  .اند تويات، هزاران سال است كه در آن تجمع كردهمركزي است كه انواع مح

كار ها  و جز انجام شرطي شدگي. شرطي شده استها  ذهن با انواع خواسته
تواند تو را به نجات و  نمي او. پس كالسكه ران خوبي نيست. داند نمي ديگري

. تتاريك انديش اس. به تنهايي بي نور است. زيرا راه بلد نيست. رستگاري برساند
كالسكه بايد أرباب داشته باشد، . او توان آزادسازي را ندارد زيرا خود اسير است

را  "وصل". شناسد مي خانه را. داند مي اين نور است كه راه را. "نور"يعني 
همان أمانت . از آنِ توست. غريبه نيست. و اين نور از خود توست. شود مي موجب

كة تو متجلي شود، بايد ابتدا ذهن متوقف براي اينكه اين نور در كالس. الهي است
 "موت"بايد يك . اين قطعي و ضروري است. و از رياست موهوم خود بيفتد. شود

تا ذهن متوقف نشود و در سكوت . توقف ذهن همان موت است. حاصل كني
آيد، خود را  نمي باال "نور"همه جانبه فرو نرود، تا تسليم محض نشود، آن 

اند، پيش از  "أنعام"اسب ها، كه همان . ين نكته ترديد نكندر ا. كند نمي متجلي
شد، تو  مي كردند، هر احساسي كه به وجودت سرازير مي اين أفسارگسيخته عمل

 آمد سپس وجودت را در اختيارش قرار مي اول احساسي. شدي مي بدنبال آن روان
هوا و هوس و لذت بردن را  اين يعني. رفت مي و كالسكه به تاخت. دادي مي
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بيني كسي را كه  نمي آيا( "أَفَرَأيت منِ إتَّخَذَ إِلَهه هواه".خداي خود گرفتن
براي توقف اين روند، همانطور كه به !). خدايش را هواي نفسش گرفته است؟

اين هاي  به مقاالتي كه به شيوه( كرات گفته ام ابتدا بايد ذهن را متوقف نمود
وقتي ذهن متوقف شود، دگر احساسات و عواطف بر ). خته ام رجوع كنتوقف پردا
آيند، اما ذهنِ متوقف شده، فقط  مي احساسات چون گذشته. ندارنداي  هآن سلط

به . دهد نمي كند ولي به هيچ وجه خود را در اختيارشان قرار مي آنها را مشاهده
 در اينجا اتفاقي. كند مين هاشان چهار نعل روان عبارتي كالسكه را بدنبال خواسته

يك احساس . كند مي افتد، در چند روز اول، بدن احساس سر در گمي مي
ها  بيمارگونه تو را فرامي گيرد زيرا دگر اين اُرگانيسم بر اساس شرطي شدگي

و اندك اندك . گيرند مي ها، آرام گذرد كه اسب نمي ديري. كند نمي عمل
پس از آن به يك سكوت همه جانبه . دآين مي احساسات و عواطف به كنترل در

آنگاه كه صالح بداند،  "نور"و در همين كيفيت است كه آن . فرو خواهي رفت
آن نور، يك . بر كالسكة تو خواهد نشست و اربابي آن را بر عهده خواهد گرفت

تا ذهن و ذهنيات تو در كار باشد، آمدني . خواهد، آنگاه آمدني است مي خالء
 توسط نور پر. شوي مي آنگاه پر. است "خالء"فاً ايجاد اين كار تو صر. نيست
و ذهن پس از اين مرحله فقط چون يك حباب پاك و شفاف و صيقل . شوي مي

معناي سلوك طي اين تمثيل چيزي نيست . دهد مي خورده است كه نور را فوران
 تو ياد خود او به. و كار تمام است. جز آنكه نور وجودت را ارباب كالسكه ات كني

. دهد كه كي و چگونه افسار را محكم بكشي، و كي و چگونه آن را رها كني مي
 شكل "حال"همه در . تر و تازه. شود مي "خودأنگيخته"ساده تر آنكه أعمالِ تو 

و ديگر چون گذشته بر اساس تدبير ذهن نيست، بر . است "زنده"يعني . گيرد مي
  .واصلو اين يعني سالك . اساس تسليم نور است
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)كامل است 10آن يك (تلك عشرَةٌ كاملَةٌ 

بياييد ساعتي به بررسي اين آية شريفه بپردازيم چه بـي شـك نكـات مهمـي در آن
مستتر است و فهم آن ميتواند سالكان حـق را درمـواقفي بـويژه در سيرشـان يـاري

."سبِيلَواهللاُ يقُولُ الحقَّ و هو يهدي ال"رساند، چه
از آن روكامل است كه تمام اعداد صحيح اصلي را يكجا درخود دارد يعني اعداد 10

جز اين اعداد هيچ عدد حقيقي ديگري. در دلش مستتر است) 1 2 3 4 5 6 7 8 9(
هر عدد ديگري از تركيب و اضافه و تكرار همين اعداد به ظهور. وجود ندارد

نمادي است كه حاكي از وجود 10صفرِ . استاين يك جعبة عددي كامل . رسند مي
به. است 10است كه در بطن ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9( داخل پرانتز، يعني اعداد صحيح

.شود جلويِ يك مي تمثيل آن پرانتز چون به حالت آكاردئوني بسته شود همان صفر
د تمامو نيز بيانگر وجو 10و هنگامي كه باز شود نمايانگر مرتبة تكاملي . 10يعني 

.در علوم باطني جزو اعداد نيست "يك" .اعداد حقيقي است كه در دل داشته است
"يك"حال آنكه آن . واحد غيرقابل تقسيم. است "واحد"يك، . آن پاية اعداد است

ميتوان آن را. متعارف كه در رياضيات مكتب و مدرسه خوانده اي قابل تقسيم است
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اما آن يك، واحدي غير قابل . يم را به نيمي دگرو باز هر ن. تقسيم كرد 5/0به دو 
 1پس آن . به تمثيل چون نماد صفر است كه غير قابل تقسيم است. تقسيم است

 "يك"به واقع در علوم باطني تنها عددي كه حقيقت دارد همين . پاية اعداد است
، 50. است 1، دو 2. آيد مي هر عدد ديگري از تكثير يا انعكاس اين يك پديد. است

هر يك در اين وادي با . اما هيچ يكي با يك ديگر برابر نيست. پنجاه تا يك است
در اين جهان هيچ دو . همچنانكه هيچ دو دانة برفي برابر نيست. يك ديگر فرق دارد

يكي از نكاتي كه عقلِ . همه چيز منحصر بفرد است. يكي را برابر ندان كه نيست
آن يك پايه كه در علوم باطني . يگانگي است عقال را به توحيد فرا ميخواند همين

، "يك"آن . پس توحيد عددي منظور نيست. است همچنانكه گفته شد، عدد نيست
 را 9، با تجلي خويش و آگاهي از اين تجلي، تا "يك"آن . اساس همه چيز است

و . آورد مي را بوجود 9تا  1يعني يك مجموعة كامل و حقيقي از اعداد . سازد مي
زيرا با تكرار و تكثير و انعكاس همينها . كافيست و به عدد ديگري نياز نيستهمين 

در فرآيند حيات، ميتوان تا بي نهايت كار كرد و كُد وجوديِ بيشماري از موجودات را 
لذا در هستي از منظر علوم باطني، . ساخت، بي آنكه حتي دو چيز يكسان جلوه كنند

. إلقايي و تصنعي استها  بقية باكس. ود داردوج 9تا  1فقط يك مجموعة حقيقي از 
 3 4 5 6 7 8 9(حقيقي، يعني  اين مجموعة يگانه و. تر اعتباري است به بيان ساده

فرشتگان مقرب  را، ميتواني در عالَم اعداد، به تمثيل، نيروهاي ثابت خداوند و يا 1) 2
  .بداني كه كارگزاران اصلي آن هستي ساز بزرگ اند

آن را با . ، منظور از آن خدا نيست)كامل 10( "ةٌلَكام ةٌشرَع"فرمايد وقتي قرآن مي
مراد از آن عقل فعال، يعني همان عقل دهمِ حكماء است كه . مفهوم خدا اشتباه نكن

كامل كه در بر دارندة تمام اعداد حقيقي است،  10اين . بوجود آورندة چيزهاست
در آن مجموعة . داراست "نهايهإلي ال"قابليت ساخت و كدگذاري هر چيزي را 

مجموع اينها  ، 4و  3و  2و  1خود . عددي، چهار عدد از اهميت ويژه اي برخوردارند
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و  "مؤنث"اعداد زوج، . اند) فرد(و وتر ) زوج(اينها حاوي شَفع . شوند مي 10خود 
فهم اين نكته براي سالكي كه در جهان اعداد . شوند مي تلقي "مذكر"اعداد فرد، 

زيرا فرآيند زوج و فرد، يا نيروي مؤنث و مذكر، حيات . سر ميبرد حائز اهميت استب
يك سالك آگاه بايد بداند كه با هر رفتارش چه . ساز است و هستي را به پيش ميبرد

اين چهار . چه تأثيري را گرفته و يا چه تأثيري ميگذارد. رساند مي چيز را به ظهور
در زيست  G C A Tختصاري ژنوم انساني يعنيعدد، به تمثيل شبيه چهار حرف ا

كند و پا به  مي مختلف، چيزي ظهورهاي  كه از تكرار آنها به توالي شناسي است
خير باشد يا شر، بيماري باشد يا بهبودي، از همين قاعده  .گذارد مي عرصة وجود

اهميت و پرداخت ها، در هستي، بسيار مهم و حائز ها  بنابراين دريافت. كند مي پيروي
اين جمع و تفريق ها، اين جذب و دفع ها، اين كم و زياد شدن اعداد، تماماً . است

تغيير انسان با اين . كاربردي و منشاء حركت وجودي و ساخت وساز در هستي اند
حتي هر نفس . جذب و دفع، قانون مهم حيات است. افتد مي اتفاقها  كم و زياد شدن

پس زكات وجودت را . شوي مي هي خفهپس ند. كشي پس دادني دارد مي كه
سير حيات بر اساس جريان دريافت و ! را پرداخت كنها  پرداختني! پرداخت كن

چيزي از اين . سالمتي در قبول قانون دريافت و پرداخت است. پرداخت، زنده است
و آنگاه است كه . صريح و واضح. هستي گرفته اي بايد چيزي به اين هستي بدهي

آنها كه فقط دست بگير . اين مرحله به مرحلة متعالي تر را خواهي يافتاجازة گذر از 
  .در رنج ماندني اند و خود نمي دانند. دارند كلكسيون بيماري اند

، در ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9(گفتيم كه فقط يك مجموعة حقيقي از اعداد صحيح يعني
اما با اين . و اين درست است. هستي وجود دارد و مابقي اعتباري و منبعث از آنهاست

او بايد از تمامي أسماء . اين اعداد را دارد "مثل"وجود هر انساني يك باكس ويژه از 
 و اين سـرماية وجـودي او محسـوب   . ديت نمي يافتبهره مند شده باشد و إال موجو

موجوديت عددي او مثل پول رايجي است كه هنگام متولد شدن در جيب او  .شود مي
بـراي آن اسـت    و حكايت زنـدگي . اين مجموعه در بطن او مستتر است. گذاشته اند
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ظهور و با بهره گيري از تمامي اين امكانات، خود الهي اش را به  كه به بهترين وجه
حال هر انساني در روند زندگاني اش ميتواند سرماية وجـودي اش را صـرف   . برساند

اباطيل كند، به بازي دنيا وارد شده و دنيا طلب گردد، در يـك كـالم سـرمايه اش را    
صرف حماقت ها، خودخواهي ها، ذهنيات، و بـه تعبيـري صـرف هـيچ كنـد، و هـم       

خـرج   "دريافـت حقيقـت مطلـق   "عني در راه ميتواند اين سرمايه را در سير إلي اهللا ي
يك سالك حق بخوبي ميداند كه هر كلمه، هـر انديشـه، هـر احسـاس، و هـر      . كند

هر آن چيزي از او كم ميشود و يا به او . رفتاري بر مجموعة عددي او تاثير بسزا دارد
ـ . شناسد و به آن يقين دارد مي او اين روند را. اضافه ميگردد ه پس مسير حياتش را ب
او . ها، كمتر و كمتر، و حسنات بيشتر و بيشـتر گـردد   گزيند كه رذالت مي گونه اي بر

مـن  "فهمـد   مي او اين آيه را بخوبي. كند مي همواره انرژي اش را در حد أعلي حفظ
 برابـر مثـل آن را پـاداش    10آنكـه حسـنه بيـاورد،    ( "جاء بِالحسنَه فَلَه عشرُ أمثالهـا 

يگـانگي و  . و چه حسنه اي بـاالتر از ال إلـه إال اهللا  . فهمد مي ز آيه رااو مغ). گيرد مي
. شود مي "هيچكس"آن سالكي كه به يگانگي ميرود . فهم آن باالترين حسنه است

شـتر از سـوراخ   ! اين هيچكس، تنها كسي است كه ميتواند از سوراخ سـوزن بگـذرد  
ايـن را نيـز از   ! ن ميگـذرد از آ 1 راهي است كه فقـط ! سوزن نمي گذرد، آيه را بفهم

خـود را بـه ظهـور     "يـك "بيني كه دوباره در ايـن شـكل فقـط     مي! بفهم 10شكل 
. يـك عـروج اسـت   . گذر است. پس راه، اندوختن نيست، انداختن است. رسانده است

نيز "افالك نه گانه"گذر از . است عددبه زبان  "عقل فعال"يا  "نور"اين رسيدن به 
را هـا   نكته، دريافت. شود مي و روح به خانه ابدي خويش نائل. شود مي اينگونه ميسر
. ميسـر نيسـت  ) 1( و خروج صادقانه از اين مخـرَج، جـز بـا يگـانگي    . پرداختن است

همـان   10اين . عملي نمي شود "يگانگي"همچنانكه ورود به مدخَل أعلي نيز جز با 
نمي سـازد جـز در    را 10جمع دوگانه اي  زيرا پنج در هيچ. معروف است "دو پنج"

، 10، هر كدام سازندة  6با  4،  7 با 3، 8با  2،  9با  1در آن مجموعه، ! مركزيت خود
در آن وسط، فردي اسـت كـه ميانـه را بخـوبي حفـظ       5تنها . با جمع دوگانه هستند
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به تعبيري چون دو پنجة دسـت، هـم ميتوانـد     !يعني هر دو سوي خود را. كرده است
از منظري او . ا انطباق طرفين بر يكديگر يك ده كامل را بسازدجدا جلوه كند و هم ب

  . را و آسان از آنها مگذرها  بگير نكته. همه را فرو گرفته است
كارخانة يگانه پروري را بـه  . واضحتر از اين توان گفتنم نيست) 1 2 3 4 5 6 7 8 9(

بـه ظهـور    كامـل  10چنانچه چون كتابي بسته شوند  دو طرف پنج! زبان عدد درياب
 "واصـلي "چنـين  . اتفاق افتـاده اسـت   "خودش"وحدت جزء با كل در . رسيده است

  . يعني قيامتش به زبان عدد به وقوع پيوسته و از اين مرحله رسته است
به تمثيل، كل اين مجموعـه اسـت   ) ع("آدم"در نظام باطني اعداد، از منظري ديگر، 

هر دو . برابر است موعه با عدد آدمجمع اعداد داخل اين مج). 1 2 3 4 5 6 7 8 9(
و علَّـم آدم  ". در اينجا بـه زبـان اعـداد بـه او داده شـده اسـت       كل أسماء. است 45

هر نـام ديگـري را بـا اسـتفاده از همـين مجموعـه       . چيزي كم ندارد. "األسماء كُلَّها
ك مجموعـة  ي. اين منظر آدم ابوالبشر تعليم يافته است او از. ميتواند به ظهور برساند

ــد   ــال واح ــين ح ــده و در ع ــوردار از  . زن ــي برخ ــال "يعن ــل فع ــه اش  ."عق و ذري
كـه بزرگتـرين   ) 5بـا   4جمع ( است 9همان  45اين . وجودي اويندهاي  زيرمجموعه

همان كـه گفتـيم خـود    (يگانگي،  1جانشين است آنگاه كه چون . عدد صحيح است
افتـد، و كـل وجـودش را در    بر سـر آن  ) عدد نيست بلكه واحد غيرقابل تقسيم است

ميسـر شـده    "صدق"و خروج با . كامل را دريافت نموده است 10پس . اختيار بگيرد
حقيقتاً كلمـة ال الـه إال   . رسانده است "وحدت"به تعبيري وجود خويش را به . است

كنم كه جز وصل به يگانگي، راهي به رستگاري  مي و اقرار. اهللا عين رستگاري است
  ... نمي شناسم 

آن را چون ديگر نوشـته  ! و اين نيز دهمين مقاله از مقاالت دهگانة كيمياگري باطني
  . هايم به تمامي سالكان حق در هركجاي اين عالَم كه باشند، هديه كردم
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  رسول درون

 
  

رسوالني كه همه از يك جنس . در قرآن به رسوالن بسياري اشاره شده است
. هر كدام نوع و جنس و ماموريت خاص خود را دارند. متنوع و متعددند. نيستند

منَ المالئكَه رسالً و منَ " .اند برخي از جنس مردم .اند برخي از جنس مالئكه
چون  .اند از گوشت و پوست و استخوان. بشري استبرخي جنسيت شان . "الّناسِ

غذاي شان  .اند برخي از جنس نور. روند مي خورند و در بازارها راه مي شما غذا
از جنس انرژي ! نيستند) ع(اهل خوردن گوسالة بريان شدة ابراهيم. نوراني است

هم  اما در همينها. به واقع وجودشان يك شبكة انرژيايي هوشمند است .اند لطيف
اصوالً وجود هر كدام متناسب با نوع . "لكُلٍّ منهم درجات". مراتبي است

حتي آن . "أنا رسولُ ربك" .اند برخي رسولِ رب. ماموريتش در هستي است
آيد تا تعبير خواب پادشاه را از او بپرسد، يك  مي )ع(كسي كه سراغ يوسف

به سوي رب ات بازگرد  و از او گويد  مي براي همين يوسف به او. است "رسول"
ما بالَ النّسوه الَّتي قَطَّعنَ  ربكقَالَ ارجِع الَي  الرَّسولُفَلَما جاءه "... بپرس 
 .اند رسولِ اسم جامع! رسولِ  اهللا .اند "رسول اهللا"برخي ). 50يوسف( "أيديهنَّ

 پيامبر اسالم .اند ماءيا بهتر بگويم، رسول همة اس. رسولِ اسمي خاص نيستند
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رسول اهللا پيامش . رسول اهللا است) ع(همچنانكه مسيح. رسول اهللا است) ص(
قُل يا اَيهاالنّاس ". نيستاي  هقومي يا منطق. براي همة روح هاست. جهاني است

بگو اي مردم، من رسول اهللا ام كه به سراغ همة ( "إنِّي رسولُ اهللاِ الَيكُم جميعاً
انسانِ فهيمِ . خواهد مي رسول شناسي كار هر كسي نيست، تَبحر). ده امشما آم

فَضَّلنَا "زيرا از سلسله مراتب آگاه است . قرآني، آنها را با هم خلط نمي كند
كه بي ارتباط . يكي از مهمترين رسوالن، رسول درون است. "بعضَهم علَي بعضٍ

ل درون كه قرآن بارها از آن به به واقع اين رسو. با رسوالني كه گفتم نيست
كند، ريشه در  مي از او ياد) از نفوس تان("من اَنفُسكُم"و يا ) در شما( "فيكُم"

 "من أنفُسهِمرسوالً  فيهِملَقَد منَّ اهللاُ علَي المؤمنينَ إذ بعثَ ". مركز الوهيت دارد
 جانشان و از شانخودبراستي خدا بر اهل ايمان منّت نهاد كه رسولي در (

و  در خودشانپروردگارا، رسولي ( "منهمرسوالً  فيهِمربنَّا وابعث "و يا ) برانگيخت
 "عقل فعال"برخي از حكماء بزرگ، اين رسول را ). بر انگيز از خودشان

برخي ديگر آن را طباع تام، برخي فرّ كياني، برخي دئناي بزرگ، برخي  .اند دانسته
و برخي همان جبرائيل ... لوگوس يا كلمه، برخي بهمن، سروش، برخي 

گويي هر واصلي به حسب قابليتش آن را به كيفيتي دريافت كرده  .اند دانسته
. اصل مطلب را درياب. مهم نيستها  واژه. است پس نامي نيز بر آن گذاشته است

وح آدمي شود و در ارتباط با ر مي اين همان نوري است كه از أعلي ي وجود نازل
كنند تا بدين نور  مي سلوك .اند "نور"بسياري بدنبال همين . گيرد مي قرار

چه با اين وصل است كه . اصل و ريشه شان همينجاست. شوند "واصل"
بزرگان آن . قابل مشاهده است. و اين نور كامال حقيقي است. شوند مي "كامل"

ون، اين عقل فعال، رسول اين رسولِ در. يعني توهمي نيست .اند را مشاهده كرده
جاءكُم رسولٌ ". يعني از نزد اهللا جلَّ جاللُه. آيد مي "من عنداهللا"زيرا . اهللا است

 .، طبق نص صريح قرآن، در عمق وجود آدمي است"اهللا"و . "من عنداهللاِ
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"قَلبِه و رءينَ المولُ بحوا أنَّ اهللاَ ياعلَميت به ظهور رسولي كه از اين مركز. "و
اين همان نوري است كه بايد به آن ايمان آورد و تسليم . رسد، رسول اهللا است

فهم اين ). بدانيد در شما رسول اهللا است( "واعلَموا  أنَّ فيكُم رسولَ اهللاِ". آن شد
اينگونه . ترجمه كرد "در ميان"مهم است و الزامي نيست كه آن را  "في"

اين رسول،  .اند آن كساني است كه نكته را نگرفته غير مفهومي ازهاي  ترجمه
صاحب نور، هاي  ، همة هستي را در بر گرفته و در همة وجود"عقل فعال"اين 

. واسطه، و بسياري با واسطهقليلي بي  .اند همه با آن در ارتباط. نمايندگي دارد
 ، اولين آفرينش"عقل كل"اين . حيات بدون اين نور امكانپذير نيستاصوال 
و اين  .اند نيز گفته "روح اعظم"به آن . است "اَولُ ما خَلَقَ اهللاُ". است

. بستگي به آن دارد كه از منظر عرفا به آن بنگري يا از منظر حكماء ها، نامگذاري
هر كس . علَي اَي حالٍ، اين اولين وجود به ظهور رسيده از ذات حق تعالي است

كسي  "خردمند"منظور از . ه استوصل شد "عقل كل"بدينجا وصل شود به 
است كه به اين نور واصل شده است، نه هر كه را كه صاحب عقل جزئي است 

در قاموس بزرگان، كلمات حكيم، فرزانه، انسان برتر، انسان . خردمند گويند
براي  .شود مي به چنين واصلي اطالق... نوراني، انسان خداگونه، كلمة خدا، و 

. او رسول اهللا است. دانيم مي "عقل كل"را ) ص(همين است كه ما پيامبر اسالم
او اُمي است  يعني رسيده به اصل . واصل به چشمة خويش. نور به ظهور رسيده

همة سوادها در زير پاي چنين . نه اينكه بي سواد است. به اُم. خويش است
به تعبيري الزم . نائل شده است داند زيرا به مركز دانايي مي او. شخصي است

دانايي . او خود دانايي است. نيست بداند زيرا پيشاپيش به دانايي نائل شده است
او . هميشه بوده است. بوده است. و از جايي ديگر نيامده است. چيزي جدا نيست

وصلِ ". تمام ماجرا همين است. وصلي آگاهانه. فقط به آن واصل شده است
خود . واصلي چه درختي را قطع كند چه بكارد هر دو درست استچنين . "آگاهانه
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خود او . نه اينكه خوب و بدهاي ذهني مالك اوست. او مالك خوب و بد است
چنين كسي . ميزان است نه اينكه براي سنجش او بايد بدنبال ميزاني گشت

اُسوه ". يك الگوي تمام عيار. اصل جنس. انسان كامل است. ظهور حق است
سحتو نيز بايد . اين بدان معني است كه تو نيز بايد پا در چنين راهي گذاري. "نَه

نور . از چشمة خويش بنوشي. نائل شوي "حريت"به خوديت خود، به . آزاد گردي
. تو بايد از درون خودت به كل وصل شوي. تسليم رب خود باشي. خود را دريابي

 مسير درست از عمق وجود خودتتنها . راه تو در درون خودت تعبيه شده است
 "و في اَنفُسكُم أفَال تُبصرُونَ". آفاق مشتي نشانه است، اَنفُس را درياب. گذرد مي

براي رسيدن به اين عقل فعال، اين نور !). پس چرا به درونتان نمي نگريد؟(
مادي . را دور بريزيها  بايد دور ريختني. ارزشمند، بايد به راه تزكيه قدم گذاشت
. بي هيچ ذهنيت و برداشت. پاك پاك. و معنوي، همه را از دل ات جارو كني

اينجا بي دانشي . هيچ دانشي الزم نيست. بي خواهش و بي آرزو. تسليم محض
به هيچ دانستگي يي نياز . زيرا آن نور خود اصلِ دانايي است. خورد مي به دردت
در . محو شو، تا برسي. آورد مي هر دانستگيِ ديگري كار خرابي ببار. نيست

ضروري است اي  هپيش مقدم "موت"و اين . كيفيت قبلي ات بمير تا زنده شوي
پس نخواه، تا به تو عطا . تا نداي رسول درون را با هواهاي نفساني اشتباه نگيري

تمام كار تو همين . فقط آگاهانه خود را در معرض اين تشعشع عظيم بگذار. شود
از آن عطا شد، نخواه كه آن را بفهمي، كه از اي  هبارقحتي وقتي كه به تو . است

 او خود، تو را. تسليم محض. در آن حل شو. فقط با آن باش. دهي مي دستش
و آنگاه است كه هر كس دانة . شود مي رجوعِ به اصل اينگونه محقق. برد مي

رسد  مي هر كس به حسب استعداد و قابليتش، به ظهور. شود مي وجودش شكوفا
همه از بركت آن عقل كل ها  و اين. نشيند مي كار و بار خويش را به مشاهدهو 

از آن وصل شدي، اي  هو آنگاه كه به بارق. آن تجلّيِ بزرگ. آن روح اعظم. است
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زيرا . است) ص("مقام محمدي"و اين همان اي  هوصل شد "مقام كل"به 
و . دارد "نور"، رسولي است كه باالترين دريافت را از اين )ص(حضرت محمد

و قاب " !حتي طبق نص شريف، قابليت آن را داشته است كه از آن هم فراتر رود
پس نياز به . شود مي تسليم محض، اينچنين عروجي را سبب. "قَوسينِ اَو أدنَي

نياز به هيچ رسول صاحب . راه قبالً كوبيده شده است. هيچ دين جديدي نيست
همين . يقت بودن، دين اول و آخر استتسليم محضِ حق. شريعت ديگري نيست

دين و شريعت جديد ديگر، يعني جنگ . هميشه كافي بوده است. يكي كافي است
نه، جز . يعني جهنم افروخته تر. يعني تكفير و جدال و خونريزي بيشتر. بيشتر

و حقيقت همان راستي و . همان تسليم حقيقت بودن، به چيز ديگري نياز نيست
فرمايد؛ من بدعت  مي در قرآن) ص(همين است كه پيامبربراي . درستي است

سخن همان است كه از . "ما كُنت بِدعاً منَ الرُّسلِ"گذار رسوالن ديگر نيستم 
 "ما يقالُ لَك إلّا ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قَبلك". تسليم حق بودن. اول بوده است

. سخن واحد است). شده، گفته اندبه تو فقط آنچه را كه به رسوالن پيشين گفته (
 "أنَّ الرَّسولَ حقٌّ". و اين كالم وحي است. چون خدا واحد است. دين واحد است

گذارند و او را  مي )ص( پس سالكاني كه قدم در راه رسول اهللا. رسول، حق است
دهند، سلوك شان بدان معناست كه آنها بدنبال وصل شدن به  مي الگو قرار

خود را  "نور" .اند خويش "طباعِ تام"در جستجوي  .اند يشخو "عقل فعال"
از . به حريت برسند. قرار است به چشمة خويش واصل شوند. خواهانند

. سر پا شوند. شان بر پا شود"قيامت" .شوند "خالص"از رنج . شوند "مخلَصين"
پاره شدن غل و زنجيرهاي . كل داستان براي آزادي و رهايي است. زنده گردند
. و اين است معنا و مفهوم پيروي كردن، تزكيه شدن و تعليم گرفتن. ذهني است

  .پس انسان الهي مد نظر است. و اين خواست آسمان است
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 چند نكته تفسيري

  

  
  رقيم )الف

اصحاب (در آية  "رقيم"از قديم االيام مفسران بر آن بوده اند تا بفهمند اين 
آنها از اصحاب كهف، همان . ، چيست و به چه معناست)الكهف و الرقيم

جوانمردان كه در غار بخواب طوالني برده شدند، نسبتاً آگاهند اما درمعناي 
برخي گفته اند كه رقيم . ند و اشارة روح نوازي ندارندهمچنان در حيرت "رقيم"

به آن لوح يا تابلوي يادبودي گويند كه به ياد اصحاب كهف بر سردر غار نصب 
اَم "اگر كسي اين تعبير را بپذيرد، معناي آية ! ماشاءاهللا! عجب ذوقي! كرده اند

آيا  "شود  مي چنين "عجباًحسبت أنَّ أصحاب الكَهف و الرَّقيم كانُوا من آياتنا 
كه اصحاب كهف و تابلوي يادبودشان بر سردر غار از آيات عجيب اي  هپنداشت
ما هر چه كنكاش ! برخي گفته اند كه مراد از رقيم، سگ شان است! "ماست؟

كرديم تا ببينيم اين معنا را از كدام كتاب لغت گرفته اند و اين ذوق را از كجا 
است كه در آن اي  هبرخي گفته اند كه رقيم، اسم آن منطق! آورده اند، نيافتيم

اي  هآيا پنداشت "شود  مي اگر كسي اين تعبير را بپذيرد، ترجمة آيه چنين! بودند
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! "كه در آن بوده اند از آيات عجيب ماست؟اي  هكه اصحاب كهف و اسم منطق
مشتي . استبايد بگويم اينچنين تعبيراتي به قول قرآن تير به تاريكي انداختن 

حتي بعضي از مستشرقين . ذوقيات است كه ما را به حقيقت رهنمون نمي كنند
بوده است و در كتابت و قرائت آن ) خفتگان(گفته اند كه رقيم در اصل، رقود

و اين همه كار ذهن تاريك . خالصه هر كس چيزي گفته است! اشتباه شده است
د، سرنوشتش همين تعابير ذهني آنكه نتواند قرآن را آنچنانكه هست ببين. است
حال آنكه خود آيات قرآن در اين مورد واضح و گوياست و الزم نيست . است

جز اصحاب كهف، كسان ديگري نيز در غار . كسي خود را به در و ديوار بكوبد
فَضَرَبنا علَي ءاذانهِم في  "همان كساني كه آنها را بخواب كرده اند . بوده اند
و براي اين خواب كردن از اصطالح ). ها را در غار بخواب كرديمما آن( "الكَهف

استفاده كرده اند و معلوم است كه اين يك خواب  "بر گوشهايشان زديم"عجيب 
اينان . متاسفانه كمتر كسي به اين نكات توجه كرده است. عادي نبوده است

. ز اسماءاهللا استا "رقيم". اسماءاهللا اند و بارها گفته ام كه اسماءاهللا بي شمارند
چه كسي . آنكه از نكات ريز و درشت مطلع است. راقم، رقم زننده، مرقوم كننده

در آن غار، آگاهان و هشياران وجود . آنكه آگاه و هشيار است! مرقوم كننده است؟
و ما ... ما خوابشان كرديم( "ثُم بعثناهم... ذانهِم فَضَرَبنا علَي ءا". داشته اند
نيروهاي بزرگي در كار بوده اند كه با آگاهي، توانايي به خواب ). نموديم بيدارشان

كردن جمعي را آن هم بمدت بيش از سيصد سال بدون آنكه زوال يابند، داشته 
 حتي از اين دنده به آن دنده شان. اند و آنگاه به سالمت بيدارشان كرده اند

اين گونه اسرار در علوم باطني به آن . متوقف نگرددكردند تا جريان خونشان  مي
اين كار، بدون وجود نيرويي . اشاره شده است و محققان اين علوم از آن مطلع اند
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قوانين عادي طبيعت . آن محيط كامالً كنترل شده بوده است. ميسر نيست الهي
تجلي  و اين مهم از انسان كامل، يعني از. نبايد در آنجا سيطره داشته باشند

  .به تعبيري وجود اولياءاهللا ضروري است. آيد مي اسماءاهللا بر
  
  مزَّمل و مدثر) ب

اما اين چه پوششي است و . مزمل و مدثر به معناي پوشيده و پوشانيده است
برخي از مفسران به سراغ لباس و پارچه و رداء رفته . قرآن اشاره به چه چيز دارد
آيا چنين چيزي . اما آيا حقيقتا منظور همين است. داند و به شرح آن پرداخته ان

يا ! نكتة مهمي است كه عنوان دو سوره از مفاهيم بلند قرآن شده است؟ آنقدر
رسد كه خطاب قرآن به  مي به نظر. اينكه نكتة لطيف ديگري در كار است

و اين نكته از فعلِ . ، خطابي براي به ظهور رساندن حقيقت است)ص(پيامبرش
داراي حقيقتي بلند ) ص(وجود پيامبر. كه پس از آن آمده، مشهود است "مقُ"أمر 
و شايسته . داراي خوديت الهي عظيم و برخوردار از نوري روشنگر است. است

پس هر پوششي كه مانع از . است اين حقيقت به چشم جهانيان به ظهور رسد
 )ص(پيامبر وداز اين روست كه خ. ظهور اين حقيقت وجودي است، بايد كنار رود

. صريح و بي پيرايه ام. شفافماي  همن هشداردهند. "أنا نَذيرٌ عريان"فرمايد  مي
بند . براي روشن بودن بايد ذهنيات بشري كنار رود. مبين ام. واضح و روشنم

حقيقت . هر تعلقي زدوده شود. عواطف و احساساتي كه سد پروازند، گشوده گردد
 داند و با اين سور به ما مي به خوبي اين را) ص(پيامبرو . رسد مي اينگونه به ظهور

اين را خود قرآن به ما ياد داده . نيستاي  هلباس، فقط آن پوشش پارچ. آموزد مي
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آنجا كه از . گويد مي آنجا كه از لباس ترس. گويد مي آنجا كه از لباس تقوا. است
نور است . نياز ندارد حقيقت في حد ذاتها به هيچ لباسي. گويد مي لباس گرسنگي

بايد برداشتهاي شخصي و ذهنيات تاريكمان را . و هر لباسي برايش حجاب است
ما تا وقتي كه در . همه پوشش است. اينها همه حجاب است. به دور بيندازيم

مانع از ظهور حقيقت . بريم مانع از رؤيت نور ايم مي اتاقك هاي ذهني مان بسر
 راه نجات را نشان. براي تمامي بشريت استاين دو آيه، درس بزرگي . ايم
ما بايد كالبدهاي تاريكمان را يكي . راه رستگاري و ظهور حقيقت را. دهد مي

وصل به اليتناهي و جذب آن . از اسارت شان فارغ شويم. بگشاييم. يكي باز كنيم
ما خود، حجاب خوديم و بايد از ميان . نورِ لطيف و ظهور آن اينگونه است

  .برخيزيم
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  رؤيت صورت

 
  

مثالً انسان پس از مرگ . بعضي امور به زبان اين دنيا غير قابل توضيح مي نمايد
به چه شكلي است؟ آيا صورتي دارد؟ آيا به شكل و اندازة ستارگان است يا يك 
الكترون؟ چند بعدي است؟ آيا اصالً بعدي دارد؟ يك موجود بي بعد چگونه 

مردگان را به همان صورت قبلي مي بيند زيرا إدراك مي شود؟ ذهن در رؤيايش، 
زيرا ظن و گمان، آدمي را از . پس به ذهن اطميناني نيست. شرطي شده است

براستي چه كسي ميداند كه حقيقت انسان داراي چه . حقيقت بي نياز نمي كند
ذهن، مردگان را در اين دنيا به همين . صورت و كدام رتبه از مراتب وجود است

ه و اين شكل و شمايل ديده است اما آيا يك انسانِ مرده پس از قد و انداز
تحويل كالبدش باز همين صورت را داراست؟ شايد انسان به صورت آگاهي اش 

نفس، دوست دارد كه شكل و شمايلي از خود ! اما آگاهي چه شكلي است؟. است
برايش مهم مال من، از من، براي من، . داشته باشد زيرا ذاتاً طالبِ مرزبندي است

اما آيا فرصتي براي جوالن دادنِ نفس آن . زيرا نفس، با همينها نفس است. است
هم پس از مرگ وجود دارد؟ خود نفس چه شكلي است؟ آيا آگاهي ها و تجاربي 
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كه نفس از پروسة زندگي اش بدست آورده، قابل جدا شدن از او هستند؟ اين 
جدايي است؟ به عالَم وحدت رفتن به  آگاهي چرا بايد جدا شود؟ چه لزومي بر اين

چه معناست؟ آگاهيها چگونه به وحدت مي رسند؟ وجود چگونه واحد مي شود؟ 
چگونه زمان و مكان پس از مرگ شكسته مي شوند؟ چگونه يك چيز، همه چيز 
است و همه چيز يك چيز؟ آيا اصالً در اين صورت چيزي باقيست؟ صورت واحد 

و يا  "خَلَقَ اهللاُ آدم علي صورته"يث آمده است كه يافتن كدام است؟ در احاد
اما باز هنوز ). خدا آدم را به صورت خويش آفريده است( "علي صورةِ الرَّحمنِ"

زيرا خواهند پرسيد؛ خداوند داراي چه صورتي است؟ در . اين پرسش پابرجاست
(  "في أحسنِ صوره رأيت ربي"فرمودند ) ص(حديث معراج آمده است كه پيامبر
او چه ديده است؟ كه را ديده است؟ دقت كن، ). رب ام را در بهترين صورت ديدم

نيز نقل است كه ) ع(از اميرالمؤمنين. است نه باطن و محتوا "صورت"حرف از 
"هاً لَم أربد ري را كه نديده باشم عبادت نمي كنم( "ال أعبصورت، اصل و ). رب

او . از مقولة ديدن است و در فضاي رؤيت معنا مي يابد. تمصدر تصوير اس
چگونه صورتي ديده است؟ در حديثي كه به حديث رؤيت ماه مشهور است و به 

كُنّا جلُوساً  "از زبان جريربن عبداهللا آمده است كه  طرق مختلف نقل شده
م ستَرَونَ ربكُم كَما تَرَونَ القَمرَ إنَّكُ: إذ نَظَرَ إلي القَمرِ لَيلَه البدرِ قال) ص(عندالنَّبي

هتؤيي رونَ فنزد پيامبر نشسته بوديم و ايشان به قرص كامل ماه نگاه ( "ال تُضام
شما پروردگار خود را خواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را مي : مي كرد آنگاه گفت

اوالً راوي مي ! كندقت ). بي كم و كاست از رؤيت او برخوردار خواهيد شد. بينيد
پس فقط يك نفر نشنيده است جمعي از صحابه حضور  "نشسته بوديم "گويد 

يعني اشاره به يك رؤيت بي . ثانياً در آن شب، ماه كامل بوده است. داشته اند
برخي گفته اند كه مراد از اين . بي شك و بي ترديد. عيب و نقص شده است
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اما . است "ديدن قلبي"اره شده است ديدن ها كه در آيات و احاديث به آن اش
ديدن قلبي يعني چه؟ اگر مراد از ديدن قلبي، إدراك است كه إدراك خود كلمه 

إدراك قلبي چيزي ! بجاي آن استفاده شود "ديدن"دارد و لزومي نيست از فعل 
برخي آياتي را مطرح  .آنها هر كدام قلمرو خود را دارند. چيز دگر "ديدن"است و 

ال يدرِكه األبصار  "آية مثالً. از طريق آن هر گونه رؤيتي را انكار كنند مي كنند تا
األبصار درِكي وه ديده ها او را إدراك نمي كنند اما او ديده ها را إدراك مي ( "و

بايد صريحاً بگويم كه اين آيه به انكار رؤيت اشاره ندارد بلكه به انكار ). كن
. ريافت حقيقت شئ است و اين نفي رؤيت نمي كندإدراك، د. إدراك اشاره دارد

  . چه بسا چيزي را ببيني اما از درك كامل آن عاجز باشي
. آن است "چيستيِ"مراد از ذات، . حق تعالي، ال يدرك است "ذات"توضيح آنكه 

. آنكه ديدني نيست ذات حق تعالي است. هيچكس نميداند او چيست جز خودش
. حتي فراتر از درك مالئكه مقرَّب است. ز درك آدمي استاين ذات يگانه فراتر ا

هيچ . همواره فراتر از هر فرا است. قابل ديدن نيست. ناشناختة ناشناختني است
. است "سبحان"او . انديشة بلندي، هيچ مرغ بلند پروازي به كُنه ذاتش پي نَبرد

هر انديشه و گمان مبرّا از . هيچ وصفي را بر نمي تابد. پاك از هر تصوير و تصور
اهل ". نه اين است و نه آن. از او بايد به شيوة سلبي سخن گفت. و وهم است

پرستندة ذات حق تعالي اند و در عين حال در برابر أسماءش كرنش كرده  "اهللا
كلمة . فراتر از هستي است. اين ذات يگانه، اصل هستي است. سپاسگزارند

. مركز عشق است .اوست و به اوستهمه چيز از . هستي براي او كوچك است
همه چيز و همه كس در هر كجا و ناكجا، در . تمامي أنوار از او منور گشته اند

براي دريافت بارقه اي از او فقط بايد به . چه بدانند چه ندانند. خدمت اويند
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لباس . يك تسليم محض. يك توقف كامل. يك سكوت همه جانبه. سكوت رفت
فراتر از . او نه ساكن است نه متحرك است. د از تن بدر آوردانديشه و عقل را باي

  .هيچ عقلي بدان راه ندارد. سكون و تحرك است
لَن "و اما آيه ديگري را كه برخي جهت انكار رؤيت به آن اشاره مي كنند آية  

است) ع(اين آيه در پاسخ به درخواست موسي. است) مرا هرگز نبيني( "يتَران .
خواستار ديدن چه چيز است؟ ) ع(اما موسي. ار ديدن شده استموسايي كه خواست

آيا جز درخواست رؤيت ذات كرده است؟ زيرا او بارها تجلي خداوند را باالي 
با او بارها مستقيماً . او تجلي خدا را بر آن شجره ديده است. ديده است "طور"

قصد ) ع(موسي بنظر مي رسد. به همين معناست "كليم اهللا". گفتگو كرده است
لَن "كه در اين صورت، جواب بي كم و كاست همان ! رؤيت باطن كرده است

زيرا هيچ وجودي، هيچ قالبي، هيچ صاحب كالبدي هر چند لطيف، . است "تَراني
همچنانكه آن كوه . مضمحل شده از هم مي پاشد. تاب رؤيت ذات را ندارد

ند بارها بر كوه بوده حال آنكه مي دانيم تجلّي خداو. متالشي گشت و نيست شد
معلوم است كه آن رؤيت با رؤيتهايي كه با حجاب . و كوه متالشي نشده است

و اين محدوديت صرفاً خاص موجودات . تجلّي صورت مي پذيرد متفاوت است
فيزيكي نيست حتي ملَك مقربي چون جبرئيل نيز از حد معيني فراتر نمي تواند 

  ).قدمي نزديكتر روم خواهم سوخت( ."قتلَو دنَوت لَاحتَرَ". برود
و اين أسماء با . با اين وصف بايد دانست كه تجليات أسماءاهللا، قابل رؤيت اند

. آنكه عين ذات اند، در تجلّي خويش آنگاه كه بخواهند قابل رؤيت مي شوند
لقاء و ديدار، يك اصل واقعي است كه براي . براي هر آنكس كه بخواهند

و طبق بسياري از آيات، انسان به ديدار . پيوندد مشتاقانش به وقوع مي
و اين بر خالف گمان برخي، تشبيه و . "مالقيه". پروردگارش نائل مي شود
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كما اينكه براي بسياري اتفاق . يك اتفاق است كه افتادني است. استعاره نيست
. خواندبايد بداني كه قرآن كريم، منكران ديدار پروردگار را كافر مي . افتاده است

  .اكنون به برخي از اين آيات اشاره مي كنم
آنها كساني اند كه به ( "اُولئك الَّذينَ كََفرُوا بĤِيات ربهِم و لقائه فَحبِطَت أعمالُهم"

كهف {)آيات پروردگارشان و ديدارش كافر شدند پس اعمال شان از بين رفت
105{  

سجده {)نه، آنها به ديدار پروردگارشان كافرند( "بل هم بِلقاء ربهِم كافرُونَ"
10{  
براستي زيان كردند كساني ( "قَد خَسرَ الَّذينَ كَذَّبوا بِلقاءاهللاِ و ما كانُوا مهتَدينَ"

  }45يونس {)كه ديدار خدا را انكار نمودند و از هدايت يافتگان نشدند
و هدايت و رحمتي است، اميد آنكه (  "م يؤمنُونَو هدي و رحمه لَعلَّهم بِلقاء ربهِ"

  }154انعام {)به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند
"تĤَلَ اهللاِ لإنَّ أجاهللاَ فقاءوا لرجن كانَ يهر كس به ديدار خداوند اميد دارد ( "م

  }5عنكبوت {)بداند كه ديدار خداوند آمدني است
اگر از خدا آمده اي، كه همينطور هم هست، آمده اي،  "كل"اي دوست، اگر از 

تو . به همين معنا اشاره دارد "ألَست بِرَبكُم"آيه . ديده اي. پس او را مي شناسي
اما انسان، در اينجا در اين ! را به كه گفته اي؟ "بلي"جواب . گفته اي "بلي"

. تو اين بيماريِ نفس در كثرت اس. عالَمِ سخت جسمانيت فراموش كرده است
دقيقاً از اين روست كه در هر عصري انسانهاي كامل . انسان فراموشكار است
اند و كارشان "ذكر"آنها . خواب زدگان را يادآور شوند ظهور مي كنند تا خيل
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و بيداركننده، يعني . انسانها نيازمند بيداركنندگان اند. يك يادآوري. "ذكري"
خالي از . او بي منيت است. تجز اين نيس. همان انسان كامل، شبيه خالق است

او براي . انسان كامل اهل عصمت و طهارت است. خويش است و پر از اوست
. پاك از هر خواسته و خواهش است. خود چيزي نمي خواهد آرزويي ندارد

و آنچه از صفات  او صفات نفساني خود را دور انداخته. وجودي مطلقاً تسليم است
. او وجه اهللا است. او نيست و او هست. لي استدر او مي بيني همه از حق تعا
نحن وجه ". است كه وجه اهللا است "كامل"اين . معناي صورت خدا همين است

كالم صريح اهل عصمت و طهارت است كه در اخبار به طرق و صيغ  "اهللا
  .مختلف آمده است

كل  اگر در اين زندگي توفيق يارت بود و انسان كاملي را مالقات كردي، به واقع
عين حقيقت است در اين مرتبه از . است "انسان نوراني"او . را مالقات كرده اي

 "راه"زيرا اين . و در مراتب ديگر بايد خود سلوك كني تا بدان نائل شوي. حيات
 "في اهللا"كه پايان گيرد سفر  "الي اهللا"سفر . راهي بي پايان است "ذات"تا به 

و تو خود بايد . عظمت بعد هر عظمت .تجلي پشت تجلي. آغازيدن گرفته است
! كسي چه مي داند شايد روزي با صورت نوراني خويش روبرو شوي. سالك شوي

بايد خود بسوي پروردگارت هجرت . گفتة اين و آن دردي از تو دوا نمي كند
إنِّي مهاجِرٌ إلي ". ، ابواالنبياء نيز كرده است)ع(اين كاري است كه ابراهيم. كني
من بسوي (  "إنِّي ذاهب إلي ربي"). ن بسوي رب ام هجرت مي كنمم(  "ربي

او . جز اين نمي تواند باشد. هر سالكي بدين سمت و سو است). رب ام مي روم
. و از جزء و كثرت، جان و انديشه اش را بشويد. رود، به وحدت "كل"بايد به 

مقهور آن نخواهد و دگر . اينگونه است كه كثرت در زيرپايش قرار خواهد گرفت
  .شد
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تمامي ذرات وجود، هر چه كه باشند و هر جا كه باشند، از جماد و نبات گرفته تا 
حيوان و انسان و حتي مالئكه، هر كدام در مرتبة خويش، به قدر استعداد و 

در عمق . اين وجه كل را ديده اند. قابليت خويش، با پروردگارشان آشنايند
اي انسان، تنها تو در ميان اين خيل گسترده، و تو . ضميرشان ثبت شده است
در سفرِ آفرينش عهد عتيق، آمده است كه خداوند بعد . شبيه خالقت خلق شده اي

از آنكه همه موجودات را خلق كرد اراده نمود تا انسان را شبيه خودش بيافريند 
هيان ايشان مثل ما و شبيه ما باشند و بر ما. اينك انسان را بسازيم": پس فرمود

كوچك و بر تمام  دريا و پرندگان آسمان و همة حيوانات اهلي و وحشي، بزرگ
چرا انسان را شبيه خودش ساخت، ! نكته را بگير! دقت كن. "زمين حكومت كنند
زيرا تمام موجودات ديگر خالق را ديده اند او را مي شناسند ! مثل خودش ساخت؟

ثل خودش نيافريند، هيچ موجودي و خدا خوب مي داند كه اگر انسان را شبيه و م
انسان از اين رو بر طبيعت . از انسان اطاعت نخواهد كرد و فرمان نخواهد برد

آن موجودات تصور مي كنند كه اين خداست . سيطره دارد كه شبيه خالقش است
كه بر روي زمين راه مي رود و دخل و تصرف مي كند و اين نكته اي ظريف و 

  .روانشناسانه است
بودن  "آن سان "بودن و يا به تعبيري "انسان"اين فرصت . ودت را بدانقدر خ

گمان مبر كه اين يك فرصت هميشگي است و پيوسته . را مفت از دست مده
بسياري از موجودات آرزوي . از اين خيال هاي خام نداشته باش. مكرر مي شود

از . لوك كنس. از اين پل عبور كن. و اين يك پل است... چنين فرصتي را دارند
. باش "رب ات"فقط بندة . فرصت استفاده كن و به الوهيت خويش نائل شو

"كبد راعبتسليم محض او باش و به سالمت از اين صراط بگذر. "و.  
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  حق و مظهر حق

 
  

؛ كه آن هم حق است "انسان كامل"است و يكي  "حق"جهان از ديد من، يكي 
باطل زائيدة . است "يكي"همان . است "حق"پس فقط . و جز حق نيست

پس چون در وهم باشي هميشه . وهم كه نباشد باطلي نيست. است "وهم"
دنيا، مصداق وهم . است "حق"سلوك، خروج از وهم، و ورود به . درگير باطلي

. بازيچه و سرگرمي. گويد مي "لهو و لعب"همان است كه قرآن به آن . است
. ، مبارزه هست"وهم"در . به آن كه مشغول باشي در وهمي. بازيچه اصالت ندارد

اين . و در يك كالم، رنج است. نامرادي و افسردگي است. كشت و كشتار هست
نيست زيرا تضادي نيست اي  هم حق، مبارز، در عالَ"حق"در. وهم است جوهرة

. انحصاري نيست كه طمع باشد. رقابتي نيست كه حسد باشد. كه مبارزه باشد
عالَمِ وهم، عالَم . يكپارچگي و وحدت است. عالَم حق، عالَم يگانگي است

مشاهده كننده و مشاهده . ذهنيات است. دوگانگي، رنج است. دوگانگي هاست
همواره بايد . پس مبارزه هم هست... آرزو هست. هستخواستن . شونده است

و حل نمي شود زيرا پشت سر آن چالشي . تالش كني تا چيزي را حل كني
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براي رسيدن به آرامش حقيقي، . اين كاركرد عالَمِ وهم است. بزرگتر در راه است
و تو به حق . راه ديگري نيست. از همينجا و هم اكنون. بايد به عالَم حق رفت

. انسان كامل، مظهر حق است. را بيابي "انسان كامل"رد نمي شوي مگر آنكه وا
. موجود است. تشبيه و استعاره نيست. وجود دارد. در هر عصري موجود است

 خورد و هم در بازارها راه مي به قول قرآن؛ هم غذا. شنيدني است. ديدني است
و اين قطعي . يافت اگر ايمان داشته باشي كه او هست، او را خواهي! رود مي

مگر آنگه در قلبت شك و ترديد داشته باشي؛ كه در اين صورت تنها با . است
همان . اگر او را حتي يكبار هم بيابي، كافيست. شك و ترديدت روبرو خواهي شد

همان رؤيت، . كند مي همان يك رؤيت، كار خودش را. يك ديدار تا ابد كافيست
چون تسليم محض باشي آن دانه به موقع به  و. كارد مي دانه اش را در وجودت

گويم يقين دارم و  مي به آنچه كه. و به كار ديگري نياز نيست. ظهور خواهد رسيد
تا او را نيابي، راه به جايي نخواهي . هيچ دروغي در كار نيست. عين حقيقت است

صراط مستقيم، خود انسان . راه، خود اوست. شود مي راه، از طريق او نمايان. برد
بدون او هر چه بيشتر بخواني، بيشتر ! كدام راه؟! جز او، چه راهي؟. كامل است

هر چه . روي مي هر چه بيشتر بداني، سنگين تر شده بيشتر فرو. شوي مي گمراه
هر چه بر تالشت بيفزايي، دورتر . بيشتر فكر كني، بيشتر منحرف خواهي شد

بدون او . رؤيت آگاهانه محقق نشده است. نيافته اي. زيرا او را نداري. هي شدخوا
. اين كالم را جدي بگير. و با او هر ظلمتي، نوراني است. هر راهي، ظلمت است

. اين نكته را اولويت اول و آخرت كن. بزرگترين دغدغه ات همين باشداي  هتا زند
از وهم . و به تنهايي كاري ساخته نيستازذهن ت. او را بياب همه چيز را يافته اي
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قبل . زنده شو "حق"در وهم بمير و در . قبل از مرگ از آن خارج شو. دست بردار
يعني از آرزوها . از وهم بمير. اختياري بمير. خودت بمير. از آنكه بميري، بمير

حال حق، در . زنده شوي "حال"تا به . از گذشته، بمير. از خواستن ها، بمير. بمير
تو در وهم او را نخواهي . او آنجا منتظر توست. انسان كامل، در حال است. است
و وقتي او را يافتي، چيزي نخواه، چه هرچه بخواهي حماقتت را عيان كرده . يافت
در همين رؤيت . همه چيز در همين يافتن است. خود او، اصل چيزهاست. اي

اين . اين رؤيت، رؤيت روح است. تمام ثروت حقيقي و ماندگار همين است. است
يعني تو را به وجود حقيقي . و اين يعني تو را پذيرفته است. است "نگاه روح"

با روحش تو اي  هحتي اگر لحظ. رستگار شده اي. رسته اي. خويش، راه داده است
اصل و ريشة . توست "طباع تام"او . را نگاه كند، همين كافيست و تو برده اي

به او كه برسي . غريبه تويي. غريبه نيست. ني و ازلي توستوجود نورا. توست
  .و فاز فوزاً عظيماً! شوي مي آشنا
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  إنَّما نُطعمكُم لوجه اهللاِ

  

 
اما وجـه  ). ما، شما را فقط براي وجه اهللا إطعام ميكنيم( "إنَّما نُطعمكُم لوجه اهللاِ"

ذات خدا كه ناديدني و ! مگر خدا صورت دارد؟! خدا، صورت خدا، به چه معناست؟
اره اين آية شـريفه بـه چـه نكتـه اي اشـ      !ناشناختني است، صورتش كدام است؟

ذِّركُم   ".دارد "نفـس "دارد و هم  "وجه"بايد بگويم كه آري، خدا هم ! دارد؟ حـي
هاينها آيات خود خداست، سخن اين و آن نيسـت كـه انكـارش كنـي    . "اهللاُ نَفس .

 توجيه هاي بر اساس نافهمي و بدفهمي نيز راه چـاره نيسـت و باعـث فهـم آيـه     
اوالً . ه با هم در معناي آن سلوك كنيمپس دقت كن تا آرام و با طمأنين. شود نمي

إطعـامي اسـت بـه قصـد     . از سياق آيه پيداست كه اين إطعام، هر إطعامي نيست
توان گفت، هر إطعـامي   مي يا به تعبيري بسيط تر. وجه خدا، به قصد صورت حق

هـر  . وجه يا صورت هر چيز، نشان ظهور اوست. است كه منجر به وجه خدا شود
اگر صـورت نباشـد، يعنـي    . شود مي است كه پيدا و شناخته "رتصو"ناپيدايي، با 

ذات "و . گيـرد  نمـي  نباشد هيچ شناختي در هـيچ مرتبـه اي شـكل    "ظهور"اگر 
كُنـت كَنـزَاً   ". اما او اراده كرده تا شـناخته شـود  . داند مي ، اين نكته را خوب"حق
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گنجـي پنهـان بـودم و    ("فمخفياً و أحببت أن اُعرَف فَخَلَقت الخَلـقَ لكَـي اُعـرَ   
پس دسـت  ) دوست داشتم شناخته شوم پس خلق را بوجود آوردم تا شناخته شوم

. كنـد  مـي  ايجاد مظهر. آفريند مي ماده و صورت. كند مي خلق. زند مي به آفرينش
هر ناپيدايي براي . قابليتي است براي ظهور يافتن. مظهر، جايي براي ظهور است

ر استپيدا شدن، نيازمند مر حق است. ظهظهاما اين عـالَم از  . و تمام اين عالَم، م
پس بايد بدنبال باالترين . مظاهر بسيار دارد. پديده هاي بسيار تشكيل شده است

بيني،  مي باالترين و ارزشمندترين و پر ظرفيت ترين اين مظاهر كه. مظهر گشت
از حضـيض  . ات مختلفنـد اما انسانها نيز در مظاهر خـود داراي درجـ  . انسان است

انسـان  "در اين جستجوي پيگير الجرم به . ذلت تا اوج عزت، تنوع وجودي دارند
انسان كامل، انساني اسـت كـه تمـام وجـود خـود را در اختيـار       . رسي مي "كامل

او از خـود  . كـرده اسـت   "تفويض"او، أمر خود را به كل . قرار داده است "حق"
چون ني يي اسـت كـه   . صرفاً مجراي حق استطرحي ندارد، نقشه اي ندارد، او 

. وجه اوسـت . اينچنين كسي در اين عالَم، مظهرِ تام حق است. دمد مي حق در او
بـراي همـين اسـت كـه در حـديثي      . كنـد  مـي  حق، از طريق او، خود را نمايـان 

هر كه مرا ببينـد براسـتي   ( "و من رءاني فَقَد رأَي الحقّ": فرموده اند) ص(پيامبر
هر كه مرا ببيند، فرسـتندة  "فرمايد  مي )ع(همين معنا را مسيح). حق را ديده است

و اين فقط بـه پيـامبران اختصـاص نـدارد زيـرا      . ")12/46/يوحنا(مرا ديده است 
نَحنُ وجه "و اولياء بزرگ خدا نيز در روايات متنوعي إذعان داشته اند كه ) ع(أئمه
يعني ميتوان از . خنان كساني است كه الگوينداينها همه س). ما وجه خدائيم( "اهللا

كنيم و ما هـم وجـه اهللا را    مي بسيار خوب، تبعيت. انديشه و راه شان تبعيت نمود
و . قابل رؤيت است. بيني كه اين وجه كه گفته اند، ظهور دارد مي .رويم مي نشانه

و  يك نيروي عظـيم . اين كامال معقول است و هيچ نكتة غيرتعقلي در آن نيست
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رساند تـا از طريـق او ببينـد و بشـنود و      مي هوشمند، خود را در مظهري به ظهور
به . بيند مي و. خواهد جهان آفرينش را از چشم انسان ببيند مي خدا. تاثيرگذار باشد

و . شناسد زيرا تمامي آفرينش، مظاهر خود او هستند مي واقع او، خود را آن به آن
 تحقـق ) دوسـت دارم تـا شـناخته شـوم    ("فَأحببت أن اُعـرَف "اينچنين است كه 

البتـه طـي   . شناسد مي او تنها كسي است كه خود را به تمامي و به كمال. يابد مي
اين روند، كليه مظاهر نيز به ميزان قابليت شان، و به خاطر همدمي و همجـواري  

از او، همـه  كنند اما شناخت مظـاهر   مي با اين نيروي عظيم، از او شناخت حاصل
  . شناخت كامل و تمام، فقط از آنِ خود اوست. در درجات پائين تري قرار دارند

نيرويـي عظـيم در   . پس اي انسان، اي مظهر، اي سفينة خدا، قدر خودت را بدان
. متصل است "نور"چه هر انساني به شعاعي از اين . وجود تو دست اندر كار است

كـه در   "اسـم "منظور از . ي سر بر آورده استبه تعبيري هر انساني از اسمي اله
رِ   . مقاالت عديده به آن اشاره داشته ام همين شعاع نور است ظهـو تو در واقـع  م

و از طريق همين اسم يا نور دروني است كه بازگشت به اصـل برايـت   . آن اسمي
تو بـا  . همين است "اسم رب"، منظور از شناخت "ذكر"منظور از . شود مي ميسر
چيـزي  . شناخت، منشأ خود را شناخته اي و كار و بار خـويش را دريافتـه اي  اين 

زيـرا  . نرسـيده اسـت   "ظهور"هنوز به . عظيم در وجود توست كه هنوز ناپيداست
. اسـت  "نور"كار تو در اين جهان به ظهور رساندن اين . تسليم محض نبوده اي

منيت بميرد  تا در او  و به  بايد اين. بايد نفسانيت تو، پا پس كشد، تا او جلو بيايد
و اينها حرفهاي عارفانه نيست، موعظـه نيسـت، قواعـد كـاربردي     . او زنده شوي

همين يك قـدم كـار   . ذهنت را متوقف كن و تسليم شو. نجات و رستگاري است
وقتي ذهنـت متوقـف   . برد مي او خود تو را. همة قدم هاي ديگر با اوست. توست
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و همـو  . ماند مي شود و تنها خدا مي انديشه ات محو شود، هم دنيا و هم آخرت از
شود زيرا تو در  مي آغاز "توحيد شهودي"از اينجا به بعد . "حسبِي اهللاُ". كافيست

اين يعنـي اسـمي از   . به قدر ظرفيتت، وجهي از پروردگارت گشته اي "حال"اين 
شعاعي است  و اين همان. رسيده است "ظهور"أسماءاهللا در تو جريان يافته و به 

اما اينبار چون آگاهانـه بـه   . متصل بوده و هستي "نور مطلق"كه بواسطة آن به 
به تعبيري ديگر اين همان ديـن  . گويند "وصل آگاهانه"آن وصل شده اي آن را 

خويش  "فطرت الهي"تو به . فطري است كه قرآن  تو را بدان دعوت كرده است
سكون در اين مقام، يعنـي بـه   . "طَرَالنّاس علَيهافطرَت اهللاِ الَّتي فَ". نائل شده اي
از اين لحظه به بعـد، خـدا عهـده دار    . يعني از غربت خالص شدن. وطن رسيدن
او عمالً و حضوراً رهبري اين سفينه را در درياي طوفان زدة وجـود  . نفس توست

، گـويي  نمي تو. خواهد مي خواهي، اوست كه نمي از اين پس تو. گيرد مي به عهده
نيـز   "توكّـل "و معناي ... برد مي روي، اوست كه تو را نمي تو. گويد مي اوست كه

 "ذوالعقـل ". شوي مي و اينگونه است كه تو يكپارچه و يگانه بين. جز اين نيست
. ايـن نگـاه كامـل نيسـت    . بينـد  مي كسي است كه خلق را ظاهر، و حق را باطن

ايـن نيـز نگـاه    . بينـد  مي طنكسي است كه حق را ظاهر، و خلق را با "ذوالعين"
ذوالعقـل و  "نگاه كامل، آن مشاهدة اصيل، از آنِ كسي اسـت كـه   . كامل نيست

 بيند و خلـق را در حـق مشـاهده    مي كسي است كه حق را در خلق. است "العين
. از ثنويـت خـالص شـده اسـت    . چنين كسي از دوگانه بيني رسته اسـت . كند مي

. وجه اهللا، حقيقت مشـاهده اسـت  . ماميك مشاهدة ت. توحيد شهودي همين است
  !مشاهدة حقيقت است
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  مأموريت ارواح

 
  

گيرد تا آنچه را كه  مي روحِ حيات بخش در مالزمت بدني پر از چرك و خون قرار
او ملك خويش را كه به مثابة بهشت أمن و راحت است پشت سر . بايد بياموزد

پس . گذاشته تا در اين عالَم ثقيل، وجودش را به معرفت و آگاهي آراسته سازد
اين كاري است كه . ا الماس خويش را يافته و بر گيردگذارد ت مي بدين خاكدان پا

هر كار ديگري . روح جز اين مأموريت، كاري ندارد. هر روحي موظف به آن است
تمام ثروت او . او بايد چون ميوه اي نضج يافته به ثمر رسد. لهو و لعب است

شوند و مأموريت خويش  مي برخي در اين ميان مسخ. همين فهم و درايت است
 شوند و اصل و ريشة خود را به فراموشي مي جذب عالَم ثقيل. برند مي از ياد را

و تاريكي اينگونه است كه سهم . مانند مي اينان در عالَم تاريكي. سپارند مي
هاي  چه در طول دوره. گوناگون استها  ماموريت روح. گيرد مي خويش را بر

گاه روحي است كه دوران  .دان متنوعي گشتههاي  فراوان، هر كدام داراي قابليت
. سركشي را پشت سر گذاشته و اكنون آمده است تا رام و مطيع بودن را بياموزد

بايد دست از بزرگداشت خود بر . گاه روحي است كه بايد از تكبر به تواضع رود



 

  )80( 

 مقاالت

ها  گاه روحي است كه از درد و سختي. داشته، به بزرگي وجود ديگران مقر شود
فرصت آن است كه درد و رنج را تجربه كند و به عمق مفهوم هراسد و اكنون  مي

عمري در محافظه . گاه روحي است كه از شجاعت بي بهره است. آن پي برد
كاري و ترس بسر برده و اكنون آمده است تا از اين فرصت ناب بهره برده و مزة 

قط گاه روحي است كه تا كنون خوبي و راحتي را ف. شجاعت و اقدام را نوش كند
خواسته و اكنون موقع آنست كه ايثار را ياد بگيرد و با لذت دگر  مي براي خود

گوناگون هاي  هنگام گسيل به زمين مأموريتها  آري روح... خواهي آشنا شود
زيرا آب حيات را . آيند تا در و مرجان خويش را برگيرند مي آنها به ظلمات. دارند

برخي اين . يك مادة امتحاني بجاستو اين خود  .اند در ظلمات نهان داشته
آنها كه بياد نمي آورند . آورند و بسياري بياد نمي آورند مي مأموريت را به ياد

 .اند و اين چند روزه را جدي و جاودانه انگاشته .اند بشدت عجين تاريكي گشته
روح آنگاه كه به . يكي از بركات سلوك، بياد آوردن مأموريت خويش است

و بدينسان . پوشد مي واقف گردد از موارد غير ضروري چشمماموريت خويش 
زيرا . است كه چيزهايي كه براي ديگران جذاب است ديگر براي او جذابيتي ندارد

داند كه  مي روحِ آگاه. شود مي اين روحِ ناآگاه است كه به هر اسباب بازي جذب
 ش متمركزفرصت چنداني ندارد پس تمام نيروي خود را بر انجام مأموريت خوي

او عدم . او نمي خواهد كه دست خالي به ملك پادشاهي خويش برگردد. كند مي
پس تمام سعي و كوشش خود را . كند مي انجام مأموريت را شكست بزرگ تلقي

او هيچ سهمي از . كند مي براي جذب آگاهي و ماندن در بيداري حقيقي مبذول
او سهم نوراني . ه جايش نيستزيرا ميداند كه اين بيغول. تاريكي طلب نمي كند

 شوم، مي آگاهها  گاه است كه از مأموريت برخي روح. خود را در جستجو است
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آنها بايد خود بدين . دانم براي چه آمده و چه بايد بكند اما إذن گفتنم نيست مي
كه اند  هر چند اگر به آنها هم گفته شود چنان در دنيا فرو رفته. آگاهي نائل شوند

به هر حال داستان چنان  .اند زيرا در ذهنيات جوراجور گرفتار گشته. كنندباور نمي 
اكنون دوست دارم تا تو را در . گر شده است ساده است كه بسيار پيچيده جلوه

بايد به خويشتن  .خود شمائيداند  آن ارواح كه گفته. يافتن مأموريتت ياري رسانم
. راه نجات همين است. خويش نائل شويد و به فطرت الهي خويش بازگرديد

براي يافتن . دروني است. بيرون نيست. صراط مستقيم در تو تعبيه شده است
سه روز و . پاسخ چنين سؤال مهمي بايد فرصت مناسبي براي خودت مهيا كني

تواني با استفادة  مي كه اين حداقل زماني است. سه شب، فرصت مناسبي است
در اين مدت بايد از شرِ . بهينه از آن، به لطف الهي به مأموريت خويش پي ببري

، آن كاربردي پنجگانههاي  روشدر مقاالت . خالص شوي شرطي شدگي هايت
در اين سه شبانه روز به هيچ يك از . به آنجا رجوع كن. را توضيح داده ام

فقط بي آنكه قضاوت شان كني . شان قرار نگيردر اختيار. احساساتت پاسخ نده
و . شود تا از سيطرة آنها به نرمي خارج شوي مي اينكار باعث. نگاه شان كن

اگر به درستي عمل كني، روز سوم از سلطة آنها . بشكني شرطي شدگي هايت را
روز سوم كمي گيج . يابي مي خارج گشته و خودت اين نكته را بخوبي و وضوح در

تو . اين بيماري نيست. اين بخاطر ترك عادات است. نترس. خواهي بودو حيران 
هنگامي كه سلطة احساس و عواطف و عادات شكسته . رو به بهبودي قرار داري

در اين موقعيت بدنبال . شود مي شد، نور لطيف دروني ات چون مه يي نمايان
و نزديكتر  تو بايد لحظه لحظه، به فطرت خويش نزديك. آرام باش. آگاهي نگرد

. پس بايد با فطرتت روبرو شوي. فطرت الهي تو، عين مأموريت توست. شوي
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اين مشاهده همان آگاهي ناب است كه در هيچ . بايد به مشاهدة آن بنشيني
اينجا . يابي مي قرآن را درهاي  "فَذَكِّر". آوري مي "ياد"به . كتابي يافت نمي شود

ابدي است و . چيزي كم نيست. ود داردهمه چيز به وفور در آن وج. چشمة توست
در آخرين شب، به لطف حق، مأموريتت به ذهن شفافت بي . تمام شدني نيست
پس . شوي مي شود و از چه بايد كردت در اين برهه آگاه مي هيچ كالمي تزريق

راه تو . برو . و نترس. اگر براي تجربة عشق آمده اي، به همان سو خواهي رفت
ي تجربة كمك به ديگران آمده اي، نيروي كمك به ديگران اگر برا. همين است

اگر براي بخشش آمده اي، پيشاپيش ثروتش را به تو . به تو عطا شده است
و اين  .اند به تعبيري براي انجام هر مأموريت، نيرويش را عطا كرده.. .اند داده

هر روحي . شمند استاين هستي هو. "ال يكَلِّف اهللاُ نَفساً الّا وسعها"است معناي 
پس آنگاه . را كه به ماموريتي گسيل كند پيشاپيش توان و نيرويش را داده است

آنگاه كه علم و حكمتت . كرده است بدان كه در آن نكته ايست كه ثروتمندت
آنگاه كه در سالمت جسمت رونق . بخشيده است بدان كه در آن نكته ايست
ها  به تمامي روح "روح االرواح"... تافزوده است بدان كه در آن هم نكته ايس

و اين يعني حجت تمام . آنچه را كه در راه رشدشان بدان نياز دارند بخشيده است
كه آگاه نشوند و ها  و اما آن روح. و جايي براي توجيه و بهانه نيست. است

چه  .اند مأموريت خويش به انجام نرسانند به واقع كار را بر خود سخت تر كرده
ديگر به مراتب فشار و تاريكي بيشتر باشد و جذب هاي  ت كه در دورهممكن اس

كار را بر خود آسان كن و اين مقال را به سخريه . آگاهي و درايت، سخت تر
  .مگير كه شرط رفاقت را تمام كردم
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  فهم درست يك حديث نبوي

 
  

است كه يقين دارم چنانچه بدرستي فهم شود ) ص(يك حديث شريف نبوي
و بدون ترديد . جهان اسالم حل شده استهاي  بسياري از مشكالت و نابساماني
رسد و  مي به پايانها  و نامهربانيها  ها، خشونت تكفيرها، كشت و كشتارها، غارت
گويم ايمان دارم و كوچكترين  مي به آنچه. جهان روي آرامش خواهد ديد

حديثي است كه اگر بخوبي درك شود حيات بخش و . ترديدي در گفته ام نيست
و در عين حال چنانچه اسير نافهمي يا بدفهمي گردد، خونبار و . رهاننده است

را به استيصال و اضمحالل اي  هبيچاره كننده است و هر جامع. اسارت آميز است
اين حديث شريف را كتب مشهورة شيعه و سني به طرق . اندكش مي معنوي

مختلف نقل كرده اند؛ از سنن ترمذي، ابن ماجه، نسايي، ابي داود، جامع الصغير، 
مشكات المصابيح گرفته تا روضه كافي و معاني األخبار صدوق و بيان االديان و 

و  .اند اشتهكشف الحقايق و بسياري دگر كه آن را در كتب تفسيري خود اشاره د
ستَفرَقُ اُمتي علَي ثَالثَه و سبعينَ فرقَه كُلُّهم في النّارِ إلّا "آن حديث اين است؛ 

در آتش اند ها  امت من، هفتاد و سه فرقه خواهند شد كه تمام اين فرقه" ".واحده
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در . كنند كه آن يكي خودشانند مي همه فكر! اما اين يكي كيست؟ "!مگر يكي
اگر . و اين از آثارتمامي فرَق پيداست. ل تاريخ همين تلقي حاكم بوده استطو

اين حديث به درستي فهم شود جامعة بزرگ مسلمانانِ جهان گامي بزرگ و 
گويم كه آن يكي  مي و اكنون به تو واضح و صريح. حيات بخش برداشته است

 "واحده". كل است. در عرض آن ديگران نيست. آن يكي فرقه نيست. كيست
كل نگري است كه همه را در . شامل همة بخش هاست. پيكرة كل است. است

تواني جزئي  نمي تو. زيرا نجات يك امر جمعي است نه جزئي. آغوش گرفته است
دست يا پايش و يا . از يك انسان را نجات دهي و اسمش را نجات انسان بگذاري

ان، نجات يك پيكرة نجات يك انس. اين نجات نيست. فقط سرش را نجات دهي
. فرمايند إال واحده مي در اين حديث) ص(پيامبر. واحد، نجات تمامي اجزاء اوست

 به آنكه همة را. به آنكه كل نگر است. به وحدت بخش. اشاره دارند "واحده"به 
به آنكه . به آنكه يكسان نگريستن را آموخته است .اند همه براي او مهم. نگرد مي

داند  مي زيرا. فقط در انديشة نجات خود نيست. ت نيستخودخواه و منيت پرس
. تمام پيكره بايد نجات يابد. است "كل"اين يكي، . كه نجات، امر جزوي نيست

و پيامبر رحمه للعالمين . رحمه للعالمين نيست. جز اين باشد يك چيز ناقص است
تشكيل او نيامده كه فرقه . فرقه نيست. رحمتي براي همة جهانيان است. است
همه . اينجا و آنجا ندارد. زيرا رحمت، امري جهاني است. او جهاني است. دهد

و  اصحاب اين انديشه اند كه در . گيرد مي همه را در بر. كل است. جايي است
 زيرا جمع هفت و سه دوباره يك را. اين حديث، به هفتاد و سوم تعبير شده است

جايش . اعداد را در اين مقال ندارمقصد شرح اين ! سازد، اشاره به ده دارد مي
 بكار) ص(فقط اين را بگويم كه اينها اعداد اسراري است كه پيامبر. نيست
. و كدام اعداد را بكار گيرداي  هداند كه در هر زمان چه كلم مي او خوب. برند مي
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اعداد بكار گرفته . كامال كاربردي است. تصادفي نيست. سخنش بيهوده نيست
اعدادي كه مكاتب باطني . يث  هر كدام بار محتوايي خود را دارندشده در اين حد

. يك كل كه محيط بر آن هفتاد و دو است .اند از ديرباز مورد استفاده قرار ميداده
. بلكه محيط بر آنان. نه چيزي هم عرض آنان. هفتاد و سوم، اين كل است

كل نگر، صبور، اي  هانديش. است كه همه را در بر گرفته استاي  هپيكر
نه اينكه يك فرقه . مداراكننده، نوراني، حيات بخش، مملو از رحمانيت و رحيميت

اينچنين تعبيرات سخيف و بي ارزش جز از كساني كه پر . ايست مثل فرَق ديگر
و مشربها ها  از اين فرقه. اين تعبير خودخواهان است. شود نمي از منيت اند، صادر

هر كدام كه بخواهد تكروي كند، تكخوري كند، مرده و كه پيامبر اشاره دارند 
زيرا . زندة ديگران برايش علَي السوِيه باشد، به آتش در خواهد آمد بدون شك

كل نگر است اي  هاما آنكه داراي انديش. "كُلُّهم في النّارِ" فرموده اند) ص(پيامبر
هاي  كره با تمام تفاوتداند و خود را از اين پي مي و نجات خود را در نجات جمع

صلح "اينچنين كسي با جهان در . انگارد؛ يك فهيم واقعي است نمي اجزايش جدا
رسيده به الوهيت خويش است، هر . او يك مصلح تمام عيار است. است "كل

و . نجات همه را نشانه رفته است. يك كل نگر است) ع(امام علي. كجا كه باشد
داند كه نجات،  مي او بخوبي. وبي هويداستاين از بيست و پنج سال سكوتش بخ

او بدنبال نجات ناقص . شود مي امري جمعي است و همة اعضاء پيكره را شامل
 براي همين است كه براحتي از حق خود. نيست، نجات تام را هدف گرفته است

. فهم درست اين حديث شريف، نجات بخش است، وحدت آفرين است. گذرد مي
دغدغة من، نجات پيكرة . شود مي همه را شامل. ست، وحدت بخش ا"واحده"

و اين پيكره در مرتبة اعلي يش شامل همة مسلمين، همة . انساني است
و همة نسلهاي فرهيخته در سراسر ... مسيحيان، همة يهوديان، همة بودائيان 
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نه نجات . نجات كل پيكره. مسير الهي، چنين سمت و سويي دارد. زمين است
. دغدغه اش جز نجات كل نيست. كارش اينست "واحده". يگروهي و فرقه ا

تواند تو را رستگار كند همچنانكه  مي پس اي دوست، فهم درست اين حديث
. پس وحدت انديش باش. تواند تو را به حضيض ذلت پرتاب كند مي بدفهمي اش

. زيرا نجات جزء، رنج است. تب و تابت براي نجات كل باشد. كل نگر باش
وظايف ات را همواره در چنين مسيري و با چنين هدفي به . قه استناقص الخل
. است "موحدان"نجات همه را نشانه داشته باش؛ كه اين نشان . انجام رسان

يقين دارم كه اگر همه مفهوم نجات كل را دريابند از خود خواهي خود دست بر 
نجات زيرا خواهند دانست كه در اين پيكره، نجات خود به . خواهند داشت

تواند به حيات  نمي چه جزء، بدون اعضاي ديگر. ديگران وابسته و پيوسته است
سخيف و هاي  اگر قضاوت. حيات واقعي از آنِ كل است. خويش ادامه دهد

خودخواهانه را به دور بيندازيم و همه نسبت به يكديگر چنين مهربانانه و با 
نجات در دسترس خواهد رحمانيت رفتار كنيم، جهان روي آرامش خواهد ديد و 

عميق مستتر است كه اي  هدر پايان اين حديث شريف، نكت. نجات كل پيكره. بود
 )ص(كسي از پيامبر. كند مي تو را بيش از پيش به آنچه كه گفته ام رهنمون

قيلَ يا رسولَ "يابد  مي ، كيست كه نجات"يكي"، اين "واحده"پرسد كه اين  مي
الواح لكما ت ه؟اهللاِ وأصحابِي :قالَ! د و لَيهدهند مي و ايشان پاسخ. "ما أنَا ع :

اينچنين پاسخي كامال نشانگر  "!همين كيفيتي كه من و أصحابم در آن واقع ايم
. كه فرقه نيست) ص(زيرا پيامبر. دگر اشاره ندارداي  هاينست كه پيامبر به فرق

او . دانند مي و همه اين را. او و پيامش جهاني است. هم نيستاي  هرهبر هيچ فرق
تواند  نمي جز اين نيست و "واحده"و معناي . به يك كلِ وحدت آميز اشاره دارد

  .باشد
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! مشرب فكري تو چيست؟! روزي كسي مرا پرسيد، مكتب سلوكي تو كدام است؟
اين همه متون متنوع و مقاالت و ترجمه و تفسير از ! واقعاً اين برايم سؤال است

قرآن و كتب مقدسه كه بسياري از آنها براي نسل امروز جذاب و دلنشين و 
توان  فهميد كه تو پيرو  نمي ام شانراهگشاست از تو صادر شده، اما از هيچكد

حتي فالسفه هم يك مكتب . كدام مكتب مشخص و مشرب معيني هستي
دارند، يكي رواقي است، يكي كلبي است، يكي صوري است، يكي اي  هتعريف شد

ايوني است، يكي فيثاغورثي و باطني است، يكي علم زده است، يكي سوفسطائي 
ي پيرو اصالت ماده، يكي اباحيه گراست، است، يكي پيرو اصالت روح است، يك

اما با  اينكه تمام آثارت را به دقت خوانده ام هنوز نفهميدم ... يكي اهل رياضت،
برسم، اي  ههر گاه خواستم به نتيج. تو را در چه مشرب و مكتبي  بدانم و بخوانم

چند ... متن ديگري بدستم رسيد كه دوباره همة دسته بندي هايم را بهم زد
سپس به او گفتم؛ اين دقيقاً همان . به چشم سمت چپش نگاه كردماي  هنيثا

اين بدان خاطر . پس معلوم است كه موفق بوده ام. چيزي است كه ميخواسته ام
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به . كنم نمي محصوراي  هاست كه من هيچگاه ذهن خود را در هيچ چهارچوب
اي  هل و هيچ انديشزنداني هيچ فرمو. پذيرم نمي هيچ قالبي را. زنم نمي خودم قفل

. گذرم مي فهمم آنگاه از آنها مي آنها را. كنم نمي خود را اسير برداشتها. شوم نمي
 جاخوش. گردم مي شوم آنگاه از دروازة ديگر شهر خارج مي واردها  به شهر انديشه

و اين همان چيزي است . روم نمي به بيگاري. شوم نمي اسير و مقهور. كنم نمي
مكتب "و اين از منظر من يعني . را به آن دعوت كرده ام كه همواره ديگران

بيني كه نگاهم به  ميو . مكتب عشق نزد من چنين معنا و مفهومي دارد. "عشق
جور ديگري است و در تعاريفي كه ممكن است تا كنون در بسياري از  "عشق"

ادي و اين آز. عشق، از منظر من يعني آزادي. كتابها خوانده باشي همخوان نباشد
نزد من، عشق و آزادي و خردمندي، سه واژه . است كه عين خردمندي است

و اين حيات واقعي يعني . اين عشق يعني حيات واقعي. براي يك مفهوم است
و مطلق يعني آن كامالً آزاد و . "مطلق"براي  "مطلق"در راه  "مطلق"سفر با 

مردم، عشق يعني به  نزد بسياري از. رهايي كه همواره فراتر از هر انديشه است
. آزاديش را گرفتن. همواره موي دماغش شدن. مال خود كردن. كسي چسبيدن

. خودخواهي است. اين حماقت است. نه اين عشق نيست. خود را تحميل كردن
مرده . است "موت"اصالً خود . عشق، چون مرگ است. عشق، خودخواهي نيست

آن . گويند مي "حيات"گي را و دقيقاً پس از اين مرد. چسبد نمي كه به چيزي
قابل . عشق من، عشق شخصي نيست. شود مي واقع "موت"حيات پس از اين 

را در او  "كل"اگر به چيزي توجه كنم بايد . گويم اين يا آن نمي .اشاره نيست
اين عشق يعني . اين عشق يعني آلوده نشدن به هيچ تعلقي. تمام هستي را. ببينم
 عشقي كه فقط يك قانون دارد و آن . عشق اممن پيرو مكتب . "كل"خود

اي  ههيچ طرح و انديش. تواند آن را محصور كند نمي هيچ حصاري. خودش است
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آري . تواند آن را محدود كند اي نمي ههيچ آيين نام. تواند آن را به بند كشد نمي
از . شناسم مي وطنم را. و از عشق آباد آسمان آمده ام. من پيرو مكتب عشق ام

. روم مي از عشق آمده و به عشق. دانم مي ام آگاهم و محل رجوع ام  را اصل
پيامبرم . كتابم زيباترين كتاب عاشقانه است. پروردگارم عين عشق و محبت است

اين . و قيامت ام بر پا شدن در عشق و رحمت است. يك عاشق تمام عيار است
جدا . راهي كه در وجودم تعبيه شده است .راه من است. تمام دين من است

من مثل . اكتسابي نيست، كامالً حضوري است. نيست، اصل و فطرت من است
 به دنبال فلسفه و نظريه. كنم نمي ديگران براي خودم اعتقادات دست و پا

همواره توجه ام به نور ايماني است كه . چينم نمي به دور خودم ديوار. گردم نمي
و نور ايمان يعني . در عمق فطرت ام است. اول نزدم بوده استاز . نزد م است

هاي  درست است، من در هيچكدام از دسته بندي. ذهنيهاي  آزادي از زندان
كه شفاف نيستند، هايي  تنبل، ذهنهاي  ذهن. گيرم نمي گفته و ناگفته ات جاي

بزنند و دوست دارند تا هر كس و هر انديشه را دسته بندي كنند، برچسبي بر آن 
. و من درست مخالف ذهن تو حركت كرده ام. در طبقه اي، طبقه بندي اش كنند

چون صاعقه بر سرشان . شرطي شده را بهم بريزمهاي  زيرا كارم اينست كه ذهن
اين مكتب . و اين از سر عشق است. و اين مقدمة نجات است. فرود بيايم

ن آزاد و رهاست، چنان چنا. گويم مطلقاً چهارچوبه پذير نيست مي كه "عشق"
پس در هيچ . آورد نمي است كه هيچ ذهني از كار آن سر در "فَعالٌ لما يشاء"

غذايش . است "حال"زيرا عشق در . شود نمي به بنداي  هدسته بندي شناخته شد
و آن يك . مكتب من، عشق است. فهمد نمي را "حال"و ذهن . است "حال"

بي عرض و . شناسم نمي الهي تر از آن. استكامالً الهي . مكتب فراذهني است
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. پس قابل تعريف نيست. كسي تا كنون عمقش را در نيافته است. طول است
بلكه . من نه پيرو مكتب اصالت روحم، نه پيرو مكتب اصالت ماده. چشيدني است

و پروردگار من، خدايي در آن . "واعبد ربك".او را بنده ام. ام هستم "رب"پيرو 
دير زماني است كه خداي در .  "إنَّ معي ربي"نزد من است . نيستها  دستدور

من . مال آنها، مرا با آن كاري نيست. را به مشتاقانش واگذاشته امها  آن دوردست
جايي . اصل و نسب ام از شهر عشق است. از اول هم عاشق بوده ام. ام "عاشق"

جايي كه اهالي اش هميشه  .زند مي كه كوچه پس كوچه هايش از محبت موج
هم در غيب زنده اند هم در . غيب و ظهور دارند اما هميشه زنده اند. زنده اند
رساند و به چيز  مي م"معاد"و همو مرا به . آري من پيرو رب خويش ام. ظهور

آنكه ( "إنَّ الَّذي فَرَض علَيك القُرآنَ لَرادك الي معاد". ديگري احتياج نيست
معاد من، بازگشتگاه من، ). رساند مي را بر تو فرض نمود، همو تو را به معاد قرآن

به كاري آمده بودم كه . گرفتار غربت ام "مصر"اكنون اينجا در . وطن من است
 "من"و در آن شهر ديگر . معاد من، شهر واقعي من است. رو به اتمام است

بي زنجير و بي . و اين كل براي همه است. است "كل"آنچه هست . نيست
شهر عشق، شهر . چه بهشت خدا جاي تكليف نيست. بي بايد و بي نبايد. حصار

  .در آن كيفيت، هر چه پيش آيد خوش آيد. است "خير مطلق"

ذهني ات هاي  و برچسبها  به او گفتم؛ پس هيچگاه نخواه كه مرا در دسته بندي
اساس بنيان فكري طبقه بندي كني، چه هر بار از من چيزي خواهي ديد كه از 

. اگر او آزاد است من نيز آزادم. من شبيه رب خويشم. ات را بهم خواهد ريخت
اگر او ناشناختني است بنده اش . جوشم مي اگر او عاشق است من نيز در عشق

  .تواند باشد نمي اين مربوب، جز شبيه رب خويش. نيز غيرقابل شناخت است
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هيچكس . شود نمي هيچكس با اختيار عاشق. عشق از مقولة جبر است نه اختيار
 عشق در جبر. چنين چيزي عشق نيست. كند و بعد عاشق شود نمي اول فكر

نه چند و چونش را . گيرد مي آيد و تو را فرا مي ناگهان. دهد مي جوشد و گُل مي
ربايد  مي تو را. ارش، ربايش استك. شوي مي ميداني و نه از زمان آمدنش با خبر

عشق از . و تو ديگر آن قبلي نيستي فهمي كه دگر كار از كار گذشته مي و آنگاه
اين جبر، آزادكننده . كند مي مقولة جبر است و عجيب آنكه اين جبر، تو را آزاد

  .و اين همان نكتة حيرت انگيز عشق است كه كمتر به آن توجه شده است. است

دگر گريزگاهي . هد تو را در دام عشق بيندازد، كارت ساخته استخدا اگر بخوا
و خوشا به حالت اگر به چنين دامي بيفتي و اسير چنين صيادي . نخواهي داشت

 .اي همخلَص شده و فارغ از دو جهان گشت. رستگاري .اي هرست .اي هتو برد. شوي
شق، برايت پوشالي دگر هر ارزشي جز خود ع. آورد مي اين جبر، آزادي به ارمغان

. كند مي چه اين جبر، تمامي زنجيرها را پاره. هر تعلقي حماقت آميز است. است
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 از محافظه كاري و مالحظه كاري بيرون كشيده، به خويشتن خويشت تو را
وقتي عشق بيايد جهان رنگ و لعابش . اين كيمياگري عشق است. رساند مي

حتي . نه آن سرخ، سرخ قبليدگر نه آن سبز، سبز است و . كند مي تغيير
عشق، تو را . آن مفاهيم قبلي را ندارندها  شوند و حكايت مي ماجراهايت دگرگون

مخفي ترين . شكند مي چهارچوبة ذهني ات را. كشد مي از مرز نفساني ات بيرون
. دهد مي نوردد، منيت ات را سوزانده، خاكسترش را به باد مي حريم ات را در

عشق . شدن است "طور"از اين طور به آن . م عيار استعشق، يك اكسير تما
. توان گفت نمي چيز ديگري. است "صبغَه اهللا". معلوم نيست چه رنگي دارد

و دقيقاً از اين روست كه ضرباتش كاري و . عشق، متوقف كنندة ذهن است
و . عشق، تو را لخت و عور كرده است. به تن ندارياي  هتو هيچ زر. مهلك است

و اين . در يك كالم، اختيارِ تو از كف رفته است. چرخاند مي نه بخواهدهر گو
تمامي بزرگان همين را ميخواهند كه حضرت عشق، . اتفاقي با بركت است

و البته . و اين پايان سلوك است. ا جاري كنداختيارشان را بگيرد و اختيار خود ر
از عشق نترس، از . چه زندگي بي پايان است. راهي كه پايان ندارد. "راه"ابتداي 

. معناست آنكه خالي از عشق است يك بازندة به تمام. بي عشقي بترس
و قلب سنگي را به ملكوت . سوداگري غيرقابل اعتماد كه قلبش سنگي است

از نوع زميني اش و نه آسماني  نه -اي اگر تا كنون عاشق نشده. خداوند راه نيست
 زيرا زمين و آسمان از عشق موج. اين عيب را در خودت جستجو كن -اش
پس خود را بدر آر و در  .اي هزند و اين تويي كه در پيلة ذهنيت خويش خسبيد مي

الصفح  واصفَحِ"براي در معرض عشق بودن، از همه بگذر . معرض عشق قرار بده
 زيرا عشق بر قلبي كه پر از كينه و نفرت است نازل. به زيبايي بگذر "الجميلَ
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رابطه ات . فرودگاهش قلبي عاري از چيزهاست. خواهد مي او سينة پاك. شود نمي
بگذار در اين خيلِ انواع وصل و انواع قطع، . را با خدا بر اساس محبت بنا كن

يحبهم و "و خود را در اين آيه حل كن . بزندعشق و محبت حرف اول و آخر را 
ونَهبحاين زيباترين ) خدا آنها را دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند( "ي

با اولياء باش و . اولياء خدا اينگونه اند. داشت "مطلق"رابطه ايست كه ميتوان با 
ت تنهايي و افسردگي بيرون اين آيه، حماقت است رنج اس. از اين آيه بيرون نرو

اوست كه ! كند مي به آيه دقت كن؛ اول خداست كه إعالن محبت. مفرط است
در هر . فيضان محبت او، آن به آن جاري است. آغازگر عشق و محبت است

آيا خطا نيست كه آدمي از  .در هر رائحة حيات. در هر احساس پاك. نفس
  !و نفهمي جستجو كند؟ ي جدا شود و روزيِ خود را در بي عشقي"مطلق"چنين
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  قدرت يأس

 
  

. فريب اميد را نخور. غيرقابل قياس است. قدرت يأس بيش از قدرت اميد است
وعده اي . تصنعي است. گُلِ اميد، پالستيكي است. اميد، نسيه است و يأس، نقد

. اما گُلِ يأس، چون ياسي خوشبوست. هيچ تضميني بر قطعيت آن نيست. است
 كيفيتي است كه تو را به خودت .قطعيت اش محرز است. نقد است. واقعي است

زندگي شان هميشه در گرو . انسانهاي احمق با وعده زنده اند، با اميد. رساند مي
. آيد نمي .آرماني كه هيچ وقت نيامده است. در گرويِ يك فرداي آرماني. است

دور . اما يأس، قطع اميد كردن از اين و از آن است. چه از جنس آمدن نيست
آن زمان كه از . تمام قدرتش در همين است. و واقعي شدن است انداختن آرمانها

. تازه مرد شده اي. شوي، تازه سرپا شده اي مي همه چيز و همه كس مأيوس
وقتي از همه بِبري تازه . وقتي از همه قطع اميد كني، به چشمة خود رسيده اي

اند  گفته هزاران سال است كه به تو دروغ. خدا را در أعماق درونت خواهي يافت
تا هيچگاه به چشمة خويش اند  فريب ات داده. كه اميد خوب است و يأس، بد

هميشه چشمت را به دست اين و آن، به اين چيز و آن چيز دوخته . واصل نشوي



    

 
 

 كيمياگري باطني

)95(

هميشه منتظري . تو را با اميد، شرطي كرده اند. اند، تا به وجود خودت نقب نزني
  ...فريب خورده اي. هد شدكه طوري بشود اما هيچوقت هيچطوري نخوا

عجب درايتي دارد اين ). يأس، آزادي است( "اليأس حرٌّ"فرمايد  مي )ع(امام علي 
شوي، تازه آزاد  مي آنگاه كه از اين و آن مأيوس! يك حكيم واقعي است)! ع(امام

تا بحال ذهنت درگير اين و آن بود، به اين و آن اميد . خودت شده اي. شده اي
تو را به . ريزد مي اما اين يأس است، آب پاكي را روي دستت. بودداشت، اسير 

خود بودن است بي اتكاء به . عين آزادي و آزادگي است. رساند مي خودت
موهوم مست شده هاي  ذهنت با وعده. از اول هم كسي نبوده است. هيچكس

ان كه از من از آن زم. برد مي اميد، تو را به اسارت. كند مي يأس، تو را آزاد. بود
همه چيز و همه كس قطع اميد كردم، چشمه ام جوشيدن گرفت، اندك اندك 

. يأس، امري مقدس است. گويم مي و ميدانم از چه سخن. مشاهده را آموختم
از . از ياس نترس. واصل كند تواند تو را به خوديت ات نمي هيچ چيز چون يأس

ن را با كاغذهاي رنگي زينت اميد، زنداني است كه در و ديوار آ. اميد واهي بترس
: گويد مي يأس به تو. اميد از همه بِبر و به چشمة خود بپيوند. فريب نخور. داده اند

و اين زيباترين و اصيل ! پس بجوش! يكه و تنها! هان، اكنون خودت هستي
آنگاه كه از . داند نمي كس قدرش را ترين نداي وجود است كه جز خردمندان

تازه رائحة آزادي . آيد مي مأيوس شوي، تازه قدرت واقعي همه، ريز و درشت،
پايان  .كني مي تازه هم خودت و هم جهان را بي شائبه مشاهده. شود مي استشمام

حماقت و جهالت هاي  دريده شدنِ پرده. يأس، يك نيروي انفجاري شگفت است
 اين شرط. شود نمي سالك تا از همه چيز و همه كس مأيوس نشود سالك. است
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خودت . خواهد تو بر روي پاي خودت بايستي مي خدا. است "راه"الزم و ضروري 
 كند و ضجه هايت را به هيچ مي براي همين است كه گاه تو را ترك. باشي
آيات يأس را . "يأتينا فَرداً". فرد فرد. خواهد مي او تو را منهاي هيچكس. گيرد مي

! يك واقعة انفجاري در راه بودهر جا سخن از يأس رفت ! در قرآن مشاهده كن
حتّي إذَا استَيئَس الرُّسلُ "! رسد مي آنگاه كه پيامبران مأيوس شوند نصر الهي فرا

برادران يوسف آنگاه كه نسبت به درخواست . "و ظَنُّوا أنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَصرُنا
و تصميم شان از يوسف، مايوس شدند، تازه شروع كردند به حرف حساب زدن 

: فرمايد مي و يا در آن آيه كه "...فَلَما استَيئَسوا منه خَلَصوا نَجِياً"! درست گرفتن
آنگاه كه از آنها نااميد گشتيم از آنها انتقام گرفتيم و همه شان را غرق نموديم 

يأس  تنها يأسي كه جايز نيست. "فَلَما آسفُونا إنتَقَمنا منهم فَأغرَقناهم أجمعينَ"
روح "چه . "إنَّه ال ييأس من روحِ اهللاِ إلّا القَوم الكافرونَ". است "روح اهللا"از 
عين زندگي . وعده نيست. هم اكنون هست. و نقد است. ، عين رحمت است"اهللا

اما اين يأسي كه از آن سخن گفتم، نقطة عطف مهمي . است "حال". است
به هيچ كس و هيچ چيز إتكا ندارد،  يك موحد. نشانة موحد شدن است. است

و رب اش با خود اوست و چيزي جدا . چشم ندوخته است جز به رب خويش
اي دوست آنگاه كه به يأس . "واعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قَلبِه". نيست

. آن يك اتفاق با بركت است. مطلق رسيدي آن را ضعف ندان، آن را مرگ نپندار
اگر هشيار باشي . را از دور و برت بردارند و سرپا شويها  ار است داربستقر
. را آگاهانه دريافت خواهي كرد و به يگانگي نائل خواهي گشت "بركت حقيقي"

. پس مگذار حتي بهشت و جهنم تو را شرطي كنند، پا بر سر هر دو جهان بگذار
  .قي همين استاز كَونَين بگذر تا به الوهيت خويش رسي، كه بهشت حقي
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  چگونه رفتن

  

  
كشند در واقع  مي آنها كه برايت هورا. شود مي انسان توسط هواخواهانش بلعيده

هيچگاه نخواه و بدنبال آن نباش كه . دهان هايي هستند كه در حال بلعيدن توأند
بسياري قبل از آنكه توسط . تأئيدخواهي، مرگ نرم است. ديگران تو را تأئيد كنند

اگر ميخواهي . با دهان تأييدكنندگانشان بلعيده شده انددشمنانشان خورده شوند 
 اينچنين نميري، حبِّ تأئيدديگران را از دل بيرون كن اگر بتواني بدون تأئيد و .

خودي كه واحد و منسجم است و . تمجيد ديگران زندگي كني، خودت شده اي
به تأييد اين وابسته و دلبسته . بدون اميد به ديگران سرپا شو. نيازش به كس نيست

 زندگي اينكار را. زيرا هر چيزي به موقع زير پايت را خالي خواهد كرد. و آن نباش
و . اين روند دنيا را هر روزه شاهدش هستم. كند تا تو با تنهائيت روبرو شوي مي

بدان كه يك روز با فطرت خود بودن، برتر از قرنها زندگي است كه نيازمند تأئيد 
گي بر اساس تأئيد ديگران، يك زندگيِ ماشيني، بي روح و مرده زند. اين و آن باشد

زيرا شخص ميخواهد آنطور باشد كه ديگران ميخواهند، نه آنطور كه فطرت . است
. و اين يعني انسان دست دوم، انساني كه خودش نيست. خداداده اش اقتضاء ميكند

 بلعندگانش زيرا تأييدكنندگانش را. يك سالك خواهان جلب نظر ديگران نيست
ايندو برايش . او سلوك خودش را دارد، خواه تأئيد باشد خواه تكذيب. داند مي
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اگر همة . شود، نه به تكذيب شان ناشاد مي نه به تأييدشان دلخوش. يكسان است
دنيا يك سو باشد و من يك سو، چنانچه قرآن در سينه باشد، از هيچ كس و هيچ 

پس . است "حي قيوم"چه نَفَسِ .رساند مي م"معاد"همان مرا به  .چيز باكم نيست
نه تأييد ديگران برايم كارساز است تا به آن دل ببندم و نه تكذيب شان برايم 

، تأييد و "حقيقت محض"دانم كه جز  مي زيرا. بازدارنده است تا از آن بهراسم
پس اي دوست، . تكذيب هر كس ديگري بال ارزش است و خريدار آسماني ندارد

بي نياز از تأييد ديگران و بي خوف از تكذيب شان، سلوك جانانة خود به سوي 
فطرت خويش را داشته باش كه تمام ارزش حيات تو به همين سلوك براي خود 

ت سيطرة هيچ چيز و هيچ تح "حق"خودي كه اليتناهي است و  جز . بودن است
انساني كه بدنبال تأييد ديگران است به واقع از خود گريزان . گيرد نمي كس قرار

كند، خطايي  مي او در خطا زندگي. پسندد مي خواهد و نسيه را نمي او نقد را. است
 زيرا عزت و شرف و تعالي خويش را در گرو تأييد ديگران. كه فاحش است

در بافته هاي ذهني خود به . كند، در وهم است نمي د زندگياو براي خو. انگارد مي
زندگي يك فرصت نادر است براي . اسير شرطي شدگي هاست. دام افتاده است

آنكه . دهد مي رسد و رائحه مي گُل وجود تو با خود بودن به ظهور. خود بودن
ر اگ. همواره بدنبال تأييد ديگران است، عملة بي جيره و مواجب ديگران است

. انگارد مي كند و اگر تأييدش نكردند خود را مرده مي تأييدش كردند احساس زندگي
حال آنكه او از ابتدا مرده بوده است و هيچگاه رائحة واقعي حيات را . يك بازنده

نه اينكه تأييد بد است، . هيچگاه بدنبال تأييد اين و آن نباش. استشمام نكرده است
و اين . أييد بود كه بود، و اگر نبود، تو خود بوده اياگر ت. بلكه تو بدنبالش نباش

براي من تأييد ديگران . پس نباخته اي. خود بودن تمام عزت و شرف توست
نه در گفته هايم و نه در نوشته هايم . همانقدر بي اهميت است كه تكذيب شان

ان به اثر تأييد يا تكذيب ديگر. كنم مي كار خودم را. بدنبال تأييد ديگران نيستم
  .و ال أُبالي. گردد مي زندگي خودشان بر
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  بي اعتباري

  

 
 تالشم را. سخت است و اميدوارم بتوانم آن را بخوبي تبيين كنماي  هاين مقال

مرحله ايست حساس كه سالك بايد در آن دست به . كنم شايد موفق شوم مي
گذر از اين مرحله براي آنها كه . خودتخريبي بزند يعني خود را بي اعتبار كند

اي  هاين خودشكستن، مرحل. است شوند، الزم و ضروري "واصل"ميخواهند 
سكوتي . رود مي "سكوت"است كه اگر سالك موفق به آن شود از آن پس به 

بي اعتبار كردن خود، شكستن خود، كار هر . همه جانبه كه پر از آگاهي است
درجا . ترسند مي .كنند مي بسياري از سالكان در اين مرحله رسوب. كسي نيست

ا حاضر نيستند اعتباري را كه بدست آورده اند از زير. كنند مي زده و عقب گرد
خودتخريبيِ آگاهانه، نوعي مرگ . دست بدهند و آن را تماماً به هستي واگذارند

و اين از . مرد گذر. طلبد مي مرد راه. خواهد مي كه شجاعت "موت"است همان 
. آيا او حاضر است آبرويش را تقديم كند. سخت ترين امتحانات سلوك است

انگارند، خود  مي است بت خود را بشكند و در انظار كساني كه او را معنوي حاضر
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در هر . گذر از آن كار هر كسي نيست. اين چالشي سخت است! را بي اعتبار كند
همانها كه بقول قرآن از سرزنش . دوره فقط عدة بسيار معدودي توان گذر دارند

اساتيد اين  "مالمتيان"و . "الئم ال يخافُونَ لَومةَ"هراسند  نمي هيچ سرزنشگري
اندازند كه حتي عارفان  مي شكنند و از اعتبار مي آنان چنان طبيعي خود را. كارند

و گاه ممكن است حكم به تكفير و انحراف آنها . مانند مي نظري انگشت به دهان
اما نه كفري در كار است و نه . كه از اين وقايع در تاريخ بسيار است.دهند

يك بت شكنيِ تمام . آنچه كه هست يك خودشكستن جانانه است. انحرافي
در حصار خود اسير كرده  رها شدن از يك اعتبار كذايي كه عمري سالك را. عيار
در اين مرحله  او. او بدنبال حفظ نظرات مثبت ديگران نسبت به خود نيست. است

او خواهان . دهد مي شكند و خاكسترش را به هوا مي تمامي آن نظرات را در هم
منيت به هاي  خود متعالي است و خود متعالي تنها پس از شكستن آخرين پوسته

يك سياسي حاضر است . يك سالك غير يك انسان سياسي است.رسد مي ظهور
حاضر به هر ترفند فريبكارانه . را متقبل شوداي  هبراي جذب نظر ديگران هر هزين

يك سياسي، . داند مي در جلب نظر ديگران زيرا تمام هويت و قدرت خود را. است
پس . اما يك سالك، زنده به ذات الهي خويش است. زنده به توجه ديگران است

وقتي سالك موفق به اين  .شكند مي او بت خود را. كند مي دقيقاً عكس او عمل
او خود را از زير بار فشار . كار شود، در واقع زندگي حقيقي اش را باز خريده است

در اين  سالك بدنبال اعتبار نيست،. آزاد شده است. ديگران رها نموده است نگاه
داند تا از همه كس و همه  مي چه نيك. مرحله او دقيقاً بدنبال بي اعتباري است

همه  "موت"اينجا يك . واصل شود "ذات متعال"تواند به  نمي چيز نااميد نشود
و اكنون فارغ . اضر و باز استو او براي چنين موتي كامالً ح. خواهد مي جانبه
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جز چنين كسي هيچ . كند مي البال بي هيچ مزاحمي، در خودمتعالي اش سكنا
جز چنين كسي هيچ كس ديگري بيدار . فهمد نمي كس ديگري معناي زندگي را

 "لهو و لعب"در . جز چنين كسي هر كس ديگري بازي خورده است. نيست
او موفق به شكستن خود شده . گويند "بت شكن"چنين سالكي را . جنبيده است

او تمام . كني يا نظرت چيست مي برايش مهم نيست كه تو چه فكر. است
  . نظريات را بدور انداخته است

 و همة سالكان حق را به حق. و اين آخرين مقاله ام از اين دست مقاالت بود
  .سپارم مي
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  پشيماني

  

 
. اينطور نيست. يك ارزش أخالقي است "پشيماني"برخي تصور مي كنند كه 

امور عقالني به . عقل، اهل پشيماني نيست. پشيماني ريشه در عقالنيت ندارد
پشيماني ريشه در حماقت و جهالت . از جنس آن نيست. پشيماني ختم نمي شود

حكيمانه، ارزش فقط با  از منظر. پس نمي تواند يك ارزش تلقي شود. دارد
. حقارت است. پشيماني، ذلت است. خردمندي محض است كه ارزش مي يابد

انسان وقتي خطايي مرتكب مي شود، آن را مي . اينها ارزش حكيمانه نيست
هر چه باشد حاضر است از . پذيرد و شجاعانه حاضر به پرداخت غرامت آن است
با يك كلمة . را تسويه كند جان و مال و حسناتش مايه بگذارد تا حسابش

پشيماني به . پشيماني يا يك احساس پشيماني كه تسويه صورت نمي گيرد
انسان وقتي مسير . خالف زعم بعضي، حتي به معناي توبه و استغفار هم نيست

. خطايي را رفته است آنگاه كه آگاه مي شود، توقف مي كند و بر مي گردد
آگاهيِ ذي قيمتي . به خطا، يك ارزش استخود آگاه شدن ! پشيماني كدام است؟

آنچه اتفاق افتاده است، خير است به شرط آنكه آگاه شوي و درس گرفته . است
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. وقتي اينگونه شود آن خطاها همه تبديل به تجارب ارزشمند مي شوند. باشي
چه تو ثروت .پس الزم نيست پشيمان باشي. ديگر خطا نيست يك ثروت است

ابتكار . مقهور جهل مي سازد. اني تو را ضعيف مي كندپشيم. بدست آورده اي
وقتي . هر چه كه باشد. بجاي پشيماني، تاوانش را بده. عمل را از دستت مي ربايد

حاضر به تسويه حساب باشي، اين هستيِ هوشمند با ضرب و تقسيم هاي خود، با 
ه فرار ن. به جريان انداختن ماجراهاي ريز و درشت، با تو تسويه حساب مي كند
پشيماني . نجات بخش است نه حقه بازي و نه بكار گرفتن ترفندهاي توجيهي

يك سالك، مرد و مردانه همواره . نيز واماندگي و از دست دادن قدرت اقدام است
او اهل توجيه يا فرار نيست، چه . براي تسويه حساب هاي خطاهايش حاضر است
او با پشيماني، تن به حقارت  پس. نيك مي داند كه هيچ فراري امكانپذير نيست

چنين انسان شجاعي، همواره مورد رحمت . نمي آاليد بلكه حاضر به غرامت است
. زيرا او مسئوليت تمام اعمال و رفتار خود را بعهده مي گيرد. قرار مي گيرد

آنكه مي پذيرد و آمادة . رحمت بيكران شامل چنين سالك شجاعي مي شود
نه با . مبدل مي گردد "حسنات"به  "سيئات" اينگونه است كه. جبران است

تبديل  "حسنات"به  "سيئات"و قتي راهي هست كه . توجيه و فرار و حقه بازي
تمام خطاهاي تو درسي بزرگ داشته ! ؟ پشيماني كدام است؟!شود، چه پشيماني

جريان زندگي ات اينگونه بوده است و تو بايد واحد به واحد آنها را پاس مي . اند
و اگر باز مرتكب . و اكنون كه آگاه شده اي دگر گرد آنها نمي گردي .كردي

هوشمند، بده  اين جهانِ. شدي بايد دوباره به زمين و آسمان غرامت بپردازي
بگذار نكتة لطيف عارفانه اي برايت بيان . بستان هاي ظريف و عجيب بسيار دارد
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 "استغفار"كنم؛ آيا فكر مي كني آنگاه كه به خاطر خطاهايت به درگاه خداوند 
! مي كني، ديگر زمين و آسمان، غرامت ضرر و زيانشان را نخواهند گرفت؟

و اين . وند عهده دار اين پرداخت مي شودخواهند گرفت، منتها نه از تو، كه خدا
خداوند قانون عدالت خويش را . در صورتي است كه استغفارت را پذيرفته باشد

اين هستي با . جبران كردن ها و پرداخت ها را قطعي بدان. زير پا نمي گذارد
به قول قرآن ذره اي چه در زمين چه در آسمان ، همه قابل . كسي شوخي ندارد

چه كسي مورد رحمت الهي است، آنكه شجاعانه حاضر به جبران . محاسبه است
خالصانة چنين كسي مورد پذيرش  "استغفار". آنكه مسئوليت پذير است. است
پا به ميدان مي گذارد و حتي ديه را خود به  و آنگاه است كه خداوند خدا. است

. ردي استپر از فتوت و جوانم. او سرشار از معرفت و لطف است. عهده مي گيرد
براي كسي كه از . براي انسان شجاع و مسئوليت پذير! اما براي چه كسي؟

ترفندهاي ديني و حقه بازي هاي ذهني جهت بيگناه جلوه دادن خود استفاده 
يك سالك همواره . نمي كند و با سپر پشيماني، خود را به موش مردگي نمي زند

و حسناتم كه خواهي  هستي دعايش اين است كه خداوندا، آنچه از جان و مال و
مرا پاك و تسويه شده . بر دار، چه نمي خواهم بدهكار هيچ زمين و آسماني باشم

اگر لخت و عور به درگاهت آيم بهتر از آن است كه با لباس . به حضورت بطلب
اصال يك معناي ديگر سلوك، تسويه حساب با ... عاريه اي به حضورت راه يابم

آنچه را كه از هر زمين و . نگونه محقق مي شودعروج اي. تمام هستي است
امانتي كه بتواني با . آنها همه امانت بوده. آسماني گرفته اي بايد باز پس دهي

تسويه كردن . اكنون موسم رد امانات است. بكارگيري آنها جذب آگاهي كني
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 و. است"و إلَيه راجِعونَ "و اين معناي باطني . شرط الزم و ضروري عروج است
  ! خوشا بحال آنكه با دست خود رد امانت كند

پشيماني را دور . نيست "پشيماني"هيچ نيازي به . پس اي دوست، شجاع باش
نياز به مسئوليت پذيري و آمادة جبران . نياز به آگاهي و درس گرفتن است. بينداز

. تمام هستي منتظر اين هوشمندي توست. نباخته اي. و تو برده اي. بودن است
پس شجاعانه و جودت ! رحمت خدا براي چنين هوشمندي به ميدان مي آيد چه

خدا كند كه گوشهاي شنوا . سبك كن و به روي آب بيا. را اهل پرداخت كن
  .بشنوند
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  تماشاگه راز

  

 
راز، اسراري خانه است و منظورم از تركيبش با منظورم از تماشاگه همان تماشا
ميخواهم گزارشي از اين تماشاخانه به . شود مي است كه در اين تماشاخانه هويدا

اين . چه قبل از مرگ و چه بعد از آن. شايد روزي به آن وارد شوي. تو بدهم
در و به شكل مدار زمين بدور خورشيد بيضي استتماشاخانه در هفت طبقه، مو .

تماشاخانه . به آن معطوف استها  قرار دارد كه همة توجه "سن"در وسط آن 
در هر طبقه تماشاچيان . براي كساني كه به آن وارد شده اند، كامالً واقعي است

به  ذي شعوري گرداگرد آن، بر حسب ميزان شعورشان نشسته اند، از طبقه اول تا
بليط ورود اين تماشاخانه ميزان شعور آسماني . اصطالح لژ كه طبقة هفتم است

نشينند از با شعورترين  مي يعني آنان كه در طبقة هفتم تماشاخانه. هر كس است
نور "زيرا . باالتر از آن هم هست ولي قابل رؤيت نيست. انسانهاي الهي اند

. بين هر طبقه نواري از نور استما. گذارد كه نگاهت را فراتر بري نمي "سياه
اما هنگامي كه از باال به . وقتي از طبقات پايين به باال بنگري، اين نور آبي است

كه بنشيني پايين تر را قرمز و اي  هپس در هر طبق. همين نورها بنگري، قرمز اند
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نور تماشاچيان همه . و از كدر تا شفاف. از شفاف تا كدر. بيني مي باالتر را آبي
پس بي نورانِ بي خبر از . دارند اما ميزان برخورداريشان از نور يكسان نيست

به تعبيري اگر كسي را و لو بصورت . شعور الهي، راه به اين تماشاخانه ندارند
گهگاه چند . شود مي جز اين باشد نامحرم تلقي. موقت بپذيرند، اجازه ورود دارد

 آنها. آورند مي به تماشاخانه -ها اي هشبيه به اردو بردن بچه مدرس -نفري را
كسي مانع شان . توانند بطور موقت و البته آزادانه همة طبقات را بازديد كنند مي

در عمق نور سياه، چون مراقبه . حتي ميتوانند تا نزديكي نور سياه باال روند. نيست
. خورد كه گويي زمردي است كه پنهانش كرده اند مي كني نور سبزي به چشم

اما اينسو، يعني تماشاخانه سرشار از . داند كه آنسوتر چه خبر است نمي كسي هر
شود،  مي وقتي هر پرده از نمايش شروع. آگاهي و سرزندگي خاص خود است

همينطور . بينند مي گويي آن تماشا چيان نوراني، خودشان را روي صحنة بازي
كند كه بهترين بازي را به بازيگري كه در واقع  مي هر كس تالش. هم هست

كساني كه در طبقات باالتر حضور دارند عالوه . بخشي از خودش است القاء كند
دارند، القاءات طبقات پايين تر از خود را نيز دقيقاً زير  "سن"كه بر اي  هبر توج

القاء كنندة  آنانكه در طبقة هفتم اند عالوه بر بازيگران، تمام طبقات. نظر دارند
و كار نمايش، با . همه چيز دقيق و حساب شده است. زيرين را تحت كنترل دارند

بهترين بازي، يعني نمرة قبولي گرفتن، يعني جواز ورود . رود مي به پيش "القاء"
بدترين بازي، يعني خروج از صحنه، يعني برگشت به . به تماشاخانه را يافتن

بازي خوبي ارائه دهي، اجازة كارگرداني در  وقتي. و شايد وقتي دگر. تاريكي
 و اگر لطف لطيف شامل حالت باشد، طبقه به طبقه باال. يابي مي تماشاخانه را
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 تا آنجا كه وارد نور سياه شده و از آنجا تا مركزيت آن سبز زمردين پيش. روي مي
د كه از قليلي تا كنون توانسته ان. دانند مي آنجا را بهشتي غيرقابل وصف. روي مي

هر پرده از . خارج، و به آن المكان وصف ناشدني نائل گردندها  اين كيفيت
سينمايي و تروكاژهاي عجيب و غريب است كه هاي  نمايش، گاه پر از حقه

هاي  مثال صحنه. واقعي تر ازهر واقعيتي است كه تا كنون شاهد آن بوده اي
گرسنگي . نيفتاده استكني مرگي اتفاق  نمي مرگ، چنان واقعي است كه گمان

رسد كه هر روح  مي چنان طبيعي به نظر... ها، تشنگي ها، نامراديها، دردها و 
گويي مراد از تماشاخانه، . شود مي خامي از آن متاثر شده، درس گرفته و پخته

وقتي به تماشاخانه رسيدي، آنجا نمان، ... خام استهاي  همين پخته شدنِ روح
  ...  اليق فراتري تو. فراتر رو. سرگرم نشو
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  دلسوزي

 
  

ريشه در . دلسوزي حماقت است. كار خير كردن از روي دلسوزي امكانپذير نيست
هيچگاه از روي دلسوزي وارد كاري . حال آنكه كار خير، آگاهانه است. جهل دارد

هيچ حكيمِ عاقلي دلسوز نيست و بر اساس دلسوزي كاري را انجام نمي . نشو
 ريشة خير در. زيرا دلت سوخته است. غم است. ريشة دلسوزي، اندوه است. دهد

دلسوزي، ميوة . كار خير فقط از ريشة خود سر بر مي آورد. نشاط و سرور است
دانة تاك، انگور مي دهد و . و چه بسا مصيبت و رنج ببار آورد. خير نمي دهد

آنها بندة . بسياري كارهايشان صرفاً از روي عواطف است. هستة نخل، خرما
پس . اسي زودگذر به آنها مي گويد چه بكنند يا چه نكننداحس. احساسات خودند

و چون از كارهاي خود طرفي نمي . كارشان فهيمانه نيست. اسيرند. آزاد نيستند
حال آنكه از اول هم قرار . بندند همواره به دست بي نمك خود نفرين مي كنند

كارهاي به . زيرا اعمال آنان ناقص است! نبوده به آنان پاداش حكيمانه اي برسد
همان . پاداش الهي از آنِ آگاهان است. ظاهر خيرشان، آگاهانه و حكيمانه نيست

كساني كه معرفت را توسعه مي دهند و در هر كاري حكمت را مي چشند ومي 
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اينان وقتي كار خيري را انجام مي دهند، آزادانه و آگاهانه به انجام مي .چشانند
زيرا خود انجامِ كارِ . مل طرف نمي نشينندحتي منتظر نتيجه يا عكس الع. رسانند

انرژي اصلي در خود فعل است ! است "خير"خود انجام، . است "پاداش"آگاهانه 
! حماقت پيشه گان كجا مزة پاداش الهي را چشيده اند؟... نه در نتيجة آن

انساني كه . انسانِ گم. انسانِ به كمال نرسيده. دلسوزي، نشانِ انسان ناقص است
. ز ضعف است و ميخواهد با دلسوزي ضعف هاي نفساني اش را بپوشاندپر ا

انساني كه كالبد عاطفي اش پر از سوراخ و شكاف است و ميخواهد با دلسوزي 
چنين انساني از دروغ گفتن به خود احساس . پنچري هاي عديده اش را بپوشاند

انسان به وحدت نرسيده  و در يك كالم،. چه او بيمار است. رضايت مي كند
بدترين نوع .براي همين است كه كارش هميشه ناقص و أبتر است. است

انساني اينچنيني با اتخاذ چنين طرفند . دلسوزي، دلسوزي به حال خود است
نقش . رواني، قصد آن دارد كه خود را نسبت به حماقت هايش بي گناه جلوه دهد

چنين كسي جز انساني حقير . ران را داردقرباني را گرفته و انتظار جذب توجه ديگ
و امور خويش را نمي  او غير قابل اعتماد است چه مسئوليت خويش. نيست
انساني كه در مسير ! و چگونه از چنين وجودي، خير تراوش خواهد كرد؟. پذيرد

حكمت است، برخوردار از آگاهي است و كور عمل نمي كند، خير را حكيمانه و 
جاودانه است و از بين . خيرِ آگاهانه، رشد دهنده است. مي كندآبرومندانه تقديم 

دلسوزي، . نه حركت هاي كور دلسوزانه. يعني اين "باقيات صالحات". نمي رود
منبعث از . نمي تواند باشد زيرا منبعث از بيماري نفساني است. با اخالص نيست

خير را با دلسوزي كارِ . منبعث از فرار از خويشتن است. جهل و حزن و اندوه است
  ! چكار؟
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آوري، آنگاه كه ديگر تحت سلطة  "ياد"آنگاه كه همواره خود را در هر كاري به 
بر تو پروردگاري نكنند، آنگاه كه از  عواطف نباشي، آنگاه كه احساسات گذرا

شرطي شدگي هاي ذهني رها شوي، آنگاه كه پوستة منيتت شكسته شود، 
ديگر خير چيزي جدا . در تمام خير خواهي جوشيدتو . مبارك باد بر تو كار خير

آنگاه نه فقط فعلت، بل كالمت، حضورت و حتي نگاهت مملو از خير . نيست
آنچه كني درست است . گشته اي "باقيات صالحات"تو خود منشأ . خواهد بود

و همگان بي آنكه تحقير شوند . و جاودانه است. زيرا متصل به آگاهي كل است
پس ابتدا آزاد شو و آنگاه ديگران را در مسير . د خواهند گشتاز تو بهره من

  .اينچنين كسي را انسان الهي گويند. رشدشان آزاد كن
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  دو مرگ و دو زندگي

 
  

پروردگارا، ما را دوبار ميرانده اي و دو بار زنده كرده (ربنا أمتَّنَا اثنَتَينِ و أحييتَنَا اثنَتَينِ 
به مرور به همة آيه خواهيم . اين بخشي از آية يازدهم از سورة غافر است). اي

  .فهم اين آيه دقت نظر مي طلبد پس دقت كن. پرداخت
پديد مي آيد، يعني اشياء و پديده ها به ظهور مي  "كثرت"، "وحدت"از آنگاه كه 

تو گويي سلولي واحد، عظمتي را به ظهور . "زندگيِ اول". رسند، اين تولد اول است
. و چون دوباره از كثرت، به وحدت بر مي گردند، اين تولد دوم است. رسانده است

در همين روند چون . شده استنامگذاري  "حيات دوم"زنده شدني در وحدت كه به 
يكي آنگاه كه وحدت را ترك كرده به . را مشاهده مي كني "دو مرگ"دقت كني، 

. و ديگر آنگاه كه كثرت را ترك كرده دوباره به وحدت باز مي گردي. كثرت مي آيي
اين چرخة رفت و برگشت، اين وحدت به كثرت، و كثرت به وحدت، همان چرخة 

است و چون كامل است، باعث  "كامل"، در خويش "توحد". مرگ و زندگي است
بِدمد، يعني بسط ايجاد كند، پديده  "كامل"آنگاه كه اين . و پديدآورندة زندگي است

و آنگاه كه چون بازدم، باز خورد، يعني قبض ايجاد كند، پديده ها . ها زنده مي گردند
باز و بسته . ي استقبض و بسط به تشبيه، چون يك حالت آكاردئون. محو مي شوند

. دم و بازدم الهي است. اين مرگ و زندگي، به تمثيل نَفَسِ رحماني است. شدن است
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. و وجود اصيل تو همين است. هستي "ذكر"يا  "آگاهي"، به جنس "وحدت"تو در 
و اين وجودي عاريه اي است . ، فيزيكاليته و نفسانيت مشخص داري"كثرت"اما در 

اين وجود عاريه اي صرفاً براي جذب آگاهي . ه مي شويكه هنگام مرگ از آن كند
آن . بيشتر و نيل به كمال و شكوفايي استعدادهاي فطري ات به تو داده شده است

زيرا در عالَم كثرت، ميتوان كاشت و از كاشته ها، ! أجلٌ مسمي. هم تا وقتي معين
ظلمات است و بايد در اين  اينجا، يعني عالَم كثرت،. تجارب بسيار كسب نمود

دست پر به عالَم . ظلمات لياقت خود را ثابت كرده الماس خود را بدست آوري
تو . و جز ناب را نمي پذيرد. عالَم وحدت، عالَم آگاهي ناب است. وحدت بر گردي

. با نوري كه از وجود خودت برون مي زند. اينگونه سلول وجوديت روشن مي شود
 "تثبيت". رسي، ديگر الزامي به چرخيدن در آن چرخه نيست "إشراق"آنگاه كه به 

 محوخدا هر كه را بخواهد  "يمحواهللاُ ما يشاء و يثبِت"و اين است معناي . مي شوي
  ."مي كند تثبيتمي كند و هر كه را صالح بداند 

اكنون به ذنوب مان ( "فَأعتَرَفنَا بِذُنُوبِنا فَهل إلي خُرُوجٍ من سبِيلٍ"و اما ادامة آيه؛ 
اين عده گويي به شعور !) اعتراف مي كنيم، آيا راه خروجي از اين وضعيت هست؟

زيرا آنكه در برابر پروردگارش به ذنوبش . رسيده اند و اكنون داستان را فهميده اند
او داستان مرگ . اعتراف كند و راه رهايي از رنج را طلب كند، آدم بي شعوري نيست

آنها ! اما شايد دير باشد.  فهميده است و اين چرخه را شناخته استو زندگي را عمالً
. ذنوب كه جمع ذنب است، همان گناه است! بجاي آگاهيِ ناب، ذنوب آورده اند

آنها به جاي . قابل پنهان كردن نيست. نوعي دم است كه به وجودشان چسبيده است
كه الماس شان را، در و مرجان به جاي آن! پاكي و بي خواهشي، با تعلقاتشان آمده اند

بجاي عشق و خردمندي، آرزوهايشان ! شان را بياورند، نفسانيت شان را باز آورده اند
اگر پروردگارشان رحم نكند، گويي جز ! عالَم وحدت كجا و منيت كجا؟! را آورده اند

 آيا موفق خواهند! آيا فرصتي خواهد بود؟!تطهير مجدد راه به جايي نخواهند داشت
  !              يا بازو باز در آن چرخة تطهير خواهند چرخيد؟! شد؟
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  ذكر زنده

 
  

جاري "كه به معناي  "جري"اصطالحي در علوم قرآني است تحت عنوان 
اين بدان معني است كه مفاهيم آيات و كلمات . است "جريان داشتن"و  "شدن

خداوند مختص يك زمان و مكان نبوده بلكه در همة زمانها و مكانها جريان 
آن كتابي راهنما براي به تعبيري قر. داشته و داراي حيات و تأثيرگذاري است

مي  اينچنين آنان كه به قرآن ايمان دارند آن را. تمام عصور و همة نسلهاست
. نه كتابي كه صرفاً مربوط به گذشته و منقطع از جريان زندگيست شناسند،

اولياءخدا بإذن اهللا، قرآن را چون جامي الهي مي بينند كه از آن بي شك و شبهه، 
و اين سخني به گزاف . آينده را استخراج مي كنند و "حال"آگاهيهاي گذشته، 

اين كسان با قرآن اُنس و . نيست و تاريخ شاهد بسياري از اين افراد بوده است
الفتي الهي داشته و همواره از آگاهيهاي آن در هر زمان و موقعيت بهره مند مي 

زمانِ  را در "كلمه"و هر  "آيه"اينان مصاديق هر . شدند و بهره مند مي كردند
خود مي شناسند و از اينكه اكنون در كداميك از ماجراهاي قرآني، بسر مي برند 

را نيز مي شناسند و عاقبت و انجام كار را مي  پس اشخاص هر ماجرا. با خبرند
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. و اين يك لطف بزرگ الهي است تا بإذن اهللا به موقع دست به عمل بزنند. دانند
كاري متناسب با طرح بزرگ هستي، كه . مزيرا هركدام را كاري است براي انجا

نيروهاي الهي اينگونه خدمتگزارند، پس آگاهيهاي . در خدمت رشد آدميان است
يا به تعبيري دقيق تر از . الزم نيز به موقع از طريق كتاب خدا به آنها مي رسد

اين . زنده بودن قرآن در همة زمانها بدين مفهوم است. طريق آنها عمل مي كند
تمام وقايعي كه بيان نموده، در هر عصري به . جريان دارد. جاري استكتاب 

نه قصة فرعون قديمي شده نه . لباس همان زمان درآمده و جاري مي شود
در تفسير العياشي، ... نه عشق زليخا و نه سلوك موسي با خضر. حكايت نمرود

يه اي كه در بارة اگر قرار باشد آ ":آمده كه ايشان فرمودند) ع(حديثي از امام باقر
. قومي نازل شد، با مرگ آن مردمان بميرد، بنابراين از قرآن چيزي باقي نمي ماند

قرآن تا آسمانها و زمين پابرجاست همچنان جريان خواهد داشت . اما چنين نيست
از  و براي هر قومي كه آن را تالوت كنند آيه اي است كه آنها مصداق آن آيه

و  "ظَهر"در بارة معناي ) ع(يثي ديگر از امام باقردر حد. "خير يا شر هستند
قرآن آنانند كه قرآن در بارة آنها نازل  "ظَهرِ": قرآن چنين آمده است "بطن"

. "آن، كساني هستند كه اعمالي مانند اعمال آنها انجام مي دهند "بطن"شده و 
رآنِ ما مضَي و إنَّ في القُ ": آمده كه فرمودند) ع(در روايت ديگري از امام صادق

 الواحد إنَّما اإلسم ت ويالرِّجالِ فَأُلق أسماء يهكانَت ف نٌ، وكائ وما ه ث وحدما ي
صاهالو كذل عرِفي، يال تُحص وهجي وف نهدر قرآن اموري است كه گذشته، و ("م

و در . د شداموري است كه در جريان است و اموري است كه در آينده واقع خواه
آن اسم برخي افراد آمده است اما بايد كنار گذاشته شود و چه بسا يك اسم داراي 

در ). كسي بدان آگاه نيست) پيامبرص(وجوه بي شماري باشد كه جز جانشينان
قرآن را ظاهري و  ":در كافي آمده كه فرمودند) ع(روايت ديگري از امام كاظم
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ر قرآن حرام كرده، ظاهر است و باطن آن اما آنچه را كه خداوند د. باطني است
و همة آنچه را خداوند در كتابش حالل كرده؛ ظاهر است و ! رهبرانِ ستم اند

  !"باطنِ آن رهبرانِ حق اند
نكته فقط اين نيست كه ماجراها تكرار مي شوند؛ إعجاب برانگيزتر ! دقت كن

نه ! "وجودي زنده"زنده به معناي . اند "زنده"آنكه آيات و كلمات كليدي قرآن 
در روايت ديگري كه در ذيل مي آورم، اين ! به عنوان يك تشبيه يا استعارة ادبي

است ) ع(مفضّل كه از شاگردان نامي امام صادق. مهم به صراحت بيان شده است
طي نامه اي از ايشان مي پرسد؛ كساني هستند كه معتقدند واژگان صالت و 

مسجدالحرام، شهرالحرام و جمله اموري زكات، صوم، شهر رمضان، حج، عمره، 
هايي هستند كه شناخت ايشان "شخص"كه خداوند واجب گردانيده، كنايه از 

) ع(امام صادق. كافي است و نيازي به انجام اين اعمال به عنوان واجبات نيست
در نامه اي طوالني نكاتي را گوشزد مي كنند كه براي اهل قرآن بسيارلطيف و 

فَمن قالَ لَك ... "به جواب ايشان به دقت توجه كنيد. يق استحاويِ معرفتي عم
و . أنَّ هذه الفَرِيضَه كُلَّها إنَّما هي رجلٌ و هو يعرِف حد ما يتَكَلَّم بِه، فَقَد صدقَ

صلِ بِتَرك من قالَ علي الصفَه الَّتي ذَكَرت بِغَيرِ طاعه فَال يغني التَّمسك في األ
الفُروعِ كَما ال تُغني شَهاده أن ال إله إلّا اهللا بِتَرك شَهاده أن محمداً رسولُ 

و لَم يبعث اهللاُ نَبِيا قَطّ إلّا بِالبِرِّ و العدلِ و مكارِمِ األخالقِ و محاسنِ ) ص(اهللاِ
اگر كسي كه به تو (...  "...ها و ما بطَنَاالعمالِ و النَّهيِ عن الفَواحشِ، ما ظَهرَ من

هستند و معناي دقيق آنچه را كه مي  "شخص"مي گويد اين فرايض، همه 
اما كسي كه اين سخن را بدان سان كه تو نقل . گويد بداند، راست گفته است

كردي بيان كند، بدون آنكه طاعتي به جا آورد پس تمسك به اصل با ترك 
بخشد همچنانكه اقرار به يگانگي خداوند با ترك شهادت  فروع، او را سودي نمي

سودي ندارد و خداوند هرگز پيامبري را برنيانگيخته جز ) ص(به رسالت پيامبر
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آنكه به نيكي و عدالت و اخالق پسنديده و اعمال شايسته و نهي از فحشا، آنچه 
 - 292ص 24بحاراالنوار ج ...) ه استآشكار است و آنچه نهان، دعوت كرد

  531همچنين الصفار، بصائرالدرجات ص 
پس اينها را براي آنانكه . البته اهل قرآن كه اهل اهللا اند اين نكات را مي دانند

اي دوست، وقتي قرآن زنده است، . نمي دانند و يا در شك و ترديدند نقل كردم
هر كدام در هرعصري مصداقي . ندآيات و كلماتش زنده ا. اجزاء آن نيز زنده است

و مفهوم . اين هستي، يك جريان زنده است. دارند كه اهل اهللا آنها را مي شناسند
. زنده و زندگي فراتر از فهم من و توست. زنده فقط آن نيست كه تو مي فهمي

آيا ! حال كه اينگونه است، اسماءاهللا را چگونه شناخته اي؟. يك كل واحد است
اهل لقاء مي دانند كه . اينطور نيست! ه آنها صرفاً واژه اند؟تصور مي كني ك

بدان ، اسمي كه زنده نباشد نمي تواند . كاش اهل لقاء شوي. اينطور نيست
و به . و كاش مي دانستي كه زندگي ات از كجا آمده است. زندگي بخش باشد

ات را  "ذكر زنده"همين است تا  قصد اين مقاله. كدام اسمي از اسماءاهللا متصلي
تا  "إقرَأ بِإسمِ ربك الَّذي خَلَقَ". با سلوكي در خور و شايسته بداني و ذاكر شوي

آن شناخت نفسي كه به شناخت رب ! به اسم ربي كه تو را خلق كرده بخواني
تا بداني از طريق كدام اشعه به خورشيد وجود . منجر مي شود همين است

كيستي و ! دن گرفته و اين كثرت از چه روستاين نور واحد از كجا تابي. متصلي
بسوي كه مي روي، و او از تو چه ! در فطرتت چه نهاده اند! وظيفه ات كدام است

و اين مهم از ! واصل مي شوي "كل"از طريق چه اسمي به ! خواسته است
ن و اي.  "من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه". خودشناسي، از معرفت نفس بر مي آيد

معرفتي كه نجات بخش و رهاننده . معرفت است كه به آن معرفت منجر مي شود
منشأ تمام افسردگي ها و سرخوردگي ها و غربت ها و فراق ها، ريشه در . است

  .و در يك كالم از بي معرفتي است. عدم شناخت رب دارد
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كلمات  بدان؛. "فيه ذكرُكُم". ذكر تو در آن است. ذكر خودت را در قرآن بياب
هر كلمه اشاره به وجودي زنده است كه زيرمجموعه . قرآن، كلمات خدا، زنده اند

ال ". اين كلمات و مصاديقِ زيرمجموعه ايِ آن، بي شمار است. هاي خود را دارد
خود . اما اين امر، با شناخت خود، صريح و آسان مي شود. است "تُعد و ال تُحصي

آن كتابِ هستي كه گفته ! تو در كتاب خدايي. "ي كتابِ اهللاِلَقَد لَبِثتُم ف". را بياب
ببين در . تمام نيروها در اينجا جمع آمده اند. اند از همين كتاب نشأت گرفته است

رد خود را پيدا . ببين در چه ماجرايي افتاده اي. كجاي اين كتاب قرار گرفته اي
ببين . ناسي امكانپذير استو اين كار با شناخت خُلقيات فطري ات، با خودش. كن

جريان هستي، هر بار تو را به كدام ماجرا پرتاب مي كند، ببين كدام وظايف را و 
به چه كيفيت بر دوشت مي نهد، ببين عاليق فطري ات به كدام سوست، ببين 
همواره با چه چالش هايي روبرو مي شوي، ببين كدام كاري است كه آن را بي 

ديگر به انجام مي رساني، خودت را بياد بياور، در هر عيب و نقص تر از كارهاي 
اين يادآوريِ خود در هر موقعيتي بسيار . "فَذَكِّر". كاري خودت را مشاهده كن

و سرانجام ببين، آن صفتي كه در تو، اصلي و بارز است كدام  .مهم و حياتي است
رب ات را  .خود را بيابي، لطف الهي شامل حالت شده است "ذكر زندة"اگر . است

بسياري . واژة صرف نيست. و اين ذكر، متجلي در وجودي زنده است. شناخته اي
! جز اين نيست، پس قرآن را چگونه مي خواني؟. در طول تاريخ او را لقاء كرده اند

اين همان كار . خودت را در آن پيدا كن !بدنبال ثوابي؟! براي چه مي خواني؟
. تا آگاه شوي و راههاي خروج از رنج را بيابي مهمي است كه بايد به آن بپردازي،
. و اشاره اي بدنبال خودت بگرد در هر ماجرا! كه داستان اهل هر شهري جداست

ختم . سلوك قرآني يعني همين. و اين تالشي است كه خود بايد به انجام برساني
. خودت را بياب، او را يافته اي. قرآنِ يك سالك چنين سمت و سويي دارد
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. اين يگانه سؤال فهيمانة جهان است. "من كيستم"ه سؤالت اين باشد كه هموار
هر سؤال ديگري قبل از پاسخ يافتن اين سؤال، . به سؤال ديگري نياز نيست

سؤال اشتباه، جواب درست . فضولي است. نشانة بي خردي است. ابلهانه است
 "ستممن كي"سؤال اصلي . جواب درست همواره با سؤال درست است. ندارد
اين سؤال، به  رسيدن به پاسخ. يك سؤال سلوك كن همواره با همين. است

و َإلي  "به شناخت رب منتهي مي گردد. شناخت همة جهان منجر خواهد شد
گويي بر . در هر آيه و كلمه و ماجرا، بدنبال شناخت خودت باش. "ربك المنتَهي

و . ن كه جدا هم نيستيمأنوس شو و خود را جدا نبي. خودت نازل شده است
برق چشمانت را ببرد، نور مصنوعي زايل شود  "ذكر زنده"روزي بيايد كه نور آن 

و آنگاه در . "و أشرَقَت األرض بِنُورِ ربها"و نور پروردگارت درخشيدن گيرد 
چيست و كيست و داراي چه قدرت و كدام عظمت  "ذكر زنده"خواهي يافت كه 

  .الفَتّاح العليمو إنَّه هو . است
. مردم از ذكر زنده، از ذكر تازه إعراض ميكنند زيرا به عادات شرطي شده اند 

ما يأتيهِم من ذكرٍ ".بقول قرآن، آنها ذكر تازه را مي شنوند اما به آن بي توجه اند
ذكر زنده گوئيا نمي دانند كه اين . "من ربهِم محدث إلّا استَمعوه و هم يلعبونَ

م عن ذكرِ ربهِم بل ه". است كه زنده ميكند، زندگي مي بخشد، آرامش مي دهد
و هذا ذكرٌ مبارك "!). نه، آنها از ذكر رب شان إعراض كرده اند( "معرِضُونَ

اين ذكر با بركتي است كه ما نازلش كرديم، آيا شما ("أنزَلناه أَفََأَنتُم لَه منكرونَ 
خود . اي دوست، ذكر زنده را بياب، همه چيز را يافته اي!). إنكار مي كنيد؟آن را 

چه . و اين مهم با سلوكي قرآني ميسر است. را در مركز هستي مستقر نموده اي
  ."ص والقُرآنِ ذي الذِّكرِ" اين قرآن است كه صاحب ذكر است
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  راهي بر فراز دو راهي ها

 
  

آيد كه؛ يا  مي در زندگي سالك، در مرحله اي حساس، ندايي از فراز يك دو راهي
اين . نمي تواني مدام بين كفر و ايمان تردد كني. مطلقاً ايمان بياور، يا كفر بورز

يا در زندگي ذهني ات فرو رو، يعني به انتخاب خودت، به تدبير . زجر است
ح ها و نقشه هاي خودت متكي باش  و يا شجاعانه هر تدبيري را خودت، به طر

بسياري از سالكان همينجا . توكّل نما "حق"كنار گذار، أمرت را تفويض كن و به 
. اين يعني مرگ. زيرا رها كردن زندگي ذهني كار هر كسي نيست. زنند مي درجا

  ."موت"همان 

و آن اينست؛ از انتخاب . ستاما راهي است فراتر، كه در بطن آن ندا نهفته ا
زيرا هر كدام را كه انتخاب كني باز اين ذهن است كه دست به انتخاب . بگذر

. اين رود خود تو را خواهد برد. فقط آرام باش. ذهني نيست "ايمان"و . زده است
چون انتخاب كني دوباره در مرحله . روند مي ها، با انتخاب نكردن از بين دو راهي

همينجا سرِ هر . و اين تمامي نخواهد داشت. ابي ديگر در كار استاي ديگر  انتخ
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 ، با انتخاب نكردن شكل"ايمان مطلق". يكبار براي هميشه. دو راهي را بِبر
يك . شكلي كه شبيه هيچكدام از شكلهايي كه تا كنون ديده اي نيست. گيرد مي
. است "تسليم"او مطلقاً . ل دارد، انتخابگر نيستكسي كه توكّ. است "قُرَّه أعين"

ي كه تعريف بردار "خير". است "خير"در چنين فضايي آنچه كه پيش آيد 
اين انتخاب . "واهللاُ خَيرٌ"و خيري را كه نتوان تعريفش كرد، خود خداست. نيست

اي (است "منُواياأيهاالَّذينَ ءامنُوا ءا"تفسير ناب . نكردن، ايمان بعد از ايمان است
اين ايمان پس از ايمان، همان راه برتر ). ايمان بياوريدكسانيكه ايمان آورده ايد، 

و اين جام در هر .  بودن است"تسليم محض"رها كردن تدبير خود و . است
اينان . عصري، فقط اليق قليلي است كه مفهوم آن را به تمامي نوش كرده اند

نَوردند، بي آنكه جايي،  مي ي را به راحتي درهمان كسانند كه هر اليه از آگاه
  .   چه اهل همه جا و هيچ جايند. جاخوش كنند
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  ذهن زنده

  

 
آن ذهني كه پر . اگر جهان زنده است، براي ارتباط با زنده، بايد ذهني زنده داشت

از  اطالعات سوخته، پر از خاطره و حفظيات، پر از عقايد و تعصبات اكتسابي و 
تواند با زنده ارتباط برقرار  نمي پر از شرطي شدگي هاست، ذهني زنده نيست و

است و چنين  "راه"يني، ذهني زنده است زيرا دين به معناي يك ذهن د. كند
 و چون در راه است در هيچ موقفي جاخوش. است "راه"ذهني همواره در 

همواره در جريان است زيرا با هستي در حركتي هماهنگ . پس پوياست. كند نمي
 برد، مي و حفظيات گذشته اش بسرها  آن ذهني كه صرفاً در دانستني. بسر ميبرد

پس با . ذهن مرده، هيچگاه در زمانِ زنده حضور ندارد. همان ذهن مرده است
چنين ذهني . يا خاطره باز است، يا آرزو پرور و يا هر دو. حيات واقعي بيگانه است

كند، پس، از جهان  مي هايش را برون فكني"برداشت"ها و "دانسته"همواره 
بيند،  نه آنچه  مي ت خود رااو صرفاً تصورا. زنده آنچنان كه هست بي خبر است

و  "هم اكنون"اما ذهن زنده، همواره در . را كه در جهان زنده در حال وقوع است
. هر زمان و هر جاي ديگري برايش غيرواقعي است. حضور دارد "همينجا"
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 "هست"كند، بلكه به آنچه  نمي خيالپردازي. رود نمي او به توهم. توهمي است
خيالي هاي  پس مدينه فاضله. ذهن زنده، آرمانگرا نيست. شود مي به تمامي روبرو

كند و  نمي او وقت و انرژي اش را تقديم اباطيل. گذارد مي را به دوستداران آن وا
يك ذهن زنده، اسير دانستني هايش . جويد مي روزي خود را در آنچه كه هست

ا كسي بنگرد، پس آنگاه كه به چيزي ي. و واژه هاستها  نيست، او رها از دانستني
او . آورد نمي گذشته اش را به ميانهاي  كند، قضاوت نمي خاطره هايش را دخيل

داند كه هر لحظه  مي زيرا. بيند مي آن چيز يا آن كس را هم اكنون و در حال
ذهن زنده، حضور . شرايط خود را دارد و چه بسا كه شرايط لحظة پيش نباشد

ذهن زنده، همان . برد نمي ت بسردارد، غايب نيست، خواب نيست، در هپرو
"هجاجاو تميز و بي لكه است، زيرا ! همان حباب چراغ. است كه بر چراغ است "ز

او اكنون . صيقل خورده است، زيرا رها از دانستگي هاست. بي قضاوت است
را آن  "نور روح"پس نور چراغ را، پس . كند مي از زنده تغذيه. دارد "علم زنده"

كند، پس  نمي "نور"او دخل و تصرفي در . تاباند مي گيرد و خوب مي به آن، خوب
شده  "جام جم"اكنون . آئينة تمام نماي هستي است. وسيلة قابل اعتمادي است

 "خالقيت"و از اين پس است كه . به معصوميت خويش دست يافته است. است
كه از اين پس است . آيد و در تك تك كارهايش نمود پيدا ميكند مي بسراغش
زيرا نيروي . گذارد مي شوند و رو به سالمت مي روان تني اش، زايلهاي  بيماري

پيش از اين ذهن، وبال بود، تاريك بود . كل در وجود او دست اندركار شده است
يك . بيماري زا بود و خفقان آور. آفريد مي وحشت و اضطراب. زائيد مي و تاريكي

وابسته و . آزاد، نرم و لطيف است. د استذهن زنده، ذهن آزا. هزارتويِ گيج كننده
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از هر . نه دلبسته به ماديت است نه دلبسته به معنويت. دلبسته به تعلقات نيست
. است "مطلق"پيوسته به . است "أهل اهللا". است "مخلَص". دو گذشته است
شود و نه براي  مي ها خوشحال"آمد"نه براي . بيند مي را خوبها  پس آمد و رفت

به همين دليل . صرف"مشاهدة"يك . او يك نگاه ناب است. ها، متأسف "رفت"
است، منشأ كرامات  "نور روح"و از آنجا كه واسطة . تأثيرگذاري شگرف است

براي رسيدن به ذهن زنده، بايد ذهن مرده ات را، ذهن گذشته . عجيب شده است
. ي نرسدچنان عميق دفن كني كه بوي تعفن اش به مشام كس. ات را دفن كني

تا ذهن مرده را دفن نكني، . "و ال تَقُم علي قَبرِه". و هيچگاه بر قبرش نإيستي
پس از اين تدفين است كه چيزي زنده زاده . به ذهن زنده دست نخواهي يافت

اما اكنون اين ذهن است كه تو را دفن . "يخرِج الحي منَ الميت". خواهد شد
بگذار برايت . اولياء خدا، ذهن زنده دارند. ر خارج شويبايد از اين قب. كرده است

ساده تر كنم؛ صد و بيست و چهارهزار پيامبر آمده اند تا تو را از شر ذهن مرده 
آنها در هر دوره انواع طرفندها و حيل را بكار گرفتند تا بشر را . ات خالص كنند

زنده اش . ت كننداو را به نور آگاهي هداي. از قبرستان ذهنياتش نجات دهند
و اينها همه . به عالَم صلح، سالم، عشق و خردمندي رهنمونش باشند.  سازند

ذهني كه اسير بارِ . بسر ميبرد "حال"ذهني كه در . فقط با ذهن زنده ميسر است
ذهني . ذهني كه تبديل به يك نگاه هشيارانه گشته است. دانستني هايش نيست

ذهني كه تكه تكه نيست، . واهش و بي آرزوبي خ. نرم چون آب. كه تسليم است
به . گذرد مي پس. بيند مي "راه"اينچنين ذهني همواره خود را در . منسجم است

او . ذهني است كه رفتن براي او مقصد است. هيچ داشته اي دلخوش نيست
سبكبال و . اينچنين ذهني هميشه تازه است. شناسد نمي مقصدي جز رفتن
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زنجيرهايش گسسته شده . ديت هايش شكسته شده اندزيرا محدو. سبكبار است
تمام توانايي اين ذهن، به آئينگي . آئينه است. اينچنين ذهني شفاف است. اند

همه . همه چيز مهياست. به چيز ديگري نياز نيست. به همين شفافيت. اوست
تنها يك قدم تا اين . چيز را پروردگار آسمانها و زمين ساخته و پرداخته است

از پوستة ذهن تاريك . و آن بيرون آمدن از خود موهوم است. فاصله است بهشت
زيرا معصوميت از دست . بري مي بسر "حيات طيبه"پس در . خارج شدن است

 اي دوست، خداي زنده را، ذهن زنده درك. رفتة خود را دوباره بدست آورده اي
هايي خوانده و او فقط از خدا، چيز. ذهن مرده را با خدا كاري نيست. كند مي

. است "حقيقت زنده"خدا يك . مشتي واژه و اصطالح، خدا نيست. دانسته است
و آنگاه است كه به يك خداشناسي . با حقيقت زنده بايد با ذهني زنده روبرو شوي

وصل . ناب است و به توضيح نياز ندارد. نائل گشته اي كه بي شرح و تفسير است
  .اصيل و زندة خداداده است "فطرت" همان. به اين حقيقت، مركزيت توست
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 تمثيل

  

  

  تمثيل دانه

  

  
بارورشده از سروِ بزرگ فرو ريختند، من و تمامي دوستانم هاي  آنگاه كه انبوه دانه
. باراني از دانه، رقص كنان، از بلنداي سرو بر خاك نازل شدند. در ميانشان بوديم

  !چه هبوط زيبايي! بزرگ وسعتي طاليي، گرداگرد سروِ
داد بي ها  او وجودش را به همة دانه. دسروِ بزرگ، وجودش را به ما بخشيده بو

و اينك ماييم اين دانه ها؛ . اين كار هر دورة اوست. آنكه چيزي از او كاسته شود
آنچه هست سرور و ... در انتظارِ شدني مرموز، پيچ و تاب خوران بر چمنزاران

  ...و آنگاه... بالندگيِ حيات. فَيضانِ زندگي است. شادماني است
لوِله پايان گرفت، نورِ زيبا، آن شاهد جاوداني، از البالي شاخ و برگ و آنگاه كه وِ 

تا ! اينك اين شمائيد شما: گفتها  سروِ بزرگ، تابيد و با نواي نوازشگرش به دانه
  ؟!شويد مي ببينيم عملكرد شما چگونه است و چه

  .رقص، سكون شد و سكون، حيرت... سكوت همه جا را فرا گرفت
  !سروِ بزرگ. ما همه سرويم: شكست و مغرورانه گفت دانه اي سكوت را
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  !ما چون اوئيم! بيني نمي مگر پدرمان را: دانه اي دگر گفت
  !ما نيز سر بر آسمان خواهيم نهاد و به ابرها فرمان خواهيم داد: دانة ديگر گفت
  .خواهيم فرستادها  و رائحة خود را سوار بر باد به دوردست: ... و دانه اي ديگر

آري ما هر كدام يك : آنگاه جمعي دانة مغرور و سرمست، يكصدا فرياد برآوردندو 
  !و جز اين نيست! سروِ بزرگيم

آري : نورِ زيبا چرخي زد و از البالي شاخه اي ديگر تابيد و مهربانانه گفت
فرزندانِ دانه دانه ام؛ قابليت سروِ بزرگ در تك تك شما نهاده شده است اما تا 

  !صله اي از زمين تا آسمان استسروِ بزرگ، فا
  !ما سروِ بزرگيم. پيماييم مي ما اين فاصله را: دانه اي فرياد زد و گفت 

  !پيماييم مي راه هر چه باشد! آري ما سرو بزرگيم: باز جمع بانگ برآوردند
: نورِ زيبا بار ديگر متين و استوار نگاهشان كرد و با صداي آسماني اش گفت

راهي ! رساند نمي رفتن، شما را به جايي. فت، با رفتن نيستطي اين مسا! عزيزانم
  !راه همان است. است براي نرفتن

! انگار نوري ديوانه است! گويد مي او چه: گفتها  دانه اي بي حوصله به ديگر دانه
  !راه نرفتن كدام است

  !شايد هم شاعر است: دانه اي ديگر
تا نميريد، سروِ . شود مي شما آغاز عزيزانم، راه با مرگ: نورِ زيبا صبورانه گفت

  .تا به زير خاك نرويد، سروِ بزرگ رؤيايي بيش نيست. بزرگ نخواهيد شد
  !زند مي نيامده حرف از مرگ! بميريم؟: دانه اي هيجانزده گفت
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تازه رقص كنان به زمين ! ما تازه متولد شده ايم! گويد؟ مي او چه: دانه اي ديگر
  !رسيده ايم

شيطان ! اين نار است! روي تان را از اين نور بگردانيد): خشمگنانه(دانه اي ديگر  
  !است

تا ! عزيزانم: البالي برگهاي آن شاخة ديگر تابيد و گفت نورِ زيبا با متانت از
نميريد زنده نخواهيد شد، پا نخواهيد گرفت، قامت نخواهيد يافت، به بار نخواهيد 

تا از اين . در اين سنت، تغييري نيست و اين يك سنت ديرينه است و. نشست
  .ذهنِ من سازِ خود، دست نكشيد سروِ بزرگ جز رؤيايي بيش نخواهد بود

وزد بموقع خود را  مي اگر با نسيم روح افزايي كه! تا غروب چيزي نمانده! عزيزانم
به زير شيارهاي خاك نرسانيد و مقبور نشويد، فرصت سرو شدن را از كف داده 

توفاني  زيرا. ين حال، بد فرجامي را پيشاپيش براي خود رقم زده ايدايد و در ع
غذاي ملخان و ... پراكند مي شما را... كوبنده و بر باد دهنده! بزرگ در راه است

 ...شويد مي مضمحل... يا در مردابي عفن فرو خواهيد افتاد... شويد مي موران
  !رود مي بادو قابليت تان، فرصت سرو شدن تان بر ... گنديد مي

موت اختياري دست شستن از ذهن تاريك ! موت اختياري، اختيار كنيد! عزيزانم
پا شستن از . دل شستن از آرزوهاست. چشم شستن از قضاوتهاست. انديش است
بميريد قبل از . شويد آنگاه سروِ بزرگ از آن شماست "بي خواهش". اقدام هاست
  .آنكه بميريد

ما آرزوهاي ! خواهيم بميريم نمي ما! نه: غضب گفت دانه اي پرخاشگرايانه با
  !تازه آمده ايم! بزرگ در سر داريم
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پس ... و باز فرقه فرقه شدن. و باز تفرقه. شلوغي پشت شلوغي. بانگ پشت بانگ
  ...به نور پشت كردند

توفاني بنيان كن . هشدارمان دادند. آرام به دوستانم گفتم اين يك هشدار است
 چه بي هدايت نور، كار سامان. اييد به روزنة موت فرو رويمبي. در راه است

و . نرسانده است. رساند نمي داند ما را به جايي نمي راه نجات را ذهن،. گيرد نمي
 به شيار... نور راست گفت اين كار با موت حاصل شدني است. نخواهد رساند

. د باره باز آيداين فرصتي نيست كه ده باره و ص. شويم مي به حفره رد. رويم مي
 سپاريم و با اولين نسيم روح، آگاهانه به شيارِموت سالم مي خود را به كالم نور

شويم و اينگونه  مي بي خواسته ."تسليم محض"شويم،  مي بي آرزو. كنيم مي
  .گذريم مي موت و اينگونه از دروازة. كنيم مي ذهن را متوقف

و شما را  "...و سياه، رنگ ذات است! سياه سياه. و همه جا تاريك شد. و شد...  
  ..."آفريند مي در تاريكيهاي سه گانه

  ... "حباً و نَباتَاً"و ... "ماء مباركاً". از آن آب مبارك. آبي چكيدن گرفت 
آنگاه كه از خاك بر آمدم : ديگر گفتهاي  و سروِ بزرگ در دوره اي ديگر به دانه

... سرو شدم... بر ساقة خويش ايستادم... گشتمسبز ... و جوانه زدم، دگر دانه نبودم
بسياري را تكه تكه در دهان موران هاي  و چون نگاه كردم، دانه... برخاستم

و چون نگاه كردم، بِركه، مملو از  !مغرور حماقت پيشههاي  اي دانه... ديدم
دلم براي !... مغرور حماقت پيشههاي  اي دانه... گنديده بودهاي  دانه

سوزد زيرا إنذارها را به هيچ انگاشتند و جز استهزاء كاري  نمي شانهيچكدام
  ...نداشتند
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  مليك رافع ودود

  

  
و چون پا در گل مي شد و در حيرتي . در صحراي رؤيا، رعد ميزد و برق مي جهيد

آنچنان . مرموز فرو ميرفت، در فرا، آسمان نيز به شيوة خويش زمين را نوازش ميكرد
و هر . ي مي نمود كه برق به پاسخش منور مي شد"رعد"هماهنگ، كه هر گام، 

ابتدا، خوف . چون گامي مي نمود كه گشايش آسمان را بي مهابا مي سرود "برق"
نه به . حال بود. اما چون آسمان گشوده شد، نه خوف ماند و نه رجاء. بود و رجاء

و چون اين بود، ناگاه طنين ندايي پيچيد . گذشته زنجير بود و نه به آينده دلبسته
از طنينش، گامهاي سالك ... "باالبرندة بامحبتپادشاه "منم، مليك رافع  ودود "كه؛

گويي همه چيز در آن ندا گم گشت . نگاهش بي قضاوت شد. ذهنش پريد. خشكيد
مليك رافع  ... اين منم"...دوباره طنين انداخت... و كل وجود به دمي بلعيده شد

وددباالبرندة بامحبت... و گذر و گذراندن از  .ام"فطرت"اندر. ام"ذات"قطارِ... "پادشاه
جز با من، نفوذي به . رساندن ام "سلطان"كار من است، چه  "أقطار السموات"

. بهشت با من محقق مي شود. جز با من و در من، وصالي نيست. آسمان نيست
خود . عاشق منم. عشق منم. من برنده ام. درهاي بهشت، بي من گشودني نيست

هر سالكي را به عمق قلب خويش . اشاره به من است، "هو البرُّ الرَّحيم". معشوقم
  !  ميرسانم، به فطرت شان ره مي نمايم، چون آنچه را كه بايد آورده باشند
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  !چه آورده اي؟ -
  ."هيچ": سالك دستان خالي اش را به آسمان نمود كه

تو سري پر واژه آورده اي، قلبي ! ... اما نياوردي... آورده بودي "هيچ"اي كاش  -
ر آرزوپاي كاش هيچ آورده بودي، چه اكنون بر قطار نور ... رخواهش و سينه اي پ

  !نياوردي!... اما نياوردي! مي نشستي
عمري دويده است، به . اشك در چشمان سالك حلقه ميزند و چون شمع مي چكد

است، هر مكتبي را شاگرد بوده است، هر طرحي را آزموده هر فكري سرك كشيده 
سالك دوباره دستان خالي اش را رو ! است و اكنون هيچكدام به كارش نيامده است

  !"چه كنم"به آسمان گرفت كه؛ 
نه اينكه تو ! جانشيني يعني اين! جا شو تا آنكه بايد، كَرَم نمايد و بيايد و بنشيند -

از اتاقك ... يك نيِ تو خالي!... ي او برخيز و فقط جاي باشاز جا!... جاي او بنشيني
تو سنگيني، پر از واژه و ... دانشِ سوخته را جاروب كن. ذهني ات بيرون بيا

پر از علوم . پر از فكر و ذهنيت هاي جوراجوري. اصطالحي، پر از دانش سوخته اي
كه بيماري . نزديك نريز به دورشان بريز و حتي به... پر از خاطره اي... مرده اي
 "حال"از ... خداي زنده را بنده باش... علم زنده نوش كن...زنده خوار شو!... زاست
  !تازة تازه...در تو متجلي شود "حمد"پاك شو تا  "سبحان"با ... بخور

نتوانستي دو را ! اكنون تو با خودت روبروشدي، اما توان وحدت با خودت را نداشتي
در كالبدي  "من"دو . زيرا هنوز چيزي بنام من وجود داشت! به يك تبديل كني

  ...كه كار تو همين است و جز اين نيست...برخيز و برخاستن را بياموز! نگنجد
حتي خود سالك هم ! هيچكس. كسي نمي داند! آيا سالك موفق خواهد شد؟

  !نخواهد دانست زيرا اين وصل دانستني نيست، شدني است
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  پنج پير فرزانه

  
  

آنگاه كه به صحراي خود رسيد، همانگاهي كه سكوت او را در رؤياي صحرا، 
كه از زندان فكر،  "آن"ببلعيد، همان دم كه در انديشة هيچ دمي نبود، آن 

صادقانه خروج كرد، آن لحظه كه براي دريافت نور شجاعانه به ظلمت فرو شد، 
. آن پنجِ أزلي. پنچ فرزانة قديم. ظهور كردندپنج پير نوراني به ناگاه در برابرش 

، به سوم نام "بي پاياني"، به دوم حضرت "بيكرانگي"يكي را نام، حضرت 
و پنجم كه در وسط بود  "بي رسمي"، به چهارم حضرت "بي عملي"حضرت 
سالك چون اين پنج نور را بديد تازه فهميد كه معناي . "بي نامي"حضرت 

چه سخن در اين صحرا بي صدا ارتعاش مي . نبودهيچ صدايي . چيست "نور"
عرض و طولي نداشت و عمقش . ، عظيم مي نمود"حضرت بيكرانگي". يافت

حضرت ". در نگاهش چيزي خوانده نمي شد، دانسته نمي شد. ناپيدا بود
چه نگاهش چه لبانش و چه سينه اش، . هر جزء اش نيز بيكرانه بود "بيكرانگي

تو را در . تي تو را به وسعتي اليتناهي مي كشاندهر كدام را كه مي نگريس
. به آني مي بلعيد و وجود پر سؤالت را بي سؤال مي كرد. خويش فرو ميخورد

او تو را به . حضرت بيكرانگي اينگونه همة سؤاالتت را محو كند  و زايل  نمايد
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، "حضرت بي پاياني"... جايي كه همه جواب است. آگاهي اليتناهي مي كشاند
نميدانستي آغازش كجاست، چه آغازي در كار . بي گذشته بود. وعي نداشتشر
يك آنِ بي . مي تراويد "حال"از برق نگاهش فقط . پس پاياني نيز نداشت. نبود
فقط بايد . راهي كه بي پايان است. مي نمود "راه"حضرت بي پاياني يك . زمان
در . اتفاق مي افتدو همه چيز در اين رفتن . جز رفتن هيچ مقصدي نيست. رفت

آن به آن در جايي . اقامتگاهي وجود ندارد. رفتن، جايي براي نشستن نيست
دست چپ چون . حضرت بي پاياني دو دست داشت. هستي كه جاي قبلي نيست

و دست راست چون رودي بود كه از . رودي بود كه به وجودش سرازير مي گشت
همه در رفت و آمد . تهر رود، موجودات خودش را داش. او جاري مي گشت

حضرت بي "هر كه خسته مي شد، . ، خود رفت و آمد بود"سكون". بودند
باليي در ساحت خانه اش ويا نزديك آن فرو مي فرستاد تا دوباره براه  "پاياني

تسليم وار بايد . بايد به راه رفت "حضرت بي پاياني"در . افتد و جاخوش نكند
حضرت بي "... يست و عاقبت كدام استهيچكس نمي داند كه نقشة او چ. رفت
و چون بي عمل است هيچ كاري را . چشمة عمل است. ، پر از كار است"عملي

زيرا با بي عملي اش . كارش بي عيب و نقص است. ناقص انجام نمي دهد
او در هيچ . كل را بكار ميكشد. نيروهاي زمين و آسمان را بكار وا ميدارد تمامي

در خفا  "حضرت بي عملي". عمل حقيقي، صرفاً از او مي تراود. آني بيكار نيست
چون سكونِ او را ببيني، باور نمي كني كه همة اين كارها زير سر . كار مي كند

. أت گرفته از بي عملي اوستنش. اما واقعيت دارد، كارها زير سر اوست. اوست
كافيست هر جا كه باشد يك خأل ايجاد كند، آنگاه انرژي جنبشي عظيمي پديد 

پيرو هيچ . هيچ رسومي را دنبال نمي كند "حضرت بي رسمي"... خواهد آمد
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عضو . از چشمة خويش مي نوشد. او قانون بر خويش است. تشكيالتي نيست
التي نمي تواند عظمت وجودي او را چه هيچ تشكي. هيچ فرقه و گروهي نيست

و دقيقاً از اين . در چهارچوبه ها نمي گنجد "حضرت بي رسمي". تاب آورد
مانعي بر سر . بن بست نمي شناسد. خالقيت كار اوست. روست كه خالق است

جاري . منجمد باشد، جاري مي شود. نرم است چون آب. باز است. راهش نيست
. رياستش در تواضعش است. هر شكل در ميĤيد شود به هر كجا سر ميزند و به

و ... اگر نگذارند جاري شود، بخار شده به آسمان ميرود اما هيچگاه در نمي ماند
. نمي تواني نامي به او بدهي. ، هيچ نامي را بر نمي تابد"حضرت بي نامي"اما 

. تاس "مطلق"عين . او آزاد آزاد است. همواره بايد در سكوت مطلق به او بنگري
و اين پير پنجم است كه در وسط . ، برازندة اوست"آزاد"يعني  "مطلق"كلمة 
پير پنجم چون حالت . دو پير در سمت راستش و دو پير در سمت چپش. است

هر پنج تن يك نور . قبض به خود گيرد آن چهار پير ديگر را به خود مي كشد
حضرت بي ". مي كنندو چون به حالت بسط افتد، دوباره پنج نور جلوه . مي شوند

نزد او . زيرا خودش است. هر كسي نزد او راحت است. براي همه جا دارد "نامي
هيچ حد و . عين آزادي است "حضرت بي نامي"هيچ اجباري وجود ندارد زيرا 

در وجود او تنها يك قانون وجود دارد و آن . افق پرواز وسيع است. حصري نيست
ت پنجم، يعني پير پنجم، يعني حضرت حضر. مطلقيت مطلق. خود آزادي است

اكنون سالك در صحراي . تماميت سالك، گاه وصل. بي نامي، همان كل است
پنج پيري كه در حقيقت، يكي بيش نبوده . خويش، پنج پير خويش را ديده است

و با اين لقاء، چون لباسِ تنگ ذهنِ خويش به در آورد ، سير في اهللا را . اند
  . داده است "سالم"
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  خرقه من

  
  

از جنس پشم و . خرقه ام پارچه اي پوشيدني نيست. من خرقه از قرآن گرفته ام
شكل و . بل چون بلوري ناديدني است. حضوري داشتني است. صوف نيست
. خرقة من بيشتر شبيه نبودن است تا بودن. يكدست بي رنگ است. شمائل ندارد

از جنس بي . از جنس زدودن. استاين خرقه از جنس پاكي . "و ثيابك فَطَهر"
از . خرقة قرآن لباسي از جنس تقواست. "و لباس التَّقوي ذلك خَيرٌ". خواهشي

آنگاه كه اين خرقه را . از جنس رهايي است. از جنس بي آرزويي. جنس نخواستن
مكان و . به آني از هر ميداني گذر ميكنم. بر تن مي كنم، روئين تن مي شوم

همان لباسي است كه . خرقة قرآن همان زرة داوودي است. مي نوردمزمان را در 
و علَّمناه ". چون بپوشي تو را در وادي نامراديها و نداشتن ها نگهبان مي شود

تير هيچ شيطانِ جن و إنسي به اين . "صنعه لَبوسٍ لَكُم لتُحصنَكُم من بأسكُم
چه شياطين، آنهايي را مي بينند . تزيرا اين زره مرئي نيس. لباس رسيدني نيست

زرة داوودي، تو را از چشم . كه پر از خواستن، پر از آرزو و پر از تعلقات اند
آن خرقه، . شياطين، مصون مي كند، پس آنها را به وحشت انداخته مي تاراند
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و كيست كه بتواند با تسليم و . ش، تفويض أمر است"پود"ش، تسليم  و "تار"
 !ند؟تفويض مقابله ك

موريانه آن را نمي . بيد نمي زند. گم نمي شود. خرقة من، غيرقابل سرقت است
صرفاً پوششي از . خرقة قرآن خرقه اي جاودانه است. خورد و به آب نمي رود

چون اين خرقه را . بافتة فطرت الهي است. بيرون نيست، از اعماق درون مي آيد
پا بفرار ميگذارند، ذهن آرام مي شود، مغز از شرطي شدگي  بپوشي، افكار بشري

بي سؤال ميشوي و به آني در . ها مي ايستد و يكپارچه تسليم محض ميشوي
او هيچ تعلقي را بر نمي . خرقة قرآن، خرقة آزادي است. مقام رضا مقام ميكني

آوردن در انديشة به سيطره در . خواهان شهرت نيست. بدنبال قدرت نيست. تابد
و تمام تقدسش به همين . او از اين هجويات مطلقاً آزاد است. اين و آن نمي باشد

. خرقة قرآن شجاعت مي آورد. به همين تسليم و تفويض است. آزادي است
پس چون آن را به بر كني، . است "ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ"هديه اش 

زيرا اهل هر عالَمي تو را مي . و نه حزنياز ورود به هيچ عالَمي نه خوفي داري 
از . اين خرقه، از پوست حيوان نيست.  شناسند چون آن خرقه را مي شناسند

خالي از . يك نگاه بي قضاوت است. همه مشاهده است. چشم آسمان است
رزقي . خرقة من هر روز رزقي دارد. برداشت و هرگونه ذخيره سازي مردگان است

. پس نياز نيست كه هر روز به دست اين و آن نگاه كني. "سبمن حيثُ ال يحتَ"
خرقه  "او"و من، همو را خدمت مي كنم كه از . چه رزق اهللا هميشه آماده است

پس وامدار هيچ بني بشري نيستم هر چند كه بني بشر را به حرمت . گرفته ام
  .خدمتگزارم "او"
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  پيرِ من

  

 
و با هم معاملة . با من است. پيرِمن درون من است. گذر كردن را پيرم آموخت

قرار است او موت مرا حاصل كند و من ظهور او را تسليم . برد برد كرده ايم
در هر كجا و نا كجا . فراتر از زمان. پيري أزلي است. او پيرترينِ پيرهاست. باشم

گاه نسيان . جدايي در كار نيست. ند يكديگريمب. با من بوده است و من با او
. در اختيارش هستم تا كارش را به تمامي به انجام رساند. هست اما جدايي هرگز

مرد ميخواهد . و اين سخت ترين قسمت كار است. كافيست من هيچ كار نكنم
  .صبر كند و لب به اعتراض نگشايد. كه در بي عملي بماند

. غفلت در كارش نيست. حتي آنگاه كه در خواب نازمپيرِمن همواره در كار است 
 هيچ سر و صدايي او را از كار بي سر و صدا باز. كند مي بي سر و صدا كارش را

چه فرياد بزني چه آرام باشي، چه بخندي چه خون گريه كني، چه . دارد نمي
كارش جهاني . شود نمي غافل. مدحش كني چه نكني، او در كار خويش است

. رساند مي او آزاد است و كارش را در مطلق آزادي به انجام. ان كارشاست و جه
 آورد و چه شوري مي نميداني لحظة بعد چه بازيي در. كسي دستش را نخوانده

طرحش، كارش است و نقشه . طرحي ندارد. كند مي او بي نقشه كار. افكند مي
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او .داند نمي ت كهفكر كردن، كار كسي اس. داند مي كند، نمي او فكر. اش خودعمل
كار او، طرحِ . پس متهم كردن او به تفكر، كار سخيفي است. ذات آگاهي است

و . زند، بي آنكه هدفي دركار باشد مي و البته هميشه به هدف. تر و تازه. اوست
  .يابد نمي اين نكته را جز سالكان، كس در

هر دو حال  اما در. هم هستم و هم نيستم. با پيرم، گاه همه چيزم و گاه هيچ
گاه در تكليف و مشقِ شب، . و مشاهده، مشقِ شبم -تسليم، تكليفم. تسليم ام

شود به موقع ضربة تركة پير را  مي و چون اين. شوم مي تنبلي ميكنم، سهل انگار
  .آورد مي درد آور است اما مرا به خود. كنم مي نوش جان

. شود مي ر بيرون جلوه گربا آنكه پيرِمن درون من است اما هرگاه كه اراده كند د
توپي . درخشيد مي يكبار در زمين بسكتبال چنان نمايان شده بود كه بر فراز همه

گويي در پيش چشم هزاران نفر، . چابك، مسلط و بر فراز. نبود كه به سبد نيندازد
من . همه حيران بودند كه اين كيست. نشست مي هر گُل انساني بود كه به ثمر

  . جز اينكه با تحير تمام نظاره اش كنمنيز كاري نداشتم 
 با نگاه، بذر نور. باري ديگر در آنسوي خيابان، با نگاهش دست اندركار لقاح بود

و چون زمين مساعدي . كرد نمي يافت درنگ مي اگر زمين مناسبي. پاشيد مي
كساني سالها . او باغبان هم هست. كني مي باشي، اين زراعت را در قبلت احساس

او . هيچ بذري به زمين آنها نداده است. د اما دريغ از دريافت يك بذربا اوين
با . بارها امتحانشان كرده است. شناسد مي نااليقان و طماعان خودپرست را خوب

اين حال بسيارند كساني كه فقط يكبار او را ديده اند و بذر نوراني را دريافت 
جاي خالي . هميشه آباد است باغ. آورد نمي كسي از باغباني او سر در.كرده اند
  .شود مي جاي خالي بال فاصله پر. نيست

و . دهنده است به صالح. پيرِمن، مهربان است اما دلسوزي در كارش نيست
مرگ در دستان اوست آنگاه كه بر دست يا پشتت . گيرنده است به نيت رهايي

  .گيري مي و تو آرام. بيدرنگ چيزي كنده خواهد شد. ضربه زند
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عمق اش را كسي در . بي آغاز و بي انجام. تمام عيار استاي  ه، فرزانپيرِمن
حتي . داند اهل كجاست نمي با آنكه همه جا بوده است كسي. نيافته است

. ريزد مي او براحتي هر معياري را بهم. نميدانند دست اندركار كدام كار است
ت را به طرفه العين ذهن و ذهنيات. كند مي ويراناي  هناگهان هرچه را كه بنا كرد

و گاه پيش چشمانِ بهت زده ات، مشغول تعمير ديوار . كند مي متالشي
نيز سر ) ع(اگر خود دليلش را نگويد حتي آدمي چون موسي. شود اي مي همخروب

  .آورد نمي در
و براي همين است كه بسيار مقتدر . كشد نمي پيرِمن هيچگاه قدرتش را به رخ

او كارش . حتي نيم نگاهي به آن ندارد. ذاشته استاو قدرت را پشت سر گ. است
او با جريان هستي هماهنگ . غلبه اش به نرمي است. برد نمي را به زور پيش

بي آنكه . كند مي او با همراهي، همه را راهي. اين هماهنگي، اقتدار اوست. است
. وهم آره اش نوراني است و هم نه ا. آيد مي و اين مهم فقط از او بر. بفهمند

  .بازي هايش فوق العاده است
كه اي  هشد كه عد مي گاه. شناسد مي پيرِمن، انسانها و جهان هايشان را خوب
آمدند تا آسمان را نيز مفت به چنگ  مي مال دنيا را مفت به چنگ داشتند نزدش

در تمام عمرشان، . آنها نه اهل انفاق بودند نه اهل قرباني كردن تعلقات. آورند
شناختند مفت به  مي آنچه كه. ستمندي را دگرگون كننده نبوده اندزندگيِ هيچ م

گذشتند  مي از جاناي  هنه ذر. انگاشتند مي هزينه كردن را ضرر. چنگ آوردن بود
. دهد مي است كه برد معنااي  هدر قاموس شان، مفت تنها كلم. از مالاي  هو نه ذر

رفتند، پيرِمن نيز  مي مدند وآ مي اگر سالها. شناخت مي پيرِمن هم خوب اينها را
 كردند و مي گذاشت تا باالخره خودشان رها مي سالها به خوبي سرِ كارشان

  .نشسته و شاهد اين ماجراها بوده اماي  هو من همواره گوش. رفتند مي
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هنگامي كه حضور دارد و كسي . كند مي خالصاي  هكلم گاه پيرِمن، خود را با
خواهي كه  مي اگر. خواهي بميري، بمان مي د؛ اگرگوي مي آيد، بالفاصله مي نزدش

تازگيها ... اينجا چيزي جز موت براي دادن نيست. از دست بدهي، خوش آمدي
به ياد دارم كه . عجب شرطي. فهميده ام كه اين را شرط ورود گذاشته است

  .و بيدرنگ گفتم سالم بر موت... اولين بار چنين شرطي را براي من نيز داشت
هرگاه فكرم متوقف شود، او نزول كرده . نم در كار نباشد، پير آنجاستهرگاه ذه

چون بي عمل شوم، كارش . هر گاه به سكوت روم، او متكلم است. است
  .كارستان است

همين ! شود مخلوقات خدا را دوست نداشت؟ مي مگر. پيرِمن، همه را دوست دارد
كل داده است، بر دوست كه خلعت مخلوقي به تن كرده اند و بي شكل به آنها ش

منتها اين دوستي متوجة فطرت الهي شان است نه . كند مي داشتن شان كفايت
شود، سرشار از  مي پس حتي آنگاه كه دست اندركار تأديب. عرض و طول شان

  .محبت و مملو از لطف است
پيرِديگران برايت جـز دردسـر   . مقلد پير ديگري مباش. به پيرِخودت مشغول باش

هـر كـس داسـتاني دارد مخـتصِ     . اين كار تقليدي نيست. واهند داشتچيزي نخ
. با توسـت  و پيرِتو. نزد هر كسي بروي، او تو را با پيرِخودت آشنا خواهد كرد. خود

هر چنـد كـه پيـر يكـي     . "و في أنفسكم أفال تبصرون". هميشه با تو بوده است
مكن اسـت بـراي   و با آنكه م. همان است كه هست. نه دو و نه چند. بيش نيست

. و ايـن را بـه يقـين دريافتـه ام    . تو جور ديگري جلوه كند، اما همان يكي اسـت 
فتمنـوا المـوت ان كنـتم    ". اين را هم به يقين دريافته ام. شرطش نيز موت است

باز اين را نيز بـه يقـين   . و آنگاه كه در بيرون ظهور يابد، پيرِهمه است. "صادقين
همة ما عبـادي هسـتيم كـه رو سـوي معـاد      . "كله ليظهره علي الدين". يافته ام

  .نمايد نمي كرده ايم و بي پير بازگشت ميسر
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  در سلوك روش هاي كاربردي

1  

  

 
و اكنون بإذن اهللا . فرصت، هميشگي نيست. بايد كار بر خود را جدي گرفت

اين مقاالت را به ترتيب بخوان و به ترتيب عمل . شود مي مقاالت كاربردي آغاز
اولين قدم و مهمترين آن، توقف ذهن . آنها براي عمل كردن نوشته شده اند. كن
ذهن قبليِ تو، مشتي فكر و خيال . ذهن قبلي ات را متوقف كنيبايد بتواني . است

. و تصورات جوراجور است كه تو را در شبكة تارعنكبوتي خود به دام انداخته است
هستي جز اين "حقيقت محض"اگر خواهان وصل به . بايد از آن بدر بيايي

بيايي هر  اگر. پس يا اين وادي را فراموش كن يا قدم به قدم بيا. نيستاي  هچار
  .جا كه باشي روح الهي را در مدد خويش خواهي يافت

به دور از دست . ي بكر باشدأرجح آن است كه طبيعت .جايي خلوت بياب )الف(
. به دور از آهن پاره هاي متمدنانه. به دور از دكل هاي برق. ي انسانيسازها

همچنان كه . يك محيط طبيعي، بكر و ساكت. حتي وسيله الكترونيكي با خود نبر
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. زني، بگذار روح ات خود جايي براي نشستن انتخاب كند مي در آن محيط قدم
... بد و خوب نكن. هر جا كه خواست بنشيند همانجا بنشين. تو انتخاب نكن

اگر آرزومند باشي كمكي . آرزوي رسيدن به هيچ چيز و هيچ جا را نداشته باش
  .گرديدريافت نخواهي كرد و بهتر است به خانه ات بر

اولين . و به روبرويت نگاه كن. قوز نكن. در نشستن كمرت صاف باشد )ب(
آن . كامال روبرويش بنشين. چيزي كه توجه ات را جلب كرد همان مناسب است

تواند يك درخت يا يك تخته سنگ و يا حتي افق آسمان باشد همانجا  مي چيز
  .كه زمين و آسمان به هم رسيده اند

. هيچ قضاوتي نكن.  يك درخت بود فقط آن را نگاه كناگر آن چيز مثال )ج(
... مگو چه درخت خوب يا بدي، زشت يا زيبايي، بلند يا كوتاهي، خشك يا سبزي

در . با اين نگاه خنثي دقايقي باش. فقط نگاه كن. هيچ حكمي نكن. خنثي باش
. نترس .آورند مي اثناء چنين نگاهي ناگهان افكار و تصورات گوناگون به تو هجوم

. بدون قضاوت زندگي كنداي  هتواند لحظ نمي كند چون مي ذهن اينكار را
پس او . و تو با اين كار شير حياتش را بسته اي. قضاوت، خوراك ذهن است

پس . كند تا تو را از ادامه كار منصرف كند، تا دوباره بر تو مسلط شود مي حمله
  .كند مي انواع فكر و خيال را بسويت سرازير

قضاوتشان . فقط به آنها نگاه كن. خواهد باشد، نترس مي هر فكر و خيالي كه )د(
چه خيال  اگر بگويي چه فكر خوبي يا چه فكر بدي،. با آنها همراه نشو. نكن

 و. زشتي يا چه خيال زيبايي، با آنها همراه شده اي، چون آنها را قضاوت كرده اي
نبايد با . بي قضاوتي خارج كند كلك ذهن گرفته است و توانسته تو را از كيفيت
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پر . كند مي مبارزه آنها را قوي تر. اين افكار و تصورات هجومي، مبارزه كني
. كني "مشاهده"راهش اينست كه فقط با نگاه بي قضاوت آنها را . سازد مي رنگتر

 رخاي  هچون اين كني خواهي ديد به كسري از ثانيه معجز. يك نگاه خنثي
فكر و خيالي را كه عمري . شوند مي نابود يكباره محو گشتهدهد، آنها به  مي

فقط شرط . شوند مي نتوانسته بودي از دستشان بگريزي به همين سادگي زايل
فهم و . (يعني نگاه بي قضاوت. است "مشاهده"الزم و ضروري اينكار، يك 
هر چند ماه هم كه طول بكشد نبايد تحت هيچ  دريافت كل مراحل اين مقال

  ).خوب و بد ندارد. هر قضاوتي سم است. به دام قضاوت بيفتي عنوان

چه . تسليمي. چه اكنون نزديك نفس مطمئنه اي. شوي مي دقايقي راحت )س(
 تنفس ات عميق تر. انرژي بگير. عمال مفهوم نگاه بي قضاوت را دانسته اي

از اين امنيت . خودت را در هستي رها كن. هيچ دخالتي نداشته باش. شود مي
  .تو جزئي از اين كل اليتناهي هستي. اين حق توست. بهره ببر

 اينبار خود را مثل مرغ سر كنده به در و ديوار. نشيند نمي ذهنِ قبلي آرام )ش(
 و چون طرفند قبلي اش جواب نداد، پس برايت ترس و وحشت ايجاد. كوبد مي
قاء اينكه؛ زوزة مثال ال. كند مي انواع القاءات ترسناك را بسويت سرازير. كند مي

يا ماري ! باد، چون موجودي غيرارگانيك در اين بيابانِ تنهايي تو را خواهد بلعيد
يا قرار ! شود مي زهرآگين از پشت سرت، لحظه به لحظه به تو نزديك و نزديكتر

ممكن است سر  !...است اكنون و همينجا زمين دهان باز كند و تو را يكجا ببلعد
سر و صداهايي كه پيش از آنكه ريشه در بيرون . و صداهاي عجيب بشنوي

حتي ممكن است ذهن، حركت ! گيرند مي داشته باشند، از درون خودت نشأت
ايجاد رعب و وحشت از آخرين تيرهاي ! نترس! را به سراغت بفرستدها  سايه
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نگاه بي "همان لبخند به لب . جنب نخور. نبايد بترسي. ذهن مخرب است
اگر . بگذار جانش در رود. رود مي ذهن دارد جانش در. را داشته باش "قضاوت

و اگر . روي مي و از اين مرحله پيروز بيرون. نترسي، هر چيزي از تو خواهد ترسيد
و ذهن مخرب، . انرژي نابي را از دست داده اي. بترسي كار خرابي ببار آورده اي

شايد بار ديگر كه آمادگي . به خانه ات برگرد پس برخيز و. پيروز شده است
اين فقط سالك .ما سالك ترسو نداريم. داشتي، بتواني بر اين ترس غلبه كني

  .شود مي شجاع است كه به منظور نائل

 و بي آنكه به اشياء ديگر. از آن چيز يا آن درخت بر گير حال نگاهت را )ص(
زمين، . اب تصوير تو همه چيز هستدر ق. زل بزني، تمام تصوير روبرويت را ببين

 كني، جدا نمي اما تو هيچكدامشان را خاص... آسمان، سنگ و درخت و 
گويي آسمان  نمي گيري، حتي نمي كني، به قضاوتشان نمي نگري، قياس نمي

باالست و زمين پايين، اسم اين درخت است و اسم آن يكي كوه، اين آبي رنگ 
چه در اين مرحله هر . ممنوع استاي  هواژ بكار بردن هر. است و آن قهوه اي

هيچ قضاوتي از هيچ . روي هيچ شيئي اسم نگذار! دروغ نگو. دروغ استاي  هواژ
غير از نگاه خنثي به چيز . "كل"نگاه به . كني مي فقط نگاه. نوعي را مرتكب نشو

بار اول ممكن است بيش از . و اين كاري سخت است. ديگري نبايد دامن بزني
به مرور به چند دقيقه خواهد . همان خوب است. و ثانيه نتواني تحمل كنييكي د
خروج از شبكة . رفتن "بي زمان"به . بودن"حال"گويند در  مي اين را. رسيد

گريز از . "رهايي"گويند  مي در يك كالم اين را. تارعنكبوتي برداشتها و ذهنيات
كني با كيفيت آن عمال آشنا اگر يكبار و لو چند ثانيه آن را تجربه . زندان ذهن

آنگاه روح تو ديگر آن را رها نخواهد . متصل كرده اي "كل"خود را به . شده اي
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 "ياد"زيرا از ازل با چنين حالتي آشنا بوده است و اكنون دوباره آن را به . كرد
. سازد مي شعله ور. كند مي موتور روح خفته را روشن "يادآوري"اين . آورده است
و به اين لهو و . ه به مدد روح الهي راه خروج از رنج را خواهد يافتتا آن دم ك

در اين كيفيت، نوعي از . لعبي كه عمري در آن گرفتار بوده خواهد خنديد
بايد . است كه براي ذهن معمول كامال ناآشنا و غير قابل توضيح است "آگاهي"

  .خود تجربه كني

و . سلوك كن "بسم اهللا"د را با الاقل سه بار در سه زمان مختلف اين رون )ق(
آنگاه . رمز كار است"بِسمِ اهللاِ مجراها و مرساها". به پايان برسان "بسم اهللا"با 

تواني اين روند را در اتاق خلوت و  مي كه اين كيفيت در وجودت شكل گرفت
شود تا  مي بزودي اين كيفيت در وجودت ملكه. ساكت خانه ات پي بگيري

هيچ هيجان و . لوغي و ازدحام نيز از آن برخوردار خواهي بودجائيكه حتي در ش
و تو اولين سرماية . بيندازد "نگاه بي قضاوت"تواند تو را از  نمي سروصدايي

يك وسيلة كاربردي عظيم كه هيچ . جاوداني سلوك ات را بدست آورده اي
اين  .كه ذهنت را متوقف كنياي  هتو عمال آموخت. سالكي از آن بي نياز نيست

كه از  نكته آنقدر مهم است كه تا اين مرحله را به انجام نرسانده اي، بهتر آنست
مقاالت بعدي فقط براي آن كسان است كه . مقالة كاربردي ديگر، سراغي نگيري

و . زيرا ميدانم كه به درد غير اهل عمل نخواهد خورد. از اين مرحله گذشته اند
ا طمأنينه، بي شتاب و فزون طلبي، اين پس آرام و ب. چه بسا به ضررشان باشد

اي  هكيفيت متعالي را بدست بياور و ذهني را كه عمري توسط آن شرطي شد
متوقف كن، چه اگر قرار است برخوردار از خيري آسماني گردي بي شك پس از 

   .اين مرحله خواهد بود
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دهگانة ظاهري و هاي  اين حس. هايش قرار دارد"حس"انسان امروز زير سلطة 
 در خدمت باشند، سوار بر انسان شده، فرمانروايياي  هباطني بجاي آنكه وسيل

انسان امروز بندة احساسش است و تا وقتي اينگونه است راه به . كنند مي
تو . دور از دسترس است "بيداري"و . نخواهد شد "اهآگ". نخواهد برد "حقيقت"

بايد از زير سلطة حس هايت خارج شوي و آنها را به جايگاه اصلي شان يعني به 
ادراك از ( در انسان امروز، پنج حس ظاهر يعني المسه. خدمتگزاري بر گرداني

، )شنيدن ادراك از طريق( ، سامعه)ادراك از طريق ديدن( ، باصره)طريق لمس
، و همچنين پنج )ادراك از طريق بوئيدن( و شامه) ادراك از طريق چشيدن( ذائقه

ادراك از طريق ( مصوره ، قوة)ادراك از طريق تفكر( حس باطن يعني، قوة مفكره
ادراك از ( ، قوة واهمه)تصويرسازي، تصويرگيري از مثُل يا اتصال به عالَم خَيال

و قوة حس ) ق آگاهيهاي ذخيره شدهادراك از طري( قوة حافظه) طريق توهم
شرطي . ، آلوده اند)ادراك از طريق جمع اطالعات رسيده از چند حس( مشترك
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اين قوا براي آن وجود دارند تا تو بتواني ادراكات صحيح مورد . بيمارند. شده اند
اما وقتي شرطي شده باشند، وقتي بيمار . نيازت را از جهان هستي دريافت كني

هاي  اطالعات غلط، باعث تصميم گيري. كنند مي ات غلط مخابرهباشند، اطالع
و به مرور افسرده تر شده و . رود مي و آدمي به رنج بيشتري فرو. شود مي غلط

او از زندگي درك زيبايي . گيرد مي احساس فريبخوردگي سراپاي وجودش را فرا
يت حاكم و چون اين وضع. خواهد رسيداي  هنخواهد داشت و به پوچي آزاردهند

و اين يعني . گردد نمي حاصل "معرفت". شود نمي ميسر "شناخت"شود، پس 
آماده ها  اكنون براي پاكسازي و بهسازي تمام اين حس. نابودي، يعني هالكت

  .باش تا از حرف بگذري و دست اندركار سلوكي جانانه شوي
سه  چون قرار است. زمان و مكان خلوت و مناسبي براي خودت مهيا كن) الف(

قالَ آيتُك اَلّا تُكَلِِّم النّاس ثَالثَ ". و به سكوت روي. شب با كسي سخن نگويي
نشانة تو اينست كه در عين سالمت، سه شب با هيچكس : گفت("لَيالٍ سوِياً 

بهتر . نبايد آن را از دست بدهي. اين سه شب بسيار مهم است). سخن نگويي
در روز مانعي ندارد كه . ا صبح فردا بگيريآنست كه اندازة هر شب را از غروب ت

اما وراجي تحت هر عنوان و . بقدر ضرورت، و در حداقل كالم سخن بگويي
و اگر بتواني در روز هم سخن نگويي اين بسيار بهتر و . ممنوع استاي  هبهان

سكوت دراين سه شب، . را قطع كنها  پس در اين سه شب تلفن. كارآمدتر است
. يعني هم زبان، هم ذهن و هم قلب در سكون و آرامش است. همه جانبه است

اين . برخي زبانشان بسته است اما ذهن شان مدام در حال وراجي كردن است
لذا همچنانكه پيش از اين نيز . كنم، سكوت همه جانبه است مي تاكيد. فايده ندارد

از اين اي  هرتواند به نمي را عمالً نگذرانده است) 1شماره( گفتم آنكه مقالة قبلي
  .چون سكوت همه جانبه را نياموخته پس برايش امكانپذير نيست. مقال بگيرد
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دهگانه هاي  در اين شبها، بويژه شب اول، احساسات مختلف از سوي حس) ب(
 .خواهند تو را دوباره در اختيار خود بگيرند مي آنها. آورند مي بسويت هجوم

. ل گذشته بدنبال اميال آنها روان شويخواهند كالبد تو را تسخير كنند تا مث مي
شهوت، غضب، تماس با كسي، حتي نوشتن يا خواندن . بنده و برده شان باشي

اما تو نبايد در اين سه شب در اختيار . كنند مي چيزي، مدام تو را وسوسه
نبايد خود را در اختيار هيچ حسي قرار . قرار بگيريها  هيچكدام از اين حس

 نه تائيدشان. روي نمي حتي با آنها كلنجار. كني مي نگاه فقط آنها را. بدهي
 همان نگاه بي قضاوت را كه در مقال قبلي آموخته اي، بكار. كني نه تكذيب مي
  با هيچ. گيري مي

نه بدشان . شوي مي فقط با نگاه خنثي با آنها روبرو. شوي نمي حسي وارد مبارزه
 كني و از زير سلطه شان بدر مي زايلاينگونه آنها را . گويي نه خوبشان را مي را

خواهد باشد، هر چه  مي هر حسي كه. گيري نمي پس در اختيارشان قرار. آيي مي
بي قضاوت . خواهند به وجودت مخابره كنند، اين اصال مهم نيست مي كه
مهم اينست در اختيارشان . نسبت به هيچكدام حساسيت بخرج نده. شان كن نگاه

  .عمل نكني انتحت امرش .قرار نگيري
از سلطة . كند اما به واقع بيمار نيستي مي اين سه شبانه به ظاهر تو را بيمار )ج(

ديگر . در مسير رهايي. تو در مسير سالمتي. در حال خروجيها  شرطي شدگي
. حاضر نيستي كه بنده وار خود را در اختيار هر احساس و عاطفة كوري قرار دهي

تواند با كوچكترين القاء، تو را چون برده بدنبال اميال خود  نمي ديگر هر حسي
چه اين تغييرِ غيرمترقبه تعادلش . كند و بدن اين تغيير را احساس مي. رهسپار كند
و از آنجا كه به وضعيت قبلي عادت كرده بود اينك احساس . زند مي را بر هم

قيقت هيچ در ح. و اين به سبب ترك عادت است. بيماري و سردرگمي دارد
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تو در مسير . بلكه دريده شدن حجاب هاست .بيماري و ضعفي در كار نيست
  .رسيدن به خوديت خود قرار گرفته اي

خواهد همواره بر تو سلطه داشته باشد و مانع رسيدن تو  مي ذهن مخرّب كه )د(
هشيار . زند مي به خوديت خودت شود، در شبهاي آخر دست به طرفند جديدي

قبلي اش كه هجوم احساسات جوراجور بود، نگرفت و اكنون با  طرفندهاي. باش
كند  مي گاه القاء. آيد تا تو اين سه شب را به پايان نبري مي وسوسة كارِ خير جلو

شايد با سخن گفتن از خير، به ديگران كمك ! كه برخيز و به كار خير رويم
سكوت طاقت برخيز و اين ! كمك است! سخن گفتن از خير كه بد نيست! رسانيم

و همانطور كه در شبهاي قبل بودي، . بازي نخور. هشيار باش! فرسا را بشكن
طي . و عهدت را در اين سه شب مشكن. خود را در اختيار هيچ احساسي قرار نده

. شوي مي وارد "نَمل"ابتدا به وادي . است) ع(اين مراحل شبيه سلوك سليمان
 خود بر گردند كه بر "مساكن" كه بايد به واديِ مورچگان، حس هاس ظاهرند

 "قوم سبأ"و . كه چون قوة القاءست كه پيك خوبي است "طير"بعد . گردند مي
، همان نفس است كه بايد تسليم سليمان "ملكه"و. باطن اندهاي  كه چون حس

بسم اهللا الرحمن " تجلي .و سليمان در اينجا روح الهي توست .شود مي شود كه
  . "الرحيم

اين سه  ش از اين بر مسير سلوك الي اهللا بوده باشي و اينك نيزاگر از پي )س(
شب را به نيكي به پايان بري، به خواست و لطف الهي، چيز ارزشمندي از 

اين نيروي زنده و . يك نيروي مددكار و قابل اعتماد. شود مي "زاده"خوديت تو 
. رجاتي استگويند كه داراي مراتب و د "غالم"كارآمد را در علوم باطني قرآن 

در سورة مريم چنين  )ع(بياد داشته باش كه زكريا. است "غُالماً زكياً"بهترين آن 
شايد اگر روزي خداوند ياري . نعمتي خواست پس سه شب سكوت بر او امر شد
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اكنون آنچه كه مهم است بركت اين سه . بپردازيم "كلمه"دهد به تفسير اين 
سلطه و اسارت احساسات و عواطف خارج، و كه از زير اي  هتو خواست. شب است

اين . پس از پاداش آن بهره مند خواهي شد. به بندگيِ حقيقت محض در آيي
  .خود متعالي. پاداش، آغاز تجربة رهايي و خود بودن است

ها از "حس"در پايان اين سلوك، چنانچه با موفقيت گذرانده شود تمامي  )ص(
و چون . ان بازگشته و خدمتگزار تو خواهند بوداربابي افتاده و به جايگاه اصلي ش

تو، قواي . كنند نمي پاكسازي شده اند دگر اطالعات غلط به وجود تو مخابره
وقتي اين روند در . بدر آورده و مطهر نموده ايها  حسي خود را از شرطي شدگي
ساعتي از شبانه روز كه خواستي به  تواني در هر مي وجودت ملكه شد، پس از آن

و هر بار تر و . هاست "حس"اين كار مثل به حمام بردن . ن كيفيت وارد شوياي
. آورند كه بايد در اختيار تو باشند، نه افسار گسيخته مي و به ياد. شوند مي تازه تر
. آنها تصميم گيرنده نيستند. به مجاري آگاهي بدل شده اندها  "حس"اكنون 

خوديت توست كه تصميم گيرنده  و اين. صرفاً مجراهايي براي جذب آگاهي اند
كامال در اختيارشان بودي و . بردي مي بسرها  پيش از اين در بردگي حس. است
اين . تو حس هايت نيستي. اما خودت نبودي. كردي خودت هستي مي فكر

و اين اتفاق يك . آنها صرفا وسايلي در خدمت توأند. آنهايند كه از آنِ توأند
آنكه باال بود و رياست . است "عاليها سافلَها"آن بقول قر. دگرگوني بزرگ است

و اكنون تو خودت . به جايگاه اصلي اش برگشت. داشت به پايين كشيده شد
پس . خردمندي خودي در مرز عشق و. آزادشده از تاثيرات كور و مخرب. هستي

  "و ما توفيقي اال باهللا". توان آن را داري كه به سلوكت ادامه دهي
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خود را بشكن . محترمانه بر خاك قدم بگذار. به طبيعت بكر. به بيابان برو )الف(

غرور را كنار بگذار مگو صورتم كثيف مي شود يا لباسم . و پيشاني بر خاك بگذار
نقطة اتصال انرژي حياتي . اين پيشاني به خاك گذاشتن بسيار مهم است. خراب
بگذار انرژي حياتي بچرخد و جريان داشته . ي به همان حال بمانلحظات. است
زمين . تو سر بر سينة مادر خود گذاشته اي. رها باش. به چيزي فكر نكن. باشد

آشغال . به رويش تف انداخته اي. تا بحال به او بي احترامي كرده اي. مادر توست
و . و بي توجه بوده ايتا كنون به ا... ادرار كرده اي. ته سيگار پرت كرده اي و

رها . پس گريه ات مي گيرد. اكنون با چنين سجده اي به آغوشش بر گشته اي
هميشه آمادة پذيرايي . مادرِ تو بي كينه است. هر چقدر مي خواهي زار بزن. باش

  .از توست
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. اينطور نيست. تا كنون فكر مي كردي كه همة خبرها در آسمان است )ب(
روزي كه زمين ( "يومئذ تُحدثُ أخبارها". زمين است در. خبرها زير پاي توست
و تو از . قضاوت آن آسماني است. پروندة تو زميني است). خبرهايش را بازگو كند
و اين از جهالت بشر است كه همواره آنكه را كه در زير . زمين غافل بوده اي

رمتي به مادرش آنكه بي ح. است، آنكه را كه متواضع است، مورد غفلت قرار دهد
 مشكل بسياري در همين جاست؛. روا دارد چه بسا كه از بركات محروم شود

آن چشمة گوارا زير پاي  )ع(اي مريم". بي توجهي به او. ناديده گرفتن مادر
به كجا مي نگري؟ آن بركت، از آن متواضعِ در سكوت، جوشيدن مي . "توست
در اينجا  "حيات"! مي گويمو چه ! آن آسمان، در باطن اين زمين است! گيرد

و دقيقا همينجا . اينجا نقطة تالقي تمامي انرژي هاست. جوشيدن گرفته است
  !واي بر انسان ظلوم و جهول. مورد غفلت قرار گرفته است

بگذار رابطه اي آگاهانه برقرار . خاك را لمس كن. دوباره به سجده برو )ج(
همان جايي كه زمين و آسمان . نسر از سجده بردار و به خط افق نگاه ك... شود

مؤنث  .همسر اوست .زمين زوجة آسمان است. به خط تماس. به هم رسيده اند
روح ات را كالبدت را زمين داده است .و تو محصول اين ازدواج مقدسي. است

. و يكي است و جدا نيست. و روح در باطن همين كالبد، نزول كرده است. آسمان
همواره ماديت و معنويت را جدا . اما تو آگاه به اين وحدت نيستي. در وحدت است

تا تك و تنها . براي همين تو را به بيابان آورده ام. شرطي شده اي. كرده اي
و دگر خود را . ز عمق وجودت درك كنييگانگي ات را با كل هستي، آن هم ا

تا اين كيفيت را در نيابي، عشق جوشيدن . تو همه اي و همه توأند. مجزا نبيني
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پس . اين كل، در تو النه كرده است. عالَم صغيري. تو محصولِ كلي. نمي گيرد
بايد به چشمة خويش . همه چيز در تو نهاده شده است. هيچ كمبودي نداري

همه چيز در . هي فهميد كه حرص و طمع چه احمقانه بوده استآنگاه خوا. برسي
. و آگاهي از اين نكته، خود شكوفايي است .خود توست فقط شكوفا نشده است

مال تو خواهد شد و دگر نياز به . "وقتي چيزي را بفهمي از آن عبور خواهي كرد"
  !حرص و طمع نيست

چه مسلمان باشي چه نباشي به . غرور را دور بينداز و دوباره به سجده بيفت )د(
تمام بزرگان اديان الهي و مكاتب باطني، ارزش بركات اين سجده . سجده بيفت
بگذار لحظاتي هفت نقطه از كالبدت بر . از چرخش انرژي مطلع اند. را مي دانند

بگذار هم . و جز پاكي مطلق را به ياد نياور. به چيزي فكر نكن. خاك آرام گيرد
يكي از سر و ديگري از پا جاري مي . از سراپايت بجوشند زمين و هم آسمان

بگذار ازدواج دروني . بگذارجاري شوند و در قلب ات به هم متصل گردند .شود
  .آنها را مجال كيمياگري ده. صورت پذيرد

فَأينَما "فرقي نمي كند . اكنون برخيز و به هر طرف كه خواستي روان شو )س(
بي ). به هر طرف رو كني رو سوي وجه خدا كرده اي( "تُولُّو فَثَم وجه اهللاِ

  .همه چيز در تو نهاده شده است. خواهش و بي آرزو باش
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. ساكت باش. اگر آن مراحل را به نيكي گذرانده اي، اكنون ساكن باش )الف(
پس . جايي نيست كه بروي. اينبار الزم نيست به جايي بروي. منتظر چيزي نباش

همانجا آرام . در عمق وجودت، فضايي اليتناهي است. در مركزيت خودت بمان
روشن ضميري و إشراق غالباً در سكون اتفاق مي . شدر طبيعت خود با. بگير
آنگاه كه دگر چشمانت براي . آنگاه كه دگر دست از جستجو كشيده اي. افتد

آنگاه كه همه جا را گشته اي، سرك . درك و دريافت چيزي له له نمي زند
آنگاه كه دگر هيچ . كشيده اي، و اكنون در سكوت عميق خود آرام گرفته اي

آنگاه كه . ظريه اي، هيچ طرح و تصويري تو را به بازي نمي گيرندفكري، هيچ ن
و اين اتفاق با بركت و نادر، غالباً آغازش با . منكوب شده است "خيال"حتي 

خنده اي . و اين خنده اي استهزاءآميز نيست. تو به جهان مي خندي. خنده است
آگاه  "هيچ"به  تو. نه به يك جهان، كه به هر دو جهان مي خندي. آگاهانه است

همه . جهان، هيچِ خود را به تو نشان مي دهد. و خنده بدين سبب است شده اي
بي . پوچ احمقانه است. نيست "پوچ"، "هيچ"اين . چيز در تو شكل گرفته بود
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 "نيستي"اشاره به . ، خردمندانه است"هيچ"آن . معني و خالي از ارزش است
چه هستي بي . نمي تواند باشد. ستنيستيِ كه از هستي لحظه اي جدا ني. است

اين . مترادف نيستند "هيچ"و  "پوچ". آن به كسري از ثانيه فرو خواهد ريخت
اما من . اشتباه را بسياري از سالكان كرده اند و در همين مرحله رسوب شده اند

  .ميخواهم تو از اين مرحله نيز به سالمت عبور كني
هيچ انديشه اي را . بيعت بكر خويشبه ط. دوباره به خلوت خويش فرو رو )ب(

از . آن ذات يگانه، فراتر از هستي و نيستي است. خالي از فكر باش. با خود نبر
سفر . داشته اي "إلي اهللا"تا به حال سفر . است "في اهللا"اينجا به بعد سفري 

حكايت وصل . ديگر استو اين حكايتي . اكنون سفر در خداست. بسوي خدا بود
همان . همان كه هيچ تعريفي را بر نمي تابد. همان ناشناختني. است "ذات"به

همو كه . همو كه منشأ حيات است. كه معرفت از او، إظهارِ عجز از معرفت اوست
هست و . همو كه حتي نيستي از او هويت دارد. اسماء از او سرچشمه گرفته اند

سكوت "در اين مرحله بايد . نا هر دو مادون اوستبقا و ف. نيست، محتاج اويند
در اين . يگانه راه است. ، تنها جاده است"تسليم محض". را بياموزي "مطلق

اگر مطلقاً تسليم . مرحله هر كلمه يا تصويري به سلوك ات خدشه وارد مي كند
در اينجا فنا شوي، برخوردار از ارزشي  و اگر. محوِ محو. باشي، محو مي شوي

. اي كه گاه بازگشت هيچ كس توان بازپس گيري آن را از تو نخواهد داشت شده
نه هستي و . تو به چشمة خويش رسيده اي. اين نيست شدن، بقاي مطلق است

هم اينجايي هم . نه اينجايي نه آنجايي. هم هستي و هم نيستي. نه نيستي
بي خود . ضيح استغير قابل تو... و البته كه همه جايي. و هيچ جا نيستي. آنجايي

هر چه بگويم، ! نه، من از هر توضيحي عاجزم! زور مي زنم تا آن را بيان كنم
  !، سكوتي همه جانبه، جواب آن است"سكوت مطلق"انگار فقط ! خراب كرده ام
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هرچه شلوغتر . در ميان مردم. اكنون موقع آنست كه در جمعيت باشي )الف(
. پارك يا بازار فرقي نمي كند. بي آنكه جلب توجه كني گوشه اي بنشين. بهتر

بايد بداني كه . بي آنكه به كسي زل بزني همه را در قاب تصوير خود داشته باش
اگر به بصيرت . ، در كدام زمان و چه مكاني بسر مي برياي و در ميان كياني

كسانيكه در خواب مي . رسيده باشي خواب بودن بسياري را به عيان مي بيني
تعامل مي كنند، در خواب سخن مي گويند، در خواب  روند و مي آيند، در خواب

در  اينان پادشاهاني اند كه. مي خورند، در خواب مي خندند و در خواب مي گريند
دست و پا مي زنند تا آنچه را كه خود . خواب، پادشاهي خويش را گدايي مي كنند

بازگشت به . و هم اينانند كه نيازمند بيداري اند! دارند، در خواب بدست آورند
و البته . برخي را خواهي ديد كه هنوز كورسوي نوري دارند! الوهيت خويش

نوري هرچند اندك اند، البته اميد به  آنان كه داراي. انبوهي نيز تاريك تاريك اند
  .بازگشت شان بيشتر است
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مخلوقات  خدمتگزاراگر چهار مرحلة قبل را به سالمت گذرانده اي، اكنون 
جز اين باشد دروغ مي گويي و سلوكي نداشته اي و فقط خود را بازي . خداوندي
كس و هيچ. گرفته است "ذات"ي از "نور"است يعني  "واصل"آنكه . داده اي

آن را جايي مي آويزد تا خلق اهللا به واسطة آن راه ! نور را زير ميز پنهان نمي كند
نشانِ . آن است كه مسير را درست آمده ايو حس خدمت خالصانه، نشان ! برند

. بازگرداندن آگاهانة اوست به خالق. عشق به خالق، خدمت به مخلوق است
سيري در ميان انبوه ! يستندآنها تنها خور ن. خدمت سالكان واصل چنين است

پس سالك واصل، بار ديگر آرامش ! فضيلت نيست! گرسنگان، خالف فتوت است
تا شايد جمعي يا الاقل معدود . ِ بي مثالِ جوارِ ذات را گذاشته به كثرت مي آيد

پس اين خدمت، بدان . و تو اينگونه خدمتگزاري. قابلي را به مائدة الهي بكشاند
ه، هرچه خواست، تو در خدمتش باشي، بلكه بدان معناست معنا نيست كه هرك

كه آنچه قرار است به او برسد، برايش واسطه اي نوراني باشي، نه مانع شوي و 
مادي يا معنوي . آنچه از وجودت ساطع شود، همان خير است. نه بخل بِورزي
ا بي و اختيار تو ر ي كه در وجودت دست اندركار شده"نور"زيرا . فرقي نمي كند

  .سر و صدا به دست گرفته است، كار خويش را نيك مي داند
تو بايد بتواني كيفيات . اين گهگاه ميان جمعيت بودن بسيار مهم است )ب(

يگانگي بايد . درونيِ كه در خلوت بدست آورده اي در ميان جمعيت نيز حفظ كني
اشته برايت فرقي ند "جلوت"و  "خلوت"چنان در وجودت شكل گرفته باشد كه 

برخي، در ازدحام و با جمعيت بودن، تعادلشان را به هم مي زند و اين براي . باشد
زيرا بايد با مردم مراوده داشت و به طورغيرمحسوس  .سالك ضعف بزرگي است

، غالباً از تواني الهي برخوردار مي "وصل"هر سالكي پس از . خدمتگزارشان بود
و . ابليت هاي هر كس متفاوت استمتناسب با استعداد و ق "توان"اين . شود
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هر . است كه مسير خدمتگزاري او را مشخص مي سازد "توان"دقيقاً همين 
اسمي از اسماءاهللا داراي نيرويي اليتناهي است كه ممكن است هر سالك را به 

البته اين بدان معنا نيست كه . نحوي از انحاء از نيروي خويش برخوردار كنند
لي است بلكه بدين معناست كه يك، يا چند اسم، بيشتر سالك از ديگراسماء، خا

گاه اسم . در او بارز شده اند و يا به بيان صحيح تر از طريق او عمل مي كنند
، و اين از روند آگاهي رسانيش "حكيم"در كسي بارز مي شود و گاه  "عليم"

در اين كيفيت، سر بر مي آورد كه  "فتاح"گاه از سالكي اسم . مشخص مي شود
و  "رازق"و  "هادي"و همچنين است اسماء. راه گشاي خلق اهللا خواهد بود

واصالني كه تحت اسمي خاص خدمتگزارند، نزد يكديگر به عبد آن ...  "شافي"
چون؛ عبدالعليم، عبدالحكيم، عبدالفتاح، عبدالهادي، . اسم شناخته مي شوند

و . خطاب است "عبداهللا"مع است به و البته آنكه حامل اسم جا... عبدالرازق و 
  .مقام جمع است. اسماء است اين از بزرگترين و كارآمدترين

قابل  "هبه". است "هبه"داده مي شود  غيرواصلآنچه كه گاه به سالك  )ج(
اگر كار خرابي كند، اگر نفساني عمل نمايد، و خودخواهي . باز پس گيري است

ين و آسمان، او را به تنبيه سختي مجازات پيشه كند، عالوه بر بازپس گيري، زم
اما  .براي چنين شخصي خود يك مادة امتحاني است "هبه"زيرا . خواهند نمود

زيرا . عطا مي شود هدية جاوداني اوست جهت خدمتگزاري سالك واصلآنچه به 
چه نفسي كه بخواهد . اش حاصل شده است "موت"، پيش از اين "واصل"

و اكنون كامال در ! شده است "فنا"او پيش از وصل، ! نفساني و خودخواه باشد
و طبيعي ! پس نيروهاي لطيف، به راحتي از طريق او عمل مي كنند! اختيار است

و چون خورشيد همه را بهره . است كه مي داند آنچه كه هست براي همه هست
اينان براحتي كار مي كنند، براحتي سخن مي گويند و هيچ ترس و . مند مي سازد
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اهللاِ ال خَوف علَيهِم و ال هم  أال إنَّ اَولياء"اندوهي به خود راه نمي دهند چه؛ 
  ."يحزَنُونَ

خودبخود به آن جريان . پس از وصل، الزم نيست كه فكر كني كارت چيست )د(
، به "توان"و كدام  "اسم"و در مي يابي كه از طريق كدام . كشيده مي شوي

ما سالك ! تو بخود نمي روي! تو را مي برند. يخدمتگزاري حق مشغول شده ا
آنكه به او آگاهي دهند مي داند كه فقط براي او نيست، پس . بي كار نداريم

او . آنكه به او تمكن مالي دهند مي داند كه با آن چكار كند. پخش كننده است
آنكه به او توان شفابخشي دهند، بي آنكه خود را شهره . توزيع كنندة خوبي است

و در چه زماني به حوزة توجه خود بياورد و يا  ند مي داند در چه كيفيتي، كه راك
و ... آنكه به او توان روح زايي دهند مي داند كه اليقان را كجا بيابد. مسح كند

  .البته قليلي از چند توان، يكجا برخوردارند
. يك سالك خود را از هر قدرتي خالي مي كند. تو بدنبال قدرت نباش )س(

اهل نمايش . او چيزي نمي خواهد. دقيقاً از اين روست كه قدرتمند جلوه مي كند
چه اينها . سلوك او براي قدرت طلبي نبوده است براي شهرت نبوده است. نيست

او . سالك، فقط تسليم محض است. همه بازي شيطان است و سلوك نيست
پس به او . ن مي گريزداو از كانون توجه ديگرا. را "مطلق". رهايي را نشانه دارد

. برخوردارش مي كنند بي آنكه طلب كرده باشد. مي دهند بي آنكه بخواهد
قدرتمندش مي كنند بي آنكه . آگاهش مي كنند بي آنكه خواهان دانستن باشد

پيروزش مي كنند بي آنكه بين شكست و پيروزي فرقي . بدنبال قدرت رفته باشد
  .كات تسليم محض استو اينها همه از بر... قائل شده باشد

  



  

  برخي از آثار نويسنده

  

  

  انتشارات كتاب آشنا        ترجمه قرآن كريم
  انتشارات كوير      شيخ عجب و تنبوري

  انتشارات كتاب آشنا      سه نيايش و داستان ربوبيت
  انتشارات عصر كنكاش          روح رباني

  انتشارات عصر كنكاش        مدرسه نامتعارف
  انتشارات عصر كنكاش        زره بزرگ 

  انتشارات عصر كنكاش        كلمات باراني
  انتشارات عصر كنكاش        هفت عمق آگاهي

  انتشارات عصر كنكاش        تفسير خَير
  انتشارات عصر كنكاش        چند تكه ابر

  انتشارات عصر كنكاش  )در شرح معاني سوره صافات(تفسير رهايي 
  انتشارات عصر كنكاش        كيمياگري باطني

  انتشارات عصر كنكاش  )در شرح معاني سوره الرحمن(تفسير مهر 
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