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  مقدمه

  

  

اين . هيچ شكي ندارم كه براي فهم قرآن بايد وجه دروني يا باطني آنرا فهميد
اين فهم هرچند كه خود داراي مراتب و درجات است اما . نكته برايم قطعي است

آنكه اين وجه را . به هر تقدير غور در آن و دريافت آن ضروري و الزم مي نمايد
ني يا ظاهري آن نيز برايش ميسر و بدرستي به نيكي دريابد بدون ترديد وجه بيرو

اما اگر پيش از آنكه مغز را دريابد، صرفاً توجه به قشر . قابل فهم خواهد بود
. داشته باشد، چنين اتكايي گاه ميتواند بسيار زيانبار و حتي غيرقابل جبران باشد

كه همچنان. ريشة انحراف فرَق اسالمي در طول تاريخ از همينجا ناشي شده است
بسياري از تكفيرها، كشتارها، تجاوزات و پايمال كردن حقوق ديگران ريشه در 

كافيست كسي خود را . "كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ".همين نافهمي داشته است
و ماجرا ! ديگران باطل مي شوند. و برداشت خود را حق بداند، كار تمام است

ار و چهارصد و اندي سال به كرّات افتاده و اين اتفاقي است كه در اين هز! شروع
اكنون در اين مقال قصد آنست كه به شيوه اي در خور عصر حاضر به وجه . است

دروني بپردازم زيرا مي دانم كه جهان اسالم اكنون بيش از هر عصر ديگري 
دريافتي كه طبعاً بصورت نسبي و بدور از هر مطلق . نيازمند چنين دريافتي است

زيرا بر فرهيختگان مبرهن است كه كالم حق را تمام و كمال خود . تانديشي اس
پرداخت به وجه ظاهري يا بيروني يا آفاقي در طول تاريخ و . ميداند و بس "حق"
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به أنحاء مختلف صورت پذيرفته است و اين با نگاهي به كتب تفسير و ديگر 
آزادمنشانه و  اما به وجه دروني، آن هم بصورتي. مكتوبات ذيربط، مشهود است

اكنون تو كه در فهم آيات قرآن مشكل . گويا و همه گير كمتر توجه شده است
داري، به خودت لطف كن و با ذهني نرم و باز و آزاد، چون سالكي به وجه دروني 

  .بيا تا از بركات آن به لطف حق بهره مند گردي

به وجه دروني  اينگونه ديدن براي ورود. را يك انسان نوراني تصور كن "قرآن" 
، هم خدا سخن مي گويد هم "انسان"در اين . آن بسيار مهم و ضروري است

هم آيات دوست هست هم . هم اهل ايمان حضور دارند هم اهل كفر. شيطان
، هم موسي حضور دارد "انسان"در اين . هم نور هست هم ظلمت. آيات دشمن
ستضعاف هست هم هم ا. هم نيروهاي عاد هست هم نيروهاي ثمود. هم فرعون

همچنانكه نيروهايي الهي به نام آدم و نوح و ابراهيم و  "انسان"در اين . استكبار
موسي و عيسي و محمد عليهم السالم هست، نيروهايي تحت عنوان ابليس و 

در اين انسان هم به جهل اشاره . نمرود و فرعون و قارون و ابولهب نيز هست
اين يك انسان ... ته است هم از هدايتهم از ضاللت سخن رف. شده هم به علم

هم جن هست هم . چيزي از قلم نيفتاده است. همه را در خود دارد. جامع است
ظلّ . شمس و قمر. هم زمين هست هم آسمان. هم بشر هست هم مالئكه. إنس

اين انسان، اين زنده، اين كل، همه ... ذَكَر و اُنثي. جماد و نبات و حيوان. و حرور
هر . اجازه سخن گفتن و عرض اندام به همه داده است. د جا داده استرا در خو

اين . "إلَي أَجلٍ مسمي". "إلَي وقت معلُومٍ"تا . كسي و هر چيزي جايگاهي دارد
خوب و بد ندارد، . است "كل"، كه همه چيز را در خود دارد، اشاره به "انسان"
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ما به اين كل . را قبول داريمو ما كل قرآن . حضور دارند "كل"همه در اين 
هم خود قرآن و هم احاديث، ما را منع كرده اند ازاينكه قرآن را تقسيم . متعهديم

. نمي توان گفت بخشي را قبول دارم و بخشي را نه. بخش بخش كنيم. كنيم
آن را به جزء . به اين كل نوراني ايمان دارند. اهل قرآن به كل قرآن متعهدند

زيرا فرايند تضارب . اين كل، تماماً خير است. مي كنندخوب و بد تقسيم ن
و إلي ربك ". نيروهاي خير و شر در اين كل، به خير مطلق منتهي مي شوند

تمام . "تو نمونة كوچكتري از اين كل هستي". حال خوب دقت كن. "المنتَهي
وسي هم م. نيروهاي خير و شري كه ذكر كردم در تو نيز نمايندگي فعال دارند

هم توان يگانه . هم نور داري هم ظلمت. صفتي در تو هست و هم فرعونيت
هم نيروي ذَكَر در تو نهفته اند هم . بيني در توست هم چندانديشي و چندگانگي

هم كيفيت . هم شمس داري و هم قمر. هم فاعل و هم منفعل. نيروي اُنثي
ستيز هست هم  هم در وجودت جنگ و. بهشتي را قابلي، هم كيفيت جهنمي را

چون نيك . تو دقيقاً نمونة كوچكتري از اين كل هستي. نيروي وقار و آرامش
آمده در خود مي  "آيه"بنگري تمامي آن اوصاف و ماجراهايي را كه تحت عنوان 

هر . انكار آيات خدا، انكار خود توست! كدام آيه را ميخواهي منكر شوي؟. بيني
اگر نيك ببيني تمام آن . را انكار كرده ايكدام را كه انكار كني بخشي از خود 

اوصاف، حتي تمام آن جنگ و گريزها هر روزه و در هر موقعيت در خود تو روي 
چگونه . آن، تصويري از خود توست.تو حتي بدر و اُحد خويش را داري. مي دهند

قرآن، اين انسان نوراني، اين زنده، اين كل، به تو ! خودت را منكر مي شوي؟
براي . تو را در هر سوره اش چون آينه اي به خودت نشان مي دهد. اشاره دارد



 

  )6(  

 در شرح معاني سوره صافات

فرمودند قرآن را طوري بخوان كه گويي بر تو ) ع(همين است كه امام صادق
أُفت و خيزهاي زندگي . ماجراهاي توست. اب توستآن، كت. نازل شده است

تنها اين نگاه است كه ميتواند تو را به وجه دروني قرآن بكشاند و به . توست
پس چرا به درونتان . "و في أَنفُسكُم أَفَال تُبصرُونَ". زيبايي تو را به سلوك برَد

ي تازه قرآن هنگامي كه خودت و اوصاف خودت را در قرآن يافت "!نمي نگريد؟
وقتي ! ؛ كتابت را بخوان"إقرَأ كتابك". تازه راه نجات را يافته اي. خوان شده اي

حقيقت وجودت را از آن دريافت كني، وقتي خودت را در آن پيدا كني ديگر مثل 
زيرا اين نيروي . شبه روشنفكران نمي گويي كه چرا ارث ذَكَر دوبرابر اٌنثي است

فاعل و منفعل را در وجود خودت . ق وجود خود ديده ايذَكَر و اُنثي را در عم
ميفهمي كه چرا فاعلِ فعل يعني ذَكَر، بايد نيروي مضاعف داشته . شناخته اي

. تو مفهوم كاربردي اين دو نيروي ذَكَر و اُنثي را در خودت تجربه كرده اي. باشد
ميفهمي كه وقتي به آيات قتال بر مي خوري، . تو نسبت به أمر بصيرت يافته اي

غرق  "بحر"ميفهمي كه آن را در . چگونه فرعون وجود خود را منكوب كني
زيرا عمالً آن را تجربه . و خالص شدن از تفرعن به چه معناست! كردن يعني چه

وقتي به آية . كرده اي و از دست تفرعن و قدرت طلبي خودت خالص شده اي
مفهوم آن را قبالً در  قطع دست و پا، آن هم به خالف جهت هم، بر ميخوري،

فهميده اي كه چگونه بايد دست و پاي . جهاد با نفس خود مشاهده كرده اي
قدرت تحرك و عرض اندامشان . اوصاف زشت و بازدارنده، از وجودت كوتاه شود

نفس . دست و پا نمادهاي قدرت و إقدام است. از حيزِ انتفاع بيفتند.گرفته شود
تا نور وجود تو از شرّ آن خالص . يعني از سلطه بيفتد أماره بايد از قدرت و إقدام

آن را ) ص(وقتي مثله كردن در اسالم حرام است و پيامبر. شوي "مخلَص". شود
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تاييد و تجويز نمي كند، خب بفهم كه اين آيه به معناي باطني ديگري اشاره 
سان كه اساتيد بزرگ باطني، يعني آن ك. آن، شيوة خلع يد نفس أماره است. دارد

فهم واالي قرآني دارند، از ظرايف اين آيه مطلع اند و از معادالت تودرتوي آن، 
اين سلوك، يك . سالكان را تربيت مي كنند. در مبارزه با نفس استفاده مي كنند

اي دوست، هم .  به واقع خالص شدن تو از شرّ خودت است. جهاد بزرگ است
كه را ! به كجا مي نگري؟. "و منكُم مؤمنٌ فَمنكُم كافرٌ"كفر در توست هم ايمان 

هركس قبل از آنكه خود را ! جنگل موحش خود را اصالح كن! محكوم ميكني؟
آخر چگونه مي شود كه من . تزكيه كند به عيب ديگران بپردازد، مذموم است

فزون طلبي و ! فرعون درونم را غرق نكرده باشم آنگاه به تفرعن ديگران بپردازم
! فتي را در وجودم خاك نكرده باشم آنگاه به مبارزه با استكبار بر آيمقارون ص

كفر و شرك و نفاق را در وجودم منكوب نكرده باشم آنگاه چون داعش سر اين و 
شهوت از سر و رويم ببارد و آنگاه چون طالبان سنگ به كلّة اين و ! آن را بِبرم
يك دوگانگي . ري ميدانممن اين عدم تزكيه را براي خود يك بيما! آن بزنم
عدم تزكيه، . و از اين بيماري كشنده به خداوند بزرگ پناه مي برم. مخرب

بيماري بزرگ عصر ماست و جهان اسالم نيز از اين بيماري بشدت در رنج و 
اهل قرآن . اهل قرآن كساني اند كه در تطهير وجود خويش كوشايند. عذاب است

"تُهخاص و . اهل قرآن، اهل تزكيه و بدور ريختن اضافات اند .هستند "أهلُ اهللاِ و
مي دانند جهان، زماني روي آرامش و امنيت خواهد ديد كه فرد فرد انسانها 
نسبت به تزكيه و تطهير وجودشان از ذهنيات و برداشتهاي مخرب اقدام كرده 

تا اين اتفاق نيفتد، جهان حتي با إعمال قوانين شديد نيز روي خوش . باشند
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از منظر من، سلوك قرآني، از . مي بيني كه نشده است. نمي شود. اهد ديدنخو
. نجات دهندة سالك از ذهنِ تاريك انديش است. بين برندة اوصاف ذميمه است

. خودخواهي ها و منيت هاست. از بين برندة نامهرباني ها و نامرادي هاست
د همة مخلوقات انساني كه ميتوان. سلوك قرآني، انسان نوراني تحويل مي دهد

خدا را دوست داشته باشد، عشق بورزد، و به بهترين نحو در خدمت شان قرار 
رهايي از برداشتهاي . سلوك قرآني، آزادي و آزادسازي به ارمغان مي آورد. گيرد

اهل . جز اين باشد، سلوك قرآني نيست. جاهالنه و حماقت آميز را منجر مي شود
و هم اينانند كه پيوسته  مورد احترام زمين و . قرآن، همواره سلوكي قرآني دارند

  .آسمانند

  مسعود رياعي
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1  

  

فَالتَّالَِياِت ِذْکرًا  ﴾٢﴿فَالزَّاِجرَاِت َزْجًرا  ﴾١﴿َوالصَّافَّاِت َصفًّا 
  ﴾٤﴿ِإنَّ ِإَهلَُکْم َلَواِحٌد  ﴾٣﴿

قسم به ) 1!(اند "صف"كه در كيفيت  "صافات"قسم به نيروهاي 
و قسم به تالوت ) 2!(كه به خوبي دور مي كنند "دور كننده"نيروهاي 

  )4!(كه خداي شما خداي يكتاست) 3!(كنندگان ذكر بزرگ

خالص . ناب شدگان. صف صاف شدگان است. اين صف هر صفي نيست 
هم آنان كه در برابر حقيقت . تصفيه گشتگان. رهايي يافتگان از تعلقات. گشتگان

نيروهاي . خالي شدگانِ از منيت. محض، از خود رأيي ندارند و شفاف شفاف اند
يك . در كيفيت نظمي حقيقي. اند "صف" و اينان در كيفيت. "حق"اصيل 

آن الية آگاهي كه اينان در آن بسر مي برند، باالترين افق وجود . خلوص تمام
ذات "اينان خادمانِ . تباالترين مقام هاس و اين كيفيت از. يك قُربِ ناب. است

. ، توجه به هيچكس و هيچ چيز نسپرده و نمي سپارند"او"جز به . يند"حق تعالي
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بهشت شان همين در اختيار بودن . اينان مطلقاً در اختيار اند. ان اوستوجه ش
پس خود نيز از نهايت . "آزاد النهايه"در اختيار آن . "مطلق" در اختيار. است

هر كه را و هر چه را كه . چه هر كس شبيه رب اش است. آزادي برخوردارند
را  1"يريدفَعالٌ لما "را،  "آزاد"را،  "مطلق"اينان، . بپرستي شبيه او خواهي شد

لقب  پس به آنان، پرندگانِ آزاد. پس حق اينست كه شبيه همو باشند. بنده اند
به . اند"سيمرغ"رسيده به  "سي مرغِ"زيرا . 2"والطَّيرُ صافّات". دادن نيز رواست

. سورة آنان كه به تمام معنا أحرارند. اي دوست، اين سورة آزادگان است. وحدت
زيرا اينان صرفاً در . س و هيچ مقامي، نمي تواند اينان را به خدمت بگيردهيچك

از هيچ چشمة ديگري . رسيده به چشمة خويش اند. خدمت ذات حق تعالي يند
چه نيك مي دانند . را نمي برند "ذات"يعني فرمان كسي جز همان . نمي نوشند

و چون . 3"هِممشرَبسٍ كُلُّ اُناقَد علم "كه هر كس از مشرب خويش مي نوشد 
وجودت را از ذهنيات خالي كني، آزاد شوي، و آرام و با طمأنينه در اين سوره 
سلوك كني، به واقع به مأمن آزادگان راه يافته اي و اين نكتة لطيف را به وضوح 

و اگر اهل آزادي نيستي، اهل دربند كردن خود واين وآني، . درك خواهي نمود
اينجا مقام نكن كه از حال . ين سوره جاي تو نيستاهل حصر و اسارتي، ا

برخيز و خانة خود را بياب كه اين سوره، مقام و مقام . صافات، تو را نصيبي نيست
هم آنان كه از جهنمِ برداشتها و ذهنيات جوراجور خالص شده اند . آزادگان است

يزي ندارند چ "او"اينان جز . و توقف ذهن تاريك انديش را به خوبي آموخته اند
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 "نظم"، در بطن خويش معناي "صف"و اما ... و انديشه اي در سر نمي پرورانند
  . نيز دارد

! آيا نظمي تصنعي است؟! به چه معنا و از كدام سنخ است؟ "نظم"لكن اين 
از خود رأي و ! تسليم محض اند! اما اينان كه خالي الذهن اند! ذهني است؟

يفعلُونَ ما ". ان ذاتي يگانه و قريب استچه فرمانده ش! انديشه اي ندارند
چه اينان . مستقيم در كارند. در ارتباط اند"أمر"پس مستقيم با . اند 1"يؤمرُونَ

جز . است 2"المسبحونَ و انّا لَنَحنُ"شعارشان. اند"سبحان"تجلي گاه . شفاف اند
ديشه و تصور و يعني از هر ان. ، آلوده به هيچ رنگ و بويي نيستند"سبحان"عطر 

از نوع نظم ! شان از سنخ ديگر است"نظم"پس بي گمان ... وهمي پاك پاك اند
نظمِ ذهني همان چيدمان هاي به اصطالح متعارف . هاي منبعث از ذهن نيست

اما اينجا . إعمال نظر خود است. دخالت هاي عقل جزوي در اشياء است. است
. بي رأيي است. بودن است "قمطل"سخن ازدر اختيار . حرف از عقل كل است

به معناي  "نظم"اينجا  .ذهن و نفسي نيست كه بخواهد نظم تصنعي ببافد
 "پاك از همه چيز بودن"، حفظ استمرارِ "نظم"اين . دخالت هاي ذهني نيست

نظم، اينجا يعني هماهنگي . يعني تسليم محض. يعني بي تعلقي تمام. است
 "حال"با . بودن "حال"ال به حال با يعني ح نظم. كامل با جريان ناب حيات

نظم . يعني حيات ناب. نظم يعني خود زندگي. نظم يعني پذيرش پويايي. رفتن
اين زندگي هاي . و جز اين نيست و نمي تواند باشد. يعني زندگيِ دستكاري نشده
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زندگيِ حقيقي در چنين چهارچوبه هايي . ذهني است كه نظم تصنعي مي طلبند
براي همين است كه كامالن همواره از . رايش كوچك استب. جاي نمي گيرد

و هيچگاه در آنچه تو نظم مي انگاري . ناشناخته اند. حصارهاي ذهني تو برترند
نظم نزد اينان با آنچه ذهن تو از نظم . همواره فراترند. نمي شوند قالب بندي

يم تسل"نظم براي اينان يعني از وضعيت . دانسته است كامالً متفاوت است
 حفظ كيفيت آزادي،. است "مطلق"نظم براي اينان خود . خارج نشدن "مطلق

و . است "نظم"وجود اين واصالن خود . نظم، وجود خودشان است. نظم است
زيرا چنين ذهني همواره تعريف . ذهن شرطي شده اين نكته را درك نمي كند

 "فَعالٌ لما يشاء"او نمي تواند درك كند كه خود . هاي بستة خود را از نظم دارد
چه براي او هميشه نظم را مشتي قوانين بسته و  .آنچه كند نظم است. نظم است

از واالترين  "صف"اما اينجا، مفهومِ نظمِ اين . خط كشي شده معنا كرده اند
كيفي ترين نوع . خودنظم است و يگانگي. ريشه در يگانگي دارد. معاني است

اين نظمِ ذهني است كه .يز عارضي نيستاين نظم يك چ. نظم همين است
دوري از . بي نظمي است. كه به واقع نظم نيست. تصنعي است. عارضي است

يعني از اين . اما صافات، تسليم محض اند. خروج از نظم حقيقي است. نظم است
شان در  "صف". و همين گذر، نظم شان است. ذهن تاريك انديش گذشته اند

توانِ ساده تر گفتنم . و اين به واقع يك فراآگاهي است. اين اليه از آگاهي است
. نيست، يا خود را برسان و يا تفسير قرآن با من مخوان، سراغ كس ديگري برو

اين صف فقط در . هر صفي نيست. اشاره به صف مخصوصي است "صفاً"اين 
و اين طبقه اي روحي است كه فراتر از هر . مي جوشد و مي بالد "سبحان"پاكي 
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و . آسمان پروازشان اليتناهي است. آزادگان، حصرپذير نيستند. ة ديگر استطبق
  ."إن لَم تَذُق لَم تَدرِ". اين نكته را تا نچشي نخواهي دانست

  فَالزَّاجِرات زجرَاً

حجاب . ابرها را كنار مي زنند .قسم به نيروهايي كه راندني ها را عقب مي رانند
. پوشش ها را مي درانند. و تار را مي تارانند ذهنيت هاي تيره. ها را مي گشايند

آيا اين نيروها جز . تا نور حق بي پرده جلوه گر شود. رنگ و لعاب ها را مي زدايند
برخي گفته اند كه مراد از . اينان همان نيروهاي الهي اند! نيروهاي هوشمندند؟

مورد  چه سخن ما در. اين تعارضي با سخن ما ندارد. اين كلمات، فرشتگانند
كس چه مي داند . و مالئكه نيز از اين تعبير جدا نيستند نيروهاي هوشمند است

و در اختيار كه ! كه روح هاي به كمال رسيده در طول تاريخ اكنون چه مي كنند
پس مسلم بدان آنچه در قرآن آمده بي ارتباط با تو نيست چه اگر بود، با تو ! اند

آن  "زاجرات". به تدبر در آيات نمي كردند و تو را موظف. در ميان نمي گذاشتند
افق نوراني را مي . كنار مي زنند. نيروهاي الهي اند كه موانع رشد را بر مي دارند

بدترين موانع، بدترين حجابها، و اصلي ترين آن، حجاب هاي ذهني . گشايند
ذهنيات ما و برداشت هاي ما، چون ابري تيره ديده هايمان را پوشانده . است
از حقيقت دور . شرطي شدگي هاي چندين هزار ساله كور مان كرده اند. تاس

هم روبرو شويم آن  "حقيقت"براي همين است كه حتي اگر روزي با . افتاده ايم
ما جز تصاوير ذهني . را نخواهيم شناخت و از كنارش بي تفاوت رد مي شويم

همين خطاي اصلي  و. و جز با برداشت هايمان محشور نيستيم. خود را نمي بينيم
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اين همان ابر . ريشة نافهمي ها همين ابرهاي تيره و تار ذهني است. است
و تا زدوده نشود اين در بر همين پاشنه . سياهي است كه احاطه مان كرده است

زدايندة اين تيره . مي خواهد "زاجرات"اي دوست، اين درد، درمان . مي چرخد
در اين سلوك بايد . ندن و دور كردن استبه معناي را "زجر".گي ها را مي طلبد

  !دور انداخت.حتي به نزديك نينداخت.ذهنيات و برداشتها را دور انداخت

  فَالتَّاليات ذكرَاً

! تالوت كنندگان چه كسانند و ذكر كدام است؟! و قَسم به تالوت كنندگان ذكر
همان  برخي خيال كرده اند كه تالوت. بايد بداني كه تالوت، قرائت نيست

. قاري قرآن كس ديگري است و تالوت كنندة قرآن كس ديگر. خواندن است
هر كس كه قرآن مي . تالوت مترادف قرائت نيست. اين دو مساوي نيستند

آنان كه . تالوت، فحوا و حكايت خود را دارد. خواند، كه تالوت كنندة آن نيست
مقال انرژي تاثير  از علوم باطني اندك خبري دارند مي دانند كه صوت در اين

هر چه اين كلمه از اعلي . همچنانكه كلمه انرژي هوشمندي است. گذاري است
كلمه . مرتبة وجود برخورداري بيشتري داشته باشد داراي انرژي قوي تري است

. گاه با صوت متعارف تجلي مي يابد و گاه بر سبيل شيوه هاي غيرمتعارف
ه اينكه از چه منشأ و مجرا، با چه كيفيت تواناييهاي كاربردي اين صوت با توجه ب

و از سوي چه  و چه ترتيب، با كدام آهنگ و فركانس، وبه چه نيت و چه قصدي،
. قرائت، خواندن معمول است. و با چه قدرتي ايجاد شود، متفاوت است كسي

، تو با روح اشياء سخن مي تالوتاما در . قواعدي دارد كه به آن تجويد گويند
آن انرژي ناب را به قلب اشياء گسيل مي . و مراد را در نظر داريغايت . گويي
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در خدمت هدفي . در تالوت، فراز و فرودهايش همه حساب شده است .كني
و . صرفاً براي زيبايي صوت نيست، براي دگرگون كنندگي وخالقيت است. است

دين  دقيقاً از اين روست كه در روايات بسياري آمده است كه هنگامي كه بزرگان
حتي . بجا مي گذاشتند "ماهوي"مشغول تالوت مي شدند بر شنوندگانشان تاثير 

. اگر شنونده يك رهگذري بيش نبوده باز از اين تاثير برخوردار مي گشته است
. دانه هايي كه در روح افراد كاشته مي شوند. تالوت، مثل كاشت دانه است

كه گاه به سرعت باعث  انرژي نابي است. تالوت، كالمي دگرگون كننده است
و چه بسا اشك از چشمانش جاري شود و . استحالة وجودي شنونده اش مي شود

روح . تالوت، كار هر كسي نيست. براي لحظاتي از برزخ ذهنش خالص گردد
هماناني كه مي دانند چه . واصالن، تالوت كنندگان حقيقي اند. پخته مي خواهد

يت و چه قدرت، و از كدام ناحية روح كلمه اي را كجا، چه زمان، با چه كيف
خواندني ويژه است و بزرگان آن را . تالوت، هر نوع خواندني نيست. شليك كنند

فقط به معدود سالكان قابلي تعليم مي دهند كه مي دانند هيچگاه از آن سوء 
لذا اينطور نيست كه هر كسي از فنون و رموز تالوت مطلع . استفاده نمي كنند

هاي آن بخاطر تاثيرات عميق و دگرگون كننده اش، همواره جزء تكنيك . باشد
  .علوم اسراري بوده است

  ذكر

 "ذكر"آنها تالوت كنندة . اما اين تالوت كنندگان، هر چيزي را تالوت نمي كنند
برخي . به ياد آوردن و به ياد انداختن است. يادآوري است. ذكر، ياد است. اند
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و فقط گفتن و تكرار آن واژه را . ك واژه استتصور كرده اند كه ذكر، صرفاً ي
ذكر در . معناي ذكر فراتر از اين ساده انديشي هاست. اينطور نيست. ذكر گويند

ذكر، يك عينيت زنده و حي . اعلي مرتبة وجوديش اشاره به وجودي زنده است
باعث مي شود تا . و دقيقا اين وجود زنده است كه باعث يادآوري مي شود. است

. وجود اولياء خود ذكرند. خود ذكر است) ص(پيامبر. ويش را به ياد آوريماصل خ
و هر دوره اي . است "ذكر"است كه  "زنده"اين . انسان كامل، عينيت ذكر است

به  "ذكر جديد"به قول قرآن در هر دوره، خداي رحمن، . را ذكري جديد است
عنه  نِ محدث إلّا كانُواوما يأتيهِم من ذكرٍ منَ الرَّحم"ظهور مي رساند 

از سوي خداي رحمن نيامد مگر آنكه از آن  جديديو هيچ ذكر ( 1"معرِضينَ
إذكار قرآن زنده . ذكر مرده كارساز نيست. ما ذكر مرده نداريم!). إعراض نمودند

و باالترين ذكر، ذكر خداي . چه كار از ذكر زنده بر مي آيد. اند، اشاره به زنده اند
لذاگفته شده . و ذكر بزرگ همان اسم أعظم است. 2"و لَذكرُاهللاِ اَكبر"ست زنده ا

و به واقع واژة . متفاوت است كه در هر دوره با توجه به انسان كامل همان زمان
  .و انسان كامل از آن با خبر است. نيست، وجودي زنده است

ما بايد به ! ست؟كاربردش كجا! ، چه چيز را بايد به ياد آوريم؟"ذكر"اما ما با 
آنچه در بيرون است در درون . انسان، عالَم صغير است. اصل خويش باز گرديم

تمام . و آنچه در درون است همان است كه در بيرون جلوه گر شده است. است
چيزي كم نيست، مجهولي . از أزل بوده است. علوم در وجود آدمي موجود است
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اما اكنون ! خود متعالي را به ياد آوريماگر ! نيست، اگر به اصل خويش باز گرديم
واصل به . كه پر از سؤال ايم، بخاطر اينست كه از اصل خويش دور افتاده ايم

كار ذكر، كار اين وجود هوشمند و زنده، رساندن ما به . چشمة خويش نيستيم
وقتي انسان كاملي را روبرو شوي، به . به خود متعالي است. خويشتن خويش است

خانة تو چنين خانه . اصل ات چنين كيفيتي است. آوري كه تو اينچنيني ياد مي
و آنگاه كه ذكرت را . از غفلت مي پراند. ذكر زنده، تو را بيدار مي كند. اي است

و لحظه . مي خوريش. يافتي؛ نه فقط به زبانت كه با قلب و روحت، مي خوانيش
ي روي تا عاقبت خود و با تسليم محض چنان پيش م. اي از آن جدا نمي گردي

نوري هستي فراسوي . و تو رسيده اي. شود "مذكور"تمام وجودت، . ذكر شوي
و بدان كه ذكرت در قرآن ! نبوده اي "شيء مذكور"اما پيش از آن، تو . ديگران
 "ذكر"زيرا قرآن يك كتاب اسراري است كه مملو از . 1"فيه ذكرُكُم". هست
چه هر دوره اي از ! ة دوره ها در آن آمده استذكر اولين و آخرين، ذكر هم. است

قسم به قرآنِ صاحب ( 2"و القُرآنِ ذي الذِّكرِ"! ذكر خاص خويش بهره مند است
و كسي كه ذكرش را نداند و نشناسد، در هستي گمگشته اي بيش !)... ذكر

را جدي بگير كه پر از آگاهي هاي  "ذكر"مقولة . بيدار نيست. خفته است. نيست
  .ردي استكارب
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  دواحم لَكُإله إنَّ

در اين كل همه . واحد، يك كل است. واحد است. يكتاست براستي كه خداي تان
واحد، آن كلي را  فرق واحد با أحد اين است كه. چيز به وحدت رسيده اند

هر قطره و هر . گويندكه تمامي جزءها در آن به وحدت رسيده اند و خود كل اند
وس بريزد ديگر نه قطره است و نه جويبار، كه خود اقيانوس جويباري كه به اقيان

كل  يك. همة أسماء في الجمله موجودند و در وحدتي تام بسر مي برند. اند
. هيچ جزئي را بر نمي تابد. يگانة محض است. اما أحد، اشاره به ذات است. كامل

درِكُه تُال . تعمقِ باطنِ واحد اس. حتي فرا تر از نيستي است. فراتر از هستي است
1االَبصار.  

صيغ اين اسم الهي نه ... إله، إل، إلي، إيل،. اشاره دارد "إله واحد"اما اين آيه به 
نيز به عنوان  فقط نزد اديان ابراهيمي بلكه در طول تاريخ و نزد اقوام مختلف

در سنگ نوشته هايي كه طي دهه هاي . خداوند و قادر متعال شناخته شده است
سط مستشرقين در سرزمين هاي اقوام گذشته كشف شده اند، اين نام پيشين تو

حتي در سنگ نوشته هاي  .بعنوان پر تكرار ترين نامهاي خداوند ثبت گشته است
لكن گويي اينان به پيامها بي . (قوم منقرض شدة ثمود نيز مكرر ديده شده است

يان است اينست كه اما آنچه كه قابل ب!) توجه شدند و انقراض را به جان خريدند
چون خورشيدي است كه فيضانِ فيضِ ذات . صاحب اين اسم داراي الوهيت است
و . واحد سرچشمه مي گيرد حيات، از اين منبع. فياض را شامل مخلوقات مي كند
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آنكه . وحدت دهنده و وحدت بخش نيز معنا مي دهد. واحد، اسم فاعل هم هست
توجه به كل كامل، منتج به . ي گرددواحد پرست است الجرم به وحدت نائل م

بارها . و آدمي از تشتّت و چندگانگي خروج مي يابد. يكپارچگي وجود مي شود
و . گفته ام كه آدمي هر كه را بپرستد، توجه به هركه سپارد؛ شبيه همو مي شود

. ريشة رنج بشر، در چندگانگي ها و تضادهاست. اين قاعده اي كلي است
اين آيه مباركه مسير درست . از همينجا ناشي مي شود همچنانكه ضعف اش نيز

آن كه اين يگانگي را بفهمد، . يگانگي را نشانه رفته است. را نشان مي دهد
چه جريان يافتن . اصل شفا، دريافت يگانگي است. دارويِ بيماريها را يافته است

داشته رو سوي إله واحد . به يگانه برو. يگانگي در وجود، روند كيمياگري است
در هر . يك كار به انجام رسان. يك سخن بگو. يك عشق داشته باش. باش

. به چند نرو. در هر وضعيت يك ذكر را ذاكر باش. موقعيت يك دعا داشته باش
يك را . همواره با يك كار كن. ذهنت را تكه تكه مساز. وجودت را تقسيم نكن

. پله پله. يك كار كنيك به ! در يك مكان با يك زمان و يك لقمه. پاس بدار
چه هر ذكري را عملي است متناسب با . واحد است ذكر عملياين كه گفتم 

تو به ذكرِ واحد عمل . ذكر بي عمل، چيزي جزجنباندن زبان نيست. مفهوم آن
به قدر  "واحد"اگر جدي بگيري بزودي شاهد آن خواهي بود كه اسم ! كن

به وحدت رسيده و از تشتّت خارج . يو تو برده ا. قابليتت در تو متجلي شده است
زيرا برخوردار از . انسانِ به وحدت رسيده، تنها انسان مورد اعتماد است. گشته اي

يگانه پرستي كيمياگري مي . هموست "موحد"به واقع . وجودي يكپارچه است
  .بري تا إعجازش به عيان ببيني "يگانه"بايد تجربه كني و توجه بسوي . كند
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ل سوره، آن سه قَسم، كه به شريفترين نيروهاي كاربردي ياد شده آن سه آية او
إنّ إلَهكُم "! همين آيه.جواب قَسم اينجاست. است براي نيل به اين يگانگي است

داين . اين سوره از همين ابتدا، تو را به يگانگي مي خواند و مي كشاند. "لَواح
سلوكي . هاي سوره مهيا مي سازدبدان معناست كه تو را براي سلوكي جانانه تا انت

و اين نكته را در . شدن و رهايي است "مخلَص". كه پايان آن، پايان رنج است
كه كليد رهايي است  را "مخلَصينَ"مفهوم . آيات پسين تر، خود در خواهي يافت

چه . را از آن خود كن "مخلَصينَ"با فتح اين سوره، پاداش . در اين سوره بياب
اگر . "خالص گشتگان". سورة رهايي يافتگان. است "مخلَصين" اين، سورة

و تا رهايي را پاداش  .سخنم راشنوايي، اين رمضان را با اين سوره سلوك كن
  .نگرفته اي رهايش نكن
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نَـُهَما َوَربُّ اْلَمَشارِِق    ﴾٥﴿َربُّ السََّماَواِت َواألْرِض َوَما بـَيـْ

همچنين . و آنچه ميان آنهاست، مي باشدپروردگار آسمانها و زمين 
  )5(پروردگار مشرقهاست

مي . پرورش دهنده است. مقام ربوبيت دارد. هم هست "رب"اين خداي واحد، 
تمام آسمانها و زمين، تمامي اليه هاي آگاهي، تمامي سطوح حيات، . پروراند

. انها داردانسان، اين عالَم صغيرنيز زمين و آسم. تحت پرورش او قرار دارند
و آسمانهايش، عوالم . نقطة ثقل اوست. جسميت اوست. زمينش، كالبد اوست

... عالَم احساس و عواطف، عالَم فكر و خيال، و عالَم روحي اوست. لطيف اوست
در فضاي متناسب با كيفيت . اين مراكز و جز اينها هركدام آسمان خود را دارند

و . زمينِ اين عالَم صغير يعني انسان اند اينها آسمانها و. وجوديشان سير مي كنند
اين خداي واحد، تربيت . رب اوست كه دست اندر كار اوست. اينها همه رب دارد

هر كس در وجودش دانه . پرورش دهنده و به ظهور رساننده است. كننده است
اگر خود . مسير ظهور اوست. شاكلة اوست. اي دارد كه مجموعه قابليتهاي اوست
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جريان ربوبي ات بسپاري، اگر به رب ات توكل داشته باشي، تماماً به ظهور را به 
منظور از ظهور، به . به ثمر خواهي نشست! آن خواهي شد كه آني. مي رسي

و اين كار رب . فعليت رسيدن تمامي قابليت هاي نهان شده در وجودت است
ب خود را ر. 1"ربك واعبد"پس رب خود را عابد باش . رب مي خواهد. است

إنَّ "كه رب ات بر صراط مستقيم است . 2"رَب العالَمينَأسلَمت ل"تسليم باش 
و آنكه تسليم رب اش نيست، به جريان ربوبي اش، به . "ربي علَي صراط مستَقيمٍ

جريان حياتش، راضي نيست، نه تنها گمشده در هستي است كه گمگشته در 
  .و رنج جز اين نيست. ستخويش ا

اين . توست "قلب"اين آسمان و زمين است،  بين، يعني آنچه "وما بينَهما"و اما 
يك . حد فاصل بين زمين و آسمان توست. بين، اين قلب، بسيار مهم است

سخن آسمان براي زمين است و از سويي  از يك سو ترجمه كنندة. ترجمان است
فصل مشترك مابين عالَم لطيف و . سمان استترجمه كنندة سخن زمين براي آ

. اين قلب است كه عالَمِ مرَكّب را به عالَمِ مجرّد پيوند مي دهد. عالَم ثقيل است
نگاه قلب ! با كدام سنخيت؟! قلب نباشد، ايندو چگونه يكديگر را إدراك كنند؟

و گاه  سوي آسمان دارد گاه روي. است "بينَ أصابع الرَّحمنِ".چرخشي است 
! و اساساً بخاطر همين دگرگوني است كه قلب اش ناميده اند! روي سوي زمين

قلب پاك، قلب سليم، ! و فروتر آن، زمين هايت. فراتر از قلب، آسمانهاي توست
قلب تسليم، قلب صاف، قلب بي نقشه و تزوير، قلب بي خواهش و بي آرزو، 
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واعلَموا أنَّ ! گشته است چه مديريت حقيقي همينجا مستقر. ترجمان خوبي است
اينجا ). انيد كه خدا بين آدمي و قلبش استبد( 1"المرء و قَلبِه بينَاهللاَ يحولُ 

و چون سلوكي دروني كني به مالقات . دقيقاً مركز فرماندهيِ وجود است
  .پروردگارت نائل خواهي گشت

و رب قِرِاشَالم  

د مشرق داريم كه سخن از مشرق مگر چن! همچنين، پروردگار مشرق هاست
مشرق به معناي جايي است كه نور طلوع مي كند و بايد بگويم كه بي ! هاست؟

حتي اگر مراد آيه را همين مشرق ! نهايت مشرق در كار بوده است و خواهد بود
خورشيد هر روز . طبيعي بگيري، هيچ دو مشرقي يكسان نيست و نبوده است

طلوع امروز كجا . و مدار خاصي سر برون مي آورد هنگام طلوع، از مكان و زمان
مگر زمان و مكان شان يكي است؟ مگر كيفيت و ! مثل طلوع ديروز است؟

كميت شان يكي است؟ مگر مدار فضائي شان يكي است؟ مگر شدت و حرارت 
شان يكي است؟ مگر تاثير گذاري شان يكي است؟ مگر وضعيت امروز زمين 

در دو ! ست؟ هيچ طلوعي شبيه طلوع دگر نيستنسبت به آن چونان ديروز ا
اما . آري، مشرق هاي بسيار در كار است! طلوع، هيچ چيز يكساني پيدا نمي كني

و . هرآيه ظاهري و باطني دارد .سخن آيه فراتر از اين حرفهاي طبيعي است
به روشن . "إشراق"به . باطن اين آيه به نكته اي عميق اشاره رفته است

. مشرقي، به إشراق رسيده است. به بصيرت تمام. ن نور باطنبه آمد. ضميري
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سخن از وصل به . روشن ضميري مراد است. شرق و غرب جغرافيايي مراد نيست
به نور حيات . تسليم بودن به رب، تو را به نور حقيقي واصل مي كند. است "نور"

ز چنين زندة حقيقي، واصل به اين نور است و مرده آن كسي است كه ا. بخش
أو من كانَ ميتَاً فَأَحييناه و جعلنا لَه نُوراً يمشي بِه في النّاسِ ". نوري محروم است

آيا كسي كه مرده بود و زنده اش ( 1"كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها
با كسي كه  ي قرار داديم تا به واسطة آن ميان مردم راه برَد،نوركرديم و برايش 

و اين نور براي !). در ظلمات گرفتار است و راه به جايي نمي برد، يكسان است؟
حكماي بزرگ . هر سالكي طلوعي دارد كه متناسب با قابليت هاي وجودي اوست

برخي . و اساتيد باطني از هزاره هاي گذشته به بدنبال جذب چنين نوري بوده اند
تسليم "زيرا اين نور، با ! ناموفق نبودند، "صاف"موفق شدند و برخي كه 

با بي . با خالي شدن وجودت از تعلقات، آمدني است. تو، آمدني است "محضِ
. با توقف ذهن تاريك انديش، آمدني است. آرزويي و بي خواهشي، آمدني است

آن نور، وجودي خالي از هر چيز . به خالي شدن است. به سعي و تالش نيست
  !و آنگاه مي دمد و آنگاه مي آيد. ييك نيِ تو خال. مي خواهد
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نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَکَواِکِب  َوِحْفظًا ِمْن ُکلِّ َشْيطَاٍن  ﴾٦﴿َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ
ال َيسَّمَُّعوَن ِإَىل اْلَمإل األْعَلى َويـُْقَذُفوَن ِمْن ُکلِّ  ﴾٧﴿َمارٍِد 
ِإال َمْن َخِطَف  ﴾٩﴿ُدُحورًا َوَهلُْم َعَذاٌب َواِصٌب  ﴾٨﴿َجاِنٍب 

ِقٌب  َ   ﴾١٠﴿اخلَْْطَفَة َفأَتْـبَـَعُه ِشَهاٌب 

و آن را از هر شيطان ) 6(ما آسمان دنيا را به زينت ستارگان آراستيم
آنها نمي توانند از آگاهيهاي برتر كسب ) 7(رانده شده حفظ نموديم

تا دور گردند زيرا اليق ) 8(اطالع كنند زيرا از هر سو رانده مي شوند
مگر آن شيطان كه ربودني را بربايد، كه در اين ) 9(عذاب دائم اند

  )10!(صورت شهابي ثاقب در پي اش خواهد بود

به . دست ما كوتاه است. چه كسي مي داند كه در آسمان بيرون چه خبر است
پس . ظن و گمان آدمي را به حق نمي رساند. ظن و گمان نيز اعتباري نيست
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. و به آسمان عالَم صغير يعني آسمان خود بنگريم حق است كه به نزديك رويم
اين سالم ترين راه . چه آنچه كه در بيرون است در درون مان تنيده شده است

اگر خود را بشناسي، همه . اگر درون را بفهمي، بيرون را فهميده اي. فهم است
مي  به ساختار خود رجوع. مي كنيم "مشاهده"پس در خود . چيز را شناخته اي

آسمان دنيوي ما كدام است؟ ستارگانش چه اند؟ شيطان كيست؟ ربودن . يمكن
چه صيغه است؟ شهاب ثاقب و پيگرد به چه معناست؟ ما بايد ياد بگيريم اين 

يك مشاهدة . به واقع كار ما همين است. مفاهيم را درون خود مشاهده كنيم
ا كه فهم كني و آنچه ر. يك غوص در آيات خدا. يك به خود رفتن آگاهانه. ناب

  .از مرحله اش عبور خواهي كرد

وقتي به بيرون نگاه مي كني، اشياء را مي بيني، آسمان را نظاره مي كني، چه 
اين . تصويري از آنچه كه مي بيني بر ذهنت ثبت مي شود! اتفاقي مي افتد؟

ابتدايي . يك آگاهيِ دستكاري نشده. يك آگاهيِ خام. اولين آسمان آگاهيِ توست
از مادة دني . دنيا به معناي پايين ترين است. پايين ترين آن. نوع آگاهيترين 
يك انعكاس . اين پايين ترين آسمانِ انسان يعني عالَم صغير است. است

يعني تصويري از دنيا از اشياء در ذهنت ثبت مي . تصويري از عالَم محسوسات
و اين . نياستآنچه كه دريافت كردي دنيا نيست، تصويري از د! دقت كن. شود

البته اين آگاهيِ . شناخته مي شود "سماء دنيا"كه به . اولين آسمان آگاهي توست
ظاهر و باطن در . ظاهري در عمق بطن خويش داراي آگاهي هاي برتر نيز هست

اگر نوري مناسب . دريافت تصوير از سماءدنيا، نيازمند نور است. هم تنيده اند
يعني . ه باشد، هيچ تصويري ثبت نخواهد شدبراي أخذ اين تصاوير وجود نداشت
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خود  "كواكب"هر مرحله از آگاهي، . همان آگاهي اوليه نيز شكل نخواهد گرفت
و . جهان فيزيك، نور فيزيكي مي خواهد. را مي خواهد، انوار خود را مي طلبد

بدون انوار، تاريكي مطلق . اين قانون هماهنگي است. جهان لطيف، نور لطيف
و آگاهي . عي است كه در چنين وضعيتي تصويري ثبت نمي شودو طبي. است

  .شكل نمي گيرد

شيطان نفس، كه پر از خودخواهي است، مملو از منيت است، و همواره با خود 
نه از آن جهت . توست و چيزي جدا نيست، پيوسته مترصد ربودن آگاهي هاست
د با كسب آگاهيِ كه ذاتاً آگاهي را دوست دارد، بلكه بدان سبب كه مي پندار

زيرا منيت، . بيشتر، مي تواند منيت خود را بيش از پيش محكم و پابرجا بدارد
پس او مي خواهد با دستكاري در . وجودي توهمي است. وجود واقعي ندارد

آگاهي ها، با پيچيدنشان در لفافه ها، به نفع وجود موهوم خود بهره برده و آن را 
براي . لبد تو شود و تو را به تمامي در اختيار بگيردواقعي جلوه دهد، سوار بر كا

برايت . همين راجع به هر چيزي و هر تصويري زبان به قضاوت مي گشايد
و در يك كالم آگاهي هايت را آلوده مي . برداشتها و ذهنيات جوراجور مي سازد

او براي حفظ . كند و تصويرهايت را با پيش ذهني هايش مخدوش مي سازد
منيت، ساخته و پرداختة . وهوم خويش دست به هر كاري مي زندموجوديت م
پس آنچه را كه ربودني . همان نفس شيطاني است و ذهنِ ناشفاف. ذهن است

زيرا اين نور، مرگ . او ذاتاً از نورِ آگاهي گريزان است. تشخيص دهد، مي ربايد
هوشمند پس طرح . عذاب ظلماني است او اليق. او زنده به تاريكي است. اوست

. تا ظلمت، بي آنكه بداند، خودزني كند. مي فرستد "خطفه"الهي، او را سراغ 
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يك ربايش ! آن چيزي است كه او قابل ربايش تشخيص مي دهد "خطفه"
پس غافل از اينست كه با اينكار، ضد خود را هم به جان ! ناگهاني و بي مالحظه

نوري . شهاب ثاقبي دارد .زيرا در بطن هر آگاهي، نوري مستتر است! خريده است
. از جنسِ جهل است. و شيطان نفس، از جنس تاريكي است. نافذ و سوراخ كننده

. اين ضد، همواره در پي اش است. و اين نور، اين شهاب ثاقب، دقيقاً ضد اوست
چه، اصالتاً زايل كنندة تاريكي . و گاه شكوفايي، انفجاري از نور خواهد داشت 

براي همين ! و نابودي خويش را با خود برده است نفس شيطاني مرگ. است
. است كه انسانهاي تزكيه نشده، هر چه بيشتر بدانند؛ رنج بيشتري خواهند كشيد

آن شهاب سوزان، به موقع . عالم بي عمل، در خويش جهنمي وحشتناك دارد
  .كاري كه به هالكت رباينده مي انجامد. كارش را به انجام مي رساند

ن ابتدا نگذاري تا مبادي ورودي آگاهيهايت، با قضاوت ها و پيش اگر از هما 
و . ذهني ها آلوده گردد، به واقع تصورات پاك و قابل اعتمادي خواهي داشت

و . اينجا مبادي ورودي آگاهيها و دار عمل است. سماء دنيا را حفظ كرده اي
، نيل به آگاهي اگر قدم اول را خوب برداري. و نبايد آلوده شوند. بسيار مهم است

  .اين شناخت، سنگ زيرين است. هاي برتر، سهل تر و امكانپذيرتر خواهد بود
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َّ َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطٍني  فَاْستَـْفِتِهْم أَُهْم َأَشدُّ َخْلًقا أَْم َمْن َخَلْقَنا ِإ
ُروا ال  ﴾١٢﴿َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن  ﴾١١﴿الِزٍب  َوِإَذا ذُکِّ

َوقَاُلوا ِإْن َهَذا  ﴾١٤﴿َوِإَذا َرأَْوا آيًَة َيْسَتْسِخُروَن  ﴾١٣﴿وَن َيْذُکرُ 
ُعوثُوَن  ﴾١٥﴿ِإال ِسْحٌر ُمِبٌني  ً َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمبـْ َنا وَُکنَّا تـُرَا أَِئَذا ِمتـْ

ُؤَ األوَُّلوَن  ﴾١٦﴿ َ   ﴾١٨﴿ُقْل نـََعْم َوأَنـُْتْم َداِخُروَن  ﴾١٧﴿أََوآ

! يا آفرينش آنها دشوارتر است يا آن كه ما خلق كرده ايم؟از آنها بپرس آ
تو از اين آفرينش ! نه) 11!(ما آنها را از يك گل چسبنده خلق كرده ايم
و چون به آنها يادآوري ) 12!(در شگفت شدي اما آنها مسخره مي كنند

و آنگاه كه نشانه اي بينند به تمسخر مي ) 13!(شود پند نمي گيرند
آيا ما ) 15!(اين چيزي جز جادوي آشكار نيست: گويند و) 14!(گيرند

وقتي مرديم و مشتي خاك و استخوان شديم دوباره زنده مي 
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آري، و شما خوار و : بگو) 17!(آيا نياكانمان نيز همينطور؟) 16!(شويم؟
  )18!(ذليل خواهيد بود

استمرار اين آيات خبر از . در اين چند آية شريفه، بحث بر سر زندگيِ دوباره است 
اگر عربي نمي داني، ترجمه را . فحواي كالم همين است. جريان زندگي مي دهد

اما نكته اي در كار است، به انكاركنندگان چيزي را . بار ديگر با دقت بخوان
اين چيزي جز "چراكه گفته اند ! چيزي كه باز انكارش كردند! نشان داده اند

ه به آنها چه چيز را نشان داده اند، ما اكنون بدنبال اينك "!جادوي آشكار نيست
مهم نكتة كاربردي ديگري است و آن اينست كه حتي نشان دادن . نيستيم

آنكه در دل إنكار دارد هر چه نشانش دهي باز . معجزه به اهل إنكار كارآمد نيست
اهل إنكار، . توهم زده ام. مي گويد مرا چشم بندي كرده اند، هيپنوتيزم شده ام

شخص بايد اول انكار را از دلش . و اين آن نكتة مهم است. نيستاهل ايمان 
نمي گويم ندانسته و بي آنكه قلبش گواهي دهد، چيزي را قبول كند، مي . بزدايد

مشتريانش هم بيشتر . انكار، يك بيماري خطرناك است. گويم انكار نداشته باشد
كه سكوت كند، نه آنكه علمي به چيزي ندارد عاقالنه آن است . از متكبران اند

بيشتر كساني كه زندگي دوباره و ! به تحقيق و بررسي بپردازد نه انكار! انكار
اين عده گاه طوري قاطعانه انكار مي . مبعوث شدن را باور ندارند، اهل انكارند

كنند كه انگار تمام علوم اولين و آخرين را زير و رو كرده اند و تمام زمين ها و 
هر و هم باطن وارسي كرده اند و اكنون چنين با قاطعيت آسمانها را هم در ظا

. اخذ چنين مواضعي چيزي جز حماقت و جهالت نيست. منكر زندگي دوباره اند
براي همين است كه گاه نشان . نشانة روشنفكري نيست نشانة تيره فكري است
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اما . دادن معجزه هم كارساز نيست بلكه اوضاع رواني شان را وخيم تر مي كند
جرياني كه . آنها جريان حيات را مشاهده مي كنند. هل ايمان، اهل مشاهده اندا

ممكن است صورتهاي اين حيات تغيير . الينقطع از أزل ادامه داشته و ادامه دارد
حيات، استمرار . كند، ممكن است از شكلي به شكل ديگر رود، اما باز جاري است

چيزي از بين نمي رود، . حياتيو تو جزء مهمي از همين جريان . خود را دارد
را  "اطوار"از اين طور به آن طور، . از حالي به حال ديگر مي رود. نرفته است

حتي اگر كسي هم به تو چيزي نگويد . و اين قابل مشاهده است. طي مي كند
اگر ماده تبديل مي شود، انرژي . مي تواني چشمانت را باز كني و مشاهده كني

كجا از بين مي  "آگاهي". هي هم دگرگون مي شودهم تبديل مي شود، آگا
و تو پيش از آنكه ماده باشي يك . آگاهي، اصل و ريشة ماده و انرژي است! رود؟

تو . انكارِ زندگي دوباره، انكارِ استمرار زندگي، انكار خود است. آگاهيِ هوشمندي
. و اين چيزي جز حماقت نيست. با چنين انكاري دست به انكار خود زده اي

پرسش اين نيست كه آينده دقيقاً چه مي شود يا چه نمي شود، باالخره خود مي 
بلكه نكته اينست كه انكار چه مصيبت ها بر روح و . عجله نكن. روي و مي بيني

انكار فقط در يك مورد جايز . انكار، خود تخريبي است. روان تو وارد مي كند
اين . ني كه چيزي باطل استاست و آن اينكه به قطعيت و با تمام وجودت بدا

  .تنها انكار خوب و رشد دهنده است

برخي پراكنده اند، زيرا در . اما اين زندگي دوباره براي همه كيفيتي يكسان ندارد
از . چون شبح اند. زندگي پراكنده بودند، منسجم نبودند، به وحدت نرسيده بودند

مثل بوته هاي . ه اندبي ريش. اين سو به آن سو بدنبال تعلقات شان مي گردند
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مثَلُ كَلمه  ".خاري كه باد بيابان اين سو و آن سويشان مي كشاند، سرگردانند
برخي داغ آنچه را . 1"خَبِيثَه كَشَجرَه خَبِيثَه اجتُثَّت من فَوقِ األرضِ ما لَها من قَرارٍ

اَلَّذينَ ". عذاب اليم شان همين است. كه بيهوده جمع كردند همواره بر دل دارند
برخي . 2"يكنزُونَ الذَّهب و الفضَّه و ال ينفقُونَها في سبِيلِ اهللاِ فَبشِّرهم بِعذابٍ اَليمٍ

و كانَ "هنوز بدنبال مسائل ذهني اند و در آتش بحث و مجادله بسر مي برند 
و قَليلٌ منَ "قيقي اند و البته قليلي نيز در آرامش ح... 3"اإلنسانُ أَكثَرُ شَيء جدالً 

هر كس با دستاورد خود روبرو مي  و اينها همه به آن دليل است كه. "اآلخرينَ
آنچه كه اينجا كشت كرده اي همان را درو . اينجا مزرعة آخرت است. شود

و اين . تو در يكي از اين بي نهايت مسير، تقدير خود را رقم زده اي. خواهي كرد
. طماع يا ايثارگر. حقه باز يا درستكار. خوب يا بد. دارندجهانها براي همه جا 

و هر كس بدون شك با ... هدايت كننده يا گمراه كننده. بخشنده يا ممسك
تجارب و آگاهي هايت در وجودت حك شده  زيرا. دستاورد خود روبرو مي شود

 آنها تو را بسويي كه ماهيت شان ايجاب مي كند سوق. نمي توان فرار كرد. اند
و نه مي تواني . نه مي تواني آنها را از خود بِكَني كه درد آور است. مي دهند

. هر جا بروي آنها را با خود مي بري. تحمل شان كني كه اين نيز رنج آور است
اين زندگي تعيين كنندة كيفيت حيات بعدي . كار را بايد از همينجا درست كرد

آن . يا آسان به خودت مربوط است سخت. مقدم با تالي ارتباط ماهوي دارد. است
كَما تَعيشُونَ تَموتُونَ و ". ريشه اش اينجاست. كيفيت نتيجة همين كيفيت است

                                                            
  26سوره ابراهيم، آيه  - 1
  24سوره توبه، آيه  - 2
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به هر كيفيت كه زندگي كني به همان كيفيت خواهي مرد . "كَما تَموتُونَ تُبعثُونَ
اين چرخه، هوشمند ! و به همان كيفيت كه بميري، دوباره برانگيخته خواهي شد

هر . محال است كسي را با كس ديگر اشتباه بگيرد. ست و هوشمندانه مي چرخدا
پرونده ! كد هر كس بر پيشاني اش ثبت است. موجودي فرمول ويژة خود را دارد

اين هستي چيزي . 1"و كُلَّ انسانٍ ألزَمنَاه طائرَه في عنُقه"! اش بر گردنش است
در  .تجزيه كرده جاي ديگر بكار مي بردحتي اگر شده آن را . را هدر نمي دهد

چنين اوضاعي، انساني كه نتواند وحدت خويش را بدست آورد و آن را حفظ كند، 
  .و اين رنجي است كه خود به دست خود فراهم كرده است. رنج خواهد كشيد

در اولين آية از اين مبحث، مقايسه ايست بين خلقت انكاركنندگان با خلقت چيز 
اين همان موجودي است كه آنها ديده اند و آن . ش را نبرده استعجيبي كه نام

و بايد خلقتي دشوارتر و پيچيده تر از خود آنها داشته باشد، و . را جادو خوانده اند
و نشنيدم كه مفسري اشاره دقيق و  من نديدم. إلّا به عنوان بينّه مطرح نمي شد

عده اي . انگار نه انگار. اندبسياري كه براحتي از آن گذشته . قاطعي كرده باشد
مثال اينكه منظور خلقت ! هم فقط جمالتي حاوي حدس و گمان داشته اند

فحواي آيات حكايت از آن . اما اينطور نيست. است... آسمانها و زمين و مالئكه
معجزه اي كه حتي باعث تعجب پيامبر و . دارد كه آنها معجزه اي را ديده اند

اهراً هيچ كس نمي داند كه در اين مجلس عجيب چه ظ. انكار منكران شده است
حتي به قطعيت نمي دانيم كه ! اتفاقي افتاده و بين چه كساني بوده و كجا بوده

قرآن آن را به صورت كلي بيان كرده . اصل ماجرا درزمان كدام پيامبر بوده است
                                                            

  13سوره اسراء، آيه  - 1
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ما  .از آنجا كه از أزل بوده است شاهد ماجراست) ص(و روح مبارك پيامبر. است
اما هر چه بوده است بايد ارتباط  .نيز بدنبال رمزگشايي آن خلقت عجيب نيستيم

ظاهراً بايد آنجا . زيرا موضوع بحث همين است. با زنده شدن دوباره داشته باشد
چنين وجهي با . مشتي خاك و استخوان را دوباره به كالبد حيات در آورده باشند

آيا ما هم "را انكاركنندگان مي گويند؛ زي. آيات ديگر قرآن نيز همخواني دارد
اين كار از  "!وقتي مشتي خاك و استخوان شديم دوباره به زندگي برمي گرديم؟

خبرآن كسي را  آيا" سورة بقره مؤيد آن است 259نظر قرآن شدني است و آية 
از كجا معلوم كه خدا : اوگفت ؟!كه از روستايي ويران شده مي گذشت، نمي داني

پس خداوند جانش را گرفت و پس از ! عد مرگشان دوباره زنده كنداينها را ب
آن مرد ! چه مدت اينجا درنگ داشتي؟: يكصد سال دوباره زنده اش كرد و گفت

! تو يكصد سال اينجا مانده بودي! نه: و خداوند گفت! يك روز يا كمتر: پاسخ داد
ما تو را ! بنگراكنون به االغ خويش ! به غذا و آبت نگاه كن متعفن نشده اند

اكنون به آن استخوانها بنگر، ببين چگونه آنها را ! پندي براي مردم قرار مي دهيم
پس هنگامي كه قضيه برايش ! پيوند مي دهيم و گوشت بر آنها مي پوشانيم

آنها كه ايمان دارند  "!دانستم كه خداوند بر هر كاري قادر است: روشن شد گفت
زنده كردن مرده در اديان . ه وقوع پيوسته استمي دانند كه اين امور بارها ب

اينها را براي . ابراهيمي و مكاتب باطني اصيل، امري شدني و پذيرفته شده است
اين اتفاقات . نداني آن گفتم كه اين زنده شدن ها را صرفاً در روز قيامت معروف

. نيستندواژه ها مهم . واژه اي به نام تناسخ را دور بينداز. شدني است و مي شود
. چه در طول تاريخ دستمالي شده اند و از معناي حقيقي شان خارج گشته اند

بي آنكه اسمي  اصل معنا را بگير. ذهن ها نسبت به اين كلمات حساس شده اند
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تو قبالً بوده اي، و لو اينكه ذره اي بوده . زندگي جريان دارد. بر رويش بگذاري
اينكه چگونه خواهي بود امري است . دباشي، اكنون هستي و بعداً هم خواهي بو

خبر زنده شدن مردگان در . خالقي كه مقتدر و توانست. كه مربوط به خالق است
. نيز به إذنش اينكار را كرده است) ع(نه فقط خداوند كه مسيح. قرآن بسيار است

به  او حتي از گل، مجسمة پرنده مي ساخته و سپس به آن جان مي داده و
در همه عصور هستند بزرگاني از اولياء خدا كه چنين . رده استپروازش در ميĤو

اهل ايمان به زنده شدن پس از مرگ يقين . اموري برايشان سهل و شدني است
جز اينها، قرآن كريم گوياي آن است كه . و اين از اصول قطعي دين است. دارند

. 1"قرَده و الخَنازِيرَو جعلَ منهم ال"! حتي جمعي به بوزينه و خوك تبديل شده اند
حتي قرآن إذعان مي دارد كه . ٢"كُونُوا حجاره أو حديداً"! حتي آهن و سنگ

و ما من دابه في ! هايي چون شمايند اُمتجنبندگان زميني و پرندگان آسماني، 
يرُ بِجطرٍ يال طائ أمثالُكُماألرضِ و مإلّا اُم يهتا نيست كه  مطالب يكي دو .3"ناح

دهها آيه بلكه بيشتر، به صورت مستقيم و غير  !كسي بخواهد توجيه شان كند
قرآن كتابي اسراري، واال . مستقيم و به انحاء مختلف به اين نكات پرداخته است

انديشه و ايمانم را با  و محترم است و بي هيچ ادعايي تالشم اينست كه وجودم،
ي الزم را از اين استاد زنده و نوراني و آگاهي ها. كتاب خدا هماهنگ كنم

قرآن، زندگي دوباره را نه تنها قبول دارد بلكه همواره در آيات ". دريافت كنم
اما اينكه اين زندگي دقيقاً كجا و با چه كميت و . "بسياري آن را گوشزد مي كند
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زيرا اين امر . اين كل واحد آگاه با خبر است. چه كيفيتي است، خدا عالم است
اما آن آگاهيِ . براي همگان با توجه به قابليت ها و عملكردشان، يكسان نيست

كه به ما مي دهد، و آنچه از مشاهدة آيات آفاق و أنفس دريافت مي كنيم اينست 
هرجا و در . كه كيفيت زندگي كنوني دركيفيت زندگي بعدي قطعاً تاثير گذار است

  .هر صورت كه ارادة الهي ايجاب كند
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َا ِهَی َزْجَرٌة َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم يـَْنظُُروَن  َ َويـَْلَنا  ﴾١٩﴿فَِإمنَّ َوقَاُلوا 
يِن  بُوَن  ﴾٢٠﴿َهَذا يـَْوُم الدِّ ُتْم ِبِه ُتَکذِّ َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَِّذی ُکنـْ

 اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َکانُوا يـَْعُبُدونَ  ﴾٢١﴿
  ﴾٢٣﴿ِمْن ُدوِن اهللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإَىل ِصرَاِط اجلَِْحيِم  ﴾٢٢﴿

آنها به ناگاه خواهند ديد كه به يك فرياد راندن، همه را زنده مي 
اين ) 20!(اي واي بر ما اين همان روز قيامت است: و گويند) 19!(كنند

ظالمان و ) 21!(همان روز جدايي است كه دروغش مي انگاشتيد
ن را، و آنچه را كه بجاي خداي يگانه مي پرستيدند، گرد يارانشا

  )23!(و به راه جهنم هدايت شان كنيد) 22!(آوريد

زجرَه واحده، راندني است با . همراه است "زجرَه واحده"اين زنده شدن دوباره با 
مقولة صوت، . همچنانكه هر صدايي نيست. هر راندني نيست. صدايي ويژه
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ر و پنهان عديده اي دارد كه علوم ظاهري و علوم باطني هر كدام به زواياي آشكا
آدمي . صوت، فقط آن نيست كه تو مي شنوي. شيوة خويش به آن پرداخته اند

صوت در هر عالمي ويژگي هاي . فركانس هاي محدود و معيني را مي شنود
ي از در عالم ثقيل، در عالم فيزيك، همين است كه تا حدود. خاص خود را دارد

اما در عوالم لطيف حكايتي متناسب با ساختار . آن آگاه و برخوردار گشته اي
از لطيف . صوت داراي انرژي هاي آشكار و پنهان بسيار است. داراست همانجا را

صدايي كه در رؤياهايت مي شنوي يك نمونه . ترين آن گرفته تا ثقيل ترين آن
صوت، . اما شنيده مي شود صدايي كه فيزيكي نيست. از صوت هاي لطيف است

نور و آگاهي . در اعلي مرتبة وجوديش، يك نيروي زنده، هوشمند و خالق است
چنانكه . كلماتي كه قرآن بدان اشاره دارد از اين دست اند. در آن مستتر است

كلمه اي كه زنده است و پا به عرصة وجود . را كلمة خود ميخواند) ع(مسيح
نزديكتر  "ذات حق تعالي"ف تر باشد يعني به هر چه صوت، لطي. گذاشته است

قدرت خالقة صوت، بر همة اساتيد الهي . باشد از قدرت بيشتري برخوردار است
. خود خداوند نيز با صوت لطيف دست به خالقيت مي زند. مبرهن و واضح است

علق گيرد چون خدا اراده اش بر چيزي ت( 1"إذا أراد شَيئاً أن يقُولَ لَه كُن فَيكُونَ"
بسياري از . اين را مي گويند صوت خالق!) به آن مي گويد باش و خواهد بود

آنها نيز به همين شيوه . اولياء بزرگ خدا نيز به إذن او، از اين قدرت برخوردارند
آية ديگري در قرآن شاهد آنست كه جمعي از . دست اندر كار خالقيت مي شوند
أن نَقُولَ لَه كُن  ولُنا لشَيء إذا اَردنَاهإنَّما قَ"همين روش استفاده مي كنند 
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فرمان ما به هر چيزي كه اراده اش كنيم اينست كه مي گوييم باش و ( 1"فَيكُونَ
اين شيوة خالقيت در نَفَسِ بزرگان الهي نهاده . اين هم گفتة جمع!) خواهد بود
سياري مقولة صوت خالق، چنان دقيق، حساس و قدرتمند است كه ب. شده است

 از اولياء خدا، به سكوت مي روند و كامالً مراقب كلماتشان هستند مباد اتفاقي
  .ناخواسته از كالمشان صادر شود

وقتي زجرَه واحده اتفاق بيفتد و مردگان زنده شوند؛ انكاركنندگان به وضوح آن را 
ي بر اي وا": اين امر چنان غير مترقبه است كه بيدرنگ مي گويند. خواهند ديد

. گويي آنها آن را قيامت معهوده فرض مي كنند "!ما، اين همان روز قيامت است
اين همان روز جدايي ": اما آية بعد جملة آنها را تصحيح مي كند و مي گويد

. يوم الفصل، روز فصل فصل شدن است "!است، همان كه دروغش مي انگاشتيد
گاه واقعي خويش هر كس بر اساس عملكردش، بر اساس دستاوردش به جاي

مي روند كما اينكه  "راه"، همه به يك "روز راه"در يوم الدين، . رهسپار مي شود
همة مردم، فوج فوج به دين خدا وارد ( "ونَ في دينِ اهللاِ أفواجاًيدخُلُ "مي فرمايد
روزي است كه هر گروه . روز جدايي است. اما اين يوم الفصل است). مي شوند

اين . كس بر اساس عملكرد و دستاوردش به مسيري مي رودهر . مجزا مي شوند
تا ! گويي بايد هر كس به رشد خويش نائل شود. استمرار جريان زندگي است

و اگر نداد، طبعاً به عنوان هيزم قابل . ميوة خويش را ندهد رهايش نمي كنند
ار الَّتي وقُودها فَاتَّقُوا النّ". و اين نيز در آياتي به آن اشاره شده است. استفاده است
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هجارالح و در !). بپرهيزيد از آتشي كه هيزم آن از مردم و از سنگ است( 1"النّاس
چنين موقعيتي كساني كه ظلم كرده اند، ظالمانه زندگي كرده اند، وضعيتي به 

زيرا آيه بطور مجزا از اينان سخن مي . مراتب بدتر از ديگران خواهند داشت
ظالم، انساني . ظلمت از همين كلمه است. يشة تاريكي استظلم از ر. گويد

خودخواه و . او به حقوق كسي وقعي نمي نهد. تاريك انديش و تاريك رفتار است
او فقط خود را . براي مرده و زندة ديگران ارزش قائل نيست. تماميت خواه است

نور ظالم، وجودش تاريك و بي . مي بيند و همه چيز را براي خود مي خواهد
چنين كسي به قول قرآن حتي به اندازة رشتة باريك ميان هستة خرما، . است

پس . او فرزند تاريكي است. اين ذات ظالم است. براي ديگران حقي قائل نيست
. اش، با همپايگانش به مسير جهنم برند "أزواج"فرمان اينست كه ظالم را با 

! شان، چه گناهي كرده اند؟همسران. اينجا به معناي همسرانشان نيست در "زوج"
در قرآن هر زوجي به . زوج به معناي كساني است كه با آنها جفت و جور شده اند

در قرآن، بويژه . اين نكته را در مقاالت عديده گفته ام. معناي همسر عادي نيست
حتي زوج هايي است كه مردم عادي . سورة يس از انواع زوج سخن رفته است

 الَّذي خَلَقَ األزواج كُلَّها مما تُنبِت االَرض و من اَنفُسهِم و سبحانَ". خبر ندارند
پاك و منزه است آنكه انواع زوج ها را خلق نمود، چه از آنچه ( 2"مما ال يعلَمونَ

كه زمين مي روياند، چه ازآنچه كه از وجود خودشان است و چه از چيزهايي كه 
پس در معاني زوج ! بود اما همسرش بهشتي استفرعون ظالم !) مردم نمي دانند

گاه به . اين كلمه در هر جا به معناي همسر عادي نيست. هاي قرآن دقت كن
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و يا كالبدهاي . يين و يانگ. مثبت ومنفي، ذكر و انثي. معناي نيروي مكمل است
منفي در وجود انسان  انرژيايي كه به صورت يكي در ميان، با قطب هاي مثبت و

اين نكات را حتي برخي از حكماي فرهنگهاي باستاني نيز مي . شده استبافته 
بسياري از زوج ها را مي شناسند، كاربردشان را مي دانند و از كميت و . دانند

زوج شناسي يكي از مفاهيم اساسي در . كيفيت شان در انواع پديده ها با خبرند
د و با معرفت از حكمت و علوم باطني است كه اساتيد بزرگ از آن با خبرن

  .آنهاست كه دست اندر كار خالقيت مي شوند

! رهسپار شدن ظالمان و ازواج شان به جهنم، در معيت كسان ديگري نيز هست
اين گروه سوم كساني اند كه بجاي خداوند . "و ما كانُوا يعبدونَ من دونِ اهللاِ"

ظالمان، قبله ! ت كندق! و اين نكته اي مهم است. مورد پرستش قرار مي گرفتند
بندة . بندة كسان ديگرند بجاي بندگي خدا. آنها الگو دارند. گاه خود را دارند
اين بت چه از جنس . اين معبودان دروغين، همان بتان اند. تاريكي بيشتر اند

و البته كه بت از جنس انسان، پليدتر و ! شيء باشد چه از جنس انسان، بت است
، از پايين ترين دركات جهنم "جحيم". خواهد رفتخطرناك تر است و به آتش 

از راه . و از آنجا كه راه ظالمان است بايد راه سخت و طاقت فرسايي باشد. است
پس فقط او را بنده ايم و از . سخت و طاقت فرسا به خداوند سبحان پناه مي بريم

بنده  واحد را ، جز خداي أحد"مخلَص"يك انسان آزاده، يك . او ياري مي طلبيم
  .است نه آزاده "مخلَص"جز اين باشد نه . نيست
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َبْل  ﴾٢٥﴿َما َلُکْم ال تـََناَصُروَن  ﴾٢٤﴿َوِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمْسُئوُلوَن 
َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض  ﴾٢٦﴿ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُموَن 

ْتُ  ﴾٢٧﴿يـََتَساَءُلوَن  ُتْم َ  ﴾٢٨﴿ونـََنا َعِن اْلَيِمِني قَاُلوا ِإنَُّکْم ُکنـْ
َوَما َکاَن لََنا َعَلْيُکْم ِمْن  ﴾٢٩﴿قَاُلوا َبْل َملْ َتُکونُوا ُمْؤِمِنَني 

ُتْم قـَْوًما طَاِغَني  َّ  ﴾٣٠﴿ُسْلطَاٍن َبْل ُکنـْ َنا قـَْوُل َربَِّنا ِإ َفَحقَّ َعَليـْ
َّ ُکنَّا َغاِويَن  ﴾٣١﴿َلَذائُِقوَن  فَِإنـَُّهْم يـَْوَمِئٍذ  ﴾٣٢﴿َفَأْغَويـَْناُکْم ِإ

  ﴾٣٣﴿ِفی اْلَعَذاِب ُمْشَرتُِکوَن 

شما را چه ) 24!(آنها بايد مورد بازخواست قرار گيرند! و نگه شان داريد
آنها امروز تسليم ! نه) 25!(شده است، چرا يكديگر را ياري نمي كنيد؟

برخي از آنها برخي ديگر را مورد مؤاخذه قرار مي ) 26!(شدگانند
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اين شما بوديد كه از در خيرخواهي به سراغمان مي : گويند) 27!(دهند
ما بر ) 29!(نه، اين خودتان بوديد كه ايمان نياورديد: گويند) 28!(آمديد

پس گفتة ) 30!(شما سلطه اي نداشتيم، خودتان قومي طغيانگر بوديد
ما ) 31!(پروردگارمان بر ما محقق شد كه ما بايد اين رنج را بچشيم

پس در آن روز همه شان ) 32!(كرديم چون خود گمراه بوديمگمراهتان 
  )33!(در عذاب شريك اند

در تفسير آيات پيشين گفتيم كه سه گروه ظالمان، اعوانشان و معبودانشان را، به 
. "فَاهدوهم إلَي صراط الجحيمِ"! فرمان خداوند به راه جحيم هدايت مي كنند

و از ! يك كيفيت سخت از حيات. م است، از پايين ترين دركات جهن"جحيم"
اين راه، راه ظالمان قلمداد شده بي ترديد بايد راه سخت و طاقت  آنجا كه

روز جدايي . و به ياد داشته باش كه گفتيم اين يوم الفصل است. فرسايي باشد
اين روز، روزي است . و نبايد آن را با يوم الدين و يوم القيامه اشتباه گرفت. است

. جدا مي شود. بر اساس عملكرد و دستاوردهايش، به مسيري مي رود كه هركس
يوم الفصل، روز . و اكنون اينان در مخمصة دستاوردهاي خويش گرفتار آمده اند

آنها در اين روز هيچ قدرتي ندارند زيرا از قدرت و امكاناتشان جدا . جدايي است
در اين . ح مي بينندو خود اين را به وضو. يك مخمصة تمام عيار. افتاده اند

! به سياق آيات دقت كن !بخش از آيات، تو شاهد يك محكمة صريح و ظريفي
و خود با كالمشان حكم را بر ! آنها خود يكديگر را مورد مؤاخذه قرار مي دهند

ظرافت . و اين نكته ايست كه نبايد از آن به غفلت گذشت! خود جاري مي كنند
. م خود دست به خود تخريبي مي زندمحاكمات الهي اينگونه است كه مجر
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ما را به نتيجه اي كه در  هر كدام، كلمات ما، انديشه هاي ما و تك تك رفتار ما
اگر دقت كني درمي يابي كه در دنيا  .نيت شان نهفته است، رهنمون مي شوند

ما با كلمات و انديشه هاي مان، به واقع خود بر . نيز همين قاعده بر پاست
اين سه . و اين نزد عقال يك اصل به اثبات رسيده است. انيمخويش حكم مي ر

گروه، در دنيا، با هم كار مي كردند، پشتيبان هم بودند، دست شان در دست هم 
بود، با هم مي چريدند، ولي اكنون موقعيت چنان دشوار است كه به ضديت 

خودشان . آنها وحدت تصنعي شان پاره شده است. يكديگر قد علم كرده اند
الزم نيست كس ديگري چيزي اثبات كند، خودشان در . همديگر را لو مي دهند

اما . خودشان در اين روز جدايي، رشته هاشان را جدا جدا مي كنند! حال اعترافند
راه همه شان سخت و . است "عذاب"آنچه كه بين شان مشترك مي ماند، 

نگه شان  ") هم مسئُولُونَو قفُوهم إنَّ: (اينكه خداوند مي فرمايد. طاقت فرساست
اين ظالمان، فقط به خود ظلم نكرده اند، . نكته ها دارد "!داريد، آنها مسئولند

در اين مؤاخذه، در اين بازخواست، بايد چيزي . باعث ظلم بر ديگران نيز شده اند
نمي . حقوقي ضايع شده است كه بايد به تمامي جبران كنند. از آنها أخذ شود

: بلكه در آية پيشين فرموده! پرونده بسته! نها بروند جهنم و تمامفرمايد كه اي
اينجا سخن از راه جحيم است نه خود  "!هدايت كنيد راه جحيمآنها را به "

و آنها بايد از اين راه سخت، . و اين راهي سخت و طاقت فرساست! جحيم
! تو اين خود جهنمي مضاعف اس! حقوقي را كه ضايع كرده اند جبران كنند

داستان يوم الفصل كه هر گروهي نسبت به دستاوردش جدا مي شود و به 
در يوم . اين را پايان دوره مي گويند و نه دوران. مسيري مي رود، همين است
دگر . هستي مثل كتابي در هم پيچيده مي شود. القيامه، پايان دوران است
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عن ذُنُوبِهِم  ال يسئَلُ".حتي فرصت سؤال و جواب نيست. فرصتي در كار نيست
اين زنده شدن دوباره، اين به قول قرآن . ماجرا چيز ديگري است. 1"المجرِمونَ

هر روحي در موقعيتي قرار مي گيرد كه . دقيقاً حساب و كتاب دارد "خلق جديد"
كجا، چگونه و به چه كيفيتي، به . رشدش يا رفع نواقص اش باشد متناسب با

. آنها بايد بدانند كه چرا به چنين مسيري مي رونداما . ارادة الهي مربوط است
خدا مي داند، اما آنها . "نگه شان داريد بايد مؤاخذه شوند"براي همين مي فرمايد 

هر چيز بايد . بارها گفته ام كه زمين و آسمانها از ذره اي نمي گذرند! نمي دانند
قاعدة  اين جبران كردن، اين رد امانت، يك. به جاي حق خويش باز گردد

و روح بايد در طول زندگي هايش اين مهم را به نيكي در يابد و . پابرجاست
آنكه . كل داستان، پويندگي و بالندگي و ايصال به مطلوب است. شود "صاف"

معلوم نيست كه . كار خرابي كند، راه خودش را سخت تر و پيچيده تر كرده است
اين به ارادة او بستگي . يا نهفرصتي عنايت كند  خداوند باز هم به روح هاي ما

پس بهتر آنست كه خودمان براي خودمان اين زندگي را آخرين فرصت . دارد
زميني قلمداد كنيم و از همينجا دست اندر كار اصالح خود شويم چه شايد فردا 

  .دير باشد

فَأَغوينَاكُم إنّا كُنّا ". نكتة ديگر، اقرار اينان به گمراهي و گمراه كردن است 
به معناي  "غوي"!) ما شما را گمراه كرديم چون خود گمراه بوديم( ."وِينَغا

اين نوع . معلوم است كه اين گمراهي با فريب همراه بوده است. فريب است
آنها حامل  .گمراهيِ نادانسته نيست .گمراهي با فريبكاري حاصل شده است
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خطرناك را هم  چون خود بيمار بوده اند اين ويروس ويروس گمراهي بوده اند و
! به ديگران دانسته منتقل كرده اند زيرا نمي توانند ببينند كس ديگري سالم باشد

چون  .ظلمي كه در دنيا كردند اينچنين زشت و در عين حال آگاهانه بوده است
ظالم ! خود راه به جايي نبردند پس بهتر آن ديدند كه هيچكس راه به جايي نبرد

گمراه كردن يعني بازداشتن ديگران از . استتاريك انديش، عملكردش چنين 
لكُلٍ ". هر كس مسير رشدي دارد كه بايد به همان سو روي كند. رشد خويش

هر كس راهي دارد كه حقيقت وجوديش از آن طريق به . 1"وِجهه هو مولِّيها
، دست به فريب و گمراهي "غاوي"اما ظالم تاريك انديش، يك . ظهور مي رسد

يرا به نيروي وجودي ديگران براي رسيدن به مطامع خويش نيازمند مي زند ز
. اگر بتواند آنها را متوجه خود كند به نيرويي مفت يا ارزان دست يافته است. است

اما اكنون، . ريشه اش اينجاست. ريشة گمراه كردن از اينجا سر برون آورده است
در اين روزِ جدايي . شده استحقيقت آشكار . در يوم الفصل، پرده ها كنار رفته اند

همه چيز بر . راهي جز تسليم نيست. آنها از قدرت فريبكاريشان جدا افتاده اند
آنها از نيروها و امكانات شان . كسي نمي تواند كس ديگر را ياري كند. مالست

  . "راه جحيم". و راه سختي در پيش دارند. جدا افتاده اند

إنَّه خَيرُ "وند سبحان پناه مي بريم كه از راههاي سخت و طاقت فرسا به خدا
  ."ناصرٍ و معينٍ
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ْلُمْجرِِمَني  ِ َّ َکَذِلَک نـَْفَعُل  ِإنـَُّهْم َکانُوا ِإَذا ِقيَل َهلُْم ال  ﴾٣٤﴿ِإ
ُ َيْسَتْکِربُوَن  َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِکو آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر  ﴾٣٥﴿ِإَلَه ِإال اهللَّ

حلَْقِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسِلَني  ﴾٣٦﴿ َجمُْنونٍ  ِ ِإنَُّکْم  ﴾٣٧﴿َبْل َجاَء 
ُتْم تـَْعَمُلوَن  ﴾٣٨﴿َلَذائُِقو اْلَعَذاِب األلِيِم  َوَما ُجتَْزْوَن ِإال َما ُکنـْ

﴿٣٩﴾  

زيرا هرگاه به آنها گفته مي ) 34!(ما اينچنين با مجرمين رفتار مي كنيم
و مي ) 35!(تكبر مي ورزيدندشد كه معبودي جز خداي يگانه نيست، 

! نه) 36!(آيا ما معبودان خود را بخاطر يك شاعر ديوانه ترك كنيم: گفتند
بي شك ) 37!(اين پيامبر حق را آورد و رسوالن پيشين را تصديق نمود

چراكه جزاي شما جز دستاورد شما ) 38!(شما عذاب اليم را مي چشيد
  )39!(نيست
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يك هستي شناسي . يك جواب كامل. ستاين آخرين آيه يك شاهكار تمام ا
عملكرد هر كس، جزاي  "!هر كس با دستاورد خويش روبرو مي شود". ناب

و اين يك دمكراسي واقعي . اين آيه در واقع جواب آية اول نيز هست. اوست
بر اين اساس ما هيچ . هر كس بر اساس دستاوردش جزا يا پاداش مي بيند. است

ث عذاب ما، بازتاب اعمالي است كه در طول باع. خداي شكنجه گري نداريم
ما . يك هوشمندي عظيم. و اين يك عدالت تمام است. زندگي مرتكب شده ايم

براي آنكه سر به سالمت بريم و به آرامش حقيقي نائل شويم، بايد از عملكرد 
در . نزد خودمان است. ريشة مشكالتمان اينجاست. سوءمان راحت شويم

ما در هر جا با . ز خودمان، خودمان را عذاب نمي دهدكسي ج. عملكردمان است
إن ".حتي در دنيا نيز اين قاعده پابرجاست. دستاوردهايمان روبرو مي شويم

اگر خوبي كنيد به خود خوبي كرده ( 1"أحسنتُم أحسنتُم لأَنفُسكُم و إن أَسأتُم فَلَها
اينجا و آنجا . تي استاين قاعدة هس) ايد و اگر بدي كنيد باز به خود كرده ايد

، آن خير را مي بيني و اگر شر "خَيرَاً يرَه"ذره اي كار خير انجام دهي . ندارد
 "ديدن"دقت كن حرف از . ، آن شر را مي بيني"شَرَّاً يرَه"مرتكب شوي باز 

ما گرفتار دستاوردهاي . آنها به نوعي تجسم مي يابند، قابل ديدن مي شوند. است
چرا مي . ما مشتّت و پراكنده ايم. دترين آنها چندگانگي هاستو ب. خود هستيم

زيرا اين ! ، و چرا الإله إال اهللا؟"إذا قيلَ لَهم ال إله إلّا اهللاُ يستَكبِرُونَ"فرمايد
اشاره به اين دارد كه تنها راه رسيدن به آرامش حقيقي . دعوت به يگانگي است
ما . انديشي و يگانه پرستي استيگانه بيني، يگانه . به يگانگي رفتن است
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. توجه هايمان پاره پاره است. ذهن هايمان تكه تكه است. انسانهاي چندگانه ايم
مقام و . پول مان است. خدايمان حقيقت يگانه نيست. فريب كثرت را خورده ايم

ما هنوز به يگانگي نرفته ايم، . برداشتهاي ذهني مان است. موقعيت مان است
) ص(اين شعار پيامبر. دانيم، و براي همين است كه در رنج ايممعنايش را نمي 

دقيقاً درست گفته . مملو از شعور است "قُولُوا ال إله إلّا اهللا تُفلحوا"كه فرمود 
منسجم . يگانگي، باعث يكپارچگي وجود تو مي شود. به هدف زده است. است

از چندها و چون هاي  يعني فارغ شدن. بندگيِ يگانه يعني آزادگيِ ناب. مي شوي
تو در تشتّت، در چندگانگي، زجر خواهي . رستگاري و رستن جز اين نيست. بسيار
ال اله اال اما متكبران معناي . تكليف ات روشن نيست هميشه مستأصلي. كشيد
حرف معجزه  دوازدهاين . و همين نفهمي باعث رنج شان است. را نمي فهمند اهللا

. آدمي را از شر خودش خالص مي كند. درتمند استذكري فوق العاده ق. مي كند
و به واقع سه حرف است كه مكرر شده اند، الف، الم و . از شر كثرت مي رهاند

اين يك انسجام باطني است كه حتي ظاهر حروف نيز از . است إلهكه باز . هاء
 "واحد"چند نيست، . اين جمله در ذات، يك كلمه است. آن تبعيت كرده است

ا سؤال اينجاست؛ چرا وقتي به آنها گفته مي شود ال إله إال اهللا، تكبر مي ام. است
اين سؤالي بجاست و جوابش اينست كه مجرمان مي پندارند كه با تكبر ! ورزند؟

زيرا . تكبر را پناهگاه خود مي انگارند. كردن، منيت موهوم شان را حفظ مي كنند
. ، مرگ منيت است"وحدت". اندمي د "كثرت"متكبر، بزرگي و حيات خود را در 

او چنين مي انگارد كه اگر هر . حال آنكه او پرواركنندة نفس موهوم خويش است
چه بيشتر داشته باشد، هر چه بيشتر نفسش را باد كند، هويتي غني تر خواهد 
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را دشمن  "توحيد"را،  "وحدت"پس . او خواهان حفظ منيت خويش است. داشت
ال إله إال اهللا ذكر و . انيت را براي خود كوچك مي شماردمي دارد و اقرار به وحد

خواهان وصل به حقيقت . حال كساني است كه خواهان گذر از منيت خويش اند
الإله إال اهللا يعني فقط يك حقيقت يگانه و مطلق است كه اصالت . مطلق اند

. آورد دريافت چنين مفهومي براي آدمي، يكپارچگي و انسجام به ارمغان مي. دارد
اما متاسفانه در عصر خشونت بار حاضر، . به مركزيت وجودش رهنمون مي شود

حمقاء خشونت طلب در سراسر جهان با سوء استفاده از اين أذكار، مي كشند، سر 
مي برند، آواره مي كنند، و طبعاً نتيجه كارشان جز بدبيني و پس زدن اذهان 

. اذكار عاشقانه و نجات بخش است اينها. مردمان از اين حقايق ناب نخواهد بود
. اذكار خونبار نيست. شفا و درمان بيماري هاي روحي است. حكمت ناب است

و كساني كه اين اذكار الهي را با نوع . اذكار ويراني و ويرانگري نيست
عملكردشان بي حرمت مي كنند بي ترديد گناهي نابخشودني را به گردن گرفته 

  .اند

آنست كه متكبران، پيامبري كه آنها را به يگـانگي دعـوت   نكتة قابل توجه ديگر 
در طول عمـر  ) ص(حال آنكه پيامبر! چرا؟! مي كند، شاعر ديوانه خطاب مي كنند

نكـاتي   "شـاعر مجنـون  "در كلمـة  ! خويش حتي يك بيت شعر هم نگفته است
اول آنكه طبق اعتقادات مردم عصر جاهليت، شاعر به كسي اطالق . مستتر است

يعني هر كدام با توجه به قـوت و ضـعف   . كه با أجنه ارتباط داشته است مي شده
و چنين اعتقـاد داشـتند كـه آنچـه     . شان در شعر، تحت تصرف جني قرار داشتند

بصورت آهنگين بر زبان شعرا جاري مي شده در واقع القاءات جني اسـت كـه در   
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رشـان بـه ايـن    برخي از شعراي جاهلي نيز خـود در اشعا  .تصرفش قرار گرفته اند
كـه  . و حتي نام جن شان را هم در اشعارشان ذكر كـرده انـد   نكته اعتراف داشته

و از آنجا كـه شـاعر غالبـاً كـاهن     . اينها دركتب تاريخ ادبيات عرب مضبوط است
قومش نيز بوده است، اين خود دستماية مناسبي براي منكران شـده تـا از چنـين    

بـه واقـع   . كننـد  اسـتفاده ) ص(يـامبر برچسبي براي بي اعتبار نمـودن سـخنان پ  
منظورشان يك فرد جن زده است كه تحت تصرف آنان حرفهاي متوهمانه و بي 

متكبران با چنين اهانتي عالوه بر اسـتهزاء و تمسـخر قصـد آن    . اساس مي گويد
. داشته اند تا مردم را از دور آنها پراكنده كنند تا كسي به سخنانشان وقعـي ننهـد  

مي است و نه تنها آن را نسبت به پيامبران بكار مـي بـرده انـد    اين شيوه اي قدي
بلكه در طول تاريخ از همين شيوه براي تحقير و توهين و منزوي كردن بسياري 

نكتـة ديگـر اينكـه، شـعر     . از اولياء و مشايخ و اساتيد علوم الهي بهره مي جستند
. دي نيستچشمه اش مركز خردمن. منبعث از مركز احساس و عواطف آدمي است

و آنها مـي داننـد اگـر چنـين     . يك دين پابرجا ريشه در حكمت و خردمندي دارد
رابطة حكيمانه اي را در وجود پيامبران با حقيقت مطلق، انكار كنند و به اسـتهزاء  

امـا در واقـع ايـن    . بگيرند دقيقاً به هدف زده انـد و آنهـا را منـزوي سـاخته انـد     
بت هاي آنها فقـط از  ! د الهه هاي جوراجور دارندمتكبرانند كه متوهم اند آنها خو

. بت هاي واقعي شان درون شان است. آن يك بهانه است. سنگ و چوب نيست
بت مال پرستي، بت مقام پرستي، بت قدرت طلبي، بت لذت، بت برتـري طلبـي،   

آيـا مـا خـدايانمان را    "براي همين است كه مي گويند ... بت شهوت، بت تعلقات
موهوم آنهـا را   "كثرت"رفتن به وحدت،  "!ر ديوانه ترك گوييم؟بخاطر يك شاع
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حال آنكه لذت حقيقي، حيـات واقعـي   . و آنها اين نكته را مي دانند. بهم مي ريزد
. در نائل شدن به وحدت و جريان يافتن وحدانيت در وجود آدمي، محقق مي شود

وز آسـمان گيـر   آنها هن. و اين غفلت است كه آنها را بشدت زمين گير كرده است
و عـذاب الـيم، جـز همـين محروميـت      . توهم به زمين شان زده اسـت . نشده اند
اين رهايي، اين خالصي از رنج، در نزديكي شـان اسـت ولـي آنهـا از آن     . نيست

  !و چه عذاب اليمي. محروم اند
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 ﴾٤١﴿ْعُلوٌم أُولَِئَک َهلُْم رِْزٌق مَ  ﴾٤٠﴿ِإال ِعَباَد اهللَِّ اْلُمْخَلِصَني 
َعَلى ُسُرٍر  ﴾٤٣﴿ِفی َجنَّاِت النَِّعيِم  ﴾٤٢﴿فـََواِکُه َوُهْم ُمْکَرُموَن 

بـَْيَضاَء  ﴾٤٥﴿يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَکْأٍس ِمْن َمِعٍني  ﴾٤٤﴿ُمتَـَقابِِلَني 
ٍة لِلشَّارِِبَني  َزُفوَن  ﴾٤٦﴿َلذَّ َها يـُنـْ  ﴾٤٧﴿ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

َکأَنـَُّهنَّ بـَْيٌض َمْکُنوٌن   ﴾٤٨﴿ْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌني َوِعْنَدهُ 
﴿٤٩﴾  

از ) 41!(زيرا اينان رزق مشخصي دارند) 40(خدا، مخلَصمگر بندگان 
بر ) 43!(در بهشت هاي پر نعمت) 42(چه اينان گرامي اند،! ميوه ها

جامي از چشمه اي گوارا ميانشان ) 44!(تخت هايي كه روبروي هم اند
كه براي نوشندگانش، سفيد و لذت بخش ) 45!(گردش در آيد به
و نزد ) 47!(نه مضر است و نه هوشمندي شان را ضايع كند) 46!(است



 

  )54( 

 در شرح معاني سوره صافات

همانند تخم ) 48!(كه تنها به زوج خود نظر دارند آنان زيبا چشماني اند
  )49!(هاي دور از دسترس

! واژة سورة صافاتبه كليد . برسيم "مخلَصين"اين همه گفتيم و گفته شد تا به 
يا آن را از آن . خود آزادي است. اينجا رمز رهايي است! به كليد واژة كل قرآن

تا بهشت  تو را تا اينجا آورده ام! خود مي كني يا دوباره به رنج بر مي گردي
مقصد و منظور از ابتدا همين بندگان مخلَص . را نشانت دهم"صافات"راستين 
چه اگر بتوانيم در اينجا سكنا گزينيم . شانه رفته بودماز اول همين را ن. خدا بود

اما اين مخلَصين كيانند، كه مورد . رستگاري محقق شده است. كار تمام است
و ما تُجزَونَ إلّا ما كُنتُم تَعلَمونَ إلّا عباداهللاِ "! مؤاخذه قرار نمي گيرند؟

و به ! واست نمي شوند؟بازخ اينان كيانند كه نسبت به عملكردشان. "المخلَصينَ
. 1"فَإنَّهم لَمحضَرُونَ إلّا عباداهللاِ المخلَصينَ! محضر سؤال و جواب نمي روند؟

و لَاُغوِينَّهم أجمعيِنَ ! اينان كيانند كه حتي شيطان هيچ سلطه اي بر آنان ندارد؟
فَانظُر ! امان اند؟اينان كيانند كه از عاقبت سوء در . 2"إلّا عبادك منهم المخلَصينَ

اين مخلَصين كيانند كه اجازة  .3"كَيف كانَ عاقبه المنذَرِينَ إلّا عباداهللاِ المخلَصينَ
سبحانَ اهللاِ عما "را دارند و سخن شان باطل نمي شود  "سبحان"سخن از

ال متعالي اينان كيانند كه بسياري چون از ح. 4"يصفُونَ إلّا عباداهللاِ المخلَصينَ
لَو عندنا ذكرَاً منَ االَولينَ ! شان خبر دار شدند آرزو كردند كه به مقام شان برسند؟

                                                            
  128سوره صافات، آيه  - 1
  40سوره حجر، آيه  - 2
  74سوره صافات، آيه  - 3
  160سوره صافات، آيه  - 4
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اين چه مقام و كيفيتي است كه يوسف به واسطة آن . 1"لَكُنّا عباداهللاِ المخلَصينَ
من عبادنَا  كَذلك لنَصرِف عنه السوء و الفَحشاء إنَّه! از بديها در أمان ماند؟

به تو مي گويم اگر پيش ذهني هايت را بدور بريزي و از برزخ  .2"المخلَصينَ
چه اگر جز اين باشد از سخنانم هيچ . معلومات گذشته خود را خالص كني 

  .نخواهي گرفت

خالص شدن به معناي . آزادگان. رهايي يافته گان. ، خالص شدگانند"مخلَصين"
ال آنگاه كه در كوره مي رود تا ناب شود، به واقع يعني ط. رها شدن از غير است

ناب شدن، خالص شدن است از هر آنچه كه غير . از ناخالصي ها، رها مي شود
خالص شده و رها گشته . اسم مفعول است. است "مخلَص"و اين . نام دارد

خالص . ، اسم فاعل است"مخلص"و آن ديگري يعني . آزاد شده است. است
زدايندة ناخالصي . آزادي بخش و خالصي دهنده است. رهاننده است. تكننده اس
همان است كه از تعلقات رها گشته است، بي خواهش است،  "مخلَص". هاست

. واصل به جوهرة ذات است. مخلَص، رسيده به چشمة خويش است. بي آرزوست
ندگي او اين آيه را ز. نزد رب خويش است. در الوهيت خويش مستقر گشته است

بدانيد خدا بين آدمي و قلبش . (3"واعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء وقَلبِه"مي كند 
همان است كه اختيارش را به كل . مخلَص، همان تسليم محض است). است

از خود رأيي ندارد، طرحي ندارد، خواسته اي را دنبال نمي . تفويض كرده است

                                                            
  169افات، آيه سوره ص - 1
  24سوره يوسف، آيه  - 2
  24سوره انفال، آيه  - 3
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توخالي  چون ني يي. او مجراي ارادة الهي است. تدر تب و تاب چيزي نيس. كند
ذهن مخلَص، شفاف . كس ديگري در او مي دمد. تسليم محض است. است

پر از واژه و اصطالحات نيست، مملو از . چون آينه اي بي زنگار است. شفاف است
او يك انعكاس دهندة تمام عيار . تلنباري از كتاب ها نيست قيل و قال نيست،

خاطره . زندگي مي كند "حال"در . تر و تازه است. شده است "صاف" او. است
. نقد زندگي مي كند. است "حال"يكپارچه . آينده پروري نمي كند. باز نيست

او خودانگيخته عمل مي كند زيرا . زندگي اش ذهني نيست، حقيقي است
 مخلَص، روح الهي بر او حاكم. وجودش خالي از هر طرح و نقشة نفساني است

چون گل نرم كوزه گري، چون كُندة . او چون عصايي در دستان خداست. است
از ذهن . اش پيش از اين حاصل شده است "موت"او منيت ندارد زيرا . ناتراشيده

با برداشت هايش . اهل قضاوت اين و آن نيست. و بازيهاي ذهني گذشته است
. نگاه بي قضاوت اهل. است "مشاهده"اهل . برچسب نمي زند. زندگي نمي كند

مخلَص، تسليم محض است پس اين خداست كه از چشمانش مي بيند، از گوش 
... هايش مي شنود، از زبانش مي گويد، با پاهايش مي رود و با دستانش مي گيرد

اين پاك . است "سبحان"ذكر مخلَص، . احاديث قدسي مملو از اين معاني است
او . اين منزه از هر انديشه و خيال. مپاك، اين منزه از هر وصف و گمان و وه

تمام كراماتش از اين ! وجودش خالي است و دقيقاً از اين روست كه پر است
او يك مجراي پاك . به ظهور مي رسد. كيفيت است كه سر برون مي آورند

آن آيه درست مي گويد ! شيطان چگونه مي تواند چنين كسي را بفريبد؟. است
زيرا مخلَصين، . همه كس مي زند إال المخلَصينكه شيطان دست به اغواي 

آنها بي خواسته و ! چيزي نمي خواهند، خواهشي ندارند كه بتوان اغوايشان كرد
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خدا . و حسبنَا اهللا، گويانند. آنها با خدا و در خدا آرام گرفته اند! بي آرزويند
ه شيطان آيه درست مي گويد؛ ك. به چيز ديگري نياز نيست. برايشان كافي است

اينان تنها كساني اند كه قرآن مصون از شيطان ! هيچ سلطه اي بر اينان ندارد
آيه دقيقاً درست مي گويد كه همه بايد در ! إال المخلَصيَن! خطابشان مي كند

زيرا اينان در همه آن، ! محضر مؤاخذه و پرسش و پاسخ قرار گيرند إال المخلَصين
!... ر، كه اكنون بخواهند بازخواست پس دهندتسليم محض بوده اند، كدام اختيا

تا اينجا آوردم تا اگر اهل اخالصي، نمايي از جايگاهت، از بهشت مخلَصين  تو را
با تسليم محض، نُضج . از همينجا آغاز مي شود. و اين بهشت، نقد است. را ببيني

زيرا . است از آنِ مخلَصين "فواكه"اين ميوه ها، اين . مي گيرد و به بار مي نشيند
هر طعامي .مخلَصين، رزق شان مشخص است. بندگان گرامي خداوند همينهايند

مست از شراب توحيد . آنها بر سر سفرة ذات حق تعالي يند .غذايشان نيست
آن غول كه . نابودي است يبه معنا "غَول". نيست"غَول "در آن شراب،  .اويند

شراب، عقل و هوشمنديشان را  آن. در افسانه ها آمده است از همين ريشه است
سفيد، . حتي رنگش را هم بيان كرده، سفيد است. اما شراب است. زايل نمي كند

با اين همه سفيد . همه نوع آگاهي در آن موجود است. همة رنگها را در خود دارد
آنها چون آينه هايي . كل است. و همه شان است. هيچكدام شان نيست. است

. اند "متقابلين". هم مي تابند پس عمقي بي نهايت دارندكه روبروي هم اند، به 
گويي روح هايشان از يك طبقه و يك الية آگاهي  .يكديگر را پوشش مي دهند

زوجه هاي مكمل شان، با چشماني درشت . در اوج لذت اند. در وحدت اند. است
چه  .و باز، سرشار از آگاهي و خدمت، سر شار از مشاهدة ناب، در اختيارشان اند



 

  )58( 

 در شرح معاني سوره صافات

معكوسِ بازتابيده شده از آينة ذات است كه زيبا تر  "روح"شان همان "حور"گاه 
آگاهي هاي نابي كه چون . از هميشه بسويشان و به خدمت شان در آمده است

يك دريافت و آگاهي . دست نخورده و ناب اند. خاص اند. مرواريد در صدف اند
. ذت محسوس و نامحسوس اندو آنها سرشار از ل .نو. ويژه. تر و تازه. "بكر"

نه در يك بهشت، كه يك . خود را دارد "حال"و  "حس"چراكه هر عالَمي 
هم بهشت ! در جنات النعيم! در بهشت ها! در جنّات. بهشت براي اينان كم است

و از همه مهمتر، ! هاي محسوس و هم بهشت هاي مملو از آگاهي هاي معنوي
بهشت . بهشت با او بودن. ل سرمديبهشت رؤيت جما. بهشت رؤيت تجلي حق

من "و اين پاداش كسي است كه با قاعدة ... بهشت وحدت. رفاقت با رفيق أعلي
كانَ اهللاُ لَه ،لّهزندگي مي ) آنكه از آنِ خدا باشد، خدا نيز از آِن اوست( "كانَ ل

اي دوست، اين همه كه در هر كجا . كند، نفس مي كشد و هميشه در اوج است
اين همه . ا از توقف ذهن مخبط گفتم براي رسيدن و رساندن به اينجا بودو ناكج

قبل مرگ، سخن راندم براي نيل به اين  "موت" كه در هر مقال از حاصل شدن
تسليم "اين همه كه در هر مجال به شرح . مقام و اين كيفيت از حيات بود

كيفيت متعالي از و اين همان ... نشستم براي برخورداري از اين حال بود "محض
و اين واقعه . رستگاري جز اين نيست. اين همان فوز عظيم است. حيات است

تو بايد از همينجا مقدمة . از همينجا شكل بگيرد. بايد در همينجا اتفاق بيفتد
  .برخورداريش را بنا كني



    

 
 

 تفسير رهايي

)59(

در سلوك را خوانده و عمل كرده اند، هيچ  1پنج مقالة كاربردي براي آنان كه آن 
اما براي آنها كه اهل عمـل  . آنها ذاتاً ماجرا را درك كرده اند. الزم نيست سخني

آنها اهل ذهن اند و بر سر هر نكته به بحث و . نيستند، هر سخني بي فايده است
و راه  سـخت خـور أنـد   . آنها اهل سكوت همه جانبه نيسـتند . مجادله مي نشينند

و گفتيم آنچه كه . نيستند "سري"اند و اهل  "عسر"اهل . نزديك را نمي پسندند
ربنـا أخرِجنَـا   " .خروج از شهر تاريك ذهن و ورود به شهر خدا. بايد گفته مي شد

        نكن لَـد ل لَنـا مـ اجعـاً و يـلو نكن لَـد ل لَنا مـاجعمِ أهلُها وةِ الظّالالقَري هن هذم
  2"نَصيراً

  

  

  

  

  

  

                                                            
، كه در انتشارات عصر "كيمياگري باطني"اشاره به پنج مقاله كاربردي در سلوك در كتاب  - 1

  .كنكاش به چاپ رسيده است، مي باشد
  75سوره نساء، آيه  - 2
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ُهْم  ﴾٥٠﴿يـََتَساَءُلوَن  َفَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ  قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ
ِقَني  ﴾٥١﴿ِإنِّی َکاَن ِلی َقرِيٌن   ﴾٥٢﴿يـَُقوُل أَئِنََّک َلِمَن اْلُمَصدِّ

ً َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمِديُنوَن  َنا وَُکنَّا تـُرَا قَاَل َهْل أَنـُْتْم  ﴾٥٣﴿أَِئَذا ِمتـْ
هللَِّ  ﴾٥٥﴿َواِء اجلَِْحيِم فَاطََّلَع فـََرآُه ِفی سَ  ﴾٥٤﴿ُمطَِّلُعوَن  َ قَاَل 

َوَلْوال نِْعَمُة َربِّی َلُکْنُت ِمَن اْلُمْحَضرِيَن  ﴾٥٦﴿ِإْن ِکْدَت لَتـُْرِديِن 
ِإال َمْوتـَتَـَنا األوَىل َوَما َحنُْن  ﴾٥٨﴿أََفَما َحنُْن ِمبَيِِّتَني  ﴾٥٧﴿

ِبَني  ِلِمْثِل َهَذا  ﴾٦٠﴿ ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ﴾٥٩﴿ِمبَُعذَّ
  ﴾٦١﴿فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلوَن 

: يكي از آنها گويد) 50!(آنان رو به يكديگر كرده، از هم سؤال مي كنند
آيا تو زندگي دوباره را تصديق مي : كه مي گفت) 51(مرا همنشيني بود،
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آيا وقتي ما مرديم و مشتي خاك و استخوان شديم، ديني به ) 52!(كني؟
پس اطالع ) 54!(آيا شما از او اطالع داريد؟: گفت) 53!(م؟گردن داري

به خدا قسم كه نزديك : گفت) 55!(كسب كرد و او را وسط جحيم ديد
و اگر نعمت پروردگارم شامل حالم نمي ) 56!(بود مرا هم بدينجا بكشاني

آيا ما را مرگي ) 57!(شد، اكنون من نيز از احضار شدگان بودم
آيا ما ديگر عذاب نمي ! رگ اول مان؟إال همان م) 58!(نيست؟

پس اهل ) 60!(براستي همين است آن رستگاري عظيم) 59!(شويم؟
  )61!(عمل، براي رسيدن به چنين جايگاهي عمل كنند

آنان، يعني همان مخلَصين، همان رهايي يافته گان، همان خالص شدگان، 
گيِ طيبه دست همانان كه از كيفيت جهنمي خارج گشته اند، همانان كه به زند

يافته اند، همانان كه به جاودانگي نائل گشته اند، همانان كه وارد مرحلة بي 
مرگي شده اند، همانان كه از چرخة مرگ و زندگي عبور كرده اند، اكنون از حال 
و روز كساني مي پرسند، كه هنوز در كيفيت جهنمي بسر مي برند، هنوز اسيرند و 

! گردند، و از اين چرخة مرگ و زندگي آزاد شوندنتوانستند، رها شوند، خالص 
اما اهل تصديق . آنها از حال كساني مي پرسند كه روزي همنشين شان بوده اند

! دقت كن. مي يابند "اطالع"پس ا ز او . زندگي دوباره را باور نداشتند. نبودند
انايي اين نوع از دانايي، با انواع ديگر د. كسي است كه اطالع دارد "مطَّلع"

. استفاده مي كند "طلع"استفاده نمي كند، از مادة  "علم"از فعل . متفاوت است
يك معناي . از همين كلمه است "طلوع". در ارتباط مستقيم است "نور"اين با 

اين نگاه، هر . بااليك نگاه از . يك آگاهي برتر. در آن نهفته است "إشراقي"
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و او را مي بينند كه . إشراف داردنگاهي است كه به كُنه قضيه . نگاهي نيست
او . در گير و دارِ كيفيتي سخت از حيات است. است "جحيم"هنوز در گير و دار 

او هنوز اسير چرخة مرگ . يك كيفيت سخت و طاقت فرسا. در وسط جحيم است
و ديدن چنين صحنه اي براي كسيكه . در آنجا غُلغُل مي زند. و زاد است

رسيده  "إشراق"است، براي كسيكه به  "مطلع"يكه چشمانش باز شده، براي كس
است،  "مطَّلع"كه اكنون  "مخلَص"زيرا اين . است، صحنه اي آزاردهنده است

از اين . او بر فراز مرگ و زندگي است. در كيفيت ديگري از حيات بسر مي برد
 .از اين بازي، از اين لهو و لعب، خارج شده است. مرگ و زندگي عبور كرده است

آنچه را كه بفهمي از آن عبور . باعث عبور مي شود "فهم"او فهميده است و 
پروردگارا تا ":سورة غافر، از قول برخي از كفار مي گويد 11در آية . خواهي كرد

بحال دو بار ما را ميراندي و دو بار زنده كردي، اكنون به گناهانمان اعتراف مي 
! راه خروج و رهايي از چه چيز؟ "!كنيم آيا راه خروجي از اين وضعيت هست؟

اين سخن ! از اين چرخة مرگ و زندگي، از اين رنج! جواب در خود آيه هست
سخنم از تناسخ با آن تعاريف ضد و نقيضي كه در طول تاريخ بخود ! دقت كن

سخن از استمرار . سخن از پريدن نفس به كالبد ديگري نيست. گرفته، نيست
ه باشد، در هر زمان و مكاني كه ارادة الهي ايجاب در هر عالَمي ك. زندگي است

هر كس با كالبد . كند، با هر كميت و كيفيتي كه خالق مقتدر صالح بداند
در مورد تبديل جلُود يا به تعبيري . خودش، همان كه مناسب است نه كالبد غير

ا كُلَّم"كالبدهاي كسانيكه در كيفيت سخت ناري اند، آيه اي روشنگر وجود دارد 
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هاشان بسوزد دوباره آن 2هر گاه كه جلد" 1"نَضَجت جلُودهم بدلنَا جلُوداً غَيرَها
اين نكته يعني هر كس كالبد ! "جلود را به حالت قبل از سوختنش بدل مي كنيم

. تغييرات و اضمحالل ظاهري باعث نابودي كامل آن نمي شود. خود را دارد
  .همواره موجود استگويي ژنوم مادي و معنوي آن كالبد 

گفتيم كه مخلَصين در كيفيتي متعالي از حيات بسر مي . به بحث خود باز گرديم 
برند و در مقابل، كسان ديگر در كيفيت جحيم يعني كيفيتي سخت و طاقت فرسا 

 "موت". زيرا آنها هنوز از مانعي تحت عنوان مرگ عبور نكرده اند. سر مي كنند
مرگ و . گذر از مرگ بايد از زندگي عبور كنيبراي . شان حاصل نشده است

را شكل  "دنيا"با هم، چيزي به نام . اينها با هم اند. زندگي دو رويِ يك سكه اند
اگر در اين كيفيت، زاده ! دقت كن. دنيا از هر دو تشكيل شده است. داده اند

ن فهم اي. كسي مي ميرد كه زاده شده باشد. نشوي، مرگي هم در كار نخواهد بود
اگر . همان است كه به آن جاودانگي گويند. نكته يعني عبور كردن از زاد و مرگ

و . چيزي را بخواهي، آرزويي داشته باشي، در آن چيز، در آن آرزو، زاده مي شوي
بي خواهشي . جدا نيستند .چه گفتيم زاد و مرگ با هم اند. در آن هم خواهي مرد

متعالي مي كشاند كه فراتر از مرگ و و بي آرزويي، تو را به يك سكون عجيب و 
چرا هست ! يعني ديگر نيست؟ "مخلَصي"برخي مي پرسند چنين . زندگي است

 اگر نباشد، چگونه مي تواند. هست ولي از جنس دنيا نيست. ولي از دنيا نيست
و بايد آن را . نكته همين است! با خبر شود؟ اينان را ببيند و از حال و روزشان
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نائل شدن به . جريان زندگي يك جريانِ سلوك است. يافت كنيدر. تجربه كني
و اين با حرف، محقق . خودي كه برتر از مرگ و زندگي است. خود متعالي است

. يك بي خواهشي تمام. يك مشاهدة ناب. سلوكي جانانه مي خواهد. نمي شود
بر  تمام قدم هاي ديگر را رب تو. اما اين سلوك، فقط قدم اولش از آنِ توست

و آن قدم اول همان . او راهبر است. است "هادي"او . مي دارد، پروردگار بزرگت
هر چيزي . به چيز ديگري نياز نيست. تا آخر، همين است. است "تسليم محض"

رسيدن به اين إشراق، به اين حيات طيبه، به  .به موقع، خود به تو خواهد رسيد
. و اين كار توست. تسليم استآن تالش، همين . تالش نيست، به تسليم است

تسليم جريان . تسليم كل. بايد در هر كجا و ناكجا تسليم حقيقت محض باشي
همچنانكه تا . تو را مي برند. به هيچ فكر و طرح و انديشه اي نياز نيست. حيات

و لَوال نعمه ربي لَكُنت منَ "براي همين است كه مي گويد . كنون برده اند
اگر نعمت رب ام شامل حالم نمي شد، من نيز چون تو اكنون از ، "المحضَرِينَ

در اين چرخة . در همين كيفيت سخت! احضار در كجا؟ !"احضار شدگان بودم
در . او اكنون در كيفيت برتر بسر مي برد. در اين رنج طاقت فرسا. خُردكننده

شيطان . يردمورد بازخواست قرار نمي گ. او مخلَص است. خالصي. كيفيت رهايي
و تفسير قسمت قبل را دوباره  برو... از احضارشدگان نيست. بر او سلطه اي ندارد

  !با دقت بخوان

از دل . نه، شما از مرگ گذشته ايد "!آيا ما را مرگي نيست؟ "اَفَما نَحنُ بِميتينَ"
. دستش به شما نمي رسد. مرگ دگر بر شما سيطره اي ندارد. آن عبور كرده ايد

همه ! كدام مرگ. نيست. يفيتي كه شما به سر مي بريد، مرگ، مرده استدر ك
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با سلوك تان، با توقف . يك موت اول بود كه آن هم حاصل شد. حيات است
و اكنون از اين بازي خارج شده . آن را پشت سر نهاديد. ذهن تان از آن گذشتيد

سيطرة خود در  شما دنيا را به زير. ديگر از جنس اين لهو و لعب نيستيد. ايد
رسته . شما رستگار شده ايد. اين اوست كه اكنون غالم و اسير شماست. آورديد

اين همان كيفيت اصيلي است كه شايسته . و اين همان فوز عظيم است. ايد
حياتي كه . يك حيات پاكيزه. است بسويش سلوك نمود و دست اندر كار آن شد

در آية آخر، سخن از . دن متعالييك خود ش. فراتر از ذهن و بازهاي ذهني است
گفتيم ! عملِ مخلصين، كدام است؟. اما اين عمل چگونه عملي است. عمل است

كه آنها خالي الذهن اند، خالي از طرح و نقشه اند، چون گلي در دستان خدايند، 
كرده اند، از اختيارشان دست شسته اند،  "تفويض"آنها همة كار و بارشان را 

غير از عمل . پس عمل شان غير از عمل افراد ذهني است تسليم محض اند،
عملِ مخلَص، . افراد نفساني است، غير از عمل منبعث از منيت است

زيرا او كامال در اختيار . تر و تازه است. است "حال"در . است "خودانگيخته"
و دقيقاً . همين تسليم بودن است. عمل او همين در اختيار بودن است. است

. همينجاست كه كرامات بزرگ به ظهور مي رسد. ست كه غوغا مي شودهمينجا
وقتي تو كامال بي خواهش و . در تسليم بي قيد و شرط. حقيقت مطلق در تسليم

بي آرزو باشي، وقتي درونت پاك پاك باشد، وقتي ذهنت از حقه بازي افتاده 
. داردكوچك و بزرگ ن. باشد، وقتي تسليم محض باشي، هر عمل ات الهي است

مي  "خودانگيخته"زندگي مي كني، تمام اعمالت  "حال"وقتي آن به آن در 
پس هر اتفاقي برايت خير . زيرا تسليم خداوند بزرگي. خودانگيختة الهي. شود
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هر كلمه ات در همان زمان كه گفتي، درست است، هر عملت دقيقاً . است
. "يرُ فيما وقَعالخَ"و اين است معناي حقيقي . همانست كه مي بايست باشد

از اين  زندگي مخلَصين را افراد ذهني نمي توانند درك كنند مگر آنكه آنها نيز
  .ذهن تاريك انديش خالص شوند و مخلَص گردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

 
 

 تفسير رهايي

)67(

  

  

10  

  

ٌر نـُُزال أَْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم  َنًة  ﴾٦٢﴿أََذِلَک َخيـْ َّ َجَعْلَناَها ِفتـْ ِإ
 ﴾٦٤﴿نـََّها َشَجَرٌة َختْرُُج ِفی َأْصِل اجلَِْحيِم إِ  ﴾٦٣﴿لِلظَّاِلِمَني 

َها  ﴾٦٥﴿طَْلُعَها َکأَنَُّه رُُءوُس الشََّياِطِني  فَِإنـَُّهْم آلِکُلوَن ِمنـْ
َها اْلُبطُوَن  يٍم  ﴾٦٦﴿َفَمالُِئوَن ِمنـْ َها َلَشْوً ِمْن محَِ ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ

  ﴾٦٨﴿جلَِْحيِم ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم إلَىل ا ﴾٦٧﴿

ما آن درخت را مايه ) 62!(آيا چنين نعمتي بهتر است يا درخت زقُّوم؟
آن درختي است كه از اعماق جهنم ) 63!(امتحان ظالمان قرار داده ايم

دوزخيان از آن ) 65!(ميوه اش چون سر شياطين است) 64!(مي رويد
ه آبِ و بر سر آن، آلود) 66!(ميخورند و شكم هاشان را پر مي كنند

سپس بازگشت شان دوباره به همان جهنم ) 67!(سوزاني مي نوشند
 )68!(است
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اگر چشمانت را باز ! از چه سخن مي گويد؟! چگونه درختي است؟! زقّوم چيست؟
هم در عالَم ظاهر . كني، اگر مشاهده گر شوي آن را در هر دو جهان خواهي ديد

ها كه در جحيم اند، در كيفيت دقيقاً درست مي گويد، آن. و هم در عالَم باطن
سخت و طاقت فرسا حيات دارند، غذايشان همين است، غذايي كه خوردنش 

زقوم، طعامي است كه با . اين قانون هماهنگي است. سخت و طاقت فرساست
. معنايش همين است "يزقم هذا الطعام". كراهت و مشقت شديد پايين مي رود

زقوم، آن طعام ثقيلِ . است يا نامتناسب يا متناسب. طعام يا لطيف است يا ثقيل
در مشقت بدست مي آيد و با مشقت پايين . تلخ و زجرآور است. نامتناسب است

به واقع زجر است، . در ناپاكي بدست مي آيد و با ناپاكي پايين مي رود. مي رود
الاقل شمه اي ! آيا چنين مفهومي را در همين دنيا تا كنون نديده اي؟. غذا نيست

اي دوست، مبحث طعام، هم در علوم ظاهري و هم  !آن را مشاهده نكرده اي؟از 
از اين وجه، آنچه كه مشاهده مي كني . در علوم باطني، مبحثي بسيار مهم است

. يا آكل است يا مأكول. يا خورنده است يا خورده شده. جز آكل و مأكول نيست
آنها . ا نيز صادق استاينكه گفتم نه فقط در موجودات زنده، بلكه در انرژي ه

اين . همديگر را جذب مي كنند، دفع مي كنند، و تبديل به چيزي ديگر مي شوند
آنچه كه مي خوري، بر تو . قاعده ايست كه در همين دنيا قابل مشاهده است

ظاهراً تو خورده اي اما به . تاثير گذار است و گاه تو را به اصل خويش مي كشاند
را كه به وجودت مي كشاني، اگر از آنِ تو نباشد، اگر  آنچه! واقع خورده شده اي

متناسب نباشد، اگر پاك و مطهر نباشد، در واقع او تو را خورده است و تو تخريب 
طعام خود را . لقمة خود را بياب! مي شوي، و از اصالت خويش بدور مي افتي

إلَي  فَلينظُرِ اإلنسانُ": براي همين است كه قرآن مي فرمايد. داشته باش
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هاماين نكته اي بسيار مهم است. انسان بايد به طعام خويش بنگرد 1"طَع .
تو آن مي شوي كه طعام ات به آن سو مي ! طعامت چيست، كدام است؟

و طعام فقط غذايي نيست كه به دهان مي گذاري، آنچه كه مي ! كشاندت
ديشي، شنوي، آنچه كه مي بيني، آنچه كه احساس مي كني، آنچه كه مي ان

آنچه كه برداشت مي كني، آنچه را كه قضاوت مي كني، آنچه را كه مي پرستي، 
! ببين چه مي خوري. آنچه را كه توجه مي كني، همه و همه از طعام هاي توست

زقوم، تو را دوباره در اين چرخه به ! زقُّوم خور نباش! مشاهده گر باش! نگاه كن
با خوردن از آن دوباره به جحيم باز ! كن آية آخر را نگاه! جحيم باز مي گرداند

به جحيم ! ميوة هر عالَمي را كه بخوري، به آنجا كشيده مي شوي! مي گردند
نورخور باش، نه . به طعامت بنگر. به كيفيت سخت و طاقت فرسا رجوع نكن. نرو

ناپاكي تو را مي ربايد و به عالَم خويش . پاك خور باش و از ناپاك بپرهيز. نارخور
تلخ . عالَم سوزان است. عالَم سختي هاست. جحيم، عالَم ناپاكي هاست. برد مي

هم در اين جهان شعبه دارد و هم در جهان پس از مرگ واقعي . و رنج آور است
از أزل تا أبد كشيده شده . زيرا اين حيات جريان دارد. دروغي در كار نيست. است
  !خويش بنگر و همواره به طعام! پس به قسمت سخت اش نرو. است

. شكوفة زقوم را، ميوة زقوم را، ماحصل زقوم را به سر شياطين تشبيه كرده اسـت 
مگر سر شياطين چه شكلي است؟ مگر مردم سر شياطين را ديده اند؟ غالباً مثال 

منظور چيسـت؟ و چـرا   ! به چيزي مي زنند كه شناخته شده تر و ملموس تر باشد
. ازذهني كه شفاف نيست. از ذهن آلوده. خَبطاز ذهن م. تكبر از سر مي آيد! سر؟
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چنانكه آيه مي . خوراكش تكبر است. با تكبر زنده است. و شيطان نماد تكبر است
نَ الكـافرِينَ   "فرمايد  كـانَ مـ رَ واستَكبوجـود  . زقـوم غـذاي متكبـران اسـت    . "و

در كساني كه تسليم حقيقت نيستند، كساني كه ! چون سر آنهاست. متكبران است
. سرشـان، بـاد دارد  . برابر حق كرنش ندارند، كساني كه عصيانگرند، زقوم خوارنـد 

و اين سر زشت را همـه  . زشت است. سري كه قبيح است. چون شيطان متكبرند
پر از نكته . اين تشبيه كامال درست و بجاست !سر متكبران. مي شناسند، ديده اند

و  "!بـه آتـش در آمـد   فرعون بخاطر تكبرش غـرق گشـت و   . هاي ظريف است
را  سر. اين ميوة زشت، ويرانگر است ."استَكبرَ هو و جنُوده في األرضِ بِغَيرِ الحقِّ

آيـا بـاز   ! فتنـه ايسـت برايشـان   . زقوم مايه امتحان ظالمان است. به باد مي دهد
توبه خواهند نمود؟ آيا جبران خواهند كرد؟ آيـا درس خواهنـد    خواهند گشت؟ آيا

  !گرفت؟
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َءُهْم َضالَِّني  َ رِِهْم يـُْهَرُعوَن  ﴾٦٩﴿ِإنـَُّهْم أَْلَفْوا آ َ فـَُهْم َعَلى آ
َلُهْم َأْکثـَُر األوَِّلَني  ﴾٧٠﴿ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفيِهْم  ﴾٧١﴿َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ

ِإال  ﴾٧٣﴿فَاْنظُْر َکْيَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِيَن  ﴾٧٢﴿ُمْنِذرِيَن 
َ نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن  ﴾٧٤﴿َباَد اهللَِّ اْلُمْخَلِصَني عِ  َدا َ َوَلَقْد 
َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَکْرِب اْلَعِظيِم  ﴾٧٥﴿ َوَجَعْلَنا ُذرِّيـََّتُه  ﴾٧٦﴿َوَجنَّيـْ

َسالٌم َعَلى  ﴾٧٨﴿َوتـَرَْکَنا َعَلْيِه ِفی اآلِخرِيَن  ﴾٧٧﴿ُهُم اْلَباِقَني 
َّ َکَذِلَک َجنْزِی اْلُمْحِسِنَني  ﴾٧٩﴿ی اْلَعاَلِمَني نُوٍح فِ   ﴾٨٠﴿ِإ

َ اْلُمْؤِمِنَني    ﴾٨٢﴿ُمثَّ َأْغَرقْـَنا اآلَخرِيَن  ﴾٨١﴿ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد

با اين وجود، بدنبال شان شتابان ) 69(آنها پدران خود را گمراه يافتند
و ما ) 71!(راه شدندپيش از اينها نيز بيشتر پيشينيان گم )70!(مي روند
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پس بنگر عاقبت هشدار ) 72(هشداردهندگاني به ميانشان فرستاديم
نوح ما را ندا داد و ) 74! (جز بندگان مخلص خدا ) 73!(شدگان چه شد؟

او و أهلش را از آن اندوه بزرگ نجات ) 75(ما چه نيك إجابت اش كرديم
ا در نسل هاي و نامش ر) 77!(و فرزندانش را باقي گذاشتيم) 76!(داديم

ما اينگونه ) 79!(سالم بر نوح در ميان جهانيان) 78!(بعد بجا گذاشتيم
زيرا او از بندگان مؤمن ما ) 80!(نيكوكاران را پاداش مي دهيم

  )82!(سپس ديگران را غرق كرديم) 81!(است

انگار اين بشر خطاكار به يكديگر وصيت كرده اند كه حتماً بايد به راه 
عجيب است با آنكه مي دانند آنها . د، حتما بايد مقلد آنان باشندگذشتگانشان برون

راه به جايي نبرده اند، به آرامشي نرسيده اند، خود پر از تشويش و پر از ناداني 
درجاي همان مسير و همان حماقت  بوده اند، باز بدنبالشان مي روند، باز پاي

از خود . غيير مي ترسددليلش واضح است، اين انسان از ت. پيشگي مي گذارند
و راه پدران، راه گذشتگان، . او بدنبال امنيتي موهوم است. بودن، خوف دارد

مهم نيست به چه جهنمي ختم شود، مهم . قبالً كوبيده شده است. موجود است
انساني كه . اين طرز فكر انسان اسير و تنبل است! اينست كه همه با هم ايم

او مي خواهد همرنگ ديگران . د خود باشدانساني كه نمي خواه. شجاع نيست
و . خيال مي كند اينگونه امنيت خويش را تضمين كرده است. نقاب بزند. باشد

انسان ديروز نيز همين كار را . اين جفاييست كه انسان امروز به خود روا مي دارد
انگار نسل به نسل يكديگر را به گمراهي . گويي همه از يك قماش اند. مي كرد
، اين گمراهان، كساني اند كه خود راه به جايي "ضالين"اين . مي كنندوصيت 
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اگر ذهنت را از . و اگر چشمانت را باز كني در هر دوره آنها را مي بيني. نبرده اند
انسانِ گمراه، . شرطي شدگي ها خالص كني همه شان را مشاهده مي كني

تسليم . است شكوفا نشده. بر راه فطرتش نيست. انسانيست كه خودش نيست
حيران و سرگردان به دور . جريان ربوبي خويش را نمي شناسد. رب اش نيست
ذهنش خفته است . نيست "مشاهده"پر از سؤال است زيرا اهل . خود مي چرخد

. راه خود را نشناخته است. همواره به راه اين و آن مي رود. چه مقلد آباء است
و اين توهين به . به شكل خودشهمواره مي خواهد به شكل ديگري باشد نه 

و لكُلٍ وِجهه هو "او اين آيه را فهم نكرده است . توهين به خالق است. خداست
او از نور درونيش . هر كس را راهي است كه به آن سوي رفتني است 1"مولِّيها

او در تاريكي . از دانة الهي كاشته شده در وجودش بي اطالع است. غافل است
و از اينكه در تاريكي جهل بسر مي برد . ه تاريكي خو گرفته استو ب. است

و طبيعي است كه چنين كساني . اينگونه است "ضال". احساس امنيت مي كند
اين چنين حياتي جز اين نتيجه . بطرف پرتگاه رهسپارند. روند بسوي نابودي مي
. ن آيدو ماجراي نوح سخن به ميا "نوح"پس حق است كه از . اي نخواهد داشت

آن درختي كه بار ندهد، هيزم مي . ماجراي نوح، يك ماجراي تصفيه سازي است
اين . خود تو نيز در دنيا همين كار را مي كني. و اين امري طبيعي است! شود

. به موقع دست به تغيير و تحول مي زند. هوشمند است. هستي اسرافكار نيست
فَمن ثَقُلَت "! بار. ار مي خواهداو هزينه كرده است، ب. نان خور مفت نمي خواهد

هيراض يشَهي عف وه و وازِينُهآنكه بارش مفيد و وزين است بدون شك در  "م
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آنچه را كه تا بحال گرفته اي ! و بار تو چيست؟. زندگي دلپسندي بسر خواهد برد
آنها كه . زندگي يك تعامل مقدس است، مفت خوري نيست! چه پس داده اي؟

و . راي نوح، غرق گشتند همان كساني بودند كه بي بار و بي ثمر بودنددر ماج
  .اين حكايت ظرافت ها دارد

را  "منذرِين"قبل از هر اقدام كوبنده اي، . با اين وجود، باز خداوند، مهربان است
اسم فاعل است يعني  "منذر". مي فرستد تا اين بشر ظلوم و جهول را إنذار دهند

اسم مفعول است، كسي است كه  "منذَر"و . ي هشداردهندهبيم دهنده، يعن
در هر دوره اي و در هر عصري اين هشداردهندگان . هشدار را دريافت مي كند

اما كي به هشدارها ! هشداردهنده. كارشان از اسم شان معلوم است. وجود دارند
كه براي همين است . خفته اند. ذهن ها شرطي شده و تنبل اند! توجه مي كند؟

نه ! فقط يك سفينه! از همة جمعيت دنيا فقط يك كشتي، جان بسالمت مي برند
، "و قَليلٌ من عبادي الشَّكُور". گويي در هر دوره اي چنين بوده است! بيشتر

آن را صرفاً تأويل . اين سفينه هم ظاهر دارد هم باطن! اندكي از بندگانم شاكرند
جدا نيستند و در . اهر و باطن در هم تنيده اندچه بارها گفته ام كه ظ. باطني نكن
. اند 1"يفعلُونَ ما يؤمرُونَ"كه آنها . را جدي بگير "صافات"هشدار . وحدت اند

بارها اين كار را ! شده اند بي هيچ كوتاهي به انجام مي رسانند "أمر"آنچه را كه 
ان شاهدشان بوده و زمين و آسم. به انحاء مختلف به انجام رسانده اند. كرده اند

! ... قوم لوط را به گونه اي! قوم عاد را به گونه اي! قوم ثمود را به گونه اي. است
سنگ نوشته هاشان را مستشرقين باستانشناس، يكي يكي . و اينها افسانه نبودند
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كافيست در عصر ارتباطات . بيرون آورده و باز در حال بيرون آوردنند از زير آوارها
ببيني به چه مي انديشيدند، . تا از حال و روزشان باخبر شوييك جستجو كني 

بعد آن را به انديشه ها و عملكردهاي . چه مي كردند، و چه سرنوشتي يافتند
اين سرنوشت ! عصر حاضر بسنج، شباهت هاي غيرقابل انكاري خواهي يافت

ا باز در اينج! إال المخلَصين. گمراهي به اينجا ختم مي شود. گمراهان است
. آنها رهايي يافته گانند. آنها چنين سرنوشتي ندارند! مخلَصين را جدا كرده است

! توجه كن به حرف استثناء. آنها عذاب چنين سرنوشتي هايي دامنگيرشان نيست
  !آنها تنها كساني اند كه رهايي مي يابند! إال 

ن ع  "! بـه آيـه دقـت كـن    . زنده است "نوح"نكتة مهم ديگر اينكه  مـ ه بادنَـا  إنـَّ
 "كـان "از فعـل نـاقص   ! نمي گويد بـود ! او از بندگان مؤمن ما هست "المؤمنينَ

. مخلَصـين زنـده انـد   . اينان زنده انـد ! مي گويد، هست، نه بود! استفاده نمي كند
بقـول  . زمين هايي است كه ما هنوز در آن پا نگذاشته ايـم ! همينجا، نه در توهم

نوح اصـل زمينـي   . از آن بي خبريد!). ن پا نگذاشته ايدبه آ( 1"لَم تَطَؤُوها"قرآن؛ 
اصـل ثابـت    2"اَصلُها ثابِت و َفَرعها في السماء". دارد، شاخه هايش آسماني است

در اليـة ديگـري از   . است اين شاخه هاست كه در هوايي ديگر تنفس مي كننـد 
ايـن مـاييم كـه    . انبياء و اولياء خدا، مخلَصين، زنده هسـتند . آگاهي بسر مي برند

مگر مي شود، من و تو زنده باشـيم و دوسـتان خـدا مـرده     . كه مرده ايم. خوابيم
در . آنها زنده به حيات طيبه انـد . انه ايستاين چه فكر شُوم و خام و احمق! باشند
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همينجايند و درعين حال اينجا نيسـتند،  . در كيفيت بي مرگي. يك كيفيت پاكيزه
تـو كجـا در   . "حـال "در . در حال زندگي اند. بيدارند. يعني مثل ما خواب نيستند

ي ما هيچ تصور درست. شنيده ايم "هورقليا"من وتو فقط نامي از سرزمين ! حالي؟
چرا فكر مي كنـي زيـر   ! اما آنها زندگي مي كنند. از سرزمين هاي بهشتي نداريم

اين آيه را چگونه ! ؟ اين خيال خام را از كجا آورده اي؟!پاي آنها نبايد زمين باشد
ه حيـثُ       نَ الجنـَّ أُ مـو نَتَبـ ثَنَـا األرضاَور و هعدقَنا ودي صالَّذ لهلمدمي فهمي؛ الح

اين زمين را به ميـراث   سپاس خداي را كه وعده اش به ما راست بود و" 1"ءنَشا
اينان در  "!به ما داد و اكنون هر كجاي اين بهشت كه بخواهيم مكان مي گيريم

اي دوسـت،   "؟!ميراث زمين و گـردش در بهشـت  "! بارة چه چيز حرف مي زنند
برهايي است كـه  ذهنت را از معلومات گذشته ات بشوي كه در زمين و آسمان خ

خبرهايي كه ممكن است در همـين نزديكـي باشـد و چـون     . تو از آن بي خبري
نوح و مخلَصين زنده اند حيات دارنـد زيـرا   ! حجاب بر افتد متعجب خواهي گشت

مـا اينگونـه   "! را بر او فرستد، زندة واقعي اسـت  "سالم"آنكه را خدا، اسم جاللة 
بي بهره است بدون شـك از   "سالم"ه از و آنك ."نيكوكاران را پاداش مي دهيم

و نيروي آن در كتـاب روح ربـاني سـخن گفتـه      "سالم"از و! غرق شدگان است
  .شده به آنجا رجوع كن
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 ﴾٨٤﴿ِإْذ َجاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم  ﴾٨٣﴿َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه إلبـْرَاِهيَم 
أَئِْفًکا آِهلًَة ُدوَن اهللَِّ  ﴾٨٥﴿ ِإْذ قَاَل ألبِيِه َوقـَْوِمِه َماَذا تـَْعُبُدونَ 

فـََنَظَر َنْظَرًة ِفی  ﴾٨٧﴿َفَما ظَنُُّکْم ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني  ﴾٨٦﴿تُرِيُدوَن 
فـَتَـَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبرِيَن  ﴾٨٩﴿فـََقاَل ِإنِّی َسِقيٌم  ﴾٨٨﴿النُُّجوِم 

َما َلُکْم ال  ﴾٩١﴿فـَرَاَغ ِإَىل آِهلَِتِهْم فـََقاَل َأال َُْکُلوَن  ﴾٩٠﴿
ْلَيِمِني  ﴾٩٢﴿تـَْنِطُقوَن  ِ َفَأقْـبَـُلوا ِإلَْيِه  ﴾٩٣﴿فـَرَاَغ َعَلْيِهْم َضْرً 

ُ َخَلَقُکْم َوَما  ﴾٩٥﴿قَاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن  ﴾٩٤﴿يَزِفُّوَن  َواهللَّ
  ﴾٩٦﴿تـَْعَمُلوَن 

ي آنگاه كه با قلب سليم بسو) 83(و از پيروان نوح، ابراهيم است
بندة چه : آن هنگام كه به پدرش و قومش گفت) 84!(پروردگارش آمد
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در بارة ) 86!(آيا معبودان دروغين را بجاي خدا خواهانيد؟) 85!(هستيد؟
پس آنگاه به ستارگان ) 87!(پروردگار جهانيان چه گمان كرده ايد؟

آنها از او روي برگردانده، ) 89!(من ناخوشم: و گفت) 88!(نظري افكند
چرا چيزي : پس مصمم بسوي خدايانشان رفت و گفت) 90!(ندبرگشت

پس ضربه اي محكم بر ) 92!(چرا سخن نمي گوييد؟) 91!(نمي خوريد؟
چرا چيزهايي را : گفت) 94!(پس آنها بسويش شتافتند) 93!(آنها كوبيد

اين خداست كه شما و عملكردتان را ) 95!(كه مي تراشيد مي پرستيد؟
  )96!(خلق كرده است

يك پيروي كننده در كيفيتي بسر مي برد . خوانده است) ع(را پيرو نوح) ع(هيمابرا
ابراهيم هـم  . نوح، تسليم محض پروردگارش است. كه پيروي شونده بسر مي برد

ابـراهيم نيـز بايـد چنـين     . نوح، تحت نظر رب اش كار مي كـرد . بايد چنين باشد
ابـراهيم نيـز   . بـزرگ نوح صاحب رسالت است و دست اندر كـار واقعـه اي   . باشد

ابراهيم نيز آدميان را به حيـاتي بـا   . نوح با مرگ، حيات را مي آفريند. چنين است
ابراهيم نيز بردباري مي كند اگرچـه در آتـش   . نوح، صبور است. عزت مي كشاند

پيروي، . پيروي، تقليد نيست زيرا هر زمان و مكاني مقتضيات خود را دارد!... باشد
او برخـوردار از  . و ابراهيم سالك بزرگـي اسـت  . في استسلوك در يك مسير كي

قلبـي كـه بريـده از    . قلبي كه دور از شـرك و دوگـانگي اسـت   . قلبي سليم است
قلب سـليم، قلبـي اسـت كـه در آن فقـط نـور       . "صاف"يك قلب . تعلقات است

او قهرمان . او يگانه بين، يگانه انديش و يگانه پرست است. يگانگي موج مي زند
ذهني تكـه تكـه   . است پس در وحدت است "يگانه"كار و بارش با . استتوحيد 
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چه او تمام وجود خـود را در اختيـار حقيقـت    .توجه به اين و آن نمي فروشد. ندارد
و اينچنين است كه قلبش مركز تـابش انـوار الهيـه قـرار گرفتـه       محض گذاشته،

وردگـارش مـي   ابراهيم با اين قلب بسـوي پر . قلب سليم، قلب تسليم است. است
ب إلـي    ". اين كيفيت است كه او را با پروردگارش روبرو مي كنـد . رود ي ذاهـ إنـِّ
يـك  . اين مسـير از راه قلـب مـي گـذرد    ). من بسوي پروردگارم رهسپارم( "ربي

. بي تعلق و بـي آرزو . قلبي بي زنگار. و قلب سليم مي خواهد. سلوك باطني است
با اين قلـب اسـت   . ي داراي قلب سليم استيك خدمتگزار واقع. قلبي پاك و رها

رياكـاري نمـي   . فخر فروشي ندارد. پس آلوده نيست. كه خدمتش بي شائبه است
او مظهر اين شعار است، الهي تسـليمم و  . در انديشة سود و زيان خود نيست. كند

و اتفاقات بـزرگ  . اصل حيات همينجاست. و اين شعار با شعوران است. خدمتگزار
. پس او به سراغ بت هاي قوم مـي رود . ين كيفيت به وقوع مي پيوندندالهي، در ا

قومي كـه  . قومي كه با دريافت هاي ذهني شان مشغولند. قومي كه ظاهربين اند
هـر كسـي بـت شـكن     . پس بت هاشان را مي شـكند . در كثرت به دام افتاده اند

كند بايـد بـت   زيرا بت شكن قبل از آنكه بت بيرون را بش. نمي تواند باشد. نيست
و ابراهيم پـيش  . جز اين باشد مصيبت به بار مي آورد. درون خود را شكسته باشد

او به خود نمي خواند، توجه به خـود نمـي   . از آن، بت منيت خود را شكسته است
به خدا مي خواند و اينچنين اسـت كـه ايـن    . او تسليم ذات حق تعالي است. دهد

. و اين حكايت نكـات ظريفـي دارد  . مي شودبت شكني در تاريخ مي ماند و الگو 
او در جامعـه  ! ، به سـتارگان "پس نظري به نجوم افكند "فَنَظَرَ نَظرَه في النُّجومِ"

اي زندگي مي كند كه هيئت و نجوم با تمام واقعيت ها و خرافـه هـايش بـر آن    
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ان تمدن بابِل بويژه كلدانيان، غرق در سحر و جادوي ستارگ. سيطره انداخته است
دخـل و  . علم نجوم تنها برايشان علم نيست يك حيات ساحرانه اسـت . گشته اند

اصلي ترين كارشان همين اسـت و ايـن از   . تصرف در حال و روز اين و آن است
پـس در  . آنها ذهن و جانشان را به جادو سپرده انـد . سنگ نوشته هاشان پيداست
پـس بـه زبـان    . مي اسـت و ابراهيم در ميان چنين قو. مركز بي خردي ساكن اند
اگر بخـواهي در جامعـه اي   . اين قانون هماهنگي است. همانان صحبت مي كند

و ابراهيم اين قـانون را  . اصالح ايجاد كني، بايد به زبان همان قوم سخن بگويي
. "، من ناخوشم"إنِّي سقيِم"چه پس از نگاه به ستارگان مي گويد. خوب مي داند

ايـن بـت پرسـتي، ايـن     . ين وضعيت، حال خوشي ندارداو از ا. و اين دروغ نيست
! جهالت و نفهمي، به كدام موحدي حال خوش مي دهد كـه بـه ابـراهيم بدهـد؟    

ابراهيم مـرد  ! ابراهيم سخن خود را مي گويد، آنها برداشت ذهني خود را مي كنند
بـا  . و آن قـوم، ذهنـي انـد   . از اعماق دل اسـت . سخنانش قلبي است. قلب است
چه بارها گفته ام جادو مربوط به طبقـة  . فسون شدة خويش محشور اندتصورات ا

اثراتش در طبقة ذهني و زيرمجموعه هاي . به فراتر از ذهن اثر ندارد. ذهني است
يكـي از داليلـي كـه در    . جادو در عوالم لطيف فراذهني بـال اثـر اسـت   . آن است

بـه  . ين اسـت همـ  هركجا از توقف ذهن و راه هاي رسيدن به آن سخن گفتـه ام 
بت هاي اين قوم صـرفاً از  ! دقت كن. خاطر مصونيت از انرژي هاي مخرب است

به انرژي هايي لطيـف  . از جنس اختري است. است "آلهه". چوب و سنگ نيست
و چوبي هست نمادهـاي آن آلهـه هـا     اگر سنگ. تر از سنگ و چوب توجه دارند

. ست اندر كار هستي استابراهيم خوب مي داند كه نيروهاي بيشماري د. هستند
مسـئله ايـن   . مجادلة او با اين قوم بر سر وجود يا عدم وجود اين نيروهـا نيسـت  
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ايـن  . است كه آنها از نيروي واحدي كه بر فراز و محيط بر هستي است غافل اند
انـد، يـك دروغ    "إفـك ". آلهه ها بافته ذهن خودشان است. نيروها، آلهه نيستند

طيف هاي مختلـف  . ا تجليات متنوع همان نيروي واحدنداما آن نيروه. ذهني اند
آنهـا بـه   . اما آنها آن اصـل نجـات بخـش را نمـي بيننـد     . از همان نور اصلي اند
و ابراهيم مي خواهد آنها را به يگانگي باز . به شرك رفته اند. چندگانگي رفته اند

و مهربـان  و ا. زيرا اين يگانگي است كه باعث فالح و رستگاري مي شود. گرداند
شما چـه گمـاني از    "براي همين است كه به آنها مي گويد. بر قوم خويش است
اين جهان بـا تمـام   ! چه گماني از پروردگار جهانيان داريد؟ "!رب العالمين داريد؟

همه چيز بـه  . يك كل منسجم است. تنوع و رنگ و لعابش، ساختاري يگانه دارد
تمـام نيروهـا در   . پوياسـت . زنده اسـت در تعامل سـا . پيوند دارد. هم مربوط است

يـك  . چند گانگي و چند پرستي، تكه تكه كردن خـود اسـت  . خدمت اين كل اند
رب العـالمين  . چندگانگي شما را به اضمحالل مـي كشـاند  . خودزني باطني است

. جز اين باشد، جهاني شـكل نمـي گيـرد   . پروردگار جهانيان يكتاست. واحد است
. آنكه به شما هستي داده است اين كل واحد است. تانسجامي وجود نخواهد داش

. نه خورنده اند و نه سـخن مـي گوينـد   . اين بت هاي تكه تكه شده كجا زنده اند
. ايـن كـل واحـد، سـراپايش سـخن اسـت      . كجا مي توانند زندگي بخش باشـند 

سكوت كن، تـا آن را نيـك مشـاهده كنـي، تـا سـخنش       . سراپايش زندگي است
آن فـرآوردة  . دست تان و ذهن تان مي تراشـد، خـدا نيسـت   آنچه را كه . بشنوي

خداي حقيقي آن كسي است كـه  . ذهني كه تاريك انديش است. ذهن تان است
نـه تنهـا   . به ظهور رسانده است. به شما وجود داده است. شما را خلق كرده است
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حتي همين بت ها كه تراشيده ايد بـا  . شما، كه تك تك اعمالتان با نيروي اوست
يـك  . يك نيرو در هسـتي جـاري اسـت   . رويي است كه از او به امانت برده ايدني

. او را، او را دريابيـد . يك منبع است كه فياض اسـت . كلمه است كه بر فراز است
  .كه نجات از اوست و جز او نجاتي نيست
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ً فَأَْلُقوُه ِفی اجلَِْحيِم  َيا َأرَاُدوا ِبِه َکْيًدا فَ  ﴾٩٧﴿قَاُلوا ابـُْنوا َلُه بـُنـْ
َوقَاَل ِإنِّی َذاِهٌب ِإَىل َربِّی َسيَـْهِديِن  ﴾٩٨﴿َفَجَعْلَناُهُم األْسَفِلَني 

ُه ِبُغالٍم  ﴾١٠٠﴿َربِّ َهْب ِلی ِمَن الصَّاِحلَِني  ﴾٩٩﴿ فـََبشَّْرَ
َ بـَُنیَّ ِإنِّی أََرى ِفی  ﴾١٠١﴿َحِليٍم  فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَی قَاَل 

َ أََبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمُر  اْلَمَناِم أَنِّی أَْذَحبَُک فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَاَل 
ُ ِمَن الصَّاِبرِيَن  فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه  ﴾١٠٢﴿َسَتِجُدِنی ِإْن َشاَء اهللَّ

َ ِإبـْرَاِهيُم  ﴾١٠٣﴿لِْلَجِبِني  َديـَْناُه َأْن  َقْد َصدَّْقَت  ﴾١٠٤﴿َوَ
َّ َکَذِلَک َجنْزِی اْلُمْحِسِنَني الرُّ  ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبالُء  ﴾١٠٥﴿ْؤَ ِإ

َوتـَرَْکَنا َعَلْيِه ِفی  ﴾١٠٧﴿َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  ﴾١٠٦﴿اْلُمِبُني 
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َکَذِلَک َجنْزِی   ﴾١٠٩﴿َسالٌم َعَلى ِإبـْرَاِهيَم  ﴾١٠٨﴿اآلِخرِيَن 
َ اْلُمْؤِمِنَني ِإنَُّه مِ  ﴾١١٠﴿اْلُمْحِسِنَني  ُه  ﴾١١١﴿ْن ِعَباِد َوَبشَّْرَ

رَْکَنا َعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق  ﴾١١٢﴿ِِْسَحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّاِحلَِني  َوَ
  ﴾١١٣﴿َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُحمِْسٌن َوظَاِملٌ لِنَـْفِسِه ُمِبٌني 

) 97!(بيندازيد جحيمبسازيد و او را به  بنايي بر پايه ايبرايش : گفتند
و ابراهيم ) 98!(نموديم أسفلينخواستند به او حيله نمايند كه ما آنها را 

 صالحينپروردگارا، به من از ) 99!(مي روممن بسوي پروردگارم : گفت
پس ) 101!(بردبار بشارت داديم غالميپس او را به ) 100!(ببخش

اي : گفترسيد، ابراهيم  مقام سعيآنگاه كه آن غالم با ابراهيم به 
نيك دقت كن و نظرت ! پسركم من در خواب ديدم كه تو را ذبح مي كنم

! شدي به انجام رسان أمراي پدرم، آنچه را كه به آن : گفت! را بيان كن
چون هر دو تسليم شدند ) 102!(خواهي يافت صابرانإن شاءاهللا مرا از 

) 104!(ما ندايش داديم كه اي ابراهيم) 103!(و او را به پيشاني افكند
ما اينچنين پاداش نيكوكاران را مي ! رؤيايت را راست انگاشتي

 ذبحي بزرگو او را به ) 106!(آشكار بود همان آزمايشاين ) 105!(دهيم
) 108!(باقي گذاشتيمو او را براي نسل هاي بعد ) 107!(باز خريديم

) 110!(ما نيكوكاران را اينگونه پاداش مي دهيم) 109!(سالم بر ابراهيم
 صالحو او را به اسحاق كه پيامبري ) 111!(هستو از بندگان مؤمن ما ا
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و از . داديم بركتما هم او و هم اسحاق را ) 112!(است، بشارت داديم
  )103!(ستمكارندو برخي آشكارا به خود  نيكوكارندبازماندگانشان برخي 

نيده در اينجا معلوم مي شود كه جحيم صرفاً آن جهنم معروف كه عامه آن را ش
كافران نيز آن كيفيت سخت را مي شناسند، چراكه مي خواهند ابراهيم . اند نيست

جهيم از ريشة جهم است كه داللت بر عدم راحتي و رهايي . را در آن بيفكنند
به . "يدلُ علَي خالف البشاشَه و الطَّالقَه"و به قول مؤلف مقاييس اللغه، . است

گويي بايد به . رتبه از پايين ترين مراتب وجود استتعبيري ساده تر، اين يك م
ت را از دست ا تياشجايي كه بشّ. عمق رفت، به غلظت بيشتر، به عالَم ثقيل تر

براي همين است كه مي . عاجز مي گردي. مي دهي و آزادي ات زايل مي شود
ن سخن از باال به پايي. گويند برايش بنايي بنيان كنيد تا بدانجا پرتابش كنيم

اما اين حيلة آنها . از آزادي به اسارت. از آسان به سخت. از أعلي به أسفل. است
يعني پايين ترين مرتبة  "أسفل"شان نمي گيرد و خود دچار "كَيد"يا بقول قرآن 
زيرا . زيرا خداوند اراده كرده است كه محبوب خود را به أعلي برد. وجود مي شوند

همان آتشي كه كفار برايش افروخته اند، و چون در . ابراهيم تسليم محض است
زيرا آنجا كه خداست، أسفل . جز خدا و ارادة الهي چيزي نمي بيند، پيروز است

ابراهيم با ظن نيك خود، با ايمان خود ! هر جا كه او باشد، أعلي است! نيست
. "من نزد گمان بنده ام بسر مي برم 1"اَنَا عند ظَنِّ عبدي بِي".روبرو مي شود

سرد و سالمت مي . براي همين آن آتش، آن نيرنگ، برايش بهشت مي شود
رتبة ايماني ات كدام . چه گماني به پروردگارت داري، همان از آنِ توست. گردد
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و همانجا كه خدا هست، . خدا با ابراهيم است. است، با همان روبرو مي شوي
و دگر هيچ . ياگر اين نكته را درك كني، بهشت خود را يافته ا. بهشت است

هر كه هر كاري عليه تو مرتكب شود به خودش بر مي . فريبي بر تو كارگر نيست
انسان  زيرا قانون اينست؛ اگر! آنها خود دچار أسفل شدند. نكته همين است. گردد

اگر بخواهند آبرويش را . الهي را مهجور كنند، خود در جهان مهجور خواهند شد
... اگر كمر به قتلش بندند خود كشته خواهند شد. بريزند، آبرويشان خواهد رفت

آن كه  1"من سلَّ السيف البغيِ قُتلَ بِه". آنچه كنند به خودشان بر مي گردد
  "!شمشير ستم بركشد توسط همان كشته خواهد شد

نكتة ديگر آنكه حال كه ابراهيم در چنين قربي بسر مي برد فرصت را مغتنم 
صالح كسي است كه . از صالحين. مي خواهد "صالح" شمرده از رب اش، فرزند

راه او ايجاد دوستي و وحدت . اهل مداراست. صلح ريشة اوست. در صلح است
. رفتارش با مخلوقات خدا از سر عشق و محبت است. خشونت طلب نيست. است

مرامش، مدارا و . به جنگ و نفرت دامن نمي زند، مروجِ صلح و دوستي است
. يوه اش با همة پديده ها با رحمانيت و رحيميت روبرو شدن استش. آرامش است

صالح است به صلح مي رود و  مصلح خود. عمل به صالحات معنايش همين است
 ابراهيم،. صلح، بهترين است 2"الصلح خَيرٌ"چه به قول قرآن؛ . به صلح مي برد

مي . ستبدنبال خشونت نيست، بدنبال صلح و آرامش ا. مي خواهد "صالح"
فرزند بايد از . پس صالح مي خواهد. خواهد بعد از خود، صلح و صالح بجا گذارد
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مي دهد غالمي كه خود مي  "غالم"اما خداوند به او يك . باشد "صالحين"
از اينجا مي خواهيم بي آنكه وجه اول ! دقت كن. هستم "صابرين"گويد من از 

. شايد با وجهي ديگر آشنا شويم. معاني آيات را انكار كنيم، اندكي به عمق رويم
در معناي باطني آن، نيرويي لطيف، هوشمند و خادم است كه از آن به  "غالم"

آيه اي از قرآن كريم بدين معناي . "فتي"مترادف . نوجوان تعبير شده است
آنجا كه بهشتيان در موقعيت پر نعمت و پر آرامش خويش . لطيف اشاره دارد

اين غالمان مختص . در اطراف آنها حضور دارند به خدمت غالمانيهستند، 
و يطُوف علَيهِم غلمانٌ لَهم كَأنَّهم لُؤلُؤٌ ". براي آنها آفريده شده اند. خودشانند
آنان چون مرواريد در . غالمانشان به گردشان به خدمت مي چرخند( "مكنُونٌ

را حكماي الهي از  اين نيروهاي زنده و هوشمند و نوجوان نام گرفته!) صدف اند
. دير باز مي شناخته اند و هر كدام به نوعي در آثارشان به آنان اشاره كرده اند

فرهنگ هند و يونان باستان و حتي إليايي ها و فيثاغورثي يان جنوب ايتالياي 
نه تنها با خبر بودند بلكه با آنها كارهاي اسراري . قديم از آن با خبر بوده اند

و اين از سنگ نوشته هايي كه در غار اسراري شان . رده اندخويش را پيش مي ب
برخي از اين سنگ نوشته ها مربوط به . در منطقة إليا، كشف شده، آشكار است

پارمنيدس . حكيم اسراري پارميندس است كه مستشرقين آنها را ترجمه كرده اند
زرگي ياد از نوادر حكماي اسراري است كه مورد احترام سقراط است و از او به ب

رازورزانه در آثار خود از  هم سقراط و هم افالطون نيز اشاراتي. مي كند
آنها اين نيروهاي هوشمند، اين نوجوانان جاوداني، اين . جذاب دارند"غالمان"

حكما . نام گرفته گان، اين نيروهاي لطيف و كارآمد را مي شناخته اند "فتي"گاه 
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يك جستجو . رشان به آنها اشاره داشته اندو شعراي واصل ما نيز در آثار و اشعا
حتي سعديِ حكيم نيز اين . كافي است تا به نمونه هاي بسياري برخورد كني

نكته را مي داند كه در شعر خود مي گويد؛ ال تَلُمني في غُالمٍ اَودع القَلب سقاماً 
طر متاسفانه بخا. "مرا در عشق غالمي كه قلبم را ربوده است سرزنش مكن"

و معاني زشت و احمقانه  بدفهمي و جهالت، اين مهم در طول تاريخ تحريف شده
اما اين غالمان، اين نيروهاي هوشمند، تقويت كننده، . اي از آن برداشت كرده اند

يعني مناسب . در ميان آنها نيز بد و خوب است. و جذاب، همه از يك نوع نيستند
به سلوكي پر رمز و ) ع(با خضر) ع(در سورة كهف، زماني كه موسي. و نامناسب

راز مي پردازد، در مرحلة بعد از سوراخ كردن سفينه، خضر يكي از اين غالمان را 
تا اينكه به غالمي برخورد كردند و او آن ( 1"حتَّي إذا لَقيا غُالماً فَقَتَلَه"مي كشد 

ديوار  حتي آن! نام مي برد "نفس زكيه"كه موسي از آن به !). غالم را كشت
دو غالمي كه . بود "غالم"مخروبه را كه بازسازي مي كند باز مربوط به دو 

به ... با اين وجود نيك بودند ولي يي برايشان در كار نبود و. سرپرستي نداشتند
مي خواهد و خداوند در  "صالح"از خداوند فرزند ) ع(ابراهيم. بحث خود باز گرديم

بر اين اساس، اين غالم است كه به . دبردبار مي ده "غالم"اجابتش به او 
اسحاق را بعد از اين ماجرا به . قرباني، اسحاق نيست. قربانگاه برده مي شود

اسحاق، همان فرزند صالح است، نه ! به آيات دقت كن. ابراهيم مي بخشد
بخواهد، بايد "صالح"و ابراهيم نيك مي داند كه اگر چيز ارزشمندي چون! قرباني

به  "غالم"پس آن . بايد متعادل باشد "فديه". دي را تقديم كندقرباني ارزشمن
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اما آن غالم، خود نيك است، تسليم محض است، از اينكه . قربانگاه برده مي شود
جان در راه امر خدا تقديم كند إبايي ندارد، و چنين نيرويي بسيارارزشمند است 

. غالم را مي خرد به واقع جان آن. پس خداوند، ذبح عظيمي بجاي او مي فرستد
فرقي نمي كند، از هر عالَم و در هر . آنكه براي خداست، خدا نيز براي اوست

خداوند محبانش را دوست دارد و از آنها حمايت مي . عالَمي كه مي خواهد باشد
و فقط از او به . براي همين است كه اسم اين غالم را در آيات نياورده است. كند

غالمي را كه خدا . است ياد مي كند "صابران"از كه  "غالم حليم"عنوان يك 
و تَرَكنا علَيه في "و براي همين مي فرمايد . فديه اش را بدهد هميشه زنده است

در روايات اسالمي دو  .است "حيات طيبه"زنده به . او هنوز هست. "اآلخرينَ
 دسته روايت نقل شده كه مفسرين هر كدام بر اساس ذوق و سليقه شان در

است و عده اي ) ع(كه قائل شدند قرباني اسحاق عده اي. تفاسير شان آورده اند
فرض كرده اند و طبعا چون هر مسئلة مشابه ) ع(ديگر كه قرباني را اسماعيل

و نظريه هاي  ديگر، با نظريه پردازي هاي مختلف به مناقشه و مجادله پرداخته
ارد نمي شويم زيرا وجه سومي ما به اين مجادالت و. يكديگر را مردود مي دانند

وجهي كه همة پيروان اديان ابراهيمي و مذاهب . را به تاريخ تفسير ارائه كرده ايم
وجهي كه . اسالمي، بدون تحقير و تحميق يكديگر ميتوانند از آن بهره مند گردند
اگر آنكه به . با سياق آيات و منش قرآني همخواني بيشتري نشان مي دهد

، يك وجود لطيف و نوراني از جنس همانان كه "غالم"ده يك قربانگاه برده ش
قرآن در بهشت توصيف نموده باشد، هم اسمعيل و هم اسحاق هر دو از او بهره 

پس به اعتباري هر . خدايند "صالح"بندة  زيرا هر دو. هر دو در ارتباط اند. مندند
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زيرا وجه . شدو تناقضي در كار نبا. دو دسته روايات مي تواند درست تلقي شود
چون رأس مثلثي، دو زواية قاعده خود را . سوم بر فراز آن دو وجه ايستاده است

  .پوشش مي دهد و بر آنها بركت جاري مي كند

اما در . سعي به معناي تالش و كوشش است. است "مقام سعي"نكتة ديگر 
. داردبه چيز خاصي اشاره . اينجا با الف و الم آمده است. اينجا هر تالشي نيست

تعلقات، رنج . براي رهايي از رنج است. اين سعي، تالش براي واصل شدن است
اين سوره، سورة . رها شوي. تو بايد آزاد شوي. اند، كوچك و بزرگ ندارد

و براي . كار را بايد همينجا تمام كني. سورة خالص شدگان. مخلَصين است
به اين مقام رسيده بايد . نيازمندي "سعي"خالص شدن از هر غيري، به اين 

اگر ! آيا حاضري؟. مقامي كه حاضري از عمق وجودت هر تعلقي را بزدايي. باشي
  !حاضري تو در مقام سعي، مقام گرفته اي

در علوم باطني است كه از قديم االيام مورد  يكي از روش هاي مهم "قرباني"
. فديه دهيتوجه بوده است، اگر چيز ارزشمندي بخواهي، بايد چيز ارزشمندي را 

اما بسياري در طول تاريخ، قرباني را ! مفهوم قرباني اين است نه كشت و كشتار
انگار برايشان هيچ معنا و مفهوم ديگري در كار . صرفاً ريختن خون مي دانند

قرباني در معناي بلند خويش، بريدن از تعلقات . گويي از مغز معنا غافل اند. نيست
چون دل بِكَني و . ترين و ارزشمند ترين آنهاستو بزرگترين تعلقات، جذاب. است

ارزشي مضاعف . تقديم خدا كني، به واقع از دست نداده اي، بدست آورده اي
زيرا قيمتش را . به آني وصل مي شوي. قرباني را، قُربِ آني گفته اند. گرفته اي

يش را و آنكه خود را به قربانگاه خدا آورد، در واقع خوديت متعالي خو. پرداخته اي
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اين مردن قبل از مرگ بسيار مهم . قيمت وصل، نبود توست. بدست آورده است
اما با اين ذهن تاريك، با اين نفس، با اين منيت، . تو بال پرواز مي يابي. است

و چون بتواني اين ذهن مخرّب و منيت ساز را كه در سرت خدايي  .هيچي نيستي
و در اين صورت همه . كرده اي مي كند، قرباني كني، ذبح بزرگي را تقديم

  .واصلي. كلي. چيزي

انَّه من "او از بندگان مؤمن ماست "مي فرمايد؛ ) ع(ابراهيم نكتة ديگر آنكه، در بارة
نمي گويد . استفاده نمي كند "كان"باز در اينجا نيز از فعل ناقص . "عبادنَا المؤمنينَ

هم اكنون و در بهترين . يم زنده استابراه. از بندگان مؤمن ما بود، مي گويد هست
اين بزرگان را كه در سورة صافات اينچنين با جملة اسميه از آنها ياد . كيفيت حيات

و اين يكي از نكات اسراري اين . دست اندر كارند. حيات دارند.مي كند، همه زنده اند
د، عين بركت خداون ."و باركنَا"داده است  "بركت"خداوند به اينان . سوره است
يك واژة صرف . بركت، نيرويي زاينده است. باعث فزوني نعمات است. زندگي است

. زنده و پوياست. نيست، يك مفهوم ذهني نيست، چيزي است كه جريان مي يابد
صاحب اين بركت آنچه بخواهد به موقع . و نواقص را رفع مي كند راجذب، خوبي ها

. سرچشمه اش آنجاست. دا مي جوشداين بركت در وجود اولياء خ. در خدمت اوست
و اين اولياء الهي چنانچه . "ال تَحزَن إنَّ اهللاَ معنا"به قول قرآن . زيرا خدا با آنهاست

بركت و . إذن داشته باشند مي توانند آن را در وجود ديگري نيز به جريان بيندازند
. ني استمشتقات آن در قرآن كريم از كلمات توانمند وكاربردي اين كتاب آسما

برخي با اين نيرو به نيكي و . همچنانكه در ديگر كتب آسماني نيز چنين بوده است
و تاريخ شاهد . نيكوكاري مي روند و برخي نفساني رفتار نموده به خود ظلم مي كنند

  .چنين صحنه هاي تاريك و روشن، بسيار بوده است
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َناُمهَا َوقـَْوَمُهَما ِمَن  ﴾١١٤﴿وَن َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلى ُموَسى َوَهارُ  َوَجنَّيـْ
ُهْم َفَکانُوا ُهُم اْلَغالِِبَني  ﴾١١٥﴿اْلَکْرِب اْلَعِظيِم   ﴾١١٦﴿َوَنَصْرَ

َناُمهَا اْلِکَتاَب اْلُمْسَتِبَني  َوَهَديـَْناُمهَا الصِّرَاَط  ﴾١١٧﴿َوآتـَيـْ
َسالٌم  ﴾١١٩﴿يَن َوتـَرَْکَنا َعَلْيِهَما ِفی اآلِخرِ  ﴾١١٨﴿اْلُمْسَتِقيَم 

َّ َکَذِلَک َجنْزِی اْلُمْحِسِنَني  ﴾١٢٠﴿َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن  ِإ
َ اْلُمْؤِمِنَني  ﴾١٢١﴿   ﴾١٢٢﴿ِإنـَُّهَما ِمْن ِعَباِد

آنها و قوم شان را از آن ) 114(ما به موسي و هارون نعمت عطا كرديم
ز و ياري شان كرديم تا پيرو) 115!(رنج بزرگ نجات بخشيديم

و به صراط مستقيم ) 117!(و آنها را كتاب مستَبِين داديم) 116(شدند
و نام نيكشان را در نسلهاي بعد باقي ) 118(هدايتشان نموديم
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ما نيكوكاران را اينگونه ) 120!(سالم بر موسي و هارون) 119!(گذاشتيم
  )122!(زيرا آندو از بندگان مؤمن ما هستند) 121!(پاداش مي دهيم

هارون، به تعبيري مكمل . دو روح از يك منشأ واحدند) ع(هارون و) ع(موسي
، اين "أخ"اين . اين رسالت عظيم با وجود مكمل پيش مي رود. موسي است

همچنان كه آن برادر . برادر، اين روح مكمل، اين هارون، بسيار مهم است
آنچنان مهم كه اگر برادران . ، آن ديگر مكمل، بنيامين، مهم است)ع(يوسف

او را در سفر بعدي با خود نياورند از منّ و عطاي يوسف بي نصيب  يگر،د
مي فرمايد تو براي ) ع(پيامبر عظيم الشأن اسالم نيز خطاب به علي! خواهندبود

، "أخ"اين را در علوم باطني و روحي، . من بمنزلة هارون براي موسي هستي
. برادر متعارف نيست منظور. برادري نيست اما اين اشاره به هر. برادر، گويند

 "أخ". سخن از يك همكار روحيِ قدرتمند است. اشاره به امري باطني دارد
، يعني برادر و خواهر، در علوم روحي و باطني، اشاره به دو نيروي "أخت"و

توانمند و قابل اعتماد ذكر و انثي است كه به موقع در امور آسماني و روحي از 
ر بسياري از ماجراهاي اسراري نقش نيروي مكمل آنها د. آنها استفاده مي گردد

را ايفا مي كنند، در برخي از امور فعال به نظر مي رسند و در برخي ديگر انگار به 
و بدين سان صاحب رسالت را . ظاهر به سكوت رفته اند، اما هميشه در كارند

او ! موسي قبل از اينكه به رسالت رود، ميداند كه چه بخواهد. تقويت مي نمايند
او هارون را مسئلت مي . "هارونَ أَخي"! خواستار اين نيروي مهم و مكمل است

ابراهيم، لوط را و پيامبر اسالم، علي ! عيسي، شمعون را! يوسف، بنيامين را! كند
  . سالم اهللا عليهم أجمعين! را
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. يك الوي است. او كاهن اعظم است. هارون مسئول بخش باطني امور است
جز او و جز كساني كه او تعيين مي كند . ي خيمة مقدس با اوستمديريت اسرار

قدس . رؤساي قبايل باشد از حتي اگر. كسي حق ورود به قدس األقداس را ندارد
او همواره ! آن است "قلب". األقداس حساس ترين بخش خيمة مقدس است

روح اش براي . كارش همين است. مشغول امور حساس و پيچيدة باطني است
اين آية شريفه به ما گويد؛ كه خداوند به موسي و . مور تربيت يافته استاين ا

اين نعمت را مي تواني از منّ و . هارون منت گذاشته و نعمت عطاشان كرده است
سلوي، آن مائدة آسماني بگيري تا بسياري از اين توانايي ها و آگاهي هاي 

زيرا . و اسراري بوده اند به واقع در آن زمان آنها قويترين مردان باطني. باطني
خداوند . آنكه خدا با او باشد، شكست ناپذير است. "انّي معكُما". خدا با آنها بود

رهايي  "رنج بزرگ"با انواع امدادهاي غيبي خود آنها ياري مي دهد، تا از آن 
رنج عدم . رنج بندگيِ غير. رنج اسارت! رنج بزرگ كدام است؟! دقت كن! يابند
م اين كارهاي سترگ، تمام اين معجزه هاي إعجاب برانگيز، تمام اين تما. آزادي

براي نمايش . آگاهي هاي باطني، در خدمت آزادي و براي رهايي بوده است
. براي آزادي بوده است. براي قدرت طلبي و برتري جويي نبوده اند. نبوده اند

قيقي در آزادي زيرا بندگي ح. براي رهايي انسان از يوغ انواع بردگي بوده است
خداوند رهايي را نشانه . انسان آزاد، مد نظر خداست. مي جوشد و گُل مي دهد

و به ياد داشته باش كه اين سورة مخلَصين . پس اين قوم را مي رهاند. رفته است
يك سالك، بايد از هر نوع اسارت . رهايي يافته گان. سورة خالص شدگان. است

رها شدن از . رها شدن از فرعون وجود. ستسلوك براي رهايي ا. رهايي يابد
امكانپذير  "مطلق"تا اين رهايي محقق نشود، وصل آگاهانه به . جنُود نفساني او
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آنها . كاري كه موسي و هارون دست اندر كار آنند، چنين مفهومي دارد. نيست
كل داستان حكايت . دست اند كار پرورش و رهايي انسانهاي به اسارت رفته اند

رهايي بيروني آنگاه كه . و اين رهايي ابتدا بايد در درون اتفاق بيفتد. است رهايي
زيرا . آرامش بخش نيست. درونت هنوز اسير است، بي فايده و بي ثمر است

قبل از هر رهايي ما بايد از اسارت ذهن هايمان . نجات واقعي حاصل نشده است
جودمان را بي خواهش و "قارون". درونمان را غرق كنيم "فرعون". آزاد شويم

درسي را كه حكايت موسي و . وجودمان را خالي از مكر نماييم "هامان". كنيم
غرض يك . غرض قصه پردازي نيست. هارون مي دهند چنين درسي است

نائل  "مطلق"به . متعالي گشتن. يك پرواز بسوي خود شدن. سلوك جانانه است
براي همين است كه . واهيم بودخ "رنج بزرگ"جز اين باشد ما همواره در . آمدن

. مستبين، كتاب روشنگر است. عطا مي كند "مستَبِين"خداوند به آنها كتاب 
كتابي كه در هر . طلبِ بيان. همان بيان است كه به صيغة استفعال در آمده است

اين كتاب . موقعيت مي توان سراغ آن رفت و آگاهي هاي الزم را از آن بر گرفت
كالم . وحي كه نمي ميرد. مراد وحي زنده است. قي استاست كه تورات حقي

مراد آن نوشته ها كه در طول تاريخ تحريف شده اند . زنده كه مردني نيست
براي همين . زنده است. ناطق است. است "بيان"داراي . است "مستبين". نيست

در . كتاب مستبين در سينة اولياء خداست. زنده، روشنگر است. روشنگر است
هر كه برخوردار از كتاب زندة خداست، هدايت يافته و . انسان كامل استسينة 

و قرآن، مقام . كارش همين است. زيرا كتاب زنده، زنده مي كند. رستگار است
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هر چيزي در آن بيان شده . است 1"تبيانَاً لكُلِّ شَيء". جمع اين كتاب زنده است
بزرگ است كه فرمان مي يك روح بزرگ، يك كتاب زندة . است "تبيان". است
پس بديهي است . او همه را تحت پوشش قرار داده است. دو يا چند نيست. راند

. "و تَرَكنَا علَيهِما في اآلخرينَ"كه موسي و هارون هم شامل اين آية شريفه اند 
چه باز مي ! خدا بر آنهاست "سالم"چه . در حيات طيبه اند. آنها نيز زنده اند

مي . "؛ اين دو از بندگان مؤمن ما هستند"هما من عبادنَا المؤمنينَإنَّ"فرمايد 
  .چه جمله اسميه است. هنوز هستند! گويد، هستند و نه بودند
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ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأال تـَتـَُّقوَن  ﴾١٢٣﴿َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني 
اهللََّ  ﴾١٢٥﴿َأْحَسَن اْخلَاِلِقَني  أََتْدُعوَن بـَْعال َوَتَذُرونَ  ﴾١٢٤﴿

ِئُکُم األوَِّلَني  َ بُوُه فَِإنـَُّهْم َلُمْحَضُروَن  ﴾١٢٦﴿َربَُّکْم َوَربَّ آ َفَکذَّ
َوتـَرَْکَنا َعَلْيِه ِفی  ﴾١٢٨﴿ِإال ِعَباَد اهللَِّ اْلُمْخَلِصَني  ﴾١٢٧﴿

ِسَني  ﴾١٢٩﴿اآلِخرِيَن  َ َّ کَ  ﴾١٣٠﴿َسالٌم َعَلى ِإْل  َذِلَک ِإ
َ اْلُمْؤِمِنَني  ﴾١٣١﴿َجنْزِی اْلُمْحِسِنَني    ﴾١٣٢﴿ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد

چرا حرمت خدا : پس به قوم خود گفت) 123!(و الياس از رسوالن است
آيا بت بعل را به خدايي مي خوانيد و آن بهترين ) 124!(نگاه نمي داريد؟

ردگار شما و پروردگار خداي يكتا، پرو) 125!(آفرينندگان را وا ميگذاريد؟
پس تكذيبش كردند و در نتيجه همه شان در ) 126!(نياكانتان است

ما نام نيك ) 128!(مگر بندگان مخلَص خدا) 127!(عذاب حاضر شدند



 

  )98( 

 در شرح معاني سوره صافات

) 130!(سالم بر إل ياسين) 129!(اش را در نسلهاي بعد باقي گذاشتيم
ز بندگان براستي او ا) 131!(ما نيكوكاران را اينگونه پاداش مي دهيم

  )132!(مؤمن ماست

، پيچيده در )ع(اين ده آية شريفه، آيات مهم و اسراري است چه شخصيت الياس
است كه كتاب مقدس به بزرگي از او ياد ) ع(او همان ايلياي نبي. اسرار است
رسولي با قدرتي خارق العاده و موجد كارهاي شگفت، كه هنوز زنده . كرده است

. رسولي برخوردار از روحي بزرگ و نوراني. مايداست و سالكان را ره مي ن
بسياري از پيران طريقت و سالكان در طول تاريخ، اين بزرگمرد را ديده و در 

بسياري از مكتوبات تاريخي . موقعيت هاي مختلف سلوك از او بهره مند شده اند
كه به شرح احوال پيران و مشايخ طريقت پرداخته اند، مملو از حكايت هاي 

از اينكه او دقيقاً چه كسي است تا كنون نظرات . گون از اين بزرگمرد استگونا
برخي او را همان . يكي مي دانند) ع(برخي او را با خضر. گوناگوني نقل شده است

مي دانند كه در كتاب مقدس نامش اُخنُوخ است و ) ع(ادريس نبي از نوادگان آدم
برخي او را . را خود عهده دار شودتا آموزشش  خداوند او را با خود به آسمان برد

، يعني كسي كه سه بزرگيِ نبوت، حكمت و قدرت را "مثلث العظمه"هرمس 
در علوم باطني برخوردار از شخصيتي پر  كسيكه. يكجا در خود دارد، مي دانند

كسيكه بسياري از عجايب بازمانده از دوران پيشين چون ساخت . رمز و راز است
به او  ونه، و همچنين بسياري از علوم دقيقه و غريبه رااهرام و معابد رصد گ

حسا ب ابجد و جفر و حتي  كسيكه علم نجوم و وضعيت كواكب،. نسبت داده اند
شناخت و كاشت گياهان دارويي، معدن يابي، تجزيه و تركيب عناصر، كيمياگري، 
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او  را به و بسياري از مقوالت باطني... طب روحاني، انرژي زايي و روح زايي
با يكي از شخصيت هاي  گويي هر كس تالش كرده تا او را. منسوب مي دانند

اما من به شما مي گويم كه او . يا همان بينگارد. بزرگ آسماني مترادف كند
رسيده به چشمة خويش . كس ديگري جز خودش نيست. او خودش است. كيست
و اين از نامش  .او وابسته و پيوسته به خداست. واصل به ذات حق تعالي. است

. نام خداست "إل"و . پيوسته است "إل "ياسي كه به. ياس+ إل . نيز هويداست
معروف و  همانطور كه پيشتر هم گفتم اين نام از ديرباز و در ميان اقوام مختلف

به واقع معروفترين و پرتكرار ترين نامي كه بر سنگ نوشته ها . مشهور بوده است
اهللا اسم ذات همين خداي يكتاست كه . ات ديگر آنستيافته اند، إل و إله و مشتق
اين . ياسي كه وابسته و پيوسته با خداست. ياس+ إل . جز او هيج خدايي نيست

انسان . اين نماد انسان كامل است. گُل، اين ياس، در اُلوهيت شكوفا شده است
چه . الياس، اشاره به انسان كامل است. ثمرة آن است. كامل، گُل هستي است

ياسين رسيده  و .شكوفا شده است. كسيكه به بار نشسته است. خود كامل است
در تمام . رائحه گرفته از او. به اصل. به چشمة خورشيد. به روح بزرگ است

يك روح بزرگ ! نه دو و نه چند. هستي يك روح بزرگ است كه فرمان مي راند
ه دست اندركار يك روح بزرگ است ك. است كه تمام هستي را در بر گرفته است

همه از بزرگ و كوچك به اين روح بزرگ وابسته . و آن روح خداست. تعليم است
تعليم از او مي گيرند، چه اين نكته را . حيات و جنبندگي شان را از او دارند. اند

هر كه در هر عصري به اين روح بزرگ وصل گردد و يا به ! بدانند يا ندانند
به منبع اصلي متصل گشته . برده است. استوصلش آگاه شود، كارش كارستان 
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كرامات و معجزات و خوارق عادت، فقط از . به مركزيت دست يافته است. است
و هر كس كه در اختيار اين روح . منبعث از اوست. اين روح بزرگ سر مي زند

. چه تسليم بي قيد و شرط اوست. بزرگ قرارگيرد، مجراي اوست، مظهر اوست
 "تسليم محض"هر كه باشند، در هر عصري و نسلي، بخاطر بزرگيِ بزرگان، 

هر آنچه كه تاريخ از معجزات و كرامات ديده و نقل كرده، همه . شان است
ال حولَ و ال قُوه إلّا "شعار . منبعث از يك نيرو و يك مركز يگانه بوده است

هر كه تسليم حقيقت محض شد، . هميشه جاري بوده و جاري هست "بِاهللاِ
پس مجراي . و الياس، تسليم محض خداست. كارش گرفت. زنده شد. بزرگ شد

رسول . او همانطور كه قرآن مي گويد از مرسلين است. قدرت نمايي او نيز هست
صاحب رسالت كسي است كه . رسول كسي است كه صاحب رسالت است. است

تا آنجا كه از  .امري آسماني كه به ديگران نيز ارتباط دارد. كاري براي انجام دارد
بوده  كتب مقدس دانسته مي شود، حضور او همواره در مراحل حساس تاريخ

مي گرفتند اين ) ع(يكي از ايرادهايي كه خاخام ها و رِبيون يهود به مسيح. است
، بايد )همان مسيح("ماشيح"بود كه مي گفتند طبق گفتة تورات، قبل از ظهور 

اين نكته و ! نكرده پس تو مسيح نيستيالياس ظهور كند، و چون الياس ظهور 
نكات مشابه ديگر به ما مي فهماند كه ظهور او همواره در مواقع حساس است 

پاسخشان را ) ع(البته طبق گفتة انجيل، مسيح. در پيش است "أمر"جايي كه 
اين ! بود و شما او را نشناختيد) ع(همان الياس) ع(اينگونه مي دهد، كه يحيي

خ هاي راز و رمز گرايانه، بدان اشاره دارد كه حضور وظهور چنين پرسش و پاس
الياس در مواقع حساس و مهم هر دوره ميتواند با چهره يا اسامي متنوعي محقق 

شايد يكي از داليلي كه همواره پژوهشگران را در مورد اينكه او كيست،به . شود
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اتفاقي آسماني  الياس آنگاه به ظهور مي نشيند كه. اشتباه مي اندازد همين است
 در زمان.گويي او آماده كنندة بستر اين اتفاق است. در شرف وقوع است

نقشي تاثيرگذار بر قوم بني  نيز بر طبق كتاب عهد عتيق، "أخاب "پادشاهي
در يك حكايت اسراري كه عهد . است "بعل"او كوبندة بت . اسرائيل داشته است

لهي، يك گاو تكه تكه شدة قرباني را عتيق آن را بيان داشته، او با قدرت نمايي ا
كه در قربانگاه به دستور خود او بارها بر روي آن و هيزم هاي مهيا شده براي 

پس از آن نيز انبياء بت . سوزاندش، آب ريخته اند، به دعايي آتش زده مي سوزاند
بعل را كه ناتوان از چنين كاري بودند و عمري مردم را به گمراهي و به پرستش 

چگونه بتي است  "بعل"در اينكه . عل كشانده بودند، به هالكت مي رساندبت ب
در كتب اساطيري سخنهاي متفاوتي نقل شده كه بيشتر شبيه افسانه اند و در 

اما آنچه را كه بيانش مفيد فايده به نظر مي . قصد تكرار آن نيست اين مجال
متعارف پيش از آنكه يك بت جسمي چون بت هاي  "بعل"رسد اينست كه 

زيرا در ميان قوم متدين بني اسرائيل . ديگر باشد، يك بت ديني و مفهومي است
قومي كه خداشناس . كه موسي برايشان زحمات فراوان كشيده، بارز شده است

براي همين است كه مي گويم بايد يك بت . بوده اند و معجزات بسيار ديده اند
! يك ذهن بيمار. رفته استمفهومي باشد بتي كه در بستر ذهني آنها شكل گ

قومي كه خداشناس بوده اند و حتي برخي از انبياء الهي در ميانشان حضور داشته 
اين چه مفهومي مي تواند ! اند، به بعل پناه مي بردند و براي او قرباني مي كردند

آنها بعل را باعث ! آيا ذهن و ذهنيات شان بشدت بيمار نيست؟! داشته باشد؟
غيري كه ! يك توجه به غير! و رفاه و باروري مي دانسته اند خوشي و فراواني
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يك ! يك خرافه است! اصالت ندارد و پرورش يافتة ذهن تاريك انديش است
از اين ) ع(و ايليا. اعتقادي كه توهين به خداي حقيقي است! اعتقاد بي اساس

كت توهين نمي گذرد و انبياءشان را يعني مروجان شيطان صفت شان را به هال
حال . آن هم درست در سرزميني كه خود در آن تحت تعقيب است. مي رساند

آيا ( اين آية شريفه از زبان الياس مي گويد؛ أتَدعونَ بعالً و تَذَرونَ أحسنَ الخالقينَ
بعل را به خدايي مي خوانيد و خدايي كه بهترين آفريننده هاست را وا مي 

در واقع رنج و . يگانه پرستي واقعي. ار استالياس يك موحد تمام عي!) گذاريد؟
و در امر توحيد، مصمم و با . درد بشر را ترك يگانه بيني و يگانه پرستي مي داند

خداي ("اهللاَ ربكُم و رب ءابĤئكُم االَولينَ"تا جايي كه مي گويد؛ . غيرت است
. يك كار تنزيهي استكار او !) يگانه، پروردگار شما و پروردگار نياكانتان است

او موحدي مبارز است كه با تمام قوا به ستيز عليه دوگانگي و . اهل شرك نيست
و يك روح را . او به هيچ خدايي جز خداي يگانه قائل نيست. چندگانگي مي رود

اين آيات به ما هشدار مي دهد كه ! مي شناسد و آن روح بزرگ الهي است
زيرا تكذيب . "فَإنَّهم لَمحضَرُونَ"! عذابتكذيب او مساويست با حاضر شدن در 

و طبعاً يارانش . چه او جز يگانگي سخني ندارد. او، تكذيب يگانگي است
إل ". "إلّا المخلَصينَ"مخلَصين اند، همانها كه از هر عذابي رهايي يافته اند

يفه زيرا طبق آيات شر. رهايي يافته گانِ رهاننده اند. مخلَصين اند همان "ياسين
مگر جزمخلَصين كسي . "!إال المخلَصينَ! جز مخلَصين كسي رهايي نيافته است

. مخلَصين را ببين! كجا مي روي، نگاهت را به چه دوخته اي؟! باقي مانده است؟
و اين مخلَصين را از ابتداي اين تفسير به ... از مخلَصين شو. مخلَصين را نشانه رو
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! و اين تفسيري نيست كه فقط يكبار آن را بخواني! انحاء مختلف شرح گفته ام
  !خود داني

گاه او را پير درياها ناميده اند گاه پير . او در عالَم معنا داراي اهميتي ويژه است 
و اليقان را واصل مي . رهاننده است. سالك پرور است! برّي و بحري. خشكي

ه طور خاص مطرح شده و از اين روست كه نام او نيز در اين سورة خاص، ب. كند
تعداد انبياء و رسوالن خدا را خود خدا مي داند، اما در اين سوره فقط تني . است

و اين . زنده بودن همراه است يادي خاص كه با. چند از آنان به نام ياد شده اند
را نيز چون انبيائي ) ع(خداوند الياس. خود نكته ايست كه نبايد به آن بي توجه بود

إنَّه من "آنها سخن گفتيم، زنده قلمداد مي كند و باز مي فرمايد  كه پيشتر از
مي  "سالم"و بر إل ياسين !) هستاو از بندگان مؤمن ما ( "عبادنَا المؤمنينَ

حيات بخش و مملو از امنيت . ي كه خود بهترين پاداش هاست"سالم". فرستد
  .همه در بندند "مخلَصين" تنها مخلَصين اند كه رهايي يافته اند وجز زيرا. است

  

  

  

  

  



 

  )104( 

 در شرح معاني سوره صافات

  

  

16  

  

َناُه َوَأْهَلُه َأْمجَِعَني  ﴾١٣٣﴿َوِإنَّ ُلوطًا َلِمَن اْلُمْرَسِلَني  ِإْذ َجنَّيـْ
ُمثَّ َدمَّْرَ اآلَخرِيَن  ﴾١٣٥﴿ِإال َعُجوزًا ِفی اْلَغاِبرِيَن  ﴾١٣٤﴿
ِ  ﴾١٣٧﴿َوِإنَُّکْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحَني  ﴾١٣٦﴿ للَّْيِل أََفال َو

  ﴾١٣٨﴿تـَْعِقُلوَن 

پس او و تمامي اهلش را نجات ) 133!(و لوط نيز از رسوالن است
سپس آنها ) 135!(مگر پيرزني كه با بازماندگان باقي ماند) 134!(داديم

 و نيز) 137!(شما، صبحگاهان بر آنها مي گذريد) 136!(را هالك كرديم
  )138!!(نيدچرا در اين نكته تعقل نمي ك !شبانگاه

اما چرا آنها ! ما هر صبح و شام بر آنها مي گذريم! است آياتي عجيب و اسراري 
. عجله نكن... ؟!؟ به چه چيز اشاره دارند!اين آيات چه مي گويند! را نمي بينيم
  .شروع كنيم) ع(بگذار با لوط. بايد تعقل كرد



    

 
 

 تفسير رهايي

)105(

ن همواره و همانطور كه پيشتر گفتيم رسوال. نيز از رسوالن است) ع(لوط
امري كه شخصي نيست، همگاني . ي دارند كه با ديگران در ارتباط است"امر"

و پيشتر گفتيم . لوط برادر زادة ابراهيم است. است و جماعتي را در بر مي گيرد
) ع(همچون هارون. و از نيروهاي مكمل است) ع(خود پيرو ابراهيم) ع(كه لوط

مي آيد او با خدم و حشم خود در  آنچنانكه از ظاهر تاريخ بر). ع(براي موسي
شهري كه مردمانش عيوب . شهري بنام سدوم در درة اردن جاي مي گيرد

. مردماني خسيس، مهمان ناپذير و مشهور به آميزش با نران. نفساني بسيار دارند
شهرشان را . خداوند بر آن مي شود كه آنها را مجازات كند و اينكار را مي كند

البته همسرش نيز كه . مه هالك مي شوند بجز لوط و اهلشه. زير و رو مي كند
اين ظاهراً . در اينجا به لفظ عجوز از آن نام مي برد جزو نجات يافته گان نيست

همان كه تواريخ . "وجه اول"همان . ظاهري از ماجراست كه اكثراً نقل كرده اند
ار كنيم مي اكنون ما بدون اينكه وجه اول را انك. ديني از آن سخن گفته اند

ميخواهيم تا آنجا كه . خواهيم عميق تر شويم، ميخواهيم در آيات تدبر كنيم
  . ممكن است ببينيم اين قضيه چه وجوه نامكشوف ديگري دارد

به تعبيري، وجود . بزرگان، وجود آدمي را اليه اليه چون پياز مشاهده كرده اند
رت مثبت و منفي يا آدمي داراي كالبدهاي مختلفي است كه يكي در ميان بصو

زيرا اين . ذكر و انثي به هم بافته شده اند تا از يك انسجام واحد برخوردار باشند
قطب هاي همنام  .قطب هاي ناهمنام اند كه مي تواننديكديگر را جذب نمايند

آنها انرژي هاي يكديگر را دفع نموده و بالنتيجه انسجامي وجود . اينگونه نيست
همين بدني است كه هر روزه . ، كالبد جسمي استالبداولين ك. نخواهد داشت
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كه با . اين كالبد براي نرينه ها، مذكر و براي مادينه ها، مؤنث است. شاهد آني
. نيز گفته مي شود "منفي"و  "مثبت"توجه به نامگذاري قطب هاي انرژيايي، 

اين صرفاًيك تقسيم  .توجه كن. اين مثبت و منفي به معناي خوب و بد نيست
بدن نرينه را مذكر يا  بر اين اساس؛ .فاز و نول چيزي شبيه. بندي انرژيايي است

انسان، كالبد احساسي  دومين كالبد. و بدن مادينه را مؤنث يا منفي گويند -مثبت
مركز احساس و . از جسم سخت نيست. اين كالبد انرژيايي است. عاطفي اوست
م در هر كس به عكس كيفيت كيفيت اين كالبد يا اين الية دو. عواطف توست

يعني در آنكه بدن نرينه دارد، كالبد عاطفي اش أُنثي يا منفي . كالبد اولش است
براي همين . و در آنكه بدن مادينه دارد، كالبد عاطفي اش ذَكَر يا مثبت است –

زيرا از كالبد عاطفي قوي . است كه عواطف زنان بسيار قوي تر از مردان است
دوباره اين كالبد در هر . كالبد يا الية بعدي، كالبد ذهني است. تري برخوردارند

يعني براي مردان دوباره مي شود مثبت يا . كس به خالف كالبد قبلي اش است
و دقيقاً از اين روست كه مردان در فهم . ذَكَر و براي زنان مي شود منفي يا أُنثي

يزبيني ها و موشكافي ها حال آنكه زنان در ر. كليات و جهت يابي ها توانمند ترند
همينطور تا مي رسد به كالبد روحي كه در اينجا دگر مثبت و منفي  .دقيق ترند

خود، واحد . فراتر از ذَكَر و اُنثي است. زيرا روح، فراتر از مثبت و منفي است. ندارد
به واقع اين روح است كه همه را در بر گرفته و تمامي كالبدها را . و منسجم است

اين روند طبيعي وبه هنجاري است كه اهل مشاهده در اغلب . دهد پوشش مي
دقيقاً به سبب چنين ساختاري است كه يك زن و مرد . نموده اند مشاهده انسانها

هر كدام وجهي دارند كه ديگري براي كمال خويش . به يكديگر جذب مي شوند
و يگانه مي اگر كسي كفو خود را بيابد، در هم فرو رفته . به آن نيازمند است
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اين ساختار در وجود كسي مختل شده باشد و نداند كه مثبت يا  اما اگر. شوند
منفي است، يا هم مثبت باشد و هم منفي، اينچنين شخصي دچار دوگانگي شده 

زيرا اصل بر يگانگي و انسجام . بيماري است. دوگانگي ناهنجاري است. است
اقدام كرده تا به  روحي خود وو چنين كسي بايد نسبت به معالجة جسمي . است

اين . جز اين باشد رنج خواهد كشيد. يكي شود. منسجم شود. يگانگي نائل شود
اما . در رابطه با كساني است كه در جسم و درونيات خود، دوگانگي مشهود دارند

آن كس كه مشخص است كه ذكر است يا انثي، مثبت است يا منفي، و صرفا 
موافق مي رود، اين ديگر مبحثي مربوط به  بخاطر هوي و هوس سراغ جنس

شهوتراني و الابالي گري است كه نوع بيماري اش با ناهنجاري قبلي متفاوت 
اينچنين كسي را نبايد با كساني كه عارضه اي در كالبد جسمي يا ديگر . است

آنها كه قطب هاي كالبدهاي .كالبدهاي رواني شان وجود دارد، اشتباه گرفت
طبيعت آنها را بسوي ديگري . ل است، داراي حكايتي ديگرنددروني شان مخت

موضوع آنها يك بحث . مقصر نيستند و نبايد آنها را شماتت كرد. رانده است
حكيم حاذق مي . تخصصي و حكيمانه است و هر كسي حق ورود به آن را ندارد

پنهان اما اين گروه ديگر كه صرفاً شهوتران اند و اغلب خود را پشت آنان . خواهد
. اينان، ناهنجاري هاي كالبدي ندارند، اسير شهوت اند. كرده اند از جنسي دگرند

مرد باشد . را از هر نوعي كه باشد جايز ميدانند و از آنجا كه انواع دارند شهوتراني
اينها ... يا زن، كوچك باشد يا بزرگ، پدرباشد يا مادر، سگ باشد يا خوك

هر چه كه  شهوتراني دلخواه شان است نيست مهم هيچكدام برايشان مسئله
اميال شان را به رسميت  از هر فرصتي استفاده مي كنند تا جهان، و. باشد
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. اين عده پشت آن عده كه داراي ناهنجاري طبيعي اند پنهان گشته اند. بشناسد
و خواهان آنند كه دمكراسي جهاني . شر را هم بيشتر همينها به پا مي كنند

ن را به رسميت بشناسد و آنها و اعمالشان را نابهنجار و حقوق شهوتراني شا
كار از . اين اتفاقي است كه در جهان در شرف وقوع است! خالف طبيعت نخوانند

ارتباط براي چنين كسي، به . پستو گذشته و به سطح خيابانها كشيده شده است
و امري وجودي . معناي كمال روحي و جسمي نيست، به معناي بقاي نسل نيست

و البته برخي هم فقط ميخواهند . به معناي شهوتراني دلخواه است. مقدس نيست
بايد ! متفاوت باشند يا متفاوت به نظر برسند، حال به هر قيمتي كه ميخواهد باشد

همه چيز زوج آفريده . دانست كه روند كلي طبيعت، بر اساس قانون أزواج است
حتي ). و از هر چيزي جفت آفريديم( 1"ينِومن كُلِّ شَيءخَلَقنا زوج". شده است

حكايت يين و يانگ، ذكر و انثي، . مثبت و منفي دارند. انرژي ها هم زوج دارند
حيات و ادامة حيات با . هستي است مثبت و منفي، يك جريان قابل مشاهده در

هر دوچيزي را . زوج، معناي مكمل دارد. استمرار دارد. اين روند به پيش مي رود
آن را گويند كه در بستر كمال، در بستر استمرار حيات،  زوج .مي گويندزوج ن

يعني هر آنچه را كه ديگري براي ادامة . پوشش دهندة مكمل خويش است
و . تكميل مي كند. بقايش به آن نياز دارد آن ديگري دارد و تقديم مي كند

ين را مي ا. بدينسان است كه حيات مي آفريند و اين چرخه به گردش در مي آيد
گويند روند طبيعي كه در همه جانداران و حتي انرژي هاي غيرهوشمند نيز قابل 

. حتي در فيزيك كوانتوم هم هيچ ذرة مطلقاً مفردي وجود ندارد. مشاهده است
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. در آنجا نيز مبحث مثبت و منفي جاري است. زوج دارد. مكمل دارد
خنثي كنندة . استمضمحل كنندة حيات . همجنسگرايي، حيات آفريني نيست

و در عين حال توليد كنندة انرژي . دفع كننده و از بين برنده است. نيروهاست
آنگاه كه انرژي هاي ناهمگون و ناهماهنگ تركيب شوند، با خنثي . مخرب است

كردن خود، انرژي مخرب سومي را به وجود مي آورند كه گاه ويراني هاي جبران 
مبحث انرژي ها در . بر محيط بجا مي گذارندناپذيري را بر كالبدهاي انساني و

و إفساد چيزي جز . علوم باطني و هدايت درست آنها بسيار دقيق و حساس است
كشورهايي كه امروزه به اينگونه ازدواجها پر و  .توليد انرژي هاي مخرب نيست

بال مي دهند و ظاهراً آن را نشانة روشنفكري و توسعه قلمداد مي كنند به واقع 
روزي نه چندان . دانند كه انرژي ها ي پيرامون را به كجا گسيل مي دارندنمي 

به درخواست هاي ديگر نيز پاسخ مثبت دهند و حتي  دور مجبور خواهند شد
و ! روزي آنها هم به خيابان خواهند آمد! ازدواج انسان با حيوان را هم قانوني كنند

ه رسميت شناختن ازدواج طبق همان توجيهات دمكراتيك قانون قبلي، خواهان ب
تمام . اين را من باب خنده نگفتم! با همسران حيوان گونه شان مي شوند

توجيهاتي را كه براي عادي جلوه دادن ازدواج قانوني همجنسگرايان آورده اند، 
روزي . تماما مي تواند در رسمي كردن ازدواج با حيوانات نيز بكار گرفته شود

اين .ها از تك تك اين مواد قانوني استفاده خواهند كردطرفداران اينگونه از ازدواج
درياي شهوت طلبي . دنباله دار است. نفساني گري ها، يك جريان پيوسته است

  . فقط به همينجا ختم نمي شود. بي ساحل است
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. دقت كن، بحث من بر سر كساني نيست كه طبيعت شان چيز ديگري است
بحث من در مورد زندگي . رقم خورده استفيزيكاليتة كالبدشان به گونه اي ديگر 

من در بارة زندگي شخصي هيچكس سخن نمي . شخصي اين و آن هم نيست
. هر كس خود مي داند كه با بدن و كالبدهاي روحي رواني اش چه كند. گويم

سخنم بر سر حيات است . زندگيش است و طبعاً مسئوليتش را هم مي پذيرد
در هر آن و هر روز حكماء و عقالء . ر داشته باشدحياتي كه بايد به زيبايي استمرا

هر سرزمين بايد به اين بينديشند كه آيا جريان زندگي در مسير رشد و بالندگي 
خود قرار دارد، آيا بشر همچنان در روند تكاملي خويش بسر مي برد، آيا در 

تر از مسيري قرار گرفته ايم كه نسلي فرهيخته تر، هشيارتر، خدوم تر و مهربان
گذشته به جهان تقديم كنيم، آيا به شيوه اي دست يافته ايم كه ما را به حقيقت 
محض واصل كند و از رنج برهاند، آيا بر مسير فطرت الهي خويش گام بر 
ميداريم، آيا نسلي آگاه و شكوفا در الوهيت خويش بجا خواهيم گذاشت، آيا زمين 

اينها دغدغه  !ر از پيش خواهيم نمود؟و زمان را آبادتر و روابط مان را متعالي ت
آن . هاي اصلي من است نه اينكه اين و آن در پستوي خانه هاشان چه مي كنند

به قول قرآن هر كس با دستاورد خويش روبرو مي . به خودشان مربوط است
قرآن در آيات عديده اي، عذاب هر كس را . بد يا خوب، از آنِ خودش. شود

عذاب ما باز تاب . "فَذُوقُوا العذابِ بِما كُنتُم تَكسبونَ"دستاورد خودش مي داند 
آن . به واقع قوم لوط خود باعث اضمحالل خويش شده اند. اعمال خود ماست

آن قوم خود راه حيات را بر خويش سد . نيروهاي الهي فقط عامل اجرا بوده اند
ه حيات را پس آنك. كردند پس بديهي است كه ديگر حياتي برايشان در كار نباشد
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اين دو مقوله جدا . و اين كامالً منطقي است. زند، هالكت را پيش كشيده است
  . نيستند كامال به هم مرتبط اند

ببينيم در درون چه . وجهي دروني. هم نظري بيندازيم حال بياييد به وجهي ديگر
. يمرا وجود يك انسان تصور كن ، يعني آن شهر"قريه"بياييد آن . اتفاقي مي افتد

اين شهر را پوشش داده است  اين وجود بگيريم، روحي كه تمامي "روح"لوط را 
اما بدون قدرت اجرايي است، ) واژه لوط در قاموس به معناي پوشش است(

و اين  .1"لَو أنَّ لي بِكُم قُوه أو ءاوِي إلَي ركنٍ شَديد": همچنانكه خود مي گويد
كنندة بستري است براي جوالن دادن نفسي كه مهيا(بگيريم  عجوز را نفس

، و اهالي شهر را تمامي حس هاي ظاهر و باطن بگيريم )نيروهاي نفساني است
تا ! حال وقتي اين شهر زير و رو شود چه اتفاقي مي افتد؟. كه آلوده و بيمارند

بحال نفس و نيروهايش در رأس قدرت بودند و روح و لطافت هاي ذاتي اش در 
روح . كه به معناي زير و رو كردن است "دمرنا"با فعل . ا بودندزير يعني در انزو

به جايگاه اصلي اش بر مي گردد او ولطائفش نجات مي يابند و نفس و كليه 
به واقع يك دگرگوني . مي شوند حس هايي كه آلوده شده اند به زير كشيده

 و باال به پايين به باال. زمينش شخم زده مي شود. بزرگ در نفس اتفاق مي افتد
غيرطبيعي كالبدهاي  به تعبيري ارتباط. "عاليها سافلَها". پايين رهسپار مي شود
. و اين دگر آن شهر قبلي نيست. چيز ديگري مي شود. دروني شكسته مي شود

. بسياري از نيروهايش مغبور شده اند. از حيزِ انتفاع افتاده است. ويران شده است
اما اكنون . در صورت سالمت در خدمت روح قرار گيرند نيروهايي كه ميتوانستند
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شهر . غباري اند. ديگران مغبور اند. و تنها روح و اهلش نجات يافته اند. نيستند
از يك ريشه و يك  "غابرين"غبار و . قبلي چون غباري پراكنده شده است

يك . است "هباء منثُوراً". اعمالي كه اصالت نداشته باشند چون غبار اند. معنايند
واقعاً چون . 1"و قَدمنا إلَي ما عملُوا من عملٍ فَجعلناه هباء منثُوراً"غبار پراكنده 

غباري كه خالي از حيات است و تو اين غبار را . غبار بي ثبات و نامنسجم اند
ابتداي . همواره در ابتداي صبح و ابتداي شب به وضوح مي تواني مشاهده كني

نه حكم شب بر آنها . نه شب اند و نه روز. بتداي شب دو نقطة صفر اندصبح و ا
. نه حيات مي گيرند نه إسكان مي يابند از هيچكدام. مترتب است نه حكم روز

غباري كه در آن لحظات مشاهده مي . نه اين اند و نه آن. مثل يك برزخ. بين اند
گويي اين . كني غباري است كه نامنسجم و هويت ناپذير بنظر مي رسد

غباري . سرنوشت كسي است كه قابليت حيات و بالندگي اش را از دست داده
چه او نيرويش را با نيروي . وجودي كه دگر مولد نيست. است خالي از روح

و اين . پوك شده است. تكميل نكرده است. همسان ديگري خنثي كرده است
به بعد يعني تا آخر  و اگر دقت كني ديگر از اينجا. شهر همان شهر ويران است

لوط و اهل لطيفش را به . را نمي بيني "و تَرَكنا علَيه في اآلخرِينَ"سوره آن آية 
  .و آن سرزمين بدون روح جز ويرانه اي غبارآلود نيست. نجات برده اند
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ِإْذ أََبَق ِإَىل اْلُفْلِک  ﴾١٣٩﴿َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني 
 ﴾١٤١﴿َفَساَهَم َفَکاَن ِمَن اْلُمْدَحِضَني  ﴾١٤٠﴿وِن اْلَمْشحُ 

فـََلْوال أَنَُّه َکاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني  ﴾١٤٢﴿فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم 
َعثُوَن  ﴾١٤٣﴿ ُه  ﴾١٤٤﴿لََلِبَث ِفی َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ َ فـَنَـَبْذ

ْلَعرَاِء َوُهَو َسِقيٌم  َنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن يـَْقِطٍني َوأَنـْبَـ  ﴾١٤٥﴿ِ تـْ
َفآَمُنوا  ﴾١٤٧﴿َوَأْرَسْلَناُه ِإَىل ِمائَِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدوَن  ﴾١٤٦﴿

  ﴾١٤٨﴿َفَمتـَّْعَناُهْم ِإَىل ِحٍني 

آنگاه كه به آن كشتي پر ازدحام ) 139(و يونس نيز از رسوالن است
ماهي بزرگ، او را ) 141!(پس قرعه زدند و او مغلوب شد) 140(گريخت،

و اگر از تسبيح كنندگان ) 142!(بلعيد و او در خور سرزنش بود
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در شكم آن تا روزي كه همه زنده برانگيخته شوند، مي ) 143(نبود،
پس او را در حالي كه بيمار بود به زمين بايري ) 144!(ماند
و ) 146!(و بر فرازش بوته اي با برگهاي پهن رويانديم) 145!(افكنديم

پس آنها ايمان ) 147!(را بسوي جماعتي بيش از صد هزار فرستاديماو 
  )148!(آوردند و ما هم تا زنده بودند بهره مندشان كرديم

البته با  و هم در قرآن، -داستان يونس، هم در كتاب عهد عتيق، هم در تَلمود 
خالصه اي از ظاهر ماجرا . ما با قرآن سير مي كنيم. اندكي اختالف آمده است

يونس چون از ايمان آوردن قومش نااميد مي شود آنها را نفرين  نين نقل است؛چ
پس سوار كشتي شده . نموده آنگاه خود ترسان و غضبناك از نزدشان مي گريزد

طوفاني در مي گيرد و طبق رسم آن روزگار قرعه مي زنند . تا به جاي ديگر رود
ه به نام يونس افتاده و او را به قرع. تا يكي را به عنوان قرباني به دريا بيندازند

او در شكم ماهي گرفتار مي . ماهي بزرگي او را مي بلعد. دريا پرتاب مي كنند
شود و براي رفع اين گرفتاري نزد خداوند استغاثه نموده در نتيجه نجات يافته به 

كه برخي آن را بوتة كدو ( بوته اي داراي برگهاي پهن. ساحل افكنده مي شود
سپس او . بر فرازش مي رويانند تا حالش از ناخوشي به خوشي گرايد) ددانسته ان

آنها ايمان مي آورند و تا . بسوي جماعتي بيش از صد هزار روانه مي كنند را
اين خالصه اي بود از ظاهر . زماني كه زنده اند از نعمت الهي برخوردار مي شوند

ل را انكار كنيم به تدبر در حال ما بدون آنكه وجه او. يعني همان وجه اول. ماجرا
آيات مي نشينيم تا ببينيم ديگر زواياي نامكشوف اين ماجرا چيست و كدام 

  !آيا اين حكايت به معاني و عوالم ديگر هم اشاره دارد؟! است؟



    

 
 

 تفسير رهايي

)115(

در قاموس كتاب مقدس  "يونس"واژة . از رسوالن بني اسرائيل است) ع(يونس
هود، مسيحيت، و نيز بسياري از اقوام كبوتر در فرهنگ ي. است "كبوتر"به معناي 

) ع(توسط يحيي) ع(در انجيل آمده است آنگاه كه مسيح. ديگر نماد روح است
كبوتري كه . غسل تعميد داده شد، كبوتري از آسمان آمده بر شانة مسيح نشست

خود مسيح ) ع(كه عيسي و اين اتفاق اشاره به آن دارد. نشان آن روح بزرگ است
عيسي، اسم آن كالبد است و مسيح، اسم آن روح مسح . يساستو مسيح، ع. است
وقتي مي گوييم عيسي مسيح، يعني وحدت كالبد و روح در يكجا و يك . كننده

  . موقعيت

و جسم از عالَم . لطيف است. روح از عالَم وحدت است از عالَم روشنايي است
ثقيل، حيات و براي آنكه اين جسم . ثقيل است. كثرت است از عالَم تاريكي است

جز . اين روح لطيف و مجرد قرار گيرد) مس(جنبندگي گيرد بايد بنوعي در تماس
اين اتفاق هم براي جسم و هم . اين باشد جسم از حيات و زندگي بي بهره است

جسم، جان مي گيرد و روح از عالَم جسمانيت آگاهي . براي روح، مفيد فايده است
اما روح به سادگي . ك تعامل دوسويه استاين ي. هاي الزم را بدست مي آورد

 "حماء مسنُون"زير بار اين عالَم، زير بار اين جسميت تاريك و متعفن كه از 
از . زيرا او خود از عالَم پاكي ها و رائحه هاي خوش است. ساخته شده نمي رود

احساس غربت . با كثرت، با ظلمات، بيگانه است. عالَم روشنايي و وحدت است
اما راه فراري نيست . پس بدنبال راه فرار است. غربتي عميق و ريشه دار. كندمي 

در ) أجل مسمي(زيرا ارادة الهي بر آن قرار گرفته كه روح و جسم تا مدتي معين
او . اين روند زميني كسب تجربه و آگاهي كرده تا به رشد مقدر خويش نائل شوند
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. مسئوليتش را به انجام نرسانده استزيرا هنوز . مي نشست "فُلك"نبايد در آن 
آن فُلك، فُلك رجوع است از آن كساني است كه مسئوليت شان را به انجام 

. پس دوباره به درياي وجود افكنده مي شود. رسانيده، دوره شان را پايان برده اند
آن ماهي بزرگ، در اين . عالَم تاريكيها. است "ظلمات"اينجا به تعبيري همان 

اين ماهي را  قرآن نيز خود،. ن عالَم محسوسات است كه تاريك استوجه، همي
... و يونس از ظلمات ندا داد... فَنادي في الظُّلُمات . به ظلمات تشبيه كرده است

زيرا او پس . فهم اين نكته بسيار مهم است! اما او چه ندا مي دهد، چه مي گويد؟
هخلَص مي . خالص مي شود. داز اين ندا، از اين ظلمات از اين رنج مي رم

فَنادي في الظُّلُمات أن ال إله إال أنت ". و اين همان نكتة كليدي ماجراست. گردد
فَاستَجبنا لَه و نَجيناه منَ الغَم و كَذلك  ** سبحانَك إنِّي كُنت منَ الظّالمينَ

د؛ هيچ معبودي جز تو نيست، ندا دا يونس از تاريكي ها(انبياء  1"نُنجِي المؤمنينَ
پس اجابت اش كرديم و از غم نجاتش ! تو پاك و منزّهي و من از تاريكيانم

  !)داديم و ما اهل ايمان را اينچنين نجات مي بخشيم

پاك و ! تو يگانه اي سبحاني! كرده و تسبيح مي كند او خداوند را به يگانگي ياد
 "نه چيز"يعني يك . ن و وهمازهر انديشه و تصور و گما. منزه از همه چيز

پاك كردن . اين يك كار تنزيهي سترگ است. يك ناشناختني فرادست. مطلق
و كليد . ورود به يك خأل مقدس. همة واژه ها. همة برداشتها. همة ذهنيات
اگر آن را بفهمي، اگر در وجودت . إعجاز مي كند "سبحان"ذكر . همينجاست

مي تواند  "سبحان".موقعيت ديگر نائل مي كندجريان بيابد، تو را از موقعيتي به 
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حتي به راحتي مي تواند تو را . يك كيفيت وجودي را به كيفيت ديگر بدل كند
سبحان ! اين سبحان است كه سير مي دهد 1"سبحانَ الَّذي أسرَي". جابجا كند

و چون . روح آدمي بايد به چنين فهمي نائل شود. فراترين اسم تنزيهي است
و از ظلمات . اجابت مي شود. طرفه العيني از اين رنج خالص شده استبشود به 

يك ذهن شلوغ ، ذهني كه . از اين ماهي بلعنده خالص مي شود. خارج مي گردد
چنين ! پر از دانستني هاي ضد و نقيض است، كجا ذكر سبحان را مي فهمد؟

رده اند، معلوماتش خفه اش ك! كسي زير تلنباري از برداشتها مدفون گشته است
. ذكر خالص شدگان است. ذكر سبحان، ذكر آزادگان است! تاريكش نموده اند

ذكري كه نه فقط از . تمام قدرتشان به همين ذكر است. "مخلَصين"ذكر 
اين پاكي، اين تنزيه، ذكر . لبانشان كه از نيِ وجودشان آن به آن در جريان است

باشي مي تواني هر شرايطي را  با اين ذكر اگر إذن داشته. اولين و آخرين است
اين ذكر ورود به غيب . پاكش كني و به چيز ديگري بدل نمايي. تغيير دهي

  .است

او به . يونس، اينبار كه به ساحل افكنده شده است، دگر آن يونس قبلي نيست
يونسِ قبل از به ظلمات فرو رفتن با يونس بعد . فراآگاهي نابي دست يافته است

بر او سايه مي اندازد، انرژي  "يقطين"و  !ات، كجا يكسان است؟از خروج از ظلم
چون بوته اي ! يقطين، ساقه ندارد، بي تنه است. مي دهد، آماده اش مي كند

! او چون سرو و سپيدار، عمودي باال نمي رود. برگهاي پهن اش سايه گسترند
ات حي! متواضع است و خدوم! پايين! افقي حركت مي كند، نزديك به زمين 

                                                            
  1سوره اسراء، آيه  - 1



 

  )118( 

 در شرح معاني سوره صافات

به بيش . اكنون مي توان باز او را به عالم كثرت گسيل داشت! بخش و روح افزا
و اينبار آن . عدد كثيره است. و اين صد هزار اشاره به كثرت است! از صد هزار

. گويي تك تك سلولهاي اين كثير به ايمان نشسته است. كثير ايمان مي آورند
  .مسير رحمت. در مسير درست. به بار نشسته است
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أَْم َخَلْقَنا  ﴾١٤٩﴿فَاْستَـْفِتِهْم أَِلَربَِّک اْلبَـَناُت َوَهلُُم اْلبَـُنوَن 
ً َوُهْم َشاِهُدوَن  َ َأال ِإنـَُّهْم ِمْن ِإْفِکِهْم  ﴾١٥٠﴿اْلَمالِئَکَة ِإ

ُ َوِإنـَُّهْم َلَکاِذبُوَن  ﴾١٥١﴿لَيَـُقوُلوَن  َأْصَطَفى  ﴾١٥٢﴿َوَلَد اهللَّ
 ﴾١٥٤﴿َما َلُکْم َکْيَف َحتُْکُموَن  ﴾١٥٣﴿اِت َعَلى اْلَبِنَني اْلبَـنَ 

َفْأتُوا  ﴾١٥٦﴿أَْم َلُکْم ُسْلطَاٌن ُمِبٌني  ﴾١٥٥﴿أََفال َتذَکَُّروَن 
ُتْم َصاِدِقَني    ﴾١٥٧﴿ِبِکَتاِبُکْم ِإْن ُکنـْ

از آنها بپرس آيا دختران از آنِ پروردگار توست و پسران از آنِ 
ا ما مالئكه را مؤنث خلق كرديم و آنها هم شاهد بوده آي) 149!(آنهاست؟

كه خداي يگانه ) 151(آگاه باش كه آنها به دروغ مي گويند،) 150!(اند؟
آيا نيروهاي مؤنث را بر ) 152!(آنها دروغگويند. فرزندي زاده است

شما را چه شده است چگونه حكم ) 153!(نيروهاي مذكر برگزيده است؟
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شايد دليل روشني ) 155!(ا پند نمي گيريد؟پس چر) 154!(مي كنيد؟
  )157!(اگر راست مي گوييد كتابتان را بياوريد) 156!(داريد؟

و  "بن". نيروهاي مؤنث و نيروهاي مذكر. بنات و بنون؛ دختران و پسران
يكي دهنده، ديگري . دو نيروي مكمل. دو ريشه با دو جوهرة وجودي. "بنت"

دو نيروي جفت . يكي مؤثر، ديگري اثر پذير .يكي فعال، ديگري منفعل. گيرنده
بن و بنت، ريشة بنا ... يين و يانگ. ذَكَر و اُنثي. يك زوج مثبت و منفي. شونده

شما . با تمامي مشتقاتش از اينجا سر برون آورده اند "بنا كردن"فعل . كردن اند
ه و بستر بنت، زمين. بن، قوة بنا كردن است. با فرزندانتان چيزي را بنا كرده ايد

نيروهاي ! را زنده نگاه مي داشت ها"بِنت"! ها را مي كشت"بن"فرعون، . بناست
زيرا مي دانست ! تاثيرگذار را ذبح مي كرد، نيروهاي تاثيرپذير را زنده مي گذاشت

سه يك . اما بنت ها، نساء اند. قدرتمند و جريان ساز اند. كه بن ها، پنج دو اند
در اين وجه، نه هر . زمينه اند و قابل برنامه ريزي اند. شكل پذير و گيرنده اند. اند

او به . فرعون اين فرمول ها را مي دانست. پسري بن است و نه هر دختري بنت
نزد  "أعلي ".نبود "أعلي" اما. "لَعالٍ في األرضِ". دست يافته بود "عالي"

نوع حروف و  عالي و أعلي هر دو داراي يك. "إنَّك أنت األعلَي". بود) ع(موسي
كه اول بيايد حكايتي دگر  "أ  "اما در اين حكايت  .يك مقدار عددي معين اند

آنچنان كه هيچكدام از مشتقاتش به گردش هم ! صيغة مبالغه مي شود! است
خدا خوب مي داند كه چه كسي و با چه اسمي از . بر فراز و با اقتدار. نمي رسند

است و  "بنون"نجات بخشِ هم  "أعلي" اين. أسماء را سراغ فرعون گسيل كند
اين مقدمه را باالجبار گفتم نميخواستم در اين تفسير وارد اين . "بنات"هم 
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اما براي آنكه بداني در اينجا بحث صرفاً بر سر دختر و پسر عادي . مقوالت شوم
بحث بر سر دو . بحث، عميق تر از اين حرفهاست. نيست، شمه اي اشاره كردم

شمند است كه در علوم باطني در جهت خالقيت از آنها استفاده جريان نيروي هو
از . قرآن يك كتاب اسراري است. آنها كه باخبرند اين نكات را مي دانند. مي شود

، ذو وجوه )ع(بقول امام علي. أعلي مرتبة وجود نازل شده و بطن در بطن است
. ة تدبر استو چنين كتابي آن به آن شايست. وجوه دارد. يك وجه ندارد. است

از آنها بپرس آيا ": مي فرمايد .به بحث خود باز گرديم. شايستة كشف است
نيروهاي دهنده و فعال ازآنِ آنهاست، و بخش گيرنده و منفعل از آنِ پروردگار 

لَه ما في السماوات و ". آنها نمي دانند كه همه از آن پروردگار توست "!توست؟
اينها چگونه حكم مي . انها و زمين است از آن اوستآنچه در آسم "ما في األرضِ

و اين دو . بحث بر سر نيروست. هر وجودي يك نيروست! دقت كن! كنند؟
چند مثال . نيروي مثبت و منفي با تغيير شرايط، جايگاهشان نيز تغيير مي يابد

مي زنم تا دريابي قضيه از چه قراراست و چگونه مفهوم آيه، فراتر از دختر و پسر 
اگر تو نزد استادي بروي و با ذهني باز و وجودي پذيرا تعاليمش را . عادي است

جز ! به خود جذب كني، در اين موقعيت خاص در چه جايگاهي قرار گرفته اي؟
اينجا سخن از كالبد جسمي تو ! جايگاه پذيرندگي، تأنيث، و دريافت كنندگي؟

وقتي مادري نسبت به  .سخن از موقعيتي است كه در آن قرار گرفته اي. نيست
نوزاد پسر شيرخوارش، دهنده، مؤثر و مراقب است، آن نوزاد پسر در آن موقعيت 

در مبحث انرژي ها، بحث صرفاً . در وضعيت پذيرندگي، تأنيث و منفعل قرار دارد
كيفيت فعال . بر سر موقعيت هاي دهندگي يا گيرندگي است. بر سر بدن نيست
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از اين منظر و اين اعتبار ذَكَر و اُنثي، به . مراد استبودن يا كيفيت منفعل بودن، 
اگر روزي بخت با من يار باشد و . مفهوم قطب هاي مثبت و منفي انرژيايي است

من در برابر يكي از بزرگان، يكي از اولياء، زانو زده بنشينم تا از جان و دل تعليم 
. زيرا تسليمم! دارمبگيرم، من در آن حال، در موقعيت تأنيث و پذيرندگي قرار 

وقتي در حال . من زمينة بنايم، بناساز كس ديگري است! مؤثر كس ديگري است
وقتي در حال شنيدن، ديدن و . خوردنم، در وضعيت تأنيث و پذيرندگي قرار دارم

اما زماني كه در حال گفتنم در كيفيت ذََكر و دهندگي قرار . خواندنم، همينطور
با اين توصيف . ر مي برم، آن كيفيتي ذَكَر گونه استآنگاه كه در كنش بس. دارم

زيرا آدمي در . و از اين منظر، ما در اين جهان نه مطلقاً ذَكَر داريم و نه مطلقاً اُنثي
هركس نسبت به  به ديگرتعبير. اين جهان هر آن در كيفيات مختلفي قرار دارد

دريافت مي كند، پذيرنده نيروي برتر و جلوتر از خود، كه حيات و بالندگي را از او 
دريافت كننده از اويند، دهنده يا ذَكَر  و مؤنث، و نسبت به نيروهاي فروتري كه

يا همان مثبت و منفي در مقولة جريانهاي انرژيايي، هم  مبحث ذكر و انثي. است
حكماء . در علوم ظاهري و هم در علوم باطني فوق العاده حساس و مهم است

اء هند، حكماء ايران و ظاهراً پيش از ديگران حكماي مصر، حكماء يونان، حكم
چيني از ديرباز با اين دو جريان نيرو يعني يين و يانگ، معرفت داشته و آنها را در 

و قرآن كريم كامال بر تمامي اين مسائل . امور خالقه شان بكار مي برده اند
ژرفايي از  اهل ذكر مي دانند كه قرآن داراي چه عمق و. آگاه است. مشرف است
پس همانطور كه . امام مبين است. چه قرآن، كتابِ حكيم است. معنويت است

بدن هاي مادينه و نرينه، حكايت ها و قوانين خود را دارند مبحث انرژي ها نيز 
آيه مي فرمايد، . دقت كن.به آيات برگرديم. برخوردار از قوانين و أحكام خود اند
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زيرا حكم كردن به ويژه در مسائل ماوراء و در ! ؟چرا! آنها دروغ مي گويند، كاذبند
چه كسي چنين ادعايي را مي . حوزه هاي باطني، اشراف و آگاهي كامل مي طلبد

! آنها حتي نميدانند كه زمين و آسمان چگونه خلق شده است!تواند داشته باشد؟
حتي در مورد جنسيت ! اما حكم مي كنند! آنها شاهد آفرينش چيزي نبوده اند

و چرا اين سخن شان مورد توجه خداوند قرار گرفته ! ئكه حكم صادر مي كنندمال
و اكنون وجهي از آن را به تو مي . آري بسيار مهم است! مگر مهم است؟! است؟
آنها  وقتي مي گويند مالئكه مؤنث اند و يا خداوند فرزندي زاده است،. گويم

يرگذاريم و اين آنهايند كه منظور دارند ميخواهند بگويند كه اين ماييم كه تاث
آنها . و اين ماييم كه دهنده ايم. اين آنهايند كه محتاج دهندگي مايند. تاثيرپذيرند

را  "بنون"را به آسمانيان و  "بنات"براي همين . بن از ماست. بنت اند، زمينه اند
اينان با چنين سخناني ميخواهند توجه ديگران را از . به خودشان نسبت مي دهند

زيرا خود را نيروهاي مؤثر و . برگيرند و به خود متوجه سازند "مطلق"ان، از آسم
و آنگاه . و جز خود را بسترهاي مناسبي براي تاثير پذيري تبليغ مي كنند دهنده،

وقتي به تو . كه انديشه هاشان بر ذهن تو حاكم شود از توجه تو نيرو مي گيرند
زيرا توانسته اند تو را . اقع تو را بلعيده اندآسمانيان هيچكاره اند، به و بقبوالنند كه

و اگر جدا بيفتي يك . منقطع كرده جدا بيندازند ازتوجه به آن مطلق يگانه
! اول ايمان تو را مي گيرند! شياطين جن و انس اينگونه شكار مي كنند! شكاري

وقتي از آسمان منقطع و خود را بي صاحب كني، . آنها بدنبال انرژييِ مفت اند
نميدانم چگونه اين سخن ها را به تو ! كارچيانشان اجازة شليك خواهند داشتش

تالشم را مي كنم تا كالمم را . بگويم كه به وادي خرافه نيفتي يا متوهم نشوي
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با منطق ذهني تو هماهنگ كنم اما اخباري كه وراي ماده مي گذرد هميشه 
قلب  كته را ذهنت نگرفت،ن با اين حال اميد آنكه اگر. براحتي قابل ترجمه نيست

. تسليم محض او. نيروي رب العالمين باشي. و تو واكسينه شوي. بگيرند و روحت
. زيرا هيچ شيطاني بر مخلَصين سلطه ندارد. از مخلَصين شوي. مخلَص باشي

هيچكس در هيچ موقفي نمي تواند جلوي مخلَصين را بگيرد و آنها را بازخواست 
هيچ نيروي . رهايند. خطرات، از اين بازيها خالص شده اند مخلَصين از اين. كند

مخلَصين فقط تاثير از . شري دستش به آنها نمي رسد اگر چه از كنارشان رد شود
جاندار . از اين رو بر همه تاثير گذارند .ذات حق تعالي مي گيرند از خداي سبحان

  .آنهامجراهاي ناب انرژي اند. و بي جان فرقي نمي كند

سلطان مبين در وجه اول آن همان دليل . است "سلطان مبين"ديگر  نكتة
سلطان، صفت موجود زنده و . اما در عمق آن نكاتي مستتر است. روشن است

در . و اين سلطان، پنهاني نيست. آنكه سلطه دارد را سلطان گويند. هوشمند است
. بين استم. اين سلطان آشكار است. و إال به آن مبين نمي گفتند. خفا نيست

در اين وجه سلطان . بيان كننده و روشنگر است. ناطق است. مبين از بيان است
وجودي . استدالل صرف نيست. حرف نيست. مبين اشاره به وجودي زنده است

به دليل ديگري نياز . وجود خورشيد، خود گواه خود است. است كه خود گواه است
ي فرستد، سلطان مبين را هم خداوند هنگامي كه موسي را نزد فرعون م. نيست

بدون . او نور روح آگاهي است. كار از سلطان مبين بر مي آيد. با او مي فرستد
ال تَنفُذُونَ إال ".سلطان مبين، كسي نمي تواند از أقطار آسمان گذر كند

معلوم است كه ! حال آيه از اينها مي پرسد آيا سلطان مبين داريد؟. "بِسلطانٍ
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آنها . آنها اشخاصي بشدت ذهني اند. هل خويش بسر مي برندآنها در ج. ندارند
چه رسد به اينكه آن را در اختيار . حتي معناي سلطان مبين را هم نمي دانند

. براي همين آنها حتي نمي توانند به كتاب خودشان استدالل كنند. داشته باشند
. يشانكتاب باورها. كتاب ذهن شان! كدام كتاب؟! منظور از كتابشان چيست؟

انسان، بردة براشتها و ذهنيات خود . كتاب برداشتهايي كه در آن به دام افتاده اند
  !سلطان مبين، كجا در انبار مخروبة ذهن شان يافت شدني است؟. است
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َنُه َوبـَْنيَ اْجلِنَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْجلِنَُّة ِإنـَُّهْم َلُمْحَضرُ  وَن َوَجَعُلوا بـَيـْ
ِإال ِعَباَد اهللَِّ  ﴾١٥٩﴿ُسْبَحاَن اهللَِّ َعمَّا َيِصُفوَن  ﴾١٥٨﴿

َما أَنـُْتْم َعَلْيِه  ﴾١٦١﴿فَِإنَُّکْم َوَما تـَْعُبُدوَن  ﴾١٦٠﴿اْلُمْخَلِصَني 
  ﴾١٦٣﴿ِإال َمْن ُهَو َصاِل اجلَِْحيِم  ﴾١٦٢﴿ِبَفاتِِنَني 

ه جنيان خود مي و ميان خداوند و جنيان، قرابتي قائل شدند حال آنك
 )158!(إحضار خواهند شد) به پاسخگويي نسبت به عملكردشان(دانند 

مگر بندگان  )159(!پاك و منزه است خدا از اينگونه توصيف هايشان
نتوانيد كسي را  )161(شما و تمامي معبودانتان، اما)160(!مخلص خدا

  )163(!مگر آنكه را كه خود راهيِ جهنم است )162(مفتون كنيد،

منظور از . يان را اساتيد عصر حاضر، موجودات غيرارگانيك خوانده اندجن
. داراي فيزكاليتة سخت نيست. غيرارگانيك، آن موجودي است كه جسميت ندارد
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. اما جنيان، از جنس انرژي اند. از خاك است. انسان داراي فيزيكاليتة سخت است
براحتي به چشم  براي همين است كه. ناري اند و آتش از خاك لطيف تر است

. نه اينكه نيستند، نه اينكه توهم اند، آنها وجود دارند، هستند، زنده اند. نمي آيند
اين انرژي را يا بايد بيننده تأمين كند . ديدن آنها نيازمند انرژيِ قابل توجه ايست

و آنها قدر انرژي را مي دانند و بندرت چنين كاري مي كنند مگر . و يا خود آنها
زاد و ولد . آنها به اندازة قابليت هايشان، هوشمندند. ر مهمي در كار باشدآنكه ام
از آنجا كه جسميت سخت . موجوداتي انرژيايي. منتها از جنس انرژي اند. دارند

ندارند، قابليت جابجايي فوق العاده اي دارند زيرا اين جسم سخت است كه در 
گذر از موانع . ستندآنها در معرض چنين اصطكاكي ني. معرض اصطكاك است

آنها انواع دارند همچنانكه . سخت برايشان آسان است و بسرعت عمل مي كنند
قدرتمندترين شان در مناطق بكر طبيعي و دور از دسترس . انسانها انواع دارند

براي همين است كه سالكان بيشتر به مناطق بكر . انسانها زندگي مي كنند
زيرا اين نوعِ قدرتمند و آگاه، . است مي روندطبيعي كه دور از محيط هاي انساني 

بيشتر آنان، . برخوردار از انرژي نابي هستند كه فضا را از وجودشان متأثر مي كنند
نوع ديگرشان كه . سالكان شجاع را پذيرايند و به چشم مهمان نگاه مي كنند

ن و گاه اينها بيشتر در اطراف آدميا. نزديك به آدميان اند، چون اشباح بي آزارند
كار به چيزي ندارند، فضولي نمي كنند فقط زندگي . در منازلشان ساكن اند

اما نوع ديگري است كه آنها نيز گاه در اطراف برخي از آدميان . خودشان را دارند
اما تعداد اينگونه از جنيان نادر است و در همه جا . آزار رسان اند پرسه ميزنند و

گاه اشياء . آدم هاي ترسو بگذارند لذت مي برند از اينكه سربسر. يافت نمي شوند
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. برخي از آنها بدنبال انرژي اند. را جابجا مي كنند، تا توجه بيشتري جلب كنند
براي همين در مواقفي برخي را . جذب انرژيِ لطيف برايشان مهم و حياتي است

را آزاد  مي ترسانند زيرا با ايجاد ترس و لرز، تو دفعتاً بخشي از انرژي لطيف خود
براي همين همواره به سالكان . مي كني، و آنها نيازمند چنين انرژيِ هستند

. ترس يعني واگذاري بخشي از انرژي. توصيه كرده ام كه در سلوك نبايد بترسند
اگر نترسي، . انرژيِ لطيفي كه ذي قيمت است و نبايد آن را مفت از دست داد

ي فهمند كه از تو به آنها انرژي يي آنها تو را بزودي رها خواهند كرد زيرا م
اما . و ناچار براي جذب انرژي به جاي ديگري رهسپار خواهند شد. نخواهد رسيد

اين . اگر بترسي، تا وقتي كه بتوانند انرژي هاي تو را بمكند، نزدت مي مانند
. درست مثل انسانها. خير و شر دارند موجودات غيرارگانيك از آنجا كه هوشمندند،

ميتوانند به حقيقت ايمان . اند "اختيار"برخوردار از . و غير صالح دارندصالح 
. و از اين روست كه قابل محاكمه اند. بياورند يا نياورند، درست مثل انسانها

طعام مخصوص خود را دارند و از آنجا كه لطيف اند . تشويق پذير و تنبيه گريزند
يايي، چون جسميت سخت اين موجودات انرژ. شامه شان جذب طعام مي كند

ندارند از امراض و بيماريهاي جسمي بدور أند و براي همين نسبت به انسان 
مرگشان آنگاه است كه . اما برايشان مرگ هست. داراي عمري طوالني ترند

اينان نيز زميني اند و . انرژي شان بكلي زايل شود يا به چيز ديگري تبديل گردد
به تعبيري ديگر، . مين بيش از اندازه دور شوندجز سالكانشان، نمي توانند از ز

برخي از اهل ايمانِ اين . نمي توانند در طبقات آسماني به دلخواه سفر كنند
. موجودات انرژيايي، بصورت خودانگيخته در خدمت اولياء و بزرگان بسر مي برند

ي برخ(اينان از آگاهي هايي كه در كالم اولياء موج مي زند بهره مند مي شوند 
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ديگر از ويژگيهاي جنيان را در كتاب روح رباني با استناد به سورة جن توضيح 
  ).داده ام ميتواني به آنجا رجوع كني

از قديم األيام بسياري از انسانهاي طماع و قدرت طلب، بدنبال در اختيار گرفتن  
له آنها به انواع شيوه هاي جادويي از جم. اين موجودات هوشمند انرژيايي بوده اند

استفاده از برخي اوراد، طلسم ها ، بخورها و نيز قرباني ها متمسك مي شدند تا 
اما آنها نمي دانند كه در نهايت . الأقل يك يا چند تن از آنان را به خدمت بگيرند

دستمزد . موجودات غيرارگانيك مفت كار نمي كنند. خود اسير آنان گشته اند
و چنين ارتباط هايي را ! باني مي طلبندقر. انرژي ناب مي خواهند. كالن دارند

يك انسان آزاده، يك انسان مخلَص، بايد در هر . قرآن كريم مذمت فرموده است
او كسي را اسير نمي . مرحله از سيرش فقط توجه به ذات حق تعالي داشته باشد

. جز اين باشد سالك حق نيست يك حقه باز است. به خدمت نمي گيرد. كند
او تمام آگاهيها و توانمنديهايش را از . توجه به غير، شرك است براي سالك حق،

به آيه باز . از چشمة خويش. از منبع مي نوشد. ذات حق تعالي دريافت مي كند
اين گروه حماقت پيشه، بين خداوند و جنيان، نسبت و قرابتي قائل شده . گرديم

آنها خيال . ر او ندارنداز خداوند و اقتدا اين نشانگر آنست كه آنها هيچ فهمي. اند
مي كنند موجوداتي كه نزد خودشان عجيب و قدرتمند و كاري اند، نزد آن يگانة 

خداوند . خدانشناسي هميشه به توهم ختم مي شود. مطلق نيز همينگونه است
برخي از اين جنود چنان  .هيچكس از جنود او مطلع نيست. مخلوقات بسيار دارد

براي . جنيان در برابر آنان به چيزي حساب نمي شوندقدرتمند و با اقتدارند كه 
. آنها خود جزو احضارشوندگانند. "إنَّهم لَمحضَرُونَ"همين است كه آيه مي فرمايد
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اينگونه اشخاص چنين ! چه قدرتي، كدام قدرت. قابل محاكمه و مجازات اند
اختيار  سخناني را بهم مي بافند تا ديگران را مفتون كنند، تا ذهن شان را در

. زيرا ذهن هر كس را كه در اختيار بگيرند او را بردة خود ساخته اند. بگيرند
و خداوند مي فرمايد نمي توانند اين كار بكنند مگر آن كساني . كارش تمام است

آن كسان كه خود را . خود حماقت پيشه و گمراه اند! را كه خود راهيِ جهنم اند
و به واقع همه . در اختيارشان مي گذارند در معرض شان قرار مي دهند، خود را

قدرت آن دارد كه هيچگاه . هم خودشان هم معبودانشان. شان خالي از قدرت اند
از اول اين سوره ! اند "مخلَصين"و آن . به محاكمه و مجازات إحضار نمي شود

. هل دهم "مخلَصين"به سوي . فقط مي خواهم تو را متوجه همين قضيه كنم
. تمام تفسيري كه تا بحال گفتم به اين كلمه ختم مي شود. ندارمكار ديگري 

جز اينجا در هر كجاي ديگر كه باشي در . رمز عبور است. اين كلمة نجات است
هيچ . تنها راه خروج از رنج است "إال المخلَصينَ"اين . رنج و عذاب خواهي بود

يكبار، كه چندين نه . براي همين با حرف استثناء آمده است .راه ديگري نيست
  !برو دوباره تفسير را از اول با دقت بخوان. خدا كند نكته را بگيري. بار
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َّ لََنْحُن الصَّافُّوَن  ﴾١٦٤﴿َوَما ِمنَّا ِإال َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم  َوِإ
َّ لََنْحُن اْلُمَسبُِّحوَن  ﴾١٦٥﴿ َوِإْن َکانُوا لَيَـُقوُلوَن  ﴾١٦٦﴿َوِإ
َ ِذْکرًا ِمَن األوَِّلَني  َلوْ  ﴾١٦٧﴿ َلُکنَّا ِعَباَد اهللَِّ  ﴾١٦٨﴿َأنَّ ِعْنَد

  ﴾١٧٠﴿َفَکَفُروا ِبِه َفَسْوَف يـَْعَلُموَن  ﴾١٦٩﴿اْلُمْخَلِصَني 

براستي اين ماييم كه ) 164(هر كدام از ما جايگاه مشخصي دارد 
آنها و ) 166!(براستي اين ماييم كه مسبح هستيم) 165!(صافّون هستيم

اكنون ما ) 168(از پيشينيان مي داشتيم، "ذكري"اگر ) 167(مي گويند،
بزودي ! اما به آن كفر ورزيدند) 169!(هم از بندگان مخلَص خدا بوديم

  )170!(نتيجة كفرشان را خواهند دانست

هر كدام از ما مقام و موقعيتي مشخص . صافّون هستيم. نيروهاي صافّات ايم ما
. درآزادي كار مي كنيم. نه حسادتي در كار است و نه دخالتي. ردكار معين دا. دارد
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 "يفعلُونَ ما يؤمرُونَ". اوست "امر"تنها توجه مان به . ايم "مخلَص". آزاديم
از برزخ اختيار گذشته ايم و به . اختيارمان را تفويض كرده ايم. شيوة كارمان است

فكر از آنِ كسي است كه . "نيممي دا"فكر نمي كنيم، . آسمان رهايي رسيده ايم
ذهنيات و برداشتها را پشت سر گذاشته . از اختيارمان دست شسته ايم. نمي داند

همين . بهشت مان همين در اختيار بودن است. پس كامال در اختياريم. ايم
تنها چيزي كه بين . هر جا كه بفرمايد. فرقي نمي كند! كجا؟. فرمانبرداري است

عشق ما خدمتگزاري . كه به صف در خدمت حق تعالي ايممان مشترك است، اين
ذهنيت و هر  پاك كنندة هر. تسبيح و تنزيه ذات حق تعالي است. است "حق"به 

در . كارمان پاكسازي است. مسبح ايم. وصف و هر وهم از ذات قدوسيت ايم
ل اه. يگانه پرستي در خدمت يگانه ايم. در تنزيه مي آراميم. تسبيح شناوريم
جايگاهمان . هم هستيم هم نيستيم. يگانه بين و يگانه پرستيم. شرك نيستيم

اهل . ذهن تاريك انديش را دور انداخته ايم. فراتر از اين هست و نيست، هست
هر جا كه باشيم چون او هست، همانجا بهشت . اهل اطاعت ايم. قضاوت نيستيم

همواره . سوي او داريم رو. قبله مان رؤيت اوست. نگاهمان به اوست. مان است
. خارج از زمانيم. زماني را نمي شناسيم "حال"جز . ايم "حال"با . ايم "حال"در 

همه جا را . ما يكي نيستيم، بسياريم. ايم "زمان"و چون بي زمان ايم، در همه 
سي مرغِ سيمرغ شده . و چون همه جاييم، يكي بيش نيستيم. اشغال كرده ايم

كاري است كه فقط از . خدمت ايم، كارمان كارستان استو چون مطلقاً در . ايم
در اصل چون كودكانيم، كودكاني بي ذهن، . كار هركسي نيست.ما بر مي آيد

نگاه بي قضاوت، . مي گيريم "مشاهده"آگاهي مان را از . ايم"مشاهده"پس اهل
اصحاب ذهن، ما را نمي بينند، نمي . سالح مان است و ذهن خالي، تاثيرگذاريمان
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ما . باعث خلوص. باعث آرامش است. فهمند، و اين زيباترين هدية خداونديست
حتي به كارمان نگاه نمي كنيم، انجام مي دهيم و مي گذريم، حتي به ياد نمي 

چيزي را به . اهل تصاحب نيستيم. اهل تملك نيستيم. منت گذار نيستيم. آوريم
داشتن و . ن نيستهمه چيزمان اوست به چيزي نيازما. نام خود نمي كنيم

. نداشتن برايمان علَي السوِيه است زيرا مي دانيم كه اين يك بازي بيش نيست
او كه . ندارد كه بخواهيم برايش اين پا و آن پا كنيم "حقيقت"جز او چيزي 

اهل روز . باشد، همه چيز هست پس انديشة ذخيره سازي را بدور انداخته ايم
همواره آمادة سفريم، هر . ايم "مخلَص". ي تعلق ايمب. آزاد آزاديم. مبادا نيستيم

زياده خواه نيستيم . چانه نمي زنيم. سبك سفر مي كنيم. جا كه فرمانمان دهند
جايگاهمان مشخص است و . زيرا مي دانيم كه توشه مان را از قبل مهيا كرده اند

ستمان دارد و دو. است 1"يحبهم و يحبونَه"دين مان . كارمان انجام شدني
همه چيز در همين . به چيز ديگري نياز نيست. و همين كافيست. دوستش داريم

  !و اين است صافّون در صافّات... دوست داشتن است

آن روز كه پرده بر افتد، بسياري در حسرت آن خواهند بود كه اي كاش ما نيز از  
آنها . ن نكته ايستاما در حسرت شا. از رهايي يافته گان. مي بوديم "مخلَصين"

از پيشينيان نزدمان مي  ذكرياگر : به كدام ذكر اشاره مي كنند كه مي گويند
. "لَو أنَّ عندنَا ذكرَاً منَ األولينَ"! داشتيم، ما نيز اكنون از مخلَصين مي بوديم؟

 ذكرگويي به آنها آگاهي رسيده بوده، از ! آنها به كدام ذكر ريشه دار اشاره دارند
بر داشته اند، از مسير درست مطلع بوده اند، كسي آنها را با خبر كرده بود، اما به خ
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و . آنها ناسپاسي كرده اند. "فَكَفَرُوا بِه"او كفر ورزيده اند، انكارش كرده اند 
آگاهي . اين ذكر وجودي زنده است. اكنون جواب ناسپاسي شان را مي گيرند

هيچ ذكري از أذكار قرآن مرده ! باشد؟ مرده "ذكر"مگر مي شود كه . بخش است
محال . واژة صرف باشند. اين محال است كه كلمات خدا مرده باشند. نيست
زندة قابل مشاهده . است "حي قَيوم"، نَفَسِ "ذكر". آن وجودي زنده است. است
بايد چيزي باشد كه . مگر مي شود نديده و ندانسته، به چيزي كافر شد. است

به آنها آگاهي رسيده است و . و اين از سياق آيات كامال هويداست. انكارش كنند
از خداوند سبحان مسئلت مي كنيم كه از انكار ... إال حسرت خوردن بي معناست

  كنندگان نباشيم و ما را از مخلَصين منظور نمايد إن شاءاهللا
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َ اْلُمْرَسلِ  ِإنـَُّهْم َهلُُم  ﴾١٧١﴿َني َوَلَقْد َسبَـَقْت َکِلَمتـَُنا ِلِعَباِد
َ َهلُُم اْلَغالُِبوَن  ﴾١٧٢﴿اْلَمْنُصوُروَن  فـَتَـَولَّ  ﴾١٧٣﴿َوِإنَّ ُجْنَد

ُهْم َحىتَّ ِحٍني   ﴾١٧٥﴿َوأَْبِصْرُهْم َفَسْوَف يـُْبِصُروَن  ﴾١٧٤﴿َعنـْ
 فَِإَذا نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباحُ  ﴾١٧٦﴿أَفَِبَعَذابَِنا َيْستَـْعِجُلوَن 

ُهْم َحىتَّ ِحٍني  ﴾١٧٧﴿اْلُمْنَذرِيَن  َوأَْبِصْر  ﴾١٧٨﴿َوتـََولَّ َعنـْ
  ﴾١٧٩﴿َفَسْوَف يـُْبِصُروَن 

ما در بارة بندگانمان كه به رسالت مي فرستيم از پيش مقدر كرده 
و لشكريان ما، ) 172!(كه نيروهاي ياري شده، از آنِ آنهايند) 171(ايم

پس تا مدتي از آنها روي ) 173!(اند نيروهاي چيره شونده در اختيارشان
آيا به ) 175!(آنها نيز خواهند ديد! و عاقبت شان را ببين) 174(بگردان

چون عذاب ما به محوطه شان فرو ) 176!(شتاب عذاب ما را خواهانند؟
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از آنها تا ) 177!(افتد، اين هشدارداده شدگان، صبح بدي خواهند داشت
آنها نيز خواهند ! شان را ببينپس عاقبت ) 178!(مدتي روي بگردان

  )179!(ديد

پيروزي شان را از . خداوند رسوالنش را تنها نمي گذارد. همه چيز حساب شده است
نيروهاي . نيروهاي ياري شده. منصورون را به آنها داده است. پيش مقدر كرده است

نيروهاي جنود خدا مملو از . آنكه را خدا ياري كند، شكست ناپذير است. شكست ناپذير
قرار است چه واقعه اي رخ ! اما مگر چه خبر است؟. نيروهاي غالب. چيره شونده است

خدا كه قدرت مطلق هست، نيازي به پيكار ! پيكار با چه كسي؟! چه پيكاري؟! دهد؟
به تو مي گويم، صريح و ! به چه منظور است؟! اين صف آرايي براي چيست؟! ندارد؟
وجودمان پر از شرك و نفاق و . وجودمان زدوده شود ما بايد كفر و باطل از. روشن

مؤمن از اسماءاهللا ! ما كجا مؤمن ايم؟. نفس أماره بر ما حاكم است. دوگانگي است
كجا تسليم ! كجا ايمان داريم؟. ما توهم ايمان زده ايم! ما كجا، مؤمن كجا؟! است

! برداشته ايم؟ كي بر اساس راستي و درستي گام! كجا حقيقت خواهيم؟! محض ايم؟
! كي دو ركعت قيام و قعود شايسته داشته ايم؟! كي حقيقت يگانه را عبادت كرده ايم؟

كجا رسوالن را تبعيت كرده ! كجا به پيران احترام گذاشته ايم؟! كجا دگر خواه بوده ايم؟
اما تا دلت ! كي راستي را پاس داشته ايم؟! كي به حقيقت عشق ورزيده ايم؟! ايم؟

تك خوري . خود را محق جلوه داده ايم. رياكاري كرده ايم. ودخواه بوده ايمبخواهد خ
. تحقير كرده ايم. تكبر داشته ايم. زنده و مردة ديگران را به هيچ انگاشته ايم. كرده ايم

. ناحق شهادت داده ايم. ناحق ديده ايم. ناحق خورده ايم. ناحق كرده ايم. ناحق گفته ايم
! ما كي و كجا اهل ايمان بوده ايم؟... بي آبرو كرده ايم. ده ايمتهمت ز. غيبت كرده ايم

ما بايد از زير . اين پيكار پيش از هر چيز، يك پيكار دروني است! ما توهم ايمان زده ايم
قبل از . آن هم قبل از آنكه عذاب سخت الهي نازل شود. سلطة نفس أماره خارج شويم
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بندة . بندة پول بوده ايم. و هوس بوده ايم عمري بندة هوا. آنكه دگر دير شده باشد
! ما كي يك روز بندة خدا بوده ايم؟. بندة شهوت و اسير شهرت بوده ايم. قدرت بوده ايم

خود را . كلّه مان پر باد است. اما وجودمان پر از ادعاست! بگو يك ساعت! يك روز؟
ينيم اما براحتي به كفر و شرك و نفاق را در درون خود نمي ب. فرهيخته فرض كرده ايم
و پيشاپيش خود را . به قضاوت مي نشينيم. برچسب مي زنيم. اين و آن نسبت مي دهيم

! اينجا چريده ايم ادامة چريدن را به آنجا موكول مي كنيم! در بهشت متصور مي شويم
تا دير نشده است . ما انسانهاي ذهني، نفساني و پر از منيت ايم! اي بشر ظلوم و جهول

آن جنودي كه خدا مي گويد همه در وجود خود تو شعبه . مسيرمان را تغيير دهيمبايد 
فĤَتاهم اهللاُ " !آن واقعة انفجاري از درون تو آغاز مي شود! به كجا نگاه مي كني. دارند

بايد !). خدا از جايي سراغشان آمد كه حسابش را نمي كردند( 1"من حيثُ لَم يحتَسبوا
تا درون آباد نشود، آبادي در بيرون يك . آباد شود، منسجم شود درونمان درست شود،

تا نور دورني ات روشن نشود، دنيايت روشن شدني . يك كلك است. شوخي است
تا . تا آزادي دروني محقق نشود، چيزي به نام آزادي در بيرون نخواهد بود. نيست

اين پيكار . خواهد افكندرستگاري در درون اتفاق نيفتد، آرامشي در بيرون بر تو سايه ن
ذهن تو بايد از شر نيروهاي نفساني خالص . ريشه اش آنجاست. مقدس در درون است

. صيقلي نيست. شفاف نيست. او اكنون زير سلطة انواع خواهش ها و آرزوهاست. شود
. است كه تسليم محض باشد "صاف"ذهن آنگاه . آلوده به خواسته هاي جوراجور است

اگر بشر به اين مهم خود اقدام نكند آن عذاب . شود "بي خواسته"ه آنگاه شفاف است ك
اكنون تا مدتي ! كه بر ساحتش نازل شدني است، صبح سخت و تلخي را رقم خواهد زد

  !آنها نيز خود خواهند ديد! عاقبت شان را ببين! از آنها روي بگردان
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َوَسالٌم َعَلى  ﴾١٨٠﴿ِصُفوَن ُسْبَحاَن رَبَِّک َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا يَ 
    ﴾١٨٢﴿َواحلَْْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني  ﴾١٨١﴿اْلُمْرَسِلَني 

از هر چه كه در  - همان پروردگار عزتمند -پاك و منزه است پروردگار تو
و الحمد هللا رب ) 181(و سالم بر رسوالن) 180!(وصف او مي گويند

  )182(العالمين

چه هرچه . تسليمم و پذيرا. ، هيچ توضيح و تفسيري ندارمبراي اين سه آية آخر
سكوت مي كنم يك . پس اهل وصف نيستم. بگويم از عظمت آن كاسته ام

تو نيز آن را در هر موقف و هر حال همانطور كه نازل شده . سكوت همه جانبه
بگذار همان . حتي نيازي نيست كه به ترجمه ها وابسته شوي. است بخوان
و آنگاه است كه . ان آهنگ كه نازل شده در وجودت جريان يابدكلمات با هم

  !إعجازش خواهي ديد
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  مؤخره 

  زندگي هاي دوباره

دريافـت تـو از زنـدگي    . زندگي فقط اين نيست كه مي بيني. خلقت، عبث نيست
هميشـه جريـان داشـته    . حيات جريان دارد. چيزي است و حقيقت آن چيزي دگر

دوبـاره شـروع مـي    . چيزي با مرگ تمام نمي شود. و جريان خواهد داشت. است
تو بـا معـدلي كـه از ايـن زنـدگي      . ة شروع مرحلة بعدي استهر مرگ نقط. شود

اين تَطَور، اين طور . بدست مي آوري، نوع زندگي بعدي ات را مشخص مي كني
. اسـت  "مشـاهده "قانوني قابـل  . به طور شدن، در هستة زندگي نهاده شده است
 "آخـرت "فكـر كـردي منظـور از    . معناي دنيا مزرعة آخرت اسـت همـين اسـت   

اينجا را اولي يا دنيا گويند، نتيجة اين، زندگيِ بعدي را مي سازد و آن را ! چيست؟
. بحث آن قيامت كه شـنيده اي نيسـت  . نتيجة آن. يعني پايان اولي. آخرت گويند

و بـودن تـو بقـول قـرآن بـا      . تو همواره بوده اي. بحث زندگي هاي دوباره است
ـ  "ذُريه". اي آغاز شده است "ذره" آن آيـة معـروف كـه    .ن ذَرات دارداشاره به اي

گون بوده  "ذَره"حضوري كه . در حضور تو گفته شده است "ألَست بِرَبكُم"فرمود
مرحلـه بـه   . تو در طول تاريخ حركت كرده اي و اكنون بدينجا رسـيده اي . است
حتـي  . و اين سير، براي صاحبان عقـول كـامال علمـي و عقاليـي اسـت     . مرحله

بارها چه در تفاسـير چـه در مقـاالت    . ند طبيعت مشاهده نمودميتوان آن را در رو
گفته ام؛ آن آيات را كه در مورد قيامت كبري تصور كرده اي، بسياري از آنها  در 

و إبايي ندارم كه اكنون به اين مهم در مقاله . بارة بازگشت دوباره به زندگي است
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بـا حـديث شـروع    . قل كنمو برخي اسناد و مدارك را برايت ن اي جداگانه بپردازم
آمده است كه جابر بن يزيد ) 75حديث (در كتاب الخصال شيخ صدوق . مي كنم

هر مؤمني مرگي دارد و كشته شدني، براستي هـر  ": فرمود) ع(گويد؛ كه امام باقر
كه كشته شده باشد برگردد تا به مرگ خود بميرد، و هر كه مرده باشد برگردد تـا  

بر  -چه نيك باشد چه بد -هر فردي از افراد اين امت: سپس فرمود... كشته شود
اما اهل ايمان كه برگردند در آرامـش و نعمـات انـد و اهـل باطـل در      . مي گردد

: آيا نشنيده اي كه خداوند در قـرآن مـي گويـد   . خواري و عذاب الهي خواهند بود
  )21سجده ( "عذاب نزديكتر را قبل از عذاب بزرگتر به آنها مي چشانيم

و هـم در  ) 65/2(هـم در تفسـير القمـي   ) 51/53(ديثي ديگر كه هم در بحاردر ح
در بارة ) ع(نقل شده آمده است كه ابن عمار از امام صادق) 325/3(تفسير الصافي

، )124طـه  ("هر كه از ياد من إعراض كند، زندگي سـختي خواهـد داشـت    "آية
در نـاز و نعمـت    سؤال نمود و گفت؛ ما كه همواره اينان را در در زندگي خوش و

به خدا قسم كه آنها آن زندگي سـخت و  ": در جوابش فرمود) ع(و امام! مي بينيم
پر مشقت را هنگام بازگشت دوباره به دنيا در پي خواهند داشت طوري كه در آن 

  ."موقع نجاست را هم مي خورند

و هم ) 65/53(و هم در بحار) 4/764(در حديث ديگري كه هم در تفسير البرهان
نقل شده آمده است كه جميل بن دراج از ) 3ح281(نوادر االخبار فيض كاشاني در

ما به يقين پيامبران خود و نيز اهـل ايمـان را هـم در    "در بارة آية ) ع(امام صادق
؛ پرسيد و )51غافر(!"زندگي دنيا و هم روزي كه گواهان بپا خيزند ياري مي دهيم

نمي دانـي كـه بسـياري از    . وباره استبخدا قسم اين در زندگي د: فرمود) ع(امام
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پيامبران الهي در دنيا ياري نشده و كشته شدند و ائمه هم كشته شده اند و كسي 
  ."تاويل اين آيه در زندگي دوباره است! آنها را ياري نكرد؟

و هـم  ) 74/53(و هـم بحـار  ) 144ح2(در حديثي ديگر كه هم درتفسـير العياشـي  
در ) ع(آمده است كه حمران بن اعين از امام باقرنقل شده ) 2/857(تفسير البرهان
آيا نديدي آن جماعت هزاران نفره را كه از ترس مرگ از ديارشان "بارة اين آيه؛ 

پرسيد كه  ؛)243بقره("گريختند و خدا به آنها گفت بميريد و سپس زنده شان كرد
گشتند به طوري كه به دنيا بر: فرمود) ع(و امام! آيا خداوند آنها را به دنيا برگرداند؟

در خانه هاشان نشستند و غذا خوردند و زن گرفتند و مـدتي بودنـد و سـپس بـه     
  ."مرگ طبيعي مردند

آمـده؛  ) 44/53( و هم در بحار) 19ح285( در حديثي ديگر كه هم در نوادراالخبار
بي ترديد كساني پس از مرگ زنده خواهند شـد و انتقـام   : فرمودند) ع( امام كاظم
به هر كس آزاري رسيده به مانند آن قصاص مـي كنـد و هـر    . گيرند خود را مي

كس خشمي ديده به مانند آن انتقام مي گيرد و هركس كشته شده باشد قـاتلش  
را بكشد و براي اين منظور دشمنان آنها نيز به دنيـا برگردنـد تـا محقـان، خـون      

در بـارة   )ع(در حديثي ديگـر از امـام صـادق    "...ريخته شدة خود را قصاص كنند
تلك إذا كَـرَّه  "اينگونه رجعت مي پرسند و ايشان در جواب، اين آيه را مي خوانند

رَه12نازعات!("در اين صورت آن بازگشتي زيانبار خواهد بود "خاس (  

آمده كـه برخـي از    )159/5(و در تفسير البرهان) 44/53(در حديثي ديگر در بحار
در ذيل آيه اي از فلسفة ايـن بازگشـت هـا مـي پرسـند،      ) ع(اصحاب امام صادق
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در بازگشت آنها به زندگي، غل و غش آنها مانند طاليي كـه  " :مي گويد) ع(امام
به كوره مي رود گرفته مي شود تا آنكه هر چيزي به شبيه خود يعني به حقيقـت  

  ."خود باز گردد

ات قرآن كريم، هم در تفاسير و هم در مقاالت عديده سخن گفته و اما در مورد آي
اين كه مي بيني به باطـل خلـق   . اي دوست زندگي آن نيست كه انگاشته اي. ام

فرمول هاي دقيقي در كار است كه هيچ ذهن وقّادي به كُنه اش پي . نشده است
ونَ  اهللاُ يبداُ الخَلقَ ثُم يع"در اين آيه چه مي بيني . نَبرد عـتُرج لَيـها ثُم هخـدا   1"يد

در بارة اين ! "خلق مي كند سپس بازش ميگرداند سپس بسويش رجوع مي كنيد
آنها در بـارة خلـق    "بل هم في لُبسٍ من خَلقٍ جديد"آية ديگر چه فكر مي كني 
ـ "در بارة اين ديگر چه تصور مي كني ! "جديد در شك و ترديدند ا و قالُوا ءاذا كُنّ

و گفتنـد آنگـاه كـه مشـتي خـاك و       2"عظاماً و رفاتَاً ءانّا لَمبعوثُونَ خَلقَـاً جديـداً  
دربارة اين آيه چه تصور ! ؟"استخوان شديم ما دوباره به خلق جديدي در مي آييم

آيـا وقتـي كـه در     3"و قالُوا اذا ضَلَلّنَا في األرضِ ءانّا لَفي خَلـقٍ جديـد  "كرده اي 
در اين ديگري چه مـي  ! ؟"مين ناپديد شويم دوباره به خلق جديدي در مي آييمز

چـه  " گويند؛ 4"من يحيِي العظام و هي رميم قُلِ الَّذي فَطَرَكُم اَولَ مرَّه"انديشي 
كسي دوباره اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي كند بگو همان كسي كه اول بار 

دأنا اَولَ خَلـقٍ نُعيـده     "در اين ديگري چه مي بيني . "آنها را سرشته است ا بـ كَمـ
                                                            

  11سوره روم، آيه  - 1
  15سوره ق، آيه  - 2
  10سوره سجده، آيه  - 3
  51سوره اسراء، آيه  - 4
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همانطور كه اول خلق كـرديم آن را دوبـاره بـاز مـي      1"وعداً علََينا إنّا كُنّا فاعلينَ
در ايـن  . "گردانيم اين وعده ايست كه بر عهدة ماست و ما انجامش مـي دهـيم  

خـدا مـي    2"ثُم يعيـده فَـأنَّي تُؤفَكُـونَ    قُل اهللاُ يبدأُ الخَلقَ"ديگري چه مي بيني 
دربارة ايـن آيـه    "!آفريند سپس بازش مي گرداند، پس به كجا منحرف شده ايد؟

ــوا و  "چــه تصــور مــي كنــي  ــذينَ اَمنُ ــم يعيــده لَيجــزِي الَّ ــدأُ الخَلــقَ ثُ ــه يب إنَّ
حاتاللُواالصمد تا اهـل ايمـان و   او ابتدا خلق مي كند سپس بازش مي گردان 3"ع

و آيات بسيار ديگر كـه در ايـن مقـال    ... "!عمل صالح پاداششان را دريافت كنند
بر سر قبـول  ) ص(اي دوست بسياري از منكران، اختالفشان با پيامبر. نمي گنجد

آنها بازگشت دوباره را منكر . بر سر همين مسئله بوده است. يا رد خدا نبوده است
مگـر  . آنها خدا را قبول داشته انـد . مان جور در نمي آيدبودند و مي گفتند به عقل

و لَئن سأَلتَهم من خَلَقَ السماوات و االَرض و سخَّرَ الشَّمس "اين آيه را نديده اي 
اگر از آنها بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را خلق كـرده و   4"و القَمرَ لَيقُولَنَّ اهللاُ

مي بيني، آنها خـدا را بـاور   . "وده، قطعا مي گويند خداخورشيد و ماه را مسخر نم
و اين همان نكته ايسـت كـه   . آنچه كه باور ندارند خلقت دوباره شان است. دارند

 "عود"، اين "معاد"ذهن كوته بين آنها . به هرج و مرج ذهني شان كشانده است
حالت نمي هر چند اگر منكر هم باشي فايده اي به . تو منكر نباش. را منكر است

اين مقالـه صـرفا يـك هشـدار     . زيرا جريان حيات همچنان به پيش مي رود. كند
                                                            

  104سوره انبياء، آيه  - 1
  34ه سوره يونس، آي - 2
  4سوره يونس، آيه  - 3
  25سوره لقمان، آيه  - 4
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كيفيت ادامـة حياتـت را   . هر چيزي جوابي دارد. است كه كار خود را سخت نكني
بازتاب انديشه و رفتار كنـوني  . همين لحظاتي كه در آن قرار گرفته اي مي سازد

اگر در اينجا رحم . مزرعة آخرت استاينجا . ات، زندگي بعدي ات را رقم مي زند
اگر إطعام كنـي،  . اگر كمك كني، كمك خواهي شد. كني، به تو رحم خواهد شد

اگـر  . شـد  اگر آبروي كسي را بخـري، آبرويـت خريـده خواهـد    . إطعام مي شوي
اگر . شد اگر دستگيري كني، دستت گرفته خواهد. هدايت كني، هدايت مي شوي

تو با دستاوردت روبرو . إال انتظار بيخود نداشته باشو ... عطا كني، عطا مي شوي
همـه إحضـار مـي    . شك نداشته باش. يقيني است. و اين قطعي است. مي شوي

چه جايگاه رهايي يافتـه  . "فَإنَّهم لَمحضَرُونَ إال المخلَصينَ". شوند جز مخلَصين
  ! ات را بخوانگرد و دوباره تفسير سورة صافبر. گان فراتر از دنيا و آخرت است
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انتشارات كتاب آشنا        ترجمه قرآن كريم
انتشارات كوير      شيخ عجب و تنبوري

انتشارات كتاب آشنا    سه نيايش و داستان ربوبيت
انتشارات عصر كنكاش        روح رباني 

انتشارات عصر كنكاش        مدرسه نا متعارف
انتشارات عصر كنكاش        زره بزرگ 

انتشارات عصر كنكاش        بارانيكلمات 
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