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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمه
  

  "يرخَ"تفسير 
  

متضاد . خوب، مقابل بد است. فراتر از خوب است ،خوب نيست به معناي ،خير
. از خوب و بد است براي همين است كه فراتر. اما خير متضادي ندارد. آن است

نه خوب است . فراسوي خوب و بد جايگاه اوست  -خدا، خير است -"واهللاُ خيرٌ"
. بدي است "شر". اي حائز اهميت است و اين نكته. است "خير"نه بد، بلكه 
اين اشتباه را  .خير، مطلق است زيرا .متضاد خير نيست پس .نسبي است

بد، مقابل خوب است  .و به شرك و دوگانگي وارد آمدنداند  بسياري مرتكب شده
خوب و بد . ها و بدها بر فراز همة خوب. خوبترين است "خير". خير مقابل نه

. آنها كه خوبند، هنوز در فاصله با خدايند. "ميهِأيد وقَفَ اهللاِدو ي"زيردست اويند 
ما بايد به  .هيچكدام واصل نيستند. همچنانكه بدان از او فاصلة بسيار دارند

 يهلَلله و إنّا إ انّإ". سو است سير و سلوك مان به آن .رجوع كنيم "خير"سوي 
  ."يرٌواهللاُ خَ". زيرا خير خداست. به معناي رجوع به خير است "ونَعراجِ

و . و آنكه در تضاد است در رنج است. تضاد استورطه آنكه خوب است هنوز در 
. ها، آرامش نيست زيرا در معركة دوگانگي .آنكه در رنج است، خوشبخت نيست

 "خير"بايد براي گريز از جنگ خوب و بد به سوي . آرامش در يگانگي است
نه در خوب . آرامش در خير است. تنها راه خالصي همين است. سلوك كرد



تبديل  .خير، نابود نشدني است اما خوب و بد از بين رفتني .است و نه در بد
  .يستندآني هستند و آني ن. روند آيند و مي مي .شدني

و صد البته دو معناي . خالق شان ذهن است. خوبي و بدي دو معناي ذهني اند
است تا يوم القيامه بايد در اين جهنم تضاد  يپس آنكه خدايش ذهن. نسبي اند

يگانه . اما خير، مطلق است! آيا مفري خواهد يافت؟. و دوگانگي دست و پا بزند
پس تا وقتي . نه در چشم او تضادها زير پاي اوست. است و متضادي ندارد

فاصلة بسيار  "خير"گرفتار تضادي و درگير معركة خوب و بد هستي، هنوز با 
اما آنكه واصل به خير است و در خير سكنا گزيده است، از تضادها رهيده . داري

چنين كسي هم بر خويش حاكم است هم بر . و به يگانگي نائل آمده است
كند همچنانكه حاكم بد جنگ  اد جنگ ميحاكم خوب ايج. جهان و جهانيان

شان در گرو اين تضاد و  حيات. زيرا اينان در تضاد با يكديگرند. افروز است
واهللاُ ". اما آنكه واصل به خير است بهترين حاكمان است. درگيري است
و اينگونه است كه  واصل به خير، صبر و تحملي شگرف دارد. "خيرُالحاكمين

با همه هست و در عين حال با هيچ . همه را به زير بال و پر خويش گرفته است
هم با بدان تعامل دارد هم با . واصل خير با همه در ارتباط است. كس نيست

در قرآن، هم مكالمه با بدان را . كند اش را با هيچكدام قطع نمي مكالمه. خوبان
و اين . معاهده و عهد و پيمان نيز جاي خود دارد. بيني هم تكلم با خوبان مي

  .كامال در جايجاي آن مشهود است
براي بشر در حال اضمحالل . برسيم تا آرامش جاودان بيابيم "خير"ما بايد به 

آن . براي رسيدن به اين نقطة مقدس بايد از ذهن بگذري .جز اين راهي نيست
و بد تعريف هاي ذهني است و  زيرا همانطور كه گفته شد، خوب. را متوقف كني

ما با خوردن از ميوة ذهن، . در اثر خوردنِ ميوة ممنوعه حاصل آمده است



در آنجا همه چيز مهيا بود نياز به  !و از بهشت رانده شديم! سوءاتمان را ديديم
اما براي بسياري ! هنوز هم مهياست اگر ذهن مخبط، متوقف گردد! فكر نبود

و ناممكن است زيرا پروردگارشان را ذهن شان وصول به اين بهشت، سخت 
اين . تو را از اين جهنم مي رهاند و به خير مي رساند ،مراقبة راستين .گرفته اند

از اينكه خوب هستي دل خوش مدار زيرا هنوز در وسط ! را مي گويند سلوك
و از اينكه بد هستي دل بد مدار، چه از آنجا نيز راه خروج . معركه هستي

نه خوبي، خوب تمام است نه بدي، بد . نه خوبي پايان راه است نه بدي .مهياست
  .آنچه كه مي يابي خوبي و بدي است توأمان. تمام

 اگر كسي اين تضاد را به درستي دريابد، از آن خروج كرده است و حقيقتاً
 "صلح كل"اين چنين كسي در . مأوا گزيده است "دارالسالم"در . رستگار است

نه با . درگير نيست. يعني تضادهاي ذهني را پشت سر گذاشته است .است
و اگر با معضلي پيكار كند، پيكارش خود . خودش و نه با هيچ پديدة ديگر

  .و نه از كينه و خباثت. انگيخته است و نه از سر نفرت
پاك، پاك است از هر آن چه . واصل به خير، واصل به پاكي و معصوميت است

براي همين . پذيرد ، هيچ وصفي را نمي"سبحان". وب و چه بد، چه ختصور كني
  ."واهللاُ خيرٌ". است "خير"

او تحت . گذشته است اما أثر گذاري بال منازع است ،ثرپذيرياواصل به خير،  از 
او رسته است و به شأن خويش . تأثير هيچكدام از طرفين تضاد قرار نمي گيرد

تواند در  اي نمي است كه هيچ پديدهوجود او چون خأليي شگرف . مشغول است
ابتكار  .گردد زيرا به محض ورود، غرق گشته و محو مي. آن آشوب ايجاد كند

  .عمل همواره در دست واصل خير است



ها از كوره  مثل احمق. اش براي همه جا دارد واصل به خير، در فضاي فراذهني
ها را همانگونه كه هستند مي بيند  او پديده. بدر نمي رود و وامصيبتا نمي گويد

و  .كند تحريف شان نمي .چه خوب باشند چه بد. پذيرد شان را مي واقعياتو 
خوب و بد، . مي گردد "مصلح كل"دقيقا با اين پذيرش و عدم انكار است كه 

برايشان مهيا  "خير"چه بدانند چه ندانند همواره در بستري جريان دارند كه 
همين  "عقَيما وف يرُالخَ"معناي . ، هر دو اسير خيرندخوب و بد. نموده است

براي . بيند حتي اگر جان از تن به در رود واصل به خير جز خير نمي .است
. خيرند سناريوي همه بازيگران. چيزي خارج از اقتدار خير نيست چنين كسي،

 ت،اين خير است كه حاكم مطلق اس از منظر أعلي. و او به اين نكته آگاه است
  .اما از منظر ذهن، يا خوب حاكم است يا بد. نه خوب و نه بد

چيزي است . زيرا محدود، داراي ضد است. اليتناهي است. محدود استخير، نا
 و فقط . ال ضد استاما خير، بِ. جلويش را گرفته و محدودش ساخته است كه
. نيستنام . مركب نيست. پس خير، چيز نيست. ال ضد است كه اليتناهي استبِ

. "واهللاُ خيرٌ". خداست. خير، خير است. صورت نيست. رنگ نيست. شكل نيست
زيرا ما نمي دانيم خير يك . ناشناختني است. از اين رو خير، قابل تعريف نيست

ما به خير ايمان داريم ! و در لحظة بعد كدام است؟! چيز در اين لحظه چيست؟
  .چون هست اما از چيستي اش بي خبريم

خير، . نه و آري هر دو در دامان اوست .آري را شامل است هم نه را خير، هم
و البته كه خير، آزادي بي حد و حصر است . يك آزادي است نه يك طرح بسته

خير و اختيار . "واهللاُ خيرٌ"! جز اين باشد چگونه گنجايش خداوندي را داراست؟
  .صاحب اختيار است تنها اوبه واقع  . خير، صاحب اختيار است. از يك ريشه اند



صاحبانِ  ).رستگاران( اند ، مفلحين)آزادگان( اند واصالن به خير، مخلَصين
واصالن به خير به دنبال ثواب نيستند چه آنها در خود خير  .اند ظرفيت عظيم
در حسرت پاداش . اين خوب و بد است كه بدنبال ثواب است. اند مستقر شده

و ". د و آنچه انجام دهد خير استآنچه بگوي. واصل به خير، خودش است. است
دقت كنيد، آيه ! فعلِ خير بر آنها افكنده شده است "يراتالخَ علَم فيهِلَا إينَوحأ

فعلِ "گويد  بلكه مي. نمي گويد كه به آنها وحي كرديم تا خير را انجام دهند
 "خيرات"پس . يعني آنچه كنند خود خير است. تبر آنها وحي شده اس "خير

 "ابقون، اينانند لسأ  ."ونَحفلالم مه كولئاُ و يراتالخَ مهلَ كولئاُ"براي آنهاست 
سارِيونَع ي الخَفيرات و پيشوايان اينانند . "ونَقُها سابِم لَه"و جعلناهم أئم ه
يأمرِبِ ونَهدنا و يهِلَا إينَأوحالخَ علَم فبرگزيدگان اينانند  . "يرات" نَّإ وهم عا نَند
و هر كس را راهي است كه بدان روي مي آورد پس به . "األخيار ينَفَصطَلما

پيامبر . "يراتالخَاوقُبِاستَيها فَلِّوم وه هلٍ وِجهكُل و "سوي خيرات پيشي گيريد 
حتي . خاص نيستفقط براي عده اي . مين استلعالَه لحمر .اسالم، خير است

 .مهربان است .نيان استرحمتي براي همة جها. روانش نيستيفقط براي پ
فراسوي . او مظهر خير است. رئوف و رحيم است ،به قول قرآن. رحمت است

  .ستوا جايگاه نيك و بد
 .مخلَص شو. از خوب و بد جهش كن. سكنا گزين "خير"تا دير نشده در 

اصل آرامش، . اصلِ فعل در اين مركز است. خود را از تضاد بِرَهان .خالص شو
در اين و جاودانگي اصل بودن، اصل الوهيت، اصل پاكي، اصل معصوميت 

  .مركزيت را در ياب. مركزيت است
اگر به قصاص اجازه داده است اما مي گويد اگر ببخشي بهتر است، تو به خير 

مي گويد از ميان سخنان، بهترين را  اگر. ببخش. به بهتر عمل كن. عمل كن



را  اگر اجازة پيكار و جدال .ياببهترين را در. تو به خير عمل كن تبعيت كن،
. از بهترين تبعيت كن صلح بهترين است، "يرٌلح خَالص"داده است اما مي گويد 

اگر هم از نعمت دنيوي مي گويد و هم از نعمت اُخروي، و . بدنبال صلح باش
اگر از شب ها و . يابتو نعمت اُخروي را در. "يرٌه خَرَواآلخ"كند كه إذعان مي 

يلَلَ". القدر را درياب روزها مي گويد، تو ليلهفقه  ،اين شيوه. .."يرٌخَ درِالقَ ه
كشند و خالصانه به  خردمندان، خيرات را بيرون مي .ولي األلباب استاُ القرآنِ

. را تبعيت كني ها اما تو موظفي بهتريناند  همة آيات خوب. آن عمل مي كنند
همواره از  "واتَّبِعوا أحسنَ ما أُنزِلَ إلَيكُم من ربكُم"اين فرمانِ خود قرآن است 

 ."از سوي پروردگارتان نازل شده تبعيت كنيد كه آنچه بهترينِ

تفسير مرده، . اند زيرا هم خدا و هم كالمش زنده. قرآن را تفسيري زنده بايد
و . گي استتفسير مرده، ناهماهن. نه كارآمد است نه نجات بخش. درمانگر نيست

مخلَص . رساند به نميتفسير مرده، ما را به حيات طي. ناهماهنگي دردسرساز
هماهنگي جز  .كه زنده، زندگي بخش است ؛زنده را تفسير زنده بايد. مي كندن

يش قرآن ب امروزه .ته ايدبه كالم خدا حرمت گذاش است كه اينگونه و اين نيست
آنان كه مي دانند و مي توانند  .از هر زمان ديگر طالبِ نگاه و تفسير زنده است

بايد شجاعانه به اين حوزة مقدس وارد شوند و بشر امروز را كه طعمة برداشت 
  اهللاِ ندم عو أجرُه. آورند، نجات بخشندهاي خطرناك، خونبار و خفقان 

  
  يرٌ و أبقيواهللاُ خَ

  مسعود رياعي
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  تفسير سوره حمد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة حمد

  

) 2(ألحمد للّه رب العالَمينَ) 1(بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
إياك نَعبد و إياك ) 4(مالك يومِ الدينِ) 3(الرَّحمنِ الرّحيمِ

صراطَ الَّذينَ أنعمت ) 6(إهدنَا الصراطَ المستَقيم) 5(نَستَعينَ
  )7(علَيهِم غَيرِ المغضُوبِ علَيهِم ولَا الضّالِّينَ

حمد از آنِ خدايي است كه ) 1(به نام اهللا كه رحمن و رحيم است
مالك روز دين ) 3(حمن و رحيمر) 2(پروردگار جهانيان است

ما را به ) 5(طلبيم مي فقط تو را بنده ايم و فقط از تو ياري )4(است
به راه آنان كه نعمت عطايشان ) 6(صراط مستقيم هدايت نما

كردي، نه راه آنان كه بر آنها خشم گرفته اي و نه آن كسان كه 
  )7(گمگشته و حيرانند

  

  



 

 

 تفسير خير

6

به نام بي حـد و  . نام آزادبه . به نام مطلق. به نام خدا، نه به نام كس ديگر
كـه هـيچ كـس بـه حـقِ       "ناشـناختني "به نام آن . ه نام اليتناهيب. حصر

به نام آن كه معرفت . "ما قَدرواهللاَ حقَّ قَدرِه". شناختش نائل نگشته است
 بـه نـام او كـه آزاد اسـت و بـه چنـگ      . از او، إظهار عجز از معرفت اوست

به نـام  . فراتر از هر تصور و خيال. به نام او كه فراتر از ذهن است. آيد نمي
رَد ناداو كه هيچ مرغ بلند پروازي و هيچ انديشة بلندي به كنه  ش پي نَبـ .

"كعرِفَتقَّ مح رَفناكبه . به نام او كه فراتر از هستي و نيستي است. "ما ع
در  "بإسم"و اينگونه است كه الف . داند كه چيست مي نام او كه تنها خود

هيچ قاعـده اي بـر   . اين خالف گرامر عرب است. ديد شده استناپ "بسم"
تنها جايي كه ايـن  . و اين يك استثناء بزرگ است. حذف آن داللت ندارد

بينـي   مـي  حتي در مـتن قـرآن آن را  . ناپيدا شده است همين جاست "ا"
در غيبـي   "بسم اهللا الرحمن الرحيم"ولي در . "فَسبح بِإسمِ ربك العظيمِ"
ذهـن،  . "عرَفت اهللاَ بِاهللاِ". خدا را بايد با خدا شناخت. جاب برانگيز استإع

و اين در آموزة بزرگـان بخـوبي   . مركب مناسبي براي شناخت خدا نيست
مـا  "در وافي آمـده اسـت   ) ع( در حديثي مروي از امام رضا. مشهود است

وااهللاَ غَيرَهمهفَتَو ن شَيءمتُم مهغير از آن چيزي اسـت   ، شناخت خدا"تَو
  ."ايد هاي وهمي خود به آن رسيده كه شما با دريافت

آن را ورق . پردازم نمي اما بسم اهللا الرحمن الرحيم، به تجزيه و تحليل آن
. روم نمـي  به راهي كه ديگران رفته اند. گسلم نمي بافتش را. كنم نمي ورق
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. تجزيـه اسـت  غيـر قابـل   . است "كل واحد"بسم اهللا الرحمن الرحيم يك 
اولـين نشـانه   . است "يك"بسم اهللا الرحمن الرحيم، . يك كل هستي ساز

إنّـا للّـه و إنّـا إلَيـه     ". همـه چيـز اسـت و فراتـر از هرچيـز     . آية اول. است
من نيز بايد بخشنده . براي بازگشت بايد آمده شوم. من آنجاست "راجِعونَ

ن جنس شـوي تـا بـه    بايد از آ. اين قانون هماهنگي است. و مهربان گردم
وصلة ناجور راه به بسـم اهللا الـرحمن   . تا به آنجا راهت دهند. آن بازگردي

جز اين راهي . بايد تو نيز بخشنده و مهربان گردي. الرحيم نخواهد داشت
اگـر  ! اسماءاهللا بسيارند. جز اين باشي به جاي ديگري خواهي رفت. نيست

 روبرو "شديد العذاب"با  خشمگين باشي و با ديگران به خشم رفتار كني،
روبـرو   "مكـار "اگر فريبكار باشي و با مردمان حيله به ورزي، با . شوي مي

لّ "اگر به گمراهي ديگران مشـغول باشـي، بـا    . خواهي شد ضـمالقـات   "م
خـواهي   "متكبـر "اگر تكبر را پيشة خود كني بـه چنـگ   . خواهي داشت

ي اسـت كـه بـاطن نيـز از آن     اين همان قانون هماهنگ... و هلُّم جرّا. رفت
تا وقتـي بسـم اهللا   !  ؟"فَأينَ تَذهبونَ"! رويد؟ مي پس كجا. كند مي تبعيت

روي؟ رو سوي كه كرده اي؟ ايـن مسـير،    مي الرحمن الرحيم هست، كجا
و نرم بـر  . سرشار از آرامش است. آزاردهنده نيست. نرم است، لطيف است

. م اهللا الـرحمن الـرحيم مجـوي   رستگاري را جز در بس. سخت پيروز است
در . اين وجود بخشنده و مهربان، مختص يك اقليم و يك فرهنگ نيسـت 

جهانيـان را  . يك مفهوم جهـاني اسـت  . انحصار هيچ فرقه و مذهبي نيست
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. سردرِ سور آن است. بسم اهللا الرحمن الرحيم پيام قرآن است. شامل است
چكيده و ملخّص . آمده استتمام قرآن در بسم اهللا الرحمن الرحيم جمع 

 چگونـه ، الـرحمن الـرحيم رنـگ و بـويي نگرفتـه     آنكه از بسم اهللا . آنست
 و اين آيه صفت بـارزة اسـالم و مسـلماني اسـت    ! توان مسلمان ناميد؟ مي

بـي  . كافيست بـه آن عمـل كنـي   . چون نيك بنگري حلّال مشكالت است
تو برده اي و . ن باشيحيله و فريب، بي توقع و بي انتظار، بخشنده و مهربا

. زيرا در حركت خدايگونگي، خدايي مستتر است. شده اي "وصل"به آني 
مردمـان  . بسم اهللا الرحمن الرحيم حتي قبل از ظهور اسالم نيز بوده است

كافي است به خود قرآن مراجعه كني تا اين نكته را . شناخته اند مي آن را
نويسـد   مـي  اش به ملكـة سـبا   امهدر ابتداي ن) ع(آنجا كه سليمان. در يابي

اي كسـاني كـه از بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم      . بسم اهللا الـرحمن الـرحيم  
، بدانيد خداوند از روحـش  تان، رحمانيت و رحميت است و مرجع ايد آمده

و  خشــندگيب. ي او دارد عمــق وجودتــان رائحــه .در شــما دميــده اســت
يات چون رفتن، خلق  "راه"پس به  . تان است ي فطرت مهرباني، خميرمايه

بـه   مـل ع. معنايش همين است فتنر "في سبيل اهللا"به . او داشتن است
امنيـت در ايـن   . خانه اينجاسـت . اه نجات استربسم اهللا الرحمن الرحيم 

ها علَي". رهاند مي اين نوزده است كه شما را از آن نوزده. نوزده حرف است
، نوزده نيروي شـديد و سـخت   اين زندان آتشينتعلقات، بر . 1"تسعه عشَرَ

                                                            
  30مدثر  - 1
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. انـد  كه تو را از درون و بيرون احاطه كـرده  نيرويينوزده . اند گير گماشته
شان را از طريق پنج حس ظاهر، پنج حـس بـاطن، دو    كه سيطرههمانان 

ي شهويه و غضبيه و هفت فلك تأثيرگذار، بر تـو و ادراك تـو مسـلط     قوه
اگر اين قوا، اطالعات نادرست بـه وجـود تـو سـرازير كننـد،      چه . اند نموده

 2.مسلماً ادراكات نادرست و اسارت بار در وجودت شـكل خواهنـد گرفـت   
بسـم اهللا الـرحمن    جز بـه نيـروي   نوزده ممكن نيست اينخروج از سلطة 

. گذشت و بزرگواري. بخشندگي و مهربانياين چيزي نيست جز و . الرحيم
آن براي . به بسم اهللا الرحمن الرحيم عمل كن! و نرم بر سخت پيروز است

بدان كه هـر ذكـري، عملـي دارد كـه متناسـب بـا       . عمل نازل شده است
ه إِلَ" .اي همان ذكر استمعن رفَعـح يالملُ الصب و العالطَّي مالكَل دصعي يه". 
داننـد   بسياري اين نكته را نمي. شود ميكارآمد . رود با عملش باال مي ذكر،

. گويي بايد آگاهي بخش باشي مي "عليم"اگر  .جنبد هايشان مي و فقط لب
ن بسـم  را ذاكري، بايد گشاينده گره از كار ديگران باشي و ايـ  "فتاح"اگر 

بگـذار در وجـودت    .پس بخشنده و مهربان شـو . اهللا الرحمن الرحيم است
كـار را  . اي تو اينگونه به تمـام قـرآن عمـل كـرده    . به بار بنشيند. گُل دهد

يك تعليم بزرگ از هـزار  . اند آيات را يك آيه كرده. اند براي تو آسان كرده
تـا ديـر نشـده در بسـم اهللا     . تعليم بزرگ را درياب. تعليم ديگر برتر است

                                                            
التي از هاي ظاهر و باطن، در مقا حسي هفت ملك و نيز  برخي از راهكارهاي خروج از سلطه - 2

  .مطرح شده است "چند تكه ابر"و نيز  "كلمات باراني"كتاب 
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 بخشنده و مهربان باش. در اين كيفيت بمان. الرحمن الرحيم سكنا گزين
  . را پاس بدار "تَخَلَّقُوا بِأخالقِ اهللا" و

  ألحمد للّه رب العالَمينَ

براي رسيدن به بسم اهللا الرحمن الرحيم بايـد بـه نيكـي از الحمـدهللا رب     
ايـن  . بايد حمد را تقـديم پروردگـار جهانيـان نمـايي    . العالمين گذر كني

انـد   حمد را سپاس و ستايش ترجمه كرده. اي حياتي و ضروري است نكته
و  "روح ربـاني "از آن در كتـاب  . اسـت ه و واژههـا   اما فراتر از ايـن حـرف  

آن نيرويي لطيف و مصـداق  . ام به تفصيل سخن گفته "مدرسة نامتعارف"
اش  حمد گزاردن در أعلي مرتبـه . وجود به ظهور رسيده است. ظهور است

گفـتنِ واژه نيسـت،   . آنست كه تمام وجودت را تقديم رب العالمين كنـي 
بـا الـف و   . از آنِ اوسـت  "حمدال"و . يك تسليم محض. تقديم وجود است

چـه كسـي تـوان سپاسـگزاري     . همه چيز را شـامل اسـت  . الم آمده است
اگر چيزي را نگرفتـه  . وجود يافته است. آنكه به ظهور رسيده است! دارد؟

بايد برخوردار شده باشـي، بـه   ! باشي، ميخواهي سپاسگزار چه چيز باشي؟
ايـن باشـد نقـض غـرض      جز. ظهور رسيده باشي تا سپاسگزاري معنا يابد

حمد پيش از آنكـه واژه  . مداحي چيز ديگر است. حمد، مدح نيست. است
تو آنگاه سپاسگزار پروردگارت هسـتي كـه تسـليم    . باشد، يك عمل است

الحمـدهللا يعنـي مـن از آنِ    . پـذيراي طـرح هسـتي باشـي    . حقيقت باشي
ي تو و الحمدهللا يعني پذيرا. روم نمي حقيقتم و جز در مسير حق به راهي
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الحمـدهللا  . هر چه كه باشد، برايم رهـايي اسـت رحمـت اسـت    . حكم توأم
تمـام  . نعمات از سوي توستتمام . دانم مي يعني تنها تو را مؤثر در وجود

ذكر الحمدهللا از اذكار . تمام ظهورات در اختيار توست. نيروها از آنِ توست
حـينَ  "قرآن موعدش را آنگاه دانسته كه به ظهر در آييـد  . قدرتمند است

تو ظهـورت را از او  . است "ظهور"و اين خود اشاره اي مكرر به  ."تُظهِرُونَ
تـر   با تقـديم آن اسـت كـه وجـودي عـالي     . اي، پس تقديم اش كن گرفته

چنانچه اين ذكر جليل در وجودت جريان يابـد، تـو   . دريافت خواهي نمود
و فراموش نكـن كـه ايـن سـوره را     . تكليفت روشن است. اي يكپارچه شده

و اين در روايات آمـده  . كند مي ، مرده زنده"حمد"و . اند سورة حمد گفته
خدا با نزول حمد، با دادن سبع المثاني، بـر  . "حيات طيبه"زنده به . است

محمـد   ةُمـ أ". اسـت ) ص(صفت امت محمد  حمد،. نهد مي پيامبرش منت
رد امانتي كه از عمق وجود تو، . هي استرد امانت ال حمد،. "هم الحامدونَ

حمد، بسـيار  چه . گشايد سوار بر كلمه حمد، به سوي رب العالمين پر مي
 خلق را گسـترش . كند مي رب العالمين، با حمد كار. كارآمد و بزرگ است

. آيـد  مي كاري است كه از او بر اين. "لَأزِيدنَّكُم"بخشد  مي زيادت. دهد مي
از اين روسـت كـه   . كند و كيمياگر بزرگ، خداست مي كيمياگري "حمد"

 از ديگـران . هيچكس ديگـر اليـق حمـد نيسـت    . حمد، فقط خاص اوست
اين حمـد اسـت و خـاص    . توان حامد آنها بود نمي اما. توان تشكر كرد مي

پروردگاريش تمام . سترب العالمين، پروردگار همة عوالم ا.  رب العالمين
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ربِ يك نـوع و  . گيرد مي همة جهانيان را در بر. شود مي ها را شامل جهان
تمام نيروهاي هستي ساز، تحت أمـر  . ربِ عالمين است. يك جنس نيست

و حمـد نيرويـي   . كني مي اويند و تو حمدت را تقديم چنين تجلّي بزرگي
شناسـي برابـر    يمـ  لطيف و خالص است كه با هيچكدام از نيروهـايي كـه  

بـراي همـين بـه    . شـناخت  نمي فرعون، رب العالمين را. برتر است. نيست
ــي ــر كيســت؟  ) ع( موس ــالمين دگ ــن رب الع ــت؛ اي ــو رب "! گف ــا ه و م
حال . و همين بي معرفتي و بي تسليمي باعث شكستش شد!  ؟"العالَمينَ

نيان همه در جهانها و جها. آنكه قرآن رب العالمين را به تو شناسانده است
. رشد آنها، رفع نيازشان، و هدايت شان با رب العالمين است. سيطرة اويند

 ."ربنَا الَّذي أعطي كُلَّ شَيء خَلقَه ثُم هدي". او صاحب حمد است

  الرَّحمنِ الرَّحيمِ

رحمن و رحـيم در وجـود او   . و اين رب العالمين، بخشنده و مهربان است
ي  ي اول و هم در آيه ، هم در آيهاند براي همين مكرر آمده. اند تجلي يافته

باري تعالي واحد  ي اول يعني ذات آيهاين بخشايشگري و رحمت، از  .سوم
يعنـي  ايـن  و . اند ظهور يافته درخشند مي ي سوم آمده و اكنون در اين آيه

رب العالمين، رحمن و . هستي بر اساس عشق و رحمت شكل گرفته است
ن كُـل   . و اين عطف بيان است. رحيم است ل كُل مـداگر خواستي آن را ب

بارانش كه ببارد زمين مؤمن و كـافر  . سترحمن، بخشايشگري عام ا. بگير
و رحيم، . شود مي همه را شامل. رحمتش عالمگير است. كند مي را سيراب
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 اليقـان و شايسـتگان را برخـوردار از رحمـت ويـژه     . رحمتش خاص است
اما چه در ابتدا و چه در انتهـا، ايـن   . نشاند مي انبياء و اولياء به بار. كند مي

 فَيضاني است كـه بـه يـك رود   . را اشاره دارند يك كل. دو صفت، واحدند
رحمت، . هستي است ي جوهره. و آنگاه اين اقيانوس رحمت است. ريزد مي

تـرين معـاني    از ساده. مصاديق بسياري را شامل است. معاني وسيعي دارد
 تـرين آن كـه جـز اوليـاء آن را درك     فهمند تـا غـامض   مي كه عوام آن را

در معنـاي رحمـت حتـي مجـازات     . است كنند، همه و همه را شامل نمي
پـدر و مـادري    تنبه دادناما اين مجازات همچون . نمودن نيز نهفته است

رشد دهنـده و  . مخرب نيست. اند است كه نيكي كودكانشان را اراده كرده
بدترين مجازات خداي رحمن، محروم . يك تنبه است. آگاهي بخش است

قهـر  . ذار كردن استبنده را به خود واگ. از عشق خويش استبنده كردن 
. و اين بدترين آتش اسـت . رو ننمودن و نظر نيفكندن است. معشوق است

و . سـوزي  مـي  حتي اگر سالمت باشـي همـواره از درون  . عذاب اليم است
. او نـورِ لطيـف اسـت   . گـويم  مـي  دانند كـه چـه   مي صاحبان عشق و خرَد

ي  اين رحمن رحـيم در آيـه  زيرا . اند لقاء كنندگان، لقاءش كرده. زيباست
و . تجليِ بزرگيك . نوراني است يوجود .سوم، تجلّي بزرگ آيه اول است

خداوند آدمـي  ( "و خَلَقَ اهللاُ آدم علَي صوره الرَّحمن"در روايت آمده است 
  .نكته اشاره به اين تجلي استاين  و ).را به صورت رحمن آفريد
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  مالك يومِ الدينِ

بـر راه   و آنگاه كه. اي هآنگاه كه راه را يافتي، دين را يافت. است "راه"دين، 
. راه حقيقـت اسـت  . اما اين دين هر راهي نيسـت . اي شدي، ديندار گشته

. و هر دو در مفهومي بلند، يكـي اسـت و صـحيح اسـت    . حقيقت راه است
ريشـه در حقيقـت   . شان ذهنـي اسـت   دين. بسياري توهم دينداري دارند

و . بـر اسـاس عـادت اسـت    . است روانيبر اساس تلقين و فشارهاي . ندارد
سـخن  . ام كه عقيده، ايمان نيست و بارها گفته. مندند نگونه افراد، عقيدهاي

 بلكه "اعتَقدوا بِاِهللا و رسوله"گويد كه  نمي اي هيچ آيه. قرآن از ايمان است
. بافتة ذهن اسـت . اعتقاد، ايدئولوژي است. "ءامنُوا بِاهللاِ و رسوله"گويد  مي

يـك زنـدان   . هـر نـوعش مخـرب اسـت    . و ايدئولوژي نجات بخش نيسـت 
. زدگي اسـت  مصيبت عظمايش ايدئولوژي. جهان را ببين. خفقان آور است

چـون ايمـان باشـد بـه آن هـيچ نيـازي       . ايمان بياور؛ اعتقاد را دور بينداز
و ايمـان منبعـث از حقيقـت    . بخش است ايمـان اسـت   آنچه نجات. نيست
فاوت اين دو را در اولـين  و ت. "يؤمنون بالغيب"امري فراذهني است . است

اگـر  . كـنم  نمـي  پـس تكـرار  . ام شـرح گفتـه   "كلمات بـاراني "مقالة كتاب 
مندي و فرقش با ايمان آگاه شوي به آنجا رجوع  خواستي از بيماري عقيده

نوري است . نور است. ش، راه نوراني استا و اما دين در معناي متعالي. كن
اگر وجود . از قرآن به آن اشاره داردو آياتي . شود مي كه به اهل ايمان عطا

و . تو به شعاع نوراني يي كه كفو توست، متصل گردد، تازه ديندار شده اي
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هر كس بر نفس خود بصيرت دارد كـه برخـوردار از ايـن نـور هسـت يـا       
آنكس را كه خدا به او ( "و من لَم يجعلِ اهللاُ لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ". نيست

آنگاه كه به اين نور واصل گردي، ). ده است پس هيچ نوري نداردنوري ندا
و ايـن مرتبـه اي از وصـل    . چشمت به حقيقـت بيناسـت  . راه روشن است

روزي ( "يوم تَرَي المؤمنينَ و المؤمنات يسعي نُورهم بينَ أيـديهِم ". است
كـت  بيني كه نورشان پيشـاپيش شـان در حر   مي كه مؤمنين و مؤمنات را

 مؤمن به نور الهـي ( "المؤمنُ ينظُرُ بِنُورِاهللاِ"و در حديث آمده است ). است
. اين چنين شخصـي در راه روشـن اسـت   . گويند، دين مي اين را). بيند مي

افتـد، كـه انسـان واصـل      مي و اين مهم در روزي اتفاق. صاحب دين است
زيـرا ايـن واقعـه در    . "مالك يومِ الدينِ". و اين روز مالكش خداست. شود

اوست كـه آدمـي را در ايـن راه    . كند مي اوست كه برخوردار. دست اوست
روزي كـه انسـان،   . اند لذا آن را به روز قيامت نيز تعبير كرده. كند مي قائم
و آنچه كه . و اين روزي مبارك است. گردد مي قيامتش برپا. شود مي سرپا

و بزرگـان  . كه واقعيت دارد يك واقعه است. گفتم تشبيه و استعاره نيست
به خـودت  . حال ببين صاحب دين هستي يا نيستي. اند از آن سخن گفته

اگر نيستي، همه جانبه تسليم حق باش تا خداوند، . تواني بگويي نمي دروغ
  .الّلهم ارزقنا. عطايت كند
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  إياك نَعبد و إياك نَستَعينَ

 تسـليم اويـيم؟ فقـط او را مـؤثر     كنـيم؟  مـي  آيا حقيقتاً ما بندگيِ حق را
ايـاك  "طلبـيم؟ اگـر چنـين نيسـت پـس       مـي  دانيم و فقط از او ياري مي
 و دروغ به رستگاري. هايمان يكسره دروغ است"اياك نستعين"ها و "نعبد
متوقـف  . اگر رستگار نيستيم بايد دست از اين دروغ بر داريـم . انجامد نمي

 كـار را روز بـه روز بـدتر    ،دروغ بـا . نه اينكه بـه دروغ ادامـه دهـيم   . شويم
دروغ بسيار حياتي توقف . نماييم مي تر وصل به مطلوب را سخت. كنيم مي

. بسياري از ما بندة مال هسـتيم . رسيد "معرفت"بايد به . و ضروري است
و در يك كالم بنـدة نفـس   . بندة اين و آنيم. ايم بندة لذت. ايم بندة قدرت

اين آية كسـاني اسـت    ، حال آنكهطلبيم يم از هر كس و ناكس ياري. ايم
از ارادة خـود  . سرا پاي وجودشان تقـديم حـق اسـت   . اند كه تسليم محض

. ايـن آيـة عاشـقان اسـت    . هر چه كه باشد. اند و خواهان ارادة اويند بريده
مخاطـب شـده    "ك"بـا  . كل اسـت . اول و آخر است. اي و يا است "إيـّا"

جز اين زنده، كسي شايستة عبـادت  . ستتمام ا "حضور"يعني يك . است
ياري . تواند تو را مدد رساند مي تنها اين حضور زندة آگاه است كه. نيست

توجه به هر جاي ديگـري يـك اشـتباه فـاحش     . به إذن اوست. نزد اوست
فقط "اين . و بشر اين نكته را به كرّات در هر دوره تجربه كرده است. است

اين يك تايي، اين يك تويي عين . مهم است، و نه كسان ديگر، بسيار "تو
چند راهي . اگر در هرموقعيتي يك راه داشته باشي، برده اي. توحيد است
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يك معشوق، يك سـخن، يـك نيـت، يـك     . هشيار باش. نشانة خطر است
زيرا فقط همـان يـك   . يك، بي چون است. چند، چون دارد! فعل، نه چند

و خـود يگـانگي   . نيست تذبذبي در كارپس . حرف از انتخاب نيست. است
و ايـن  . خود يگانگي آرامش اسـت . خود يگانگي پيروزي است. عمل است

بـا  . اسـت  "واحـد "شـان بـه    آنها همواره توجـه  .راز موفقيت بزرگان است
  .زبانم گوياتر از اين نيست. كنند كار مي "يك"

يمستَقراطَ المنَا الصإهد  

ضـد  . يگانه بيني، يگانه گـويي و يگانـه پرسـتي اسـت    راه صراط مستقيم، 
 متعـالي  يك كيفيـت . بودن در يگانگي استصراط مستقيم، . تشتّت است

يگانه بينـي، نگـاه وحـدت    . براي همين مملو از آرامش و وقار است. است
يگانه گويي، كلمة واحده منبعـث از نيـت   . يك نگاه بي قضاوت. آميز است

و . كند مي آنگاه كه به آن نائل شوي إعجاب. كلمة الهي است. واحده است
راه عاقبت بـه  . توحيد عملي است. تيگانه پرستي، بندگيِ يگانه كردن اس

راهـي  . صراط مستقيم در وجه ديگرش، وجود اولياء خداست. خيري است
تـو بايـد بـه وجـود آنـان وارد      . وجودي زنده است. در كوه و صحرا نيست

فرمايـد؛ مـن شـهر     مي )ص(وقتي پيامبر. گذرد مي راه از درون آنها. شوي
مسـيري بـاطني   . ايـن راه دارد  است، اشاره بـه ) ع(علمم و دروازة آن علي

. خواهي بروي مي بدون راه بلد، كجا. گذرد مي است كه از وجود اولياء الهي
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كافيسـت صـادقانه   . نماينـد  مـي  و اولياء هرعصري زنده اند و سالكان را ره
وني  "زيرا خودش گفته است . طلب كنيم آنگاه بر خوردار خواهيم شد اُدعـ

هدايت به دست خدا و ). ا تا اجابت كنم شما رابخوانيد مر. ("اَستَجِب لَكُم
آموزد كه هدايت را مستقيماً از خـودش طلـب    مي آيه به ما. به اذن اوست

قرآن به صراحت بارها گفتـه اسـت كـه    . "اهدنا الصراط المستقيم". كنيم
نامـد   مي و پيامبرش را يك مبلِّغ روشنگر. كند مي اين خداست كه هدايت

هدايت يك شيء، ره نمودن آن به كمـال  . "البالغُ المبِينُ و ما علَيك إلّا"
شـود، ايـن هـدايت     مـي  آنگاه كه دانه اي تبديل به درختـي . خويش است

. گردد، اين هدايت اسـت  مي آنگاه كه نطفه اي تبديل به انسان تمام. است
رود حتي اگر بخار شود، باران شود و دوباره  مي اي در رودي آنگاه كه قطره

مواد كاني كـه در معـادن   . كاري به زمين باز گردد، اين هدايت استبراي 
چـون نيـك   . مختلف در حالِ تحول به چيز ديگرنـد، ايـن هـدايت اسـت    

و بـاالترين هـدايت،   . بنگري همه را در مسير هدايت خود خـواهي يافـت  
وجـه تمـايز   . و ايـن از آنِ انسـان اسـت   . وصل آگاهانه به حق تعالي است

وصل ناآگاهانـه مـراد   . "وصل آگاهانه".همين استها  ديدهانسان با ديگر پ
وبي    . انـد  زيرا از اين منظر همه وصـل . نيست بـو وصـل آگاهانـه، جريـان ر 

آنسوي پـل،  . انسانيت چون يك پل است. نيازمند سلوك است. خواهد مي
يا بايد با سلوكي آگاهانه به الوهيـت  . الوهيت است و پشت سرت حيوانيت

. جاخوش كردن روي پـل ممنـوع اسـت   . به حيوانيت باز گرديبِرَوي و يا 
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يا بايـد  . تواند روي پل چادر خويش را بر پا كند نمي كسي. سد معبر است
پس انسانيت را يك . و اين صراط است. صريح و ساده. برود يا سقوط كند
چـون ممكـن اسـت دگـر     . از اين فرصت استفاده كن. فرصت طاليي بدان

 .را بدست نياوريهيچگاه چنين فرصتي 

  صراطَ الَّذينَ أنعمت علَيهِم غَيرِالمغضُوبِ علَيهِم و لَاالضّالِّينَ

. خواهـد  مي "دوست"حضرت . گذر از اين صراط بي مدد يار ممكن نيست
و نعمت آنچه را گويند كه تو را در ايـن گـذر   . او ممكن است "نعمت"به 

و . قي است كه تو را ره بنمايدباالترين نعمت، وجود استاد ح. ياري رساند
. يگانـة دهـر اسـت   . جز اين روح بزرگ استادي نيست. آن روح الهي است

 واصـل . دهد مي اوست كه نعمت. همه از واصل و غير واصل نيازمند اويند
. معلمين الهي  در هر سطحي كه باشند، همه تحت أمر اوينـد . گرداند مي

نعمـت مطلـق،   . كنند مي عمل در كل واحد،. در خدمت او گام بر ميدارند
گويي كل . اي نيست حتي خواسته. او كه باشد، سؤالي نيست. وجود اوست

ش مهربـان و  "ذات"و او چـون  . هستي يكجـا حضـور پيـدا كـرده اسـت     
او . آنگاه برخوردار خـواهي شـد  . كافيست خالصانه بخواهي. بخشنده است

 ا نعمتـي را نثـارت  و در هر كدام از اين ماجراه. كند مي برايت ماجراسازي
. و مقصد، آگاهي اسـت . كشاند مي تو را با انواع جريانات به مقصد. كند مي

بـه آنسـوي   . اي پاك و مطهر گشته. اي و تو برده. آگاه شدن به وصل است
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كار . كافيست تسليم باشي. اي خالص گشته. مخلَص شده اي. پل رفته اي
خت و پر پـيچ و خـم   راه شان س. غضب شدگانند "مغضوبين". تمام است

آنهـا خـود،   . زيرا به حق تسـليم نيسـتند  . حزن آور و درد آلود است. است
 هايشـان زنـدگي   آنهـا بـا برداشـت   . كشـند  مـي  خود، نقشه. زنند مي طرح
 پـس . اند ذهن شان را رب شان فرض نموده. بندة ذهن خويشند. كنند مي

پـر از  گـم گشـتگان،   . بـه گمراهـان  . شود مي ختم "ضالين"مسيرشان به 
 .در مركزيت متعالي خويش، مستقر نيستند. اند حيران و درمانده. اند سؤال
دانند آنچه كه نجات بخش است در وجـود خودشـان مسـتتر گشـته      نمي
و طبيعي است كه . كنند مي آنها همواره نجات را در بيرون جستجو. است

. كه بيابنـد  زيرا نيست. و نخواهند يافت. اند و نيافته. يابند نمي هرگز آن را
و . كـرم چالـه آنجاسـت   . راه، بازگشت به خويشتن متعالي خـويش اسـت  

پـس چـرا    "و في أنفُسكُم أفَال تُبصُرونَ". اينگونه به فرا زمان خواهي رفت
 !نگريد نمي به درونتان
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة بلَد

  

ال أُقسهذَبِ ملَا الب1(د (و أنت هذَلٌّ بِحلَا البد)2 (و والد ما  و
لَو3(د (َا اإلنسانَقنَلَد خَقَل ي كَفبد)4(  

همين شهر كه تو در آن ) 1(قسم به اين شهر! چنين نيست ،نه
و قسم به پدر و قسم به فرزنداني كه پديد ) 2(جاي گرفته اي
  )4(كه ما انسان را در رنج آفريده ايم) 3(آورده،

زداينـدة   .انـد  پر از قـدرت  ،قرآن هاي گفتن "ال"اينگونه ! نه، چنين نيست. "ال"
! "چنـين نيسـت  ". ريزند مي به يكباره آب پاكي را بروي دستت .شك و ترديدند

برداشت تـان بـه   . پنداشت تان را كنار بگذاريد. يعني ذهنيات تان را دور بريزيد
بـا   در سـورة قيامـت نيـز   ! تصورات شما كجا و حقيقت أمر كجـا؟ . صواب نيست

! چنـين نيسـت   نـه،  "هيامالق ومِيبِ مقسال أُ". چنين لحني سخن آغاز كرده است
شـما  . پندار شما از قيامت با حقيقت أمر فاصلة بسيار دارد "!قسم به روز قيامت

شـما در حـدس و   . كنيـد  مي با ذهنيات تان سير. تان محشوريدهاي  با برداشت
 .پس درك درستي از حقيقت نداريـد  .ذهني غرق گشته ايدهاي  گمان و تحليل

براي دريافت حقيقت بايـد ذهنـت   يد گو مي به تو "ال"اين   ."نه، چنين نيست"
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آنگـاه كـه برداشـتي از    . بايد خالي از برداشت و دانستگي گردي. را متوقف كني
پيش ذهني تـو، تـو را بـه    . قضيه اي داري، با همان برداشتت روبرو خواهي شد

شـفاف  . براي مشاهدة ناب بايد صاف باشي .كشاند مي متناسب با آن پس ذهني
بايد از هر ذهنيتي، تزكيه . و در يك كالم خالي باشي. بدون ذهنيت باشي. باشي

در وجود آلوده،  ،حقيقت. اين تنها راه دريافت حقيقت است. و تخليه شده باشي
يافته هايت را آموختـه   تو بايد دل كندن از .آيد نمي پر و مغشوش فرود در ذهنِ

جـز ايـن باشـد، در    . بايد از شجاعت كنار گذاشتن شان برخـوردار باشـي  . شيبا
و حدس و تخمـين و  . با حدس و گمان محشوري. كني مي مات خودت سيرتوه

يك حرف نيست، يـك جملـة    "ال"اين  .كند نمي آدمي را از حق بي نياز ،گمان
حقيقت يك مقدمة ضروري براي دريافت . اقيانوسي از معرفت است. كامله است

. "قسم به اين شهر. "دلَا البهذَبِ مقسأُ"گويد  مي آنگاه. "ه، چنين نيستن". است
. "دلَهذا الببِ لٌّح أنت و". همين شهري كه تو در آن جاي گرفته اي! كدام شهر؟

. در جـاي درسـت قـرار گـرفتن اسـت     . اسـت  "محـل "، جاي گرفتـه در  "حلٌّ"
اين شهر، اين موقعيت، اين  .اند و همه از يك ريشه. است "حال" .است "حالل"

هـم محـل   . اي تو در زمان و مكان درست واقع شده. ظرفيت، جاي درستي است
ايـن يـك   . آفاقي آن و هم محل أنفسـيِ آن، راسـت و درسـت و كارآمـد اسـت     

تـو در محـل    .رشـددهنده و باروركننـده اسـت   . موقعيت تكاملي شاخص اسـت 
كالبـد تـو، يـك    . روح بزرگ تو بـا كالبـد توسـت   . يموقعيت صحيح در. يدرست

شهري كه قابل قسـم خـوردن اسـت خـود     . يك معبد است. مقدس است "بلد"
ـ اعلَو"ميان تو و قلـب توسـت   . تزيرا خدا با توس .سينة توست .تويي اهللاَ نَّوا أم 

يولُح ينَب المرء لبِقَ وخود تويي ،شهر مقدس. "ه .دي كه شايستة قسم لَتو آن ب
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مـا از   .مدينه از تو عزتمند گشته است. مكه از تو آبرو گرفته است. خوردن است
تمـام  . ها، وجود توسـت  عصارة كهكشان. مقصود، تويي. أزل تو را نشانه رفته ايم

مركز نيروي ال  "بلد"اين . تو، وجود توست شهرِ.. .اند در تو شكوفا شده "أسماء"
، معناي اصـلي اش سـينه   "بلَد" .يك محصول بزرگ. يك گنج است. يزال است

ايـن سـينه خـود    . شهر، معناي استعاره اي و ثـانوي آن اسـت  . صدر است. است
ايـن   .در باطن آن مناطقي إعجـاب برانگيـز اسـت    .شهري بزرگ و مقدس است

در  حتـي فقيهـي چـون عالمـه حلّـي     چنان مهم اسـت كـه    ، اين شهر،"سينه"
متالشـي شـده باشـد امـا فقـط       اي إذعان داشته  اگـر جنـازه   خويش "ةتبصر"

برخـورد   مـام تاش سالم باشد بايد هنگام دفن با اين سينه مثل يك انسان  سينه
سينه هم در ظاهر و هم اين  .كرد، يعني آن را كفن پوشاند و رو به قبله خواباند

  .ها دارد حكايت در باطن،

لَدما و و دوال و  

آيـد، بـه    مـي  و قسم به آنچـه از او پديـد   پدر، به والد، به عامل توليد،و قسم به 
يـك وجـود مقـدس و    . اين آيه كسي را نشانه رفتـه اسـت  . شدهفرزند، به توليد

اين والد هر والدي نيسـت زيـرا خداونـد بـه آن قسـم      . جنس اصلي را. نوراني را
، يـك  "والـد "ايـن  . كنند مي و قسم به چيز مقدس و ارزشمند ياد. خورده است

سياري از اهل ب. نسخة اصلي و جاودانه است. است "مولد"او . تجلي بزرگ است
او  .واقعيـت دارد . يك چيـز تـوهمي نيسـت    .اند شان آن را ديدهدر شهود شهود،
 آن والـد  .انـد  زرگان از آن سخن گفتهواصالن و ب است كه "انسان نوراني"همان 

حكايت از سـاخته و پرداختـه كـردنِ    . لطيف نوراني منشاء فرزندان نوراني است
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 از آن بـه عظمـت يـاد    و خورند نمي جز اين باشد به آن قسم. انسان كامل است
برخي . "دلَما و و" .اند از او پديدار گشته. ديگران نشأت گرفته از اويند. كنند نمي

را تجلـي رحمـن    برخي او. بعدي از اويندي ها آدم .اند نام نهاده "آدم اول"آن را 
صـورت رحمـاني   چنان كه  .اولين انسان كه از جنسيت نور لطيف است .اند گفته
جاودانه است و تغيير و تبدل در او راه . "نِحمالرَّ هوري صلَع آدم اهللاُ قَلَخَ". دارد
 احـد وهمـه چيـز در او جمـع آمـده و     . در يك كالم، نسخة اصـلي اسـت  . ندارد
بـه تمثيـل، يـك ژنتيـك      .انـد  او پديد آمـده  وجودي ديگران از الگوي .اند گشته
اين انسان نوراني، اين  .اند گفته اصل وجود. إعجاب برانگيز است و باطني معنوي

حكمـاي  . پدر معنوي، اين لطيف آگاه، اين قابل رؤيـت، در شـهر نـوراني اسـت    
ليـا شـهري   رقوه .انـد  يـاد كـرده   "ليارقوه"از آن به  "شيخ اشراق"ي چون بزرگ

و جـنس در آن   هر نـوع  از اصلي و نورانيهاي  باطني و اليتناهي است كه نسخه
أرض آن را  .برخي اعيان ثابتـه  .اند برخي آن را عالَم مثُل نام نهاده. استموجود 

 .برزخي است مابين عالَم معقول و عالَم محسوسو آن   .اند أرض ملكوت دانسته
 ديگري هستند كـه هاي  برزخمادون آن  .دانند مي ودانهاآن را لطيف، نوراني و ج

دو شهر برزخـي  . جنسيت شان از عالَم عنصري است زيرا اندتر پايين از اين رتبه
"و  "لقاجاب"يكـي را عـالَم شـرقِ     .انـد  را از اين دسـته بـه شـمار آورده    "رساجاب

) اما هنوز نيامده انـد  ارواحي كه مقرر است در عالم جسمانيت ظهور كنند(ارواح
شـان در عـالم   ظهور پايـان  ارواحي كـه پـس از  ( ارواح را عالَم غربِ شهر ديگرو 

، بـر فـراز   "ليارقوه"اند كه  گفته .اند نام نهاده ) آن انتقال يافته اند جسمانيت، به
و از نظر لطافت، نورانيـت و اصـالت بـا     .است رساقا و جابل، يعني جاباين دو عالَم

اما آنچه كه ميخواهم در اينجا بگويم اينست  .هيچكدام از آنها قابل قياس نيست
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خويش را متوقف نمايد  خطابين سالك آنگاه كه ذهن .اند كه اينها از عوالم باطن
ورود  .ستي نيز وارد شده اسـت به عمق باطنش را آغاز كند، به عمق ه لوكسو 

 راهي است كه از درون تو. به باطن هستي از طريق باطن خودت امكانپذير است
سلوك، رسـيدن بـه   . تعبيه شده است كانال ارتباطي در عمق وجودت. ردگذ مي

، پشـت ايـن پـرده را    صالح باشد و آنگاه به لطف الهي، آنقدر كه. اين عمق است
شـرط الزم و   انـد،  بزرگان از آن سخن گفتـه  ، كهتوقف ذهن .شهود خواهي كرد

آنگاه كـه ذهـن   . اين نكته شبيه پوست انداختن است .ضروري اين سلوك است
و تو خواهي ديد آنچـه را  . شرطي شده از ميان برخيزد، راه شهود باز شده است

 اين والد كه. ، از ديدارهاي با بركت و ارزشمند است"والد"لقاء . كه شايستة آني
و پدر بايـد   .گذرد مي راهي است كه از درون او .گويم يك كل ارزشمند است مي

از . اگر سالكي چنين اجازه اي يابد، كأنّه از افالك گذر كرده اسـت  .تو را بپذيرد
عرفا  .اين چرخة زاد و مرگ رسته و حريت معنوي خويش را بدست آورده است

در آثارشـان،  گذر از ايـن مراحـل و افـالك را    هر كدام به زبان خويش، و حكما، 
  .اند اشاره داشته

دي كَبلَقَد خَلَقنَا اإلنسانَ ف  

سخن رفته است، اين رنجي كه با آن عجين شده ايم،  اين رنجي كه از آن
. در رنج است ،دور افتاده است خويش آنكه از اصل. چيزي نيست جز رنج فراق

هر رنج ديگري را كه تصور كني، . جز اين نيست و رنج در معناي حقيقي اش
فراق . چه كوچك چه بزرگ، چه مادي و چه معنوي، ريشه در همين فراق دارد

وصلي، كمبودي  آنگاه كه در خويش تمامي، .اق از تماميت خويشفر. از كل
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و آنگاه كه از خويشتن . بري مي تو در كمال خويش بسر. نقصي نيست. نيست
در اين عالَم آلوده، . بري، در رنجي مي خويش دور افتاده اي و در غم غربت بسر

. هاستو شرطي شدگي ها  و اين بخاطر عادت. خالص شدن، با رنج همراه است
شوند،  مي باعث گسستنِ تعلقات تو كههايي  رنج. و آرزوهاستها  اهشبخاطر خو

آنكه در اين عالَم از اند  از اين منظر بزرگان گفته .اند با بركت و رهانندههاي  رنج
تو بدن خود  .اين رنج بيشتر چشيده است، مقرب تر و به رهايي نزديكتر است

. افكار و اوهام خود نيز نيستي. طف نيستيمجموعه اي از احساس و عوا. نيستي
اينجايي . آنجائي هستي. ريشه در اليتناهي داري. تو يك وجود بي حد و حصري

تو در محدوديت ها، . رنج و دوري از اصل است. غم است. براي تو كم است
براي خروج از  .ريشه اش اينجاست. حقيقت رنج همين است. زنداني گشته اي

آدمي بايد خود را از اين . سلوك براي همين است. وج كرداين وضعيت بايد عر
و تجارب كسب شده به جايگاه اصلي اش ها  و با آگاهي. دنياي محدود بتكاند

اين آگاهي بسيار مهم و  .تو براي جذب آگاهي بدينجا آمده اي. رجوع نمايد
  .شود مي خود ميسر كار كردن بربا . آيد نمي با تنبلي بدست. ضروري است
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) 6(داًبلُ ماالً كتهلَاَ ولُقُي) 5(اَحد يهلَع رقدن ياَن لَ بحسياَ
 و ناًاسل و) 8(ينينَع هل لَجعم نَلَاَ) 7(حداَ هرَم ين لَاَ بحسياَ

  )9(ينتَفَشَ

گويد؛  مي )5!(چيره شدن بر او نيست؟ پندارد كسي قادر به مي آيا
پندارد كه كسي او را نديده  مي آيا) 6!(مال فراواني را تباه كرده ام

و يك زبان و ) 8!(آيا ما براي او دو چشم پديد نياورديم؟ )7!(است؟
  )9!(دو لب؟

جهل همين  كارِ .پندارد مي ي موهومانسان غافل، مغرور است و خود را در امنيت
اين . كند مي كشاند و روز به روز از حقيقت وجوديت دورتر مي تو را به قعر. است

همـه چيـز   . هيچ تضميني براي هـيچ چيـز وجـود نـدارد    . دنيا، دارِ ناأمني است
گاه . چرخند مي آن به آن، هست و نيست. همواره در كوران تغيير و تبديل است

بـازي بدسـت آوردن و از دسـت    . بازي مرگ و زندگي اسـت . اين است و گاه آن
 يچكس به يقـين ه. در ذات خود غير قابل پيش بيني است اين دنيا .دادن است

چـه هسـت و چـه    ! كـه هسـت و كـه نيسـت؟    . شود مي داند لحظة بعد چه نمي
در اين ميان انسـان  . كند مي جوهرة دنيا اينگونه است، بي تضمين سير! نيست؟

او امنيـت  . زنـد  مي نافهم، براي كسب امنيتي موهوم، دست به جمع آوري اموال
امنيـت خـويش را،    يعنـي  .كند مي خود را در تملك اين چيز و آن چيز جستجو

به تعبيري، مالكيت بر اشياء را جايگزين غم . بيند مي رامش خويش را در اشياءآ
امـا   .كنـد  مـي  شروع به جمع آوري و انباشـته گـري   پس! كند مي غربت خويش
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. امـا غالبـاً ديـر اسـت     .بـرد  مي پايد كه خود به اين حماقت بزرگ پي نمي ديري
رد دوبـاره امـوال   وقتي كه م. رسد، واقعاً دير استوقتي جان به گلو ب. خيلي دير
چيزي جمع . انگار فقط يك جابجايي صوري بيش نبوده است. شوند مي پراكنده

اين همان امنيت موهوم و بي اصالتي اسـت كـه    .گردد مي شده و دوباره پراكنده
تبـاه  گويـد مـال زيـادي را     مـي ". فريبـد  مي و هنوز نيز. بسياري را فريفته است

نـه   .بـه دردش نخـورده اسـت   ، آنچه كـه انباشـته   ن فهميده استاكنو. "ام كرده
به واقع، ضـد آرامـش و   . آرامش و نه امنيت، هيچكدام را به ارمغان نياورده است

و اكنـون   مسير را اشـتباه رفتـه   . است او خسران زده .اند ضد امنيت عمل كرده
آوردن آن حـرص زده و  ي بدسـت  اموالي را كـه عمـري بـرا     .فرصت تمام است

اين يك بـازي   .دنرو مي اكنون به دست ديگران اين سو و آن سو حرص خورده 
و ! و چه بازي حسرت آميـزي  !بازيِ جمع كن تا پراكنده كنند .بيش نبوده است

فرصت منحصربفرد خـود  . ، او زمان خود را از دست داده استآنكه مهمتر از اين
و ايـن   .يات خود را داده و هيچ نگرفتهترين لحظات ح او ناب. را تباه كرده است

براي آگاهي بـه   او فراموش كرده بود كه .خسران زدگي همين است. يعني زيان
 تصـور  .اكنون او بجاي آگـاهي، حماقـت آورده اسـت    و .شده است زمين گسيل

او از خوديـت متعـالي   . كسـي او را نديـده اسـت   . كرد كسي بر او قادر نيست مي
مراقبـان او،  . دانسـت كـه نگهبانـان او در خـود اوينـد      نمـي  او! غافل بودخويش 

انسان خـود   .اند وجودي او، شاهدان عينيهاي  اليه. چشمان و اعضاي خود اويند
آگـاهي فقـط در مغـز     .يك كل است و اجزايِ اين كل، حكـايتي شـگرف دارنـد   

ين وجـود يـك   ا. در همة اليه ها .نيست در همة اعضا و جوارح تو پراكنده است
او ناخداي خوبي براي ايـن كشـتي، بـراي ايـن      اما .كشتي است يك فُلك است
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كوبيـده  هـا   او با نفهمي خويش اين كشتي را بارها بـه صـخره  . فُلك، نبوده است
ديـدن، گفـتن و شـنيدن     .انـد  چشمان، لبان و زبان وسائل جذب آگـاهي . است

وسـائل   ايـن  ستفادة بهينه ازا كيمياگري در وجود آدمي با .اند وسايل كيمياگري
و غفلـت   جهالـت  امـا او بـا   .انـد  اينان ملزومات نيـل بـه آگـاهي   . امكانپذير است

ها، از كار  شدگي آنها را با شرطي. ، آنها را بيمار و از كار افتاده نموده استخويش
 بيند، نه حقيقتـي  مي چنين بيماري اكنون نه حقيقتي. اصلي شان انداخته است

د خـويش را از  امكانات رش است كه و اينچنين. شنود مي حقيقتي گويد و نه مي
  .دهد مي كف

و هدالنَّ يناه10(ينَجد (َا اقتَلَفحم قَالعبه)11 (و ما أدريك ا م
قَالعب12(ه (َفك قَربه)13( َاو إطعام فومٍي ي ذسغَي مبه)14 (

ييماًت قرَذا مب15(ه (َاو ميناًسك ترَذا مبه)16(  

گردنه گذر  آن اما او از) 10!(يش پايش نگذاشتيم؟و آيا دو راه پ
آزاد كردنِ  )12!(و تو چه داني كه آن گردنه چيست؟) 11!(نكرد

به ويژه ) 14(!طعام كردن در روز قحطي استيا إ) 13!(برده است
يا مسكيني كه خاك نشين ) 15!(به يتيمي كه نزديك است

  )16!(است

مسير . به نيك و بدش آگاه است او فطرتاً. و شرّش راهنمايي شدهآدمي به خير 
او بي آنكه . عسر و يسر برايش مفهومي آشناست. شناسد مي سخت و آسان را باز
هـاي   او طالـب راه . داند كه لقمه را دور سرش تاب ندهـد  مي كسي به او بياموزد
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در نهـادش   سخت خواه نيست و اين مهـم فطرتـاً   .نزديك و سهل الوصول است
گـاه راه آسـان و   . كند مل نميعبا اين وجود در همة امور اينگونه . نهادينه است

گـاه چيـزي را كـه در    . گاه از نزديكترين امكانات غافل است. بيند نمي نزديك را
گاه پيري را كه در دسـترس اوسـت رهـا    . كند مي خانه است نزد بيگانه جستجو

گاه گوهري را كه خود دارد نديده . گردد مي كرده و در تاريخ مردگان بدنبال پير
و بامـا بـه    گاه تا وصل يك قدم بيش نيسـت . خرد مي ل آن را به قيمتي گزافد

گـويي حماقـت، حـد و مـرز     ... گردد مي رود كه با هر قدم دور و دورتر مي راهي
  .ندارد

اي است كه اگر كسي موفق به گذر از آن شود، راه صد سـاله   "گردنه"در اينجا 
شـايد بگـويي؛ بـرده     "!و آن آزاد كردن برده است" .به طي كرده استرا يك ش

اي وجـود   بـرده  21هاست كه از بـين رفتـه اسـت و اكنـون در قـرن       داري، دهه
عصري كه در آن . پندارند مي بايد گفت؛ اين توهمي است كه بسياري اما.. .ندارد
امـروز چنـان   هـاي   بـرده داري . رنگارنگ اسـت هاي  اوج برده داري بريم مي بسر

 مشـاهده  وسعت گرفته و چنان پيچيده و كالف در كالف شـده اسـت كـه گـاه    
بـرده داري ايـن عصـر،     .انـد  آمدهنيز به دام آن گرفتار ها  وقّادترين ذهن شود مي

بـرده داري از طريـق مـواد    . روي برده داران قرون گذشته را سپيد كـرده اسـت  
 و مؤسسات مالي ي جهانيها نكباهاي  جنسي، برده داريهاي  مخدر، برده داري
. ايـدئولوژيكي هاي  برده داري برده داري از طريق ايجاد احتياج، ،بزرگ و كوچك

بـرده   برده داري از طريق آرمان گرايي، برده داري از طريق هيپنـوتيزم پـذيري،  
روانـي از طريـق   هاي  هاي پولساز، برده داري ورزشي به ويژه در ورزشهاي  داري

هـاي   برده داري از طريق رعـب و وحشـت، و بـاالخره بردگـي    غلط، هاي  آموزش
 جهـاني كـه در آن بسـر   . شـود  مـي  محسوبها  ذهني كه ريشة همة اين بردگي
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هـا   مادر همـة ايـن بردگـي    .ستو جز اينهاها  بريم مملو از تمامي اين بردگي مي
ذهـن تـو را بـه چنـگ      ،شيطان صـفت  داريكافيست برده . بردگي ذهني است

كنـد، در اختيـار    نمـي  چه دور باشي چه نزديك، فرقـي . تمام است كارت. بگيرد
ام؛  و گفتـه انـد   ه از توقف ذهن و بي ذهني گفتهاين همه سخن ك .اي قرار گرفته

ايـن   ،افـراد  در برخـي  گاه .استهايي  نجات از چنين ورطه يكي از كاربردهايش
انگـاري، امـا    مـي  مستتر است، كه تو آنها را آزاد و مستقل و پنهانچنان بردگي 

اي خواهي يافت كه بـي آنكـه    شرطي شدههاي  چون نيك بنگري آنها را ماشين
در ظاهر آقا باالسري داشته باشند زندگي شان اتوماتيك وار تحت كنترل همان 

  .اند بي خطرند، خود سانسورگر خويش اند، آنها عقيم .شرطي شدگي هاست

ن چنين بردگاني، اول خود بايد آزاد براي آزاد كرد. بيني كه بردگان بسيارند مي
 ي اول سوره را كه حاكي از توقـف ذهـن و دور ريخـتنِ   "ال"بايد اول آن . باشي

از تعلقات . بايد وابسته نباشي. ذهني است، فهم كرده باشي ها و تلقينات برداشت
و چون اين . شوي "خلَصينم"از . باشي "مخلَص"و در يك كالم بايد . رها باشي
از گردنـه عبـور    .اي انگاشـتي، پيمـوده   مـي  راهـي را كـه دراز   ،قـدمي  اشود تو ب

 .اي بخشـيده  در راه رشد، نيرويشـان  .آنگاه تو طعام هر كس را داده اي .اي كرده
به يادشان . روزگار فعلي روزگار قحطي معرفت است، آنها را با معرفت إطعام كن

تواند به آن دسـت   اين مهمترين إطعامي است كه كسي مي. بيدارشان كن. بياور
نزديكتـرين  . خواهنـد آمـد   خود ديگر  يكي پس از ديگريهاي  آنگاه طعام. يابد

 "مخلَـص "اول . نجير بردگي را پـاره كـن  ز. پس آزاد شو .خود تويي ،يتيم به تو
و از ايـن پـس    .اول خودت را بِرَهان تـا رهاننـده شـوي   . شوي "مخلص"شو، تا 



 
 

 

 تفسير خير

32

هرچـه بيشـتر هـدايت كنـي،     . شوي مي هرچه بيشتر بِرَهاني، خود بيشتر رهيده
ــدي"شــوي  خــود بيشــتر هــدايت مــي اله ــم هزاد و اينگونــه اســت مســير . "و

  .خدمتگزاران خداوند

وا واصتَ و برِالصوا بِواصتَ وا ونُءام ينَذالَّ نَم كانَ مثُ
وا رُفَكَ ينَذالَّو) 18(هنَيمالم صحاباَ كولئاُ) 17(همرحالمبِ
  )20(علَيهِم نار مؤصده) Ĥ)19ياتنا هم اَصحاب المشئَمهبِ

به صبر و  و يكديگر رااند  كه ايمان آورده تا از كساني باشند
و كساني ) 18(اينان اهل سعادتند) 17(اند فارش كردهبخشايش س

بر آنها آتشي فراگير ) 19(كه به آيات ما كفر ورزيدند اهل شقاوتند
  )20(سيطره دارد

ارند، كسـاني  گذ مي شوند و دوران بردگي خويش را پشت سر مي كساني كه آزاد
 انـد،  يافتـه و آزادگـي را در  و معناي حريتاند  طعام شدهكه با معرفت و رحمت إ

ايماندارانند، چون كساني هستند كه يكـديگر را بـه ارزشـهاي     اكنون اينان خود
ايمـان و عمـل بـه     .اند "حق"اينان خود نيروهاي كارآمد . كنند مي بزرگ توصيه

كشـاند و آزادي از انـواع بردگـي را     مـي  آيات نجات بخش خداوند كار را بدينجا
ه  ". آورد مي اينچنين به ارمغان قَبـر و . اسـت و إطعـام معرفـت و محبـت     "فَـك

صـبر و مرحمـت، دو اكسـير كارآمـد      .سعادت و سـعادتمندي جـز ايـن نيسـت    
اكنون تو آزادمنشانه بر پاي خـويش   .دنكن مي مس تو را زر كه كيمياگري است

و اين كيمياگري آيات خدا، يعني هدايتگري . بي هيچ خوف و اندوه. ايستاده اي
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بنـدگيِ  . نه در خفا و نـه در عيـان  . تو بردة هيچكس و هيچ چيز نيستي .تاوس
و ايـن بـاالترين ارزش   . حق، نهايت آزادي و آزادمنشي را به تو هديه داده اسـت 

زيرا تو را از بندگي و اسـارت هـر چيـزي    . حق، عين آزادي استبندگي  .توست
و آيات حق را كافرند، اند  اما آنان كه به اين كيمياگري پشت پا زده. كند آزاد مي
تو را آزاد و رهـا   "حق"زيرا  رددر آتش كفر و انكار خويش بسر خواهند بالجرم 

 .اي كه ابتداي خلقـت، آزاد بـوده  همانگونه . آزاد از همة تعلقات. اراده كرده است
بالنتيجـه در آتـش فراگيـر ذهنيـات كفرآلـود       اند، آزادي را پس زدهاين  آنها اما

و البتـه دسـتاورد   انـد   دهآنها بردگي خويش را انتخاب كـر . خويش خواهند ماند
  ."إلّا من رحم ربي". پليد انسان از آنِ اوست
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )روز روشن( تفسير سورة ضُحي

  

) 3(عك ربك و ما قَلَيما ود) 2(والَّيلِ إذا سجي) 1(والضُّحي
و لَسوف يعطيك ربك ) 4(آلخرَةٌ خَيرٌ لَك من االُوليول

) 7(و وجدك ضاالً فَهدي) 6(ألَم يجِدك يتيماً فĤَوي) 5(تَرضَيفَ
و أما السائلَ ) 9(فأما اليتيم فَال تَقهر) 8(و وجدك عائالً فَأغني

  )11(و أما بِنعمه ربك فَحدث) 10(فَال تَنهر

) 2(و قسم به شب آرام و آرامش بخش) 1(قسم به روشنايي روز
بدون ) 3(كه پروردگارت تو را رها نكرده و بر تو خشم نگرفته است

و بزودي پروردگارت به ) 4(ترديد آخرت براي تو بهتر از دنياست
آيا تو را يتيم نيافت و پناهت ) 5(تو نعمتي عطا كند تا خشنود شوي

آيا تو را عائله ) 7!(آيا تو را گمگشته نيافت و هدايتت كرد؟) 6!(داد؟
و ) 9!(پس با يتيم با قهر رفتار مكن) 8!(فت و توانگرت كرد؟مند نيا

  )11!(و از نعمت پروردگارت بگوي) 10!(نيازمند را از خود مران
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با روشنايي روز آغاز و بـا نعمـت   . اي است، زيبا و اميد بخش عجيب سوره
چه  -ها  پروردگار مهرباني كه در همه موقعيت. گيرد مي پروردگارت پايان

مراقب و محافظ تو بوده  و تو را در بستر هدايت خويش  -ندانيبداني چه 
تـو بـه خـود    . اين سورة توست و اين رب، پروردگار توست. پرورانده است

ــوبي .اي و بيهــوده ايــن راه دراز را نپيمــوده اي، نيامــده بتــو در جريــان ر 
 تو تحـت نظـر و مراقبـت پروردگـارت بسـر     . كني مي خود سير) پرورشي(

تك تك افـرادي   .اند مام ماجراهاي زندگي ات حساب شده بودهت. بري مي
و در انـد   ثيري داشـته أاي ت هر كدام طبق برنامه اند، ات آمده كه در زندگي

هركدام . درسي در كار بوده است .اند زندگيت چون كاتاليزوري عمل كرده
ت اي با نيرو و نعمت پروردگـار  تا اينجا كه آمده .اند بستري از آگاهي بوده

پس بايـد  . داري "رب"تو  .اند تو را رها نكرده. تو بي كس نيستي .اي آمده
. اينجا مزرعة آخرت است. نشاند مي رب، تو را به بار. ميوة خودت را بدهي
 اضـافه را هاي  دهد و به موقع شاخه مي به موقع آب. و او باغبان الهي است

دو در  ردو بـازو اسـت كـه هـ    . قهر و لطفش در يك جهـت اسـت  . زند مي
اي در آن رشـدي نهفتـه    هر سختي كه پشت سر گذاشته .اند خدمت رشد
تمـامي  . هيچ چيز هميشگي نيسـت، كمـا اينكـه نبـوده اسـت     . بوده است

و آن . شـوند  مـي  شوند، به چيز ديگري تبديل مي حل. ماجراها گذرا است
زيـرا آگـاهيِ   . براي به آگاهي رسـاندن . براي خالص كردن استها  سختي
 از خـاك تـو را برداشـته بـه افـالك     . انه كـاالي ارزشـمند توسـت   ناب يگ
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آنگـاه  مـوقعش   . كند مي ات"خالص". كند مي نائل "مطلق"به . رساند مي
فقـط  . كنـي  نمـي  بـه آن فكـر  . كنـي  مـي  كه رسيد خود آگاهي را هم رها

 .در يك هست مطلق. هستي

  والضُّحي والَّيلِ إذا سجي

گـردش ايـن   . چرخش اين دو، زندگي سازندروشنايي روز و آرامش شب، 
هميشه . كند مي دو است كه زندگي بر كرة زمين را شكل بخشيده و روان

اگـر زنـدگي بخواهـد    . يعني محو زندگي. يعني مرگ ،شب، يا هميشه روز
گاه اين و گاه . ادامه يابد، اين دو بايد در چرخشي مسحور كننده بچرخند

. بخشـند  مـي  دو با هم حيات را ظهور روز و شب مثل دم و بازدم، هر. آن
پـس  . چون يكي نباشد كار حيات به اين صورتي كـه هسـت تمـام اسـت    

شـب   .انـد  يـك كـل  . هـر دو ارزشـمندند  . خورد مي خداوند به هر دو قسم
زِ انتفـاع     . همانقدر خوب است كه روز آن تاريكي نباشـد، روشـنايي از حيـ

. را سرپا نگه داشته است و اين تضاد همان چيزي است كه تو. افتاده است
و . كشـد  مي و اين قدرت نمايي حق تعالي است كه از تضاد، زندگي بيرون

و  "عسر". تلخي و شيريني اش با هم است. اين جهان؛ جهان أضداد است
 برخـورداري و نـابرخورداري  بـا هـم     .انـد  اش دو روي يـك سـكه   "يسر"

سـالمت و بيمـاري   . يندآ مي داشتن و نداشتن  با هم به سراغت. لولند مي
و گاه ايـن اسـت و    .اند چون خنده و گريه، دو نيستند، يك چرخشِ كيفي
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يكـي كـه بيايـد آن    . هيچكدام به تنهايي وجـود خـارجي ندارنـد   . گاه آن
وع يومـاً    ". ديگري را در خفا با خود آورده است اً و أجـ ومـي عروزي  "أشـب

روزي وفـق مـراد ماسـت و     "علَينا يوم لَنا و يوم". گرسنه ام و روزي سير
آن را بپذير و . وضعيت اين جهان چرخشي است. روزي خالف مراد ماست

اگر حكمت اين نكته را دريابي، زجر نخـواهي  . آگاهي خود را از آن بر گير
آن  عرفـت بـه  م .اين چرخش پر از رشد اسـت . غصه نخواهي خورد. كشيد

روز و شب، نور و ظلمـت،  . كند مي هيقلب تو را آرام و نگاه تو را پر از آگا
و دوگانـه پرسـت از اول   . اين سخن دوگانه پرستان است. دو خالق ندارند

آنهـا نـه نـور را    . انسـان تقسـيم شـده اسـت    . خود را دو شقه كرده اسـت 
نور و ظلمت، از منظـر مخلـوق، نـور و ظلمـت     . و نه ظلمت رااند  شناخته

از منظـر خـدا كجـا    . و ظلمت است خالقِ كل، فراتر از اين بازي نور. است
او در هر كجا و هر ناكجا هسـت،  ! كجا بي حضور خداست؟! ظلمت است؟

و مطلـق، بـي تضـاد    . هستي او نور مطلـق اسـت  ! ظلمت به چه معناست؟
او حيات و آگاهي مطلـق اسـت و جـز    . جايي براي او تاريك نيست. است

خدا، . قص استموجودي مفلوك و نا. جز اين باشد خدا نيست. اين نيست
امـا از منظـر   . نورش فراتر از درك ذهن اسـت . فراتر از طرفينِ تضاد است

ولـي از منظـر    .انـد  در جنـگ و سـتيز  . ذهن بشر، نور و تاريكي در تضادند
إعمال يك الوهيت است  .اند خالق، هم نور و هم ظلمت در يد قدرت الهي

ظلمت در . اويند همچنانكه قهر و لطف دو بازوي. به دو تجلي. به دو شكل
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آنكـه از  . دوري از خدا، ظلمت است. مفهوم قرآني، تاريكيِ متعارف نيست
خدا دور است و با حضورش بيگانه اسـت، در تـاريكي اسـت و لـو در روز     

و آنكه با خداست و با حضورش آشناست، در نور اسـت  . روشن گام بردارد
ر الهي است، مالك خود خداست، حضو. اگرچه در شب تاريك گام بر دارد

حضور الهـي يـك دريافـت    . نه نور و تاريكيِ فيزيكي و نه حتي متافيزيكي
زيـرا  . آورد نمي ذهن از آن سر در. تجربه اي منحصربفرد است. تمام است

آنجـا الوهيـت   . از مسير تاريكي نرو. بعد از توقف ذهن، اتفاق افتادني است
از مسـير  . ر نـور بيـا  اگر در وجودت ذرة نوراني است از مسـي . خود را دارد
  .با روح نوراني بيا. به راه حضور قدم بگذار. آگاهي بيا

اي  اين روشنيِ آغازين، اين روشـنيِ حيـات بخـش، اشـاره     "ضُحي"و اما  
زيرا زنده، زنـدگي  . تواند كه نباشد نمي .اسراري به وجودي زنده نيز هست

خـود  . تانسان كامل اس. ضُحي، انسان به اشراق رسيده است. بخش است
اش نيـز بـه ايـن     "ليـل "پـس  . او در حضور الهي است. است) ص(پيامبر

نيـز در حضـور   ، آن جسـم  آن بخش تاريك وجود. ام گشته استحضور آر
و . و اين چنين وجودي، موجودي به وحدت رسـيده و يگانـه اسـت   . است

  .كل نورانييك  .اين را يك واصلِ آگاه و كامل گويند
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  ما ودعك ربك و ما قَلَي

تمـام ماجراهـا بـراي    . بوده اسـت  "وصل"براي اين  زندگي داستانتمام  
ه حيـاه   ". كشاندن آگاهانة تو به وصـل اسـت بـه حيـات مطلـق      فَلَنُحيِينـَّ

هبهيچگاه پروردگارت تو را رها نكرده و بر تو خشـم نگرفتـه اسـت   . "طَي .
لـق  براي منظـوري خ  .اي تو هدفمند آفريده شده! براي چه تو را رها كند؟

. جز اين باشد نقض غـرض اسـت  . بار دهي. بايد به ثمر بنشيني .اي گشته
تـو بـه باطـل خلـق      "ما خَلَقت هذا بـاطالً "گويد  مي و قرآن. بطالت است

شناسـد و تسـليم اسـت، گـذر از      مـي  انساني كه ايـن رونـد را  . "اي نكرده
رهـايي از  . برايش بـه مفهـوم رهـايي از رنـج اسـت     ها  و مصيبتها  سختي

خدا بر تو . به مفهوم خشم خدا نيست. شدن است "مخلَص". علقات استت
در كـارِ رهـايي تـو و    . خشم نگرفته است، دست انـدركار خلـوص توسـت   

قبل از . به جايگاه اصلي ات. "لَرادك إلي معاد". است "معاد"رساندنت به 
خالي . نبودي و تجارب گوناگون اما آگاه از سختي. اين تو در بهشت بودي

تـا بـا   . اي تا جز بهشت را تجربه كني اكنون به زمين آمده. ياز تجربه بود
به بهشت خـويش بـاز    جذب آگاهي تا با جذب تجارب ارزشمند، دست پر

و اين كـار بـا آگـاهيِ تـو     . و خود باغباني الهي گردي. خلّاق شوي. گردي
تـو خـود بايـد    . شـود  نمـي  با سحر و معجزه، مـراد ميسـر  . امكانپذير است

ها  پس اين سختي. دريافت تو مهم است. آگاه گردي. يصاحب تجربه شو
رونـد تطهيـر   . گذر از مواقـف مختلـف اسـت   . به معناي خشم خدا نيست
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قرار اسـت فهيمانـه رسـتگار    . بستر آگاهي است. زدودن جهل است. است
  .شوي و رستگار كني

  آلخرَه خَيرٌ لَك منَ االُولَيول

. اكنـون اُولـي اسـت   . نگي اسـت كيفيت جاودا. آخرت، حالت ماندگار است
همـواره در  . فاني است. بيني كه ماندگار نيست مي و. كيفيت كنوني است

. كنـيم  مي ما تو را براي كيفيت ماندگار تربيت. كوران تغيير و تبديل است
اُولـي   از آخـرت، بـراي تـو بهتـر    . جريان ربوبي تو به آن سمت و سو است

آخرت بهتـر   "آلخرَه خَيرٌ و أبقَياو". اُولي، جايگاه شايستة تو نيست. است
ما تو را براي آنجـا خواسـته   . به كيفيت ماندگار وارد شو. و ماندگارتر است

. فقط براي كسب تجربه خوب است. لهو و لعب است. اُولي، بازي است. ايم
. آخـرت، هـم اكنـون نيـز هسـت     . به آخرت وارد شو. پس آگاهانه باز گرد

 در آن بسـر . بسـياري از آن برخوردارنـد  . شودچيزي نيست كه بعداً خلق 
او هنوز بـه ايـن كيفيـت    زيرا . يابد نمي بشر عادي اين نكته را در. برند مي

شـود،   مـي  آنگاه كه موسي با خضر عليهماالسالم همـراه . وارد نيامده است
براي همين ذهنِ چون موسايي از كار او . در كيفيت آخرت است) ع(خضر
. او به آن كيفيت وارد نشده اسـت . كند مي لآورد و مرتب سؤا نمي سر در

ر از آگـاهي اسـت   . اسـت  "حال"در . كيفيت آخرت، فرا زمان است ر  . پـ پـ
. بي ثبات و متزلزل اسـت . اصالت ندارد. زندگي ذهني استاُولي، . ازحيات
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بـراي الهيـون،   . واقعـي اسـت  انـد   اش گشـته  فقط براي كساني كه شـيفته 
واهللاُ خَيـرٌ و  ". خداسـت  "خير"و بياد داشته باش كه . ش نيسترؤيايي بي

اگر خير در آخـرت، بـا آخـرت، و بـر فـراز      . است "خير"مسير تو . "أبقَي
و خير . بي خيري مرگ است. از خير جدا نشو. آخرت است، به آخرت برو

  .براي تو در آخرت است

  و لَسوف يعطيك ربك فَتَرضَي

حال كـه مسـير    .اي حال كه از ماوراء آگاه گشته اي، ا آمدهحال كه تا اينج
حـال كـه از اختيـارت دسـت      اي، حال كه تسليم حق بوده اي، را شناخته

پروردگارت چيـزي بـه    اي، شسته و آن را به حقيقت محض تفويض نموده
كند تا خشنود شوي، تا دلت آرام گيرد، تا ترس و حزن و اندوه  مي تو عطا

 اين خداست كه از چشم تو .اي گشته "واصل"تو . ربندداز وجودت رخت ب
گيرد و با  مي گويد، با دست تو مي شنود، با زبان تو مي بيند، از گوش تو مي

هر كجا خواسـتي   "إذهب إلي ما شئت فَأنت منصور"پس . رود مي پاي تو
هر كجا بروي . دگر هيچ شكستي در تو راه ندارد. "اي برو كه تو ياري شده

تو نور . هر چه بگويي همان شود. دست به هر كاري بزني، موفقي. پيروزي
از اين پس هر كاري . وجودت بركت ناب است .اي آگاهي دهنده. متحركي

بكني، هر تصميمي بگيري، همان درست است همان خير است هـر كجـا   
  ."ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ"نترس كه . كه باشي
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  ألَم يجِدك يتيماً فĤَوي و وجدك ضالّاً فَهدي و وجدك عائالً فَأغنَي 

از . ايـم  بياد بياور كه ما تـو را بارهـا يـاري كـرده    . و اين وعده راست است
. ايـم  بارها تو را مشمول رحمت خود نموده. ايم سخت گذر دادههاي  گردنه

! گمگشته نبودي و هـدايتت كـرديم؟  آيا ! آيا يتيم نبودي و پناهت داديم؟
و ! ايـم؟  ما كي تو را از ياد برده! آيا در تنگدستي نبودي و توانگرت كرديم؟

پروردگـاري كـه بخشـنده و مهربـان     . اين همه، كارِ پروردگارت بوده است
اكنون همو نعمتي را بـه تـو ارزانـي    . اش مطاع است همان كه حكم. است

بـي  . كبار در راه پروردگارت قدم نهـي تا سب. خواهد كرد كه خشنود شوي
تـو  . همـان برخـورداري بـزرگ   . است "فوزعظيم"و اين . خوف و بي اندوه

از . عائله مندي، صاحب امتي بزرگي، پس نور حقيقـت را بـر آنـان بتابـان    
تو رؤف و رحيمي، بگو كـه مهربـان و   . راستي و درستي برخوردارشان كن

ي بگـو كـه از يكـديگر در گذرنـد و     "ينرحمه للعالَم"تو . بخشنده باشند
بگـو كـه خـدا زيباسـت و     . همديگر را براي روز بزرگ ديدار مدد رسـانند 

بگو . بگو كه خدا آمرزنده است و او منتظر شماست. زيبايي را دوست دارد
بگـو كـه   . كه بسوي او بازگرديد كه تنها راه رهـايي از رنـج همـين اسـت    

او در انتظار بازگشـت  . كرده استكي شما را رها . خداوند عاشق شماست
. كشيد و من آمده ام تا از رنج شـما بكـاهم   مي بگو كه بي او رنج. شماست

مسير بسم اهللا الرحمن الرحيم را دوبـاره فريـاد   . راه خروج را نشانتان دهم
از فـرط سـادگي سـختش    . راه همـين اسـت  . بگشـايم . إحياء نمـايم . كنم



 

 

 تفسير خير

44

ببخشـيد تـا بخشـيده    . ا هدايت شـويد به نيكي هدايت كنيد ت. ايد انگاشته
به بهانه هايش . بازي ذهنتان را نخوريد. عطا كنيد تا عطايتان كنند. شويد

از . ذهن شما و برداشـتهاي شـما جهـنم شماسـت    هاي  بازي. وقعي ننهيد
به راه بسم . با اوست. بهشت شما نزد اوست. جهنم خودساخته بيرون آييد

ـ . اهللا الرحمن الرحيم بياييـد  المٍ   "ان و بخشـنده شـويد   مهرب أُدخُلُوهـا بِسـ
تا دير نشـده  . اي از جهنم است جز اينجا هر جاي ديگري مرتبه. "ءامنينَ

  .به راه محبت آييد

  فَأمّا اليتيم فَال تَقهر و أمّا السائلَ فَال تَنهر و أمّا بِنعمه ربك فَحدّث

رفتـار   "يتـيم "ينكه بـا خشـم بـا    ا. حق تعالي سه كار از تو خواسته است
و امـا  . نكني، سائل را از خود نراني، و سخنگوي نعمت پروردگـارت باشـي  

در معنايي فراگير، هر بي سرپرست و  .اي يتيم فقط آن نيست كه انگاشته
. داند كيست و كجاست و بـه كجاسـت   نمي هم آنكه. بي پناهي يتيم است

داننـد   نمـي  هاي حيراني كه نسانا. هم آنكه در چه كنم به دام افتاده است
هم آنـان   .اند راه رستگاري كدام است و در برزخ ذهن خويش گرفتار آمده

اينــان نيازمنــد بــاران لطــف و  .انــد كــه در هســتي، سرگشــته و بــي پنــاه
شـان وقـت    بـراي . پس چون هدايت خواهند، راهنمايشان باش .اند هدايت
ز وجودت مايه بگذار كه  ا. از حكمت نجات بخش برخوردارشان كن. بگذار

تو خود يتيم بودي، تو خود گمگشته . نزد خداوند پاداشي بي حساب دارد
پس راه رهايي از رنج . برند آگاهي مي از رنجي كه. بودي، پس دردآشنايي
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سائل  به معناي گدا . ، او را نيز از خود مران"سائل"و اما . را برايشان بگشا
سائلِ حكمت را با حكمت . را شامل استهر سؤال كنندة راستيني . نيست

نور، سـائل  . گرداني مي سيراب كن همچنانكه سائل طعام را با غذايي سير
آنهـا را خـواهي    شـان  و تو از چهـره . ظلمت نيز سائل خود را. خود را دارد

آيـد، پـس آمـادگي     مـي  سائل آن كس است كـه خـود سـراغت   . شناخت
آنها را از خود مـران و بـه   پس  چون بيايند . پذيرش دارد زيرا طالب است

از گمگشتگي و بي پناهي . نيكوترين وجه، به پروردگارشان بازشان گردان
سائل راسـتين، نيازمنـد مـدد اسـت، مددشـان      . و حيراني نجاتشان بخش

، از آن انرژي ناب، تقـديم شـان   "مال اهللا"و براي بازگشت شان، از . رسان
. و حتي نگاه تو راهگشاستپس كلمة تو، ذكر تو  .اي تو صاحب كلمه. كن

و اين همـان نـواي الهـي    . كه انسان كامل اينچنين است. راهشان بگشاي
پس شايسته آنست كه همواره سخنگوي . زند مي است كه از ناي تو بيرون

نعمت پروردگارت باشي زيرا آنچه را كه ذهن و زبان آدمي ياد كند، آنچـه  
و همان از آنِ او خواهـد  . اهد شدرا كه در انديشه بپروراند، با آن روبرو خو

بگذار نعمت الهي از كالم و نگاه و رفتارت ببارد و خاليق را بهره منـد  . بود
 .بدون شك هر كس به اصل خويش باز خواهد گشت. كند
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة إنشراح

  

ألَّذي أنقَض ) 2(و وضَعنا عنك وِزرك) 1(ألَم نَشرَح لَك صدرك
إنَّ ) 5(فإنَّ مع العسرِ يسراً) 4(و رفَعنا لَك ذكرَك) 3(ظَهرَك
 عسراًمسرِ ي6(الع (بفَانص فَإذا فَرَغت)7 ( كبإلي ر و

  )8(فَارغَب

و بار گرانت را از پشتت بر ) 1!(آيا ما سينة تو را برايت نگشوديم؟
آيا تو ) 3!(كرد؟ مي همان باري كه  بر پشتت سنگيني) 2!(نداشتيم؟

پس بدان كه با هر سختي، آساني ) 4!(را بلند آوازه نكرديم؟
پس هرگاه كه از كار ) 6(طعاً با هر سختي، آساني استق) 5(است

و همواره نسبت ) 7(نيكي فراغت يافتي به كار نيك ديگري بپرداز
  )8(به پروردگارت، شور و اشتياق داشته باش
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  ألَم نَشرَح لَك صدرك

كار خدا و كار ديـن  ! ات را نشكافتيم و ظرفيتت را باال نبرديم؟ آيا ما سينه
. كـار هـر كسـي نيسـت    . طلبد مي دريا دلي. خواهد مي ظرفيتو فهم آن، 

ات را  سـينه . و مـا اينكـار را برايـت كـرديم    . خواهـد  مـي  گشودگيِ سـينه 
كار دين، با بي ظرفيتي . تحملت را باال برديم. آن را فراخ كرديم. گشوديم

. گيـر نيسـت   كار آدم عصبي و عجـول و سـخت  . گيرد نمي و بي تحملي پا
انسـاني  . خواهد مي "رحمه للعالَمين". طلبد مي و با رحمتانساني نرم خو 

همـو كـه   . تحمـل ديـدن را دارد  . كه تحمل شنيدن همة سـخنان را دارد 
انساني كه ظرفيت و تحمل مشكالت دنيـوي  . مدارا كردن را آموخته است

و مدارا كردن با آدميان را ندارد چگونه توان تحمل أسرار الهي را خواهـد  
نه، اين كـار از  ! تواند بار أفالك تسعه را بر دوش كشد؟ مي گونهچ! داشت؟

. خواهـد  مي انسان به عمق رفته. آيد نمي انسانهاي سطحي و قشري نگر بر
اين كار با قيل . داند مي و خدا اين نكته را خوب. طلبد مي "سينه گشوده"

. آن وجهـي ديگـر اسـت   . شـود  نمي و قال و كتاب و درس و بحث درست
يك حكمت عملي كه درون و بيرون . حرف از حكمت راستين استاينجا 

مسير رشد و بالندگي را براي همگان بگشايد و نـور  . را به نيكي فرا بگيرد
و اينجا رسـول  . اينجا حكايت نور است. بتاباندها  آگاهي و حيات را به قلب

كنـد،   مـي  همو كه قرآن به او رؤوف و رحيم خطـاب . خواهد مي )ص( اهللا
گويد اگر خشن و  مي كه به اوو گويد، هم مي كه به او رحمه للعالَمينهمو 
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شدند، همو كه هر سخني  مي بودي مردم از دور تو پراكنده مي سخت گير
كنـد، همـو كـه دعـايش موجـب       مـي  شنود و از بهتـرينش پيـروي   مي را

رستگاري است، همو كه تسليم محض حق اسـت، همـو كـه نفسـانيت را     
و  .انـد  اش را گشـوده  و در يك كالم همو كه سينه. ته استپشت سر گذاش

دانـم كـه    مـي  .تشـبيه و اسـتعاره نيسـت   . اين گشودن سينه، واقعي است
 چگونـه بخـارِ نفـس خـارج    . شـود  مي واقعي است و كدام كالبدها گشوده

اين حكايت، هم واقعي و هم . شود مي شود و چگونه باز دم حق دميده مي
رخي از بنـدگانش را متناسـب بـا أمـري كـه اراده      خداوند ب. آسماني است

دهد كه برخي از بزرگان سـلوك نيـز از آن سـخن     مي نموده إنشراح صدر
اش طي روايتي به آن  سيره نويسي چون ابن إسحاق نيز در سيره .اند گفته

آن را فقـط   انـد،  اما بسياري كه در ذهن محدود خويش. اشاره كرده است
. شـود  مـي  سينه واقعاً گشوده. اما اينطور نيست. دانند مي تشبيه و استعاره

  .با قرآن سلوك كن شايد نكته را دريافتي. براي اثبات به تو چيزي ندارم

  و وضَعنا عنك وِزرك الّذي أنقَض ظَهرَك

آنگاه كه سينه گشوده شود، آنگاه كه مسير باز شود، آنگاه كه تحمـل بـاال   
. گردد مي نرم و قابل پذيرش. شود مي آسان رود و ظرفيت توسعه يابد، كار

از فرط سنگيني نزديك . پيش از آن، بار سنگين و طاقت فرساست "حق"
هـول انگيـز   . مخـاطره اسـت  مسـئوليت و پر پر. است كمر آدمي را بشكند
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ات را براي تحمل چنين بزرگـي   آيد و سينه مي اما خود حق به مدد. است
 پس خـود، بـه دادت  . كشش آن را داردگويي فقط خود او . كند مي آماده
همه چيز بسيط و سـاده  . تسليم محض. تو كافيست تسليم باشي. رسد مي

نـرم و   .اي سـبكبال گشـته   .اي كني بي بـار شـده   مي احساس. خواهد شد
هـول  . طاقـت فرسـا بـود   . سخت بود. اما پيش از اين اينگونه نبود. راحتي
. گـردد  مـي  شامل واصـالن  و اين لطف بزرگ حق است كه. نمود مي انگيز

بي هيچ حـزن و  . برد مي با خود. دهد مي آنها را از اين پس در راحتي سير
  .يك شيب نرم و راحت است. از اين جاي داستان، سرازيري است. اندوه

بـراي  . باري است كه مسئوليت آن به دوش توست. هر باري نيست "وزر"
ال تَـزِرو  ". بينـدازي تواني آن را بر گردن كـس ديگـر    نمي همين است كه
راهي . تو كاري داري براي انجام. تو مسئول بارِ خويشي. "وازِره وِزر اُخرَي

بايد نقش خود را در هسـتي ايفـا   . نيست بايد كار خود را به انجام برساني
آنگاه كه چه در گفتـار، چـه در كـردار و    . و نقشِ تو ظهور حق است. كني

ق، تسـليم راسـتي و درسـتي بـودي، بـر      چه در انديشه و نيات، تسليم ح
اما اين بار، . و راه رستگاري همين است. در حال انجامي. صراط مستقيمي

. نزديك است كمر آدمي را بشكند. عظيم است. سنگين و طاقت فرساست
آيـد و   مي تو تسليم باش و او نيز به مددت. وارد معامله شو "حق"پس با 

آنگاه خواهي . اين تعاملي  پر سود است. دپذير مي بار را از تو برداشته خود
 از ايـن پـس، تـو بـه او    . زنـد  مـي  ديد چگونه از طريق تو دست بـه عمـل  
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و ايـن يعنـي   . روي مـي  و بـه او . گيـري  مي به او. شنوي مي به او. بيني مي
  .و اين همان سراشيبي است كه از آن سخن گفتم. "وصل"

  و رفَعنا لَك ذكرَك

ذكـر تـو، اشـاره بـه حقيقـت      . هر نامي نيسـت . وستذكر تو نام راستين ت
مـا ذكـر   . هر كسي از آن خبر ندارد. اسم شب توست. اصل توست. توست

 آوازة تـو را آسـمانيان  . ايـم  رفعـت بخشـيده  . "رفعنـا ". ايـم  تو را باال بـرده 
نامحرمان چه خبر دارند كه ذكر تو . رفعت نشينان از آن باخبرند. دانند مي

از ذكـر  . دانند مي آنها فقط اسم دنيوي تو را. ا داردچيست و ريشه در كج
اين . راه گشا است. بايد هم باشند زيرا اين ذكر كارآمد است. تو بي خبرند
هويت اجتمـاعي  . ذكر تو، اسم شناسنامه اي تو نيست. كند مي ذكر، كارها
 .اي ذكري كه از او حيات گرفته. ذكر كارآمد تو، اسم رب توست. تو نيست
 كنـي و تمـام طبقـات آسـماني را در     مـي  سـت كـه بـا آن عـروج    ذكري ا

ك   ". پس به اسـم رب ات بخـوان   "إقرَأ بِإسمِ ربك". نَوردي مي بـر إقـرَأ و
ك    ". بخوان كه پروردگارت گرامـي تـرين اسـت    "األكرَم بـح بِإسـمِ رب فَسـ
. دارداين ذكر در او ريشـه  . اسم عظيم پروردگارت را تسبيح كن "العظيم

و ذَكَـرَ  " و درود بر آنكه اسم رب اش را ذكر كرد و نمـاز گـزارد  . از اوست
ايـن از آن نمازهـا   . اين نماز فهيمانه اسـت . عجب نمازي. "اسم ربه فَصلَّي

ذكـر  . بـري  مـي  كني و بـه كـه سـجده    مي نيست كه نميداني كه را ركوع
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 حيـات . كنـي  مـي  با اين ذكر است كـه تصـرف  . پروردگارت شاهكار است
و ذكر شـما نيـز   . كار اين ذكر، كارستان است. دهي مي گيري و حيات مي

و . با قرآن سلوك كن. با قرآن دوست باش. "فيه ذكرُكُم". در قرآن هست
اينكـار بـا تسـليمِ محـضِ حـق بـودن،       . وصـل شـو  . با ذكرت وحدت نمـا 

رَف نَ ". اينكار با خودشناسي ميسر است. امكانپذير است ن عـفَقَـد   م ه فسـ
هبر رَفايـن  . هر كه خودش را شناسد پروردگـارش را شـناخته اسـت    "ع

ه "كني اين  مي فكر. نه هر خود پوشالي. شناخت خود متعالي است نَفسـ" 
نه نفـس پوشـالي   . نفس او، خود متعالي، درياب نكته را! كدام نفس است؟

مگـر در قـرآن   . داردبلـه  ! شايد كسي بپرسد مگر خدا هم نفـس دارد؟ . ما
ه    "فرمايـد   مي نخوانده اي كه الرَّحمـ ه لَـي نَفسـع و يـا آنجـا كـه   . "كَتَـب 

پـس ايـن خـود متعـالي را بشـناس كـه       . "يحذِّركُم اهللاُ نَفسه"فرمايد  مي
شناخت خود متعالي فقط  .اي اي و ذكرت را دريافته پروردگارت را شناخته

، به "نه اين و نه آن"با قاعدة . نپذير استبا كنار زدن خودهاي موهوم امكا
 تـو را بـه توقـف ذهـن    . قضيه سـلبي اسـت إيجـابي نيسـت    . رسي مي آن
  .شود مي با بي ذهني ميسر. كشاند مي

  فَإنَّ مع العسرِ يسراً  إنَّ مع العسرِ يسرا

. آساني و راحتـي اسـت  . يسر، ضد آن است. تنگناست. عسر، سختي است
ضدش، . هر چيزي ضد خود را با خود دارد. هان أضداد استاين جهان، ج
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مـرگ و  . همـين اسـت   "مـع "معنـاي  . چيزي جدا نيست با خودش است
. ايـن سـكه دو رو دارد  . اي هم مرده هر آن هم زنده. زندگي با خود توست

در اين جهان، اشـياء بـا    .اي هر رو را كه برداري، روي ديگر را هم برداشته
 آنهـا را بـه تكـاپو وا   . دهد مي ضدشان آنها را معنا .اند ضدشان وجود يافته

از مشـكل نهـراس،   . پس از سختي نترس، درونش رحمـت اسـت  . دارد مي
از سؤال خوف نداشته باش، جـواب در خـود سـؤال    . است "حل"درونش 

تواني همواره لذت ببري، اين احمقانه است زيرا درد  نمي در اين دنيا. است
اينجـا  . همواره سالم بماني، بيماري در پـي اوسـت   تواني نمي .هم با اوست

. توان به هيچكدام دل خـوش كـرد   نمي .دريايش هم آرام است هم توفاني
وقتـي جـواني،   . وقتي سالمي بيماري در راه اسـت . هيچ كدام ابدي نيست

 .انـد  اينها با هم. وقتي داري از نداري غافل مشو. پيري بر در ايستاده است
مثـل روز و  . يك چيز است بـا دو چهـره  . روند مي طرفبا هم اينطرف و آن

پس به هيچكـدام از طـرفين تضـاد دل    . روند مي آيند و مي شب از پي هم
چون آسمان . باال بيا. از اين تضاد بيرون بيا. شفاف باش. خنثي باش. نبند

باش كه آرام و با طمأنينه همة اضداد را در خود جمع كرده و بي تابي در 
م سيارات بي نور و هم ستارگان پر نور را يكجـا در خـود   ه. كارش نيست

. از طرفين تضاد نبـاش . شود نمي دارد و از برخوردها و انفجارات مستأصل
 جـايي اسـت كـه دريـا دالن را    . باالي اين دو، جـايي اسـت بـي برخـورد    

همچنانكه سالمت . تاثيرگذاريِ شگرف نيز در همين نقطه است. طلبد مي
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آوري شاد شـو و نـه    مي نه آنگاه كه بدست. نقطه استحقيقي نيز در اين 
اين چـرخش، بـازي ايـن جهـان     . دهي غمگين باش مي آنگاه كه از دست

، خـود عمـل نـاب    "مشـاهده "كه ايـن  . كن "مشاهده". شاهد باش. است
  .است

  فَإذا فَرَغت فَانصب

در خـدمت  پيوسته . دوباره پيوستن "فانصب"فارغ شدن است و  "غتفر"
كـار تـو ظهـور حـق     . به خود و وظيفة خود مشغول باش. خدا بودن است

تو را جز . انتشار عشق و رحمت است. درستي استتوسعة راستي و . است
. شوند مي آنگاه مردمان برخوردار. بندگيِ تو همين است. اين كاري نيست

پـس هـر گـاه از كـار     ". يابنـد  مـي  در راستي و درستي آرام. گيرند مي نور
. حق است. خداست "خير". "خيري فارغ شدي به كار خير ديگري بپرداز

اولوهيـت را   .اي پـس خـدا را تقـديم كـرده    . كن خير را به مردمان تقديم
. عمل صـالح نـاب همـين اسـت    . االترين كارهاستوو اين  .اي توسعه داده
و . مشغول باش "خير"در هر كاري چه كوچك، چه بزرگ به . بيكار نباش

پـس  . سـت ا بزرگمنظر الهي همه از . البته كه خير كوچك و بزرگ ندارد
و . و خيـر را تقـديمش كـن   . روي تُرش مكـن  حتي اگر كوري نزد تو آمد

  .بدان آنكه از تعلقات بِبرد به حق متصل گرديده است
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  و إلي ربك فَارغَب

همو كـه روزي  . رو سوي او داشته باش. و همواره مشتاق پروردگارت باش
ايـن  . و به جمـالش چشـمت روشـن خواهـد شـد     . مالقاتش خواهي نمود

. نشـانة عشـق اسـت   . ي پـيش برنـده اسـت   نيرو. اشتياق اساس كار است
چون به او عشـق بـورزي بـه همـه     . كل است. پروردگار تو همه چيز است

بي آنكه عشقي شخصي در كـار   .اي عاشق شده "كل"به  .اي عشق ورزيده
 همه از تـو منتفـع   .اي و اينگونه  بخاطر پروردگارت، خدمتگزار همه. باشد
شـتياق بـه هـر چيـز ديگـر جـز       شـور و ا . شـوند  مي گردند و بهره مند مي

بلعـد و   مـي  تو را. زهرآگين و كشنده است. پروردگارت، خطر آفرين است
به پروردگارت مشتاق باش آنگاه خواهي ديد كه . دهد مي اعمالت را به باد

  .اوستزد نزيرا همه چيز . همه چيز به موقع در اختيار است
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة قدر

  

لَيلَه ) 2(و ما أدراك ما لَيلَه القَدرِ) 1(إنّا أنزَلناه في لَيلَه القَدرِ
فيها بِإذنِ تَنَزَّلُ المالئكَه و الرُّوح ) 3(القَدرِ خَيرٌ من ألف شَهرٍ
  )5(سالم هي حتّي مطلَعِ الفَجرِ) 4(ربهِم من كُلِّ أمرٍ

و تو چه داني كه شب قدر ) 1(ما آن را در شب قدر نازل كرديم
در آن شب، ) 3(شب قدر از هزار ماه بهتر است) 2(چيست

 فرشتگان و روح به إذن پروردگارشان از هر أمري نازل
  )5(دم، سالم است آن شب تا سپيده) 4(شوند مي

لطفـاً آنچـه را كـه تـا     . پر از رمز و راز اسـت . اين يك سورة أسراري است
اي كنار بگذار، تا با هم آرام آرام در آن  كنون در مورد آن خوانده يا دانسته

اين بسيار مهم است كه براي دريافت وجهي ديگر، ذهنياتت . سلوك كنيم
  .شوند مي راه زيرا معلوماتت خود حجاب. را كنار بگذاري
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   "إنّا أنزلناه في لَيلَه القَدرِ"

اين ه در لغت همـان ضـمير متصـل    . را در شب قدر نازل كرديم "ه  "ما 
با روح و . آيد مي با اسكورت. حمل شده است. محمول است. مفعولي است

 اما اين ه چيست و كيست كه قرآن از نزولش در شبي خاص يـاد . مالئكه
اول از كسي يـا  . آيد مي در هر زباني در آغازِ كالم ابتدا اسم غالباً! كند؟ مي

اما در اين آية كريمه  بي . نشيند مي برند آنگاه ضمير جايش مي چيزي نام
مـا  . آورد مـي  ه را. آورد مـي  آنكه نام از كسي يا چيزي ببرد دفعتاً ضمير را

 همـه آن را آيـا ايـن ه آنقـدر آشناسـت و     . نازل كرديم "آن را"يا  "او را"
اگـر اينگونـه اسـت پـس     ! شناسند كه نيازي به بيان اسـمش نيسـت؟   مي

آيـا اصـال ايـن ه داراي اسـم     ! اختالف مفسرين در فهم آن از چه روست؟
فراتـر از اسـماء   . تابـد  نمـي  شايد هيچ نام زميني را بر! نامي دارد؟! هست؟

ـ   . بي نام است. لفظي است ه بـدون  اين آيه تنها جايي نيسـت كـه ه اينگون
مرجع آمده است، در چندين جاي ديگرِ قرآن از اين ه نام برده شـده كـه   

بـه  . آن هم در مواقفي كـه حكـايتي غريـب دارنـد    . مرجعش نامعين است
! قرآن بيش از پـيش بايـد توجـه نمـود    هاي  "بِه"ه به ويژه در هاي  ضمير

"ا ذُكِّرُوا بِهمظّاً موا حره اي از آنچه را كه به پس فراموش كردند به( ."فَنَس
مرجع ! آيا ممكن نيست خود اين ه مرجع باشد؟!). آنها متذكر شده بوديم

آيا ممكن نيست كه اين اشاره به آن است كه . "هو مرجعكم"! كل شيء؟
 همانچـه را كـه جـوهرة هسـتي    ! شـود؟  مـي  خود اصل از عمق باطن نازل
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روح نيز هست، اما ايـن   در اين سوره اشاره به نزول فرشتگان و! نامند؟ مي
واحد است و در ابتـداي سـوره آمـده    . تك نفره است. ه ضمير مفرد است

  .دهد مي نيز ما را به اصل سوق "كُلِّ أمر"وجود كلمة . است

در . آيد مي هو تنها اسمي از اسماء است كه هنگام بيان از عمق وجودت بر
ه بـه تـداوم آن   اشـار  "واو". معنايشان هم يكي اسـت . اصل همان ه است

يكـي وصـل اسـت و    . در لغت، يكي متصل است و ديگري منفصـل . است
پس از ابتدا متصل آمـده  . است "وصل"و اين سوره بشارت . ديگري فصل

مـا  . او بـا مـا آمـده اسـت    . ؛ ما او را نازل كرده ايـم  "إنا أنزلناه". ه . است
ايـن جمـع   ! د؟اما اين ما چه كسانن. مسبب اين فعل ماييم. حامالن اوييم

برخي آنان  .اند برخي آنان را جمع اسماءاهللا گفته! متكلم مع الغير كيانند؟
ايـن بحثـي   ...  برخي آنان را كامالن داننـد و . دانند مي را فرشتگان مقرب

اما اين جمع الهي هر . نيست كه ما شايستگي ورود به آن را داشته باشيم
و نكتـه  . ا بتوانند آن را نازل كنندكه باشند بايد برخوردار از اين ه باشند ت

 ايـن ه نـازل  . كـاربرد آن اسـت  . نكته بر سر عظمـت ه اسـت  . همين است
. آيـد  مـي  "كلمـه "نوري شب فروز كه در لبـاس  ! شود، آن هم در شب مي

خداوند بـراي بنـدگانش   "فرموده اند؛ ) ع(امام صادق. "نور و كتاب مبينٌ"
لقد تَجلَّي اهللاُ لعباده في ( "بينند نمي در كالمش تجلي كرده است اما آنها

ايـن نـور، ايـن    . اي حائز اهميـت اسـت   اين نكته) كَالمه و لكن ال يبصرُونَ
اش  خـدا در كلمـه  . اش در كلمـه . عظمت را بايد در كالمش جستجو كـرد 
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كلمة خـدا، برتـرين   . ("كلمه اهللاِ هي العليا"از اين روست كه . حضور دارد
كلمـه اي كـه خـالي از    . كنـد  مي اين وجود اوست كه كلمه را برتر ).است

پس او با كلمه اش كه بي حضور او نيسـت، دسـت   . اوست بِال ارزش است
أن "گويد بـاش و خواهـد بـود     مي اگر چيزي را اراده كند. زند مي به خلق

نيـز  ، روح "أمـر  "و از ايـن . است "أمر"و اين كلمه . "يقُولَ لَه كُن فَيكُونَ
ن أمـرِ   ". "بگو كه روح از أمرِ ربِّ من است". گردد مي پديدار مـ قُلِ الرُّوح

بـه زنـده بـودن    . اسـت  "زنـده "اين ه قرآن نيز هست اما قرآني كه . "ربي
زيـرا از  . قرآن در بهترين صـورت، در برخـي احاديـث اشـاره شـده اسـت      

بـر روي كاغـذ،    آن جوهرِ. ناكارآمد است "مرده"و . آيد مي كار بر "زنده"
را نبينـد، بـي بهـره     "حـي "اگر كسي زنده را، . است "زنده"نمادي از آن 

همچنانكه خود قرآن بارها بـه صـيغ مختلـف    . به ضاللت رفته است. است
 "زنـده "مـالك دريافـت   . "يهدي من يشاء و يضلُّ من يشـاء "گفته است 

بـر   "زنـده "ير را تقـد . "كـالم الحـي  ". هم آنكه زندگي بخش است. است
 "نـور "ايـن زنـده، ايـن حـي،     . است "زنده"مقدرات به دست . عهده دارد

نَ اهللاِ نُـور و   ". با اوست "كتاب"است كه  "نور"و اين . هست كُم مـقَد جاء
زيرا تجلي نـور  . تناسب بخشيده است "شب"آنگاه نور را با . "كتاب مبينٌ

. هر شبي نيسـت . اين شب قدر استو . در تاريكي نمايان تر و بارزتر است
 "زنـدة آگـاه نـوراني   "بخـاطر آن  . عظمت اين شب، به خوديِ خود نيست

به زندگي  "زندة آگاه نوراني"زيرا آنگاه كه اين . است كه نزول كرده است
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هـر  . دهـد  مي ، حضورش ذاتاً همه چيز را سر و سامانرود كندوتاريك ما 
 به كسـري از ثانيـه اتفـاق   . مانبر نيستز. كند مي چيزي را به اندازه تقدير

هم آنقدر كه براي . نه زياد و نه كم. مثل يك روشن شدگيِ دفعتاً. افتد مي
و تعـادل، نـام ديگـر    . و اين يعنـي تعـادل  . رشد و بالندگي مورد نياز است

ايـن  . نيز نام بـرده اسـت   "سالم"از اين رو در اين سوره از . سالمتي است
 در انـد،  بيگانـه  "نـور "تـاريكي خـو گرفتـه و بـا     را آنان كـه بـه    "حضور"

اما هـم   .اند "ال يبصرُونَ"اند  گفته) ع(آنها همچنانكه امام صادق. يابند نمي
را در  "سالم". است "سالم"زيرا تا مطلع الفجر، . آنها نيز بي بهره نيستند

گويم كه ايـن اسـم    مي در اينجا مختصراً. شرح داده ام "روح رباني"كتاب 
 تمند الهي در قرآن، آن چيزي نيست كه مردم از سـر عـادت بـه هـم    قدر
قدرتمند خود را هاي  بلكه يك نيروي زنده است كه زيرمجموعه. گويند مي
كـه كارشـان   انـد   قومي قدرتمند از عـالَم لطيـف  در وجهي،  "سالم". دارد

دو سه نفرشان بـراي ويـران كـردن    . ايجاد سالمتي، تعادل و أمنيت است
آنگاه كـه  . و اين نكته در قرآن تصريح شده است. تيك شهر بيمار كافيس

 "سالم"كند كه  مي آيند او اظهار مي )ع(اين نيروهاي ناشناش، نزد ابراهيم
ابراهيمِ پيامبر، آنها را جماعتي . "سالم قَوم منكَرُونَ "! قومي ناشناخته اند

ند هسـت  "يك نفر، دو نفر"خواند وهمين سه نفر، يا به قولي،  مي ناشناس
و لوط پيامبر و اهل ايمان را نجات ! كنند مي كه شهر قوم لوط را زير و رو
گويد، اين شـب،   مي در اين سوره! نمايند مي بخشيده و به راه خود هدايت
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. گـردد  مي بر "لَيلَه"اين هي به . "سالم هي". شبِ سالم است. سالم است
آگاهي هاي  يا اليه شبي كه بطور كامل در كنترل نيروهاي امنيتي آسمان،

نـور آگـاه   "عظـيم كـه آن   هـاي   به تعبير ديگري اين نيروي. باطني است
تا سپيده دم، تا مطلع الفجـر، تـا زمـان عـروج      اند، را اسكورت كرده "زنده

همـه چيـز را تحـت نظـر نـور       .اند دوباره، همه چيز را تحت كنترل گرفته
هيچ كوتاهي دست بـه   و اگر به عملي نياز باشد بي. آگاهانه خويش دارند

نور آگاه "زيرا آن . اين يك امنيت باطني و همه جانبه است. زنند مي عمل
، بسيار ارزشمند و كار بردي است و هيچ شيطانِ جن و إنسي نبايد "زنده

نامحرمـان در  . يا دستبردي به آگاهي لطيف زند. به إستراق سمع بنشيند
شـب قـدر، دقيقـاً     از ايـن روسـت كـه   . حجابي مضـاعف . روند مي حجاب

حتي اولياء خـدا،   اند، آنچنان كه گفته. مشخص نيست كه كدام شب است
و . يابند كه امسال كدام شب، شبِ قـدر اسـت   مي يكي دو شب قبل تر در

تا هر كس آنچنان كه بايد، تقديرات خـود را  اند  آنها نيز در سكوت محض
ي هـر شـخص   وجـود هـاي   اين تقديرات، متناسب با قابليت. دريافت كند

. زنـد  مـي  در واقـع ايـن وجـود توسـت كـه گونـة تقـديرات را رقـم        . است
پس . هايت، نياتت، عملكردهايت، همگي مؤثر در روند تقديرات است يافته

چيزي به نام اجبار نيست تا كسي از زير بار مسئوليت شانه خـالي كنـد و   
 او مسـئول اسـت و در رونـد   . هايش را بـر گـردن تقـديرات بينـدازد     خبط

با آنكه قـرآن در شـهر رمضـان نـازل     . هشيار باش. تقديراتش دخيل است
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. شده، در اين سوره  كه فراتر از زمان اسـت نـامي از مـاه رمضـان نيامـده     
ممكن است نزديـك  . هر شبي ممكن است شب قدر تو باشد. هشيار باش

اعـالم  . آمـادگي اسـت   "توبـه ". همواره براي برخورداري آماده باش. باشد
 او دوستانش را ديدار .اند است، چه اين شب را شبِ لقاء نيز گفتههشياري 

پـس همـواره  در   . رهاننـده اسـت  . و اين ديدار نجات بخش است. كند مي
  .بهترين وضعيت باش

بلَ  . قَد جاءكُم منَ اهللاِ نُور و كتاب مبينٌ" سـ رِضوانَه عنِ اتَّباهللاُ م ي بِههدي
 المِ والس       راط م إلـي صـهيهـدي و ه ورِ بِإذنـ يخرِجهم منَ الظُلمات إلـي النـُّ
خدا . براستي كه برايتان از جانب خدا، نور و كتابي روشنگر آمد( "مستَقيمٍ

هـاي   راه"بواسطة آن، هر آنكس را كه خواهـان رضـايتمندي اوسـت، بـه     
هـا خـارج و بـه     كند و به فرمان خود، آنها را از تـاريكي  مي هدايت "سالم

  )نمايد مي كند و به راه راست هدايت مي عالَم نور وارد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة تكاثر

  

) 3(كَلّا سوف تَعلَمونَ) 2(حتَّي زرتُم المقابِرَ) 1(ألهـكُم التَّكاثُرُ
لَتَرَونَّ ) 5(اليقينِكَلّا لَو تَعلَمونَ علم ) 4(ثُم كَلّا سوف تَعلَمونَ

ثُم لَتُسئَلُنَّ يومئذ عنِ ) 7(ثُم لَتَرَونَّها عينَ اليقينِ) 6(الجحيِم
  )8(النَّعيمِ

تا آنكه  به قبور وارد ) 1(عالَم كثرت شما را به بازي گرفت
) 3(بزودي حقيقت را خواهيد دانست! هرگز چنين نيست) 2(شديد

هرگز ) 4(دي حقيقت را خواهيد دانستبزو! باز هرگز چنين نيست
 قطعاً جهنم را) 5(داشتيد، مي اگر علم اليقين! چنين نيست

و آنروز از ) 7(ديديد مي آنگاه آن را با چشم يقين) 6(ديديد مي
نعماتي كه از آن برخوردار بوديد مورد مؤاخذه قرار خواهيد 

  )8(گرفت
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  ألهكُم التَّكاثُرُ

پر زرق و برق، اين پر از رنگ و لعاب، شما را اين جهان كثرت، اين دنياي 
. چشمان شما پر از شيء اسـت . به بازي گرفته و سرگرم تان ساخته است

. هر آن به دنبال چيزي روانيد. پر از تصاوير جوراجور و پر از خواهش است
ها و  خواهش. ايد ها غرق گشته"چيز"در . ايد شما در جنگل اشياء گم شده

و در اين شهرِبازي، همـواره  . ا را تكه پاره كرده استها، ذهن شم خواستن
فـزون  . زيرا پـر از خواسـتن ايـد   . شويد از اين بازي به آن بازي كشيده مي

. اين بازي خطرناك كار شما را ساخته اسـت . بندة اشياءايد. ايد طلب شده
. اين فزون طلبي، شما را به بازي مرگباري كشانده اسـت . "ألهكم التكاثر"

فقـط نـامش را    "وحـدت "از . ايـد  ايـد و از كـار اصـلي مانـده     دهسرگرم ش
يكپارچگي برايتـان يـك واژه اسـت،    . هيچ إدراكي از آن نداريد. ايد شنيده

و ايـن بيمـاري   . ايـد  يگانه نيستيد، تكه تكـه . ايد شما هرگز آن را نچشيده
گويد تو  دهد، مي گويد كه تكاثر به تو چيزي مي نمي .دقت كن. تكاثر است

 ايـن دنيـا بـه كسـي چيـزي     . كنـد  گيرد، فقط سرگرمت مي به بازي مي را
در قبر خواهي ديـد  ! چه كسي چه چيز دارد؟. كند مي دهد، با او بازي نمي

فرصـت تـو را    .اند وقت تو را تلف كرده. همه اش بازي بوده است. كه هيچ
ز ا. كثـرت بينـي از نگـاه توسـت     .اند تو را بازداشته "وصل"و از  .اند گرفته

نفـس تـو آن را سـاخته    . در حقيقت كثرتـي نيسـت  . خيزد مي ذهن تو بر
 و جهـان يكپارچـه  . خيزد مي نگاه كه درست شود، كثرت از ميان بر. است
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عشق كه باشد، ذهن و ذهنيـات محـو   . و آن نيازمند عشق است. گردد مي
و چون عشق و خردمندي نباشد، . نيستند كه كثرت آفريني كنند .اند شده

و آنگـاه خـود را در يـك شـلوغي     . كنـد  مي كش، نگاه تو را جادونفس سر
و بـه  . كُشـند  مـي  و. كشند مي از هر سو تو را. افسارگسيخته خواهي يافت

  .نشانند مي خاكت

  حتَّي زرتُم المقابِرَ

يك . ديدن صرف نيست. زيارت يك شيء، فرو رفتن در محتواي آن است 
حفـره اي  . قبر همانجاي محصور كننـده اسـت  . رابطة ماهوِي در كار است

يكـي  . و قبر انواع دارد. نهند مي است كه در آن آنچه را كه اليقش است وا
جسم را در . همانست كه ديده اي، حفره اي در خاك، محصور از همه سو

تـا رد أمانـت كـرده    . تا به خـاك برگـردد  . نهند، تا متالشي شود مي وا آن
او حتي سلولي از كالبدت را بـه  . تا طبيعت، جسمش را پس بگيرد. باشند
. گـردد  مـي  و اينگونه خاك به خـاك بـاز  . بلعد مي همه را. گذارد نمي تو وا

. يابد عالَم كثرت جز يـك بـازي نبـوده اسـت     مي اينجاست كه هركس در
خيلي . اما اينجا دير است. بازيِ نور و سايه بوده است. صالت نداشته استا

 "مخلَـص ". دادي مـي  بايسـت روحـت را پـرواز    مـي  تـو قبـل از ايـن   . دير
اما تو . گسستي مي نمودي و بند مادي اش را آگاهانه مي خالص. كردي مي

و تو . تو اين همان قبر اس .اي ذهنت را با خود برده .اي با تعلق خاطر رفته
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دريـافتش   .اي در آن واقـع شـده  . "حتَّي زرتُم المقـابِرَ ". زيارت كنندة آني
بـا مجموعـه اي از تعلقـات    . زيرا ذهن و ذهنياتت را بهمراه داري .اي كرده
تو بـا  . شود مي پس جهنمي را كه خود براي خود ساخته اي آغاز .اي رفته

و در . را ميخـوري دست پخت خودت . شوي مي آتش خواسته هايت روبرو
 .اي تو خود قبـر خـود را كنـده   . كني مي فضايي كه خود ساخته اي تنفس

آيا كسي هسـت  . تو در قبرِ ذهنِ خويشي .اي خود آن را ساخته و پرداخته
. نبش قبر عادي با يك بيل و كلنگ ميسر است! تو را از اين قبر بدر آورد؟

 .بدترين قبرهاستچه اين . خواهد مي اما نبش قبرِذهني، معلم الهي

  ... كَلّا سوف تَعلَمونَ ثُم كَلّا سوف تَعلَمونَ كَلّا

اين آيه ذهن و ذهنياتت را به . "هرگز چنين نيست كه پنداشته ايد"كَلّا 
هاي تو كجا و  برداشت. براي شان اصالتي قائل نيست. اندازد مي دور

چنين نيست كه هرگز ( "كَلّا"گويد  مي سه بار. "كَلّا". حقيقت كجا
اين سه از عوالم . بگذري "كَلّا"تو از سه عالَم بايد با سه ). ايد پنداشته
عالَم جسمانيات را پشت . اگر خواهانِ وحدتي از اين سه بگذر .اند كثرت

عالَم عواطف را مهار كن، مگذار تو را به . سر گذار، مگذار تو را بفريبد
اينان سه عالَمِ . ر تو را در قبر كندعالَم ذهن را بشناس، مگذا. بيغوله برَد

با عشق، با بي . بازي شان را مخور. با معرفت، از آنها بگذر .اند كثرت آفرين
آنگاه . بر آنها بزن "كَّال"سه . خواهشي، با بي قضاوتي مهارشان كن
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حقيقت را خواهي  "سوف تَعلَمونَ". چشمانت به حقيقت باز خواهد شد
و از . چشمت روشن خواهد شد. فت خواهي كردرا دريا "وحدت". دانست

تصوراتت . يعني نه اين و نه آن "كلّا". اين بازي مرگبار بيرون خواهي آمد
. رسانند نمي آنها تو را به حقيقت. دانستني هايت را رها كن. را دور بريز

. شفاف باش. نرم باش. كند مي رها كردن آنها تو را واصل .اند نرسانده
  .شوي مي اين باشي به جهنم خويش واصلجز . تسليم باش

  لَو تَعلَمونَ علم اليقينِ لَتَرَونَّ الجحيم ثُم لَتَرَونَّها عينَ اليقين

و . سكنا گزيدن در آگاهي اسـت . ثبات است. شبهه است يقين، بي شك و
يعني يقـين يـافتن بـر اسـاس     . اولينش علم اليقين است. آن انواعي دارد

آنگاه كه گرماي خورشيد را بر وجودت احساس كنـي، آنگـاه   . دانايي است
كه با نور آن همه جا را نظاره كني، حتي اگر خـود خورشـيد پشـت تكـه     

بيني اما به سـبب   نمي آن را. ابري پنهان باشد، تو به وجود آن يقين داري
و . ترين مرتبـة يقـين اسـت    و اين ضعيف. دانائيت به وجود آن يقين داري

از پس آن تكه ابر بيـرون آيـد و تـو مسـتقيماً خـود آن را       چون خورشيد
و آنگاه كه آن را بـه تمـامي دريافـت    . مشاهده كني، آن عين اليقين است

كني، در آن فرو روي، در آن حل شوي، حقيقتش را دريابي، با حقيقـتش  
عاشـقان،  . و اين أعلي مرتبة يقين است. يگانه شوي، آن حق اليقين است

اما بسياري حتي از اين مرتبة نازل، از اين . فهمند مي خوبحق اليقين را 
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كه اگر ببينند . بينند نمي آنها آثار و نشانه ها را .اند علم اليقين نيز بي بهره
إنَّ " .اي تو در جهـنم واقـع شـده   . "لَتَرَونَّ الجحيم". جهنم را خواهند ديد

يطَهحلَم نَّمهگويـد   نمـي  .إحاطه دارد. گويد محيط است مي .دقت كن. "ج
نـامش را  . اي از جهـنم اسـت   ايـن محـيط، مرتبـه   . شـود  مـي  بعداً محيط

تواني آن را قطعـاً   مي فرمايد؛ تو با علم اليقين مي .گذاشته است "جحيم"
 ". با الم و نون، تأكيد شده است. قطعاً ببيني. نه اينكه شايد ببيني. ببيني
ايـن  . هـايش را مشـاهده كـن    نشـانه . رآثارش را بنگـ . خب، ببين. "لَتَرَونَّ

بدن تـو بـا حـرارت    . ناري است. كند مي جهان، موتورش با سوخت نار كار
 نه تنها بدن تو، كه تمامي گياهان و حيوانات به ايـن حـرارت،  . زنده است

تـو  . اين نار اگر نباشد اين جهان برچيدني است. يابند مي جنبند و نمو مي
و نارِ ذهـن، آتـش تعلقـات و تصـورات      .اي كردهدر مرتبه اي از نار هبوط 

و جمعي كه به بصيرت رسـيده انـد،   . از سخت ترين است. بدترين هاست
و جهنم و بهشت . به عين. به چشم. بينند مي اين جهنم را به عين اليقين

بعد . بري مي تو در كدام كيفيت بسر .اند پس واقعي .اند دو كيفيت از بودن
اگر ناراضي هستي بـه آيـة   . ت را با خود خواهي برداز اين نيز همان كيفي

منظـر  . دست بكار تغييـر خـود شـو   . عمل كن "حتَّي يغَيرُوا ما بِأنفُسهِم"
دست از ذهنياتت بـردار و ايـن ذهـن متـوهم را دور     . ديدت را عوض كن

. آنها نجات بخش نبـوده انـد كـه كـارت بـه اينجـا كشـيده اسـت        . بينداز
  .رها شو تا چهرة جهان نيز نزدت دگرگون شود. كن شجاعانه جاروب شان
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  ثُم لَتُسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيم

. اند و منعم از اسماءاهللا است و همه از منعم آمده. نعيم، نعمت بسيار است
تو به آنها . هاي بسيار تو را فرا گرفته است در همين رتبه از هستي، نعمت

نه اينكه برخـوردار   .اي تو برخوردار شده. آيي مي و روي مي با آنها .اي زنده
اگـر از  ! فرمايد؛ تو از اين نعمات مؤاخذه خـواهي شـد   مي زيرا! خواهي شد

به تـو فرصـت زنـدگي    . آنها آگاه نيستي اين به معناي نبود نعمات نيست
به تو توانايي عمل صـالح   .اند به تو قابليت آگاه شدن داده. داده شده است

از تـو كارهـاي   . تـو داراي نيـروي انتشـار عشـق و محبتـي      .انـد  عطا كرده
دانة نـوراني در وجـود   . ميوة حياتي. تو ثمرة آفرينشي. آيد مي خداگونه بر

. پس مراقـب بـاش  . آن أمانت دست توست .اند در تو وديعت نهاده. توست
قدرشناس بـاش و ايـن   . آباد كن. اين چند صباح باقي مانده را خراب نكن

و وجه ديگر نعـيم در يـك كـالم، آن اسـتاد     . را كفران مكن نعمت حيات
 دهد، آن روح الهي اسـت كـه هـر دم تـو را     مي حقي است كه تو را تعليم

  .و قطعاً تو را نسبت به او و تعاليمش بازخواست خواهند نمود. پروراند مي
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة عصر

  

إلَّا الَّذينَ ءامنُوا و عملوا ) 2(إنَّ اإلنسانَ لَفي خُسرٍ) 1(والعصرِ"
  )3(الصالحات و تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بِالصبرِ

مگر آن كسان كه  ) 2(كه انسان در زيان است) 1(عصرقسم به 
أهل ايمانند و عملكردشان نيك است و يكديگر را به حق و صبر 

  )3(كنند مي سفارش

خورنـد كـه واال و ارزشـمند     مـي  قَسم، به چيزي .اند واو را واوِ قَسم دانسته
اما منظور از اين زمان چيست و كدام است كـه  . است و تقدسي ويژه دارد

!  آيا أصالً عصر به معناي زمان اسـت؟ ! خداوند به آن قسم ياد كرده است؟
و هــا  بــراي پاســخ دادن بــه ايــن پرســش! آيــا أصــالً زمــان وجــود دارد؟

ديگر، بايد دانست كه انديشمندان در اين مورد از ديرباز به دو هاي  پرسش
جمعي معتقدند كه زمـان واقعـي اسـت و از     .اند گروه عمده تقسيم گشته

 و جمعـي ديگـر كـه زمـان را تـوهمي و بافتـة ذهـن       . مقولة وجود اسـت 
اين مبحث جديدي نيست و از هزاران سال پيش وجـود داشـته   . دانند مي
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آنكـه اهـل   . كنـد  مي هم اكنون نيز اين بحث را فيزيك مدرن دنبال. است
تواند خود رأساً اين مباحث به روز شده را مـورد دقـت و    مي پژوهش است

كار ما در ايـن مقـال   . رار دهد و ادلة هر دو گروه را بررسي نمايدمطالعه ق
آنچه در اينجا گفتني است و شايد برايـت تـازه باشـد،    . چيز ديگري است

. تضاد و تناقضي در كار نيسـت . گويند مي اين است كه هر دو گروه راست
 آنكه در عـالَم يگـانگي سـير   . زيرا فهم زمان به موقعيت ناظر بستگي دارد

بيند، آنكه مشاهده كننده و مشاهده شـونده در   نمي كند، آنكه دوئيتي يم
نيسـت كـه واقعـي    ! كجا زمان برايش واقعي اسـت؟  اند، وجودش حل شده

اما آنكه در ذهن است، آنكه در دوگانه بيني واقع شده اسـت، آنكـه   ! باشد
 را جـدا از خـود إدراك  هـا   هنوز مشاهده كننده اسـت و مشـاهده شـونده   

و يكـي  ) مشـاهده كننـده  ( ، آنكه دركش اينگونه است؛ يكي خـود كند مي
، آنكه هنوز به وحدت نائل نشده )مشاهده شونده( آنچه كه در بيرون است

 وقتـي . بـه شـدت هـم واقعـي اسـت     . است، پس زمان برايش واقعي است
. گويم كه فهم زمان به موقعيت ناظر بستگي دارد، منظورم همين است مي

، تو در چه كيفيتي حضـور داري، همـان برايـت واقعـي     اي تو كجا ايستاده
بيني كه هر دو گروه  مي .شود مي واقعيت با كيفيت حضور تو تعيين. است
  .شان متفاوت است شان، كيفيت حيات زيرا جايگاه. گويند مي راست
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  والعصر

در عصـاره، همـه چيـزِ    . از همين ريشه است. اما عصر، عصارة شيء است 
 "حـال "عصـر،  . عصر، فراتر از زمان اسـت . جود استشيء بصورت ناب مو

 "حـال ". همة زمانها و همة وقـايع يكجـا حضـور دارنـد     "حال"در . است
فرا زماني است كه گذشته و آينده را يكجـا در بـر   . عصارة همه چيز است

 "حـال "هيچ كـاري جـز در   . تنها مجال واقعي است "حال". گرفته است
ظهور . بوده است "حال"در ) ص( پيامبر بعثت. نشده است. شود نمي واقع

هر واقعة خيـر ديگـري را كـه تصـور     . خواهد بود "حال"در ) ع( بقيه اهللا
. پيونـدد  نمـي  چيزي به وقوع "حال"و جز در . است "حال"كني همه در 

 "حال". كه شايستة قسم خوردن است. است كه مقدس است "حال"اين 
 "حـال ". حـي و حاضـر  . كنونهم ا. است "حال"حتي خدا در . را در ياب

نخواه كه . حضور داشته باش. حضور است "حال". كامل باش. كامل است
. فرا ذهـن اسـت   "حال". اين ممكن نيست. را با ذهنت فهم كني "حال"

آن سكرِ عظيم كـه كـامالن از   . فهم آن جز با توقف ذهن امكانپذير نيست
گويند؛ چـرا انقـدر از    مي برخي از دوستانم. همين استاند  آن سخن گفته

همـان نفـس   . گويم، بيماري اسـت  مي چون اين ذهن كه! گويي؟ مي ذهن
و تا وقتي اين بيماري درمان نگردد، تـا وقتـي ذهـن،    . است به لغت قديم

چيزي حل نشـده  . شفاف، صيقلي و الهي نشود، حماقت همچنان باقيست
ايـن ذهـن    اما. ذهن يكي از خدمة اوست. انسان فراتر از ذهن است. است
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پـس  . شكل يك بت به خـود گرفتـه اسـت   . رب شده است. كند مي أربابي
تا اين مهم حل نشود، هيچ رنجي از تو . چاره اي نيست. بايد شكسته شود
پس . يعني نشخوار كنندة مردار. اين ذهن، يعني گذشته. زائل نخواهد شد

ذهن، . فهمد نمي را "حال"ذهن، . سكنا گزين "حال"برو و در  "حال"به 
. هر دو غير واقعي است. و هر دو اشتباه است. خاطره باز و آرزو پرور است

. و بـه بهشـت در آي  . از آتش حذر كـن . شود مي غير واقعي به آتش ختم
همـه چيـز   . يـابي  مـي  در. بينـي  مـي  روي همـه چيـز را   "حـال "چون به 
نسيه . موهوم نيست. است "حال"بهشت در . شوي مي بي سؤال. مهياست
 "حـال "فقط كافيست به . است "حال"زيرا در . نقد نقد. نقد است .نيست
 .انـد  "حـال "زنـده بـه    .انـد  "حال"تمام بزرگان در . كني "حال"تا . بيايي

 اتفــاق "حــال"ســيالنِ آگــاهي جــز در . نيســت "حــال"زنــدگي جــز در 
هشياري با در . دهند مي رخ "حال"كرامات و خوارق عادات، در . افتد نمي

، تو بايد دست از ذهـن  "حال"براي ورود به . شود مي دن شكوفابو "حال"
بايد سـنجش  . خالص كنيها  خود را از شرطي شدگي. و ذهنياتت بشويي

 چنـين بيمـاري را بـه بهشـت راه    . و برداشت و قضـاوت را كنـار بگـذاري   
و . بايد تسليم محـض باشـي  . بايد نگاه بي قضاوت داشته باشي. دهند نمي

نه از آمدن چيزي . مانگونه كه مقدر است دريافت كنيجريان حياتت را ه
. تسليم محـض . شادمان شوي و نه با از دست دادن چيزي محزون گردي

آنكه تسليم محض است وظايفش را بي عيب و نقـص بـه انجـام رسـانده     
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سراپا تسليم : و ابراهيم گفت. تسليم باش: خداوند به ابراهيم گفت". است
او  بـا تسـليم در   . ابراهيم يك برندة واقعي است. "پروردگار جهانيان شدم

حضـور  . چيسـت  "حـال "و تو چه داني كه . است "حال"هر آن، زنده در 
و آنكـه  . اصـل زنـدگي اسـت   . حيات طيبه است. رهايي از رنج است. است
  .ش را نداند زيان كرده است"حال"قدر 

  إنَّ اإلنسانَ لَفي خُسرٍ

نقـدش را زائـل كنـد، بـدون شـك       ش را، يگانه فرصت"حال"انساني كه 
زيانكار كسي است كه نـه تنهـا سـودي نكـرده اسـت بلكـه       . زيانكار است

 انساني كـه در كيفيـت واقعـي بسـر    . سرماية خود را نيز از كف داده است
كنـد، مـرده    مي هاي گذشته يا آيندة موهوم سير برد و هموار در زمان نمي
از دسـت  . ، مرده گـي اسـت  خاطره بازي و آرزو پروري. زنده نيست. است

چنين انساني حتي اگـر كـار خالفـي هـم مرتكـب      . دادن نقد وجود است
همـه در  . زيـرا فرصـتش را از كـف داده اسـت    . نشود، باز زيان كرده است

همانهـا كـه همـواره     اند، زيانند جز آنان كه ايمان دارند و اهلِ عمل صالح
  .كنند مي يكديگر را به حق و صبر سفارش
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ذينَ ءامنُوا و عملُوا الصالحات و تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا إلّا الَّ
  بِالصبرِ

 .انـد  "حـال "اينـان در  . برند مي زيرا اينان در كيفيت حقيقي زندگي بسر 
برخـوردار از  . برد، مملو از ايمان اسـت  مي آنكه در اين كيفيت مقدس بسر

پـس  . حضوري واقعي استداراي . بي ترس و بي اندوه است. أمنيت است
 "إنَّ اهللاَ معنـا "كـه  انـد   اينان تنها كسـاني . با خداست و خدا نيز با اوست

 ديگـران فقـط خبـري از ايـن آيـه را     . كننـد  مـي  را درك) خدا با ماسـت (
عمـل صـالح، عملـي    . چنين كسي آنچه كند، عمل صالح است. شنوند مي

عمل . نكه أهل استمفيد همگان است، هر آ. است كه ريشه در صلح دارد
آنگـاه  . رهاننده اسـت . عملِ نجات بخش است. صالح، عملِ نفساني نيست

آن عملِ غيرِ صالح است، اشـاره  . آن فرزند تو نيست: كه خدا به نوح گفت
او خـور و  ! نفسِ حيـواني را بـا بهشـت الهـي چكـار؟     . به همين نكته است
از توفـانِ  . ف اسـت عـالَم لطيـ  . اينجا مقالي ديگر است. خواب خود را دارد

 "حـق "گذر از اين توفان، دو كليد . نفس بگذر و به ساحل نجات نائل شو
پـس در خـدا آرام   . صبر هم خداست. حق، خداست. طلبد مي را "صبر"و 

ايـن  . تسليم بـاش . فقط يك مشاهدة ناب باش. در كشتيِ خدا باش. بگير
. اسـت  "اهللابسم "رمزش . هوشمند است. داند مي كشتي، خود راه خود را

چنان تسـليم بـاش كـه يقـين از سـراپايت      . "بسم اهللاِ مجراها و مرساها"
خواهـد   "جـودي "آنگاه تو را بـه سـاحل نجـات، بـه     . فوران بزند. بجوشد
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آنگاه بـودن  . آنگاه بخشش و كرم را به تمامي دريافت خواهي نمود. رساند
همواره تـو را   سورة والعصر،. را در مرتبه اي أعلي به تماشا خواهي نشست

و . همĤنجا خواهي بـود كـه بايـد باشـي    . نشاند مي در زمان و مكان درست
آنكه در زمان و مكانِ درست و بي پايان است، هميشه از بركات بي پايـان  

. نيسـت  "حـال " تـر از ايـن   تر و كامل و هيچ جايي درست. بهره مند است
  ."حوِّل حالَنا إلي أحسنِ الحال"
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و ال ) 2(فَذلك الَّذي يدع اليتيم) 1(أرأيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ
الَّذين هم ) 4(فَويلٌ للمصلِّينَ) 3(يحض علي طَعامِ المسكينِ

و يمنَعونَ ) 6(الَّذين هم يراؤُونَ) 5(عن صالتهِم ساهونَ
  )7(الماعونَ

او همان كسي ) 1(آيا آن كس كه دين را تكذيب كرد، ديده اي
و ديگران را به إطعام ) 2(راند مي است كه يتيم را به قهر از خود

 همان) 4(پس واي بر نمازگزاران) 3(كند نمي مسكين ترغيب
همان كساني كه ) 5(كساني كه نسبت به نمازشان بي توجه اند

  )7(گردند مي و مانع روزيِ مردمان) 6(رياكارند
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  أرأيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ

را  "ديـن "آيا نديدي، آيا ندانستي، آيا با خبر نشدي از وضـع كسـي كـه    
رهـايي از  راه . مسير سـلوك اسـت  . دين، راه عروج است! كند؟ مي تكذيب

و آنكـه تكـذيبش كنـد، آنكـه دروغـش      . طريق نيل به حقيقت. رنج است
گويـد   مـي  آنكـه . كند مي بينگارد، به معني آنست كه چنين راهي را انكار

در ! امـا ايـن راه كجاسـت؟   . راهي به حقيقت نيست، يك انكاركننده است
ام توان آن را يافت و در آن گ مي كجا! كدام منطقه بايد جستجويش كرد؟

تـو بـا آن   . بـر فطـرت توسـت   . درون تو تعبيه شده است "راه"اين ! نهاد؟
 "چيـز "اين ديـن  . با آن حيات گرفته و جريان يافته اي. سرشته شده اي

شرق و غرب در وجـود  . نيست كه در شرق و غرب عالَم جستجويش كني
آنگاه كه بر فطرت الهي ات گام برداري و با جريان حيات  .اند تو گرد آمده

اين . "فطرَت اهللاِ الَّتي َفطَرَ النّاس علَيها". هماهنگ شوي، همان دين است
چيـزي  . همان فطرت الهي است كه خدا مردمان را بـر آن سرشـته اسـت   

از درون آمده تا . از بيرون نيامده تا درون رود. تحميلي نيست. جدا نيست
گويـد   يمـ  براي همـين . خوديت حقيقي توست. با خود توست. بيرون رود

زيـرا زمينـه اش خـود    . هيچ اجباري در دين نيسـت  "ال إكراه في الدين"
يـك شـكوفايي از درون   . هجومي از بيـرون نيسـت  . از تو برميخيزد. توئي
آنكـه ايـن ديـن را    . تار و پودت همـان اسـت  . با توست و در توست. است

جه به سرشت خود بي تو. تكذيب كند، به واقع خود را تكذيب كرده است
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كـااليي  . ديـن أمـري فطـري اسـت    . شده و به انكار خود دست زده اسـت 
همـه از قبـل برخـوردار    . صادراتي نيست زيرا در درون همه موجود اسـت 

تواند به كسي دين دهد زيرا خدا اين دين را از قبل به  نمي كسي .اند شده
منتهـا ايـن ديـن را     .انـد  همه بر فطرت الهي سرشته شده. همه داده است

و هـا   شـرطي شـدگي   .انـد  آن را پوشـانده هـا   ار گرفته، هواها و هـوس زنگ
تـا ايـن   انـد   و پيامبران الهـي آمـده   .اند ذهنيات جوراجور آن را عقب رانده

تا تو را با فطرت . تا آن را از زير ذهنيات غلط بدر آورند. زنگارها را بزدايند
بـه حقيقـت   . تو را به خود متعـالي ات برسـانند  . پاك الهي ات آشنا كنند

تـو بايـد   . تمام قصه همين است. بر آن صراط، مستقيم كنند. واصل كنند
. و بر اساس آن زندگي را بـه تجربـه بنشـيني   . به فطرت الهي ات برگردي

هر كس را راهي و سرشتي است كه رو سـوي آن   "لكُلٍّ وِجهه هو مولِّيها"
. پـر از نقـابي  . يگانـه اي تا به فطرت الهي ات نائل نگردي، از خود ب. "دارد

راه تـو درون تـو تعبيـه شـده     . يك جنس تقلبي هسـتي . راستين نيستي
تو تنها بر راه خودت، بر فطرت . با تو يكي است. آن راه از آنِ توست. است

هـيچ ديـن غيـرِ    . شـوي  مي الهي خودت، و بر جريان ربوبي خودت شكوفا
خـدا آن را اراده  . سـت اساسـاً ديـن ني  . آن دين تو نيسـت . فطري را نپذير

خميـر  . و فطرت، سرشت توست. دين غير فطري مراد نيست. نكرده است
غير قابـل انفكـاك   . آن را چون مادة اولية وجودت بدان. ماية اصلي توست

و تنها همين يـك  . راستي و درستي است. و آن بر اساس حق است. است



 

 

 تفسير خير

82

سليم حـق  ت. آن باش "تسليم"پس سراپا . اصيل است. دين، حقيقي است
و اين ديـن، غيـر   . چه از اول همين بوده و تا آخر همين خواهد بود. باش

. و آنكه آن را تكذيب كند بدون شـك از حمقـاء اسـت   . قابل تكذيب است
  .زيرا دست به تكذيب خود زده است

يمتالي عدي يالَّذ كفَذل  

! يسـت؟ يتـيم ك ! چـرا؟ . راند مي را به قهر "يتيم"او همان كسي است كه 
بسـياري طفـل نيسـتند و    . يتيم هر تك و تنهاي بي سرپرسـت را گوينـد  

در بـرزخ   .انـد  بسـياري گمشـده در معنويـت    .اند حيران و بي پناه .اند يتيم
چـون آواره اي در جنگـل دنيـا    . ذهن خويش گرفتارند و راه خروج ندانند

 گسـترة وسـيعي را شـامل   . يتيم تنها آن طفل بي پدر نيست .اند گم شده
ق، و   : اليتيم ثَالثَه): ع(و قالَ الباقرُ ". است نِ الحـ عـ تيمنيا يي الدف بالراغ

: فرمـود  "ع"امام باقر( "العاصي يتيم عنِ الرِّضا، و المنافقُ يتيم عنِ الواليه
يتـيم اسـت، آنكـه     "حـق "آنكه دنيا طلـب اسـت از   : يتيم سه گونه است

واليـت  "يتيم است، و آنكه دورو است از  "دي حقخشنو"متجاوز است از 
بيني كه يتيم معاني وسيعي دارد و تنهـا آن معنـيِ    مي ).يتيم است "حق

اما آنچه مهم است اينست؛ كه يتـيم از هـر   . اي نيست متعارفي كه دانسته
عديـده  هـاي   نوع كه باشد، براي نيل بـه رشـد خـويش و گـذر از چـالش     

توانـد، آنكـه آگـاه شـده      مـي  داند، آنكه يم پس آنكه. نيازمند كمك است
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 است، نسبت به ايـن خيـل عظـيم بـي تفـاوت نيسـت و آنهـا را از خـود        
را تكذيب كرده، اهـل ايـن كمـك نيسـت زيـرا       "دين"اما آنكه . رانَد نمي

اش، مانع از هر نوع مدد رساني حقيقي به ديگـران   چنين كسي بي ايماني
زيرا ديـن بـه   . قيامت را باور ندارد .او به بازتاب اعمال معتقد نيست. است

پس هر كمكي به ديگران را خسارت به خود . معناي قيامت نيز آمده است
او نه تنها اهل بخشش مـال نيسـت بلكـه اگـر دانشـي هـم       . كند مي تلقي

گذارد و نه  مي نه براي ديگران وقت. ورزد مي داشته باشد ازتقديم آن بخل
، مگـر آنكـه بـراي رسـيدن بـه منفعـت       برد مي حتي زبان مهرباني را بكار

حتـي  . راند مي چنين كسي مسلماً هر نوع يتيمي را از خود. خودش باشد
. به دنيـاي درون رويـم  . بگذار عميق تر شويم!  اگر آن يتيم خودش باشد

. آنگاه كه نفس تو بر تو حاكم شود، روحت را چون يتيمي عقب زده است
رياسـت  . تماميـت خـواه اسـت   زيرا نفـس،  . هيچ حقي برايش قائل نيست
و گاه إبايي ندارد از اينكه حتي وجود روحش . موهوم خود را خواهان است

روي  مي اي و به كجا اي دوست، آنگاه كه نداني  از كجا آمده. را انكار كند
  .گمگشته در جريان توفندة حياتي. تو نيز يتيمي

  و ال يحض علي طَعامِ المسكين

. كنـد  نمـي  شخصي آنست كه برطعام مسكين ترغيبدومين نشانة چنين 
طعام آن خوراكي را گويند كه تو ! اما طعام چيست و مسكين كدام است؟
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انرژي مـورد نيـازت در آن نهفتـه    . براي ادامة بقاء خويش بدان نيازمندي
همچنانكه بدن تو نيازمنـد خـوراك اسـت، احسـاس و عاطفـة تـو،       . است

اگر طعام هر كـدام  . ند خوراك خويش استانديشة تو، و روح تو نيز نيازم
اگـر  . از اين وجوه  منقطع شود، در آن وجه ضعيف و افسرده خواهي بـود 

هر وجهي، طعام سالم خود را .طعام مسموم به آنها رسد، بيمار خواهي بود
بـدون آن رشـد و تكـاملي    . طعامِ طاعم از ضـروريات اسـت  . خواهان است

و امـا مسـكين در معنـاي    . كول استو اين جهان يكسره آكل و مأ. نيست
مسـكين، از  . اي اش، آن درمانده و گداصفتي نيسـت كـه پنداشـته    متعالي

 اش هـا بـازي  "چيـز "كسي اسـت كـه   . به سكون رسيده است. سكن است
او . سـكنا گزيـده اســت   "نـه چيـز  "گذشـته و در   "چيـز "از . دهنـد  نمـي 

او از بـازي  . دكنـ  نمي رفتارها  مثل احمق. هيجانزده نيست. است "ساكن"
) ص( براي همين است كـه پيـامبر  . دنيايي شما خود را كنار كشيده است

در زمـرة مسـاكين   . در دعايش فرموده؛ پروردگارا مرا از مساكين قرار بـده 
 مسكين هيچ باري بـا خـود حمـل   ! حتي مرا مسكين بميران. محشور كن

او . نيسـت  حمالِ دانستني هايش. اش را بر دوش ندارد او گذشته. كند نمي
هر آن . هايي كه شما گرفتار آنيد آزاد شده است از گرفتاري. سبكبال است

طعام اين مسكين، . و اينجا و آنجا برايش يكسان است. آمادة هجرت است
حـق  . كند نمي پس جز به حق رفع نياز. او در روح ساكن است. حق است

طاعم و . و اين نهايت هماهنگي است. معنايش همين است. نيز ثابت است
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دانـد   مي داند طعام چيست و نه مي خب، انساني كه نه .اند طعام هماهنگ
تواند ديگران را بـر طعـام مسـكين ترغيـب      مي مسكين كدام است چگونه

او هنـوز  . او بايد به مراحل ابتدايي معنا بر گردد و از آنجا شروع كند! كند
مسـكين  پـس بـرود بـا طعـام عـادي و      . به عمق اين سوره نرسيده اسـت 

يـك معلـم الهـي    . متعارف، تمرين كند تا روزي كه او را به عمق بخواننـد 
چه چيـز  ! لنگد مي كجايش. داند كه طعام هر سالك چيست مي تمام عيار

 و ايـن مهـم از هـر كـس بـر     ! بايد بخورد و از چه چيز بايد امسـاك كنـد  
  .خواهد مي واصل. آيد نمي

صالتهِم ساهونَ الَّذينَ هم  فَويلٌ للمصلِّينَ الَّذينَ هم عن
  يراؤُونَ

بـه نمـازگزاران چكـار    ! چـرا واي بـر نمـازگزاران؟   ! پس واي بر نمازگزاران
گويد؛ اينان  ديـن   مي در اول سوره! اصالً به نمازگزاران چه مربوط؟! دارد؟

بايـد بگـويم كـه    ! زند مي و اينجا حرف از نماز گزاردن اند، را تكذيب كرده
زيرا اين داستان منبعث از كسـاني اسـت كـه    . مربوط است عجيب نيست،

ايـن  . امـا نيسـتند   .انـد  كه با حقيقتاند  خيال كرده .اند توهم دينداري زده
پشـتش  . عبادتشان حق نيسـت، حقّـه اسـت   . نماز گزاردن، رياكاري است

 براي همـين اسـت كـه در آيـة بعـدي از رياكـاران سـخن        .اند پنهان شده
 چيـزي را . اعمالشان با نياتشان هماهنگ نيست. حقه بازنداينان . گويد مي
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اين نمـازگزاران بـه آن ديـن كـه     . گويند كه در دل خالف آن را دارند مي
آنهـا بـازيگرانِ حرفـه    . خـالي از ايماننـد  . شرحش رفت هيچ باوري ندارند

هاشـان    و خـدا بخـوبي از درون سـينه    .اند كه بدنبال منفعت خويشاند  اي
. از سر تسـليم اسـت  . ماز و عبادت از سر عشق و محبت استن. آگاه است

پس واي بر نمـازگزاران، همـان   ! اينان كجا عشق و تسليم را فهميده اند؟
چـه   "صـالت "داننـد كـه    نمـي . اند كسان كه نسبت به نمازشان بي توجه

ظهـور و برپـايي حـق اسـت در      "إقامةصـاله "دانند كه  نمي .عظمتي دارد
 .انـد  آنها نماز را با معامالت دنيوي اشتباه گرفتـه . بهترين صورت و سيرت

يـك مراقبـة   . غوص در حضرت سبحان اسـت . هاست نماز، جهش به پاكي
شان وفا كردم  نماز يعني خدايا با خلق تو مهربان بودم، به حق. تمام است

آيم تا مغفرت و رحمت خويش را شـامل   مي و اكنون به ركوع و سجود تو
نماز كه وسيلة . از بدن تا روح. عني تسليم همه جانبهنماز ي. حالم گرداني

امـا اينـان از آن كـاالي فريـب     . بستر رياكـاري نيسـت  . حقه بازي نيست
 انـد،  بي آنكه اهل أداي حقي باشـند، پشـت آن موضـع گرفتـه     .اند ساخته

گويـد؛ واي بـر    مـي  بيند و بـراي همـين   مي اما خدا آنها را .اند مستتر شده
بـه  . رود مـي  نمازشـان را نشـانه  . كند مي وب جايي حملهبه خ. نمازگزاران

خداوند اينگونه هيمنـه  . همان چيزي كه عوام را به راحتي ميتواند بفريبد
تـرين نـوع    رياكاري از زشـت . كند مي پيچد و رسوايشان مي شان را درهم

رك  "هر نوعش، شرك است . فريبكاري است شـ و شـرك، بـه   . "كُلُّ ريـاء
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يم   "ظلـم عظـيم اسـت     گفتة قرآن، همان ظـع لَظُلـم رك زيـرا  . "إنَّ الشـِّ
و ايـن  . خود متعالي را پوشاندن اسـت . رياكاري، نقاب بر چهره زدن است

  .دور شدن از رستگاري است. همان ظلم عظيم است

  و يمنَعونَ الماعونَ

همان چيزي است كه تـو  . مايحتاج آن است. خرج زندگي است "ماعون"
 اما قـرآن . هزينة زندگي تو، ماعون توست. بدان نيازمنديدر روند حياتت 

ونَ  ". شـوند  مـي  گويد؛ اينان مـانع رسـيدن خـرج زنـدگي ات     مي منَعـي و
. مانعِ روزي رساني به خلـق خداينـد  . كارشان مانع تراشي است. "الماعون

آنچـه هسـت، از روزي، از   . جهان امروز اينگونه بـه فالكـت رسـيده اسـت    
. خلـق اهللا بـه عـدالت و انصـاف از آن برخـوردار نيسـتند      امكانات،  همـة  

اش  بســياري از فجــايعي كــه در ســطح جهــان شــاهدش هســتي ريشــه 
كارشـان جلـوگيري از   . شـوند  مي طبق گفته قرآن، جمعي مانع. اينجاست

تواننـد   نمـي  اگر مانع نشوند، خـود . رسيدن معونت زندگي اين و آن است
و اين فـزون  . بيشتر و بيشتر. خواهند مي و آنها بيشتر. بيشتر داشته باشند

  .هر دو بيمارند. شرق و غرب ندارد. طلبي بيماري جهان ماست

ببينيم در عـالَم  . به سراغ وجهي دگر رويم. بياييد باز سري به درون بزنيم
زيرا بر اين باوريم آنچه در درون است همان است كه . گذرد مي صغير چه

ت   . مي خطرناك استنفس آد. در بيرون متجلي شده است آنگاه كـه منيـ
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او بـدن،  . گيـرد  مـي  سر بر آورد، تمام مراكز ديگر وجـودت را بـه سـيطره   
 ات را منـزوي  گيرد و روح اليق مي احساس و عاطفه و انديشه را در اختيار

وقتي رياسـت وجـودت را بـه نفـس     . اين كار نفس سركش است. كند مي
زيـرا او حـريص،   . نخواهـد داد  بسپاري، او ماعون مراكز ديگر را به عـدالت 

فهمد زيرا بر عالَم  نمي او معناي دگرخواهي را. طماع و تماميت خواه است
. دانـد  مـي  او عالَمِ وجود را صـرفاً يـك وسـيلة بهـره كشـي     . عاشق نيست

هرچه بشود به من . اش را كشيد و لذت برد اش اينست؛ بايد شيره دكترين
پس روح، تشنه و بـي رمـق در    .بيني نفس است اين جهان. مربوط نيست

خوراكي كه بايـد بـه مركـز احسـاس و عاطفـه      . شود مي گوشه اي منزوي
ل  هـاي   مركز فكـر و انديشـه از چشـمه   . برسد، مسموم و زهرآلود است گـ

خالقيتـي  . شرطي شده است مركز متحرك انسان، كامالً. نوشند مي آلوده
پـس وجـودت را   . دشـو  مـي  تر بدن نيز روز به روز مستهلك. در كار نيست

اين روند . و اين همان ساية مرگ است. گيرد مي آلودگي و ناهماهنگي فرا
بينـي تجلـي    مـي  آنچه كه در بيرون. و اين اتفاقِ درون است. باختن است

  .چيز جدايي نيست. آورد مي بيرون از درون سر بر. يافتة همين است
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة كوثر

  

إنَّ شانئك هو ) 2(فَصّلِ لرَبك وانحر) 1(إنّا أعطَيناك الكَوثَر
  )3(األبتَر

پس براي پروردگارت، نماز ) 1(ما به تو خير فراوان عطا كرديم
بدرستيكه دشمن تو از اين خير محروم ) 2(قرباني كنگزار و 

  )3(است

كه همواره قـرآن را طـوري بخـوان كـه     اند  سفارش كرده) ع( امام صادق 
بينـي   مـي  چه. پس بار ديگر به سوره نگاه كن. گويي بر تو نازل شده است

اين سوره به خير فراوان اشاره كرده ! خير كثيرت كجاست؟! در اين سوره؟
كنـد و   مي يعني عطا كرده است، نه اينكه عطا. ش ماضي استاست و فعل

قبل از ! تو برخوردار شده اي، نه اينكه برخوردار خواهي شد! يا خواهد كرد
قبل از اينكه سؤال كني، برخوردارت . اينكه بخواهي، به تو عطا شده است

تمـام شـدني   . حد و حصـر نـدارد  . خير كثير، خير نامحدود است .اند كرده
. بـري  مـي  اما در غفلت بسر. و تو برخوردار از چنين خيري هستي .نيست
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بينـد كـه در    مـي  چون آن پادشاهي هستي كه خواب است، و در خوابش
. اما إصـالتاً پادشـاه اسـت   . او در رؤيايش، گداست. برد مي حال گدايي بسر

تنهـا  . الزم نيسـت كـاري بكنـد   . همين. فقط كافي است از خواب برخيزد
خيـر كثيـر عطـا    . همة كارها پيش از اين شده است. استكارش بيداري 

و تـا وقتـي   . اي اما تو در اتاقك محدود ذهنـي خـود نشسـته   . گشته است
نسـيم حيـات بخـش را    . بيرون نيايي سبزه زاران وسـيع را نخـواهي ديـد   

تا پا از ذهن محدود خود بيرون نگـذاري، عـرض و طـول    . نخواهي چشيد
تا از ذهنيات و برداشـتهايت رهـا   . واهي يافتاين رودخانة عظيم را در نخ

 نامحـدود كجـا در محـدود   . نشوي، اليتناهي را در آغوش نخواهي گرفـت 
تـو بايـد از پوسـتة    . اين ذهن توست كه بايد از ميان برخيـزد !  گنجد؟ مي

ذهنت، بيرون بزني تا از عطاهايي كه درون و بيرون را سرشـار نمـوده بـا    
ذلكم اهللا ". حق است. "واهللا خير و أبقي" .خير كثير، خداست. خبر شوي
همگي از اينجـا  اند  آن أنهار و آن وجودهاي مقدس كه گفته. "ربكم الحق

هر چه هست همان . زيرا چيزي جز اين خير كثير نيست .اند نشأت گرفته
زيرا چهـارچوب  . طلبد مي دريافت الوهيت، ذهن نامحدود. است كه هست

آنكه پـر از  . آزاد را بستري آزاد بايد. است "مطلق". آزاد است. پذير نيست
آنكــه ايــدئولوژي زده اســت، آزاد . برداشــت و قضــاوت اســت، آزاد نيســت

كجا دريافـت  ! آنكه پر از طرح و نقشه و ايده است كجا آزاد است؟. نيست
خير كثير، يك تكه نبات و شكالت نيست كه مـن   ! كنندة نامحدود است؟
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جز ايـن  . ايد از اتاقك ذهني خود خارج شويتو ب. آن را به تو نشان بدهم
و تا وقتي اين اتفاق نيفتد، خير كثير براي تـو جـز حرفـي و    . راهي نيست

از زندان خويش برون آي و خيـر كثيـر را لقـاء    . شعاري بيش نخواهد بود
ربنـا الـذي أعطـي    ". آنگاه خواهي ديد كه واقعيت دارد. برخوردار شو. كن

ورگار ما كسي است كه به هر مخلوقي آنچه پر. ("كل شيء خلقه ثم هدي
پس به ايـن و  ). نياز داشت عطا كرد و آنگاه در مسير كمال هدايتش نمود

  .كمال خود را پاس بدار. حسرت اين و آن را مخور. آن نگاه مكن

  إنّا أعطَيناك الكَوثَر

. "واحـديت ". و اين مقام جمع اسـت ). 108("نَحنُ "يعني ما، يعني "إنّا"
و خير . قرآن است 108اين سورة . "ذات حق تعالي"ماء و صفات جمع أس

در هـر مـوقعيتي موجـب رسـتگاري      "حق"و . است) 108( "حق"كثير، 
همچنانكه هر ذكري تثبيت . معنايش همين است. تثبيت شده است. است

چه هيچ اسـمي از أسـماء، خـود را    . شود مي مرتبت امكانپذير 108اش با 
رده     . اندد نمي "حق"مستغني از  آنكه حق در وجـودش نشسـته اسـت، بـ

چنـين  . و هر كه خدا با اوست شكسـت ناپـذير اسـت   . خدا با اوست. است
و معناي خير كثيـر همـين   . برخوردار است. كسي هر جا برود پيروز است

خير كثير به معناي جمع كـردن ايـن چيـز و آن چيـز بـدور خـود       . است
كثير به معنـاي برخـورداري و   خير . دهد نمي معناي انباشته گري. نيست
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چنين كسي كليـد مـوفقيتش در   . موفقيت در هر موقف و هر مرحله است
  .خودش است نه در اشياء پيرامونش

از سـر  . عوض چيزي نيسـت . معامله نيست. بخشش يكطرفه است "عطا"
يعني قبل از اينكه تو . اين هنوز اول سوره است. از سر محبت. عشق است

همچنـان كـه    "كـوثر "و  .انـد  عطا كـرده  .اند ه تو دادهكاري انجام بدهي، ب
هـر تجلـي خـوب    . حقِ هميشـه پيـروز اسـت   . گفته شد، خير كثير است
. شـوي  مي تثبيت "حق"تو فقط با . است "حق"ديگري را هم بگيري، باز 

  .پس هر انديشة غير حقي را از وجودت بيرون بريز

  فَصلِّ لرَبك وانحر

يسته است كـه بـه شـكرانه، پروردگـارت را نمـاز      حال كه چنين است شا
چه تو كسـب  . گزاري، درود فرستي، رو سوي او كني، او را منبع اثر بداني

او را بـه يـاد داشـته    . به واسطة او متجلـي گشـته اي  . فيض از او كرده اي
جايگـاه او، بـين تـو و    ! به كجا خيره شـده اي؟ . است "حق"او خود . باش

نـور خـود را پـاس    . "أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قَلبِه واعلَموا". قلب توست
نشانة . گزاردن، اعالم هشياري به هستي است "صالت". بدار و شاكر باش

اين كاري است كه به قـول قـرآن، تمـامي موجـودات بـه      . است "تسليم"
يح و هـر چيـزي تسـب   ( "كُلٌّ قَد علم صالتَه و تَسبِيحه ". رسانند مي انجام

براي همـين  . هر موجودي به اين تسليم آشناست). داند مي صالت خدا را
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انسـانِ آگـاه بـه حقيقـت،     . است كه هر كدام در مسير خـود در حركتنـد  
. تواند باشد نمي جز اين. انساني كه تسليم است، يك نمازگزار واقعي است

! توان رو سوي حقيقت مطلق داشت و در برابـرش كـرنش نكـرد؟    مي مگر
مي كه نمونة بارز آگاهي است، موظف است در هر حال، حقيقت محض آد

در مرتبة اعلي  "صالت". اين بندگي نشانة هشياري است. را محترم بدارد
بگذار اين خداي حقي كـه وجـود تـو را    . يش، ظهور همه جانبة حق است

هايـت متجلـي    متجلي نموده، خود نيز در كالمت، در رفتارت، در انديشـه 
او را عاشـقانه بـه   . در تمامي رفتار و سكناتت بـه ظهـور رسـان    او را. شود

و أشـياء بـر   . بگذار همه  از حضـورش سرمسـت شـوند   . هستي تقديم كن
عشـق را  . ظهور حق، توسط تو، گسترش عشق اسـت . گردش طواف كنند

، ايـن درود و  "صـالت "ايـن  . بگستران، كه اين يگانه وظيفة سالك اسـت 
اهميت است كه هم خـدا و هـم مالئكـه اش،     سالم و توجه، آنچنان حائز

إنَّ اهللاَ و مالئكَتَـه   "فرمايـد   مـي  آنجا كـه قـرآن  . رسانند مي خود به انجام
لَي النَّبيَلُونَ عصر"و آنگاه . اين نهايت توجه است. "يانحقربـاني كـن  "و ، .

دسـت از حماقـت   . بدنبال كشتن اين و آن نباش. تعلقاتت را! چه چيز را؟
. بازدارندة خـودت اسـت  هاي  آنچه را كه بايد قرباني كني، دلبستگي. بردار

ايـن همـان غـل و زنجيـري     . اي تعلقاتي است كه بشدت به آنها چسـبيده 
بنـدة ايـن و آن   . خود را آزاد كـن . است كه گاه هفتاد زراع طول آن است

هر كـه تعلقـاتش   . است، زمين گير نيست "مطلق"انساني كه بندة . نباش
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. اين قانون هستي اسـت . تر و قويتر است، زجر بيشتري خواهد كشيدبيش
كسي مرا پرسيد كه . و نياز به استدالل ندارد. به وضوح قابل مشاهده است

 جـان برخـي را بـه شـدت    "ايد؛  كه ترجمه كرده "والنّازِعات غَرقاً"در آية 
خـدا  . به سبب همين تعلقـات اسـت  ! ، اين به چه سبب است؟"ستانند مي
طرف، هنگام مرگ، چشم و دلش بدنبال متعلقاتش . شكنجه گر نيست كه

انسـاني  . او تسليم نيسـت ! آورد مي مگر به اين سادگي جانش را باال. است
و هستي مسير خود را دارد و نسبت بـه آه  . كشد مي كه تسليم نباشد زجر

ر "پـس  . حماقت آميز اين و آن بي تفاوت استهاي  و ناله انحـخـود را  . "و
به چه چيـز  . مهم دل توست. مهم اين چيز و آن چيز نيست. نجات بخش
بـا خريـد يـك    . دانـي  مـي  هويتت را به چه. رو سوي چه دارد. مايل است

اين . و سپرهايش مكشها  ماشين فكسني، دست خون آلودت را بر شيشه
گويد؛ از چيـز   مي آن قرباني كه خدا. حماقت آميز را رايج مكنهاي  سنت

آنگاه بيش از . مرد باش و تعلقاتت را ذبح كن. س ديگري استديگر و جن
. اعمالت اينگونه تمام خواهد بـود . پيش وظايفت را به انجام خواهي رساند

  .شود مي اينگونه خالص

  إنَّ شانئك هو األبتَر

از ايـن بركـات   . آنهـا أبترنـد  . فهمنـد  نمـي  اين نكات عظـيم را مخالفانـت  
بـه   .انـد  آنها به زندگي مـادي دلخـوش   .اند بهبي ريشه و بي عق. محرومند
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كجـا حـال    .اند اسير حجاب. آنها از جمال حق محجوبند. همين چند روزه
انـد   با حقيقت بيگانـه . آنها اهل سلوك نيستند!  فهمند؟ مي انسان آزاده را

تو بـا جـذب بـه كـل، كـل      . برند مي شان بسر زيرا همواره در اتاقك ذهني
حيـات تـو حيـات مطلـق     . اي اري و ساري گشـته در همه چيز ج. اي شده

پـس  . دم بريده است. از اين معاني بوي نبرده است "أبتر"اما . گشته است
او كجا جريان يافتن با حـق را دريافتـه   . از دو سه روزي كارش تمام است

  !است؟
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة كافرون

  

و ال أنتُم عابِدونَ ) 2(ال أعبد ما تَعبدونَ) 1(قُل يا أيهاالكافرونَ
وال أنتُم عابِدونَ ما ) 4(و ال أنا عابِد ما عبدتُم) 3(ما أعبد

  )6(لَكُم دينُكُم و لي دينِ) 5(أعبد

 شويد، مي شما بنده اش من بندة آنچه) 1(بگو؛ اي كافران
و ) 3(كنيد نمي پرستم، مي و شما بندگيِ آنچه كه من) 2(شوم نمي

 و شما بندگي) 4(كنم  نمي پرستيد، مي من نيز بندگي آنچه شما
پس دين شما براي شما ) 5(كنم مي كنيد آنچه را كه من بندگي نمي

  )6(و دين من براي من

. دمكراسـي جهـاني اسـت   يـك  . اين سوره، نهايت آزادي و آزادگـي اسـت  
او . هـر چـه كـه باشـد    . نهايت كرامت و احترام به انتخـاب انسـاني اسـت   

اش بـا آنچـه كـه انتخـاب      و در روند زندگي. مسئول انتخاب خويش است
اين شيوة آزاد . و زندگي همين انتخاب راه است. كند روبرو خواهد شد مي

. و آيين اسـت  پروري، همان است كه مورد تأييد عقالي جهان از هر دين
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تبلـورِ سـعة صـدر و ظهـور بـاالترين      . اين سوره، گوهر آزاد انديشي است
 اين سوره چـون نگينـي در قـرآن   . ظرفيت در زندگيِ مسالمت آميز است

آزاد . اسـت ) ص( از افتخارات بزرگ پيروان راستين رسول اهللا. درخشد مي
ه جايگـاه  ايـن سـور  . نشـانند  مـي  مرداني كه در آزادي، توحيـد را بـه بـار   

آنهـا بـا   . فهمند مي امثال داعش كجا اين سوره را. گنجشك مغزان نيست
 اي كـه از آزادي  چنين كساني هر آيه و سـوره . ذهنيات خويش محشورند

و البد فقـط برداشـتهاي   . دانند مي جوشد، منسوخ مي گويد و در آزادي مي
فهمنـد،   نمـي  بدون شك كسـاني كـه ايـن سـوره را    . خودشان ناسخ است

و نسـبتي بـا   . نافهمان ايـن سـوره، حمقـاء انـد    . فهمند نمي رويج دين رات
ترويج ديـن بـا آزادي و در آزادي   . ندارند) ص( بلند رسول اهللاهاي  انديشه

باعـث نفـرت و   . ضـد ديـن اسـت   . اجبار، ترويج ديـن نيسـت  . ميسر است
. فقط بـا محبـت امكانپـذير اسـت    . جذب با عشق است. گردد مي دلزدگي

صـلح و يكپـارچگي   . خشونت و نفرت، بيماري زاست. ب نيستنفرت، جاذ
گُـل  . شـود  نمـي  .نشده است. با خشونت، با قوة قهريه ميسر شدني نيست

با آب محبت . آورد مي از خاك عشق سر بر. شود مي دين در آزادي شكوفا
و آنگـاه  . گيـرد  مـي  اش سراسر جهان را فرا و آنگاه رائحه. گردد مي سيراب

شوند، بي هـيچ   مي مان را خواهي ديد كه به دين خدا واردگروه گروه مرد
باغبانيِ اوليـاء خـدا اينچنـين    . "يدخُلونَ في دينِ اهللاِ أفواجاً". زور و اجبار

. شـود  مي خالصه "بسم اهللا الرحمن الرحيم"تمام حكمت اسالم در . است
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آنكه از اين اصلِ مسلم دور اسـت و  . خدايي كه بخشنده و با رحمت است
هاي خود را به كرسـي   زند تا برداشت مي به حيل مختلف دست به توجيح

گمراهي فـرو  هاي  و به بيراهه. دور است "حكمت بالغه"نشاند، از اسالم و 
  ."فَقَد ضَلَّ ضَالالً بعيداً". افتاده است

  !كافران كيانند؟

زارع را از آن جهـت كـافر   . اسـت  "تغطيـه ". كفر به معناي پوشاندن است
و در اصطالح ديني به كسي گويند . پوشاند مي كه دانه را در خاك گويند،

ابتدا بايـد  . داستان بر سر پوشاندن است. دقت كنيد. پوشاند مي كه حق را
ابتدا بايد بداند كه حق چيست و كيست تـا  . چيزي باشد تا آن را بپوشاند

 .شناسـد  مـي  داند و مي پس كافر كسي است كه حق را. بعد آن را بپوشاند
آنكـه بـه حـق جاهـل اسـت، كـافر       . يابد نمي جز اين باشد پوشاندن، معنا

شـناخت  . او جاهل است نه كـافر . زيرا چيزي براي پوشاندن ندارد. نيست
و تعداد كساني كـه  . هاست ترين شناخت حق و لو بصورت نسبي از مشكل

شناسند به شدت اندك و انگشت  نمي شناسند نسبت به آنها كه مي حق را
قّ  ". خداست "حق"زيرا . ستشمار ا الحـ كُـمباهللاُ ر كُماز ايـن منظـر   . "ذل

قرآن نيز به همـين نكتـه اشـاره    . شناسند مي اند كه حق را كافران كساني
ــدان خــود را مــي آنهــا حــق را". كــرده اســت  شناســند همچنانكــه فرزن

فرمايـد   مـي  و يـا آنجـا كـه   ). يعرِفُونَه كَما يعرِفُونَ أبنَـاءهم . ("شناسند مي
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ت اهللاِ   ( "شـوند  مي شناسند آنگاه منكرش مي نعمت الهي را" عمـعرِفُـونَ ني
آيا آنها نشناخته پيامبرشـان  "فرمايد  مي و يا در جايي ديگر). ثُم ينكرُونَها

رونَ     ( "!كنن؟ مي را إنكار نكـم م لَـه م فَهـولَه سـعرِفُـوا رايـن كـارِ   ). أم لَم ي
بدون شك كار كساني است كه بايد در أمر دين و ! د؟اينان كيانن! كيست؟

زيرا شـناخت در ايـن امـور ظريـف، كـار آدم      . شناخت حق متبحر باشند
معلوم است كه بايد سواد و . قرآن نيز آنها را اهل كتاب گويد. عادي نيست

از بشـر عـادي، از انسـان    ها  اينگونه شناخت. دانستگي بسيار داشته باشند
چنـين كارشناسـي كـه    . خواهـد  مي متبحر و كارشناس .آيد نمي جاهل بر

حق را شناخت و آنگاه آن را پوشاند و در معرض عموم نگذاشت، كـافرش  
اگر مـن هـم كـه در حـال     . اين تعريف كافر است در فرهنگ قرآن. گويند

خواهد، بـدانم و آن را   مي نوشتن اين سطورم، حقي را كه خدا ظهورش را
لذا كفر و ايمان در . كسي تعارف و مجامله ندارد خداوند با. بپوشانم، كافرم

ؤمنٌ    ". وجود خود ماسـت  م مـنه مـ رٌ ونكُم كـاف امـا انسـان مغـرور،    . "فَمـ
پندارد، همواره آيات كفـر را   مي خودخواه و متكبر كه خود را رستگار شده

هـم  . دانـد  مـي  و خـود را مبـرا  . دهد مي در ذهن خويش به ديگران نسبت
خطرناك و خانمـان  هاي  و چنين برداشت. ت شرك و نفاقچنين است آيا

. زيرا اين همان اعماق گمراهي است. براندازي، همواره آتش بپا كرده است
يك سالك حق، همواره بايد سـران كفـر را در وجـود خـويش شناسـايي      

و با جهاد اكبر، اين نيروهاي نفساني را منكوب نموده و نفس را رام  كرده،
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مظهـر  ( ، ملكـة سـبا  )مظهر روح( همچنانكه سليمان. و مطيعِ روح گرداند
و . اين چنين حركتي را سلوك قرآني گوينـد . را مطيع خود ساخت) نفس

  .اين يك جهاد باطني جهت نيل به رستگاري است

  پرستد مي كه شود مي انسان شبيه آن چيزي

مـن  . پرسـتم  نمي پرستيد مي من چيزي را كه شما. "ال أعبد ما تَعبدونَ"
. خواهم چهرة معبودانِ زشت شما را به خود بگيرم نمي .شبيه شما نيستم

خداي مـن  . خواهم نمي من اين چهره را. ايد شما شبيه معبودان خود شده
تن به پرستش . ن استمن آ "وجه اهللا". زيباست و زيبايي را دوست دارد

مـرا بـا   . آن خدايان، ارزاني خودتـان . دهم نمي خدايان زشت و خشن شما
بسـم اهللا  "خـداي مـن   . گـذارم  نمـي  من پا به راه آنـان . آنها كاري نيست
دانم كه آدمي هر كه را بپرستد شبيه  مي چه نيك. است "الرحمن الرحيم

آنكـه مقـام بپرسـتد،    . شـود  مي آنكه پول را بپرستد شبيه پول. شود مي او
خداي مـن  . شود مي آنكه شهوت بپرستد، آنكه قدرت بپرستد شبيه همان

عشق اسـت محبـت اسـت رشـد و     . خداي من خود خداست. اينها نيست
آخـرت  . من حتي آخرت پرست نيسـتم . اصل آرامش است. بالندگي است

بـي او هـر جـايي    . بهشت من خود خداست. در برابر خداي من هيچ است
 نه، من خـدايان شـما را  . كسل آور است. بي لطف است. جهنم است برايم
تان، شما را فضـول و   خدايان فضول و عصبي. كنم نمي بندگي. پرستم نمي
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خداي من أرحـم  . ايد خشن پرستيده ايد و خشن شده. عصبي كرده است
و بر . پرستيد، كافرم مي من به آنچه. "ال أعبد ما تعبدون". الراحمين است

و ال أنـتم  ". ورزيـد  مي شما نيز به خداي من كفر. كنم مي افتخار اين كفر
هر كس با دستاورد خـود  . به راه خود رويد. باكي نيست. "عابدون ما أعبد

هـر  . درود كه كشت كـرده اسـت   مي هر كس همانچه را. روبرو خواهد شد
در آن پختـه  . كس به معبود خويش و به اسم خويش رجوع خواهد نمـود 

  ."والعاقبه للمتَّقينَ". خواهد شد

  "لَكُم دينُكُم و لي دينِ"پس 

ميـان مـا هـيچ خصـومت     . دين شما براي شما و دين من نيز براي خودم
يك . و دين، راه است. گزيند مي هر كس راهش را خود بر. شخصي نيست

و در حركـات و  . شـود  مـي  متبلـور . يابـد  مـي  مسيرباطني است كه ظهـور 
خـود ديـن،   . الزم نيست تصنعي رفتار كني. كند مي د پيداسكنات تو نمو
و حق، زنده است و راه . است "نور"است پس  "حق"اگر . نور خود را دارد

و اگر باطل است، بي هيچ نوري بايـد در اوهـام   . يابد مي داند و مي خود را
بـل  ". داند كه با نور است يا بـي نـور   مي و هر كس اين را. خود سير كني

و آنكـه  ). انسان بر نفس خويش بصـيرت دارد ( "ن علَي نَفسه بصيرهاإلنسا
لِ اهللاُ   ( "خدا برايش نوري قرار نداده است هيچ نوري ندارد جعـن لَـم يو م

  ).لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ
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اين حكـم  . "ال إكراه في الدين". پس در پذيرش دين هيچ اجباري نيست
. چنان محكم كه با المِ نفيِ جنس آمده است. نص است. صريح قرآن است

 اين آيه هر اجبـاري تحـت هـر عنـوان را نفـي     . مطلقا. يعني هيچ اجباري
كار دين با زور به . داند كه راه دين با اجبار سازگار نيست مي زيرا. كند مي

شايد جمعي كه با حريت و آزادگي بيگانه . خواهد مي عشق. رود نمي پيش
ه اين آيه را از منسوخات قرآن معرفي كنند، يا به نحوي اند تالش كنند ك

دانند كه اين آيه خود، اصل بـزرگ   نمي اما. از أنحاء از حيز انتفاع بيندازند
آخر چه رشدي اسـت  . شوند مي و ندانسته مرتكب خبط. تبليغ دين است

! براي كسي كه به اجبار به دين اقرار كند اما در دل انكـار داشـته باشـد؟   
در اوج قدرتش در مدينه به اين آيه عمل كرده ) ص( اً خود رسول اهللاثاني

بـه تبعيـد    "بنـي نضـير  "آنگـاه كـه    "اسباب النزول"نگاه كنيد به . است
آمدند كه جمعـي از فرزنـدان   ) ص(رفتند، عده اي از مسلمانان نزد پيامبر

م آنها تواني مي آيا ما. بروند "بني نضير"خواهند با  مي ما نصراني شده اند و
را  "ال اكـراه فـي الـدين   "آية ) ص(پيامبر! را به اجبار به دين بر گردانيم؟

خواهند با آنها بروند بگذاريد بروند كه از  مي اگر فرزندانتان: خواند و فرمود
شود آيـه منسـوخ    مي خب چطور. در پذيرش دين اجباري نيست. آنهايند

  ! عمل كند؟در اوج قدرتش در مدينه به آن ) ص( باشد و پيامبر

اعمالِ ما از آنِ ما و اعمالِ ( "لَنا أعمالُنا و لَكُم أعمالُكُم"دوست من، آيات 
دينِ شـما از آنِ شـما و ديـن    ( "لَكُم دينُكُم و لي دينِ" -)شما از آنِ شما



 

 

 تفسير خير

106

ي الـدين  " -)من از آنِ من فـ در پـذيرش ديـن هـيچ اجبـاري     ( "ال إكراه
شما در انتظار باشيد، من نيز در ( "نَ المنتَظرِينَفَانتَظرُوا إنِّي م" -)نيست
مراقب باش كسي ايـن  . از آيات بزرگ و آزادمنشانة قرآن است...  )انتظارم

نَ مـا اُنـزِلَ     ". آيات را از قرآن نگيرد و به فراموشي نسـپرد  وا أحسـ اتَّبِعـ و
تـان نـازل   همواره از بهترين آنچه كه از سـوي پروردگار ( "إليكُم من ربكُم

غ بـزرگ ديـن       ). شده، پيروي كنيد حريت را پاس بـدار كـه اينگونـه مبلـِّ
كه اگـر  . ستارالعيوب باش و همواره به اصالح خويش مشغول. خواهي بود

 "بيرون"زيرا . هر كس چنين كند جهان روي صالح و آرامش خواهد ديد
ايي اصالح بيرون بدون اصالح درون راه بـه جـ  . كند مي تبعيت "درون"از 

جهان آشـفتة كنـوني بايـد بـه درمـان      . نخواهد برد كما اينكه نبرده است
و آن چيـزي جـز اصـالح درون از صـفات رذيلـه و دور      . اصلي رجوع كند

  .ريختن ذهنيات مخرب نيست



   

 
  107

  تفسير سوره نصر

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة نصر

  

الفَتح نَصرُاهللاِ و ينِ اهللاِ ) 1(إذا جاءي ددخُلُونَ في النّاس أيتر و
  )3(تَواباًفَسبح بِحمد ربك و استَغفره إنَّه كانَ ) 2(أفواجاً

و مردمان را ببيني كه ) 1(آنگاه كه ياري خدا و گشايش فرا رسد
آنگاه به ستايش پروردگارت ) 2(گروه گروه وارد دين خدا شوند،

  )3(تسبيح گوي و از او استغفار كن كه او بسيار توبه پذير است

شايد برخي از اين سورة مباركه، مفاهيمي چون جنگ و سـتيز و قهـر و     
اگـر   .انـد  دست آوردن غنائم و سلطه بر اين و آن را برداشت كردهغلبه و ب

اين سوره، از  .اند چنين است بعيدترين برداشت نفساني را از آنِ خود كرده
مقبوليت سالك . سخن از هنگام وصل است. عارفانه ترين سور قرآن است

. گـذر از عـالَمِ تاريـك جسـمانيت اسـت     . گاه پرواز بسوي نور اسـت . است
ايـن  . وداع اسـت . رها شدن از تعلقات اسـت . چنگ زدن به تعلقات نيست

آنگاه كه ابن عباس از مفسرين  صـدر اسـالم،    .اند سوره را الوداع نيز گفته
اين سوره را شنيد، بشدت گريست زيرا با ذكاوتش فهميد كه ايـن سـوره   
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او رسـالتش را  . رود مـي  "دوسـت ". دهـد  مـي  )ص( خبر از رحلت پيـامبر 
براي بازماندگان درد است اما براي خود پيامبر . ه و وقت رفتن استگذاشت

. پـرواز بسـوي معشـوق اسـت    . ترين لحظة حيات است زيباترين و پرشكوه
نيز چنين استنباطي داشت و با ) ع( حضرت فاطمه. رهايي از رنج دنياست

به او وعده داد تو اولين ) ص( و آنگاه كه پيامبر. شنيدن اين سوره گريست
ايـن سـورة پـاك رفـتن     . پيوندي، آرام گرفـت  مي كسي هستي كه به من

. سورة جمع كردن مـال و غنـائم و قـدرت نيسـت    . پاك و بي تعلق. است
  .سورة رها شدن از اينهاست

  إذا جاء نَصرُاهللاِ و الفَتحِ

 "ياري كردن"يكي مظهرِ  .اند از اوصاف نجات بخش الهي "فتح"و  "نصر"
راه را از ايـن جهـانِ پـر رنـج و      "فـتح ". است "شگشاي"و ديگري مظهرِ 

سـالك را در   "نصـر "گشـايد و   مـي  ظلماني به سوي عالَم لطيف و نوراني
خـروج از ظلمـت، بـدون ايـن نيروهـاي      . كنـد  مـي  پيمودن اين راه ياري
شناسد نه مقصـد   مي نه راه را. داند نمي بشر چيزي. رهاننده ممكن نيست

 او حتي خودش را. نه خبر از عالَم نور داردداند ظلمت چيست و  مي نه. را
پس بي دستگيري خـدا، چـون ذره اي   . شناسد و ظلوم و جهول است نمي

 امـا ايـن نيروهـاي يـاري كننـده، چـه وقـت       . رها شده در تـاريكي اسـت  
پاسـخ ايـن   ). هنگـامي كـه بيايـد   ( "إذا جاء"گويد؛  مي زيرا آيه! آيند؟ مي
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اگر ( "إن تَنصرُاهللاَ ينصركُم". ده استسؤال را خود قرآن در جايي ديگر دا
در ايـن عـالَم   . دهـم  مـي  توضـيح ). كنـد  مـي  خدا را ياري كنيـد ياريتـان  

نوعي رهـايي اسـت كـه كـار     . آيد مي جسمانيت، كاري است كه از شما بر
ايـن  . ايـد  ايد و پا به ايـن جهـان گذاشـته    براي همين خلق شده. شماست

آنچه كه . ممزوج شده با تاريكي است. تجهان مادي، نور به دام افتاده اس
گرفتـار  هـا   كـه در قالـب  اند  بيني به واقع ذرات نوراني مي به عنوان اجسام

از نـور لطيـف و مجـرد    . چيزي جز نور و مراتب نور وجـود نـدارد   .اند آمده
برخـي از  . تمام اين فرآيند از مراتب نور است. گرفته تا نور مركب و كثيف

آنها به ايـن   .اند كنون به حرف حكماي قديم رسيدهفيزكدانان جديد هم ا
اتـم فرآينـدي   . كه اين جهان يكسره مفهومي از نور اسـت اند  نكته رسيده
در اين جهان آن نوري را كه به  .اند ذرات زير اتمي نيز چنين. نوراني است

امـا در وراي آن،  . بيني از ضعيف ترين و سطحي ترين نورهاست مي چشم
انـواري كـه بـا دسـتگاه چشـم      . انواري لطيف و نامرئي. داانواري است ناپي

. و اين به قطعيت رسيده است. اما وجود دارند. توان آنها را ديد نمي عادي
حتي تاريكي و ظلمـت نيـز   . كنيم مي ما فقط بخش بسيار اندكي را رؤيت

 و اين مراتبِ نـوري اسـت كـه بـه آنهـا هويـت      . اي دگر از نور است وجهه
اي  آگاهي نيـز مرتبـه  . وجود ندارند .اند ن باشد از مقولة عدمجز اي. دهد مي

ذراتـي  . دقـت كـن  . گـرديم  مي اكنون به بحث اصلي باز. أعلي از نور است
نوراني از نور لطيـف، در ميـان نـور كثيـف و متـراكم جسـمانيت گرفتـار        
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بايـد بـه مركزيـت    . مرغ باغي ديگرند .اند در دام. اينجايي نيستند .اند آمده
. براي همين در اينجا، دلتنگي. و تو يكي از آن ذراتي. خويش رجوع كنند

جسمانيت، خانة . شهر تو اينجا نيست. تو از اينجا نيستي. همواره بي تابي
ؤمن ". اين زندان توست. تو نيست جنُ المـنيا سدنيـا زنـدان مـؤمن    ( "الد

هـر چقـدر در و ديـوار زنـدان را     . زندان به در شـوي تو بايد از اين ). است
و نكتـه  . آزادي. رهايي اصل است. برايت رنگ و لعاب زنند، باز زندان است

انبياء و اولياء عليهم السالم براي آزادسازي ذرات نوراني پا به . همين است
و ايـن نجـات بـه همـت تـو      . قصه جز اين نيست .اند اين خاكدان گذاشته

هـا   زيـرا خداونـد بـه اختيـار انسـان     . در گرو خواست توست. بستگي دارد
اگـر عـالَم كثيـف    . شـمارد  مـي  خواست آنهـا را محتـرم  . گذارد مي احترام

عـالَم   انـد،  و اگر طالـب عـالَم لطيـف   . بخواهند، عالَم كثيف از آنِ آنهاست
شـايد  . كنـد  مـي  خدا آزاد است و در نهايت آزادي عمل. لطيف گوارايشان
كـه اكنـون   انـد   اين ذرات نوراني براي چه به اينجا آمـده  سؤال كني اصال

. مسير غربالگري است. مسير هستي مسير رشد است! بخواهند باز گردند؟
آگـاهي و  . دريافت تجربيات ويژه اسـت . داستان بر سر جذب آگاهي است

تو بـراي اينكـه   . اينجا مزرعة آخرت است. شود مي اشراق از اينجا دريافت
متت بر پا گردد، هويت الهي بگيري، نيازمند آگاهي و خرَد سرِپا شوي، قيا

موجود ناآگاه . تو براي آگاهي، براي آگاه شدن و آگاه كردن آمده اي. نابي
و در . اي متحرك نيسـت  و بي خرَد و در يك كالم خالي از عشق جز تفاله
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آنچـه را كـه   . آورد مـي  اما آگاهي، رهايي. ماند مي تاريكيهاي جهل و ظلم
پس ياري كردن . به فراي آن خواهي رسيد. بفهمي از آن گذر خواهي كرد

. كه رشد است. خدا، كار خدايي كردن است، آزاد شدن و آزاد كردن است
و خدا همين را اراده كرده است؛ كه تو به خـود بيـايي، آزاد شـوي و آزاد    

 "نمخلَصـي "قـرآن اينگونـه افـراد را    . و اينگونه پا به ملكوت گذاري. كني
رهايي دهندگاننـد   "مخلصين"و . رهايي يافتگان. خالص شدگان. نامد مي

 "نصـر "و اما . چه يكي اسم مفعول است و ديگري اسم فاعل .اند كه بزرگ
معرفـت، وعقـل، و   . انـد؛ سـه گونـه اسـت     فرموده) ع(آنچنانكه امام صادق

با معرفـت، آن بخشـندة   ). المعرِفَه، والعقلُ، والتَوحيد: النَصرُ ثَالثَه. (توحيد
. گردد مي شود و با اين شناخت، هر آنچه غيرِ اوست دور مي بزرگ شناخته

بـا   و. گـردد  مـي  شيطان دورهاي  يابد و وسوسه مي با عقل، دين استحكام
شـود آنچنـان    مي اش ميسر توحيد، تسليم محض پروردگار بودن و بندگي

بـه   "فـتح "ي فهـم بيشـتر   و اما برا. (از سراپاي آدمي بجوشد "يقين"كه 
  )رجوع كن "اسم جاللة فتاح"مقالة 

  و رأيت النّاس يدخُلونَ في دينِ اهللاِ أفواجاً 

رَد كـه    كار كه بدين جا رسيد، گشايش و ياري خدا كه باريد، آگاهي و خـ
بيني كـه گـروه    مي موج زد، فضاي آزادي كه گشوده شد، آنگاه مردمان را

اش همـين   نشـانه . شوند مي اجباري به دين خدا واردگروه، بي هيچ زور و 
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و دين خدا، . نه گريز مردمان از دين خدا. است، ورود مردمان به دين خدا
مخـتص يـك   . و اين دينِ خدا از آنِ همه است. شوي مي الهي. الهي است

. گيـرد  مـي  همه را در بر. جهاني است. فرقه، يك مذهب و يك قوم نيست
و ايـن نهايـت   . بي نياز نيسـت  "حق"اي از  پديده وهيچ. است "حق"زيرا 

و اينچنين همه آگاهانه در . عدالت و آزادي  در رشد و به بارنشاندن است
اشاره به فوج فوج، اشاره به همين مطلـب   .اند بستر رشد خويش واقع شده

. گيـرد  مـي  همه را با هر قابليت و استعدادي كه داشته باشند در بـر . است
هـر  . جهـاني اسـت  . آيـد  نمي يمي نيست، به تيول كس در، اقل"حق"زيرا 

چـه  . را فطرتاً دوست دارد و خواهان آن است "حق"انسان سليم النفس، 
  .راستي و درستي است. اين حق، عين رحمت است

  فَسبح بِحمد ربك واستَغفره إنَّه كانَ تَواباً

مسير را براي رفتن تو ! گشايد مي تسبيحِ حمد پروردگارت، راه عروج تو را
دگر بن بستي وجـود نـدارد و   . آيي مي پس از زندان ذهن بدر. كند مي باز

. اي قبـول شـده  . اي تو پذيرفتـه شـده  . شوي مي در بستر الهي خويش رها
دگر الزامي نيست كه در بند تاريكي، در بنـد جسـمانيت،   . مورد اعتمادي

. اي خـالق و كارآمـد شـده   تو تبديل به نيرويـي  . در بند محدوديت، بماني
 "نـه چيـز  "در . كشـاند  مي تسبيحِ حمد پروردگارت، تو را به فراتر از ذهن

انـد،   كه عمـري وبـال گردنـت شـده    هايي  و از دانستگي. كند مي غوطه ور
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زداينـدة تعليمـات   . اين تسبيح، زدايندة شرطي شدگي هاسـت . رهاند مي
بي تعلقي مطلق، آگاهي اين تسبيح، اين پاك از همه چيز، اين . غلط است

و . بـا حـال اسـت   . در حـال اسـت  . زنـده اسـت  . اش از نوعي ديگـر اسـت  
پس به شكرانة . يابند مي گرفتارانِ در تاريكيهاي ذهن، كجا اين حال را در

اين رستگاري بزرگ، از هر آنچه كه در بنـدش بـودي از    "فوز عظيم"اين 
ات را به يكباره پشـت  تعلق. خود را در استغفار بشُوي. او طلب مغفرت كن

او، فرديت تـو را خواهـان اسـت بـي     . سر گذار و تنها و فرد، رو سوي او آر
گردد و در آغـوش   مي آنگاه خواهي ديد كه او نيز بسوي تو باز. هيچ تعلق

  1.رساند مي خويش، تو را به وحدت

 

                                                            
، شرح "سه نيايش"، و استغفار را در كتاب "نامتعارفمدرسة "تسبيح و حمد را در كتاب  - 1

  به آنجا رجوع كن. ام مبسوط داده
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة مسد

  

) 2(بسما كَ و همالُ نهي عما أغنَ) 1(بتَ و بٍهدا أبي لَت يبتَ
سي ناراًصلَي لَ ذات3(بٍه (أتُامرَوه حالَمه بِطَالح)4 (ي جِفهايد 

بلٌح من مس5(د(  

اموال و دستاوردش به ) 1(دستان ابولهب بريده باد و هالكتش باد
در  )3(به آتشي شعله ور در خواهد افتاد) 2(حالش سود نكرد

و بر گردنش ريسماني از  )4(حاليكه همسرش هيزم كش است،
  )5!(مسد دارد

كني، يعني آن را شخص بگيري و قضيه را شخصي صرفاً تواني ابولهب را  مي هم
 و هم. ربطي ندارد اتفاقي بينگاري كه در برهه اي از زمان اتفاق افتاده و به ما

تواني آن را يك مفهوم و پيام جهاني ببيني؛ كه اين به مراتب به روح قرآن  مي
زيرا كالم خدا با هيچكس خصومت شخصي ندارد و سخن بر سر . نزديكتر است

 كنيم بي آنكه مي مفهوم جهاني آن سير در اين تفسير ما با. است "حق"
زيرا هر . ي است، انكار نماييمزّالعابولهب را كه نام اصلي اش عبد شخصي با لقب

، در مفهومي گسترده. يابد مي ررش ظهورمفهومي مصداقي دارد كه در زمان مق
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. ابولهب لقب هر آنكس است كه در آتش دنيا و دنياطلبي گرفتار آمده است
پر از خواهش، پر از خواستن، پر . ب دنيا او را شعله ور كرده استچنين كسي ح

ب دنيا باز دارد دشمن كه او را از ح هر نداي حقي و .از حرص و طمع است
  .كند مي خويش تلقي

آتش و حرارت باعث حيات و جنبندگي آن . اين دنيا، مادة اصلي اش ناري است
حتي يك تكه سنگ، . شهود استو اين نكته از ساختار اتمي آن كامال م. است

آن شكافته شود تا آتش نهانش بيرون هاي  كافيست اتم. آتش آرام گرفته است
آنكه تمام  .آنكه طالب مادة بيشتر است به واقع طالب آتش بيشتر است. جهد

گيرد و انواع اشياء را به تملك خويش  مي تالشش را براي تصاحب بيشتر بكار
اگر اين . ه در معرض آتش بيشتري قرار داده استآورد، خود را ندانست مي در

شد، دنياطلبان به  مي گفتهها  در گذشته كه دنيا مجموعه اي آتشين است، نكته
اما امروزه فيزيك مدرن بر آن . انگاشتند مي خنديدند و آن را خرافات مي آن

آتش دنيا و دنياطلبي متمركز  اش را به "توجه"انساني كه . صحه گذاشته است
لطيف هاي  ، در حقيقت آن آتش را به درون خويش كشيده و بخشنموده

خواسته، آتش است همچنانكه ماده، آتش . وجودش را شعله ور نموده است
 خواستن، پل رابطي است كه تو آتش بيرون را به درون خود هدايت. است
نگاه كن، آتش حرص و  اطلبانبه دني .سازي مي پس خودت را شعله ور. كني مي

ابولهب  ،كسي را كه اينچنين شعله ور است .بارد مي طمع از چهره و نگاهشان
اندوزند و آن  مي آنان كه طال و نقره ": آمده است 34در سورة توبه آية  .گويند

اين بدان مفهوم . "كنند، به عذاب دردناك بشارت ده نمي را در راه خدا انفاق
اين و . نهفته استاند  ، در خود آنچه كه جمع آوري كردهاست كه عذاب اليم
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آنان به جمع . دشو مي سط خودشان بر خودشان إعمالشكنجه و عذاب، تو
بارها . و بديهي است كه شعله هايش دامنگيرشان شوداند  آوري آتش پرداخته

ما به واسطة دستاورد . گفته ام كه خداي بخشنده و مهربان، شكنجه گر نيست
بارها به صيغ مختلف گفته است  نيز همچنانكه قرآن. بينيم مي عذاب خودمان

يعني . "بخاطر دستاوردتان عذاب را بچشيد "فَذُوقُواالعذاب بِما كُنتُم تَكسبونَ"
هر . و اين عين عدالت است. شود مي عذابش محسوب دستاورد آتشين هركس،

محصول تالش  "إلّا ما سعيلَيس لإلنسانَ ". كس هر چه بخواهد، از آنِ اوست
  ."انسان، از آنِ اوست

تَب بٍ ودا أبي لَهت يتَب  

فعل  "تَبت ". است ، از كار افتادگي و نابوديخسران زدگي به معناي "تباب"
دستان ابولهب خسران  ": رساند مي چنين مفهومي را آيه معناي اوليه. آن است

دست، نماد توانايي و . "ه گشتزده شد و به تبع آن خودش نيز خسران زد
به  اينكه آيه. و اين معنا در حوزة ادبيات جهاني شناخته شده است. قدرت است

شود، معناي ثانوي و به مفهوم بي  مي ترجمه "لهببريده باد دستان ابو"تعبير 
از  بريدن دست، به معناي خلع يد طرف. فايده بودنِ دستان و دستاورد اوست

هيچ نشاني از چنين . ايد دستان ظاهرش را بريدخير است نه اينكه ب
نيز اشاره  "يداهللا". دست، نماد قدرت است. برداشتهايي از شأن نزول آيه نيست

  .به همين معناست
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دو  دستان چپ و راست انسان. "يدان"ست در اين آيه سخن از دو دست ا
امروزه . خاص خويشندهاي  قدرتند كه هر كدام داراي ويژگي إعمال مجراي

كه نيمة چپ بدن، تحت كنترل نيمة راست مغز اند  دريافتهها  فيزيولوژيست
از ويژگيهاي نيمة  .نيمة راست بدن تحت كنترل نيمة چپ مغز قرار دارداست و 

نيمة چپ  از ويژگيهاي است و شهوديهاي  گاهيدريافت الهامات و آ راست مغز،
 تغذيه اين دو چشمهآدمي از . متعارف اوست مغز، بخش ذهني اكتسابي

وقتي دو دست كسي از حيزِ إنتفاع بيفتند، يعني دريافت هايش از هر . كند مي
 .چنين كسي درمانده در خويش است. دو منبع اصلي منقطع شده است

به بياني ديگر از هيچكدام از دو  .كنند اما بركت ندارند مي دستانش به ظاهر كار
 دي و هم چشمة اكتسابي كورة شهوهم چشم .چشمة خويش نميتواند بنوشد

 .اند ، اين دو چشمه، به واقع دو منبع پردازش آگاهي"عينان"اين  .اند گشته
كه در آتش دنياطلبي واقع شده  محروم شدن از دو چشمه، عاقبت كسي است

ابولهبي كه دستانش خسران زده . خشكاند مي راها  زيرا اين نار چشمه. است
زيرا هر كس با دستاورد . "و تَب" شود مي گردند خودش نيز خسران زده

  .كند مي خودش سر

بما كَس و ما أغنَي مالُه  

چنين كسي حتي مال و اموالي را كه پيشتر جمع كرده است به دردش نخواهد 
زيرا باعث درد و بيماري او، خود همين . خورد و باعث راحتي اش نخواهد شد

و اين ! توانند درمانگر شوند؟ ها مي همينپس چگونه اند  دستاوردش بودهاموال و 
را به دور خود هايي  او هيزم. نكته را در عاقبت كارش به عيان خواهد ديد
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از . گردد مي افروخته است و با هيزم بيشتر و توجه فزونتر، آتش فقط شعله ورتر
اين آيه كريمه بخوبي مشهود است كه جمع آوري و انباشته گري اموال، به 

 دانند، نه عامل مي د بسياري كه آن را عامل اطمينان و آرامشخالف اعتقا
هاي  اينها همه فريب .سازد مي اطمينان و آرامش است و نه آدمي را بي نياز

شكل  شرطي شدههاي  بر اساس ذهنيت كه مشتي توجيه. ذهن تاريك است
 هرگز. مينان نيستمال و دستاوردهاي تاريك انسان باعث نجات و اط .اند گرفته

آن هم جهت تصاحب  -شهر چه توجه تو به دنيا و اشياء زيرا. نبوده است
اين قضيه داراي روندي  .قويتر گردد، تو ضعيف و ضعيف تر خواهي شد -بيشتر

 و تو دشارژ. دادن به آن چيز است "نيرو"به چيزي،  "توجه"چه  .معكوس است
تو و ذهن تو را تكه  دزدند، به واقع مي مادياتي كه از هرسو توجه تو را. شوي مي
طلبند پس تو وجودي  مي زيرا هر كدامشان بخشي از توجه تو را. كنند مي تكه

رنج، . و انسان تقسيم شده در رنج است. پراكنده و تقسيم شده خواهي داشت
در ميان  با دست خود تو. يابد مي تزايد شود و بر اين اساس مي ينگونه حاصلا

  .برافروخته ايهاي  هيزم

  بٍهلَ ي ناراً ذاتسيصلَ

آنكه ماده پرستي، فزون طلبي و زياده خواهي را پيشة خود كرده است، به مركز 
پيشتر گفتيم كه آدمي در دستاوردهاي . آتشين همانها سقوط خواهد كرد

پس با . اين تنوري است كه خود روشن كرده است. خودش پخته خواهد شد
ف و مضا. است "ذات لهب"اين نار . دقت كن. همان نيز به سر خواهد كرد

. دستاورد خودش! هيزم چه بود؟! مربوط به خود هيزم است. مضاف اليه است
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به واقع او . همان مال و دستاوردش. اي كه اندوخته بود "ذهب و فضه"همان 
  .افتد كه خود به پا كرده است مي او به آتشي .سوزد مي در دستاورد خودش

  وامرَأتُه حمالَه الحطَبِ

عميق تر شده، آن  تواني مي نيز ي يك زن تلقي كني، و البتهتوان مي را "هأَإمرَ"
زن به معناي جنسيت مادينه، نساء . بداني "مرء"تاثيرگذار قرينِ را نيروي مؤنث

 زوجه نيز به همسر عادي اطالق .سوان استجمع آن نيز ن. شود مي گفته
 از منظر اهل معنا با حروفي حاكي از توانايي، "مرء"اما إمرأه از ريشة  .گردد مي

مرأه إ. شود مي اطالق كه قرين ذَكَر است، ينثَاُبه آن نيروي مكمل، قوي و مؤثر
برخوردار از اختيار و امر و رأي . نيرويي به فعليت رسيده است .هر زني نيست

 هم. شود مي محسوب "مرء"ر يا كَذَ نيروي كه مكمل ،وجهي وضعيت ساز .است
هم نمونة آفاقي دارد هم . تجلي يابداينكه دربيرون باشد و هم دروني تواند  مي

  .نفسينمونة أ

در بر كه آدمي در وجود خود اند  ، دانستهمشاهده گان و اهلبه اشراق رسيد
به تعبيري فرايند حيات را همجوشي اين . ي استنثَر و اُكَدارندة هر دو نيروي ذَ

وجود  .اند در هستياينان دو نيروي كليدي و اصلي . برند مي دو نيرو به پيش
متنوعي  ي او داراي كالبدها. آدمي از وجود اين دو نيرو شكل و نظام يافته است

پياز هاي  چون اليه واند  انگيز به يكديگر پيوند خوردهبه صورتي إعجاب است كه 
كسي مذكر است،  جسميِ به طور مثال اگر كالبد. دهند مي يكديگر را پوشش

بعد از آن يعني  عاطفي اش، مؤنث است و كالبد كالبد بعدي اش يعني كالبد
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مؤنث و مذكر بافته شده  يكي در ميان. كالبد ذهني اش، دوباره مذكر است
 يابد مي اين بافت ادامه. تا يكديگر را جذب كرده و وجودي منسجم شوند .است

مؤنث و  ،زيرا روح. تا برسد به كالبد روحاني اش كه نه مذكر است نه مؤنث
انساني است  ،اق رسيدهبا ثبات و به اشر انسانِ .فراتر از اين دو است .دمذكر ندار

ه به تعبيري ب .اند و ذَكَرش در وجودش به وحدت رسيده ينثَاُ كه نيروهاي
كه وجودش چندگانه و  ،انسان معمول بر خالف. ازدواج دروني نائل آمده است

در معناي باطني  "إمرأه". است هنوز به وحدت نائل نگشته زيرا .ت  استمشتّ
بخش عاطفي و  در نيروي مؤنث مكمل تاثير گذار است كه غالباً اش آن
، مستقر شود مي بدها محسوباز قويترين و تاثيرگذارترين كال كه احساسي

. شود مي نيز اطالق "قرين"و گاهي  "آتش زننده"و  "خواهنده"به آن  .است
اند بعنوان يك جنس مؤنث در بيرون تو مي چنانكه گفته شد اين إمرأه هم

اينها . حضور داشته باشد و هم ميتواند از درون شخص به كار خويش بپردازد
آنچه مهم است وجود اين نيروي تاثيرگذار است كه .همه بر حسب حال است

او آتش را شعله . از او بر ميخيزد "خواستن". قرآن به آن توجه ويژه نموده است
بسياري كه إمرأه . افزايد مي ا هر خواستي، هيزمي بر آتشدارد و ب مي ور نگاه

 و شان است، آنها با زياده خواهيشان در بيرون ظهور دارد مثال در تجلي همسر
كه  ،و گاه تحقير مردشان -براي بدست آوردن بيشتر -يج مردبا ترغيب و تهي يا

 تش پرتابتو بي عرضه اي، همه دارند و ما نداريم، نيروي مذكر را به ميان آ
 "امر"آنها كساني هستند كه  از ميان. اينگونه نيستندها  اما همة إمرأه .كنند مي

نيك بود كه قرآن هاي  إمرأه فرعون از إمرأه. كنند مي حق به نيكي و تسليم
 .دبود اينگونه نبو )ع(اما إمرأه لوط با آنكه يك پيامبر. بدان تصريح نموده است
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فرزندي را كه  توانست مي ار بود كهاختيار و آزادي برخورد از چنان مران،إمرأه ع
در قوم سبا، يك  ."نَذَرت لَك ما في بطني محرَّراً"نذر كند  ، رأساًدر بطن دارد

او نيز . رفت) ع(كه به نزد سليمان إمرأه اي همان. "مهكُملتَ"إمرأه مالكشان بود 
همسر عادي را  شوم كه مي مجددا متذكر .قرآن است عاقبت بخيرهاي  از إمرأه

خطاب إمرأه در قرآن  اما . كه داراي حقوقي مشخص است گويند مي "زوجه"
از اين منظرباطني، هر زوجه اي  .است و ماجراهاي خاص مذكور براي اشخاص
در  .هر چند كه ممكن است زوجه و إمرأه در يكجا جمع شوند .إمرأه نيست

، در مادر، ان، يعني همان نيروي مؤنثشرگذارتاثيبرخي ممكن است إمرأه 
و البته براي برخي نيز اين . خواهر، دختر و يا كس ديگري تجلي يافته باشد

آتش بيار  "ابي لهب"در اين آيه إمرأه  .نيرو، درون خودشان متمركز شده است
او را خواهر ابوسفيان و  .رود مي معركه است و از عوامل اصلي ماجرا به شمار

پس اند  و ميدانيم كه آنها از ثروتمندان بزرگ مكه بوده .اند همسر ابولهب دانسته
نكته اي ظريف و آيه بي شك به ! لزومي ندارد كه چنين زني هيزم كشي كند

قرآن . براي همين است كه بالخاص از او ياد شده است باطني اشاره دارد و
  .كات ظريف نهايت توجه را داشته باشدخوان فهيم بايد به اين ن

دسن مبلٌ مها حي جِيدف  

مسد، به ريسمان بافته . كشد مي قرآن، اين إمرأه را با ريسماني از مسد به تصوير
. شود مي گفته -كه به ليف خرما معروف است -نرم نخلهاي  شده از شاخه

. است، نه كامال حيواننه كامال گياه . نخل، حد فاصل بين گياه و حيوان است
ظاهرش گياه گونه  .انتهاء گياهي و ابتداي حيوانيت است .وجودي ميانه دارد
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ريشه اش همانند درختان ديگر . نر و ماده دارد. است با اوصافي حيواني ولي
شمارش آن  احدو .اند گويي تنه اش را چون ميخي در خاك فرو كرده. نيست

نماد . نشانة بندگي و در بند بودن است ،ريسمان! است همانند انسان "نفر"
اين  اين قرين، ي، اين خواهنده،اين إمرأه، اين نفس، اين نيروي اُنثَ. اتصال است

اش همين  نشانه. يوانيت استآتش بيار معركه، با ريسماني متصل به ابتداي ح
 .، مرحلة ابتداي حيوانيت استگفتيم كه نخل ازبين درختان ديگر چه. است

. كشاند مي به حيوانيت. گرداند مي إمرأه اي، صاحبش را به عقب بازاينچنين 
روبرويش الوهيت و . يك پل است. اوج رشديافتة حيوانيت است ،انسان

اگر اين إمرأه رام و تسليم . و پشت سرش حيوانيت محض خداگونگي است
آنكه بتواند إمرأه . كشاند مي نباشد بدون شك صاحبش را به حضيض حيوانيت

رام و تسليم حقيقت كند، ) بيرون و درون( را چه در آفاق و چه در أنفسخود 
نائل آمده  و يگانگي يكپارچگي واصل آن است كه به و .يك سالك واصل است

يابد،  مي ي ي خويش را پشتيبان و مكمل قوي خودذَكَري كه نيروي اُنثَ .باشد
از . واحدند. يستندو هر دو، يك بيش ن .اند هر دو برنده. يك برندة واقعي است

   .آنها وجودي يكپارچه حاصل آمده است
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة إخالص

  

و لَم ) 3(لَم يلد و لَم يولَد) 2(اهللاُ الصمد) 1(قُل هو اهللاُ أحد"
  .")4(يكُن لَه كُفُواً أحد

نه زاده و نه زاده ) 2(خداي بي نياز) 1(بگو؛ او خداي يگانه است
 )4(و أحدي همتاي او نيست) 3(شده است

. كنـد  مـي  آزاد. زيرا خالص كننده اسـت  .اند گفته "إخالص"اين را سورة  
تو بـا سـير   . درياب نكته را. إخالص، مصدري بدين معناست. سازد مي رها

. شوي مي هاي درون و بيرون آزاد از آشفتگي. رهي مي در اين سوره از رنج
 هـر انديشـه و تصـوري را بـدور    . گـذاري  مي هنياتت را پشت سرذهن و ذ

اندازي و در أحد آخرِ سوره، فناء فـي اهللا را كـه حكـم بقـاي حقيقـي       مي
اين سـوره بـا    .اند زيرا تو را به يگانگي دعوت كرده. كني مي است، دريافت

. مسـير، يگـانگي محـض اسـت    . گـردد  مـي  يگانگي آغاز و به يگانگي ختم
. خالصي جز به يكتايي امكانپذير نيست. رهايي جز با يگانگي ميسر نيست

از سـنجش و  . از تضادهاي ذهني برون آيـي . تو بايد از تشتت خارج شوي
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اينجـا حيـاتي ديگـر    . دوگانگي را تـرك گـويي  . قياس و قضاوت رها شوي
زيـرا ذهـن   . نپـذير اسـت  و اين حيات طيبه فقط با توقف ذهن امكا. است

سورة إخالص تو را به فراتـر  . يعني برداشت. يعني قضاوت. يعني دوگانگي
بـه دور  . بـه مشـاهدة بـي قضـاوت    . به يگانه بينـي . كند مي از ذهن دعوت

 انــد، كــه در ســورة صــافّات آمــده "مخلَصــين"آن . هــا انــداختن برداشــت
همـان هـايي كـه    گيرنـد،   نمـي  هايي كه هيچگاه مورد مؤاخذه قـرار  همان

اي بر آنهـا نـدارد، همانهـايي كـه همـواره در كيفيـت        شيطان هيچ سلطه
 .انـد  رها گشـته  .اند شده "مخلَص"از اين سوره گذر كرده اند و  اند، بهشتي

هديـة   .اند خالصي را اينجا يافته. سورة إخالص، آنها را مخلَص كرده است
. اين آزادي مقـدس را . را درياب إخالص .اند رهايي را از اين سوره نوشيده
اينجـا  . كـالم اول و آخـر اسـت   . اصل است. اين سوره از اُمهات قرآن است

. اينجـا اصـل بهشـت اسـت    . مأمنِ رهـايي يافتگـان  . جايگاه آزادگان است
. همان است كه هست. اينجا نه اين است و نه آن. نهايت برخورداري است

د و ال  "هست . چوبهست بي چهار. هست فراتر از ذهن. أحد واحد ال تُعـ
اينجـا  . آزاد بي نهايت. است "مطلق"اينجا . هست تقسيم ناپذير. "تُحصي

اينگونه چيزها مـادون ايـن   . نه برداشت كاربرد دارد، نه سنجش، نه گمان
ايـن سـوره جايگـاه    . "واصـالن ". اين مقـام، مقـام بزرگـان اسـت     .اند مقام
انساني كه به يگانگي ! إخالص چكار؟ نافهمان را با. هاي حقير نيست ذهن

. در تضاد است. و يكپارچگي نائل نشده باشد، داراي وجودي تكه تكه است
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اين چنـين انسـاني،   . هر تكه از ذهنش، هر تكه از وجودش در جايي است
هـا در حـال    هـا و قضـاوت   در آتشِ برداشـت . در اوهام است. واقعي نيست
تسـليم  . سـوره بهشـت اسـت    و ايـن . و جهنم همين اسـت . سوختن است

و فهم اين سوره خـود يـك سـلوك تمـام     . محض با اين سوره ميسر است
  .است

  )بگو(قُل 

باعث تغيير و تحول . ، انرژي است"صوت"زيرا . گفتن، شليك انرژي است
تواند حفاظـت كنـد،    مي هم. هم تخريب كننده است هم آبادكننده. است
و اگر نغمة . د، از بين برنده استشو "صيحه"اگر . تواند بر باد دهد مي هم

صـوت، در عـالَم   . شوند مي آواز ها با او هم داودي شود حتي پرندگان و كوه
اما در عـوالم لطيـف از نـوع    . متناسب با بافت ماده است. ما، فيزيكي است

گفــتن در مرتبــة . متناســب بــا ســاختار همــان عــالَم اســت. ديگــر اســت
در مرتبـة  . اش، احساسـي اسـت   عـاطفي در مرتبـة  . اش، زباني است لفظي
هر چه عميـق  . اش، روحاني است و در مرتبة قلبي. اش، ذهني است فكري

 تر بشـود، قدرتمنـدتر   و هرچه لطيف. شود مي تر تر بروي اين صوت، لطيف
گـويي، نيرويـي را بـه جهـان هسـتي پرتـاب        مي وقتي چيزي را. گردد مي

واكنشي . شده، واكنش دارد و هستي نسبت به اين نيروي پرتاب. اي كرده
ايـن  . گيرد مي تجسم اعمال از همين جا نشأت. كه متناسب با همان است



 

  128

 تفسير خير

گفتن را چه با زبان، چه با احساس و چه با افكار ذهني ابراز كرده باشـي،  
در هستي صورت مناسبش شكل گرفته و به سوي خودت انعكاس خواهد 

اي هر كس را بسويش زيرا اين هستي هوشمند است و پاداش و جز. يافت
. باد هوا نيست اند، پس گفتن، همچنانكه بسياري پنداشته. دارد مي گسيل

و تجسـم آن، زنـدگي   . انديشه نيز نوعي گفتن است. كاربردي حياتي دارد
اي، نتيجة ارتعاشـات   زندگيِ تو، يعني آنچه را كه در آن واقع شده. توست

بـا تغييـر ايـن     .انـد  هتقـدير تـو را ايـن ارتعاشـات سـاخت     . وجودي توست
تــواني  مــي ارتعاشــات، يعنــي ارتعاشــات لفظــي، عــاطفي، ذهنــي و قلبــي

ي    ". اي ديگر رقم بزني سرنوشت خود را به گونه رُ بِقَـومٍ حتـَّ غَيـإنَّ اهللاَ ال ي
دهد مگـر   نمي خداوند، سرنوشت هيچ قومي را تغيير. ("يغَيرُوا ما بِأنفُسهِم

و . اسـت ) درونـي ( و اين تغيير، أنفسي). يير دهندآنكه آنها درونشان را تغ
  .از آن تبعيت خواهد نمود) بيرون( آنگاه است كه آفاق

تكرارهاي آن، همه كاربردي و بـا  . كلمة بسيار مهمي در قرآن است "قل"
. و هم معنا و إعجـاز معنـوي آن  . هم حروف آن. هم عدد آن. حساب است

، ايـن  "قـل "ايـن  . دهنـد  مـي  هر كدام جهاني است كه يكديگر را پوشش
. جايگـاه سـيمرغِ جـاودان   . ارتعاش بزرگ، اشاره به قلة قاف حقيقت است

انرژي نابي است كه از نَفَس حي . رود مي از اصل برآمده به اصل "قل"اين 
. اسـت  "أمـر "فعـل  . يك كلمة بي شبهه از عالَم أمر. قيوم بر خاسته است

نيـز نـزد    99. يكپارچه است .عدد شامل. يك عدد تمام. است 100، "ق"
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قابليـت نامحـدود و ناديـده     "صفر". مستتر است. است "يك"نزد . اوست
، تمام حـروف  "ق"ملصق به  "المِ"و . نشان قدرت مطلقِ يك است. است

، آن كتابي است كه هـيچ شـكي   "الم"از منظري . الف الم ميم را داراست
از اين منظـر، ضـمير اشـارة    ). ذلك الكتاب ال ريب فيه. الم( در آن نيست

، خـود كتـاب   "الم"پس . مرجعش اوست. بر ميگردد "الم"، به )آن( ذلك
زيـرا  . اشاره به انسان كامل اسـت  "الم"رسد كه  مي و به نظر. بزرگي است

اين انسان كامل است كه چون كتـابي كامـل اسـت و هـيچ شـكي در آن      
و كامـل  . تشك در كامل نيسـ . در نارساست. شك در ناقص است. نيست

وم  . بايد دانست كه كتاب خدا، زنده است. زنده است قيـ آنچه از نَفَسِ حي
و . در لغت به معنـاي خداوندسـت، قـادر متعـال     "إل". بر آيد، زنده است

مقـدار عـددي   . "إنَّ اهللاَ معنـا ". كه با اوست. اشاره به تجلي اوست "ميم"
و اينچنـين اسـت   . تعدد به ثمر نشستن و ظهور تامه  اس. است 40 "م"

ن  ". شد "حكيم". كه موسي، چهل شب نزد خدا ماند و به ثمر نشست مـ
هـر  ( "قَلبِه علي لسانه أخلَص لله أربعينَ صباحاً ظَهرَت ينابِيع الحكمةِ من

هـاي   كس از براي خدا، چهل شب، خود را پاك و خـالص بـدارد، چشـمه   
  ). شدحكمت از قلبش بر زبانش جاري خواهد 

. مراد توجه به كتاب زنده است "منم قرآن ناطق"گويد؛  مي )ع(وقتي علي
خـواهم ايـن را    مـي  .است "كالم الحي". اينچنين زنده اي، كتاب خداست

 هـاي خداونـد، تـو را بـه انسـان كامـل نزديـك       "قل"بگويم كه سلوك با 
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ها، يك مسير نوراني اسـت كـه   "قل"اين . دشو مي باعث وصل تو. كند مي
 "قـل "اين . شود مي نوردد و به كمال تو منجر مي عالَم ظاهر و باطن را در

هاي وجود را طـي نمـوده و در حقيقـت     ها، با لفظ، شروع شده، تمام اليه
 در سـورة إخـالص، سـلوك آغـاز     "قـل "بـا شـروع   . گيـرد  مي محض آرام

ها  ناخالصي. جوشش است "قل"اين . شود مي گردد و مسير يگانگي باز مي
بـا  . كنـد  مـي  ذهن آلوده و متوهم را پاك نموده، به وصل نائل. زدايد يم را

شليك فهيمانة قل، مسير سلوك تو تا قلة قاف، تا جايگاه بلند سيمرغ بـه  
، مسـيرت را  "قل"تو با اين . زيبايي و ظرافتي اسرارگونه روشن شده است

فراتر از  به ال يتناهي اشاره كرده اي، به آنجا كه. به هستي اعالم كرده اي
اين قل، مهر پادشاه است كه تو بـا گفـتن آن،   . هر دانش و دانستني است

شناسد پس به راحتي و  مي هستي، مهر پادشاه را. اي بر كتاب وجودت زده
هـاي آگـاهي گـذر     هـا، از تمـامي اليـه    بدون هيچ مانعي، از تمامي آسمان

ر  . خواهد نمود و به ذات حق تعالي متصل خواهد شـد  اي، زيـرا   دهو تـو بـ
  .تمام سلوك، وصل آگاهانه و تسليم وار به ذات حق تعالي است

  هو اهللا أحد

هـو   .انـد  از أسماءاهللا "أحد"هم  "اهللا"هم  "هو"هم .  او خداي يگانه است
تنها اسمي از اسـماء اسـت كـه هنگـام     . ضمير اشاره است به خداي يگانه

ر از حيـرت   . داردصدايي چون توفـان  . آيد مي تلفظ، از عمق وجودت بر پـ
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واو، ) . 5(شـبيه قلـب اسـت و مقـدار عـدديش      . است) هـ(اصلِ آن . است
اهللا  "ذات"را اشاره به  "هو". چيزي جدا نيست. است) هـ(استمرار همان 

جمعـي از اهـل   . و آن اسمي اسراري اسـت . اهللا اسم ذات است .اند دانسته
انـد امـا    بر شـمرده  هايي براي اين اسم جالله لغت؛ با حدس و گمان ريشه

بهتـرين شـرح را خـود    . كنـد  نمي حدس و گمان آدمي را از حق مستغني
اهللا ( "اهللاُ خالقُ كلِّ شيء و هو علي كـلِّ شـيء وكيـل   "قرآن آورده است 

، خبـر هـواهللا   "أحـد "). خالق همه چيز است و او وكيل هر چيـزي اسـت  
بي نظيـر و بـي    أحد، يگانه اي را گويند كه. دهد مي از يگانگي خبر. است

ايـن اشـاره بـه ذاتـي     . از أجزاء تشكيل نشده و جزئـي نـدارد  . مانند است
بطن . دانند چيست كه دومش را قائل باشند نمي .يكتاست كه دومي ندارد

 تـو  "واحـد "در اسـم  .  اينجاسـت  "أحـديت "مقـام  . البطون هستي است
 "واحديت"آنجا مقام . تواني جمع اسماء و صفات را تا حدودي در يابي مي

. اشاره به ذات يگانه است. است "أحد"اما اين . نور بزرگي از أحديت. است
حتي . است "سدرةُ المنتهي"فراتر از . فراتر از ذهن و شناخت ذهني است

معرفتي كه بتـوان حتـي بطـور    .  جبرئيل، آن عقل فعال، بدانجا راه ندارد
. تعريــف ناشــدني اســت. نمايــد نمــي نســبي بــه كســي گفــت، امكانپــذير

اين عمق بي نام و بي شـكل و ألطـف را هـيچ تعريفـي     . ناشناختني است
اهللا . اســت "يــازده"هــو . همــواره فراتــر از درك اســت. شايســته نيســت

) 66("شـش "ايـن دوازده كـه جمـع دو    . "سيزده"است و أحد  "دوازده"
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ل و هـم  هم ظاهر و هـم بـاطن و هـم او   . اشاره دارد "ظهور كل"است به 
، )ع( عدد دوازده، نزد برخي از  اقوام، و نيز در اديان ابراهيمـي . آخر است

. ، تام و تمام اسـت "دوازده"يك دوران با . برخوردار از چنين معنايي است
قدماي حكمـا ايـن چـرخ    . زيرا همه چيز را در بر گرفته است. كامل است

اينگونه محـيط   .ندا گردون را چون دايره اي به دوازده منطقه تقسيم كرده
اسم جامع . رسد مي يك سيكلِ تمام كه اول به آخر. دايره بسته شده است

از منظري يك سلوك تمام، دوازده مرحلة عروجـي را شـامل   . چنين است
دوازده سبط بني . شود مي ظهور بعد از اين عروج دوازده گانه محقق. است

ع از جمله نكاتي است اسرائيل، دوازده حواريِ عيسي، و دوازده امامان تشي
به واقع يعني . سيزده، عدد تحول است. كه اشاره بدين حكمت بالغه دارند

زيرا  خود خداوند، در ساختاري رمزگونه، دوازده را اصل . يك دورانِ بعدي
إنَّ عدةَ الشُهورِ عنداهللاِ إثنا عشَرَ شَهرَاً في كتابِ اهللاِ يوم خَلَقَ ".گرفته است

. أمـرِ واضـح اسـت    "شـهر "اصلِ معنـاي  ). 36 -توبه( "وات و األرضالسما
بـه معنـاي  يكمـاه،     "شـهر ". شُهرت از همين كلمـه اسـت  . ظهورِ روشن

كه در اين مقال با توجه به اشارة آيه به ابتداي خلقت . معنايي ثانوي است
زيـرا  . شويم مي ها و زمين، ما بيش از پيش به معناي اصلي متوجه آسمان
. و همزمان با زمـين نبـوده اسـت   . ماه بعدها به وقوع پيوسته است خلقت

بدون ترديد اين آية كريمه به نكتة عارفانه و رمزآميـز عـروج دوازده گانـه    
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إن شاء اهللا در مقاله اي مستقل از اين عـروج و ظهـور  دوازده   . اشاره دارد
  .بر گرديم به بحث. گانه خواهم گفت

هو و أحد، اشاره . "هو اهللا أحد". اسم است اسم جاللة اهللا ميان اين دو 
اسمي كه برخوردار از چنين ذاتي است، . به ذات اهللا تبارك و تعالي است

  پس؛ . بي نياز است

  "اهللا الصمد"

از اين روست كـه بـي   . صمد به معناي كسي است كه در خود كامل است
د، نكته اين كامل بودنِ در خو. نياز است و به كس و به چيز محتاج نيست

اگر آدمي آن را فهم كند و به سوي آن سـلوك نمايـد، از   . اي عظيم است
آن كه در خـود كامـل نيسـت،    . رنج نداري و حقارت و غربت رهيده است

و محتـاج همـواره در   . قـائم بـه غيـر، محتـاج اسـت     . قائم به ذات نيسـت 
 .اگر چه به ظاهر ثروتمند و بي نياز به نظـر رسـد  . اضطراب و نگراني است

اگر به خدايي كه به قول قرآن، . سلوك، حركت به سوي كامل شدن است
بين تو و قلب توست، نائل شوي، اگر به اين خود متعـالي آگاهانـه وصـل    

گويند؛ واصـالن، كامالننـد    مي اين كه. اي گردي، كمال را در آغوش گرفته
يـك  . بي نيازي كيفيتي دروني اسـت . كامل، بي نياز است. بدين معناست

. شـود  مـي  يابد و درخشان مي ه است كه با وصل به خود متعالي ظهورملك
 گـري محقـق   بي نيازي با جمع كردنِ ايـن و آن بـدور خـود، بـا انباشـته     
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 بالعكس، جمع كردن و طمع ورزيدن، اضطراب و نگراني را دامن. شود نمي
براي آدمي، آرامش، جز با وصل به حقيقـت اليتنـاهي امكانپـذير    . زند مي

تَخَلَّقُـوا بِـأخالقِ   ". بايد خداگونه رفتـار كنـد  . انسان، آن سان است. نيست
اشياء برايش علَـي  . آنكه در خود كامل است، در آرامش مطلق است. "اهللا

. اينجا يا آنجا، يكجاسـت . آمدن يا نيامدن شان، يكسان است. السوِيه است
ان نگريسـتن،  يكسـ . كامل، از نگاه دوبيني رهيده اسـت . پايين و باال ندارد

يابد زيرا با تمايز و  نمي انسان معمول اين نكات را در. ملكة وجودش است
انسان معمول در عصر حاضر به واقـع  . سنجش و قياس شرطي شده است

 و آن اولياء خدا را كه غيرمعمـول . هيپنوتيزم شده است. غيرمعمول است
ي و بسـيطي  و ايـن سـادگ   .انـد  انگارند، در واقع بشدت معمولي و ساده مي

آنكـه  . هاي شرطي شده را در شناخت آنها گيج كرده است است كه انسان
پيچيدگي در منظرِ ناظري است كه او . است "بسيط"در خود كامل است 

نـاظر در  . افتـد  مـي  شبيه آن اتفـاقي كـه در فيزيـك كوانتـوم    . نگرد مي را
 هدهاگر تو هنوزمشـاهده كننـده اي و چيـزي را مشـا    . اتفاقات؛ مؤثر است

يكي تويِ مشاهده كننـده، يكـي آنچـه كـه     . كني، در دوگانگي هستي مي
پس جاي تو ايـن  . يعني بيماري. اين يعني دوگانه بيني. كني مي مشاهده

نه مشـاهده كننـده   . اين سوره، يگانگي است. از ميان بر خيز. سوره نيست
بي ناظر و . است "مشاهده"آنچه كه هست نفس . است نه مشاهده شونده

 است كه اين شور را بـه پـا   "عشق". نه عاشق است نه معشوق. منظور بي
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بديهي است چنـين عمقـي از   . مراد از يكسان نگريستن اين است. كند مي
  .كمال، اين ذات أحد، نه زاده است و نه زاده شده است

  لم يلد و لم يولد

. يكتاسـت . شـود  نمـي  به كثـرت آلـوده  . اين ذات يگانه، قابل تكثير نيست
زادن . رمز و رازش در اين يگانگي محض اسـت . او در يكتايي اوست غناي

و  آن كـارِ  . شقه شقه كـردن خـود اسـت   . و زاده شدن، نوعي تكثير است
يكتـاي محـض، غيـر قابـل     . آنكه وجودش تركيبي اسـت . است "مركب"

معرفـت مـا از او، إدراك   . چه از چيزي تشكيل نيافته اسـت . تقسيم است
ايـم، مـا عجـز خـود را      نـه اينكـه او را شـناخته   . تعجزمان از معرفت اوس

و همين خـوب اسـت   . هاي ذهني است بود او فراتر از دريافت. دريافته ايم
شود كه هر تصوير و تصوري  مي باعث آن. شود مي زيرا باعث تسليم محض

. او، نـه ايـن اسـت و نـه آن    . هر برداشتي را بدور بيندازي. را كنار بگذاري
نه نيازمند . نه اين و نه آن است. سلبي است. مين استشيوة اين سوره ه

اين شـيوة سـلبي   . نه همتايي دارد. نه زاده شده است. نه زاده است. است
هـر  . هر ذهنيتي اشتباه است. اين مشرب بي ذهني در معرفت است. است

وقتـي بـه   . مانـد  مـي  فقط تسليم محـض . شود مي تصوري به شرك منجر
چيز اشـاره دارم، مـراد ايـن مشـرب توحيـدي      ، به پاك از همه "سبحان"

آنكه . اگر سالكي چنين كيفيتي را دريابد، از زاد و مرگ رسته است. است
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. شـود  نمـي  ميـرد همـان اسـت كـه زاده     نمي آنكه. زاده شود، خواهد مرد
اگـر چيـزي را   . درياب نكته را. ميرد كه هرگز زاده نشده است نمي خدايي

ايـن سـكه دو   . ي و در آن نيز خواهي مردشو مي بخواهي در آن چيز زاده
خـروج از چرخـة   . اي چون زادن را بر داري، مردن را نيز برداشته. رو دارد

سلوك با اين سـوره، آدمـي را   . شود مي زاد و مرگ با فهم اين سوره ميسر
بي خواهشي و . چه سورة إخالص است. كند مي خالصش. رهاند مي از رنج

اي  آنگاه خواهي فهميد  زنـده . كند مي خه آزادبي آرزويي، تو را از اين چر
وت ". ميرد به چه معناست نمي كه دگر ا المـيهذُوقُونَ فدگـر طعـم   ( "ال ي

  ). چشند نمي مرگ را آنجا

  .پس همتايي ندارد. حقيقت محض است. ذات حق تعالي، يكتاست

  و لم يكن له كفواً أحد

در . كپـي كشـيدن اسـت   مثل و مانند و شبيه و همتا، آن دارد كـه قابـل   
حقيقت محضِ اليتناهيِ فراتر از إدراك را چگونـه بـرايش   . دسترس است

فـرا هسـت او   . نيست كه قابل تصـور باشـد  . همتا و كفوي تصور توان كرد
. جايي براي هست كسي باقي نگذاشـته كـه بخـواهيم همتـايش بخـوانيم     

. از آنِ اوست وجود حقيقي، تنها. اي ما  در رؤياي اوست حتي وجود عاريه
. نسبت به او عرضي اسـت . وجود ديگران، مرتبتي از بازي نور و سايه است

وجود مـا از پـايين تـرين مراتـب     . روند مي آيند و مي براي همين است كه
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. اي دراز اسـت  واقعيـت دارد امـا تـا حقيقـت محـض فاصـله      . وجود اسـت 
. همـان اسـت كـه هسـت    . حقيقت محض، يگانه وجود تثبيت شده اسـت 

زيـرا تعريـف،   . قابل تعريف نيست .اند آن را خدا ناميده. ميشه بوده استه
فقـط از  . ناشـناختني اسـت  . او اليتناهي اسـت . تعيين حدود و ثغور است

داند جز  نمي هيچ كس. دانيم نمي اما چيست،. دانيم كه هست ها مي نشانه
تـو هـم   . اما اين نكتة ظريف  در عمق وجود تو نيز نهفتـه اسـت  . خودش
منتها فرقي كه . هر كس منحصر بفرد است. چون تو كسي نيست. يكتايي

و تا به اين كفو، واصـل نگـردي   . يك نيمة گمشده. هست، تو كفوي داري
نيمـة حيـات بخـشِ تـو، آن     . شود نمي حس غربتت زايل. شوي نمي كامل

بـا سـلوك بـه    . و آن در عالم باطن است .اند گفته "طباع تام"مكملِ تو را 
برخي آن را از عالَم  .اند برخي آن را در عالَم مثُل دانسته. شوي مي لآن نائ

مهم اين  .اند برخي آن را فَرَوهر و برخي دئنا ناميده .اند أعيان ثابته دانسته
. مهم فهم كالم و نيل به نيمة گمشده اسـت . بگذرها  از واژه. نيستها  واژه

بـل از آنكـه تـو را بـه عـالَم      انـد كـه؛ ق   چنين گفته. كنم مي براي تو ساده
جسماني دنيا وارد كنند، روح حيات بخشِ تو كه ويژة توسـت در عـالَمي   

آنجا را برزخ . واسط، مابين عالَم محسوس و عالَم معقول وجود داشته است
اي است بين عالَم جسم و عالَم مجردات كـه   اند زيرا واسطه أعلي نيز گفته

م وسـط، از وجهـي شـبيه بـه عـالم      اين عـالَ . خالي از مادة جسماني است
مادة جسماني نـدارد و  . مجردات است و از وجهي شبيه به عالم جسميات
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اما رنگ و شـكل دارد و ايـن وجـه شـبيه عـالم      . اين شبيه مجردات است
. كنـي  مـي  چيزي شبيه رؤياهايي كه در خواب مشـاهده . محسوسات است

 چـه را كـه در دنيـا    هـر . زيرا اصيل و جاودانـه اسـت  . اما از آن برتر است
اصـلي كـه جاودانـه و    . بيني اصل آن، در آن عالَمِ واسط موجود اسـت  مي

وجود ما در اينجـا، از  . نوراني، هوشمند و مملو از حيات است. ناميرا است
و حيـات  . گيـرد  مـي  وجود آنان از عالَم معقول حيات. گيرد مي آنها حيات

عالَم معقول را عـالَم  . ندك مي معقول حياتش را از ذات حق تعالي دريافت
در اين روند، عقلِ كل، چون اراده بر  خالقيت  .اند اسماء و صفات نيز گفته

تصـويرِ آن در آنجـا   . افكنـد  مـي  كند، انديشة مورد نظر را به عـالَم واسـط  
هاي مورد نظـر، تكثيـر    سپس از  اين نسخة اصلي، پديده. شود مي تثبيت

و بدين ترتيـب هـر كـدام بـراي     . ندكن مي يافته، جسمانيت گرفته، هبوط
از آنجا كـه مـا بايـد در زمـين     . شوند مي أغراضي معين و مقدر وارد زمين

جنبندگي داشته باشيم، بخشي از روح ناميرايمان همراه بـا كالبـدهايمان   
اين بخشِ نزول يافتـه متناسـب بـا    . شود مي به عالَم جسماني گيسل داده

كفـوِ تـو، همـان بخـش      .دقت كـن .  مكاري است كه بايد به انجام برساني
همان وجود نوراني يي كه بـه ظـاهر از او جـدا    . باقيمانده در عالَم باالست

آن مكمـل  . اين مقدمة را گفتم تا بـه همـين نكتـه اشـاره كـنم     . اي افتاده
برخـي در  . مراد از نور نازل شونده، از فَرّه، از كفوِ تو، همـان اسـت  . توست

 سـلوك، كـاري  . و بسياري پس از مـرگ . ندرس مي همين دنيا به وصالش
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بسياري از عرفاي شاعرِ مـا، بـا   . كند كه تو با او روبرو شده، وصل شوي مي
هنگام وصل، وجود  .اند كنايه و استعاره از اين معشوق و از اين شاهد گفته

. البته اينبار با نيروي كمال و تمام. و آمادة سفري ديگر. گردد مي تو كامل
فراق از نور حقيقي ات، غم غربت همواره در وجودت شعله اما در وضعيت 

توانـد   نمـي  عمق وجودت افسرده است و اين افسردگي را چيزي. كشد مي
يعني چيزي جز آن نور جـاودان  . زايل كند جز همان نور وجودي و اصيل
امـا  . اين بود مختصري از كفوِ تو. كه مكمل توست؛ تو را آرام نخواهد كرد

او . در خويش كامـل اسـت، يگانـه اسـت و كفـوي نـدارد      ذات حق تعالي 
از اين بـه بعـد   . "و خلقناكم أزواجا". هايشان است پديدآورندة همه و زوج

هر زوجي در قـرآن بـه   . معناي زوج را در قرآن با دقت بيشتري رصد كن
  .پس هشيار باش. معناي نرينگي و مادينگي نيست
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة فَلَق

  

و من شَرِّ غاسقٍ إذا ) 2(من شَرِّ ما خَلَقَ) 1(قُل أعوذُ بِرَب الفَلَقِ
قَب3(و (قَدي العف ن شَرِّ النَّفّاثاتم و)ن شَرِّ ) 4م إذا و دحاس

دس5(ح(  

و ) 2(از شر مخلوقاتش) 1(برم به پروردگار سپيده دم مي بگو؛ پناه
ها  و از شر جادوگران كه در گره) 3(از شر ظلمت، چون در آيد

  )5(و از شر حسودي كه حسد ورزد) 4(دمند مي

) 777( "أعـوذ " .اما نه هـر پنـاه بردنـي   . پناه بردن است "عياذ"و  "عوذ"
بايد همه چيزت را واگذار . بردني دارد كه كامل و تمام است اشاره به پناه

كامال بايد در . اين پناه بردن، از آن پناه بردن هاي نصف نيمه نيست. كني
. گفـتن تـو دروغ اسـت    "أعوذ"جز اين باشد . اختيار پروردگار قرار بگيري

ملحـوظ اسـت و    "عـوذ "اين معناي پناه بردنِ تمام، در ريشة خود كلمـة  
تـو وقتـي راسـت     "أعوذ". نيست كه من بخواهم به آن اضافه كنم چيزي

نه مثل فرصت طلبـان هرگـاه كـه احسـاس     . است كه تسليم محض باشي
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هرگـاه بترسـي،   . خطر كردي، بيايي و هرگاه خواستي دنيا را ببلعي، بروي
پناه بـري و هرگـاه خـود را در امنيـت يـافتي، دوبـاره در پـي طمـاعي و         

گفــتن، فريــب اســت و خــدا  "أعــوذ"ايــن گونــه  .دنيــاطلبي روان شــوي
 اسـاتيد حــق نيـز چنـين شــاگرداني را   . شناسـد  مــي فريبكـاران را خـوب  

  .آنكه رفت، رفت. پذيرند نمي

. اسـت  "بِـرَب الفَلَـق  ". اين پناه بردن، پناهنده شدن بـه هركسـي نيسـت   
 آنكه مسـير . و فَلَق، شكافندگي است و فالق، شكافنده است. پروردگار فَلَق

از آن  "سـپيده دم ". دهد مي و تو را در امنيت خويش جاي. كند مي را باز
و راه را بـراي نـور   . شـكافد  مي كه نور صبحگاه، شب تيره رااند  روي گفته

از ايـن  ). خدا تمام كنندة نورش اسـت . ("واهللاُ متم نُورِه". گشايد مي تمام
زيـرا دانـه تـا    . نيز هسـت  )شكافندة دانه( "فالقُ الحب"منظر، پرودگارت، 

نورِهستي با اين شكاف اسـت كـه   . رسد نمي نشكافد به رشد و تعالي خود
اين . نشينند مي پس از اين شكاف است كه به بارها  و پديده. زند مي بيرون

دانـه بـا ايـن    . جريـان نـاب زنـدگي اسـت    . شكاف، حيات و بالندگي است
شب تاريك با اين . ثمر نشيند تا به. ميرد، تا زندگي نوراني يابد مي شكاف،

در ايـن  . رود تا روز روشـن بـه تمـامي بـه ظهـور رسـد       مي شكاف نوراني
 "سـالم "است كه بايـد بـه آن    "موتي"اما . نيز هست "موت"شكافندگي 

و تـو بـه   . زيرا موتي الزم براي حياتي پاكيزه اسـت . كرد نه از آن گريخت
ان پروردگاري كـه تـو را بـه    هم. بري مي اي پناه چنين پروردگارِ شكافنده
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 ات  نـوراني  "كفو"ات خارج و به  تو را از پوسته. كند مي "وصل"نورحقيقي 
لب كـالمِ حكمـت خسـرواني    . و اين همان حكمت إشراق است. رساند مي

تـو را بـه    "أعوذ"تو اگر بداني كه اين . ما بقي شرح اين واقعه است. است
كه  "جاودانگي"راه . نخواهي شدكند، آني از آن جدا  مي چه كيفيتي نائل

وذَتَين، خـتم   . گذرد مي است و از اين جا "أعوذ"در اين  اند، گفته عـر موس
نه مـال،  . و به آنكه شايسته است پناه ببر. ختم را درياب. كالم قرآن است

آنهـا خـود   . نه قدرت، نه فريبكاري و سياست هيچكدام پنـاه تـو نيسـتند   
. اسـت  "رب الفلـق "پناه تو تنها . نند پناه تو باشندتوا مي چگونه اند، دربدر

  .در او بمير و از او زندگي بگير

  من شَرِّ ما خَلَقَ

و . از شر نيز برخوردارنـد  اند، همانگونه كه داراي خير. مخلوقات، شر دارند
تو را از مسـير فطـري   . زند مي شر همان چيزي است كه فرمول تو را بهم

و . عالَم درگيـري اسـت  . ان، جهان تضاد استاين جه. كند مي ات منحرف
واقعيـت   و اين كـامالً . كشي مي اي نفس تو همواره در وسط چنين معركه

كنار روند تو خـود را در ميـدان انـواع نيروهـاي آتشـين      ها  اگر پرده. دارد
شوند،  مي آويزند، درگير مي جريان هايي كه از هر سو به هم. خواهي يافت

و تو وسط . كنند مي بدر كرده يا به چيز ديگري تبديليكديگر را از ميدان 
اگر اين حجاب نبود آني ! بري مي ميدان جنگ در حال نوشيدن چاي بسر
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اين كه گاه حاالتت از خوبي به بدي . شدي نمي خواستار توقف در اين دنيا
دانـي چـرا و بـه چـه سـبب،       نمي شود و تو مي يا بالعكس بسرعت متحول

ستيزي مابين نور و . جنگ أضداد است. ناديدني استثيرات اين معركة أت
و ظلمت همـواره در انديشـة   . ظلمت است. تاريكي است "غاسق". ظلمت

غرور و منيـت، ظلمـت     ظلمت جهل، ظلمت. توسعة سيطرة خويش است
    طمع به سـهم بيشـتر، ظلمـت لذت و حماقت، ظلمت جسمانيت، ظلمت

طلبـد و اينگونـه    مـي  خـويش را  ظلمـت، سـهم  ...  ادعاي دانايي و فضـل، 
پنـاه نبـري، تـو را چـون      "بِرَب الفَلَـق "و اگر . بخشد مي خويش را توسعه

تـو را از شـر مخلوقـات     "أعـوذ "ايـن  . اي در خويش فرو خواهد بـرد  لقمه
تـو را در   "أعـوذ "زيرا اين . بخشد مي از شر ظلمت رهايي. دارد مي مصون

. و أمنيـت جـز در خيـر نيسـت    . خداست "خير"و . كند مي ساكن "خير"
  ."واهللاُ خَيرٌ و أبقَي". جاودانگي نيز همينجاست

قَدي العف ن شَرِّ النَّفّاثاتم و  

ايـن  . شـود  مـي  و گاه شرّي است كه از سحر و جادويِ جادوگران حاصل 
و . طبيعـي اسـت  ف شرگونه در نيروهـاي طبيعـي و فرا  جادو، دخل و تصر

آنچه در اين مجال مد نظر است و اندكي بـه  . واقعيت دارد و افسانه نيست
ابتـدا  . شـود  مـي  آن خواهيم پرداخت همان است كه جادوي سياه خوانده

كلمـات  "كتاب  در -ت بايد بداني كه جادو مربوط به طبقات زيرذهني اس
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و داراي مراتبـي   - ، اين طبقات شرح داده شده، به آن رجوع كـن "باراني
انجامد تا چشـم بنـدي و    مي نابودي يا اسارتاز باالترين آن، كه به . است

گردد، ايـن حيطـه    مي تصرف در ديدگان كه موجب مسحور شدن شخص
 .انـد  بطور كلي جادو را بر اساس تداعي معاني دانسـته . داراي وسعت است

 اش نيـز  بدين معنا كه اگر علتي ميتوانـد معلـولي بيافرينـد، پـس مشـابه     
بدوي براي ضربه زدن به دشمنانشان،  جادوگران. تواند آن كار را بكند مي

كردند آنگاه با نيـزه   مي هاي ساحل رسم تصوير آنان را بر خاك يا بر ماسه
زدند زيرا بر ايـن بـاور بودنـد كـه ضـربه بـه        مي يا تكه چوبي به آن ضربه

آنهـا حتـي   . تصوير دشمن از راه تداعي معاني، ضربه به خود دشمن است
. رسـاندند  مـي  ايـن مراسـم را بـه انجـام     قبل از رهسپار شـدن بـه شـكار،   

ازهمـين   -البته با اختالفـاتي در نحـوة عملكـرد    -جادوگران ساير ملل نيز
ايــن شــيوه را جــادو بــر اســاس قــانون  .انــد جســته مــي روش كلــي ســود

اما روش ديگري . سازييعني بر اساس اصل همانند. گويند "هومئوپاتيك"
از طريـق قـانون    انـد،  سـته كه جادوگران در طول تـاريخ بـه آن توسـل ج   

بدين معنا كه از طريـق هـر جسـم مـادي كـه روزي بـا       . است "سرايت"
شخصي تماس داشته يا متعلق به او بـوده اسـت ميتـوان جـادو را بـه آن      

گـاه  . شخص سرايت داد و در اين تاثيرگذاري  فاصلة مكاني اهميت ندارد
. داشـته باشـند  شوند تا تاثيري دو چنـدان   مي اين دو شيوه با هم مخلوط

مثال مجسمه اي موميايي از فرد ساخته و لوازمي منصوب بـه او را بـه آن   
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تـداعي  "بيني كه اين دو قانون كلي هر دو بـر اسـاس    مي .كنند مي وصل
البتـه كـار   . چه جدا از هم باشند چه آميختـه شـده  . كنند مي كار "معاني

آن، مقدمات و اثر گذاشتن . باشد نمي جادو به همين سادگي كه بيان شد،
و صد البته بيان آن، قصد . شرايط ذهني ويژه اي دارد كه بايد حاصل شود

آنچه قابل توضيح است نمـايي كلـي از فهـم جـادو و     . اين پژوهش نيست
بكـارگيري  . جادوگري است و نهايتاً راه مصـون مانـدن از آن مـراد اسـت    
دوگران از آن برخي از نيروهاي غير ارگانيك از ديگر روشهايي است كه جا

و أنَّه كـانَ  ". اشاره كرده استها  قرآن به اين بهره جستن. جويند مي بهره
مرداني از إنس هستند كه به ( "رِجالٌ منَ اإلنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ منَ الجِنِّ

ربنَااستَمتَع بعضُـنا  "فرمايد  مي و يا آنجا كه). آورند مي مرداني از جن پناه
بكارگيري موجودات غيـر  ). برديم مي گارا، ما از يكديگربهرهپرورد( "بِبعضٍ

اما نكته اينجاست كه جـادو بـا   . اي دارد ارگانيك نيز حاالت و شرايط ويژه
 اي كه صورت پذيرد با ذهن تو و دگرگون كـردن ذهـن تـو كـار     هر شيوه

. پـذيرد  مـي  ثيرش از درون، از طريق ذهن تو صـورت أت. دقت كن. كند مي
نِ تو آن را بپذيرد يا آمادگي پذيرشش را داشته باشـد بـدون   آنگاه كه ذه

زيرا همانطور كه گفتم جادو مربـوط بـه   . شود مي شك اثر كرده و كارساز
و بعـد از  . شود مي آنجا واقع. واقعيتش در آنجاست. طبقات زيرذهني است

درياب نكته . راه نفوذش ذهني است. كند مي آن است كه به جسم سرايت
گـويم   مي جاي مقاالتمدر جاي "توقف ذهن"از  "بي ذهني"كه از آنگاه . را
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حتــي مصــونيت از . مــرادم مصــون مانــدن از ســحر و جــادو نيــز هســت 
فهم بي ذهني نـه فقـط از ضـروريات    . هاي ناشناخته نيز هست هيپنوتيزم

ام كه مراد از بي  و بارها گفته. شود مي سلوك است بلكه مصونيت نيز تلقي
ــود  ــال ب ــي، در ح ــتذهن ــات و برداشــت . ن اس ــتن ذهني ــا و  دور ريخ ه

بـي  . نگاه بي قضاوت داشـتن اسـت  . تر و تازه بودن است. هاست دانستگي
 و چيزي در تو اثـر . اينگونه تو شفاف شفافي. خواهشي و بي آرزويي است

چون آينه اي هستي كه هر كس هر نيروي مخربـي بـه سـويت    . كند نمي
سـياري از جـادوگران گرفتـار    ب. پرتاب كند؛ بسـوي خـودش بـر ميگـردد    

 .انـد  دانند با چه كسي و با چه نيرويي طـرف شـده   نمي. اند جادوي خويش
بسـوي  انـد   آنچه كـرده  .اند دانند از كجا خورده نمي. اند پس قافيه را باخته

احرُ   "فرمايد  مي اين است كه قرآن. خودشان برگشته است السـ ح فلـال ي و
يثُ أتيانجامد نمي كارش به رستگاري و موفقيت  ساحر هر جا رود( "ح .(

زيرا جادو مربوط به بخش بي خردي . خورد مي او ضربة حماقت خويش را
انساني كه به خرد أعلي نائل شده است جـادو بـر او بـي اثـر     . انسان است

و اگر اثري موقتي بروز دهد به واقع اثر نيست، دامي است براي بـه  . است
اين . يروهاي مخرب، اگر چه در نقاط دور باشنددام انداختن جادوگران و ن

زيرا آنهـا  . كنند مي اولياء خدا تر و تازه عمل. هاي بسيار دارد داستان نكته
تـو را از هـر    "أعـوذ "ايـن  . تو نيز به اين پنـاه بـرو  . در پناه كامل خدايند

و . كـار اوسـت  . چنين مصونيتي كار ذهن نيست. دارد مي جادويي در امان
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نيروي يگانه و اليتناهي نپيوندي و پناه نبري، جادويِ جادوگرانِ اگر تو به 
رونـد هـر بـي حقيقـت      مي كه از قويترين جادوها بشمارها  دمنده در گره

و اين نكته را سالكان و كـامالن بسـياري   . مغروري را از پا در خواهد آورد
  .اند مشاهده كردند و بر واقعيتش اذعان نموده

 دن شَرِّ حاسم ودسإذا ح  

و حسد، چهارمين . تا بحال تو را از سه شرّ مصون داشته است "أعوذ"اين 
حسـد، نيـروي مخـرب و    . كنـد  مـي  شرّي است كه اين سوره بدان اشـاره 

افتد بسرعت تمام وجـود   مي چون آتشي كه به جان هيزم. ويرانگري است
كـاري   حتي اگر. حسود همواره بدنبال ضربه زدن است. گيرد مي تو را فرا

زيـرا او در حـال سـوختن    . نكند حسادت، از نگاه و از سكوتش هويداست
اين چنـين  ! تواند آتش خود را از محيط پنهان كند؟ مي پس چگونه. است

ورزد  مـي  كسي حتي حاضر است ولو بـا مـرگ خـود، بـه آنكـه حسـادت      
ناشـي از حماقـت و   . حسد، يك بيماري خطرناك است. اي وارد كند ضربه

. دانـد كـه هـر كـس موجـوديتي دارد ويـژة خـود        نمـي  او. تناآگاهي اسـ 
هـا و اسـتعدادي كـه خـاص خـودش       با قابليت. تقديراتي دارد از آنِ خود

. هـيچ دو انسـاني شـبيه هـم نيسـتند     . هر كس منحصـربفرد اسـت  . است
تواند بـا درخـت    مي درخت سيب چه حسادتي. درختان باغ خدا متفاوتند

حسـادت  . و تقـديرات خـود را دارد  ها  تهر كس قابلي! گردو داشته باشد؟
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و متاسـفانه ايـن   . تواند مرتكب شود مي ترين كاري است كه انساني ابلهانه
 انسـان حسـود   .انـد  متاعي است كه بيشتر اهل علـم و دانـش خريـدارش   

و هـا   آنچه از عشـق بگويـد دروغ اسـت و خوانـدني    . تواند عشق بِورزد نمي
او . تواند خادم باشـد  نمي انسان حسود،. كند مي هايش را نشخوار دانستني

انتظارِخدمت . همواره مترصد ضربه زدن است. وجودش سراسر نفرت است
زيرا سالك حق، . تواند سالك باشد نمي حسود. از چنين كسي بالهت است

 بخواند، و اين چگونـه  "خير"بايد با گفتار و رفتار و پندارش ديگران را به 
نـزد كسـي اسـت از درون در حـال      "خير"نكه شود در حاليكه او از اي مي

او بـه  . مبلّـغ خـوبي نيسـت   . حسود غير قابل اعتماد اسـت . سوختن است
هاي سـه گانـة ديگـر    او نيز چون شـرّ  پس از شرِّ. جريان شرّ وابسته است

  .پناه ببر و هيچگاه از اين پناه خارج مشو "بِرَب الفَلَق"
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير سورة ناس

  

من شَرِّ ) 3(إله النّاسِ) 2(ملك النّاسِ) 1(قُل أعوذُ بِرَب النّاسِ
من ) 5(الَّذي يوسوِس في صدورِ النّاسِ) 4(الوسواسِ الخَنّاسِ

  )6(الجِنَّه و النّاسِ

خداي ) 2(فرمانرواي مردم) 1(برم به پروردگار مردم مي بگو؛ پناه
همانكه در سينة مردمان ) 4(از شرّ وسوسه گرِ ناپيدا) 3(مردم

  )6(چه از جنيان باشد چه از مردمان) 5(كند مي وسوسه بپا

. در سـورة فَلَـق   "أعـوذ "در سورة إخالص گفته شـد و شـرح    "قل"شرح 
كه در اين سـوره  اند  برخي توهم كرده. كنيم مي سير "بِرَب النّاسِ"ون اكن

و  "ملـك "و  "رب". از سه خدا با سه كاربرد مختلف نام برده شـده اسـت  
 .انـد  اينان أسـماءاهللا . بلكه يك نيروست در سه تجلّي. اينطور نيست. "إله"

. "ال حولَ و ال قُوه إلّـا بِـاهللا  ". كل هستي در تصرف يك نيروي واحد است
آغـاز هسـتي بـا    . "مطلق"نيروي . منشأ و مبدع، همين نيروي يگانه است

اسالم . هم ظاهر است هم باطن. اوست همچنانكه انتهاي آن نيز به اوست
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انـه بينـي،   منظور از يگ. دين يگانه بيني، يگانه گويي و يگانه پرستي است
منظـور از يگانـه گـويي،    . است "حذف مشاهده كننده و مشاهده شونده"
. اسـت  "محـو و اثبـات  "و منظور از يگانه پرستي، . است "سكوت محض"

آنكه اين سه را در يابد، تسليم محض را دريافته اسـت و مسـلماني تمـام    
ـ   . تر توان گفتنم نيست از اين ساده. به ثمر نشسته است. است ا تـو خـود ب

اما ايـن ذات يگانـة متعـال در مراتـب مختلـف      . سلوكت مفاهيم را درياب
اسـماء او بـي   . گيـرد  مـي  هستي، ظهورات و تجليات متنوع و بسيار بخود

  .همچنانكه كلماتش غيرقابل إحصاء است. شمار است

بزرگ و كارآمد ذات حق تعالي است كه اين  از اسماء "رب"از اين ميان  
بـه معنـاي پـرورش دهنـده و تربيـت       "رب". اسـت سوره به او آغاز شده 

ذي خَلَقَكُـم  ". از اين رو خالق نيز هست. كننده است رب شـما  ( "ربكُم الـَّ
 زيرا اين خـالق اسـت كـه   ). همان كسي است كه شما را خلق كرده است

و . نهفته اسـت هايي  داند در وجود هر مخلوقي چه استعدادها و قابليت مي
پس هر كس و . توان تك تك آنها را به بار نشاند مي چگونه و از چه مسير

وبي  بـيـك مسـيرِ   . خـاص خـود را دارد  ) پرورشـي ( هر موجودي جريانِ ر
موجودات، چه انسان، چه حيوان، چه گيـاه، و يـا   . پرورشي كه ويژة اوست

داسـتان و  . يابند مي هر چيز ديگر، هر كدام در جريان ربوبي خود پرورش
جريان ربوبيِ گُل سرخ با جريان ربوبيِ يـك آميـب    .ماجراي خود را دارند

كه  "ناس" مثل. همچنين است جريانات ربوبي در يك نوع. يكسان نيست
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از اين روست كه ماجراهاي زندگي هر فردي از . به مردم تعبير شده است
ايـن جريانـات ربـوبي، متناسـب بـا      . اين ناس نيز با ديگري متفاوت است

انـد   و بـدين جهـت گفتـه   . ان، تنوع يافتـه اسـت  هايش استعدادها و قابليت
قِ " نُفُوسِ الخَالئـ ددهـاي بسـوي خـدا، بـه تعـداد       راه( "الطُّرقُ إلي اهللاِ بِع

زيرا هر كدام مسير رشد و ماجراي خـاص خـود را   ) مخلوقات متنوع است
 "رب"و . شـوند  نمي و جز از اين مسير به رشد و كمال خويش نائل. دارند

هر كس بايد از طريـق جريـان ربـوبي خـويش، رب     . داند مي اين را خوب
دوا ربكُـم    ياأيهـا ". خود را بندگي كند و تسليم او باشـد  اعبـ اي ( "النّـاس

ي  "). رب ات را بپرست( "واعبد ربك"). مردم رب تان را پرستش كنيد إنـِّ
من ( "ربي إنِّي مهاجِرٌ إلي"). روم مي من بسوي رب خود( "ذاهب إلي ربي

كه در اند  اينها و جز اينها آيات قرآن). كنم مي بسوي رب خويش مهاجرت
يك مفهـوم ذهنـي    "رب". ام از آن سخن گفته مفصالً "روح رباني"كتاب 

هر طور كـه صـالح   . گيرد مي نيست نيرويي سازنده و حي است كه تجلّي
و قـرآن، منكـر    .از ضروريات اسـت ) ديدار پروردگار( "لقاء رب"لذا . بداند

ه      "اين لقاء را كافر خوانده است  قائـل هِـم وبر يـاتĤِذينَ كَفَـرُوا ب اُولئك الـَّ
كساني كه بـه آيـات پروردگارشـان و ديـدارش كـافر      ( "فَحبِطَت أعمالُهم

فرمايـد   مـي  و يا در سورة هود صـريحاً ). شدند اعمالشان از بين رفته است
  ).كنند مي آنها پروردگارشان را مالقات( "إنَّهم مالقُوا ربهِم"
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  ملك النّاسِ

اين پناه ديگر . ملك نيز از اسماءاهللا است و به معني پادشاه و فرمانرواست
ك، شـكوه و    . است كه عطف به پناه اول  يعنـي رب اسـت   لـدر معنـاي م

.  فرمانروايي و فرمان رانـدن مسـتتر اسـت   . هيبت و ارجمندي نهفته است
آنروز كه از عالَم كثرت بگذرد و عوالم رؤياهاي هفتگانه را پشت سر سالك 

نِ  "گذارد، اين ندا و اين جواب را با تمام وجود در خواهـد يافـت كـه؛     مـل
از آنِ خـداي  ! امروز ملـك از آن كيسـت؟  ( "الملك اليومِ للّه الواحد القَهارِ

ك،   . ستي اسـت اين تنها پادشاهي حقيقي حاكم بر ه). يگانة قهار لـايـن م
ملك و ملـك، همـه   . به واقع مالكيت مطلق از آنِ اوست. مالك نيز هست

آنچنانكه خود در حديثي قدسـي  . از او گريزي نيست. در يد قدرت اوست
از همه گريز هسـت  . اي موسي، من ناگزير توأم" گفته است؛) ع(به موسي

اوسـت  . "اره نيسـت از همه چاره هست و از منَت چـ . و از من گريز نيست
اش را به هركه خواهد عطا كند و از هر كه خواهد باز  كه ملك و پادشاهي

هر كه را صالح بداند عزيز كند و هر كه را صالح بدانـد ذليـل   . پس گيرد
ك "آن كه مهرِ . نمايد لـرا در وجـود خـويش حـك شـده دارد از شـرّ       "م

هـاي   آسماني، تمامي اليـه زيرا تمام طبقات . نيروهاي ديگر در أمان است
او . ش نافذ اسـت "حكم"دانند كه  مي و. شناسند مي آگاهي، مهرِ پادشاه را

زخواستش را اين همان پادشاهي است كه كس توان با. ملك الملوك است
سـالكي  . كنـد  مي اش تصرف گونه بخواهد در ملكمطلق است و هر. ندارد
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ورد خود را  از هر گزندي مصون كه خود را در پناه چنين نيروي اليزالي آ
بايد به يقين در يابـد  . شود نمي حاصل "معرفت"و اين جز با . داشته است

كه تماماً در اختيار آن نيروي بـزرگ اسـت و گريـزي از ايـن فرمـانروايي      
  . نيست

  إله النّاسِ

 مجنـون  . بـرد  مـي  به عشق. إلي ه است. معشوق است. ، معبود است"إله"
و تو را از شرِّ . برد مي "ذات"به . كشد مي به خود. سازد مي "هوال". كند مي

آن است كـه همـاره رو بـه سـويش داري و دل بـه او      . كند مي تو، خالص
. زيبا و خواستني است. لطيف است. "فأينَما تُولُّوا فَثَّم وجه اهللاِ". نهاده اي

 "رب"ير از مس. سازد مي "واصل". كند مي به جلوه اي، مس ات را زر ناب
 يـابي،  در تسـليم سـاكن    مي تو پرورش. يك مسير تكاملي است "إله"تا 
. گـردي  مـي  كني و به عشق واصـل  مي شوي، با سكوت محض دريافت مي

سـكوت كنـي و    "پادشاه"تسليم باشي، در برابر  "رب"مراقب باش كه به 
ـ . محو و فناي خويش را به تجربه بنشيني "إله"در  ا اين فنا، خداحافظي ب

ايـن  . پشت سر گذاشتن تمامي  دانسـتگي هاسـت  . ذهن و ذهنيات است
، تو را بـراي چنـين   "رب". تولد دوباره يعني همين. است "نوزايي"مسير 

. شـوي  مـي  سـرِ پـا  . شـود  مي و آنگاه قيامتت بر پا. دهد مي تولدي پرورش
  .دارند مي داربست را از دور تو بر
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  يوسوِس في صدورِ النّاسِ من شَرِّ الوسواسِ الخَنّاسِ الَّذي

گري نيرويي اسـت   وسوسه. خنّاس است و ناپيدا. گر است وسواس، وسوسه
انـدازد و آنگـاه تـو     مي اش را بر ذهن تو سلطه. آورد مي كه از درون هجوم

مجـري  . شوي مي بدنبالش روان. اي اي دست آموز قافيه را باخته چون برّه
با كمترين هزينه، تو را در اختيار گرفته گر  اين وسوسه. گردي مي اوامرش

جاست كـه شـيطان و ذهـن     همين و دقيقاً. كار شيطان همين است. است
و به همين . اي از درون است اين حمله .اند يك معنا در دو لباس. مترادفند

 "إنَّه يراكُم هو و قَبيلُه من حيثُ ال تَرَونَهم"گويد  مي خاطر است كه قرآن
 بينند كـه شـما آنهـا را    مي اش از جايي شما را شيطان و دار و دستهاين ( 

و آنگـاه كـه برخيـزد    . وسوسه نيرويي مرموز و خطرناك است). بينيد نمي
ايـن شـيطان وسوسـه    . گيرد مي تمام احساس و انديشة تو را به آني در بر

گر، اين ذهن مخبط، آموخته اسـت كـه مسـتقيم عمـل نكنـد، بـه زور و       
ل نگردد، نيروي زياد بكار نگيرد بلكـه بـا كمتـرين هزينـه     خشونت متوس

ايـن همـان   . يعني با وسوسه تو را بدنبال خويش كشد و در اختيار بگيـرد 
شيوة كاري است كه شيطان براي برگرفتن سهم خويش از جان آدميـان،  

. گريزد مي اين خنّاس از آن رو ناپيداست كه از نام خدا. برد مي از آن بهره
تـا از تـو   . اي از نام خدا شو ، جلوه"تَخَلَّقُوا بِأخالقِ اهللاِ"ري قاعدة با بكارگي

خَلَقَ اهللاُ آدم علَـي  "اند  بدان كه تو را به صورت رحمن سرشته. نيز بگريزد
آرزومند . ربايد، كه پر از تعلقات است مي وسوسه كسي را. "صورةِ الرَّحمنِ
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بـي  "ه بركسـي كـه در   وسوسـ . مملو از خواهش و خواسـتن اسـت  . است
خواهد  نمي او چيزي. سكنا گزيده، بِال أثر است "بي آرزويي"و  "خواهشي

. او همه چيـز دارد . و بدنبال چيزي نيست تا  وسوسه بتواند در او أثر كند
اش، "مشـاهده "چنـين كسـي بـا    . او با خدا و در خدا سكنا گزيـده اسـت  

بـا نگـاه بـي    . "شـاهده م"فقـط بـا   . برد مي را محو كرده از بينها  وسوسه
تواند به تمامي در بي خواهشي و بي آرزويي بسر برد  مي آن كس. قضاوت

در كل است و . در نيروي اليزال است. كه خدا با اوست و او نيز با خداست
او كه مفهوم الوهيـت را بـه تمـامي دريافتـه     . با كل است و خود كل است

خـود در بـي   وقتي خدا باشـد يعنـي همـه چيـز هسـت پـس خودب      . است
الزم نيست هـر روز  . كار تمام است. اي خواهشي و بي آرزويي مستقر شده
 درگيـري آن را قـويتر  . درگير باشـي ها  با خودت كلنجار روي و با وسوسه

مجـزا  . خود را مجزا نپنـداري . با كل باشي. كافيست با خدا باشي. كند مي
خطـر از   اًانگاشتن كار نفس است كار ذهن است كار شيطان است و دقيق

اين مـن، و آن  . گيرد مي منيت از همين جا شكل. شود مي همين جا آغاز
 و بـاز هـم  . و شده اسـت . شود مي اين ذهنيت به نابودي منجر! هم هستي

. زيرا زماني كه منيت شكل بگيرد وسوسه نيـز آغـاز شـده اسـت    . شود مي
ت هسـت وسوسـه نيـز وجـود       ت است و تا وقتي منيـوسوسه بيماري مني

  .دارد
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  منَ الجِنَّةِ و النّاسِ

 .اند از نيروهاي ذهن مخبط .اند اين دو، دو منبع مورد توجه نفسِ شيطاني
 از ميان اين دو گروه است كه سواره نظام و پياده نظـام شـيطان انتخـاب   

و هـم از   .انـد  هم از ناس كه كالبدي جسماني و ارگانيـك يافتـه  . شوند مي
مـردم از لحـاظ    .انـد  جن كه برخوردار از كالبدي انرژيـايي و غيرارگانيـك  

شـايد از نگـاه تـو يـك شـكل و       .اند مرتبة وجودي داراي درجات متفاوت
و هـم  هـا   هـم بـدن  . يكجور بنظر برسند امـا در حقيقـت اينطـور نيسـت    

ان نيز كار و بارش. قوة دراكه شان يكسان نيست .اند هايشان متفاوت قابليت
و اين از شيوة منش و  .اند هر كدام از اسمي از اسماء آمده. همسان نيست
كافيست بـا توجـه بـه    . چيز پنهاني نيست. شان هويداست رفتار و خواسته

آنگـاه  . وجوديشـان را دريـابي  هـاي   آيات قرآن در آنها دقت كني تا ريشـه 
اي همـين  بر .اند خواهي دانست كه از كدام أشعه به خورشيد وجود متصل

رَد  يكـي    مـي  يكي سـر . است كه خلقيات و استعدادهاي مختلفي دارند بـ
خورد تا ديگران بخورند   نمي يكي. حاضر است سرش را براي ديگران بدهد

يكـي نـاري   . دانـد  نمـي  داند و يكي مي يكي. خورد تا بتركد مي يكي آنقدر
شـمس و قمـر،   !). آيا اينان مسـاويند؟ ( "هل يستَوونَ". است و يكي نوري

كه هر كدام نيروهـاي خـود را   اند  ليل و نهار، أرض و سماء، اشاراتي قرآني
در كتـاب  . (اش، جنگ أضـداد  اين جهان، جهان تضاد است و جنگ. دارند

روح "ام، و در بارة جنيان در كتـاب   از انواع مردمان گفته "كلمات باراني"
  ).به آنجا رجوع كن. كنم نمي پس تكرار. "رباني

 



  

  

أو أظلِمَ أو اُظلَمُ أو  أو أَضِلَّ ن أزِلَّأأَعُوذُ بِكَ مِن  رَبّ
  أجهَلَ أو يُجهَلَ عليَّ

  
  

يا ستم كنم يا به من برم از اين كه بلغزم يا گم اره شوم  پناه ميبه تو  ،گاارپرورد
  .ستم شود، يا ناداني كنم يا با من به ناداني رفتار شود



  
  
  
  

  :برخي از آثار نويسنده
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