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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحیم

قََن  ﴾ٕ﴿َعلََّم اْلُقْرآَن  ﴾ٔ﴿الرَّْْحَُن  ََ ََ انْْ ُُ اْل َقََقََن  ﴾ٖ﴿َخلَق ُُ  ﴾ٗ﴿َعلََّمق قْم الشَّ
قققَ َن   َْ َ اِن  ﴾٘﴿َواْلَقَمقققُر ِسُ ُُ ققق َْ ُر َد َُ ققق ُم َوالشَّ ُْ َََ قققَ َوَوَ قققَ  َوا ﴾ٙ﴿َوالقققَّ قققَمََر َ عَق ََّ ل

ََاَن  ََاِن  ﴾ٚ﴿اْلِمَقققق ققققُروا  ﴾ٛ﴿َأال َتْطغَققققْفا عِققققز اْلِمَقققق َِ ققققِر َوال ُ ْ َْ َوأَِقَُمققققفا الْققققَفَْْن ِطْلِق
ََاَن  َََ َ لِققَِ ِ   ﴾ٜ﴿اْلِمَقق َا َوالَّْ ققُت َااُت األْهَمققَِ   ﴾ٓٔ﴿َواألْ َض َوَ قق ِعََ ققَ َعَِهَ قق

ََْفقق ِ  ﴾ٔٔ﴿ َطِن  ﴾ٕٔ﴿َوالرَّْْیَققَُن  َواْْلَقق ذ ُاو اْل ِِّ  ﴾ٖٔ﴿عَ ِققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق
قققَِ   قققْن َ ْلَفقققَا  َهَْلَ  َّ قققََن َِ ََ ََ انْْ قققْن َ     ﴾ٗٔ﴿َخلَققق قققَ ِ   َِ ََ قققْن  ََ اْاَقققَنَّ َِ َوَخلَققق

َطِن  ﴾٘ٔ﴿ ِِّ ِ  ﴾ٙٔ﴿عَ ِققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق ِْ ِ َوَ بذ اْلَمْغققرَِّق ِْ  ﴾ٚٔ﴿ َ بذ اْلَمْشققرِقَق
َطِن  ِِّ قَرْدِن دَقْلَقِقََقَِن  ﴾ٛٔ﴿عَِ َیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقَ ُتَمق ْْ قرََ  اْلَ  َْقُ َمقَ َِّققْرَْ ا ال  ﴾ٜٔ﴿ََ َِّقَقْ

َطِن  ﴾ٕٓ﴿دَقْ ِغََققَِن  ِِّ ُ َمققَ اللذْؤلُققُؤ َواْلَمْرَ ققَُن  ﴾ٕٔ﴿عَ ِققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق ْقْ ََیْققرُُ  َِ
َطِن عَ ِقققققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقققققَ تُ  ﴾ٕٕ﴿ ِِّ قققققِر   ﴾ٖٕ﴿َمققققق ْْ ُُ اْاَقققققَفاِ  اْلُمَْْشقققققرُت عِقققققز اْلَ  َولَققققق

َطِن  ﴾ٕٗ﴿َهَألْعالِ   ِِّ َ قَ عَقَن    ﴾ٕ٘﴿عَ ِقَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقَ ُتَمق قْن َعَلَقْ ََ  ﴾ٕٙ﴿ُهقتذ 
ُُ َ َِِّّک ُاو ااَْالِا َوانْهقرَاِ   َقى َوْ  َطِن  ﴾ٕٚ﴿َودَق قْ ِِّ  ﴾ٕٛ﴿عَ ِقَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقَ ُتَمق

قققَمََواِت َواألْ ِض ُهقققتَّ دَققققْف   ُ قققَف عِقققز َ قققْین   ََّ قققْن عِقققز ال ََ  ُُ قققیَُل َْ عَ ِقققَیِِّّ آالِر  ﴾ٜٕ﴿َد
َطِن  ِِّ َُ َلُمققققْم أَدقذَ ققققَ القققق قََّقالِن  ﴾ٖٓ﴿َ ُِِّّمَمققققَ ُتَمقققق عَ ِققققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققققَ  ﴾ٖٔ﴿َسققققَْقْ ُر

َطِن  ِِّ ُِ ِ ِن اْسققققققَ  ﴾ٕٖ﴿ُتَمققققق ََْشقققققَر اْاِقققققنِّ َوانْْققققق ََ قققققْن أَْقطَقققققَِ  ََی  وا َِ ُِ ُ ققققق ُقْم َأْن تَقْقْ َْ َط
قققْلطََن   َُ ُِوَن ِ ال ِِّ ُ ققق ُِوا ال تَقْقْ قققَمََواِت َواألْ ِض َعَْْقُ ققق ََّ عَ ِقققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقققَ  ﴾ٖٖ﴿ال

َطِن  ِِّ َقِفقرَاِن  ﴾ٖٗ﴿ُتَم ٌا عَقال تَقْقْ ْن َ    َوُُنَقَ عَ ِقَیِِّّ  ﴾ٖ٘﴿دُقْرَسُت َعَلَُْمَمَ ُ َفاظا َِ
َطِن آالِر َ ُِِّّممَ  ِِّ َ َِن  ﴾ٖٙ﴿َ ُتَم ِْ َوْ ًََة َهَلق ِّ قَمَُر َعَمََْق ََّ ِِ ال َْْشققَّ  ﴾ٖٚ﴿َعِإَاا ا

َطِن  ِِّ   ﴾ٖٛ﴿عَِ َیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمَ ُتَم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ُا َوال َ قققَن   ُِ ِ ْْقققق قققَیُا َعققققْن َاْْ ِققق َْ ِ  ال ُد ئِققق َطِن  ﴾ٜٖ﴿عَقََقْفََ ِِّ عَ ِققققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقققَ ُتَمقققق
ُِ ِطلْقََّفاِ ز َواألْققَ اِ   ﴾ٓٗ﴿ ََمَُ ْم عَقَُقْؤَخ َِ ِرَُفَن ِِّ ُْ ََْرُف اْلُم عَ ِقَیِِّّ آالِر  ﴾ٔٗ﴿دُق

َطِن  ِِّ ِرَُققفَن  ﴾ٕٗ﴿َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق ُْ ُب ِمَققَ اْلُم ِِّ ِِِ  َ َ ققَُّم الَّقِققز ُدَمقق َدطُفعُققفَن  ﴾ٖٗ﴿َ قق
قققَم  آن   َ ْحَِ ِْ َْقَ قققَ َوَِّقققق َطِن عَ ِقققَیِِّّ آالِر َ ِِّّمُ  ﴾ٗٗ﴿َِّقَقْ ِِّ َوِلَمقققْن َخقققََف  ﴾٘ٗ﴿َمقققَ ُتَمققق

ُِ َ ْقَّقَققَِن  َقققََ  َ ِِّّقق َطِن  ﴾ٙٗ﴿ََ ِِّ َْققَن   ﴾ٚٗ﴿عَ ِققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق  ﴾ٛٗ﴿َاَواََت أَعقْ
َطِن  ِِّ َْْقرََِیِن  ﴾ٜٗ﴿عَِ َیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمَ ُتَم َْقَِن  عَ ِقَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقَ  ﴾ٓ٘﴿ِعَِ َمقَ َعَقْ

طَ  ِِّ َ  َْْوَ قَِن  ﴾ٔ٘﴿ِن ُتَم قْن ُهقتِّ َعَِهَ ق َطِن  ﴾ٕ٘﴿ِعَِ َمَ َِ ِِّ عَ ِقَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقَ ُتَمق
ًَان   ﴾ٖ٘﴿  ِ ِْ َر   َوَ قَا اْاَْقَّقَقق قْن ِ ْسققَق قْ َِ َعَلى عُقُرش  َِّطََئُِْقَ َ َِ عَ ِقَیِِّّ  ﴾ٗ٘﴿َُقَِّمِئ

َطِن  ِِّ َلُ ْم َوال عِققَِ نَّ َقَِ ققرَاُت ا ﴾٘٘﴿آالِر َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق ُا قَققق قْ َْْ َدْطِمقق ْقُ نَّ ِ ْْقق لطَّققْرِف 
َطِن  ﴾ٙ٘﴿َ قققققَن   ِِّ َهقققققیَْقَُّ نَّ اْلََقققققَُقفُت َواْلَمْرَ قققققَُن ﴾ٚ٘﴿عَ ِقققققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقققققَ ُتَمققققق

َطِن  ﴾ٛ٘﴿ ِِّ ققققَُن  ﴾ٜ٘﴿عَ ِققققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققققَ ُتَمقققق ََ ققققَِن ِ ال انْإ ََ ََاُر انْإ َ ققققْت َ قققق
َطِن  عَِ َیِِّّ آالرِ  ﴾ٓٙ﴿ ِِّ ًُوِِنَِمَ َ ْقَّقَقَِن  ﴾ٔٙ﴿َ ُِِّّمَمَ ُتَم ْن  عَ ِقَیِِّّ آالِر  ﴾ٕٙ﴿َوَِ

َطِن  ِِّ َََّقَِن  ﴾ٖٙ﴿َ ُِِّّمَمققققَ ُتَمقققق َطِن  ﴾ٗٙ﴿َُققققْ َ َ ِِّ  ﴾٘ٙ﴿عَ ِققققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققققَ ُتَمقققق
ققََخَقَِن  ََّ َْققَِن َْ َطِن  ﴾ٙٙ﴿ِعَِ َمققَ َعَقْ ِِّ َا  ﴾ٚٙ﴿عَ ِققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمققَ ُتَمقق ِعَِ َمققَ َعَِهَ قق

قققَنا  َطِن  ﴾ٛٙ﴿َوََنْقققتا َوُ ََّ ِِّ قققَنا  ﴾ٜٙ﴿عَ ِقققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقققَ ُتَمققق ََ قققرَاتا ِإ عِقققَِ نَّ َخَقْ
َطِن  ﴾ٓٚ﴿ ِِّ ََْقُفقققف َاتا عِقققز اْ ََِقققَِ   ﴾ٔٚ﴿عَ ِقققَیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمقققَ ُتَمققق  ﴾ٕٚ﴿ُإقققف ا 

َطِن  ِِّ َلُ ْم َوال َ َن   َْْ  ﴾ٖٚ﴿عَِ َیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمَ ُتَم ُا قَق قْ ْْ عَ ِقَیِِّّ  ﴾ٗٚ﴿َدْطِم ْقُ نَّ ِ 
َطِن  ِِّ قَن   ﴾٘ٚ﴿آالِر َ ُِِّّمَمَ ُتَمق ََ َققرِّّ  ِإ قر  َوَع قْ َْ َِ َعلَقى َ عقْقَرف  ُخ  ﴾ٙٚ﴿َُقَِّمئِق

َطِن  ِِّ  ﴾ٛٚ﴿تَقَ َ ََک اْسُم َ َِِّّک ِاِّ ااَْالِا َوانْهرَاِ   ﴾ٚٚ﴿عَِ َیِِّّ آالِر َ ُِِّّمَمَ ُتَم

 



    

 
 

  تفسير مهر
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﴾ َعلََّمُه ٣﴾ َخَلَق اإلْنَساَن ﴿٢﴾ َعلََّم اْلُقْرآَن ﴿١الرَّْمحَُن ﴿
  ﴾٤اْلبَـَياَن ﴿

به او بيان را ) 3(انسان را خلق كرد) 2(قرآن را تعليم داد) 1(خداي رحمن
 )4(آموخت

. خداوند از ميان همة أسـماء و صـفاتش، خـود را بـا رحمـانيتش معرفـي ميكنـد       
اولـين  . اسـت  "كلمـه "الرحمن، اولـين  . ول اوستبخشايشگري و رحمت حرف ا

آفـرينش  . ، آغازگر خلقت است"رحمت"اين بدان معني است كه . آية اول. نشانه
بـه تعبيـري تـار و پـود     . از سرِ محبت ظهور يافته اسـت . با عشق آغاز شده است

آنچه همة أجزاء هسـتي را در وحـدتي   . هستي با عشق و محبت تنيده شده است
جوشش آن . هم نگاه داشته است، نيروي إعجاب انگيز عشق است هماهنگ كنار

نفـرت را ذهـن تاريـك انـديش     . در ذات هستي نفرت نيست. به آن محبت است
اگـر خـدا   . آنچه كه مي بيني سرريز يك عشق اليزال اسـت . انسان ساخته است
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 در شرح معاني سوره الرحمن

. برون نمي ريـزد  "هستي مطلق"عين محبت است كه هست پس جز محبت از 
بـزرگ تجلـي   . خليفـه األسـماء اسـت   . د همة أسماء و صفات اسـت الرحمن، سي

چه بي عشق نمي توان كار زمـين  . است "رب السموات و األرض". است "حق"
، كجا خلقتي شـكل مـي گيـرد و    "رحمن"بي . و آسمان را ساخته و پرداخته كرد
لَّ جاللُـه يـك إسـم أسـراري اسـت      ! كجا آفرينشي به ظهور مي رسد؟ و  اهللا جـ

. در تجلـي عشـق  . رحمن، بزرگ تجلي همين اسم أسراري است در لباس رحمت
اهللا جلَّ جاللُه در اين تجلّي است كه خود را به بنـي آدم مـي   . در فَيضان محبت

و اين اشاره بدان معناست كه عشق و محبت حرف اول و آخـر هسـتي   . شناساند
اهللا الرحمن الرحيم بخـوبي قابـل    و اين نكته از سردرِ سورِ قرآن يعني بسم. است

ش محبــت اســت، "راه"محبــت اســت،  "اســاس"كــالم خــدا بــر . فهــم اســت
ش محبت است و اين كلمه، يعني همـين رحمـت واسـعه اسـت كـه      "انجام"سر

رحمت من همـه  ( "رحمتي وسعت كُلَّ شَيء".دست اندركار خلق و آفرينش است
اي دوسـت، خـدا را   . رحمت واسعه است رحمن، اشاره به). چيز را فرا گرفته است
چه گماني به او برده اي؟ زيرا او در ظـن و گمـان تـو بسـر     ! چگونه مي شناسي؟

چه گماني به ). من نزد گمان بنده ام بسر ميبرم( "أنَا عند ظَنِّ عبدي بِي"! ميبرد
خـداي مـن، رحمـن    ! همان از آنِ توست. پس با همان روبرو مي شوي. او داري

فَيضـان رحمـت   . زالل بخشـندگي اسـت  . سرچشمة عشق و محبت اسـت . است
ي ال إلـه إلّـا     ". نيست كه بشناسم. جز اين خدا خدايي نمي شناسم. است بـر و هـ
وقتي بداني كه از اقيانوس عشق ). او رب منست و هيچ خدايي جز او نيست( "هو

ونَ  و إ". و رحمت، سرريز شده اي، به همان نيز باز خواهي گشت راجِعـ بـه   "لَيـه
پـس ظـن و   ! و مبـدأ همـان معـاد   . مبدئ همان معيد است. نيكي محقق ميشود
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تا دير نشده به عشق و رحمت بازگرد كـه نفـرت چـاره    . گمان خود را اصالح كن
إنَّ ". و با خوبي ها، بدي ها را بِزُداي كـه شـيوة قـرآن همـين اسـت     . ساز نيست

ايـن عشـق و   ). نيكي ها، پليدي ها را از بـين ميبـرد  ("اتالحسنات يذهبنَ السيئ
. اصالح امـور از اينجـا آغـاز ميشـود    . رحمت كه ميگويم چاره ساز همه چيز است

هرگاه كه بشر از عشق و رحمت دور شد و بـا آن بيگانـه گشـت، فسـاد زمـين و      
هرگاه كه پروردگار رحمن را، همان مطلق عشق و رحمـت را  . زمان را فرا گرفت

ريشـة بـدبختي   . "معيشَه ضَـنكا ".راموش نمود، به سختي و تنگدستي دچار شدف
است، بنده نبودن به اين مطلقيـت عشـق و رحمـت     "رحمن"ها،عدم معرفت به 

  .معيشت سخت، از آنِ كسي است كه از ذكر رحمن غافل است. است

  )قرآن را تعليم داد( "علَّم القُرآنَ"

چه قرآن كتـابي  أسـراري   . است "رحمن"شأن . تعليم قرآن كار هر كسي نيست
ايـن كتـاب، طبقـه طبقـة هسـتي را      . از أعلي مرتبة وجود نازل شده اسـت . است

اليـه  . از عالَم لطيف تا عالَم ثقيل راه پيموده است. نَورديده تا بدينجا رسيده است
به اليه  عوالم آگاهي را سير نموده و از معقوالت صرف تا محسوسـات ناسـوت،   

پس همه را مي شناسد و همه نيـز  . از نور تا نار سفر كرده است. داشته است گذر
وم    . قرآن كلمة صادر شده از عمق هستي اسـت . او را مي شناسند قيـ نَفَـس حـي

تعليم قرآن كار ! نه... ذو وجوه است. بطن در بطن، پر از معاني عجيبه است. است
ست كه تعلـيم صـرف و   ممكن ا. است "رحمن"كاري در شأن . هر كسي نيست

امـا ايـن تعلـيم قـرآن     . نحو و قرائت و معاني متفرقة واژه ها، كار اين و آن باشد
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مثـل  . حاوي حيـات اسـت  . جريان دارد. تعليم قرآن، يك تعليم زنده است. نيست
تعليم قرآن، فهم آيـات خـدا و كـاربرد آنهـا در مرحلـه مرحلـة       . كاشت دانه است

قرآن آمده است . مام عيار در باب سلوك استچه قرآن يك كتاب ت. سلوك است
تعليم قرآن بـدان معناسـت كـه دريـابي،     . تا تو را از عالَم ثقيل به عالَم لطيف برَد

تو با يك نـور زنـده، طـرف    . جوهر روي كاغذ نيست. قرآن، يك وجود زنده است
ست و اين تعليم، هر تعليمي ني. گرفتن است "تعليم"نور زنده را دريافتن، . هستي

آن جوهر روي كاغذ، نمـادي كتبـي از آن   . همچنانكه اين معلم هر معلمي نيست
من لَم "! آن نور زنده و كارآمد را كجا ديده اي؟. تو هنوز قرآن را نديده اي. است

  ."يجعلِ اهللاُ لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ

حضـور،  . يداشـته باشـ   "حضور"، بايد بر  درسش "رحمن"براي تعليم گرفتن از 
اين قانون هماهنگي . بايد چون او، مملو از عشق و محبت شوي. هماهنگي است

بي عشق نمي . وقتي رخ ميدهد كه شاگرد و معلم هماهنگ باشند "تعليم". است
. تـو شـبيه او آفريـده شـده اي    . نكته را درياب. توان ازكالس عشق بهره مند شد

. متخلق به اخالق او شـو . پس شبيه او باش. "خَلَقَ اهللاُ آدم علَي صوره الرَّحمنِ"
و تازه بعد از ايـن  . را دريافت كن "تعليم نوراني"آنگاه آن به آن . هماهنگ باش

تا وقتـي  . تعليم است كه خواهي فهميد، قرآن چيست و كيست و به چه كار است
اين اتفاق نيفتاده است قرآن براي تو مهجـور اسـت، روي نمـي نمايانـد، اگرچـه      

اگـر  . بي عشق به كالس عشق مرو كه ديوانه مي شـوي . مة دهر شده باشيعال
چـه حتـي   . مغز خور نيستي همان قشـر را بخـور امـا ادعـاي فهـم قـرآن مكـن       

  .و با اليتناهي، اليتناهي مي زيند. مغزخوران نيز چنين ادعايي نمي كنند
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  )انسان را خلق كرد(خَلَقَ اإلنسانَ 

پـس  . نموده اسـت  "خلق"است، انسان را  "قرحمت مطل"اين آفريننده اي كه  
تمامي كالبدهاي روحي، . تك تك سلولهاي آدمي آغشته به عشق و رحمت است

امـا آدمـي آن را   . ذهني و عاطفي او با اين نيـروي شـگفت شـكل گرفتـه اسـت     
عشق چيزي نيست كه تـو آن  . منيت آن را از ياد برده است. فراموش كرده است

و  "هــم اكنــون"فتــه اســت كــه آن را پيــدا كنــي، او را بدســت آوري، جــايي نر
فقـط  . ات از آنسـت "تار و پود". شده اي "خلق"زيرا تو با آن . هست "همينجا"

  . و اين غبارروبي يك سلوك جانانه ميطلبد. به زير غباري از غفلت فرو رفته است

يـن  كه در ا "انسان"اما بنظر ميرسد اين ]. ازاينجا به بعد بيش از پيش دقت كن[
رَّف بـه ال اسـت    . آيه بدان اشاره شـده اسـت، هـر انسـاني نيسـت      عـانسـاني م .

و ايـن از سـياق   . يعني انسان خاصي را اشاره دارد نه جنس انسان را. "االنسان"
اين انساني است كه قبل از آنكه خلق شود، قبل از آنكه . آيات بخوبي معلوم است

ظاهراً اول خلق مي كنند بعد تعلـيم  ! جسميت بگيرد، به او قرآن را تعليم داده اند
) 2(علَّم القُرآنَ! اما در اينجا اول سخن از تعليم است سپس خلق كردن. مي دهند

اين همان انسان نوراني اسـت كـه پـيش از جسـميت گـرفتن،      ). 3(خَلَقَ اإلنسانَ
ايـن االنسـان،   . را دريافت كرده اسـت  "نور". روحش تعليم بزرگ را گرفته است

ي كه در آيات بعد مي آيند، "جان"و  "إنس"از جنس . صلي آدميت استنسخة ا
انساني كه نور قـرآن را پـيش از خلقـتش دريافـت     . است "انسان نوراني". نيست

اً و آدم   ": و چه بسا ازاين روست كه پيامبر ص ميفرماينـد . نموده است نَبِيـ كُنـت
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ايـن  !). دم هنوز بين آب و گل بـود من نبي بودم در حاليكه آ( "بينَ الماء و الطّينِ
آنكه برخـوردار از ايـن   . يعني نور روح قرآن، پيش از خلقت آدم وجود داشته است

اول برنامه را داده انـد  . قرآن خود برنامة خلقت است. نور است، جنس اصلي است
پـدر  . و اين است انسان نوراني. خلقي طبق برنامه. سپس خلق شكل گرفته است

  .او همة أسماء را تعليم گرفته است. نسخة اصلي .همة آدم  ها

  )به او بيان را تعليم نمود(علَّمه البيانَ 

اين حرف زدن هاي معمول ما، وراجـي  . ، معناي اصيلش، روشنگري است"بيان"
ايجاد يك رابطة زنده و حيات بخـش  . بيان امري مقدس است. بيان نيست. است

جرياني زنده است كه بخـش هـاي متنـوع    . مابين تمامي اليه هاي آگاهي است
و خـداي رحمـن   . ، انتشار نور است"بيان"اين . وجود را به يكديگر متصل ميكند

و مبـين  . اسـت  "مبين"را تعليم بگيرد،  "بيان"آنكه . چنين بياني را تعليم ميدهد
زبانش گويـا بـه حقـايق مـي     . همان روشنگري است كه بيان كنندة حقايق است

اعلي مرتبة . اراي قدرت است زيرا كلمة خداوند داراي قدرت است، د"بيان". شود
. است كه ايجادكننده است "كن"مثل لفظ . اين قدرت، قدرت ايجادكنندگي است

چـون  . يعني چيزي را به چيز ديگر تبديل ميكنـد . گاه بياني دگرگون كننده است
دو، بيـاني  و مرتبة پـايين تـر از اينـ   . كه به ماري تبديل ميشود) ع(عصاي موسي

اين نوع بيان، نه چيزي ايجاد ميكند و نه دگرگون مي سـازد  . تقويت كننده است
م  "مثـل شـدت گـرفتن هـدايت      . اما آنچه كه هست را تقويت مي كنـد  هـزاد و

از اين منظر، مي بيني كه مراد آيـه، حـرف زدن هـاي معمـول و غالبـاً      . "الهدي
را بيشـتر بـه خـواب مـي برنـد و      اينگونه وراجي هـا  آدمـي   . مخرب بشر نيست
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از هـيچ انسـجام   . منشاء شان، عادات و شرطي شدگي هاسـت . بيداركننده نيستند
از اين سخن . هيچ بارِ نوراني ندارند. پراكنده و مشتت اند. باطني برخوردار نيستند

بياني كه خداي رحمـن تعلـيم   . ها بايد پرهيز نمود تا جا براي نزول نور مهيا شود
اين بيـان  . داراي قدرت عظيمه است. راني، بيداركننده و كاربردي استميدهد، نو

همچنانكه پيامبرص نيز فرمودند؛ . چنان عظيم است كه بيشتر شبيه سحر ميماند
  ."إنَّ منَ البيانِ لَسحراً
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  ﴾٦﴿َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن  ﴾٥﴿الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن 

و ستاره و درخت سجده كننده ) 5!(خورشيد و ماه به حساب در جريانند
)6!(اند  

ي را كه متعارف مي پنداري و تصور ميكني آنها را "ماه"و "خورشيد "همين 
بشر، . هنوز زواياي نامكشوف و پنهان بسيار دارند. ميشناسي، بسيار نامتعارفند

. و طبعاً  غيرقابل اتكا است دانشش در فهم حقيقت افالك و انجم، بسيار ناچيز
روز . آنچه واقعيت دارد اينست كه ما در محاصرة نيروهاي شگرفي قرار گرفته ايم

و شب بلكه آن به آن تحت تاثيرشان به زندگي محدود و غفلت آميزمان ادامه 
انسان ناآگاه در ميان تاثيرات اين نيروهاي عظيم، به واقع چون ماشيني . ميدهيم

كه اينسو و آنسو ميرود و بدتر آنكه گمان ميكند كه صاحب اراده بي اراده است 
تك تك ذرات وجودت ريشه . بدان، تمامي وجود تو از آسمان باريده است. است

حتي كالبدهاي ذهني و . در عمق آسمان داشته و طبعاً  تحت تاثير آن نيز هست
روي انكار عاطفي ات تحت تاثير اين نيروها شكل ميگيرد و باز تحت تاثير ني
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اينها خرافه نيست كه ببافم، . ناپذيرشان است كه ميل به اين و آن ميكني
. واقعيتي قابل مشاهده است كه بسياري از بزرگان و مشايخ از آن سخن گفته اند

حتي دانش امروز نيز بر تاثيرات شگرف اين نيروهاي عظيم بر انسان صحه 
ياره اي زندگي ميكنيم كه تمامي ما در س. گذاشته و تحقيقاً متوجه آن شده است

از طريق پرتوهاي انرژي  "ماه"و قمر  "خورشيد"سيارات منظومه، بويژه ستارة 
اينكه هر كدام در چه زمان، داراي چه تاثيري . بر آن تاثيرات انكارناپذير دارند

اما اصل تاثيري گذاري از ديرباز مورد اتفاق . است، همواره مورد بحث بوده است
ميتوان معاني  "الشَّمس والقَمرُ بِحسبانٍ"از  ظاهر آية . ندان بوده استهمة خردم

موقعيت . متعارفي چون ايجاد روز و شب و هالل هاي ماه و گذر ايام را دريافت
هايي كه انسان با توجه به آن ميتواند حساب كارها يش را بداند و امور خود را با 

  .  ك وجه ظاهري قضيه استاما اين فقط ي. گذر زمان تنظيم نمايد
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  تغيير سيماي ماه

زماني كه ماه ميان زمين و خورشيد قرار مي گيرد سمتي از ماه كه رو به زمين است در تاريكي 
با حركت ماه در مدارش، مناطق بيشتري از . اين حالت را مقارنه يا ماه نو مي نامند. قرار دارد

ا شكل مي گيرند تا اين كه در نيمه ماه قمري، سمت رو به زمين آن روشن مي شود و هالل ه
و دوباره سطح روشن و مرئي ماه كاهش مي يابد تا ) ماه كامل(تمام قرص ماه روشن مي شود 

  .به ماه نو بعدي برسد

چون به باطن آيه سلوك كني درخواهي يافت كه صرفاً بحث از زمان نيست كه 
آن هم نه فقط . است "حيات"اغلب مفسران به آن پرداخته اند، بلكه بحث از 

در معناي ظاهري همه . حيات صوري بلكه حياتي باطني و معنوي در كار است
ميدانند كه خورشيد و ماه بر جسم و روان آدمي تاثير گذاشته و مسير حيات و 

زيرا اين . اما اين را سلوك معنوي نمي گويند. جنبندگي را براي او مهيا ميكنند
نكته آنست . و همه در استفاده از اين موهبت مشتركند براي همه اتفاق مي افتد

سالك . كه وصل به حيات طيبه، به حيات حقيقي جز با سلوك ميسر نمي شود
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و اين مهم به ياري دو . بايد با سلوكش از سيطرة نيروهاي سياره اي آزاد شود
  .كه در آيه بدان اشاره شده است، ميسر مي شود "قمر"و  "شمس"نيروي 

  

 
وجه به تصوير تمثيل گونه و كيمياگرانة فوق، تالش ميكنم نكاتي را به زبان با ت

. در باالي آن قرار دارند "خورشيد"در پايين دايره و  "ماه"ساده شرح دهم، 
مابين آنها پنج كوكب اند كه در واقع اشاره به همان پنج فلك مشهورند كه در 

ني فلك  عطارد، فلك زهره، يع. علوم باطني بسيار از آنها نام برده شده است
آنچه در باالست در "بر طبق قانون . فلك مريخ، فلك مشتري و فلك زحل

نيز نمايندگي ، در وجود تو كه عالَم صغير هستي، همين نيروها "پايين هم هست
) نفس: نورگيرنده (اينها به تمثيل موانع و حجابهاي حائل ميان ماه تو. فعال دارند
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براي اينكه ماه تو به . محسوب مي شوند) روح: نوردهنده (وجودت و خورشيد
خورشيدت برسد، براي آنكه ازدواج دروني ات صورت پذيرد، براي آنكه به وحدت 
باطني نائل گردي، بايد سلوك كرده و از سيطرة نيروهاي آن پنج فلك رها 

انساني . بايد از خاك به افالك سفر كني تا به چشمة خورشيد خود برسي. شوي
كه هيچ سلوكي ندارد به واقع يك موجود ماشيني است كه تحت اختيار اين 

. چه بداند و چه نداند. به تعبيري ديگر، اين نيروها در او عمل ميكنند. نيروهاست
براي آزاد شدن، براي آنكه قيامتت برپا شود، سر پا شوي، از حالت ماشيني خروج 

 "خود"بايد تمامي آن خود هايي كه  كني، و به خود متعالي ات دست يابي،
در  "خورشيد"از اين منظر هم . و اين يك جهاد بزرگ است. نيستند را كنار بزني

بين شان را غبارهاي ذهني فراواني گرفته . اما از هم دورند. "ماه"توست هم 
آن پنج . آرزوها و خواهش ها، فضاي بين شان را تاريك و سياه كرده است. است

عطارد، نماد . تو متناظر با مفاهيمي هستند كه برايت ساده ميكنم فلك در وجود
 مريخ، نماد قهر و -زهره، نماد جذابيت و شهوات. ذهنيات و برداشت هاست

و زحل، نماد قدرت و  -مشتري، نماد خوش اقبالي و راحت طلبي -خشونت
اين حرفها . بحث بر سر اين نيست كه كدام خوب و كدام بد است. سختي
نه قدرت، . بلكه سخن از گذر كردن از دام تمامي اين نيروهاست. انه استاحمق

نه شهوت، نه غضب و نه هيچكدام ديگر نبايد سالك را از رسيدن به خود متعالي 
راه باطني تو از خورشيد دروني ات مي گذرد و . و نكته همين است. اش باز دارد

. قرار دهي "نور"اختيار  براي رسيدن به اين خورشيد، بايد ماه وجودت را در
چون . در حالت عادي اين دو به هم نمي رسند و نبايد هم برسند! تسليم محض

به . ميشوند "يك"اما در سلوك، اين دو، . موانع و مواقف بر سر راه آنهاست
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آنگاه كه (» و جمع الشَمس و القمرُ«: به قول قرآنو  نائل مي گردند "وحدت"
نفس كامال در اختيار روح . و سلوك براي همين است ).خورشيد و ماه جمع گردند

  .يك نفس نوراني. سي، نفس مطمئنه استو چنين نف. الهي قرار ميگيرد

  !)ستاره و درخت، سجده مي كنند( والنَّجم والشَّجرُ يسجدانِ

را گياه گرفته اند، تا به زعم شان با قرينة درخت  "نجم"برخي در ترجمه شان، 
اتفاقاً با اتخاذ چنين معنايي مناسبت . إلزامي به اينكار نيست.  مناسبت داشته باشد

هاي قرآن اشاره به مفهوم درخت عادي  "شجر"مگر همة . هم ميخوردحقيقي ب
كجا ) ع(شجرة موسي. را بخواهي با برداشت ذهني ات گياه بنامي "نجم"اند كه 

نماد حيات  "شجر"! شجرة طيبه كجا شجرة عادي است؟! شجرة عادي است؟
اين . دو هر دو حق را سجده كننده ان. نماد حيات آسماني است "ستاره"زميني و 

فرمانبردارند كه براي غايتي واحد خلق  زوجيعني هم زمين و هم آسمان يك 
  .شده اند
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مفهومي به نام . ستاره و درخت است "سجدة"در اين آية شريفه سخن از 
و روشن است كه معناي آن، . بدون شك اشاره به رمزي باطني است "سجده"

تسليم محض و همه ، نماد "سجده". سجدة متعارفي كه مي شناسي نيست
و للّه يسجد ما في "هنگامي كه قرآن ميفرمايد؛ . جانبه در برابر قوة قاهره است

آنچه در آسمانها و زمين هست خدا را سجده مي ("السموات و ما في األرضِ
هر پديده اي در جريان . اشاره به اين تسليم و فرمانبرداري محض دارد) كنند

درخت . ري را سير مي كند كه براي آن خلق شده استحيات خويش همان مسي
هر چيز همان مسيري ( "كُلٌّ ميسرٌ لما خُلقَ لَه". تاك، انگور ميدهد و نخل خرما

چه بخواهند، . از اين منظر همه تسليم اند). را ميرود كه براي آن خلق شده است
فرمايد؛ هر كس جهتي دارد در آيه اي ديگر مي. "طَوعاً  اَو كَرهاً". چه نخواهند

اما در . اين يك طرح كلي است. "لكُلٍّ وِجهه هو مولِّيها"كه رو سوي آن ميكند 
چه سوره با موضوعيت انسان . سورة رحمن به نكات عميق تري نيز اشاره است

با تعليم قرآن نوراني شروع شده، انسان نوراني خلق شده، بيان نوراني را . است
كنون سخن از خورشيد و ماه و به تبع آن سجدة ستاره و درخت، آموخته و ا

بودن، صفت موجود  "ساجد"! اين روند به چه اشاره دارد؟. عنوان گرديده است
 "الشجر"و  "النجم"بدون شك . اين زنده است كه به سجده ميرود. زنده است

كه مرتبط  كه هر دو معرَّف به ال هستند دو اشارة رمزگونه به موجود زنده است
آنگاه كه زندة آسماني با زندة زميني لقاء كنند، بدان معني است . به انسان است

از افالك سبعه گذر كرده اي و اكنون اينجا . كه تو به وحدت نوراني نائل شده اي
تو نور . در اقليم هشتم، يا همان هورقلياي إشراقيون به وحدت رسيده اي

. از غربت رهيده اي. د خود را دريافت كرده ايخود،خُرَّة خود، بخش آسماني وجو
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. اينجا به تعبيري لطيفتر، زمين و آسمان به پيوند رسيده اند. مخلَص شده اي
اينجا . متصل گرديده است "انسان نوراني"سالك، به نور أزلي خويش، به آن 

. دهندة نور و گيرندة آن يگانه گشته اند. ستاره و درخت هر دو سجده كننده اند
خورشيد و ماه در كار بوده اند تا شمس و قمر تو، به نكاح معنوي دست يابند، تا 

اين گيرندگي و دهندگي دگر دو چيز نيستند، . از غربت اين ظلمت رهايي يابي
و . نفس تسليم روح است. عاشق و معشوق به وحدت رسيده اند. يك شده اند

اين سوره با . است زندگي بخش. يادت باشد كه سورة رحمن، عروس قرآن است
  . پس با آن سلوك كن و دل  به آن بسپار. عشق، تو را به يگانگي ميبرد
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 ﴾٨﴿َأال َتْطَغْوا ِفی اْلِميزَاِن  ﴾٧﴿َوالسََّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن 
ْلِقْسِط َوال ُختِْسُروا اْلِميَزاَن  ِ   ﴾٩﴿َوأَِقيُموا اْلَوْزَن 

تجاوز  "ميزان"تا از ) 7!(را وضع كرد "ميزان"بر افراشت و و آسمان را 
)9!(خسارت نزنيد "ميزان"به عدالت وزن كنيد و به )  8!(نكنيد  

همانطور كه مي بيني سه بار، در . است "ميزان"كلمة كليدي اين سه آية شريفه 
ست و و دقيقاً هر سه بار در آخر آيات آمده ا. هر آيه يكبار آن را تكرار كرده است
ميزان را به ترازوي معمول ترجمه نكردم تا . اين خود تاكيد را مضاعف ميكند

چه اين مفهوم فراتر از  . ذهنت به ساده انگاري ها نرود و از مغز معنا باز نماني
معيار . در معناي اصيلش وسيلة سنجش است) 108(ميزان. ساده انگاري هاست

برابر )  108(دي اش نيز با حقو ميزان عد. شناسانندة حق است. عدالت است
به (اين عدد، در علوم باطني عددي مهم است، براي همين از آن ياد كردم . است

معيار  ،"ميزان"گفتيم كه ). تفسير سورة كوثر رجوع كن، شرح بيشتر آنجاست
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از وزن كردن كشمش و گردو و جو ! اما سنجش چه چيزي؟. براي سنجش است
سنجش چه چيز ديگري مهم است كه اين آيات  و گندم و امثالهم كه بگذري،

و يا چه مفاهيم بلند ديگري ! مراد آيات چيست؟! اينچنين به تاكيد نازل شده اند؟
يك مبحث مهم و كارآمد در  "علم الميزان"بايد گفت كه ! را در بر مي گيرند؟
 "علم الميزان". به واقع خود يك علم دقيق و حساس است.  علوم باطني است

هر . علم اولياء خدا و برخي از واصالن حق است. ل يك علم شهودي استدر اص
زيرا چون صرف و نحو و فلسفه و فقه و كالم و . كسي از آن برخوردار نيست

اما اين بدان معنا هم نيست كه اين علم بي قاعده و بي . حديث، اكتسابي نيست
ا نيز ميتوانيم به قدر اين يعني م. آن نيز قرائن و شواهد خود را دارد. قانون است

چيزي شبيه  "علم الميزان". فهم و دلدادگي مان از اين علم بهره مند شويم
تأويل است كه آن نيز برخوردار از ريشه هاي خود، و شواهد و قرائن خود مي 

بايد بداني كه هر آنچه در عالم محسوس  "علم الميزان"براي فهم ابتدايي . باشد
. آنچه در باالست در پايين هم هست. م معناستهست، داراي حقيقتي در عال

و كار علم الميزان، كشف . آنچه در عالَم ماده مي بيني ريشه در عالَم لطيف دارد
وقتي عالم به اين علم، چيزي را بررسي مي كند، . موازنه مابين اين دو عالَم است

ديگر مفهوم هر چيزي در عالَم . و بالعكس. مصداق آن را در عالَم معنا مي شناسد
كارش شناسايي چنين رابطه اي و نيز ايجاد  "علم الميزان"و. و مصداقي دارد

ما يك . موازنه، جهت اقدام مقتضي يا آگاهي رساني بر اساس همين فهم است
آنچه ظاهر . كتابي بيروني و كتابي دروني. كتاب آفاقي داريم و يك كتاب أنفسي

و جهان را كَماهوحقُّه بشناسد بايد آنكه بخواهد خود . است و آنچه باطن است
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اين تطبيق را به نحو  "علم الميزان". اين دو كتاب را داشته باشد تطبيقتوانايي 
تلك "در دهمين مقالة كيمياگري باطني كه آيه شريفة . احسن انجام ميدهد

لَهكام شرَهرا تفسير كردم، در واقع آن  كاري بر ) كامل است 10آن يك ("ع
در قرآن آيات ). به آن رجوع كن و دوباره آن را بخوان( س علم الميزان بوداسا

متاسفانه تا بحال بجز عدة قليلي، . است "علم الميزان"بسياري است كه حاوي 
فقط براي امثال  "ميزان"همانطور كه قبالً گفتم،. ديگران به آن توجه نكرده اند

عقول، براي نفوس، براي ماده و ميزاني است براي اندازه گيري . جو وگندم نيست
صورت، براي عناصر اربعه، براي افالك و انجم، براي مواقف سلوك، براي نور و 

حتي براي آنكه دانسته شود روح انساني چه مقدار در ... ظلمت، براي حروف،
براي اساتيد باطني يعني كساني . منجالب دنيوي فرو رفته، ميزاني در كار است

، يك علم صرفاً ذوقي نيست بلكه علمي "علم الميزان"ت اند، كه بدنبال مغز آيا
اعدادي كه در اين علم بكار ميرود همان اعداد عادي و . بسيار كاربردي است

همچنانكه نكات . آماري نيستند بلكه هر كدام از آنها مقدار و مفهومي كيفي دارند
يك شيميست و اصطالحاتي را كه يك كيمياگر باطني بكار ميبرد با آنچه كه 

براي روشنتر شدن . بكار ميبرد متفاوت است، اگر چه مشابهاتي نيز در كارند
  .مطلب با دقت به تصوير زير بنگر



    

 
 

  تفسير مهر

)27(

  
در كتاب ) هجري 8قرن (اين تصويري است كه حكيم متأَ لَّه سيد حيدر آملي

او . است "علم الميزان"اين نمونه اي بارز از . نص النصوص خود رسم كرده است
  .اس شهود خود، عالم صوري را به تصوير كشيده استبر اس
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حرف بسـم   19اگر خوب دقت كني مي بيني كه او اين عالَم صوري را بر اساس 
زير حرف ب، . اين يك تطبيق شهودي است. اهللا الرحمن الرحيم رسم كرده است

به واقع حركت از اينجا و خالف جهت عقربه هـاي  . است) جبروت، شمس(دايرة 
بـه تعبيـري   . هر كدام از حروف، فلك يا برج خود را دارند. ع مي شودساعت شرو

افالك هفتگانه و بروج دوازده گانه كه جمعاً عدد نـوزده ميشـوند تحـت سـيطرة     
فلك قمر، كه سـازندة عـالم   . نوزده حرف بسم اهللا الرحمن الرحيم قرار گرفته اند

سـيد  . م شـده اسـت  مادي يا عنصري تلقي ميشود در پايين ترين نقطة دايره رس
حيدر آملي در اين تطابقات، ضـمن آنكـه جهـان هسـتي را تحـت سـيطرة ايـن        
بزرگترين ذكر قرآن ميداند، حركت انسان براي رجوع به معاد خويش را نيز يادآور 

چهار دايرة كوچكتري . به تعبيري مبدأ تا معاد را به تصوير كشيده است. مي شود
نيروي اصلي، چهار عالَم، يا همان چهـار ملكـي   كه خارج از دايرة بزرگترند؛ چهار 

حـرف   19سخن كاربردي اينكـه در ايـن تطـابق،    . هستند كه تدبير كنندة امورند
علَيهـا تسـعةَ   ( زبانيه نـاري  19بسم اهللا الرحمن الرحيم مي توانند سالك را از آن 

حيم، ساده تر كنم، چنانچه كسي بـه بسـم اهللا الـرحمن الـر    . رهايي بخشند )عشَر
اين مخَلَّص پيام قـرآن بـر اسـاس علـم الميـزان      . عمل كند، از آتش رسته است

يعني رحمانيت  را در وجود خود تقويت  "بسم اهللا الرحمن الرحيم"عمل به . است
. يعني بخشندگي و رحمت از وجودت سرريز شود. تو بايد مثل خالقت باشي. كني

كـار بـا   . ت، درياب نكتـه را چه اين سورة رحمن اس. تجسم عشق و رحمت باشي
چـه فقـط   . سحر و فريـب پـيش نمـي رود، بـا عشـق و تسـليم پـيش مـي رود        

ساده ترآنكه تو آنگاه تـوان گـذر از   . باعث نجات تو، و آرامش توست "رحمانيت"
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إلّا من رحم "افالك را خواهي داشت كه نور رحمت در وجودت متجلي شده باشد 
  .جواز گذر را بدست آر. وستگذر ت "جواز"اين نور . "ربي
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ِم  ِفيَها فَاِکَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت  ﴾١٠﴿َواألْرَض َوَضَعَها ِلألَ
فَِبَأیِّ آالِء  ﴾١٢﴿َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْحيَاُن  ﴾١١﴿األْکَماِم 

ِن  َ َفخَّاِر َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َکالْ  ﴾١٣﴿َربُِّکَما ُتَکذِّ
ٍر  ﴾١٤﴿ َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما  ﴾١٥﴿َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن 

ِن  َ   ﴾١٦﴿ُتَکذِّ

در آن ميوه هاست و نخل ها كه ) 10!(زمين را براي خلقان وضع كرد
دانه هايي كه در ذات شان ) 11!(شكوفه هاشان داراي غالف هايند
پس كدام نعمت هاي رب ) 12!(يداراي برگ اند و نيز ريحان خوشبو
انسان را از گل خشكي چون ) 13!(تان را، شما دو موجود انكار ميكنيد؟

پس كدام ) 15!(و جانّ را از شعله اي  بي دود آفريد) 14!(سفال آفريد
)16!(نعمت هاي رب تان را، شما دو موجود انكار ميكنيد؟  
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به زبان ديگر  "كَما هو حقُّه"حقيقتاً اعتراف ميكنم كه نمي توان آيات قرآن را 
اين نكته را ! كالم وحي كجا و فهم ما كجا؟. اين امكانپذير نيست. ترجمه نمود

از . زيرا زبان قرآن اسراري است. هر آنكه اندك فهم قرآني داشته باشد، ميداند
. بايد از زبان ذهني به زبان اسرار رفت. عمق اسرار آمده است  و به اسرار ميرود

ئن باش، دانه و نخل و غالف و ريحان و حتي آن أنام كه در آيه آمده فراتر مطم
از ظاهر . از درك اولية ماست و تا تدبر نكنيم به وجه ديگر دست نخواهيم يافت

اما چه كنيم كه براي . آيات تا اعماق آن، پر از اشارات و لطايف و حقايق است
حتي شرحي كه . مقدماتي نيستدريافت فهم نسبي چاره اي از ارائة يك ترجمة 

 ."واهللاُ يقُولُ الحقَّ و هو يهدي السبِيلَ". ميدهيم نيز نسبي است

. ترجمه نكردم "مردم"براي همين آن را به . فقط اشاره به انسان نيست "أنام"
. آنجا كه حرف از جن و إنس است. اين از سياق آيات بعدي بخوبي معلوم است

هم جن و هم إنس هر كدام . وجود زندة ذي شعور استاشاره به م "أنام"
). پسين تر از آنها بيشتر سخن خواهد رفت(برخوردار از شعور خاص خويش اند

. موجودات زندة بيشماري در آن زيست مي كنند. اين زمين فقط از آنِ تو نيست
تمام موجودات . چه ديده باشي چه نديده باشي. چه آنها را بشناسي چه نشناسي

بوجود مي آيند و بر  "تعامل"در اين . ده در يك تعاملي هماهنگ بسر ميبرندزن
تمام موجودات زندة زمين با  نوارهاي انرژيك . اثر همين تعامل نيز از بين ميروند

آنها . چه كوچك باشند چه بزرگ، دور يا نزديك فرقي نمي كند. به هم مربوطند
اين شبكه انرژيايي . آورده اندبا هم يك شبكة انرژيايي قوي و منسجم بوجود 

است يعني صرفاً  "وجود"زيرا از جنس . است "مشاهده"براي اهل بصيرت قابل 
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اين . است "حيات"اين شبكة انرژيايي زنده همان . حرف و نظريه پردازي نيست
. حال مي توان آن را از وجهي دگر ديد. يك وجه عمومي از كل قضيه است

چه تو خود عالَم . كالبد تو زمين توست. وستاشاره به كالبد خود ت "ارض"
توليد كننده . داراي ثمر هستي. وجود تو داراي ميوه هاي فراوان است. صغيري

تو در . شجرة تو، درخت تو، براي هستي كارآمد است. بيهوده خلق نشده اي. اي
كاركردي . اين شبكة انرژيايي بزرگ و قوي، چون سلولي زنده سهمي داري

باغي كه حتي تنة قابل اتكايي چون . تو در اصل مثل يك باغ استوجود . داري
هر چند كه ثمر آن در غالف است، پوشيده است، اما تو به هستي . دارد "نخل"

جز اين باشد صرفاً از چوب تو استفاده خواهند . بايد بدهي.ميوة خودت را ميدهي
ميگويد؛ عرب زبان هنگامي كه . نشاني از پاكي و خلوص است "نخل"! كرد

"يعني؛ آن چيز را پاك كرد و يا قسمت پاك شدة آن را برگزيد "نَخَلَ الشَّيء" .
آنگاه . "يعني؛ دوستي را براي او خالص كرد "نَخَلَ لَه الود"حتي وقتي ميگويد؛ 

 "نخل"كه پاك شوي و ذهنيات تاريك و شرطي شدگي هايت را بدور بريزي، 
، آن "حب"و آن . مستحكم و بلند قامت استنخلي كه . خود را شكوفا كرده اي

تو شكوفا كنندة دانه اي هستي كه خداي . دانه، در وجود تو نهاده شده است
كُلٌّ ميسرٌ لما ". همان ميشوي كه قرار است بشوي. رحمن در وجودت نهاده است

قَ لَهمسير تو، آنچه ). هر كس همان ميشود كه براي آن خلق شده است( "خُل
اين دانة الهي كه حاوي تمامي . ايت ميسر است، در فطرتت نهاده شده استبر

. براي همين داراي پوششي برگ گونه است. مايحتاج توست همان فطرت توست
برگ، كارخانة . باعث استمرار آن است. حفاظت از زندگي است! كار برگ چيست؟

براي همين از آنها به  .، مستتر اند"دانه"و اين برگ ها در وجود . توليد غذاست
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اين يعني همة مايحتاج ضروري در . نمي گويد "ورق"و. ياد ميكند "ذو العصف"
بيشتر از آنچه كه به تو . پس چيزي كم نداري. مستتر است "دانه"وجود همان 

هر كس به اندازة . "ال يكَلِّف اهللاُ نَفساً إلّا وسعها".داده اند نيز انتظار ندارند
اما . به همان اندازه كه از هستي گرفته است مسئول است. ل استوسعش مسئو

اگر اين . اين دانه براي اينكه شكوفا شود، براي اينكه زنده شود، بايد بميرد
. سبز نخواهد شد. به ظاهر به زير خاك نرود، اگر نميرد، جوانه نخواهد زد "دانه"

كه فرمودند؛ ) ص(پيامبرو اين نكته خود تفسيري است به كالم . ميوه نخواهد داد
اين موت به معناي همان ).  بميريد قبل از آنكه بميريد( "موتُوا قَبلَ أن تَموتُوا"
. بي خواهش و بي آرزوست. يك مرده مطلقاً تسليم است. است "تسليم محض"

همانكه بارها در مقاالت . تو اتفاق نمي افتد "توقف ذهن"و اينچنين مرگي جز با 
زيرا كل . و آنگاه است كه شكوفايي رخ ميدهد. ن گفته امعديده از آن سخ

آيه، . هستي به شعور تو پاسخ ميدهد و به نيكي دست اندركار باغباني ميشود
از يك خانواده . دارد "روح"ريشه در  "ريحان". را مجزا اشاره ميكند "ريحان"
. راويداين يك رائحة خوش الهي است كه پس از تسليم، از وجودت خواهد ت. اند

آنگاه كه . اين ريحان در بهشت خودت ميرويد. از روح تو سر برون خواهد زد
خواهي ديد كه فقط يك سخن . روئيد، عطر خوشش را استشمام خواهي كرد

اين ريحان از نَفَس . و ميدانم كه از چه سخن ميگويم. دارد "وجود"نيست بلكه 
روحي كه حيات بخش و  .نَفَس الرحمن اشاره به روح الهي است. الرحمن است

. را به رزق الهي نيز ميتوان ترجمه كرد "ريحان"براي همين . روزي دهنده است
حال اين دو موجود . و اين همان رائحة الهي است كه سالك را سرمست ميكند
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هوشمند كه يكي از گل است و ديگري از آتش، كداميك از اين نعمات را 
عشق و رحمت، موهبت حيات . بل انكار نيستندنه، نعمات قا! ميتوانند انكار كنند؟

آنگاه . جز حمقاء كسي آن را انكار نميكند! و بالندگي كجا قابل انكار است؟
اين اشاره به . ميفرمايد كه إنس را از گل خشكي چون سفال خلق كرده است

 "مشاهده"اهل . بودن سيالاست اشاره به  "نار"و آن كه از . بودن دارد جامد
يكي چون إنس كه . ي دو موجود هوشمند را در زمين مشاهده كرده اندبطور كل

داراي سازواره است و آن را اُرگانيك ناميده اند و ديگري كه بدون سازواره يعني 
در متون قديم از آن به . بدون جسميت سخت است كه غيراُرگانيك نام نهاده اند

در مورد واژة . تتر استزيرا لغت جن به معناي پوشيده و مس. جن ياد كرده اند
برخي آن را اشاره . كه در آيه آمده آن را جمع جن بطور عام دانسته اند "جان"

برخي همان جان ميدانند كه در وجود . به سرسلسله شان يعني ابليس ميدانند
اينها نظريه پردازي ... آدمي است كه ميتواند مستقل از كالبد نيز اظهار وجود كند

آنچه مهم است . يداند، اما خود را به آن مشغول نمي كندهايي است كه سالك م
فهم اين نكته است كه زمين مسكن اين دو موجود هوشمند است كه يكي داراي 

موجود زنده فقط آن نيست كه . جسميت و سازواره است و ديگري فاقد آن است
آن است كه از انرژي حياتي  "زنده"صرفاً جسمانيت داشته باشد بلكه موجود

به ! برخي ايراد ميگيرند كه ما از نطفه خلق شده ايم نه از خاك. وردار استبرخ
نطفه را از كجا ! اينان بايد گفت مگر نطفه جز از عناصر خاك تشكيل شده است؟

و اين از خاك . انساني كه زميني است، دقيقاً وجودش خاكي است! آورده اي؟
حيات از خاك گرفتن . ستكامالً علمي ا. بودن، تمثيل نيست، عين واقعيت است

اين روند را هر روزه در طبيعت نيز . و ريشه در آن داشتن، قابل مشاهده است
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. اين زمين مجموعه اي از قابليت ها و عناصر زندگي بخش است. ميتواني ببيني
همچنانكه . و آنگاه كه نَفَس الرحمن بر آن دميده شود، حيات و جنبندگي ميگيرد

ة قرآن از گل، پرنده اي ساخت و آنگاه به إذن رب اش به فرمود) ع(عيسي مسيح
مباد كه تصور كني اينها . در آن دميد و آن پرنده جان گرفت و به پرواز در آمد

شايد تو نديده باشي اما . اين آيات عين واقعيت است. همه تشبيه و استعاره است
 خلق "نكُ"در مقام . كردند ميدانند كه عين واقعيت است "مشاهده"آنها كه 

را به خاصان اولياء خود عطا كرده  "كُن"و خداوند اين مقام . صورت مي گيرد
هنگامي كه  ما؛سخن  "إنَّما قَولُنا لشَيء إذا أردنَاه أن نَقُولَ لَه كُن فَيكُونَ". است

  !"باش و خواهد بود گوييماينست كه  اراده كنيمچيزي را 

. جموعه اي منسجم از الياف انرژي استم "حيات"همانطور كه پيشتر گفته شد، 
از . اگر قرار باشد آن گل خشك چون سفال باشد بايد در جوار حرارت قـرار گيـرد  

به تعبيري ديگـر، دو وجـه هوشـمند از    . اين منظر جن و إنس، دو نيروي مكملند
اين . كه يكي بنا بر ساختار لطيفترش از ديد ديگري پنهان است. انرژي حياتي اند

يان متفـاوت باشـد     رتبه ا ز لطافت، باعث شده است كه نوع زندگي شـان بـا إنسـ .
قـدرت انطبـاق   . با سرعت بيشتري جابجـا شـوند  . اصطكاك كمتري داشته باشند
. و طبعاً از عمر طوالني تري نيز برخـوردار شـوند  . پذيري دقيق تري داشته باشند

ند، مسـئول شـمرده   هر دو اين موجودات زنده از آنجا كه هوشمند و داراي اختيار
. براي همين در ميان موجودات زندة زميني، خطاب آيات به اينان است. مي شوند

مابين اين دو زندگي هوشمند، برزخي است تا در نوع حياتشـان تـداخل نشـود و    
با اين وجود در موقعيـت هـاي خاصـي ايـن     . مزاحمت براي يكديگر ايجاد نكنند
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مي شود و امكان ديدار و رابطه  امكانپذير  جدار يا برزخ فيمابين، منافذش گشوده
و البته نبايد از ياد بـرد كـه   . موجودات غيراُرگانيك انواع مختلفي دارند. مي گردد

بـراي آگـاهي بيشـتر بـه كتـاب روح ربـاني و مدرسـة        (بيشترشان نيز ذهني انـد 
نكته اينست كه يك سالك از ايـن اليـه هـاي آگـاهي بـه      ). نامتعارف رجوع كن

ل    سرعت مي گذرد و ذهنش را به آن مشغول نميكند، چه او فقط خواهـان واصـ
او وجـودش را در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا خـداي رحمـن       . شدن به حق تعالي است

پس جز اين اقيانوس عشق و رحمت، هيچ چيز و هـيچ كـس ديگـري    . ميخواهد
  .چه او مجذوب عشق و رحمت است. توان انحراف توجه سالك حق را ندارد
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ِن  ﴾١٧﴿َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـَْنيِ  َ فَِبَأیِّ آالِء رَبُِّکَما ُتَکذِّ
نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَياِن  ﴾١٩﴿َمرََج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَياِن  ﴾١٨﴿ بـَيـْ
ِن  ﴾٢٠﴿ َ ُهَما اللُّْؤلُ  ﴾٢١﴿فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ ُؤ َخيْرُُج ِمنـْ

ِن  ﴾٢٢﴿َواْلَمْرَجاُن  َ   ﴾٢٣﴿فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

پس كدامين نعمت ) 17!(پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است
دو دريا را پيش راند تا بهم ) 18!(هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟

پس كدامين ) 20!(ميانشان حجابي است تا بهم نياميزند) 19!(رسيدند
از آن دو دريا، مرواريد و ) 21!(مت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيدنع

پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ) 22!(مرجان بيرون ميĤيد
)23!(ميكنيد  
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ظاهراً خورشيد از ! يا اشاره به چه چيزند؟! اين دو مشرق و دو مغرب كجاست؟
دو مشرق و دو مغرب  منظور از. يك مشرق طلوع و از يك مغرب غروب ميكند

عالَم . به نظر ميرسد كه اين اشاره به عالَم ماده و عالَم معناست! چه ميتواند باشد؟
يكي . يكي تولد جسمي ات و ديگري تولد معنوي ات. محسوس و عالَم معقول
در . اما اينها دو چيز نيستند. ظاهر و باطن. بيرون و درون. آفاقي و ديگري أنفسي

براي همين توأمان به هر دو اشاره كرده . وي يك سكه انددو ر. اصل واحدند
آنگاه كه نور حيات وآگاهي از درونت . به معناي تولد دوم است "إشراق". است

فوران زند، چشمانت باز شود، بصيرت بيابي، به واقع به مشرق دوم دست يافته 
اء في مي افتي، و آنگاه در فن "راه"تو اينچنين سالك واصل مي شوي، به . اي

و باز در چرخشي . در خودت ميميري. ديگر را به تجربه مي نشيني "مغرب"اهللا، 
زنده  "حق"به . مي يابي "بقاء"إعجاب انگيز با إشراقي از نوع دگر در آن فناء، 

ذهنت را بدور انداخته اي و اكنون . چه تو از زمين منيت كَنده شده اي. ميشوي
 ". مرده اي دوبارزنده و  دوبارين فرايند، گويي در ا.صاحب ذهني الهي گشته اي
درياي عالَم محسوس و درياي عالَم معقول همان . "أَمتَّنَااثنَتَينِ و أَحييتَنَا اثنَتَينِ

عالَم محسوس همان عالَم . اند كه بفرمان حق در جوار يكديگرند"بحر"دو 
است كه  شهادت است كه مي بيني و عالَم معقول همان عالَم روحِ حيات بخش

اين دو دريا آنچنان كه ميفرمايد بين شان حائل و .  جهان را در بر گرفته است
اين عالَم وسط يا برزخ بسيار . يا عالَم مثال گويند "برزخ"حجابي است كه آن را 

زيرا عالَم روح از آنجا كه از مجرّدات است با عالَم ماده كه . مهم و حياتي است
نيست و براي اينكه اين دو عالَم از تأثير و تأثرات  وجودي مرَكّب دارد، هم سنخ

يكديگر برخوردار شوند، به عالَم سومي نياز است كه اين ارتباط حياتي را برقرار 
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اين برزخ، عالَمي هماهنگ كننده است زيرا از يكطرف وجهي از عالَم روح . كند
است كه  يفهمادة لطبه عبارتي نوعي . دارد و از سوي دگر وجهي از عالَم ماده

ميتواند اثرات عالَم معقول را در خود منقوش كند و از آنسو بدون آنكه مثل عالَم 
گاه به اين عالَم وسط، . جسماني سخت باشد، برخوردار از رنگ و شكل گردد

ساده تر اينكه . قرآني نيز اطالق مي شود "نفس واحدة"يا همان  "نفس كلي"
يك . لَم را مهيا و امكانپذير مي سازداين عالَم وسط، ارتباط بين آن دو عا

چه او . مستجاب الدعوه، دعايش را از طريق اين عالَم به اجابت نزديك ميكند
اين عالَم . نيك ميداند  تصويري كه در اين عالَم تثبيت شود، مقرون اجابت است

 و منظور افالطون از عالَم مثُل نيز همين عالَم بوده. گفته اند "أعيان ثابته"را 
. است كه رابط بين غيب و شهود است "انسان كامل"مصداق آن  وجود . است

اگر چنين انساني نباشد، رابطة آن دو عالَم، منقطع، و كار . معقول و محسوس
كل اين تشكيالت إعجاب برانگيز، ماية استمرار حيات و بالندگي ! تمام است

، سه "سالك"يك . و دقيقاً همين روند در وجود تو نيز نهاده شده است. است
در واقع اينها در وجود او . را در وجود خويش مي شناسد مادهو  نفس، روحوجه 

همانطور كه آيه ميفرمايد وجود اين . به وحدت رسيده اند و كاركردي يگانه دارند
نعمات، قابل انكار نيستند و جز نااهالنِ نافهم كه از خودشناسي بدورند، كس 

اين فرصت حيات، يك موهبت شگفت است و يك . دديگري آن را انكار نمي كن
هم عالَم معقول و . سالك خوب مي داند كه نبايد آن را به حماقت از دست داد

هر كدام داراي بركات خاص خويش . خود را دارند "صيد"هم عالَم محسوس، 
. ياد كرده است "مرجان"و  "مرواريد"و در اينجا قرآن كريم از آنها به . اند
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دو نماد از . آن نعمت ناپيداي در صدف است و مرجان، مكشوف و پيدامرواريد، 
ارزش هر صدف به مرواريد . نعمت بزرگ و نعمت كوچك. بركات غيب و شهود

ي دارد و گوهر خود را چون "نور"خوشا بحال آنكس كه در درون خود . آن است
ت خالي خوشا بحال آنانكه مرواريد خود را يافته اند و دس. صدفي پاس ميدارد

. بسياري از آنها پوك أند. اما همة صدف ها در درون خود مرواريد ندارند. نيستند
خود را  "گوهر"در اين سفر پر مخاطره . خورده و خوابيده اند و محصولي ندارند

چه آنها از زندگي، تاريكي . و آنگاه كه يافتندش، وقعي به آن ننهادند. نيافته اند
. و بدا به حالشان. مرواريد، در درون خود لجن انباشتند دنيا را برداشتند و به جاي

  ."و من لَم يجعلِ اهللاُ لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ". آنها سهم تاريكي اند
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فَِبَأیِّ آالِء  ﴾٢٤﴿َوَلُه اْجلََواِر اْلُمْنَشآُت ِفی اْلَبْحِر َکاألْع�ِم 
ِن  َ َها فَاٍن  ﴾٢٥﴿َربُِّکَما ُتَکذِّ َويـَبـَْقى َوْجُه  ﴾٢٦﴿ُکلُّ َمْن َعَليـْ

ِن  ﴾٢٧﴿َربَِّک ُذو اجلَْ�ِل َواإلْکرَاِم  َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ
﴿٢٨﴾  

پس ) 24!(آن منشَئات همانند كوه كه در بحر جاري اند، از آنِ اوست
عليه آن هر آنكه ) 25!(كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟

و وجه پروردگار صاحب جالل و إكرامِ توست كه ) 26!(است فاني است
پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي ) 27!(باقي ميماند

)28!(كنيد؟  

. و خوب است كه شد. خالف ترجمه هاي مرسوم شد. ترجمه قدري عجيب شد
اري است و چه ميخواهيم به لطف حق به اسرار برويم كه اين سوره اي اسر
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دلم راضي نمي شود كه بگويم منشَئات يعني . سالك نبايد از آن به سادگي بگذرد
بدنبال ! معناي ديگري در كار نيست! كشتي هايي كه در آب ميروند و خالص

اصل منشَئات از نَشَأَ . نه، دلم به اين ساده انگاري راضي نيست! كارتان برويد
ناي پديد شده، ايجاد شده، به ظهور رسيده، و آن بر صياغ مفعولي و به مع. است

آنچه را خداوند مستقيماً منسوب به . تأسيس شده و به عرصة وجود آمده است
خود ميداند، به مفهوم آن است كه اسمي از أسماء او در مظهريتي ظهور يافته 

روشن، . أَعالم، نشانه هاي بارز را گويند.ميخواند "أَعالم"آن را چون . است
ميتوان از . آنچيزي كه ميتوان از آن بعنوان راهنما بهره برد. قابل رؤيتصريح و 

كوه، يك . و آن أَعالم است. ميتوان به واسطة آن راه برد. آن معرفت كسب نمود
از آنجا كه كوه ها به ديد همگان، بلند و قابل رؤيت . معناي استعاره اي آن است

يز است كه به آنها أَعالم نيز گفته و پابرجايند، و باعث شناسايي منطقه اند، جا
زنده . اينجا سخن از تجليات بزرگ الهي است كه در بحر وجود جاري اند. شود
در جهان ما كدام تجلي بزرگ تر و كاربردي تر از انسان كامل . حيات دارند. اند

اين انسان ! كدام أَعالمي از دوستان خدا، از اولياءش، عظيم تر است؟! است؟
ه در بحر وجود به فريادمان ميرسد، تعليم مان ميدهد، ره مي كامل است ك

المؤمنُ كَالجبلِ "است كه چون كوهي راسخ است  "مؤمن"اين ! نمايدمان
من معناي وجه اول را انكار نمي كنم بلكه تو را به عمق ميبرم تا . "الرّاسخِ

شاره به أسمائي آن ميتواند ا. نكته را بگير. معناي كاربردي تري را دريافت كني
و آن كه بر عليه . "سفينه النجاه". آنها كشتي نجات اند. باشد كه تجلي يافته اند

 "عليها"فهم اين . آنها باشد، فاني است، نه آن كه در كشتي شان نشسته است
اگر آن ! بر چه چيز؟. اغلب آن را ترجمه ميكنند به هر كه بر آن است. مهم است
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ت است، اگر باعث آگاهي و معرفت است، كه بر آن أعالم است، اگر كشتيِ نجا
براي همين برخي كه متوجه اين اشكال شده . بسيار خوب است. بودن بد نيست

اند، دست به دامان توجيه دورتري شده و گفته اند منظور آنست كه هر كه بر 
اين ضمير . اما در اين آيات اصالً حرف از زمين نيست! زمين است فاني است

بر اساس روندي كه بيان ! كدام زمين؟! لَيها، كجا به زمين برميگردد؟در ع"ها"
و معناي . در عليها،  به خود منشَئات برميگردد "ها"شد، بنظر ميرسد كه ضمير 

همان ! نه بر آن بودن. آن همان معناي اصيلش يعني مخالفت و ضديت است
ست، باخته است، فاني آنكه بر ضد اولياء خدا. عليه كه در فارسي نيز بكار ميبري

آنكه بر عليه انسان كامل است به . به دست خود، خود را نابود كرده است. است
من در ترجمة قرآني كه به . خودزني باطني كرده است. واقع بر عليه خويش است

چاپ رسانده ام به اين نكات اشاره نكرده ام زيرا در آنجا قصدم تفسير نبوده بلكه 
. همين. وجه اول را به صورت روان و خواندني عرضه كنم صرفاً ميخواستم همان

ميتوان به نكات عمقي و اصيل ديگري اشاره . اما در اينجا فرصت تفسير هست
براي همين . پس اگر اختالف ديدي خُرده مگير كه قصد چيز ديگري است. نمود

. است كه ترجمه هايي را كه در تفاسير ارائه ميدهم با آن ترجمه  متفاوت است
  .براي آنها كه قصد به عمق آمدن ندارند. زيرا آن ترجمه را براي عامه نوشته ام

 و يبقي وجه ربك ذُوالجاللِ و اإلكرامِ

آنگاه كه همة آنها فاني شوند، فقط وجه پروردگار صاحب جالل و إكرامِ تو باقي 
رذيله، همة اگر در عالَم صغير آدمي، آنگاه كه همة اوصاف ناپسند و . ميماند
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شرك ها و خودخواهي ها، همة ذهنيات دربند كننده، همة تاريكيها و جهالت ها، 
در تو  "نور"و اين . باقي نمي ماند "نور"جز ! زايل شوند، چه باقي ميماند؟

او همه چيزت . وقتي ني يي توخالي شوي، حق در تو خواهد دميد. متجلي ميشود
آنچه كه . بي ذهني. هي از خود نداريتو ديگر وج. را در اختيار خواهد گرفت

سمع و . آنچه كه هست از آن خداست و در اختيار اوست. هست ذهن الهي است
. اين اوست كه فرمان ميراند. همه اسبابي است در اختيار او... بصر و دست و پا

وجود چنين انسان واصلي، . اين اختيار اوست كه در كار است. اختيار تو مرده است
چون . او متجلي كنندة حق است. وسيله اي در دستان حق. يله استصرفاً وس

. در تسليم مطلق بسر ميبرد. چه او در توكل محض است. آينه اي پاك و بي غبار
و اين نكته . بال شك. صورت الهي اند. اي دوست، اولياء بزرگ خدا، وجه اهللا اند
راني است و يك سالك غَرَض، انسان نو. به كرّات در روايات و احاديث آمده است

او . را چگونه بدست آورد "حيات طيبه"او ميداند كه . حق، چنين مقصدي دارد
او ميداند كه سرماية كارش كدام . به چه معناست "بيداري حقيقي"ميداند كه 

او !). يك شهر پاكيزه و يك رب آمرزنده( "و رب غَفُور ةٌةٌ طَيببلد" .است
جاي نزول نور را باز كرده . شهر خود را روفته است. تخود را خالي كرده اس

 "جالل"اين نور داراي . است در شهر پاكيزة تو "نور"و اكنون اين همان . است
است يعني كريم،  "إكرام"داراي . است يعني با عظمت، قدرتمند و كارآمد است

 و چون نزول كند،. است "حيات"اينچنين نوري اصل . بخشنده و با رحمت است
الجالل و اإلكرام، ذوو . كل است. چه كامل و تمام است. هيچ چيزي كم نيست

! الجالل و اإلكرام ذياگر صفت رب بود بايد ميفرمود، ! است نه رب وجهصفت 
. انكار شدني نيست. و چنين نعمت عظيمي چه جاي انكار است! نكته را درياب
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نور در هر دوره در وجود چه آن   .هيچ جن و إنسِ سالكي آن را انكار نمي كند
براي واصل شدن به چنين نوري بايد رسوم . است "مشاهده"هاي نوراني  قابل 

و صفات بشري را پشت سر بگذاري، بايد عادات و شرطي شدگي هايت شكسته 
شود، بايد از قيود دانستني هايت، رها گردي، و اينها همه يعني همان توقف ذهن 

آيد، هيچ  "آن"شود و  "اين"و چون . ته استگذشته كه بارها از آن سخن رف
  ! ؟"فَبِأَي ءاآلء ربكُما تُكَذِّبانِ". نعمتي انكار شدني نيست

 "فَبِأَي ءاآلء ربكُما تُكَذِّبانِ"نكتة ديگر آنكه برخي تصور كرده اند كه آية شريفة 
براي . يه استاين ظاهر قض. بايد بگويم كه اينطور نيست. تكرار مكررات است

فهم هر كدام از همين آيات به ظاهر تكرار شده بايد به ماقبل آن رجوع كني تا 
ببين قبل از هر كدام به چه چيزهايي . دريابي كدام حوزه از نعمات را مد نظر دارد

فَبِأَي "اشاره شده است، آنگاه است كه منظور و مراد را در خواهي يافت و هر آية 
اي . برايت معنا و مفهومي تازه و بكر به ارمغان ميĤورد "ءاآلء ربكُما تُكَذِّبانِ

دوست، خداوند رحمن، اين مطلقيت عشق و رحمت، مركز همة نعمات حقيقي و 
 "ال تُعد و ال تُحصي". نعماتي اليتناهي كه قابل شمارش نيست. پايدار است

راه سالكان عاشق . قت مطلقي همان راه نجات استايمان به چنين حقي. است
  .است
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 ﴾٢٩﴿َيْسأَلُُه َمْن ِفی السََّماَواِت َواألْرِض ُکلَّ يـَْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن 
ِن  َ َسنَـْفرُُغ َلُکْم أَيـَُّها الثـََّق�ِن  ﴾٣٠﴿فَِبَأیِّ آالِء رَبُِّکَما ُتَکذِّ

ِن فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ  ﴾٣١﴿ َ﴿٣٢﴾  

هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواستي دارد و او هر روز در 
پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ) 29!(كاري است

اي دو موجود سنگين شده، به حسابرسي شما خواهيم ) 30!(ميكنيد؟
پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ) 31!(پرداخت

)32!(ميكنيد؟  

آنچه كه دارد عاريه اي است، . مطلقاً هيچ چيز. س از خود چيزي نداردهيچك
كمي صبر كن تا . و همينطور هم ميشود. قابل بازپس گيري است. است "هبه"

آنچه به گمان داري و به آن دلخوش . حتي كالبدت را. ببيني چگونه ميگيرند
ر روي همانكه تو را چون حبابي ب.  گشته اي، كار اين هستيِ زيرك است
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آيا اين . اقيانوسِ وجود به ظهور رسانده، تا مثل ساية خيال اينسو و آنسو روي
براي باد . نه، اينان مست خواهش اند! ، وجودي هشيار خواهد يافت؟"سايه"

پر از . هر روز ميخواهند. حريصانه ميخواهند. شدنِ حباب شان همواره ميخواهند
و آن هستيِ زيرك و هوشمند . است گويي اين حباب سيري ناپذير. خواسته اند
. اما هرگز خيال مكن كه اينكار به نفع توست. يكطرفه عطا ميكند. دريغ ندارد

آنگاه كه حباب . اين يك مكر حساب شده است. نفع تو در سنگينتر شدن نيست
اگر خوب به آيه بنگري مي بيني كه ميفرمايد، او در برابر . بتركد خواهي فهميد

آن كيفيتي است كه منبعث از علم  "شأن"و ! است "شأن"وز در خواسته ها هر ر
اي . نيز هست "خيرالماكرين"چه . نيست "مكر"اليتناهي اوست و خالي از 

مي  دامدوست، اين هستي بسيار هوشمند است، تو را با عطا كردن هايش به 
و جز آن آگاهي . اندازد و آنگاه به موقع حسابرسي سخت و سنگين را آغاز ميكند

مادي . شعوري كه الزمة عروج است، آنچه را كه داده بي إغماض بازپس ميگيرد
يك سالك اين روند را بخوبي مي شناسد و بازي داشته . يا معنوي فرقي نميكند

 "چيزخواه"حتي دعايش براي تملك چيز ها نيست زيرا سالك، . ها را نمي خورد
. است "كافي". ه چيز استچه نيك ميداند كه او خود هم. است "اوخواه"نيست، 

اما ديگراني كه از اين نكته غافلند چه از جنس آسمان باشند و چه . "حسبنَا اهللا"
از جنس زمين، چه آتشي باشند و چه خاكي، پر از خواسته اند و هر روز ليست 

همين  "ثقل". خواستة بيشتر، داشتة بيشتر، نشانة حماقت بيشتر است. ميدهند
براي همين در اينجا ديگر به . سنگين كجا توان عروج دارد. سنگيني است. است

دو موجودي كه سنگين . خطاب ميكند "ثَقَالن"آنها جن و إنس نمي گويد، بلكه 
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حال آنكه پرواز در آنِ عروج، فقط با لطافت و سبكبار بودن امكانپذير . شده اند
. سفر كرد "لطيف"بايد از ثقيل به . و دوراني را كه در آني، آنِ عروج است. است

بايد قبل از آنكه حسابرسي بزرگ آغاز شود، خود پرداختني ها را . به بي تعلقي
بايد تا آنجا كه ميتوانيم غل و زنجيرها را از دست و پاهايمان باز . پرداخت كنيم

چه هر آن ممكن . سبكبار و آمادة پرواز شويم. بايد دل كندن را بياموزيم. كنيم
اي دوست، براي شخص سخت و ! و كاروان به راه افتد است در صور دميده شود

آن را روز حسرت آميز نيز نام . روزي سخت و سنگين است "يوم الدين"سنگين، 
پس اين آگاهي ها و هشدارها كه اين آيات به ما دادند، . "يوم الحسرَه". نهاده اند

آنچه را كه  چه به تو گفتند. همه را جزو آن نعماتي بدان كه انكارناشدني است
  .گفتني است
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ُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر  َ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواإلْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن تـَنـْ
ُفُذوَن ِإال ِبُسْلطَاٍن   ﴾٣٣﴿السََّماَواِت َواألْرِض فَانـُْفُذوا ال تـَنـْ

ِن  َ ٍر يـُْرَسُل َعَلْيُکَما  ﴾٣٤﴿فَِبَأیِّ آالِء رَبُِّکَما ُتَکذِّ َ ُشَواٌظ ِمْن 
َتِصرَاِن  ِن  ﴾٣٥﴿َوُحنَاٌس َف� تـَنـْ َ   ﴾٣٦﴿فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

اي گروه جن و إنس اگر ميتوانيد از پهنة آسمانها و زمين نفوذ كنيد، نفوذ 
پس كدامين نعمت هاي ) 33!(اما بدون سلطان نمي توانيد. كنيد

برشما شعلة بي دود، و دود بي شعله ) 34!(پروردگارتان را انكار ميكنيد
پس كدامين نعمت هاي ) 35!(ارسال ميشود، و ياراي آن نداريد

)36!(پروردگارتان را انكار ميكنيد  

. متأسفانه بسياري تصور كرده اند كه اين آيات، تهديد و عذاب خداوندي است
ها و زمين دارد به تو ياد ميدهد كه چگونه از زير يوغ آسمان. اتفاقاً بالعكس است
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ميخواهد بفهماند كه راه گذر و خالصي از اين رنج، از اين جهنم دره . آزاد شوي
دارد چم و خم كار و . اي كه روح را به اسارت گرفته  چگونه ميسر است

گرا ميدهد و خطرات . دارد به تو لطف ميكند. طرفندهاي سلوك را يادت ميدهد
براي همين است . لطف از او تشكر كني تو بايد به خاطر اين. راه را گوشزد ميكند

در اينجا نعمت فهم گذر . كه ميفرمايد، كدامين نعمت پروردگارتان را انكار ميكنيد
او نميخواهد در اين آيات بگويد كه گذر نكنيد، او . هشيار باش. نهفته است

اصالً سلوك براي گذر . او خود آموزش گذر ميدهد. خواهان گذر كردن شماست
يك سالك به . آيات را دوباره با دقت بخوان شايد نكته را بگيري. كردن است

از جاذبة تك . از اين هفت خوان عبور كند. تعبير قدماء بايد از أفالك سبعه بگذرد
نه در مدار . به گونه اي كه در مدار هيچكدام  به دام نيفتد. تك شان  بگريزد

طارد ذهنيت، نه در مدار مريخِ خشونت، نه در مدار زهرة شهوت، نه در مدار ع
او بايد روح . مشتريِ راحت طلبي، نه در مدار زحلِ قدرت و نه هيچ مدار ديگري

به . خود را آزادمنشانه بي هيچ تعلقي به عرش برساند و با پروردگارش لقاء كند
امكانپذير  "سلطان"اما اين مهم بدون . سلوك يعني همين. حقيقت واصل شود

ما براي اين گذرِ . س الرحمن گرم كه زيركانه يادآورمان ميشودواقعاً دمِ نَفَ. نيست
سلطان، همان ! اما منظور از سلطان چيست؟. نياز داريم "سلطان"حياتي به 

نيروي معجزه آساي الهي، همان جواز گذر، همان بينه و دليل روشن، همان نور 
اشتن محبت رحمن را به دل د. زنده  و در يك كالم همان اكسيرعشق است

در مجموعة تفسيري منسوب به امام . است "يحبهم و يحبونَه"چه حكايت . است
) هجري 4قرن ( كه بخش عمده اي از آن را ابو عبدالرحمن سلَمي) ع(صادق

 ةُبحم يهو"حفظ نموده، در ذيل همين آية شريفه در مفهوم سلطان آمده است 
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. دوست، اين گذر با عشق ناب ميسر است اي. آن محبت رحمن است ،"حمنالرَّ
و آن كشش ها را، آن شعله هاي با دود و بي دود را، تنها همين عشق الهي 

پس ديگر جايي براي . حب الهي، زايل كنندة غير خود است. خنثي مي كند
نيروهاي با دود و بي دود آن كواكب نمي ماند تا بتوانند با كشش و جاذبه هاشان 

به سجده مي . خاموشند. همة آنها در برابر عشق الهي خاضعند. نندتو را مقهور ك
اين نيروي عشق است كه . به سجده افتادند) ع(همانطور كه براي يوسف. افتند

چه ناري باشي چه . با دود و بي دود فرقي نمي كند. همه چيز را مسخَّر ميكند
رشان همين سالكانِ جن و إنس جواز گذ. خاكي، محبت رحمن باعث گذر است
و . "إلّا بِسلطانٍ".كافيست "سلطان"اين . عشق است و به چيز ديگري نياز نيست

شما را نميدانم كه . من بندة سلطان عشقم و جز خداي رحمن هيچ ربي ندارم
  .اما بدان بندة هر كه و هر چه باشي با همان محشور ميشوي. بندة كه ايد
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َهاِن  فَِإَذا اْنَشقَِّت السََّماءُ  فَِبَأیِّ آالِء  ﴾٣٧﴿َفَکاَنْت َوْرَدًة َکالدِّ
ِن  َ فـَيَـْوَمِئٍذ ال ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه ِإْنٌس َوال َجانٌّ  ﴾٣٨﴿َربُِّکَما ُتَکذِّ

ِن  ﴾٣٩﴿ َ يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن  ﴾٤٠﴿فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ
لنـََّواِصی وَ  ِ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما  ﴾٤١﴿األْقَداِم ِبِسيَماُهْم فـَيـُْؤَخُذ 

ِن  َ   ﴾٤٢﴿ُتَکذِّ

پس ) 37!(آنگاه كه آسمان شكافته شود، چون روغن گلگون خواهد بود
در آن روز جن و ) 38!(كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟

پس كدامين نعمت هاي ) 39!(إنس از گناهشان پرسيده نشوند
مجرمان از سيماي شان شناخته مي ) 40(ار ميكنيدپروردگارتان را انك

پس كدامين نعمت ) 41!(شوند، پس ناصيه و أقدام آنها أخذ مي شود
)42!(هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد  
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در . يك شكوفايي است. شكافته شدن آسمان به شكافته شدن آگاهي ميماند
مول بشر، يكي از آنها ذهن مع. جهان بيرون، عوالم متعددي در هم تنيده شده اند

علم امروز به بخشي از آن تحت عنوان . اما جهان ها بسيارند. را دريافت ميكند
هر جهان، آگاهي و . اما هنوز فهمش كامل نيست. جهان هاي موازي نام ميبرد

برخي از اين جهان ها را مشاهده كرده  "مشاهده"اهل . رنگ و بوي خود را دارد
. بزرگان و مشايخ پيشين در آثارشان از آنها ياد كرده اندهمچنانكه بسياري از . اند

به سواد كالسيك هم . اين چيزي نيست كه امروز بطور ضمني كشف شده باشد
. حتي شَمن ها و سرخپوستها نيز از ديرباز از آن مطلع بوده اند. مربوط نيست

آگاهي در هر اليه نوعي ازحيات و . جهان ما به تمثيل چون اليه هاي پياز است
و طبعاً موجودات هر اليه متناسب با حيات و آگاهي همان اليه شكل . وجود دارد
از اين منظر، . به تعبيري هر آسمان، أمر خود و حكايت خود را دارد. گرفته اند

شكافته شدن يك آسمان به مفهوم ارتباط با الية برتر  يا جهان باالتر از خود 
ية آگاهي برتري است كه جهان زيرين خود منظور از جهان باالتر، همان ال. است

اين آگاهي و حيات هرچه بسوي جهان هاي واالتر . را تحت پوشش گرفته است
و بالعكس هر چه به جهانهاي فروتر سير كند، . سير كند، لطيف و لطيفتر ميشود

. بايد گفت كه در جهان درونِ تو نيز همين روند وجود دارد. ثقيل و ثقيلتر ميگردد
به تعبيري . تو محصول هماهنگي همة آنهايي. هانها در تو نمايندگي دارندهمة ج

و منظور از اين كه انسان ثمرة هستي است، . ديني، همة أسماء در تو موجودند
در وجهي ميتوان گفت كه از مركز . در تو نيز آسمانها و زمين هاست. همين است

بسوي مراكز پايين تر، زمين همچنانكه از آنجا . قلب تو به باال، آسمانهاي توست
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وقتي آسمان آگاهيِ معمولت، با سلوك، مي شكند، تَرَك ميخورد، . هاي توست
جهان جور . مي شكافد، به واقع نوعي قيامت فردي در تو اتفاق افتاده است

روابط و پيوستگي هاي حاكم مابين پديده ها حتي رنگ ولعاب و . ديگري ميشود
در يك كالم، جهان شكل ديگري به خود . ندتاثيرات حضورشان تغيير مي ك

تو چيز ديگري مي بيني زيرا ذهن قبلي تو . ميگيرد كه واقعي تر از قبلي است
و . دگر عصا نيست، چون مار شده است) ع(عصاي موسي. شكسته شده است

در . و درخت، درخت نيست، يك نارسخنگوست. نيل، آب نيست، خون است
ديده ها آزاد نشده بود، قابليت هايشان آشكار نشده دنياي قبلي، انرژي هاي اين پ
اما در اين اليه از آگاهي و حيات، توانايي هاي . بود، فعليت شان پنهان بود

. به تعبيري پديده ها دگر آن نيستند كه قبالً بوده اند. بيشتري آشكار ميشوند
هنگام مرگ، اين ذهنت شكسته ميشود، و آنگاه هستي طور ديگري جلوه گر 

سالكان، در همينجا ذهن قبلي را دور مياندازند و منتظر مرگ نمي . خواهد شد
او پيش از . فرق سالك با انسان عادي همين است. شوند تا او اين كار را بكند

همراه مي ) ع(با خضر) ع(در سورة كهف، آنجا كه موسي. آنكه بميرد، خود ميميرد
در آنجا . آگاهي را مي بينيشود، به وضوح تفاوت دو ذهنيت، يا دو جهان از 

موسي هنوز داراي ذهن دنيوي است در حاليكه خضر برخوردار از ذهن اخروي 
يعني پس از آن  "و ال يسئَلُ عن ذَنبِه إنس و ال جانٌّ"آيه ميفرمايد؛ . است

و اين كامالً درست و . شكافت آسماني، جن و إنس مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند
. به عالَم لطيفتر پا نهاده اند. ا آنها از آگاهي قبلي عروج كرده اندزير. معقول است

و اينك اين يك . يعني ذهن قبلي شان مرده است، جهان قبلي محو شده است
 "جرميت"، جز آنان كه هنوز داراي "مجرمان"جز . آگاهي و حياتي ديگر است
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ند، يعني همان غليظ اند،  يعني هم آنان كه نتواستند به عالَم لطيفتر گام نه
و آنكه . مجرمان، ديگران رسته اند و رستگاران مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند

سنگين است، آنكه ثقيل است، يعني آنكه بشدت به دنيا آلوده است، در عالَمي 
و اين قانون . ثقيل و سنگين، متناسب با حال و روز خود بسر خواهد برد

واقع آنها خود حكم بر خويش به . ثقيل جذب ثقيل ميشود. هماهنگي است
يعني اينان از . "يعرَف المجرِمونَ بِسيماهم"لذا براي همين ميفرمايد؛ . ميكنند

اين به چه . عالماتشان كه در چهره هاشان نمايان است، شناخته مي شوند
آنكه تاريك و غليظ و . اين يعني آنها حكم بر خويش را حمل مي كنند! معناست؟

. آن كه اهل غلظت است، آن را با خود دارد. از سيمايش پيداست دنيا زده است،
او حمالِ . با حماقت و سنگيني خود ميرود. او هر جا برود با جهنم خود ميرود

و . جمع ناصيه و به مفهوم مقدرات شخص است "نواصي". حطَب خويش است
خذ ميشوند، و اينها أ. جمع قَدم به مفهوم قابليت و فعليت شخص است "أقدام"

يعني گرفته ميشوند زيرا چنين كسي نتواسته است  قابليت هاي خود را به ظهور 
او در فرصتي كه در زندگي داشته، بجاي آگاهي، حماقت انباشته كرده . برساند
بجاي حقيقت، نفس موهومش . بجاي لطافت، كثافت را انتخاب كرده است. است

يزي برود كه خود انتخاب كرده پس بجاست بسوي همان چ. را بنده بوده است
آنكه . هر كس بندة هر چه باشد، تقديمش ميشود. و اين عين آزادي است. است

طالب جِرم، جِرم زده . طالب دنياست، سنگيني دنيا را به رويش خواهند ريخت
و جرم، چيزي نيست جز همانچه كه روح را سنگين ميكند و از سير باز . ميشود
ن كه اين سلسله آگاهي ها  بسوي تو آمده است، خداي اي دوست، اكنو. ميدارد
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و تا . رحمن را شاكر باش و با الهام از اين آيات جز بسوي لطيف رهسپار مشو
فرصت هست دامان از غلظت بِشُوي و بدان كه باالترين غلظت ها، غلظت قلب 

  .است
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َا اْلُمْجرِ  نَـَها  ﴾٤٣﴿ُموَن َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتی ُيَکذُِّب ِ َيطُوُفوَن بـَيـْ
يٍم آٍن  ِن  ﴾٤٤﴿َوبـَْنيَ محَِ َ   ﴾٤٥﴿فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

آنها بين ) 43!(اين همان جهنمي است كه مجرمان آن را انكار ميكنند
 ان"جهنم وحرارتپس كدامين نعمت هاي ) 44!(در چرخش اند "ء

)45!(پروردگارتان را انكار ميكنيد؟  

قابل . است "معرفه"هشيار باش، دارد به جهنمي اشاره ميكند كه ! كدام جهنم؟
. به جهنمي اشاره ميكند كه وقوع يافته است. رؤيت ، شناخته شده و نزديك است

اينجا كه قرار گرفته اي رتبه اي از جهنم ! يعني اين، همين ،"هذه"ميگويد؛ 
واردش شوند كه مي شوند كه و همه بايد . اين دنيا دركي از جهنم است. است

اما صاحبان روح هاي . "و إن منكُم إلّا وارِدها"بزرگ و كوچك ندارد . شده اند
آنان آگاهي . بزرگ، انسانهاي هشيار، سالكان فرهيخته در آن جاخوش نميكنند

اين مجرمين هستند كه در . ميروند "لطيف"شان را از آن بر ميگيرند و به 
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چه هر كس  . اين جِرم گرفتگانند كه در غلظت آن ميمانند. انددركات آن ماندني 
آنانكه به سبب جهالت شان، كثرت ! هرآنچه را كه قلباً دوست دارد، از آنِ اوست

و فزون طلبي  را برگزيده و ريشه در آن فرو كرده اند، همواره از نار همان ريشه 
. ر آن، دوستدار نار استدوستدا. است "نار"اين دنيا، رتبه اي از ! نصيب ميبرند

تغذيه ات با . حتي بدن تو با حرارت كار ميكند. چه همه چيزش ناري است
خورشيدش منبع اصلي حرارت . دارد "سوخت و ساز". حرارت امكانپذير است

فعاليت الكتريكي . مملو از مواد مذاب است. مركز زمينت پر از حرارت است. است
جريان خون تو، قلب تو، حتي . افتاده است مغزت بدون حرارت از حيزِ إنتفاع

ي "نار"اين جهان، يكسره . كلماتي كه ميگويي، بي حرارت كارشان تمام است
در دل هر ذره از اتم، ناري . است "نار"سوختش . كار ميكند "نار"با . است

. و صد البته بدتر از آن نيز هست. است "نار"اينجا رتبه اي از . عجيب خفته است
هيچ دروغ نگفته اند، قابل . ي غليظ تر،كثيف تر، فشرده تر و سخت تردركات

و اين نيز . است "كيفيت"و جهنم پيش از آنكه جا باشد، يك . است "مشاهده"
كساني ! ميتواني آن را در نوع زندگي بسياري مشاهده كني. قابل مشاهده است

افسرده، ! زنندكه بين مرگ و زندگي بخاطر حماقت هايشان همواره دست و پا مي
كيفيت جهنم، رتبه ! تاريك و بي نور، نامطمئن، پر هراس، بي عشق و بي خدايند

چشمانت را كه بگشايي بسياري از اين مراتب را قابل ديدن خواهي . ها دارد
. آتش بي كسي و غربت. سوزش وجدان. سوزش نافهمي. سوزش نرسيدن. يافت

زايل نشوند بعد از مرگ هم با كه اگر ... آتش خشم، كينه، حسادت. آتش ظلم
و . و بدا به حال كسي كه جهنم خويش را با خود حمل ميكند. انسان خواهند ماند
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اين همان ( "هذه جهنَّم الَّتي يكَذِّب بِها المجرِمونَ"عجيب آيه ايست اين؛ 
  !از اين جهنم در آي!). جهنمي است كه مجرمان انكارش ميكنند

چون نميخواستم آن را به يك  . را ترجمه نكردم "آن"ان يا هم "ءان"كلمة 
برخي از اهل لغت، . معاني متعدده دارد "ءان"اين . تك واژه ترجمه كرده باشم

برخي گفته اند آبي كه . آب جوشِ در حال غَلَيان است "حميمٍ آنٍ"گفته اند كه 
برخي . است برخي گفته اند كه آبي است كه سرد شده. از جوش افتاده را گويند

به معناي . بمعناي لحظه است "آن"همان . گفته اند كه اين اصالً آب نيست
زيرا همه شان بنوعي در همين . و من به همة اين تعابير احترام ميگذارم. "حال"

هر چند قول آخر . هر كدام بار معنوي خود را دارند. اند "مشاهده"دنيا قابل 
و زندگيِ واقعي جز در گرماي . ز حال استزيرا سخن ا. بيشتر به دلم مي نشيند

 "حال"و كدام جهنم بدتر از آن است كه كسي از . نيست "حال"حيات بخش 
چنين كسي همواره در كيفيت جهنمي . يعني از اصل زندگي محروم شده باشد

 "حال"خويش در طواف و گردش است حيران و سرگردان است و هيچگاه به 
او همواره در آتشِ ! را مي فهمد؟ "حال"ا انسان ذهني كج. وارد نمي شود

نه، . ترددش ميان اين دو آتش است. حسرت گذشته و آتشِ شوق آينده است
و جهنم يعني در كيفيت . چنين كسي هيچگاه در موقعيت درست قرار ندارد

  .چه اينجا و چه هر جاي ديگر. نادرست، ناخوشايند و ناسالم بودن
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ِن  ﴾٤٦﴿َم رَِبِّه َجنـََّتاِن َوِلَمْن َخاَف َمَقا َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ
َ أَفْـَناٍن  ﴾٤٧﴿ ِن  ﴾٤٨﴿َذَوا َ  ﴾٤٩﴿فَِبَأیِّ آالِء رَبُِّکَما ُتَکذِّ

ِن  َناِن َجتِْرَ ِن  ﴾٥٠﴿ِفيِهَما َعيـْ َ  ﴾٥١﴿فَِبَأیِّ آالِء رَبُِّکَما ُتَکذِّ
ِن  ﴾٥٢﴿َجاِن ِفيِهَما ِمْن ُکلِّ فَاِکَهٍة َزوْ  َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

﴿٥٣﴾  

پس كدامين ) 46!(آنكه از مقام پروردگارش خائف باشد، دو بهشت دارد
آن دو بهشت، پر از ) 47!(نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟

پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را ) 48!(شاخه هاي سرسبز است
پس ) 50!(در آن دو بهشت، دو چشمه جاري است) 49!(انكار ميكنيد؟

در آن دو بهشت، ) 51!(كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟
پس كدامين نعمت هاي پرودگارتان را ) 52!(از هر ميوه يك جفت است

)53!(انكار ميكنيد؟  
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و . مقام، جايگاه را گويند. پروردگارش خائف باشد مقامميفرمايد آنكه از . دقت كن
چه او رحمن و رحيم است، يعني تو با اقيانوس . جايگاه او رحمت واسعه است
رحمت من همه چيز را ( "وسعت رحمتي كُلَّ شَيء"عشق و رحمت طرف هستي

هر كه "شايد بپرسي مگر اين رحمت، ترس دارد كه ميفرمايد، ). فرا گرفته است
اقاً اگر سالك  از يك چيز بايد اتف. جواب صريح اينست؛ آري! "از آن ترسان باشد

سالك همواره از . اين خوف يك خوف عاشقانه است. خائف باشد، آن همين است
اين ميترسد كه نكند معشوق از او روي بگرداند، نكند او را ترك كند، نكند او را 

ترس او، ترس از دست . چه عاشق، بدون معشوق، وجودي ندارد. بخود واگذارد
او مطلق زيبايي . إلّا خداي رحمن كه چيز وحشتناكي نيست و. دادن محبوب است

ترس سالك، ترس از روي . خود عشق است. مطلق رحمت و معرفت است. است
! جز اين، سالك چه ترسي دارد، از چه بترسد؟. برگرداندن معشوق و قهر اوست

قبل از اينكه . از همه چيز گذشته است. يك سالك، دست از جان شسته است
او تمام توجه اش فقط به . سالك ترسو به مفت نمي ارزد. مرده استبميرد، 

چنين عاشقي حتي از جهنم . و هر آن، خائف از قهر معشوق است. معشوق است
تَقُولُ النَّار للمؤمنِ ".نمي ترسد بلكه اين جهنم است كه از چنين سالكي ميترسد

از اينجا  : جهنم خطاب به مؤمن گويد آتش "جز يا مؤمنُ فَقَد أَطفَأَ نُورك لَهبِي
اين ترسِ ). 132ص1جامع صغير! (بگذر و گرنه نور تو، شعله ام را خاموش ميكند

و چنين كسي . از مقام رب، براي سالكان كوي دوست، يك خوف عاشقانه است
است و  يكي  "معقول"گويي از منظري، يكي بهشت . "جنَّتَانِ". دو بهشت دارد

. او هم در بهشت روح است و هم در بهشت نفس مطمئنه. "محسوس"بهشت 
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او هم در بهشت خودش است و هم در . زيرا او بسوي رب اش رجوع كرده است
اين بهشت، . براي او ميسر شده است "وادخُلي جنَّتي"چه ! بهشت رب اش

اين از آنِ عاشقان . بهشتي نيست كه هر كس توان رسيدن به آن را داشته باشد
اما چه ميدانند كه بهشت خود . يكان ديگر، هر كدام بهشت خود را دارندن. است

و . به آن راه ندارد "نفس مطمئنه"زيرا جز برخوردار از ! خدا چيست و كجاست؟
او هم در . نفس مطمئنه همان نفس پاكي است كه جز نقش الوهيت نگرفته است

 "معرفت"كز هم در مر. بهشت معقول است و هم برخوردار از بهشت محسوس
. و اينان چون دو دايره هم مركز و منطبق بر هم اند. "حال"است، هم در مركز 

از وجودش حيات و زندگي . چنين كسي از سراپايش  مستي آگاهي مي جوشد
هيچ چيز كم . بي نياز بي نياز. او خود خُم شراب طَهور الهي است. مي تراود

ا با اوست همه چيز در خدمت و چون خد. خدا با اوست. زيرا خدا هست. نيست
بهشت معقول چونان درختي نوراني است كه ريشه اش در آسمان و شاخه . اوست

و بهشت محسوس چونان درختي است كه ريشه در . هايش سوي زمين است
آنگاه كه شاخه هاي اين دو درخت به . زمين و شاخه هايش رو به آسمان است

يعني نكاحي . ت متصل گشته استهم برسند، وصل گردند، زمين تو به آسمان
از وجودت، از نگاهت . و تو از دوئيت رهايي يافته اي. آسماني صورت گرفته است

لذا ميفرمايد . و اين يك آرامش إعجاب برانگيز است. جز وحدت نمي تراود
يعني زيرمجموعه هاي بسيار در .  "ذَواتَا أَفنَان". بهشتش شاخه هاي فراوان دارد

اَصلُها ". شاخه هايي كه خود آسماني اند. ه سر زنده و شادابهم. خدمت اويند
اءمي السها ففَرع و در اين دو بهشت،  از هر ميوه  دوگونه است كه جفت . "ثابِت

چه از آنچه كه معقول است و غذاي روح است و چه . در وحدت اند. زوج اند. اند
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چه يكديگر را . دارندو اينان تعارضي ن. آنچه كه محسوس است و غذاي نفس
از عمق باطن تا ظهور ظاهر، يك كل را . چه بهشت او يكپارچه است. پذيرفته اند

دو چشمة جوشان . اينچنين بهشتي با هر آبي سيراب نمي شود. تشكيل ميدهند
چه هر ميوه نيز حكايت خود و . دارد كه متناسب با ميوه هاي آن جاري ميشوند

همچنانكه هر انساني . خويش سيراب ميشود كيفيت خود را دارد و از چشمة
اين چشمه هاي بهشتي . "قَد علم كُلُّ أُناسٍ  مشرَبهم". چشمة خويش دارد

او به چشمة خويش . چونان آب حيات است كه از عمق وجود واصل فوران ميزند
بدانيد ( "قَلبِه واعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و". زيرا خدا با اوست. رسيده است

تو ! اي دوست، اين چشمه ها را كجا ميجويي؟). خدا بين آدمي و قلب اش است
خودت را . به عمق وجودت نقبي بزن. قدر خودت را بدان. صاحب بهشت خويشي

و بهشت پيش از اينكه جا باشد يك كيفيت متعالي از . بشناس، بهشتت را درياب
شايند، برخوردار از نعمات، بي حزن و اندوه، كيفيتي سالم، با ثبات، خو. حيات است

چه در بهشت خدا، أمر و . در جوار محبوب، آزاد و رها و خارج از دايرة  أمر و نهي
زيرا آن، بودني بر اساس . هيچ اجباري وجود ندارد. تكليف نيست. نهي نيست

ميتواني آن . و اين سه گانه در حقيقت يكي اند. عشق و آزادي و خردمندي است
در بهشت خدا  آنچه بخواهي و آنچه طلب كني . را فقط آزادي متعالي بخواني

گشته  "مخلَصين"از . زيرا تو پذيرفته شده اي. و همان درست است. مهياست
چنين كيفيتي را در هر طبقه از طبقات . "والعاقبه للمتَّقينَ". به كل رسيده اي. اي

جه اي از درجات متعالي بهشت دست يافته عالَم كه بدست آوري، به واقع به در
و چنين كيفيتي تا وقتي كسي بندة ذهن خود و قضاوت هايش است، به . اي
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چه فقط با بندگي رحمن، يعني بندة مطلقيت عشق و رحمت .وقوع نمي پيوندد
  . و بدان كه گفته اند؛ دوست داشتن، دوست را داشتن است. بودن، حاصل ميشود
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َرٍق َوَجَىن اْجلَنـَّتَـْنيِ َداٍن مُ  تَِّکِئَني َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنـَُها ِمْن ِإْستَـبـْ
ِن  ﴾٥٤﴿ َ ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت  ﴾٥٥﴿فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

َلُهْم َوال َجانٌّ  فَِبَأیِّ آالِء  ﴾٥٦﴿الطَّْرِف َملْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
 َ فَِبَأیِّ  ﴾٥٨﴿َکأَنـَُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن   ﴾٥٧﴿ِن َربُِّکَما ُتَکذِّ

ِن  َ   ﴾٥٩﴿آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

بر پهنه اي تكيه داده اند كه اليه اش لطيف و براق است، جايي كه ميوه 
پس كدامين نعمت هاي ) 54!(هاي آن دو بهشت در دسترس اند

ا نيروهاي مؤنثي است كه در آنج) 55!(پروردگارتان را انكار ميكنيد؟
توجه به غير ندارند، چه هيچ جن و إنسي با آنها تماس نداشته 

) 57!(پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟) 56!(است
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پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان ) 58!(آنها چون ياقوت و مرواريدند
)59!(را انكار ميكنيد؟  

حال كساني است كه به ايـن كيفيـت بهشـتي    .  باست و منصو "حال"متَّكئينَ 
مضـطرب و لـرزان   . بـي ثبـات نيسـتند   . اينان نقطة إتكـاء دارنـد  . واصل شده اند

واژة متكّا كه در فارسي بكار ميبري از همين كلمة .  در نهايت آرامش اند. نيستند
 .اينان در كيفيت إتكاء بسـر ميبرنـد  . چيزي كه سرت را بر آن تكيه ميدهي. است

. ترس از دست دادن ندارنـد . پشت شان گرم است. برخوردار از ثبات و آرامش اند
ريشـة  . آنها بر گستره اي تكيه داده اند كه باطن آن اليه اي لطيف و براق اسـت 

بيايد مراد از آن، اليـه   "بطائن"و هنگامي كه با . ، برق و برّاقيت است"إستبرق"
مخلَـص  . ه داراي درخشندگي اسـت ماده اي لطيفه ك. اي لطيف و درخشان است

و دقيقـاً در  . اسـت  "لطافتي نـوراني "كالم، آنچه به آن تكيه داده اند برخوردار از 
آنها در . چنين نقطه اي است كه ميوه هاي آن دو بهشت كامالً در دسترس است

كيفيتي بسر ميبرند كه هم ميوه هاي بهشت معقول روح و هم ميوه هاي بهشت 
دان بـه معنـاي نزديـك، بـه     . اسـت  "دان". تيارشان استمحسوس نفس در اخ

در چنين كيفيتي نياز به تـالش،  . معناي پايين آمده و به معناي در دسترس است
ثمره . آگاهي ها خود بسراغ تو ميĤيند. نياز به تفكر، حتي نياز به درخواست، نيست

ه چنين تسليم محض و توقف ذهن خطاكار، تو را ب. ها خود بسوي تو خم ميشوند
در اينجا حرف از نيروهاي مذكر نيست سخن از وجود نيروهـاي  . كيفيتي ميرساند

. قابليت هـاي دريافـت كننـده   . نيروهاي پذيرنده. "قاصرات الطَّرف". مؤنث است
در مورد نيروهـاي  (و چون زميني آماده به كشت اند . آنها كه بخوبي نقش پذيرند
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اگري باطني شرح مبسوط داده ام پـس تكـرار   ذَكَر و اُنثي در سلسله مقاالت كيمي
. اين نيروهاي مؤنث دستماية اصلي خالقيـت انـد  ). نمي كنم و به آنجا رجوع كن

و از آنجا كه اين نيروهـاي  . وجه اصلي خلقت و آفرينندگي اند. مهم و اساسي اند
قابل، اين قابليت هاي إعجاب انگيز، از دسترس آلودگي هـاي إنـس و جـن دور    

ميفرمايد؛ هيچ جن . گويي چون إكسير كيميايند. اند "نعيأَ ةُرَّقُ". ، بِكر ندبوده اند
و مـس  . طمث، به معناي مـس اسـت  . نكرده است "طمث"و إنسي قبالً آنها را 

در مـس كـردن، يـك رابطـة انرژيـايي      . لمسِ لطيف. نوعي از لمس كردن است
كه بزرگي، مثالً ولي يا  آنگاه. برقرار ميشود كه در علوم باطني مبحثي مهم است

اگر مس . نبي يي، كسي را مس كند با او رابطة انرژيايي لطيفي برقرار كرده است
كننده برخوردار از روح بزرگي باشد چه بسا از آن مس، مرده زنده شود، يا شخص 
دگرگون گردد، يا برخوردار از آگاهي هايي شود كه پيش از اين از آنهـا بـي خبـر    

. تو را مس مي كنـد  "نگاه"گاه يك . س، تنها لمس با دست نيستم. بوده است
خوشا بحال آنانكه نگاه روح الهي بر . گويند "نگاه روح"كه در اين صورت به آن 

اينكه ميفرمايد جن و إنس آنها را . آنها افتاده است و نظر رب را دريافت كرده اند
آنها پـيش از ايـن، لـوح     .مس نكرده اند به معناي بكر بودن لوح وجودشان است

آلودگيهاي ذهني و وجودي هيچ جن و إنسـي بـه   . وجودشان نقشي نگرفته است
ل اسـت  . آنها نرسيده است چون لوحي سفيد و شفاف، آمادة خالقيت براي واصـ .
ياقوت . مثال ميزند "مرجان"و  "ياقوت"براي همين آنها را به . زيرا خاص اويند

اين يعني آنها در كيفيتـي پـاك بسـر    . فيدي استنماد شفافيت، و مرجان، نماد س
به تمثيل وقتي تو إكسيري ناب در اختيار داشته باشي، خالقيتت نيز نـاب  . ميبرند
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نهايـت  . و اين عين لذت است. و كارت بي عيب و نقص است. و پاك خواهد بود
آنچه بخـواهي و آنچـه طلـب    . تو دست اندركار بهشت خويشي. برخورداري است

بي تـالش و بـدون   . بي زحمت و رنج. هترين صورت و سيرت مهياستكني به ب
و اين پاداش، از آنِ كساني اسـت  . تمامي ميوه ها كامالً در دسترس اند. خستگي

كه تسليم محض خداي رحمن اند و به همين سبب است كه آنها از قدرت الهـي  
از آنِ خدا باشد، خدا نيـز   آنكه "من كانَ للّه، كانَ اهللاُ لَه"زيرا . برخوردارگشته اند

وقتـي از  . اصل بهشت است. إعجاب انگيز است "واحد"وحدت با . "از آنِ اوست
. شوي، عمل تو خالقانه و بي عيـب و نقـص اسـت    "عمل"اين كيفيت دست به

. راهگشاسـت . نوع تفكر تو، دگر از نوع تفكـرات پيشـين نيسـت، خالقانـه اسـت     
و چـون آينـه اي شـفاف،    . ي اسـت در نگاهـت بـرق آگـاه   . كلماتت شدني است

زيـرا تـو   . و اينها همـه خودانگيختـه اسـت   . انعكاس دهندة كل هستي گشته اي
دانـه اش را  . و اين وحدت را بايد از همينجا بيـاموزي . كامالً در اختيار كل هستي

  .  چه اينجا مزرعة آخرت است. در همينجا در وجودت پرورش دهي
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فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما  ﴾٦٠﴿اِن ِإال اإلْحَساُن َهْل َجزَاُء اإلْحسَ 
ِن  َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما  ﴾٦٢﴿َوِمْن ُدوَِِما َجنـََّتاِن  ﴾٦١﴿ُتَکذِّ
ِن  َ ِن  ﴾٦٤﴿ُمْدَهامََّتاِن  ﴾٦٣﴿ُتَکذِّ َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ

َناِن َنضَّاَخَتاِن  ﴾٦٥﴿ َأیِّ آالِء رَبُِّکَما فَبِ  ﴾٦٦﴿ِفيِهَما َعيـْ
ِن  َ   ﴾٦٧﴿ُتَکذِّ

پس كدامين نعمت هاي ) 60!(آيا پاداش احسان، جز احسان است؟
پايين تر از آن دو بهشت، دو بهشت ) 61!(پروردگارتان را انكار ميكنيد؟

پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ) 62!(ديگر هست
ين نعمت هاي پروردگارتان پس كدام) 64!(سرسبز و انبوه) 63!(ميكنيد؟

) 66!(در آن دو بهشت، دو چشمه ي جوشان است) 65!(را انكار ميكنيد؟
)67!(پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟  
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اكثراً تصور ميكنند كه معناي اين آيه را ! آيا پاداش احسان، جز احسان است؟
كه واضح است پس برويم به ميگويند خب، اين. ميفهمند و بسرعت از آن ميگذرند

غالباً دريافت . اين آيه نكته ها دارد. اتفاقاً من همينجا توقف ميكنم! آيات بعدي
اوليه اين است كه كار خوب كن، تا خوب ببيني، تا خدا عوضش را به تو بدهد، 

ما اين معاني را انكار نمي كنيم ... تا پاداش خوب بگيري، تا بعداً به بهشت روي
در . هيم به عمق رويم و به لطف حق، در و مرجانش را بيرون كشيمبلكه ميخوا

يك احسان اين سوي ترازو و يك احسان در . اين آيه يك موازنه برقرار است
اعداد ! (دقت كن).   151   5   151( و اين دو كفه كامال مساوي اند . كفة ديگر

لقمة جويده  كمي از ذهنت كار بكش ومنتظر. حتي آن پنج وسط.حساب شده اند
چيز . ميفرمايد جزاي احسان، خود احسان است نه چيز ديگر). شده و آماده نباش

خود . اينجا حرف از معادل يا عوض آن نيست. ديگر نمي تواند پاداش آن باشد
در اين معنا وحدت . خود همان عمل، پاداش است. همان احسان، پاداش است

آنگاه كه تو كاري ميكني بخاطر . يكپارچگيِ  وجود مستتر است. نهفته است
پاداش، بخاطر نتيجه، بخاطر آنكه روزي به چيزي برسي، به واقع خود را دو تكه 

از يكپارچگي و يگانگي . كرده اي، نيمي از خود را حواله به جايي ديگر داده اي
آيه نمي خواهد تو را چند تكه كند، ميخواهد تو را منسجم بار . خارج شده اي

. خود آن عمل پاداش است. اي همين اين موازنه دقيقاً مساوي استبر. بياورد
همان كار، جهاني در خود . خود همان كار خيري كه كردي، عين پاداش است

براي همين، كار خير كردن، . در همان عمل، روزنه ايست به بهشت. مستتر دارد
كار خير اينطور نيست كه هركس، هر طماعِ حقه بازي بتواند . توفيق ميخواهد

چه ميفهمند  . زيرا آنها براي نتيجه كار ميكنند، اهل معامالت ذهني اند. كند
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مفهوم اين . چه چيز را اشاره رفته است. احساني كه خدا ميگويد به چه معناست
سخن ازحاال تو انجام بده .  سخن ازنسيه كاري  نيست.  آيه نقد به نقد است

خود . همان احسان، بهشت نهفته استدر خود . عوضش را بعداً مي بيني، نيست
خود عمل تو . خود عمل، تو را به مرتبه اي جلوتر سوق ميدهد. عمل، اصل است

خود نماز، . نقد است. نتيجه، خود عمل است. را به الية آگاهي برتر ميرساند
نه . خود اهللا اهللا گفتن پاداش است. خود در راه بودن پاداش است. پاداش است
خدا . آن پاداش ها كه گفته اند در دل خودشان است. ها بعداً ميĤيد اينكه پاداش

. غني است. سريع الحساب هم هست. نقد نقد. نقد كار ميكند. است "حال"در 
تو را . اين ذهن توست كه تو را حواله به آينده ميدهد. نياز به وعده كاري ندارد

ي براي او ناممكن درك بي زمان. زيرا ذهن بردة زمان است. تكه تكه ميكند
روح و . هميشه عملة آينده است. اين ذهن است كه براي نتيجه كار ميكند. است

آن رجل در سورة ياسين في الحال وارد . در بي زماني است. جان تو در حال است
حرف از حواله به ! تو يكي وارد بهشت شو. "قيلَ ادخُلِ الجنَّه"بهشت ميشود 

در حاليكه پيامبران . فقط در حال معنا ميدهد. ال استفعل أمر در ح. آينده نيست
.  "قيلَ ادخُلِ الجنَّه". فعل مفرد است. حضور دارند، اما او فقط وارد بهشت ميشود

در هر كاري كه باشد به . يك سالك همواره اعمالش بي عيب و نقص است
ه او اين عمل تمام است ك. حتي اگر شستن يك ليوان باشد. تمامي در آن است

براي همين هر عملي را آخرين . او اين نكته را ميداند. را به عمق بهشت ميبرد
يك سالك در عملش . عمل خود تصور ميكند، پس بي عيب و نقص كار ميكند

او معناي پاداش را ميفهمد و . او در تك تك اعمالش زنده است. حضور دارد
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نه، او . ك اهل نسيه نيستيك سال. ميكند درولحظه به لحظه و كار به كار آن را 
آنكه در حال زندگي ميكند، پاداشش جز در حال نمي . چنين حماقت هايي ندارد

ديدار . و احسان در أعلي مرتبة معناي باطنيش، لقاء پروردگار را گويند. تواند باشد
آن هم در جواب سؤال . اشاره ميكنند) ص(و اين نكته ايست كه پيامبر. اوست

اإلحسانُ أن "ايشان در جواب او ميفرمايند؛ . ميپرسد "حسانا"كسيكه از معناي 
تَراه اهللاَ كَأنَّك داحسان يعني چنان خدا را بنده باشي كه گويي او را مي ( "تَعب

به كسي  "محسن"با اين حساب . احسان در چنين فضايي ظهور مي يابد!). بيني
، هر عمل نيكي را "ساناح"اين ! گويند كه همواره خود را در حضور خدا ميداند

منبعث از آگاهي از . آن عمل نيكي است كه در حضور خداست. نمي گويند
قرار گرفته است نمي تواند سنگ و  "احسان"آنكه در مقام ! اوست "حضور"

و إال طبق تعريف . او در هر چيز بايد حق را نظاره گر باشد! چوب و درخت ببيند
  .احسانش، احسان نيست) ص(پيامبر

تي نيكي ميكني، وقتي در احسان آشيان داري، از دو بركت توأمان وق  
تو عمالً  أمر به خوبي ها و زيبائيها كرده و از پليديها و زشتيها نهي . برخورداري
و . عمل زيباي تو، عمل بي عيب و نقص تو، خود گواه اين معاني است. كرده اي

و من دونهِما ". داين به واقع، حضور دو بهشت ديگر است كه از پي ميĤين
بهشتي به پاس ترغيب به خوبي ها و زيبائيها، و بهشتي به پاس . "جنَّتَانِ

بي هيچ . تو به بار آورده است عملرويگرداني از پليديها و زشتيها كه هر دو را 
جز اين نمي تواند . اين يعني يك سالك، مصلح هم هست. اجبار و تزوير و ريا

و . روشنگري دارد. كي كردن خيرش به ديگران هم ميرسدزيرا احسان و ني. باشد
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تو با احسان به آنها ورود . تشبيه و استعاره نيست. اين بهشت ها كامال واقعي اند
عمل آسيب زننده و زشت، . هر عملي، حوزه اي از انرژي ايجاد ميكند. ميكني

 .وجود تو را ضعيف ميكند. نابود كننده است. انرژي مخرب توليد ميكند
باعث جهش به الية . موّلد است. همچنانكه عمل نيك، انرژي رشددهنده دارد

به دومي يك  عملاز اولي، خود يك بهشت است و  پرهيز. آگاهي برتر مي شود
دو . چون دو دايرة منطبق بر هم. دارند "حضور"و هر دو يكجا . بهشت ديگر

ا بهشت هايست اينه. اهل بهشت برخوردار از كيفيت بهشتي اند. روي يك سكه
اگر از . كه اگر چشم باز كني و واردش شوي، خواهي ديد كه قابل انكار نيست

. همينجا وارد كيفيت بهشتي شوي، اين كيفيت پس از مرگ نيز با تو خواهد ماند
. تو اينگونه مزرعة خود را آباد ميكني. آن هم بسيار لطيف تر، زيباتر و خوشايندتر

اين بهشت ها نيز  دو چشمة  جوشان و فواره گون خود را . "عينَانِ نَضَّاخَتَانِ"
هيچ باغي . يعني هر كدام، از آب حيات متناسب با خويش سيراب ميشوند. دارند

براي همين در . و پاكترين آب ها، در سرچشمه ميجوشد. بدون آب زنده نمي ماند
عين، هم چشم است هم چشمه، . اين سوره از چشمه ها مكرر سخن رفته است

در معناي باطني حرف از آب و . هم آب و هم نور. هم واقعيت است و هم ظهور
او . اين آب ميتواند در سينة واصل بجوشد و فَوران بزند. آب نوراني. نور است

او با ذكر خويش در آن . بهشت اش را از چشمه هاي خويش سيراب ميكند
خويش آن را نور  با عشق. با احسان خويش آن را سرسبز ميكند. درخت ميكارد

او سازندة . و با بندگيِ خويش لحظه به لحظه آن را آزادتر و آبادتر ميسازد. ميدهد
  .بهشت خويش است
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ِن  ﴾٦٨﴿ِفيِهَما فَاِکَهٌة َوَخنٌْل َوُرمَّاٌن  َ فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ
ِن فَِبَأیِّ آالِء َربِّ  ﴾٧٠﴿ِفيِهنَّ َخيـْرَاٌت ِحَساٌن  ﴾٦٩﴿ َ ُکَما ُتَکذِّ

فَِبَأیِّ آالِء َربُِّکَما  ﴾٧٢﴿ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِفی اْخلَِياِم  ﴾٧١﴿
ِن  َ َلُهْم َوال َجانٌّ  ﴾٧٣﴿ُتَکذِّ فَِبَأیِّ  ﴾٧٤﴿َملْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ

ِن  َ َقرِیٍّ  ﴾٧٥﴿آالِء َربُِّکَما ُتَکذِّ ُمتَِّکِئَني َعَلى َرفْـَرٍف ُخْضٍر َوَعبـْ
  ﴾٧٦﴿ِحَساٍن 

پس كدامين نعمت ) 68!(در آن دو بهشت، ميوه ها و نخل و انار است
 "خيرات حسان"در آنها ) 69!(هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟

) 71!(پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟) 70!(است
پس كدامين نعمت هاي ) 72!(حوراني جاي گرفته در خيمه ها

هيچ إنس و جني آنها را مس نكرده ) 73!(ان را انكار ميكنيد؟پروردگارت
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) 75!(پس كدامين نعمت هاي پروردگارتان را انكار ميكنيد؟) 74!(است
)76!(آنها بر لطافتي سبزفام و گستره اي نيكو تكيه داده اند  

. بيان شد، نيست 46اين دو بهشت، آن دو بهشت كه در آية ! كدام دو بهشت؟
يك دستاورد از دو بهشت . ماحصل آنها. زير مجموعة آنهاستاين دو بهشت 

بايد نكته اي در كار . اينجا حرف از ميوه و نخل و انار است. معقول و محسوس
آنها هم جزو ميوه هايند . باشد، زيرا خرما و انار را از ميوه ها جدا بيان كرده است

د آن دارد با نمادي كه گويي قص. اما اين بيان جداگانه اشاره به نكته اي دارد
نخل در ادبيات عرب از ديرباز نشانة خلوص، . برايت قابل فهم است سخن گويد

عرب وقتي ميگويد . ي دارد"سبحان"اين يك نشانة . پاكي و ناب بودن است
"دالو حرف از . به معناي آن است كه دوستي را براي او خالص كرد "نَخَلَ لَه

. بودن از هر شائبه و آلودگي است "خالي"ن از سخ. ناب بودن و يكتايي است
. شدن است "پر"كه خود الزمة ضروري براي . اين خالي بودن، چون تزكيه است

كثرتي است كه . دارد "كثرت"واحدي است كه درونش . انار نماد پري است
پر از دانه هاي گوهرنشان است كه هر كدامشان بالقوه باغي از انار . است "واحد"
ي "پر"بودن نباشد، اين  "خالي"اما تا وقتي آن . هر دانه يك انارستان است .اند

تا وجودت را خالي نكني، تا ذهنياتت را دور نريزي، تعليمي در . اتفاق نمي افتد
براي همين تزكيه قبل از تعليم . پر شدن بعد از خالي شدن است.  كار نيست

به حواريون مي گفت اكنون كه ) ع(كه مسيحآنگاه . "يزَكِّيِهِم و يعلِّمهم".است
تا خالي شدن محقق . خالي گشته ايد بياييد تا شما را پر كنم، منظورش همين بود

. من يك انارم. و اين كامالً معقول و منطقي است. نشود پر شدن ميسر نيست
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اما قبل اش بايد خالي شده . دانه هايم را به سالكان مي بخشم. چونان يك انار
پر از داشته ها، پر . زيرا او پر است. نمي توانم به آنكه پر است چيزي بدهم. ندباش

از ذهنيات، پر از شرطي شدگي ها، پر از معلومات بدرد نخور، پر از گذشته، پر از 
نه، به چنين كسي . مرده پرستي، پر از إيده و نظريه، پر از اعتقادات جوراجور است

چنين كسي را نمي توان به . و جايي براي گرفتن نداردا. نمي توان چيزي داد
اگر چنين . شرط ورود به اين بهشت، خالي بودن است. آورد "كيفيتي"چنين 

كساني به اين كيفيت هاي بهشتي داخل شوند آنجا را هم مثل دنيا به فساد و 
اي دوست، تا ذهن مان را دم در اين بهشت چون لباسي از تن . تباهي مي كشند

براي همين در هر . اين را به قطع ميدانم. نياوريم، ورودي در كار نيست بدر
بهشت جاي . ذهن هاي ما بيمار است. فرصتي روي آن تاكيد كرده و ميكنم

  .بيماري نيست

آنها چه كساني هستند كه به صيغة . است "خيرات حسان"ميفرمايد؛ در آنها 
خير، . ور همان دو بهشت استبرخي ميگويند كه منظ! مؤنث از آنها ياد ميكند؟
اينجا ميفرمايد . تثنيه است. "فيهِما"آن دو بهشت ميشود ! اينطور بنظر نمي رسد

نزديكترين جمعي كه به آيه، بنظر ! اما كدام جمع؟. به جمع اشاره دارد. "فيهِنَّ"
. اند "زنده"اين ميوه ها اشاره به . اند "فاكهه و نخل و رمان"ميرسد همين جمع 

ميوه . شبيه ميوه هاي دنيوي اند اما عين آنها نيستند. گوهر خود چيزي دارنددر 
اگر اينطور باشد كه ديگر ميوة ! هاي بهشتي كجا چون ميوه هاي دنيوي اند؟

در دل همين ميوه  "خيرات حسان"بنظر ميرسد كه اين . بهشتي نخواهد بود
ر آنها، بهترين  يعني د. خيرات؛ خوبترين هاست و حسان؛ خوبرويان. هايند
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اين ميوه ها، اين دانه هاي . "فيهِنَّ خَيرات حسانٌ".صورت و سيرت نهفته است
بهترين قابليت ها از دل اين ميوه ها سر . بهشتي، بهترين ها را در خود دارند

وقتي شكوفا شوند، كارشان . در اين دانه ها نور خدا مستتر است. برون ميزند
هر كدام چونان درختي و باغي در . گاهي بخشي استحيات و آ. نورافشاني است
براي همين از آنها . خداوند روي اين ميوه ها حساب كرده است. بهشت خدايند

قرار است دانة خود را . اي دوست، در تو جهاني از زيبائيها نهفته است. نام ميبرد
 بارور كني، قرار است به ثمر بنشيني، قرار است به بهشت فطري خويش نائل

با سلوك به فطرت الهي خويش نائل شو، ببين . تو ريشه در ملكوت داري. گردي
آن دانه را . چه بايد تقديم كني، چه بايد به ظهور برساني. كه دانه ات كدام است

در خاك وجودت پرورش ده، بگذار جوانه بزند، بگذار پر شاخ و برگ گردد، بگذار 
  .ا اينكار است كه بندگي ميكنيتو ب. ميوه و سايه اش را تقديم هستي كند

حور اشاره به وجودي است كه در . "حور مقصورات في الخيامِ"آنگاه ميفرمايد؛ 
، اشاره به چشم سياهي است كه "عين الحور"و . سپيدي و لطافت ريشه دارد

اين نمونة نيروي مؤنث، نمونة . بخوبي در اين وجود سپيد و لطيف نمايان است
يعني در . نگاهش فقط به نيروي ذَكَر خويش است. اُنثي است خالقيت، و اصل

اين هستي با . "و َخَلَقنَا منها زوجها". هماهنگي با نيروي ذَكَر خويش بسر ميبرد
چرخ هستي از وجود اين دو نيروست كه پيش . دو نيروي ذَكَر و اُنثي كار ميكند

م از اين دو نيروي عمده، اگر چرخ هستي را دايره اي فرض كني، هر كدا. ميرود
به تمثيل؛ نيمِ سپيد با چشم سياه، و نيمِ سياه با . نيمي از آن را در اختيار دارند

. پس بدنبال هم اند. هر چشمي، الباقيِ خود را در ديگري مي بيند. چشم سپيد
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و مي چرخند و با اين چرخش عاشقانه، چرخ هستي را به . زيرا مكمل يكديگرند
براي همين است كه نگاهشان فقط به زوج هاي خودشان . دگردش در ميĤورن

خالقيت شان . چه آنها هر كدام كمال شان با زوج شان متحقق ميشود. است
يك كل . اينان با وحدت خود، يك كل را تشكيل ميدهند. اينگونه بروز ميكند

. دو نيروي مثبت و منفي،  اينجا در اين كيفيت، به وحدت رسيده اند. هستي ساز
اي دوست، بهشت . يك آرامش إعجاب برانگيز. در كنار هم آرام گرفته اند و

زماني بهشت است كه تو زوج خود را يافته باشي، به وحدت رسيده باشي، از 
اين زوج در بهشت تو، در عمق . تضاد جهيده باشي، و بر فراز آن رفته باشي

، زوجي كه زوجي كه فقط نگاهش به توست. فطرت الهي تو، در انتظار توست
آن هديه اي است . خاص توست و هيچ جن و إنسي او را لمس نكرده است

. و قلبها با چنين وصلي، به سبزفامي حقيقت خويش نائل ميشوند. الهي، براي تو
در اين وادي، تسليم و . تكيه بر آن دارند، كه چنين سبزي رنگ وصل است
و اين گستره اي . از نيستپذيرش كار خود را ميكند و حقيقتاً به چيز ديگري ني

تو . تسليم راستي و درستي. كافيست در هر موقفي تسليم حق باشي. نيكو است
. و اين نعمات هم از آنِ إنس است هم از آنِ جن. رسيده اي و برخوردار گشته اي

  !هم آشكار و هم پنهان
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ِن  َ رَبَِّک ِذی اجلَْ�ِل تـََبارََک اْسُم  ﴾٧٧﴿فَِبَأیِّ آالِء رَبُِّکَما ُتَکذِّ
  ﴾٧٨﴿َواإلْکرَاِم 

با بركت است نام ) 77!(پس كدامين ءاآلء پروردگارتان را انكار ميكنيد؟
)78!(پروردگارت كه صاحب جالل وإكرام است  

اما . و آن به معناي نعمت است. ءاآلء را جمع ألي و إلي و ألي و إلي دانسته اند
و در . نزديك است. با او قرابت دارد. اردد "ال"چه ريشه در . "نعمتي الهي"

از دير باز از نام هاي بزرگ خداوند بوده  "إل"تفسير سورة صافات گفتيم كه اين 
اين نكته از الواح و سنگ نوشته هاي يافت شده از اقوام و تمدن هاي . است

اي دوست، اين نعمات كه شرح آن در اين سلسله . گذشته بخوبي مشهود است
و . اصل است. دارد "الوهيت"نعماتي است كه ريشه در . ي إلهي استرفت، نعمات

آن به جن و إنس عطا شده است و إال نمي فرمود كدامين اين نعمت ها را انكار 
براي رشد خويش . مملو از قابليت هاي شگرفي. تو بر خوردار شده اي! ميكنيد؟
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ه اي نيست كه نياز به هيچ بيگان. فطرت الهي تو كامل است. چيزي كم نداري
. نعمت هاي الهي در تو نهفته است. داري "ءاآلء"تو . چيزي از او طلب كني

در اين آخرين . شكوفا شو. إسم الهي خود را درياب. أسماء دست اندر كار تو أند
. "تَبارك اسم ربك ذي الجاللِ و اإلكرَامِ". است "اسم رب"آية شريفه سخن از 
از اين اسم است كه سراپاي تو را فرا  "بركت"به واقع . ستاين اسم، با بركت ا

يك سالك فرهيخته، رب شناس . اسم رب، ذكر تو و راز موفقيت توست. ميگيرد
ميداند كه به واسطة . به جريان ربوبي اش آشناست. رب اش را مي شناسد. است

، نور كدام شعاع از نور، به نوراألنوار متصل است، از كدام مجرا از عمق هستي
از اين بركت، به ظهور . اين نعمات از اين بركت جاري گشته اند. حيات ميگيرد

بر هر چيزي كه . يك نيروي زنده و فزاينده است "بركت"چه اين . رسيده اند
اين جالل و شكوه و عظمت، اين كرامت و . ببارد، كارش كارستان ميشود

. و اسم ظهور دارد. تبخشندگي و رحمت، از رب است كه به اسم منتقل شده اس
نمي گويند و در مسماي ناپيداي خويش  "اسم"و إال به آن . چيز پنهان نيست

اي دوست، بر ماست كه با خودشناسي، رب مان را بشناسيم و تا ميتوانيم . ميماند
نور . حرمت نهيم. اسم او را پاس بداريم. در رفتار و سكنات مان، شبيه او گرديم

الوهيت را در اين عصر يخبندان معنوي به جهان و  فطرت را ظهور بخشيم و
  .جهانيان عاشقانه تقديم كنيم
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» و لَك و و إِلَيك الهي، الخَيرُ بِككدبِي و نكم«  

خير به توست و به سوي توست و براي توست و از توست و به  الهي،
  .دستان توست

 والحمد هللا رب العالمين
  



  

  برخي از آثار نويسنده

  

  انتشارات كتاب آشنا        ترجمه قرآن كريم
  انتشارات كوير      شيخ عجب و تنبوري

  انتشارات كتاب آشنا      سه نيايش و داستان ربوبيت
  انتشارات عصر كنكاش          روح رباني

  انتشارات عصر كنكاش        مدرسه نامتعارف
  انتشارات عصر كنكاش        زره بزرگ 

  انتشارات عصر كنكاش        كلمات باراني
  انتشارات عصر كنكاش        هفت عمق آگاهي

  انتشارات عصر كنكاش        تفسير خَير
  انتشارات عصر كنكاش        چند تكه ابر

  انتشارات عصر كنكاش  )در شرح معاني سوره صافات(تفسير رهايي 
  انتشارات عصر كنكاش        كيمياگري باطني

  انتشارات عصر كنكاش  )در شرح معاني سوره الرحمن(تفسير مهر 
  انتشارات عصر كنكاش    )ني سوره يسدر شرح معا(دل تفسير 
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