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 پيشگفتار 

  
  

. انسان و جهـان را مـي تـوان از منظرهـاي گونـه گـون بـه تماشـا نشسـت               
كاري كه مكاتب مختلف مي كنند همين است و اختالفات از اين جـا ناشـي مـي    

  .شود
فهم مطالب باطني از ديرباز براي بشر تشنه از اهميت خاص و ارزش ويژه 

ه كيسـت، كجاسـت و بـه چـه     او مـي خواهـد بدانـد كـ    . برخوردار بوده اسـت 
 انسانِ. و گاه براي نيل به حقيقت، خود را به آب و آتش مي زنند. سوي است



 مدرسه نامتعارف       8   

او مي خواهد بداند، پـس الزم اسـت شـيوه هـاي دانسـتن       . زنده اين چنين است
  .را فرابگيرد

براي ورود به قلمروهاي باطني بايد نگـاه ظـاهربين گذشـته را كنـار زد و     
كه همواره از بيرون القـا شـده و مـي شـود، فاصـله       از آموزش هاي متعارفي

جز اين باشد نيل به مفـاهيم بلنـد معنـوي امكانپـذير نمـي نمايـد زيـرا        . گرفت
مدرســه ". عــوالم معنــوي هــر كــدام داراي منطــق و زبــان ويــژة خــويش انــد 

  . مقدمه اي ضروري و زمينه ساز نيل به عوالم باطني است "نامتعارف
ر مي آموزد چگونه با نگرشي ديگـر بـر خـويش و    حق جو در ميان اين سطو

  .جهان بنگرد
  

  ر .م
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  متعارف ذهن نا
  

از آنجا كه ايجاد كردني اسـت   ذهن ، خود يك ذهنيت است و
ـ طوآنكه  جهان هاي ذهني بـــا.  از بين رفتني نيز هست ل ي

  . المدت اند ، اما ابدي نيستند
كه بـه   ستزندگي در بهشت هاي ذهني ، مشروط به قوانيني ا

روح هاي   هشت ها بــــرايــاين ب. ن القاء شده است ـذه
  . بزرگ ، يك قفس تنگ است

  
بايد گفتگو هاي دروني . در اين مدرسه بايد ذهن را نرم و رام كرد     

اينجا جايي بـراي دامـن زدن بـه دانسـته هـاي گذشـته       . پايان گيرد 
  .دنموخداحافظي بايد با آنچه كه خوانده اي و دانسته اي . نيست 

اينجـا  . شود و نقش راهبري را فرامـوش كنـد   پذيراذهن بايد تسليم و 
  . نيز شاگرد است  حتي ذهنِ

با ذهن شرطي شده كاري از پيش نمي رود و حقيقتي دريافـت نمـي   
كار سختي است ولـي  . بنابراين بايد خود را از زندانش بدر آورد . شود 

بايد يكي يكي باز شـوند و از هـم    زنجير هاي ذهني. بايد انجام پذيرد 
با غل و زنجير نمي توان به حقيقـت راه  . بگسلند تا رهايي ميسر گردد
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زنجيرها هم  حقيقت است و حقيقت با بندها و ي اينجا مدرسه. يافت 
  . خ نيست نس

او نمـي  . شرطي شده به هر طريـق ممكـن مقاومـت مـي كنـد       ذهن
بـه نقـش كـارگزاري     ورا از دسـت بدهـد    خواهد سروري موهوم خود

اينجاست كه ذهن چـون  . پس به مقابله بر مي خيزد . خويش بر گردد
شـود و از هـيچ ترفنـدي     و شكاك وارد عمل مـي  شيطاني وسوسه گر

او معلومـات  . حفظ تسـلط موهـوم خـويش فروگـذار نمـي كنـد      براي 
گذشته اش را به رخ مي كشد ، اظهار فضل مي كند ، ايراد مي گيـرد  

  . راه مي اندازد و سفسطه به 
ذهن مي خواهد يافته ها و تجربيات اش را كه حاصل شرطي شـدگي  
هاي دنياي ماست به هر عالم ديگر وارد نموده و در آنجا تثبيت نمايـد  

عوالم درونـي   او هنوز نمي داند كه زبان هر عالمي  زباني مجزاست و. 
مـي خواهـد آنطـور     ذهـن   . هر كدام منطق خاص خويش را داراست

  . نه آنطور كه حقيقت فهم، اقتضا مي كند  ،فهمد كه مي خواهدب
و اگر اين قيود شكسته نشـود  . رهايي از قيود ذهني ، اساس كار است 

آدمي همواره در عالم محدود خويش خواهـد مانـد و رؤيتـي تـازه بـه      
  . وقوع نخواهد پيوست 

ود با هر پديده اي كه روبرو مي شـ . ذهن به دنبال فرمول سازي است 
اي وضع كند ، بايد آن را به هر نوع ممكن دسـته   بايد براي آن معادله
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او دوست دارد كه . بندي كرده و در فضاي مجازي خود ، به بند كشد 
، رياست خود بر آدمـي را اسـتمرار   يا نه با نظريه پردازيهاي مطلق گرا 

غافل از اينكه حقيقت ، نه فرمول پـذير اسـت و نـه در دسـته     . بخشد 
ادراك است اما براي  ،غذاي ذهن .محبوس مي گردد ،ي هاي ذهنبند

زيرا ذهن بـا تمـام وسـعت    . وجود ندارد  تامي از هستيذهن ، ادراك 
او چـون خورنـده اي محـدود    . باز محـدود اسـت    ، فعاليت اش هحيط

و چـون ايـن امـر    . است كه هر بار تالش مي كند تا نامحدود را ببلعد 
پردازيهـاي عجيـب و غريـب ، تـن داده و      ممكن نمي نمايد به نظريـه 

ظهـور نظريـه هـاي عجيـب و     . يكي يكي آنها را به ظهور مي رسـاند  
  . متنوع درعصر حاضر ، حاصل كاركرد همين ذهن است 

او چه مقـدمات الزم  . ذهن ، بد نيست اما به سرعت مي تواند بد شود 
شـيند  را داشته باشد چه نداشته باشد به نتيجه گيري و قضاوت مـي ن 

زيرا عدم نتيجه گيري را به معناي از دست دادن هويـت خـويش مـي    
. بنابراين به سرعت تقسيم بندي و فرمول سـازي مـي كنـد    . شناسد 

او هر طور كه هسـت بايـد بـه    . اين كار براي او چون جويدن غذاست 
ذهـن بايـد   . خود بقبوالند كه فهميده ام ولو به فريب خـود بيانجامـد   

گيري در مورد آنچه كه فراتر از درك اوست ، خطا و بفهمد كه نتيجه 
  . ناصواب است 
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ذهن ، عادت را دوست دارد پس شرطي شدگي هـا را مـديريت فعـال    
براي او مهم نيست كه از همه چيز سر در بياورد اما أداي . مي پندارد 

او همواره عادت كرده اسـت كـه   . دانستن و تسلط ، براي او مهم است 
هرچند اين جـواب يـك توجيـه    . ويش داشته باشد جوابي در جيب خ
  . اين كار ذهن تسليم نشده است . بي سر و ته باشد 

 ذهن في حد نفسه مي داند كه از خود چيزي ندارد و آنچـه هسـت از  
پيچيـده  و   "روح  "او چون حبابي بـه دور  . است  "روح  "همجواري 

  . نور خود را مديون نور روح است
طيف است كه از يك سـو در تمـاس بـا روح و از    ذهن داراي كالبدي ل

ذهـن  . سوي ديگر در ارتباط با جهان محسوسـات قـرار گرفتـه اسـت     
رسانه اي قوي ، آنگـاه كـه در تمـاس بـا روح اسـت از       هچون يك الي

خويشتن خويش آگاه شده و اين آگاهي را به بخش هاي پائين وجـود  
وي ديگـر تجـارب   و از سـ . ي مي سـازد  رسريان داده و فيوضات را جا

ايـن وظيفـه   . جهان ماده و محسوسات را به روح منتقـل مـي نمايـد    
پس ذهن يك رسانه يا يك مجراسـت و فـي حـد    . عمومي ذهن است 

 هذهن خـوب يـك رسـان   . ذاته ، رياست ندانسته و از آن بي بهره است 
  .خوب است كه به خدمت روح در آمده و تسليم شده است 

بر سر جاي خود نشاند و اجازه نداد كه بيش را بايد ذهن تسليم نشده 
و چون اين شود جا بـراي ظهـور روح   . گردد "روح  "از اين باعث آزار 
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بـه معنـاي    "روح زايـي "پـس مبحـث   . روح زاده مي شود  باز شده و
ايـن  . ايجاد روح نيست بلكه به معناي اجازه دادن به ظهـور آن اسـت   

  . ن سخن گفته اند آ از مباركي است كه بزرگان "تولد"ظهور همان 
سـفلي ، خـوش نـدارد كـه      يبخاطر سيطره اش بر جهان هااما ذهن 

از خود بيگانه شـده ،   پس اين ذهنِ .صرفاً بعنوان يك ابزار تلقي گردد
روح را درون حباب خويش زنداني مي كند تا يكـه تـاز ميـدان وجـود     

الل اوست منظور از به بند كشيدن روح ، اجازه ندادن به ظهور ز. گردد
در ايـن  . كه ذهن اين جنايت را با حجـاب ذهنـي ممكـن مـي سـازد      

زندان اين ذهن خودخواه را تاب  "اجل مسمي  "صورت ، روح بايد تا 
  . بياورد

ذهن به خودي خود داراي منطق نيست بلكه اين منطق از بيرون به او 
از دوران طفوليت دريافت مي  آموزش هايي كه آدمي. ديكته مي شود 

كه به ذهن القاء شده و او را شرطي  ند به واقع برنامه ريزي هايي اندك
تمام بايد ها و نبايد ها ، خوب ها و  بدهاي فرهنگ . شده بار مي آورد

ــه   ــده بـ ــاء شـ ــاي القـ ــرم افزارهـ ــزو ايـــن نـ ــاي مختلـــف ، جـ   هـ
  . ذهن است  

هر فرهنگي به ذهن پيرو خود همان را القاء مي كند كه مـي انديشـد   
بـه   آنهـا را  و اينگونه بر نيروهاي انساني خويش افزوده و ،درست است
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طلبي فرهنگ هاست پس  "تكاثر  "اين ويژگي از . خدمت مي گيرند 
  .  " قابرالم مرتُز تيح "ابايي ندارند 

ذهن آلوده ، همان ذهن شرطي شده اي است كه اكنون شفافيت خود 
هن براي روح ، عذاب اين تاريكي ذ. را از دست داده و كدر شده است 

سختي است زيرا آنچه را كه براي آن ماموريت داشته اسـت بـه خطـر    
  . حتي با شكست روبرو مي كند انداخته و يا

ذهن ، كه عمل براساس شرطي  جريان هاي مخرب از اين نقطه ضعف
شدگي است بهره بـرده و آدمـي را بـي آنكـه هزينـه اي بپردازنـد بـه        

  . ي كشندخدمت گرفته و به بيگاري م
حتي اين جريانات مخرب در هر دوره اي معلميني دارند كه بـه نيـت   

دست به آموزش مي زنند و با وعده و وعيدهايي  ،شرطي نمودن اذهان
كه البته تعدادي از آن به وقوع مي پيوندد انسان بيچاره را شـكار و در  

جريـان مخـرب    هاين عده با آموزش هايشـان عملـ  . اختيار مي گيرند 
ماموريت آنها اين است كه روح را همچنان اسير و . ب مي شوندمحسو

در بند نگاه داشته وصرفاً از قدرت حيات بخشي آن در جهـت مطـامع   
آنكس كه هيچگاه به تو آزادي نمي دهد و همـواره تـو   . خود بهره برند

  . دي باشاين دست ماز  ،را اسير و در بند مي خواهد
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ذهـن   . اوسـت   هدمـي و جـوهر  محور اصلي وجود آ "معنوي  حريت "
  . مي فهمد و آزادي اين چنيني را كجا معناي حريت ،شرطي شده

بايد بياد داشت كه سخن از بهشت در تمامي ملل و نحـل ، اشـاره بـه    
اولين چيزي كه از معناي بهشت اسـتنباط  . همين مفهوم مقدس دارد
آنچـه  . بهشـت جـاي تكليـف نيسـت     ازيـر . مي شود آزادي تام اسـت  

ايـن همـان   . واهي زايل شـدني اسـت   خهي محقق است و آنچه نبخوا
دوره اي ، عـده اي قليـل بـه آن     هر پادشاهي اقليم وجود است كه در

قليل بدون شك همـان هـايي هسـتند كـه      هاين عد. دست مي يابند 
  . بر آن مسلط گشته اند خود را از زندانهاي ذهن مخبط ، رها كرده و

رمـز   طي شدگي هـا ، اسـاس كـار و   ار شرسشكستن قيود ذهني و انك
درايت  البته كار سختي است و اگر با دقت و .ورود به عالم علوي است 

اين اولين گام . گير و خانمان برانداز جلوه مي كند، نفس انجام نپذيرد
جز اين باشـد بايـد بـه خانـه اش     . سختي است كه سالك بايد بردارد 

   .برگردد و وادي حقيقت جويي را فراموش كند
بايد بدانيم كه ذهن همـه چيـز را نمـي    . ابتدا بايد ذهن را ساكت كرد

يـك اليـه رسـانه اي    . او يك واسطه اسـت  . داند و نمي تواند كه بداند
  . لطيف كه از خود هيچ نوري ندارد

تكيه داشتن به ذهن و چهارچوب هاي ذهني چون اميد بستن به لوله 
  . آب از سرچشمه است. لوله ها از خود آبي ندارند  –هاي آب است 
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آرام كردن ذهن باعث مي شود تا گفتگوهاي درونـي پايـان پذيرنـد و    
و روح ، . چون اين شود جا بـراي ظهـور نـوراني روح بـاز مـي گـردد       

آگاهي مقتدر است كه فراتر از قوانين القـاء شـده بـه ذهـن ، فعاليـت      
  . دارد

نجـام شـدني   تـو ا  هركش ، به فرمان فهيماندادن به ذهنِ س "ايست  "
را به جايگاه اصلي اش كه فرمـانبري از روح اسـت    و چون ذهن. است 

ايـن همـان   . آگاهي رخ مي نمايد برگرداني ، آرام آرام سكوتي مملو از
بسياري از بزرگان معنوي را در خود فرو بـرده   آرامش اصيلي است كه

 "القلوب هكينس"اين همان . رها ساخته است  ر التذاذپو در حيرتي 
زندانبان زنداني است كه خود به دست خود بنا كرده است بشر،  . است

بـيش    ميزندان موهوم فرو نريزد ، رهـايي ، تـوه   و تا ديواره هاي اين
ذهن همانطور كه مي تواند خادم خوبي باشـد توانـايي آن   . نخواهد بود

  .را دارد كه زندانبان قهاري شود
اي خـود را ارزش قائـل   ذهني كه به روح تسليم نيست جز برداشت ه

  . نيست 
ي از اذبه خود را از دست داده و به گـوئ ذهن در اين وضعيت به كلي ج

  .شده است  دافعه تبديل
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نـو و راه تـازه اي را كـه در     ههر پديـد . او شروع به پس زدن مي كند 
 هاينچنين ذهني عملـ . شده اش جاي نگيرد پس ميزند  قوانين شرطي

اصوالً هيچ كس نمي توانـد كـس   . داده اند  برنامه هايي است كه به او
ديگري را از درون به بند كشد مگر آنكه ذهن او را بـا برنامـه هـاي از    

  . شرطي زدگي انداخته باشد  هپيش طراحي شده به ورط
است ، نبايد خـود را در عـالم پـر     "حقيقت  "آدمي كه در جستجوي 

است و هيچگـاه   زيرا حقيقت فراتر از ذهن. پيچ وتاب ذهن اسير كند 
ســرخوردگي هــا ، . قــوانين اش اســير نمــي شــود در چنگــال ذهــن و

خستگي هـا ، جـواب نگـرفتن هـا و افسـردگي هـا از جملـه بيمـاري         
  . هائيست كه در اين ناحيه بروز مي كنند

براي ورود به عوالم برتر بايد خود را تكانـد تـا خوانـدنيها و دانسـتنيها     
منطـق خـويش    ،م ديگري است و خودزيرا اينجا عال. همگي فرو ريزند

 كفش و كاله سابق نه تنها به كارت نمـي آيـد بلكـه دسـت و    . را دارد
و فـرد بـودن يعنـي    . پس راهي است تك نفـره ، فـرادي   . پاگير است 
. اذن دخـول دارد   ، فقط خـود فـردت  . انسته ها به كنار دداشته ها و 

نين سفري مـي  به چ آنهايي كه با داشته ها و دانسته هاي خود دست
جـايي  . زنند بدون شك همه شان را به عالمي ديگر گسيل مي دارنـد  

 و آن عـالم برتـر  . كه بتواند داشته ها و دانسته هاشـان را تـاب بيـاورد   
  . نيست همين است به صورتي ديگر 
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محاكمه اين افراد نيز بخاطر همين داشته ها و دانسته هاست كه البته 
ون كودكي سليم الـنفس پـا بـه راه مـي     اما آنكه چ. وبال گردن است 

  . گذارد از سرعت غير قابل تصوري برخوردار است 
و . طي شـدگي را كنـد   براي ورود به عوالم برتر ، بايد لباس هـاي شـر  

اين مهم با كندن لباس هاي ذهـن و ذهنيـت هـاي سـاختگي امكـان      
و لبـاس تقـوي يعنـي     1" يـرٌ خَ كقوي ذلتَال باسل و". پذير است 

  ! داحافظ اي داشته ها خ
 مهمترين عامل باز دارنده در سلوك براي مردمان ، همـين اسـت كـه   
آنها گاه نمي توانند خود را از دانسته ها و شـرطي شـدگي هـا رهـايي     

كرده اند و تا اين عادت ها فرو نريـزد ، رويـت    "عادت  "آنها . بخشند
كـار آمـد    نا كرده اند تا منطق "عادت  "ها آن. محقق نخواهد شد ،ناب

  كرده انـد خـود را    "عادت  "آنها . انساني خود را همواره يدك بكشند 
" وجيه كرده اند تقسيم بندي و  "عادت  "آنها . نشان دهند  " هلَّالم

  . بايگاني كنند
كرده اند كه خود را با بد و خوبي كه از بيرون بـه آنهـا    "عادت  "آنها 

اند فقط همان چيزي كرده  "ادت ع "آنها . ود وفق دهندديكته مي ش
براي همين اسـت كـه اكثـر    . . .  را ببينند كه ديگران تأييد مي كنند 
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اينها . كرده اند  "عادت  "چون  ، دارندن يسوألانسان ها در اين باب ، 
بخشي از همان شرطي شدگي هائيست كـه چـون زنـدان عمـل مـي      

  . كنند
در رود چون يك مار ذهن اگر در جاي خويش خادم نباشد و از دست 

وجود و  ههمواره نيش زهر آگين خود را بر پيكر مي كند وزنگي عمل 
  . تازه فرو مي برد بر فهم هاي

. كار ذهن ، رياست نيست اما او بشدت اين رياسـت را خواهـان اسـت    
آلوده و شرطي شده ، فراموش كرده اسـت كـه او ابـزاري لطيـف      ذهنِ

و كسب تجـارب از آنجـا بـراي روح     براي انتقال معاني به عوالم سفلي
. ي نمي تواند ممزوج عالم مركب گـردد يمجردي است كه خود به تنها

اين اوست كه آگاهسـت و  . است  " روح الهي "كار  ،رياست و راهبري
اگـر ذهـن بـا شـرطي شـدگي       و. نور در اوسـت  . در خود زندگي دارد

ه بايـد بـه   نگذارد كه روح آنچـه را كـ   ،ر و آلودگي هايشدهايش با تك
  . اين بازي خواهد بود هخسران زد همسلماً بازند ، انجام برساند

فرقي نمـي كنـد و   . شدگي هاي ذهن، اعم از خوب و بد است  شرطي
شخصي كه هفتاد سال از روي عـادت  . هر دو طيف را شامل مي شود 

عبادت كرده است هيچگاه به فضليت آزاده اي كه ساعتي تفكر داشته 
  . اين در اخبار بزرگان بخوبي نمايان است  است نمي رسد و
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يكي ديگر از كارهاي ذهن اينست كه از خاطرات و تجربياتش ، قـانون  
نكته در جـاي خـود    اين. ند امي سازد و اين قانون را الزم االجرا مي د

مقبـول   ،صـورت پذيرفتـه    آن تجربـه يعني همانجا و همان عالمي كه 
يات كه اكنون توسط ذهن به حكم اينست آيا اين تجرب سوألاست اما 

اينجـا همـان   ! و قانون بدل شده اند درعوالم ديگر نيز كاربرد دارنـد ؟  
جائي است كه گفته مي شود بايد از اسب ذهن پياده شد و بـر دهانـه   

 او نمـي توانـد و نبايـد در   . و آن را بـه سـكوت واداشـت     اش افسار زد
ـ  وضـع قـوانين بـر    . د عالمي كه از منطق آن بي خبر است ، حكم بران

او بايـد يـاد   . خود ذهن پذيرنده است  اجهان ها ، كار ذهن نيست زير
شفافي بـراي جهـان هـاي زيـرين      هبگيرد ، به ياد آورد و انتقال دهند

  . باشد 
شرطي شدن ذهن باعث مي شود كه قدرت نمايي روح ، تكه تكه شود 

آنكه داراي  ذهن با. و چنانچه شدت يابد روح به كلي مستور مي گردد
جهان هاي مادي ، سيطره دارد امـا بـه هـيچ     رجهان وسيعي است و ب

و روح . محسوب نمـي گـردد   " روح " وجه جايگاه ابدي مناسبي براي
  . هاي بزرگ همواره مترصد پرواز از ديواره هاي اين زندانند

از عـرض انـدام   بهترين زمان براي كارايي روح ، زماني است كه ذهـن  
اگر روح نتواند اين فرصـت را در بيـداري   . ت گشته است افتاده و ساك

بدست آورد ، شب هنگام و در خواب ، خود را دمي آزاد كرده و بـراي  
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. انجام برخي از ماموريت هاي خويش شخصاً دست به كـار مـي شـود    
ــالً     ــود را عمـ ــات خـ ــد تجربيـ ــرا روح بايـ ــادي  از زيـ ــان مـ   جهـ

  . دريافت كند 
ه اسـت از اسـفل تـا اعلـي     يه هاي عديدال خود داراي مراحل و ، ذهن
فتق  به رتق و آن به دنياي مادي متصل و هپايين ترين الي .آن  همرتب

  . امور آن مشغول است 
حد اعلي آن نيز سير در معقوالت و مجـردات داشـته و در نهايـت در    

  . تماس با روح است
. م شوديدست يابد مگر آنكه رام و تسل "حقيقت  "ذهن نمي تواند به 

مي تواند ذهن را آرامش دهد مشروط بر آنكـه ايـن اجـازه از     "روح  "
زيرا روح از امر مقدسي است و قانون عدم . سوي ذهن صادر شده باشد

ذهن ، بايد از سـوي تـو    هو اجاز. بدون اذن را رعايت مي كند  همداخل
به خانـه هـا    مثل دزدان از ديوارها باال نمي رود و ،صادر شود زيرا روح

هنگامي دست به عمل مي زند كـه از   ، روح مقدس. نمي كشد  سرك
ذهن بايد بداند كه اين روح است . صاحبخانه اجازه دريافت كرده باشد

  . ل است و مي تواند فراتر از قوانين مادي عمل نمايدكه حالّ
اما سرعت . بسيار سريعتر از سرعت نور . سرعت ذهن بسيار زياد است 

او خويش را در . ت زيرا به واقع او سرعتي ندارداعجاب برانگيز اس ،روح
خوب مي داند كه همه  ، روح. مقصد و مقصد را در خويش حاضر دارد
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فقـط بايـد آن را تجربـه    . في الجمله ، حاضر اسـت   چيز ، في الحال و
كمال در هر لحظه كامل است زيـرا خـدا   . نمود و از آن برخوردار شد 

. ذهن درك نمي كنـد  ، ا به سادگياين مهم ر. في الحال موجود است 
  . او اسير زمان است و آينده و گذشته برايش داراي معني است 

. دار است رذهن قرار است كه برخوردار شود ولي روح هم اكنون برخو
عين جـاودانگي   ، بي زماني براي ذهن يك معضل است ولي براي روح

  . و تازگي است 
ن و يا نابود كردن آن نيسـت  ساكت كردن ذهن ، به معناي از بين برد

ذهـن  . بلكه به معناي هم سو كردن آن با انرژي هـاي كيهـاني اسـت    
جريان ناب هسـتي   با آنگاه كه آرام گيرد به واقع خود را در هماهنگي

بدون اتالف انرژي و يا ايجاد خستگي و تشـتّت ، ازآنچـه    قرار داده ، و
  . كه حقايق است برخوردار مي گردد

م عـالم مـادي اسـت كـه بـدر آمـدن از آن كـاري        حر ذهن بزرگترين
تولدي كه در هر عصـر  . ضروري است و اين معناي تولدي ديگر است 

  . فقط براي قليلي اتفاق مي افتد
. عالم ذهن در طبقـات خـويش هـم بهشـت دارد هـم جهـنم        ذهن و

و ديـر  . بسياري در اين بهشت ها و جهنم هاي ذهني ساكن شده انـد  
ذهـن هـاي   . اجل خود را در آنجـا سـپري مـي كننـد      زماني است كه
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همچنانكـه ذهـن هـاي    . دوزخي ، نمايندگان دوزخ در جهان مادي اند
  . بهشت ساز اينچنين اند

و يا اينكـه بـين ايـن دو نسـبت      "بد  "مي بيند يا  "خوب  "ذهن يا 
حال آنكه روح جز خوب نمي بيند و نمـي  . هاي كسري قائل مي شود 

ي باشد آنرا به بدبينان وا مي گذارد وكريمانه مي گذرد و اگر بد. جويد
" ا ورُّم زيرا روح در آنچه بدي مي نامند باز بـدنبال خـوبي    ١"راماً ك

 بهشت هاي طبقات روح ، جاودانه و. ها مي گردد تا آنها را برمال كند 
حال آنكه بهشت هاي زيـرين ، نسـبي ، مشـروط و داراي    . با ثبات اند

ن ساكن شد ازهمـين بهشـت هـاي    آبهشتي كه آدم در  .اجل هستند 
  . نسبي و مشروط بوده است

و شـعور يعنـي   . اسـت   "شـعور   "ذهن بخاطر تماسش بـا روح داراي  
  . احساس باطني كه مملو از آگاهي است 

حضـور روح ، علـم   . اين شعور از جنس حضور است و اكتسابي نيست 
علـم   هدر زمينـ . اه اسـت  آگ زيرا روح الهي بالذاتحضوري مي آفريند 

براي از بين بردن شـرطي  . اكتسابي ، آگاهي از بيرون  القاء مي گردد 
با تغيير اين آگاهي، . شدگي ها بايد آگاهي هاي اكتسابي را تغيير داد 
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اصوالً تغيير در روند . تغييرات در زمينه هاي ديگر نيز ميسر مي گردد
  . مستقيم داردرابطه  ، زندگي با تغيير در آگاهي و شعور

جريان مخرب با القاء برخي مفاهيم به ذهن آدمي ، او را شـرطي مـي   
شيوه مي توان با آنها همين  با. كنند و باعث تغييرات دلخواه مي شوند

بـه تعبيـري بـا همـان     . مقابله كرد و شرطي شدگي ها را از بين بـرد  
ز زنـدان  تيغي كه بر كشيده اند مي توان با آنها به مبارزه برخاسـت و ا 

  . هاي ذهني خالص شد
. اصوالً شستشوي مغزي چيـزي نيسـت جـز ذهنيـت دادن بـه ذهـن       

چهارچوبه اي برايش مقـرر كـردن ، بايـد هـا و نبايـد هـاي از پـيش        
  . ين كردن عيطراحي شده را برايش ت

 "عـادت   "آنجايي كه خصلتاً راحت طلب است ، تن دادن بـه   ذهن از
. رت اتوماتيك پاسخ دهد لذت مي بـرد  و از اينكه بصو. را خوش دارد 

     اينگونه ذهني را ذهن خفتـه مـي گوينـد زيـرا براسـاس برنامـه هـا و       
ذهن خفته ، اسيري اسـت كـه او را   . القاء ات داده شده عمل مي كند 

ــد      حتــي اگــر الزم باشــد او را بــه انتحــار     . بــه بيگــاري بــرده ان
  .مي دارند  وا

از اين شيوه نهايت اسـتفاده را مـي    بسياري از فرهنگ ها وجريان ها ،
كنند و بي آنكه هزينه اي پرداخت نمايند با در اختيار گرفتن ذهـن ،  

  . تمام وجود شخص را در اختيار مي گيرند 
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دين حقيقي همان راه حقيقي است كه به تو آزادي تقديم مي كنـد و  
م تو را پرواز مي دهد و با تمـامي عـوال  . تو را صاحب اختيار مي شناسد

  . دين حقيقي هيچگاه تو را به بيگاري نمي كشد . آشنا مي سازد
آنچه براي چنـين دينـي مهـم اسـت انتخـاب تـو در نهايـت آزادي و        

  . آزادگي است 
آمـاده   ، و تو شو اگر دستوراتي برطبق مقتضيات زمان دارد براي پرور

 . اسـت   "حريـت معنـوي   "سازي ات جهت ورود به قلمـرو ارزشـمند   
آزاد شدگان آن مكتب  از ميزانِ را مي توان مكتب هر  ي ادعا صحت 
به نظر ميرسـد هـر كجـا     .بسيار مهم است "آزاد شدن "اين. شناخت
زيـرا   .نام مـي بـرد اشـاره بـه آزاد شـدگان دارد      "مخلَصين"قرآن از 

رها شدگان و آزادشدگان مـي   به معناي خالص شدگان، "صينمخلَ"
شـيطان هـر    .كوره خالص مي شودطال آنگاه كه خالص شود از  .باشد

 "صـين مخلَ "پـس  .را "صينمخلَ"كسي را مي تواند فريب دهد مگر 
اينجـا جايگـاه    .همواره در منطقه امن ايستاده انـد و بـدور از خطرنـد   

رسـالتي كـه بـر شـانه      هـرِ در احاديث آمده اسـت م  .دمي استاصلي آ
ـ م فانت ئتش الي مب اذها ":اين است نقش بسته،) ص(پيامبر  ونصر" 

ايـن همـان آزادي    ).تو ياري شـده و پيـروزي    برو كه  هر جا خواهي(
اين چنين شخصـي   .آن سخن مي گوييم معنوي و حقيقي است كه از

  .هيچ حزن و اندوهي نخواهد داشت گاه،هيچ
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بشـويد ، روح دسـت    شآرام گيرد و دسـت از تشـوي   هنگامي كه ذهن
 ،در اين روند. تي تكميل مي نمايد بكار شده و تجربيات خود را به راح

  .از همجواري روح بهره مند مي گردد ذهن نيز روشنتر و
  . نيست تا بتوان از چيستي اش سخن گفت  "چيز  "روح 

  . اما مي توان گفت داراي انرژي استنمي توان گفت روح، انرژي است 
نمي توان گفت روح، آگاهي است امـا مـي تـوان گفـت داراي آگـاهي      

  . ت سا
نمي توان گفت روح، جريان است امـا مـي تـوان گفـت داراي جريـان      

  .است 
  . نمي توان گفت روح، حيات است اما مي توان گفت داراي حيات است

روح، روح است و از عالم امـر قلمـداد شـده اسـت و عـالم امـر  عـالم        
  . قدرتمندي است 

" َا اُو ميتُوتنَم م مِلالع ١"ليالً ا قَلّا.  
كه  ندذهن بايد بدا. كنار چنين اعجوبه اي قرار گرفته است  ذهن ، در

همجواري با روح است كه به او هويت مي بخشد و عروج را باعث مـي  
  . شود

                                                 
 .از اين علم، جز اندكي به شما نداده اند - 1
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اسـت كـه ذهـن     يتوجيح تراشي و انواع بازيهاي ذهني از ديگر امـور 
 هغالباً اين گونه اذهـان ، هـر پديـد   . شرطي شده به آن دست مي زند 

كـار يـا   نگون با قالب هاي خود بيابنـد دسـت بـه ا   جديدي را كه ناهم
بازيهـاي چنـين ذهنـي ، خطرنـاك و مسـموم      . آن مي زننـد  تخريب 

پرواز آدمي را پـر از تـاريكي و بـال تكليفـي مـي      فضاي  كننده است و
  . نمايد

ذهن بايد باز باشد و قبل از روبرو شدن بـا پديـده هـاي جديـدي كـه      
پـيش  . نزنـد   ، دست به رد و انكار تاكنون خارج از تجربه اش بوده اند

ذهني و يا جواب را از پيش حاضر كردن ، يكـي از عـواملي اسـت كـه     
  . آدمي را از ادراك افق هاي تازه محروم مي كند

روح اسـت و درصـورت    ي آينـه  ، ذهن شفاف. ذهن بايد شفاف باشد 
. روح بـه آن انعكـاس خواهـد يافـت      هشفافيت ، تمامي نيـروي خالقـ  

  . نامند "ذهن الهي"ي را چنين ذهن
خوب ، آينه اي است بي غـل و غـش كـه بـدون دخـل و       ي يك آينه

اگـر ايـن آينـه در خـدمت      .تصرف ، آنچه را كه بايد انعكاس مي دهد 
روح باشد و همواره غبارها و شرطي شدگي ها و ناهنجاريها را از خـود  

  . قابل تمسك است  ا عتماد و بزدايد  قابل
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  ف ديدن نامتعار
  
  
  
 
  

. وقتي آدمي خالي شود ، پر شدن را در پـي آن تجربـه خواهـد كـرد     
صدور احكام بشـويد ،   قضاوت ها و از آرام گيرد و دستآنگاه كه ذهن 

  . شود ديدني ميسر مي ديدنِ
اينجا مدرسه رؤيت است جائي است كه حرف زدن و سخن بافي رخت 

  . بر مي بندد و نظارت آغاز مي شود
زند و داراي وجودي نـرم   سان پيش ذهني هايش را كنارهنگامي كه ان

 بـه رويـش گشـوده مـي     "ديدن  "گردد افق هاي جديدي از  و پذيرا
اولين رؤيت هايي كه او را به اعجاب وا مي دارند ، ديـدن همـان   . شود

آن چيـز هـا   . چيزهائيست كه همواره پيرامون خود مـي ديـده اسـت    
آنها زواياي . قبالً مي ديده است آن پديده هائي نيستند كه  فقط ديگر

آن ديـد محـدود و تنـگ    . نامكشوف خود را آرام آرام بر مال مي كنند 

 "ديـدن  "هم مرگ دارد هم حيات ، بسـياري بـا   "ديدن"
را  "ديـدن   ".  د بسياري زندگي را زيستن قالب تهي كردند و

  .درخواست كرد "دعا  "هـم  مي توان آموخت هم به 
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در مي يابد . اولين در هم مي شكند و جهان محدود از هم باز مي شود
عبـث   چيزي بيهوده و. كه همه چيز در ارتباطي عجيب قرار گرفته اند

، خـود را بـه معلـول هـا     علت ها با رشته هاي باريكي از نـور  . نيست 
  . رسانده و به سالك چشمك مي زنند 

افكـار ديـدني مـي    . اين مدرسه ، تك تك اعمال تجسم مي يابنـد   در
 "ديدن"اينجا . تن مي كند لباسي از رؤيت به  ، حتي احساس. شوند 

  . مهم است پس ديده مي شود هر آنچه كه بايد ديده شود
پر اضطراب ، زيرا بايد مراقـب  در عين حال  است ودلفريبي  ي مدرسه

هر چند در اينجـا كسـي ايـراد    . احساساتت باشي چون ديده مي شوند
اصـل   "ديدن "اينجا . گيرد ، قضاوت نمي كند و حكم نمي راند  نمي
  . پس فقط ديدن آموخته مي شود. است

در . را آموخت و آنرا به تجربـه نشسـت    "ديدن  "بايد در اين مدرسه 
قصه پردازي هاي رؤياي ديگـران  . دن ديگران نيست اينجا حرف از دي

ايـن تـويي كـه    . ديدن توسـت   ، اصل است آنچه مهم و. بكار نمي آيد
بزودي حتـي در خـواهي يافـت    . بايد ببيني و از ديدن ، دريافت كني 

   .ديدني است كه بيننده اش تويي ديدنِ. كه رؤيا ، خواب ديدن نيست 
. اسـت كـه در آن بسـر مـي بـرد       اولين رؤياي آدمي ، همين زنـدگي 

. ، پرسه مـي زنـد    در آن همين محدود فضايي است كه هر روز و شب
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همين كه به آن . همين رفتار ها و خواسته ها و ديدارهاي مكرر است 
  . همين كه فكر مي كند اين است و جز اين نيست . عادت كرده است 

 افيست ذهـن را ك ، براي خروج از يك رؤيا و وارد شدن به رؤياي ديگر
مشاهده ، است كه اينگونه . ساكت كرد و از گفتگو و قضاوت ، انداخت 

  . قلمرو قانون خود را دارد هر. شفاف و روشن مي شود 
 اين مدرسه الزم نيست كسـي چيـزي را ايجـاد كنـد ، زور بزنـد و      در

. زيرا همه چيز و همه عوالم في الحال موجود است. تصوير سازي كند 
  . قابل مشاهده حضور دارند چيزهاي ههم

در جريـان انـداخت و صـبور     خود را رها نمود و. فقط بايد آنها را ديد 
بايد رها شد تا ديدن ميسـر  . به هيچ فشار و تمركزي نياز نيست . بود 
مـي رود كـه از قضـاوت آزاد      كسـي  سـراغ آن  "ديدن  "اينجا . گردد
ال ؤاسـت ؟ سـ   ال هاي اين چيست ؟ كيست ؟ چگونهسؤاينجا . است 
خود ) فقط ديدن ( هر پديده با ديدن . هني اند ذ همنحرف كنند هاي

ـ  ،خود. را برمال مي كند ، با مشاهده ، آشكار مي شود  امنطق خود را ب
ديـدن فقـط بـا سـكوت و آرامـش و عـدم       اينگونـه  . خويش مي آورد 

  . دوام آن نيز بر همين منوال است. قضاوت امكانپذير است 
نائـل آمـدي ، سـر و     "قصد  "اين درجه رسيدي و به اين وقتي تو به 

. بخود و به موقع پيدا مي شـود   خود ، "غير ارگانيك"موجودات  هكل
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آنها دوست دارند رابطه برقرار كنند پس به سرعت ، رابط مستعد خود 
  . را مي يابند 

، موجوداتي است كه چـون بشـر    "غير ارگانيك  "منظور از موجودات 
در واقـع  . آنها داراي كالبدي انرژيـك انـد   . د مادي نيستند داراي كالب

بي شماري زنـدگي مـي كننـد كـه يـك       هاطراف ما موجودات زند در
آن موجــودات ارگانيــك يعنــي موجــوداتي هســتند كــه داراي  هنمونــ

اما بخش قابل توجهي از موجودات . جسميت و كالبد مادي مي باشند 
كه يك جهان انرژيك است ، بسر زنده در عالم موجودات غير ارگانيك 

زيرا حـد  . برخي اين عالم را برزخ ، يا عالم مثال دانسته اند . مي برند 
  . واسط دنيا وآخرت است 

، هم ماده است هم شكل و تصوير ، اما در آنجا مـاده نيسـت    اينجا در
ي اسـت  مآن عـال . آنچنانكه در اينجاست اما شكل و تصوير وجود دارد

  . به آن عالم اثيري يا اختري نيز مي گويند. ژي لطيف براساس انر
موجودات غير ارگانيك ، زنده هستند يعنـي داراي حيـات ، آگـاهي و    

اين موجودات از آنجا كه چون آدمـي كالبـدي    .هوشمندي مي باشند 
ثقيل و مادي ندارند و از محدوديت هاي تـن ، عـاري مـي باشـند ، از     

ديـد   هت ، ميزان آگاهي ، حوزنظر نوع زندگي ، سرعت ، قدرت ، حرك
نهـا نيـز داراي   آبـا ايـن حـال    . كامالً متفـاوت مـي نماينـد     ، و ادراك
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محدوديت هايي هستند و ايـن محـدوديت هـا متناسـب بـا وضـعيت       
  . وجودي آنهاست 

يـك نـوع آن در   . موجودات غير ارگانيـك نيـز انـواع متنـوعي دارنـد      
لبته اگر جـن را بـه   ا. شناخته شده است  "جن"فرهنگ ديني به نام 

اعـم از جـن    " غير ارگانيـك  "معناي اخص بگيريم ، در اين صورت 
  . بود خواهد

مـي   "ه قَلَعي مياصص "غير ارگانيك را در فرهنگ گذشته  موجودات
ي مـادي  ناميدند زيرا مي دانستند كه آنها محلي بنـام كالبـد جسـمان   

كه داراي وجودند ا آنج ازشان نموده اند و فرض  "معلقه  "ندارند پس 
 "صياصـي  "حصار است به  و در موجوديت شان وحدت و هماهنگي و

  .نسبت داده اند 
ـ  "مي چون مالصدرا آنها را تحت عنوان عال صآورده و بـه   "ر مثاليـه  و

  .سه دسته كلي تقسيم مي كند
نامش پيداست اين گروه در فعل  كه چنانكه از "مالئكه ارضيه  "يكي 

 "مالئكـه سـماويه    "ديگـر  . شركت دارند ودات زمينيو انفعاالت موج
شناخته شده اند  كيهاني هايي كه مامور تدبير و تاثير بر اجرام و انرژ

نام مي نهد كـه اينـان    "بين مقرّمالئكه  "و گروه سوم را تحت عنوان 
اراده الهي به عالي هستند زيرا جز به خداوند و كامالً متوجه ذات حق ت

  . نمي دهند چيز ديگري اهميت
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هاي ديگري نيز از قديم االيام وجود داشته كـه براسـاس    يدسته بند
كردن موجودات غير ارگانيك زميني شكل گرفته  مفيد يا مضر قلمداد

از جمله اينكه آن دسته از موجودات غيـر ارگانيـك كـه باعـث     . است 
و آن دسته كه  "پري  "مكارم اخالق و اعتدال مزاج و رفتار مي شوند 

جب از هم پاشيدگي و انحراف مزاج و خروج از اعتدال و سبب رفتار مو
  .ناميده شده اند "ديو  "قبيحه مي گردد 

رگانيكي كه در اطراف ما يگر نيز آن دسته از موجودات غير اعده اي د
  آبــي و نــاري تقســيم بنــدي زنــدگي مــي كننــد را بــه ارواح بــادي ، 

ا بـر هـر اسـاس كـه باشـند      در اينجا از اين تقسيم بندي ه. نموده اند
  گـي هـاي موجـودات غيـر ارگانيـك     صرف نظر كرده و به برخي از ويژ

  . مي پردازيم  
بشر داراي اجل  موجودات غير ارگانيك ، جاودانه نيستند آنها نيز چون

گـزارش شـده اسـت زيـرا بشـر       تـر  نان طوالنيآاما عمر .  و سرآمدند
كاك هاي بيشـتري  بخاطر ثقيل بودن كالبد مادي اش در معرض اصط

بـوعلي  . قرار گرفته و طبعاً فشارهاي عديده اي را متحمـل مـي گـردد   
  طـــوالني تـــر عنـــوان اشســـينا نيـــز عمـــر اينـــان را در اشـــارات 

  .كرده است
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برخي از موجودات غير ارگانيك ، توانايي جابجا كردن اجسام ثقيـل و  
و در و اگر اذن داشته باشـند ايـن كـار را بـه راحتـي      .  مادي را دارند

  . كسري از ثانيه به انجام مي رسانند 
تخت بلقيس و مـوارد ديگـر شـهادت     جابجاييآنچنانكه قرآن درمورد 

نجا كه اصل آجادويي نيست بلكه از  يالبته اين نكته چيز. داده است 
ماده ، انرژي است و اينان نيز داراي كالبد انرژيابي اند ، اين كار سـهل  

، خداونـد انـواع موجـودات    ) ع ( ان در حكومت سـليم  ،و آسان است 
مجبـور بـه    ، غيرارگانيك را به خدمت او در آورده بود و آنها از هر نوع

  . بودند) ع (ي نباطاعت از فرامين سليمان 
ــد      ــه دارن ــز تغذي ــماني ني ــر جس ــا غي ــك ي ــر ارگاني ــودات غي   . موج

مـواد مغـذي از   بوئيـدن  . تغذيه مي كننـد  "بوئيدن  "برخي از آنان از 
برخي از احاديث  در. انساني براي آنها نوعي طعام است  غذاهايه جمل

 "بـو "به هـر حـال ايـن دسـته بـه      . نيز به اين نكته اشاره شده است 
 . حساس اند

. گريزنـد  جـذب مـي شـوند و از برخـي بـو هـا مـي         به برخي از بوها
مختلـف از قـديم    و جاري كردن رائحه هاي ، عودها سوزاندن بخور ها

مـي   "فتوحـات مكيـه  "ابـن عربـي در   .  ن سبب بوده است االيام بدي
مـا بـين ايـن گـروه ازموجـودات غيـر        "ه عوبز "جنگهايي بنام ، گويد
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در مـي   واقع مي شده كه با بوهاي مضـر يكـديگر را از پـاي    ارگانيك 
  . آوردند

  غيـــر ارگانيـــك داراي مؤنـــث و مذكرانـــد و از موجـــودات  برخـــي
البتـه برخـي ديگـر    . اي زندگي مي كنندخانوادگي و يا بصورت قبيله 

مؤنث و مذكر را يكجا در خود دارند و هنگام ازدياد نسل خود را تكثير 
تغذيه مي  " آگاهي "نوع اعلي ي موجودات غير ارگانيك از . مي كنند

داراي نور و انرژي بسيار لطيفي است  "آگاهي "براي اين نوع ،. كنند 
   .از آن قوت مي گيرند تغذيهكه با 

عده اي از موجودات غير ارگانيـك ، اهـل مـزاح و بازيگوشـي انـد و از      
ايجاد ترس براسـاس  . اينكه سر به سر نوع بشر بگذارند لذت مي برند 

صدا ، جابجايي برخي از اجسام ، و يا تصوير سازي بصورت شبح  سر و
ز به آنها نشـان داده  سبالبته اينان تا چراغ . اين بازيهاست  ي از جمله

  . نمي زنند هاد دست به اين كارنشو
. برتر ايشان هيچگاه خود را به اين هجويات سرگرم نمي كنند اما نوع 

نـوع متعـالي تـر    . آنها كارهاي مهمتري در روند هسـتي بعهـده دارنـد   
موجودات غير ارگانيك فقط با افراد خاص از نوع بشـر ارتبـاط برقـرار    

هـر  . يجاد مـي گـردد   مي كنند و آن هم بخاطر ماموريت يا منظوري ا
زيـرا ميـان   . اين كار صورت نمي پـذيرد   "اذن الهي  "چه باشد بدون 

نوع بشر و موجودات غير ارگانيك حجابي اسـت كـه هـيچ كـس حـق      



 مدرسه نامتعارف       36   

مسـئول و  جز اين باشـد  . وارد قلمروي ديگري گردد  ،ندارد بدون اذن
و حتي ممكن است بـه اسـيري بـرده    مستحق تنبيه و مجازات گشته 

  . اين افرادند   خي كساني كه از مجانين گشته اند از جملهبر.  شود
. بخشي از موجودات غير ارگانيك ، در جوار انسان زندگي مـي كننـد   

البته اينان مزاحمتي براي نوع بشر نداشته و غالباً خود را بـر او ظـاهر   
  . نمي كنند

از نوع بشر فاصله گرفته و در جاهاي خلوت و دور دست  بخشي ديگر
اينان جزو آگاهترين موجودات غير ارگانيك  برخي  .مي برندبسر 

جاهايي مثل برخي از كوهها ، غارها ،  و بيشتر در محسوب مي شوند
 "اذن"اگرآدمي با . مستقر گشته اند سرچشمه ها وبيابانهاي دور دست

رخوردار با يكي از اينان مرتبط گردد بدون شك از آگاهيهاي غريبي ب
نوع نگرش و بينش اش نسبت به هستي دگرگون  خواهد شد و بالطبع

  . مي شود 
ت وجودي شان سازگار ديده فنيز زندگي زير زميني را با بابرخي ديگر 

موجودات غيرارگانيك داراي كالبدي انرژيايي اند . و به آنجا خزيده اند 
اجازه داشته باشند مي تواند خـود را بـه شـكل    اگر  و چون بخواهند و
 . اجسام ديگر ظاهر كنندبشر يا حيوان يا 

آنها مقلدان خوبي هستند كافيست يك شيء يا يـك كـس را ببيننـد    
  . آنگاه براحتي مي توانند خود را به همان شكل درآورند
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  شـر وجـود   در بين موجودات غير ارگانيك يا غيـر جسـماني ، خيـر و   
برخي از آنان در خدمت جريان شر قرار دارند كـه بـه شـياطين    . دارد 

د و برخي در جريان خير سير كرده و از اهل ايمان قلمداد مي موسومن
  1. شوند

 در اين جهان هاي سـفلي ، هـر دو جريـان خيـر و شـر داراي تـوان و      
اما هر چه به طرف اسفل حركت كنيم تـوان نيروهـاي شـر    . اقتدارند 

  . بيشتر و چشمگير تر جلوه مي كند
روهـاي الهـي و   حال آنكه چون به طرف عالم لطيف تر سـير كنـيم ني  

  . جريان خير ، چشمگيرتر خواهند بود
اين دو جريان به اذن پروردگار آسمانها و زمـين ، همـواره در تضـاد و    

حاصـل ايـن تضـاد و    . تعارض اند تا چرخ هسـتي بـه گـردش در آيـد    
  . كشمكش ، تكامل انواع را در پي دارد

سـومي   كه دائماً درگير به نظر مـي رسـند گـروه    ، غير از اين دو گروه
كار اينان نظارت بـر  . يا داوران موسوم اند  "ناظر "وه رهستند كه به گ

  . هر دو جريان است 
بـازي   هبراي اين عده ، عدالت ترسيم شـده از آسـمان و رعايـت قاعـد    

اينها كه گفـتم بـراي چشـمان بسـته چـون      . اصل است نه چيز ديگر 

                                                 
  . در شرح سورة جن ، برخي از اين موارد آمده است  "روح رباني  "در بخشي از كتاب  - 1
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از اين حقايق  اما حقيقت دارد و عقول عاليه. خرافات به نظر مي رسد 
  . مطلع اند

يا داوران ، نيروهاي هر جرياني را چه خير و چـه شـر ،    "ناظر  "گروه 
نظارت كرده و چون هر كدام از آنها از حريم خود پا فراتـر گذاشـته و   
قوانين و مقررات وضع شده درهستي را ناديده انگارنـد ، محكـوم و در   

ز حـق نبايـد بهـره    جريـان حـق ، جـز ا   . صورت لزوم تنبيه مي نمايند
دسـت   كردن ، بگيرد و جريان باطل نيز تنها مي تواند با وسوسه و اغوا

كسي حق ندارد نه كسي . منع شده است و زور و اجبار.  به فريب بزند
  . را به زور به بهشت ببرد نه به جهنم بكشاند

يري اين دو جريان در پشت مرزهاي ماده چنـان قدرتمندانـه   گگاه در
ن در جهـان مـادي ، در شـهر و در برخـورد     آكه آثـار  شكل مي گيرد 

  . آدميان با يكديگر بخوبي مشهود مي شود
از  مردم هركسي با موجودات غير ارگانيك در ارتباط است منتها اغلب

اين روند هستي است و چرخ گردون اينگونـه  . اين روابط بي اطالع اند
ين ارتباط مطلـع  اما  قليلي در هر دوره از ا.  به چرخش ادامه مي دهد

  . اند
با موجودات ) خود سرانه (آنچه حائز اهميت است اين است كه ارتباط 

كه وسوسـه   ييآنها. غير ارگانيك ، خطرناك و گاه جبران ناپذير است 
اصطالحات ازكتب غريبه ، به قلمرو آنـان   اوراد و شده اند كه با مشتي
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زيرا موجودات غيـر   وارد شوند به واقع ندانسته خود را اسير ساخته اند
ارگانيك از آدم چشم بسته ، بسيار آگاه تر است و بي شك آدمي را به 

ارتباط فقط با اذن . گردند بيگاري كشانده و از انرژي اش بهره مند مي
  . يك دام باطني استباشد استاد الهي ميسر است غير از اين 

شـخص   هبر قرار شد اولين قدم آن است كـ  "اذن  "اما اگرارتباطي با 
البتـه اضـطراب در   .  به دل راه دهـد  نبايد ترس و واهمه اي ، منتخب

زيـرا ايـن   . طبيعي است اما بايد بسـرعت زايـل شـود    ، نوبت هاي اول
  . انسان است كه خليفه الهي شمرده شده است 

ـ   است و " آگاهي "موضوعيت اين گونه روابط ،  خـود   هآگاهي بـه نوب
 هد كـه در همـان قـدم اول ، حـوز    پس جـا دار . مي آفريند  "اقتدار"

آنكه بترسـد نـه تنهـا خـود را محـروم      . امتحاني ترساندن شكل گيرد 
ميدان را  نموده بلكه بي آنكه بداند بخشي از انرژي خود را واگذاشته و

  . ترك نموده است
گاه برخي از موجودات غير ارگانيـك ، القـاءاتي مـي كننـد كـه تـو را       

جـدا بافتـه اي    هشخصي مهم يا تافتم ساخته و تصور مي كني متوه .
اينها همه از همان حوزه هاي امتحاني است كه براي شناخت تو بر پـا  

زيرا خود بـزرگ  . اساس كاراست  ، پس هوشياري و درايت. مي گردد 
  بينـــي و اينكـــه قائـــل شـــوي كـــس بزرگـــي هســـتي ، رابطـــه را 
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يگـر  د موارد امتحاني براساس شهوت ، قـدرت و ثـروت از  . مي شكند 
  . مواد امتحاني است كه به موقع بر پا مي شود

ن است كه تو نبايد وعده اي بدهي كه قادر آنكته ديگر در اين ارتباط 
كار خرابي اسـت و عـدول    ، طموح و بلند پروازي . به انجام آن نباشي

  . اساس كار است  نيزنكردن از حق 
ــوي  ــاه از سـ ــه  گـ ــك هجمـ ــر ارگانيـ ــودات غيـ ــورت موجـ   اي صـ

لياقـت توسـت  ناگـاه در     د و اين بخاطر عيارسنجي شجاعت ومي گير
ــاس     ــرد احســ ــدان نبــ ــود را در ميــ ــبي خــ ــا شــ ــايي يــ   جــ

يـك  . ميـدان بـدر رفـت     نبايـد از . طاقـت فرسـا    مي كني ، سخت و 
  . مبارز هم هست  ،سالك

اينگونه موارد بسيار كارساز است و اين به تجربه ديـده   درتالوت قرآن 
ستيزهاي فراتر از مـاده ، گـاه پيـروز مـي      ودر اين جنگ . شده است 

شـوي ، گـاه بـه     گاه اسـير مـي  . شوي گاه شكست را تجربه مي كني 
من وجهي از قرآن را در ميـادين قتـال و مبـارزه در    . اسيري مي بري 

به ويژه آن آياتي كه ضـماير   . رابطه با موجودات غير ارگانيك ديده ام
  . ها دقت كرد "م كُ "و  "م ه "بايد به . ن بدون مرجع ظاهر است آ

آنچه بيشتر منظور نظر بود موجودات غير ارگانيك زمينـي بودنـد نـه    
موجودات فضايي يعني آنان كـه بـه عـوالم غيـر از     . موجودات فضايي 

اينان نيـز از مخلوقـات خـداي    . زمين متعلق اند خود بحثي مجزا دارد
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نچه مهم اسـت  آ. هيچكس جنود خدا را احصاء نكرده است . يگانه اند 
  . اين است كه عوالم متعددي درهم تنيده شده اند 

ظـاهر اسـت و عـوالم ديگـر     ، خام چشم فقط يك عـالم   اما براي بشرِ
بـه  و هر چـه  را دارد  بي شك هر عالمي موجودات خويش. ناپيداست 

قدرتمنـدتر بـه نظـر مـي      اعلي سفر كنيم اين موجودات لطيـف تـر و  
  . رسند

. خوانـده مـي شـود     "بصير  "يدن نائل مي شود انساني كه به مقام د
اشـياء و   هچنين انساني عالوه بر اينكـه توانـايي آن را دارد كـه جـوهر    

پديده ها را ببيند ، مي تواند جهان هاي ديگر را با بصيرت به مشاهده 
  .بنشيند 

يا يك ادراك قلبي نيست ، بلكـه   و منظور از ديدن ، يك رؤيت تخيلي
 "نـور   "تصوير است كه از مقولـه  . ود ديدن است منظور از ديدن ، خ

  . جدا نيست 
" برايت تصوير سازي مي كند و تو مي بيني و تصـوير را مـي    "ر مصو

پس آناني كه نتوانستند بحث رؤيت و تصوير را فهـم كننـد رو   . گيري 
خيـر ، بحـث از   . به توجيه ادراك قلبي و دريافـت اشـراقي آورده انـد    

  . ادراك قلبي و اشراقي چيز ديگري است . ديدن و تصوير است 
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فقـط ايـن را   . من از روند و چگونگي ساختار اين رؤيت مطلع نيسـتم  
مي دانم پس از اتفاقي مرمـوز بـا همـين چشـمانت بـه مشـاهده مـي        

  . نشيني 
ديگر اموري كه در اين مدرسه بايد آموخـت ايـن اسـت كـه كالبـد       از

آنكه اين نكته را بياموزد مي .  رؤيائي ات را بيابي و بر آن مسلط شوي
تواند با كالبد رؤيائي اش كه غالباً به شكل همين كالبد جسـماني اش  

  . مي باشد ، سفر كرده و به مشاهده بنشيند 
  ايـــن چنـــين شخصـــي بـــا كالبـــد رؤيـــائي اش ، كســـب آگـــاهي 

  . و در بسياري از مواقف حضور بهم مي رساند. مي نمايد 
يــن توانــايي را دارنــد كــه در برخــي از صــاحبان روح هــاي بــزرگ ، ا

. اجتماعات با كالبد رؤيايي خود حاضر شوند و حتـي سـخنراني كننـد   
اين كار چنان با دقـت و ظرافـت انجـام مـي شـود كـه كمتـر كسـي         

شايد فقط قليلي از سالكان بفهمند كـه ايـن ولـي    . مشكوك مي گردد
گـاه در   .خدا يا استاد الهي با كالبد رؤيـائي اش حاضـر گشـته اسـت     

چنين مواردي عده اي از اصحاب خاص به دور استاد الهي حلقه زده و 
زيرا كالبد رؤيايي از جـنس  . مانع از دست زدن ديگران به او مي شوند

گوئي دستت در حوزه اي از جريـان   ، انرژي است و هنگام دست زدن
ي چنين كالبـدي آنچنـان قـوي    يانرژيا هالبته حوز. انرژي فرو مي رود 
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كه بعيد است غريبه و نامحرمي بتواند بيش از حد به آن نزديـك  است 
  . شود

اين چنين استادي مي توانـد بـا كالبـد رؤيـايي خـويش بـه رؤياهـاي        
و يا درعوالم ديگر آنها را . سالكان وارد شده و دست به تعليم آنان بزند

  . راهنما باشد
ؤيـا را  روح ، داراي قدرت خالقه است و همچنان كه مي توانـد عـالم ر  

 . بيافريند توانايي آن را دارد كه كالبد رؤيائي را نيز بر پا نمايد

ايـن شـروع كـار    . ديدن كني   " قصد "براي اينكه بتواني ببيني بايد 
هـر چنـد ديـده    . استاد است  است و بهترين شروع همراه شدن با يك

آموختـه انـد ولـي     را " ديـدن  "قليلي بدون استاد ظـاهري   شده عدة
 از راهنمائي هاي استاد درون بـوده رخوردار ب ك همان ها نيزش بدون

  .اند
و آنكه اين نتوانـد كـور   علم ديدن يكي از شريفترين علوم باطني است 

  . باطني نام دارد
قبل از هر چيـز يـك   ، براي ديدن ، بايد دريافت كه جهان پيرامون ما 

هـا در  و ماده آنگاه شكل مي گيرد كه اين انـرژي  . جهان انرژيك است
غليظ گشته و نمود پيدا مـي   در بند يكديگر شده،، وضعيتي هماهنگ

ي آن را ببيند يانرژيا بافتاگر انساني بتواند قبل از رؤيت ماده ، . كنند 
ايـن  . مقدمات الزم براي ورود به عالم ديـدن را كسـب نمـوده اسـت     
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ان عـ جهان ديدني ، يك جهان واقعي است كه فيزيكدانان نيز به آن اذ
  . شته انددا

يـك جسـم مـادي هـر     . جهان مادي ، پر از سوراخها و شكاف هاست 
بين اجزاي زير اتمي اش بـه   ما چقدر هم سخت باشد باز فضاي خالي

  . مراتب وسيع تر از نقاطي است كه پر به نظر مي آيد
گفتـه مـي شـود بـه عنـوان يـك        "تي  "نيروي فكر كه به آن نيروي 

د از هرگونه ساختار اتمي اجسـام گـذر   نيروي لطيف به راحتي مي توان
  . كرده و باعث تغيير و تحول گردد

از جمله از نيروها ، نيـروي كـار آمـد و در عـين حـال بسـيار لطيـف        
صيد ايـن  . است كه در بستر هستي همواره درجريان است  "حيات"

 يـژه وبـه   است در جهـت رشـد آدمـي    مستمرنيرو كه مملو از آگاهي 
  . همه به نوعي از اين نيرو بهره مندند . است  ضروري ، درقلمرو ديدن

اما آنكه آگاهانه به حيات خواري دست مي يازد ، تـوان و آگـاهي اش    
 ،ـيرو ن نــم تريــبنظر مي آيد عظي. با ديگران غير قابل قياس است 

اين نيروسـت كـه بـه نيروهـاي     . و آرام گرفته است  " نيروي ساكن "
دسـتيابي بـه چنـين    . شتن مـي دهـد   جريان دا توان ، متحرك ديگر

. نيروي مرموزي ، توان فوق العاده اي براي صاحب آن ايجاد مـي كنـد  
اري بيـان نكـرده   وذات و چيستي آن سـخن فرمـول    تاكنون كسي از

است اما بي شك همه بزرگان به وجود آن نه تنهـا معتقدنـد بلكـه بـا     
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چنـين   آرامش حقيقـي نيـز در كنـار   . تمام وجود آنرا حس مي كنند 
  .  "ثابت  ". انگيزي ميسر مي گرددبر نيروي اعجاب

ت كالبدي شان با نـوع بشـر،   فموجودات غيرارگانيك بخاطر اختالف با
بنظر مي رسـد بـراي قابـل رؤيـت      براي مردمان قابل رؤيت نيستند و
  . شدن بايد تغييراتي صورت پذيرد

بافـت   در نهاسـت يـا تغييـر   آاين تغيير يا در فركانس انـرژي كالبـدي   
بهـر حـال جهـت رؤيـت بايـد      .  مـي باشـد   دو و يـا هـر   ، ادراكي بشر

  . هماهنگ و هم فاز شوند
 "صـدا   "بسياري از موارد مشاهده شده است كه اين هماهنگي در  در

اما رؤيتي در كار نيست  لذا صداها شنيده مي شوند . آيد  به وجود مي
امتيـاز در   كنيز براي سالك حق جـو ، يـ   "صدا  "بهر حال شنيدن . 

  . خور توجه است اما بحث ما همچنان در باب ديدن است
انساني كه به مقام ديدن نائل مـي گـردد جهـان در نگـاه او تغييـرات      

پـس  . او دگر آن كسي نيست كـه قـبالً بـوده اسـت     . اساسي مي يابد
زماني است كـه بخواهنـد بـه زنـدگي      ، سخت ترين كار براي اين عده

  . دعادي قبلي خود برگردن
آنها ناچار از اين بازگشت اند زيـرا در غيراينصـورت زنـدگي مـادي     اما 

لذا . ارتباط با ديگران دچار اختالالت خواهد شد هشان به ويژه در حوز
 بـودن براي اينكه انگشت نما و رسوا نشوند بايد به ايفاي نقش عـادي  
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، مصـون   ديگـران و خـود را از نگاههـاي كنجكـاو و فضـول     . بپردازند 
  . رندبدا

 هكه شـك ديگـران را بكلـي زايـل كننـد بـه شـيو       نگاهي آنان براي اي
و دست به اقدام و يا وانمود به اقـدام كـاري    رفتار مي كنندمالمتيون 

  .ارانندتمي كنند كه نامحرمان را از دور خويش ب
بايد از برخي چيز ها چشم پوشيد تـا رؤيـت    "ديدن  "بهر حال براي 

نون حـذف و اضـافه ، پـر و خـالي ، يـك      اين قـا . شريفتر حاصل گردد
علمي عملي است كه صاحبان ديـده ، همـواره آن را بكـار مـي      هقاعد

  . گيرند
آنچه واضح است اين است كـه مـا در مـورد صـاحبان ديـده ، سـخن       

بسـتر تـاريخ    مـدعيان دروغـين در  . گفتيم نـه مـدعيان دروغـين آن    
 هر چه بيشـتر از  هقصد آنان سوء استفاد. شه وجود داشته و دارنديهم

پـس خـالي   . بدنبال استحمار و استثمار ديگرانند  آنان. نوع بشر است 
امــا صــاحبان ديــده نــه تنهــا هــيچ . از هرگونــه حقيقــت بينــي انــد 

امكانات خود بذل نموده  ديگران ندارند بلكه حاضرند از چشمداشتي از
ارد از تير نگاه و توجه ديگران امان يافته و به خلوت خـويش و  تا دمي

  . آيند
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  خداجويي نامتعارف 
  
  

  
  

هـدف از ايـن   . در باب خدا جوئي نامتعارف نيز گفتني ها بسيار است 
  . مدرسه نيل به معرفت الهي تا سر حد امكان مي باشد

لطف  هقاعد نظم و هعلت و معلول و قاعد در مدارس متعارف ، سخن از
نامتعارف ، خـود  اما در خداشناسي . از اين قبيل مسائل ذهني است  و

د تـا دسـتاورد معرفتـت از خـدا را چـون در و      نتو را به ورطه مي انداز
در اينجا دريافت شـهود و ادراك تـو از خـدا و    . مرجاني بيرون بكشي 

 تـو  خداشناسي مهم است نه آنچه كه در مدارس متعارف از بيرون بـه 
  . القاء نموده اند

ه مـي تـوان آنـرا غايـت     اين نيز شريفترين علم از علوم باطني است ك
  . طريق دانست 

 آنگـاه كـه انسـان خـود را     ، در حقيقت. خداجويي قدمتي ديرينه دارد
 " واجـد "او شكل گرفت كـه   "وجود  "در  سوأليافت اين  "موجود "

ــدة ــاي زن ــه معن ــم  "آنك ــو معك ــات  "ه ــد ، نج  را درياب
.  نجاتي كه نياز به كس و بـه چيـز ديگـر نـدارد      . يافته است 

  . وقتي او باشد هيچ چيز كم نيست 
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اين رو برخـي از انسـان هـا ، خـداي خـود را در بيـرون        از. او كيست 
بـا  كـه   ن بودنـد در طي اين جستجو همواره منتظر آ جستجو كردند و

اين همـان طريقـي اسـت    . موجودي روبرو گردند كه خداي شان باشد
  . كه گاه به انواع بت پرستي ها منجر گشته است

برون نا اميـد گشـتند بـه درون خـويش      راههاي عده اي ديگر چون از
از ايـن عـده    متاسفانه جمعـي . خزيدند و راه درون را در پيش گرفتند

البتـه  . اهاي پوچ و بي اسـاس گرفتـار آمدنـد   نيز در طول تاريخ به ادع
ادعاي خدايي با ادعاي خداگونگي مجزاست كه در جاي خود به بحـث  

  . در مورد آن خواهيم پرداخت 
، موجودات پيشرفته فضايي را كه گفته مـي شـود روزي   جمعي ديگر 

بعنـوان   ،به زمين آمده و در تكامل نوع بشر نقش به سزايي داشته اند 
طبـق ايـن   . قاشان خدا آفريني در ذهن بشر بر شمرده اند خدايان و ن

نظريه ، بشر هنگام روبرو شدن با اين موجودات پيشرفته و قدرتمنـد ،  
آنـان را   هآنها را بجاي خداوند فرض نموده و قوانين و مقررات موضـوع 

 ازجمله متأخريني كـه بـر ايـن اعتقـاد    . ست احكام آسماني پنداشته ا
 "خـدايان   هـاي  ارابـه  "نويسنده كتاب معروف  "فون دانيكن  "ت سا

قابل ذكر است كه او آثار مهـم ديگـري نيـز دارد كـه پيرامـون      . است 
  . همين نظريه به رشته تحرير در آورده است 
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زميني ها در برهه هايي از تاريخ بشر را نمي توان كـالً  البته حضور فرا 
ـ  ه ايـن موضـوع   بي اساس دانست زيرا شواهد و قرائن زيادي تا بحال ب

داللت يافته و نويسنده نيز در كتابهاي متنوع خود، از آنهـا يـاد كـرده    
  . غيراز او نيز دانشمندان ديگري بر اين نظريه پافشاري مي كنند. ستا

اين كه فرازميني ها وجود دارنـد و احيانـاً در برخـي از دوره هـا و      در
. بحث نيسـت  برهه ها به زمين آمده و باعث تحوالت عديده گشته اند 

زيـرا مـا در   . خداشناسي را نمي دهـد   اما اين نكته جواب خداجوئي و
اين مدرسه در جستجوي خداي حقيقي ، خالق هستي يعنـي اصـل و   

  . منشأ وجودي حيات هستيم 
يك نظريه پرداز قوي است كه البته تحقيقات ميداني  "فون دانيكن  "

راي تجـارب عديـده اي   وسيعي نيز به انجام رسانده و در اين راسـتا دا 
اما بايد گفت كه او نه يك روح شناس اسـت و نـه يـك اسـتاد     . است 

او تا آنجا قابل تعمـق   هنظري. خود نيز چنين ادعايي ندارد . علوم الهي 
  . و پيگيري است كه به اثبات وجود موجوديت فرازميني ها مي پردازد

و مـي بينيـد    . تولي از آنجا به بعد باز تو مي ماني و نياز خـداجوئي ا 
همچنان باقي است ، پس فرازميني ها را كه آفريـده   سوألكه باز اين 

  است ؟ 
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از منظر قرآني وجود موجودات آسماني قطعي اسـت آنگـاه كـه قـرآن     
سخن مي گويد اشاره به همـين   "وات مي السن فم "بطور مكرر از 
است و  "ء شاا يم قُخلَي "در قرآن  قاصوالً خداي خال. مطلب است 

مـا بـه ايـن    . هر چه بخواهد خلق مي كند زيرا او خالقـي علـيم اسـت   
ـ تُ ال "موضوع شكي نداريم كه مخلوقات و موجودات خداونـد   عوالَ د 

اما  .هيچ كس آمار موجودات او را ندارد جز خودش. است   "ي حصتُ
وع زميني اش باشد چه آسـماني  نكته اينجاست كه بت پرستي چه از ن

شده است و بشر موظف است فقط خداي حقيقي را بنده باشـد   ، نهي
  . و او را نشانه رود

  . "اه يالّ ااَ أالّ تَعبدوا  "
اصالً چرا بايد . حال بر گرديم به بحث اصلي كه همان خداجويي است 

از كجا برخاسـته و در   سؤالخدا را جست مگر او گم شده است ؟ اين 
  چه ريشه دارد ؟

كـه مـي   بلكه اين بشر اسـت   ه خدا گم نشده استحقيقت آن است ك
اگر تـاكنون تـالش و   . خواهد با معرفت از خالق خويش ، خود را بيابد 
به جواب قطعـي نائـل    كوشش آدمي در اين باب ، به نتيجه نرسيده و

نشده است بخاطر اين است كـه او همـواره در برابـر وجـودي فراتـر از      
مـاهي افتـاده در اقيـانوس     بشر چـون . درك خويش قرار گرفته است 
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در جستجوي آب اسـت ؛ آنگـاه كـه بشـر دريافـت ،       بيكراني است كه
اليتناهي به ادراك نمي آيد و به چنگ نمي نشيند ، اليتناهي پرسـت  

او شروع به پرستش چيزي كرد كه نه مي داند چيست ، نه مـي  . شد 
  . داند چگونه است داند كيست و نه مي

ايـن  . كرد  "نمي دانم "شروع به پرستش  از معرفت دست كشيد و او
  . آسان ترين جوابي بود كه مي توانست براي راحتي خويش برگزيند 

اليتناهي پرستي ، خدا پرستي نيست بلكه نوعي از بت پرسـتي اسـت   
خداپرسـتي ، وراي  . كه وحشـتناكترين آن هـم محسـوب مـي شـود      

  . محدود پرستي و نامحدود پرستي است 
ال خداشناسـي  سـؤ دو نجات بخش نيسـتند و جـواب   هيچكدام ازاين 

  . نمي باشند
اين به آن معنا نيسـت  . ترفند هاي ذهن مخرب بشري است از دو  هر

علم و  قدرت واسعه ندارد و يا در بند و مقيد است ، خير  ، كه خداوند
، بلكه روي سخن به دو معناي اعتباري محدود و نا محـدود در ذهـن   

  .به بت پرستي رسيده استبشري است كه با هر دو 
و  . با يكي به بت پرستي متعارف رسيد و با ديگـري بـه نامتعـارف آن   

اطالق نمـود   "معرفت اهللا"مي بينيد كه به هيچكدام نمي توان كلمه 
.  
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چه كسي مي تواند ادعـا كنـد كـه    ! اصالً مگر ادراك تام وجود دارد ؟ 
و ! يافتـه ام ؟  مادي ، ادراك تـام   همن در مورد يك شيء يا يك پديد

از آن شـيء يـا    پنهـاني  ههيچ زاويو ؟ ! همه جوانب برايم معلوم است 
  !پديده برايم پنهان نيست و مجهولي وجود ندارد ؟ 

مي بينيد كه اين نكته فقط در مورد وجود خدا نيست بلكـه در مـورد   
ادراك تمام و محض ، . هر شيء كه فكر كنيد مصداق دارد و پديدههر 

ر خارج است و اين فقط در رابطـه بـا وجـود خداونـدي     از دسترس بش
اين مطلبي است كـه آدمـي بايـد بـاور كنـد تـا از نامحـدود          . نيست

  . خالص گردد، راحت طلبي شكل گرفته  پرستي كه براساس تنبلي و
  . اين عين خدا دوستي است .  بايد شناخت تا آنجا كه مي توان
بـروي و بـا هرچـه روبـرو      هر طرف كه آري خدا، عظيم است اما تو از

  . شوي اين عظمت را به قدر استعدادت در مي يابي 
چه تعداد اجزاء زير اتمـي وجـود    ،چه كسي مي داند كه در يك تار مو

  دارد ؟
خالي بين الكترونها و هسته آن موجود اسـت ؟   از فضاهايچه حجمي 

النهايه در آن شكل گرفته انـد ؟   هاي عظيم و چه نمايشي از كهكشان
تبادالت انرژي هاي گوناگون در آن چگونه به وقوع مـي پيونـدد ؟ بـه    
چــه ميــزان ؟ در هــر روز از رشــدش ، چــه ميــزان بــر ذرات ناپيــداي 

 افزوده مي شود ؟ تاثير اين تار مـو  ، وجودش ، اين كهكشانهاي عظيم
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ديگر پديدهاي هستي تا كجا ادامه دارد ؟ اگر كسي به انـدازه يـك    بر
وارد جهان اليتناهي ايـن تـار مـو     كوچك شده و تميانرژيك زيرا هذر

  ...! گردد ، چه گزارش  مي دهد ؟ اصالً چه خواهد ديد ؟ 
شايد همه ما در تارمويي زندگي مي كنيم ، تارمويي كه هر آن ممكن 

  . . .  است از سر فرو بيافتد 
بي معرفت ، به وادي موهـوم گرايـي فـرو افتـاده      نامحدود پرست بشرِ

طوريكه اگر آن نورعظيم بخواهد تجلي يي برگزينـد و خـودي   ب. است 
  .بنماياند اين بشر است كه پس مي زند 

بايد دست ازاين  او .اش با كيست و چگونه است حتي نميداند لقاء بشر
كه هرگونه ادراك را انكار  يي شرطي شدگي ، از اين نامحدود پسندي

 جـز ايـن  . يابـد ني راه الاقل اندكي به شناخت باطدارد تا  بر ، مي كند
باشد بشر با زبان بي زباني ميگويد كه من عاشق نشـناختن نشـناختي   

  . اختني نشن شناختنِ هستم ، نه عاشقِ
خدا شناسي نامتعارف بـه جـايي مـي رسـي كـه بايـد بـا ذهـن و          در

 حتي حدس و. معيارهاي از پيش ساخته شده اش ، خداحافظي كني 
  .ري ظن و تخمين و گمان را كنار بگذا
  . قابل تمسك نمي باشد اطالعات گذشته بدرد خور نيست و
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آنچنان كه بايد قـدر منزلـت خـدا را    (  " هدرِقَ قَح اهللاَا رودا قَمَو "
  )نشناختند 

. بايد گفت همچنانكه عاشق از معشوق ، عاقل از معقـول جـدا نيسـت    
اسـت و هـر    "مقـام جمـع    "اين . خالق نيز از مخلوق جدا نمي باشد 

  . كس بدان راه نمي يابد
امـا  . جلوه مي نمايد  "مقام فرق  "توحيد در رتبه هاي پائين آن ، در 

ايـن  . بايد جستجو كـرد  "مقام جمع  "الوهيت را در  فهمِ ي حد اعلي
نگرش ابتدايي متعارف را كه خالق چيزي است درجـايي و مخلـوق در   

الحـال  حقيقـت ، فـي    ي همـه . جايي دورتر ، بايد پشت سرگذاشـت  
  اما چون ما هنوز . هيچ چيز كم نيست چون خدا هست . موجود است 

مقـام   "يـم ، پـس هنـوز در    ا بهره مند نگشته ايم ، هنوز دو گانه بين
كه مقام جمع است نائـل   "قرآن  "جا خوش كرده و به مقام  "فرقاق 

  . نگشته ايم
  :چه ميگويد ) ع ( ببينيم علي 

" ماال شيئاً ا رأيت  اهللاَرايت مچيـزي را نديـدم مگـر آنكـه     (  "ه ع
  ) .خدا را با آن ديدم 
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ايمـان  . راحت جان است . گره گشاست . بسيار مهم است  "مع  "اين 
بـه او  . به آن ، آدمي را از دربدري فكري و بالتكليفـي رهـا مـي سـازد    

  . هويت مي بخشد و به قلبش آرامش هديه مي كند
شـده   نيز گـزارش  "بعده"و  "فيه"و  "هبلَقَ") ع(حديث علي  اما در
  . است

ــه از   ــاه كـ ــا آنگـ ــراتش   "بعـــدش "امـ ــوز از تكثـ ــد هنـ   مـــي بينـ
هم بشارت اسـت  . نگري بوي قيامت مي دهد " هعدب "اين . مي نگرد 

  . ارذهم ان
كـل نگـر   . مي بيند تو گويي از باال مي نگـرد   " قبلش "آنگاه كه از  و

  . است و مدير و مدبر 
آرام . حيـات را يافتـه اسـت     هجـوهر . مي بيند  " ميانش " و چون از

  . يك سراپا تسليم . است و متين 
اسـت، در خـدا    حقيقـت خـواري  خداجويي در اين مدرسه بـه نـوعي   

از هر . در يك كالم بهره مند شدن همه جانبه از اوست. شناوري است
  . سو و هر ناسو

و مخلـوق نيازمنـد   در جوار اوسـت  . خالق، مخلوق نيست اما با اوست 
  . اين همجواري است
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خدا ، نيازمند هيچ جنبشي نيست حتي هيچ هدفي را دنبال نمي كند 
خود   زيرا هدفاو هيچ هدفي بيرون از ذات خويش را دنبال نمي كند 

   .ذات كامل او هدفي را دنبال نمي كند .اوست
نامتعارف به تو مي آموزند كه آدمي به آني وصل مي شـود   مدرسه در

او هم اكنون اينجاست ، بـا   راهي نيست. را دريابد  "معيت  "اگر اين 
اينهـا بـازي هـاي ذهـن      . ..ت خوان و هفت شـهر عشـق و  هف .ماست 

يك شهر بيشـتر نيسـت و ايـن    . خودمان است كه بايد از آنها رها شد 
  . يكي هست و جز او نيست . شهر اوست 

او گم نيسـت ،  . است آگاهي از برخورداري از خدا ، همان خداشناسي 
جز ايـن باشـد نفـاق اسـت و     . پيداست ، ظاهر و باطن اش يكي است 

  . نفاق در ذات الوهيت راه ندارد 
در ايـن  .  "او ظاهر است او باطن اسـت او اول اسـت او آخـر اسـت      "

  !گردي ؟  بدنبال كه مي! مجال ، كجا ميروي ؟ 
ظـاهر او بـه   ! ؟  مگر ما ظاهر را شناخته ايم كه آن را سبك بشـماريم 

است كـه   به همان قدر اليتناهي. همان قدر عميق است كه باطن اش 
  ! كه توان آن را دارد كه ادعا كند ظاهر را شناخته است ؟ . باطن اش 

او . ظهور از مقوله نور و رؤيت است  ظاهر ، همان ظهور يافته است ، و
  . باشدچيزي نيست كه از ظهور او خالي . در همه چيز ظاهر است 
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. زيرا تركيبي در كـار نيسـت   . اين ظهور از خود اوست و جدا ناشدني 
مـا  . جمع نشده است فرد است . يكي است و همه با همين يكي است 

  .چيز ديگري نيافتيم كه جز يك او 
آنچـه هسـت دو   . تكثرات از منظر اين مدرسه ، بافته ذهن بشر اسـت  

نيز ، دو نمي بينـي ،   در طبيعت. تجلي هاي همان يك است . نيست 
هر كدام از آنهـا يـك   . حتي دو اتم . حتي دو سلول . درخت  حتي دو

  ذهـن آدمـي بـا ايـن يـك هـاي اعتبـار گرفتـه اسـت كـه اعـداد            . اند
فقط يك نيرو در كار اسـت و آنچـه مـي    . اعتباري ديگر را مي آفريند 

يـك اقيـانوس   . بيني و نمي بيني ، تجلي هاي همان يك نيـرو اسـت   
  . ت با امواجش ، امواج از اقيانوس جدا نيست ، يكي است اس

! كـه شـود ؟    هبنـد . آدمي تا خداشناس نشود نمـي توانـد بنـده شـود    
اينجاسـت كـه در   ! القـاء ات ايـن و آن ؟    هبنـد ! تصورات ذهني اش ؟

ـ . مدرسه نامتعارف ، خود تو را براه مي اندازند تا ادراك كني  ه به تجرب
  . شوي  ا غوطه وربنشيني و در دريافت ه

اسـت ،   "علم االسماء  "گفته شده است كه محور اصلي علوم باطني ، 
  . ، همان تجليات و ظهورات است  "اسماء "درست است زيرا 

بله اين همان نكته قابل تعمق ! علم باطني براساس ظهورات ؟ ! عجب 
  . است 
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ادراكي از ذات الوهيت نمي توان . فهم باطن در فهم ظاهر نهفته است 
. ظهورات عوالم اند كه همان تجليات و "اسماء  "داشت مگر از طريق 

 او هـر . اسماء او النهايه است زيرا ظهورات او را حد و حصـري نيسـت   
ـ ه ومي لَكُ "ظهوري تازه مي آفرينـد   آن در حال خلق است و ي و ف

امـا  . كار او خالقيت است و ايـن خالقيـت از او جـدا نيسـت       " أنٍشَ
نيـز سلسـله مراتـب يافتـه انـد و خـود داراي زيـر         "اسـماء   "ين هم

روند خالقيـت همچنـان بـا سـرعتي     . مجموعه هاي عديده گشته اند 
  .استتصور ناپذير در حال شدن در شدن 

پس هر اسمي داراي .  "اسم  "تجليات خود اويند در قالب  "اسماء  "
. گوينـد   نمـي  "اسـم   "جز اين باشد به آن . هويت و شخصيت است 

 "اسـماء   "در قالـب معنـايي خـويش از     "اسم  "اينگونه است كه هر 
  .ديگر مجزا شده و هويت خاص خود را هويدا مي كند

ــماء  " ــب       "اس ــون در قال ــا چ ــد ام ــه ان ــان ذات يگان ــه از هم   هم
خويش فرو مي روند تجلي خاص خود را نمـود مـي بخشـند     "اسم  "

معناي آن  مامور بـه وظيفـه    خويش و "اسم  "زيرا هر كدام براساس 
  . اي هستند كه به انجام مي رساند 
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يـك قالـب    چـه ايـن  . هر كدام مي توانند قالب بيابنـد   "اسماء  "اين 
هويدا گشت و نـدا داد  ) ع ( انساني باشد و چه شجره اي كه بر موسي 

  .  "مين العالَ رب ا اهللاُانّي انَ "
  كه هر كدام بـه نـوعي بـه     هر آنچه كه مي بيني اسمي از اسماء اوست

متصـل انـد و در    "اسـم جـامع    "و در نهايـت بـه    "اسماء مرجـع   "
  .حقيقت ، وجودشان ازآنجا جريان يافته است

براي درك از مقوله سلسله مراتب اسماء ، بعنوان مثال مي تـوان ابـراز   
اعـالي اسـماء قـرار     هنمي تواند در مرتبـ  "مضل "داشت كه مثالً اسم 

در  "مضـل   " . درآنجا شري نيست كه نياز به مضـل باشـد  گيرد زيرا 
و كله اش پيـدا مـي    مراتب هستي از جايي رخ مي نمايد كه شر ، سر

در مراتـب خـالص   . آيي اين اسم ، زمـان ناخالصـي هاسـت    كار. شود 
  ! درخيرمطلق ، كه را گمراه كند ؟ 

   كـه البته نگاه ظريف ديگري نيز مي توان اتخاذ كرد و آن ايـن  اسـت   
و ايـن  . قرارگرفته و يكي اسـت   "واحديت "در  "هادي "و  "مضل  "

صي است كـه بـه آن مـي    ات يا هدايت ، از منظر و نوع نگاه اشخلضال
و  "مضـل   "يك اسـم واحـد ، بعضـي را     است كه  اينچنين و. نگرند 

  . شود مي "هادي  "بعضي را 
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ه الـرحمن  بسم اللـ "به نظر مي رسد كه اسماء مرجع در بهر حال 
  . اينجا شروع هستي و انتهاي آن است . جمع آمده اند "الرحيم 

يـك بخشايشـگر   . بـارش هسـتي اسـت    . خيرمطلق است  "رحمن  "
 و تكيـه مـي زنـد    "رب االربـاب "او كسي است كه بر كرسي . بزرگ 

. از او خـالي نيسـت و نمـي توانـد باشـد      هستي. صاحب الوهيت است 
جـامع آنهاسـت و    "اللــه   ". صـه  سـت در رحمـت خا  رحيم نيز همو

بـا ايـن    . "اللـه اكبـر   "اسم اول و اكبر است . مستجمع جميع اسماء 
 "فتوحات مكيـه  "در طرح روي جلد كه از. باز او نيز اسم است  حال

ابن عربي به عاريت گرفته شده، چهار صفت اصلي يعني حيـات، اراده،  
بـه صـورت    "حضـرت حـق  "چون حلقه هـايي بـه دور    ،قدرت و علم

نكته اينست كه حضرت حق، هيچ شـراكتي  . نمادين طراحي گشته اند
ايـن  . با هيچ كس ندارد اما همه در پيوند با يكـديگر قـرار گرفتـه انـد    

  .مستتر گشته اند صفات در بسم اهللا الرحمن الرحيم
ه گفته شد هر اسم ظهوري دارد كه البته لقاء با آن ميسر اسـت  چنانك

       لقـاء بـا   و ايـن ديـدار و  . است و انكار آن كفـر   پس ديدار خدا ، حق. 
پـس  . است كه ظاهر است زيرا ديدار با ظهور امكانپذير است  "اسم  "

منظور از ديدار خدا ، استعاره يا كنايه نيست بلكه عين واقعيـت اسـت   
  . و قرآن كاذب نيست. كه به وقوع مي پيوندد 
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چه خواهد  ،صفات گذر كند قرب ، از اسماء و حال اگر مقربي در اعلي
ديگـر چيـزي بـراي     ، غرقـه در ذات . گفت ؟ چه خواهد ديـد ؟ هـيچ   

ادراكـي  . اينجا جائي است كه مهر بر لـب زده مـي شـود   . گفتن ندارد 
تـو  . حيرتي است كه در كالم نمي گنجد . است كه به وصف نمي آيد 

تو در چيسـتي اش ديگـر   . نيستي  حرفي براي گفتن نداري چون دگر
پس سـخني و تعريفـي در كـار    . ه خود را مي بيني و نه عوالم اش را ن

  . نخواهد بود
هـيچ عـالمي گنجـايش او را نـدارد و در     . مي اسـت  عالم خدا ، بي عالَ

 مي نيسـت و او محصـور هـيچ عـالَ   . اوست  آن عين حال همه عوالم از
  . آلوده به هيچ تعلقي نمي گردد

  و . الم شــوي پــس اگــر بخــواهي ادراكــش كنــي بايــد بــي عــ       
  !بي عالم چه براي گفتن دارد ؟ 

مي قائم به ذات نيسـت  هيچ عالَ ، م اوم است و جز اين عالَاو ، خود عالَ
بقيـه انعكـاس   . پس همين يك عالم حقيقي است كـه حقيقـت دارد  . 

  . همين يكي اند به مراتب 
او با جهان آفرينش اسـت مرحلـه بـه    . آفرينش از او جدا نيست نجها

مثـل او ،  . هـيچ چيـز مثـل او نيسـت    . اما خود از آنهـا نيسـت  . مرحله
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ـ و "نه اينكه مثلي در كار نيست كه هسـت  . خودش است ـ ملا هلَ  لُثَ
  .  "ي علَاالَ

چـون مثـل او چيـزي    "يعني   " ي ءشَ هثلمكَ يسلَ "ترجمه دقيق 
  . ظهور تام . مثل او خودش است . نه اينكه مثل او نيست .  "نيست

" لَ وه ي علَاالَ لُثَالم" " اسماء و تجليات .  "ل اعلي از آن اوستثَم
يعنـي بـا اسـم بـروز كـرده و      . نيز هم اويند كه قالب اسمي گرفته اند 

از هر طرف كـه  . درون و بيرون در هم تنيده شده اند . ظاهر شده اند 
اينچنين است كه هيچ كـس  . سبيلي اتخاذ كني با او روبرو مي شوي 

ر از هر طـرف كـه بچرخـد    اين توپ مدو. ي جز آغوش او نداردراه فرار
  . باز در دستان اوست 

در  "او "تكريم اسماء از آن رو صواب اسـت كـه وجـود    وپس تعظيم 
اين اسماء همان كليد هاي فهم هستي انـد كـه بـه    . آنها جاري است 

هديه اي كه حتي مالئكه از اوج عظمـت آنهـا   . هديه گشتند  )ع( آدم
آنكه اين علم نـزد اوسـت فهمـش از مالئكـه     . بي خبري كرده اندابراز 

يعنـي   "رجال  "اما اين . برتر است و وقتي كاري كند كارستان است 
همين مردان خدا، حاضر نيستند كـه دوسـتي و خـدمتگزاري او را بـا     

اينـان بـا او   . تمام عظمت ها و قدرت هاي هبه شـده تعـويض نماينـد   
  .اوست نه هدايا خوش اند و عظمت حقيقي شان
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اينان هيچگاه نمي . اوست  و اگر هدايا را مي پذيرند براي خدمتگزاري
اين رجال ، بـر  . پا كنند  خواهند كه سفره اي مجزا براي خود دست و

  . با ضيافت او حال مي كنند او دل شادند و هسر سفر
 را بپذيرد به واقع هيچ قالبي را نپذيرفته "حقيقت محض"انساني كه 

قالـب   ي قالب پذير نيست و همواره فراتر از همـه  ، زيرا حقيقت است
اين چنين انساني در همه چيز و همه جا ، حقيقـت  . كند ها عمل مي
هـيچ  . در شر نيز بدنبال رگه هايي ازحقيقت است  او حتي. را ميجويد

او در . چيز نميتواند چنين شخصـي را در بنـد كنـد ، متوقـف سـازد      
محصـور هـيچ چهارچوبـه و     ، حقيقـت  و اختيار حقيقت محض اسـت 

و چـون حقيقـت هميشـه     . با حقيقت زنده است او. فرمولي نمي شود
  . زنده است او نيز زنده است 
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  متعارف زندگي نا
  

  
  
  

اين نامتعارف ها در كسي جمـع شـود ، زنـدگي اش نيـز      وقتي تمامي
  . نامتعارف مي گردد

. هست ولي مثل همه نيستازجنس همه  .با همه هست ولي تنهاست 
ـ . شود با تمامي دستاوردهايش يگانه و فرد مي او خـاص   هاو يك تجرب

راهـي جـز خـودش نيسـت     . خاص بسر مي برد  هاست و در اين تجرب
او آرام آرام با خـودش انـس مـي گيـرد و در      .چون مثل كسي نيست 

مده آاو به دام خويشتن خويش گرفتار . دل سكني مي گزيند  هنهانخان
  . گشته است  "نفس مطمئنه  "اينگونه  و

 . نيست مي بينند زيرا گاه هست و گاه نيست را در هست و ديگران او -

هر كسـي   كار. ساختارشكن شده است پس رابطه با او سخت است  او -
 . نيست

است و هر لحظه اش  "حال  "زندگي كند با"حال"آنكه در
. اينچنين كسي تكامل اش را به فردا ها حواله نمي كند. كامل 

  .كامل است  "في الحال  "او 
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غيرقابل پيش بيني است   سرش بيايد عكس العمل اش باليي كه بر هر -
او به اسـرار پيوسـته اسـت و    . ت اس اصالً زندگي اش غيرقابل پيش بيني

 . هيچ پيشگويي توان پيشگويي اسرار ندارد 

ـ  "براي بعضي  - تـا چگونـه   .  "هـادي   "بـراي بعضـي    اسـت و  "ل مضّ
آفرينـد و بـا سـكوت     بي نقشي خويش ، نقـش مـي   او در. نگاهش كنند

 . هدد اما دستورنمي. بازيگرداني قهار است   .خويش بازي مي كند

. هد زيرا هر چيز خودبخود بـرايش پـيش مـي آيـد     او چيزي نمي خوا -
اش  توصيف زندگي كلمات سرد و گرم در. پس چانه زني در او راه ندارد

داشـتن و  . السـويه اسـت    گريـه بـرايش علـي    خنـده و . بي معني است 
 .نداشتن هم همينطور 

بـا ايـن   . بشود مي شود دلسوزي دركارش نيست زيرا ميداند آنچه بايد -
چـه  . كاري كه بزند ، خدمت رساني و مساعدت اسـت   هر حال دست به

 . د ، چه بيدار باشد از هر دو لذت ميبردببخوا

، در قاموس زندگي اش نقشي ايفا  "اي واي  "و  "اي كاش  "كلمات  -
او . بي تفاوت مي انگارند اما در اشـتباه انـد    را گاه ديگران او. نمي كنند

 خود اين مـي  او جام مي رسد وبه ان كار از طريق او. سخت در كار است 
 . داند
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او دو قطب مغناطيس را به وفور در خود دارد اما خودش فراتر از ايـن   -
 پس برخي با ديدنش پا به فـرار ميگذارنـد و  . دو قطب قرار گرفته است 

 . شوند برخي جذب مي

اينها همه خود بخود . او نه به دنبال جذب كسي است و نه دفع كسي  -
 . پيش مي آيد 

هم ديگران ، بـراي او نـه   أمهم و  .اي او همه چيز علي السويه است بر -
يرا نگاه او بدون قضـاوت اسـت پـس هـر كسـي بـه       ز. هم است نه مهم أ

 . مدتي طوالني او را تاب نمي آورد جز اندكي خاص 

حقيقتـاً زنـدگي اش اينگونـه    . نيسـت   مدعي. فيلم بازي نمي كند  او -
 . است

كنـد و   توقـف مـي   "بي عملـي   "در . نددست به هيچ كاري نميز گاه -
امـا هـيچ كـس نمـي دانـد كـه از       . اينجاست كه طوفانها به پا مي شود 

 . ستاو

از جدي ترين مسائلي كه به ذهنت مي رسـد از او بپرسـي ،    شايد اگر -
بي ارزش مي داني بازگو كني ، نطـق   را كه و چون آنچه. خنده سر دهد

 .  دكنغرايي سر 

ــه فرمــول  خالصــه او - ــد  ب ــج در نمــي آي ــرين . هــاي راي ــه اي ت حرف
 . شوند روانشناسان اگر به دام او بيافتند از روان تهي مي
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سـكوت پيشـگان ،    كوچـك، سـازگارترين دوسـتان اوينـد و     بچه هاي -
 . نزديكترين رفقايش 

اظهاركنندگان فضل ، برايش  چون بـازيگران سـيرك    افراد عالم نما و -
سيرك هـاي دور و   بدش نمي آيد به گاه كه حوصله اش سر برود ،. اند 

 .اطراف سري بزند

جدي ترين كارهايش وقتي شكل مي گيرند كه بـي خيـال در محـيط     -
اساسـي در همـين لحظـات     آشنائيهاي بـزرگ و اقـدامات  . پرسه ميزند 

 . شكل مي گيرند

. منتظر كسي نيست و ذهنش را با ايـن حرفهـا خسـته نمـي كنـد       او -
 . د به موقع خواهد آمدچون مي داند آنكه بايد بياي

اينها خود بخود پيش مـي  . بدنبال راهنمايي و هدايت كسي نيست  او -
نقـش او همانيسـت كـه    . قائل نيست  آيند زيرا او اصالً نقشي براي خود

 . او شدن را ماموريت دارد. همانيست كه انجام مي دهد . شود مي

كـس  هـيچ  . به هيچ كس نمي گويد دوستت دارم ، عاشقت هسـتم   او -
بعيـد ميـدانم كسـي    . را دوست داردنگاهش نمي فهمد كه او چه  هم از

با اين وجود ، عشق از چشمانش . بتواند به اين پاسخ دهد حتي خودش 
 . مي تراود

ديگـران از همـين رو    امـا . او پنهان كاري ندارد كامالً رو بازي مي كند -
 . بازي كردن جز پنهان كاري و اسرار چيزي نمي فهمند 
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بـه   واقعـاً كـار  . غش دركارش نيست  غل و. سالم است . ده استاو سا -
ديگـران   با اين حال.  شود كس ندارد و بي اذن به حريم كسي وارد نمي

 . جاي زندگيشان حس مي كنندي در جا همواره حضور قدرتمندش را

آيـد ،   فهمد كه برنامه او چيست ؟ كي مـي  هيچ كس به درستي نمي -
چون مرتب زمـان اينهـا   . . .  كند  مي كي سخن مي گويد ، كي سكوت

 . واقعاً غيرقابل پيش بيني است . جابجا مي شود 

زيـرا در اوج پروازشـان ، كـس چنـداني را نمـي      . اينان غالباً تنهاينـد   -
 . چه هر كسي به آن اقاليم وارد نمي شود . بينند

هـيچ  . يك لذت عجيب . لحظه لحظه زندگيشان لذت ميبرند اينان از  -
بيـرون   درون و ايـن لـذت از  . تواند مانع لذت بـردن آنهـا شـود    چيز نمي

 . شده است برآنها جاري

به خود راه نمي  اندوهي خورند و هيچ حزن و نمي را چيزي هآنها غص -
 . دهند

مي كننـد هـم    زندگي متعارف ، هم براي خودشان زندگي ديگران در -
ا در امـ . هم حرف خودشان مهم است هم حـرف ديگـران    .براي ديگران 

ميـزان اهميـتش را عيـار     و. كنـد   نامتعارف ، او فقط زندگي مي زندگي
 . سنجي نمي كند
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عظـيم  . كشـد   نقشه كشيدن  نيست و براي كسي نقشـه نمـي   اهل او -
را  كيهاني است كه نيروهاي ترين نقشه اش همان سكوت و توقف دروني

 . فعال مي كند

ويد بلكـه سـخن   گ او هنگام سخن ، از محفوظات اين و آن سخن نمي -
 . شود دريافت و شهودش متجلي مي از

درسـت اسـت زيـرا از آنـان     .  اشـتباه اسـت    او از ديد بسياري مملو از -
نه مثل آنها مي بيند و نـه مثـل آنهـا    . كند  نه مثل آنها فكر مي. نيست 

 . زندگي مي كند

بـه   حتـي آنگـاه كـه بـا جمعـي     . او همواره با يكي طرف حساب است  -
  پس كثرت هـا او را بهـم   . است  " يك "ت در منظر او سخن نشسته اس

 . نمي ريزند

در زندگي نامتعارف آنچه متعارف است همان نامتعارف بـودن   بهرحال -
 .است 

است اينان از چيزي ناراضي شوند و يا دست بـه گلـه و شـكايت     يدبع -
هر پديده اي را ماجراي نوين زنـدگي مـي    وجود آنان پذيراست و. بزنند
 . انگارد

براي آنهـا جـز   . اينان به رنگ هيچ چيز نيستند جز به رنگ خودشان  -
آنـان را يـا بايـد    . خودشان ، مثلي پيدا نمي شود تا قياسي صورت گيرد 

 . رها كرد يا همانگونه كه هستند پذيرفت 
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چنـان قـوي كـه    . اينان در روح شان داراي نطفه اي قوي و نوراني اند -
 . كند آن را بارور مي سازد اگر نسيم اش به روح ديگري برخورد

اما نميداني چه وقت ، چه  مي بارد " آگاهي " ابردر زندگي نامتعارف  -
 . مقدار و چه گونه 

مرز اهميـت دادن   د و ازروي اين و آن نيستناينان اهل ارزش گذاري  -
پس مملو از اعتمادند و هر امـانتي كـه   . گذشته اند  چيزي بر چيز ديگر

 . البته اگر امانتي را بپذيرند. به تو باز ميگردانندنزد آنان گذاري عيناً 

، هر دو يكي است زيرا آنان زنده باد بگويي و چه مرده باد اينان  هچه ب -
  هـا و مـرده بادهـا    زنـده باد پـس از ايـن   . چشمداشتي به ديگران ندارنـد 

 . متاثر نمي شوند 

كساني كه اسير منطق خشك انساني و شرطي شدگي هاي اجتمـاعي   -
، بشدت از اينان مي گريزنـد و تعليمـات شـان را خانـه خرابـي مـي       اند 

موهوم شان با حضور اينان بـه هـم   ي زيرا سلطه  ، درست است. انگارند 
 . مي ريزد

اينان اهل ادعا نيستند و به هيچ وجه خود را مقدس و مـذهبي مـĤب    -
زيرا تقـدس و مـذهب نيـز داراي تعـاريف     . نشان نمي دهند و نمي نامند

با اين حال خود را بـه ناپـاكي   . گشته اند ولي اينان نامتعارف اند متعارف
 . آلوده نمي كنند
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كار مـي كننـد زيـرا او را     "نقد "اينان هر گاه با خدا معامله مي كنند  -
پس فـي الحـال   . نسيه كاري راه ندارد  "غني"و در  مي شناسند "غني"

 .بانك تقديرشان موجود استجاري در حساب 

. اسـت   "حـال   "عارف ، يك زمان بـيش نيسـت و آن   در زندگي نامت
آن رو غيـر   گذشـته از . دناست و اصالت ندارگذشته و آينده ، اعتباري 

. و آينده از آن رو كه واقع نشده اسـت  . واقعي است چون وجود ندارد 
بـه آنهـا    "حـال   "گذشته و آينده فقـط زمـاني وجـود دارنـد كـه در      

گذشـته و آينـده را    "حـال   "ف بـا  در زندگي نامتعـار . نگريسته شود 
كه در اين زندگي از آن سـخن مـي رود    "حالي  "زيرا . معنا مي كنند

شامل همه چيز است و همه چيز ، يكجـا و فـي الحـال در آن حاضـر     
در يگانه بيني هيچ چيز  در اين زندگي يگانه بيني شرط است و. است 

حـور زمـان   اين نوع زنـدگي ، تـك مونيتـوره اسـت و م    . غايب نيست 
در ايـن محـور   . تشكيل شده است  "حال  "همواره از نقطه اي به نام 

 . وجود ندارد "حال  "هيچ نقطه اي جز 

چنـان   "حـال   ". را زنـدگي مـي كننـد    "حال  "در اين نوع زندگي ، 
نتوانسته آن را اندازه هيچ كس  "حال  "اعجاب برانگيز است كه تا به 

را تنهـا كسـاني    "حـال   ". سنجد عرض اش را ب و گيري كند و طول
  . مي فهمند كه آن را زندگي مي كنند 
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ي نقصـ . دارد پـس چيـزي نبايـد كـم باشـد      وجود "في الحال  "خدا 
همه چيز در وضعيت تكاملي خويش بسـر مـي بـرد جـز ايـن      . نيست 

في الحـال  ،يك دانه. شاء ، زير سؤال رفته استباشد خالق و فعال ما ي
هنگامي كـه جوانـه بزنـد بـاز او كامـل      . داردكامل است كم و كسري ن

آنگاه كه درخت شود بـاز يـك درخـت كامـل     . كامل  هاست يك جوان
ايـن دانـه همـواره كامـل     . است و هنگامي كه به بار بنشيند باز كامل 

انسان نيـز از زمـان نطفـه    . است  "حال  "بوده است زيرا تكامل او در 
بر حسـب اسـتعداد هـايش     بودنش تا هر زمان و نا زمان كه فكر كني

و اگر اين نكته را منطق متعارف درك نمي كنـد بخـاطر   . كامل است 
  . اينست كه او اسير ذهنيات و شرطي شدگي هايش مي باشد 

 "تجلـي حـق    "انسان آنگاه به نقص خود واقف مي شود كه خود را با 
يايد او في الحـال بـر حسـب    نجد اما وقتي چنين سنجشي در كار نبس

همانيست كـه   "حال  "او در . قابليت هايش كامل است  د ها واستعدا
  . بايد باشد و هيچ عبث نيست 

" لَا خَمقت بله ، چون در همه چيز نيك نگريسته شود  1"ال هذا باط
ـ نَبر ". در وضعيت تكاملي شان به سر مي برند  ـ ذي اَا الَ ـ عطَ  لَي كُ

  .   2" يده مثُ هلقَيء خَشَ
                                                 

 .اين را باطل نيافردي - 1
 .نش شدپروردگار ما كسي است كه به هر چيزي آفرينشش را عطا كرد سپس رهنمو - 2
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. كاملي هر چيز با چيز ديگـر متفـاوت جلـوه مـي كنـد      البته معناي ت
تكامل هر شيء با خود اوست و هر شيء و پديده را بايـد بـا وضـعيت    

  . نگريست  تكاملي خودش
گياهـان و   ياست كه تمام گديدگاه نامتعارف ، عالم چون باغي بزر از

ايـن گياهـان هـر چنـد     . درختان متنوع را در خود جـاي داده اسـت   
. ملي در وحدت بسر مي برند ظر مي رسند اما از منظر تكااوت به نمتف

هيچكس نمي تواند بگويد درخت سرو ، متكامل است ولي بوته خربزه 
نخـل هسـت ولـي علـف هـرز      . گل مريم هست ولي قارچ نـه  . نيست 
شـوند و همچنـان در   بخير ، همه همان شده اند كـه بايـد   . . . نيست 

  . محور زمان همان خواهند شد
.  "ا بـراي جهـنم آفريـدم    بسياري از جن و انس ر "مي فرمايد  قرآن 

اين هم ظلم نيست زيرا براي اين عده ، كيفيتي بنام جهنم بهتر است 
به تعبيري مجموعه استعداد . بسر مي برند  "حال  "آنها با جهنم در . 

قابليت هايي كه در آنها نهاده شده به درد كيفيتي بنام جهنم مي  ها و
  آنهـــا تكامـــل شـــان را از جهـــنم . دشـــان بـــا اوســـت رش. خـــورد

  . دريافت مي كنند
در طبيعت به حيوانات مختلـف نيـز نگـاه كنيـد ايـن نكتـه را در        اگر

و ايـن درنـده گـي در    . برخي از حيوانات ، درنـده انـد   . خواهيد يافت 
  . وجود آنها نهادينه شده است
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رد    ر مقابـل حيوانـات   د. اگر اين درندگي را از آنها بگيريد خواهنـد مـ
اينها نمي توانند درنده باشـند چـون بـا    . ديگري هستند كه بي آزارند 

اينها در وضعيت خويش متكامل اند . ساختار وجودي شان مغاير است 
  . ، آنها در وضعيت خودشان 

نشـده   ، كم و كسري گذاشـته در نظام أحسن خلقت ، براي هيچ كس 
خداوندي است و همـان   ههدي الهي ، كه هر كس دانه اي دارد . است 

در اين وضعيت آنكه تسـليم  . را در روند عمرها به ظهور خواهد رساند 
. روح اش پر آرامشـتر خواهـد بـود    رضا باشد كارش آسانتر و ذهن و و

ــا   ــي هـ ــا ، نگرانـ ــويش هـ ــا   تشـ ــا از آنجـ ــردگي هـ ــاز و افسـ   آغـ
 الهي يعني آنچه كه به او داده شـده اسـت   همي شود كه آدمي به هدي

دوختـه   ،قانع نباشد و همواره نگاهش به ديگراني كه با او متفاوت انـد 
هر كس مسير تقديري خاص خـود را دارد كـه بـا طـي همـين      . شود 

 قبـول ايـن مسـير الهـي و ايـن شـدن را      . مسير به سرانجام مي رسد 
  . مي نامند "تسليم "

 مبـارزه  ، شايد براي كسي اين سؤال پيش بيايد ، پس طبق اين نظريه
مبـارزه بـا   . با ظالم كاري بيهوده است ؟ بايد جواب داد كه البته خيـر  

 يش را دارد و براي ظالم هم آنگاهظالم براي مظلوم ، رشد و تكامل خو
خداوند ، فرعون را مي آفرينـد ، موسـي را نيـز    . كه به تقاص مي رسد
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 مبارزه شان به آن جايگاهي كه بايـد  و اين دو در كشاكش. همچنين 
  . هر چند جايگاهها مغاير است . ندمي رس

كه در خود هم وجهه مؤنـث  در زندگي نامتعارف ، شخص در مي يابد 
هـم فعـال   . هم دهنده است هـم گيرنـده   . مذكر را  هرا دارد هم وجه

  . دار مي شودرهم برخوردار مي كند هم برخو. است هم منفعل 
مد و رفت هـا ،  او اين چرخه از حيات را پذيرفته است بنابراين ، اين آ

او فقط زندگي مي كند . نه خوشحالش ميكند و نه محزونش مي دارد 
او جهـت خـدائي اش را كـه بـر     . زندگي كردن بـراي او اصـل اسـت   . 

. فطرتش نهاده شده ، عوض نكرده و به چيز ديگري تبديل نمي كنـد  
اين چنين شخصي در هر عالمي كه برود اهل زندگي اسـت و بـر سـر    

اسـت   "حيات طيبه  "زندگي براي او به معناي . ميزند تعلقات چانه ن
، نوعي از زندگي  "حيات طيبه  "و . و او اين زندگي را پاس مي دارد 

است كه در آن ، همه چيز در خدمت اسـت بـدون آنكـه شـخص بـه      
زيـرا مـورد پـذيرش    . او آزاد و رهاسـت  . چيزي وابستگي داشته باشد 

 . آسمان قرار گرفته است 
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  سلطه نامتعارف 
  

       
  
  
 

در حاكميت هاي معمول ، تسلط داشتن بر اركان قـدرت ،  همچنانكه 
الزم و ضروري است  در حاكميت هاي باطني نيز اين تسـلط بصـورت   

  . و دقيق تر وجود دارد نامرئي اما بسيار پيشرفته تر
در حاكميت هاي معمول ، آنچه در نهايت مد نظـر اسـت ، سـلطه بـر     

در ايـن  . نابع مادي از طريق تسلط بـر منـابع انسـاني اسـت     ماده و م
تعليم و تعلم ، دانش و فن  صرفاً بـراي برخـورداري    حاكميت ها حتي

  اينگونــه حاكميــت هــا . بيشــتر و تحكــيم موقعيــت حاكميــت اســت 
از هـيچ چيـز فروگـذار     شان براي نيل به اهداف خود و استمرار قدرت

ر كـه حاكميـت شـان را بـه خطـر      نمي شوند و هر تعليم و تعلم ديگـ 
  . تاب نياورده و شديداً به مقابله با آن بر مي خيزند  ،بياندازد 

هـيچ  . پذيرش حاكميت روح الهي ، يـك بـرد قطعـي اسـت
حاكميتي جز حاكميت روح الهي نميتواند به تـو آزادي هديـه   

حريت معنوي . آنها فقط حرف آزادي را نشخوار مي كنند. كند 
 . الهي است  فقط در دستان روح
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طـول تـاريخ مجبـور بـه     به همين خاطر بسياري از مكاتـب بـاطني در  
. و بطور كلي تعليمات پنهان شـده انـد    ) زير زميني(  تعليمات مخفي

ديـده ،  البته برخي ديگـر از مكاتـب اسـراري تحـت ايـن فشـارهاي ع      
درقالـب شـعر    وبسياري از تعاليم خود را به زبانهاي اشـاره و اسـتعاره   

  . نده ارواج داد
حاكميت هاي ظاهري از آنجا در مقابل حاكميـت هـاي بـاطني قـرار     

منابع انساني را از طريق آموزش هاي ذهني  ،گرفتند كه تعاليم باطني
اين همان نكته . آنان خارج و آزاد و رها مي ساختند  هو روحي از سلط

مهمي است كه هيچ حاكميت ظاهري تحـت هـيچ عنـوان حاضـر بـه      
. به هيچ مصـالحه اي در ايـن مـورد تـن نمـي دهـد       بوده ونقبول آن 

همين دليل بارز در طول تاريخ است كه باعث شـده تـا اكثـر اسـاتيد     
  . باطني ، دربدري و زندگي مخفيانه را پيشه كنند

كسـب تجربـه و گـذر از فـراز و     حاكميت هاي ظاهري پـس از قرنهـا   
نشيب هاي بسيار ، اكنون به اين نكته پي برده اند كـه اگـر بخواهنـد    

دست بكار تبيين تعاليم  ،راحت تر به حاكميت خود بپردازند بايد خود
تعاليمي كه نه تنها در تعـارض بـا حاكميـت شـان     . شبه باطني شوند

  . نگاه دارد نباشد بلكه همواره آنان را تقويت كرده و پا بر جا
آنها فهميده اند كه امور معنوي ، در فطرت آدميان جـا دارد و مبـارزه   

پس بايد بر تعاليم معنوي سوار . با آن به صالح هيچ حاكميتي نيست 
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شد و آن را به گونه اي جهت داد كه حاكميـت شـان هـر روز بيشـتر     
  . تثبيت گردد

داختـه و ايـن   حال به بحث اصلي خود يعني تبيين سلطه نامتعارف پر
ظاهري را كه براسـاس زور ، دروغ ، فريـب و بـه     سلطه هاي معمول و

  . منظور جاه طلبي و قدرت مداري است كنار مي گذاريم 
ال اين است آيا در تعاليم باطني الهي ، مبحثـي بنـام تسـلط    سؤاولين 

همه جانبه بر سالك وجود دارد يا خير ؟ جواب صريح ايـن اسـت كـه    
هيچ . ين اولين و مهمترين ركن شروع تعاليم باطني است بله ، اتفاقاً ا

سالكي تا خود را به تمامي در اختيار استاد و مرشد خويش قرار ندهـد  
مطيــع نباشــد از تعــاليم اساســي و اســراري  و بــه تعبيــري تســليم و

تسلط استاد بر تمامي اركان وجودي سالك ،  اين. برخوردار نخواهدشد
اهـم ضـروريات    زواياي پنهـان روحـي ، از  از جسمي و ذهني گرفته تا 

اين اصل مهم را مي توان تقريباً در تمامي مكاتـب  . قلمداد شده است 
طبعاً همين نكته ، سـخت تـرين مـانعي    . باطني جهان ، مشاهده نمود

او بايد از اختيار خود چشم . است كه ابتدا سالك با آن روبرو مي شود 
  . ر تعاليم استاد قرار دهدبپوشد و وجودش را به تمامي در اختيا

همين مانع ، باعث آن شده است كه در هر عصر فقط تعداد اندكي بـه  
يك سـالك در اينجـا   . سالك واقعي  قدم در راه سلوك گذارند عنوان 
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با خواست  خود را هبايد از اميال و آرزوهاي خود چشم بپوشد و خواست
  . استاد تعويض نمايد

حاكميت هاي ظـاهري ، هـيچ زور و   در اين مرحله حساس ، برخالف 
اجباري در كار نيست زيرا هيچ استاد الهي نبايد سالكي را مجبـور بـه   

  . اطاعت و تسليم نمايد
بايد آزادانه و قلباً از سـوي سـالك آن هـم     ، بلكه اين اطاعت و تسليم

هـي ، مـامور بـه اجبـار كسـي      اسـاتيد ال . بدون قيد و شرط ابراز گردد
قيمـت  . ار بر خالف تعـاليم مقـدس بـاطني اسـت     اين ك نيستند زيرا 

  . برخورداري از تعاليم اسراري ، وجود خود سالك به تمامي است 
و خضـــر  ) ع (ن در حكايت موســي  آبهترين تمثيل در اين باب را قر

  .آورده است) ع(
اگر بخواهد بداند و از حقايق برخوردار شود بايـد  ) ع ( در آنجا موسي 

او بايـد  . ال كـردن نـدارد  سؤ هاو حتي اجاز. يم باشدكامالً مطيع و تسل
دست از ذهن و ذهنيت هاي گذشته خود بردارد ، بايد شرطي شدگي 
هاي جهان ماده را رها كند و خود را به تمامي در اختيـار اسـتاد قـرار    

و ســختي اســت كــه حتــي چــون  ايــن همــان امتحــان اولــين. دهــد
  . از پس آن بر نمي آيد) ع(موسايي
ضـعيف و ناآگـاه نيسـت بلكـه ايـن بخشـي از يـك        ) ع ( وسي البته م

سناريوي تعليم اسرار است كه او نقش مهمي از آن را عهده دار گشته 
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تحـت شـديدترين بمبـاران هـاي     ) ع ( در اين حكايت، موسـي  . است
تخريب مرگ آفرين اموال مردم ، قتل  ،ذهني قرار مي گيرد ، از جمله

ا ذهنيت سابق ، همـه محكـوم اسـت امـا     اينها ب. جر أ و كار بي مزد و
 بـودن با اساتيد بـاطني  ". بايد سكوت كرده و دم بر نياورد) ع(موسي 

  "! يعني جهان از منظري ديگر
اين اولين . نكته بارز اين حكايت همان تسليم و در اختيار بودن است 

البتـه  . در همراهي بـا آنـان اسـت    و اساسي ترين شرط اساتيد باطني 
ند كه اين مهم فقط مختص تعاليم قرآني نيست و به عيـان  ناگفته نما

  . در مكاتب اسراري شرق و غرب ، مشهود است 
اصوالً مالك اساتيد باطني در انتخاب سالكان ، عالوه بر استعداد خـدا  

  . داده آنان ، ميزان تسليم پذيري شان است 
اتيد البته كمتر سالكي در همان ابتدا ، تسليم مطلق مي باشد لـذا اسـ  

الهي از طريق ماجراهاي آموزنـده ، تسـليم پـذيري سـالك را تقويـت      
  . كرده و همه جانبه مي سازند 

اسـتاد را مـي    هسالك وقتي رام و تسليم مي شود و به تعبيـري سـلط  
آمال خالي نموده  وپذيرد ، به واقع خود را از بسياري چيزها ، ذهنيات 

، تا سالك ، خالي نشود زيرا. است  اين خالي شدن حائز اهميت. است 
شدن ميسر نخواهد شد رپ .  
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 او بايد در راه حقيقت از زوائد خالي گردد تا بدين سـان جـا بـراي پـر    
  . شدن از ضروريات بازشود

سلطه اساتيد باطني بر سالكان براي به بيگاري كشاندن و استثمار آنها 
  . نيست

شدگي هـا و   اعمال قدرت آنها بر سالك براي آزاد ساختن او از شرطي
. را به بند كشـيده انـد   رهاندنش از زندان ها و قيودي است كه روح او

عاليم اساتيد الهـي بـه آزادي و حريـت معنـوي سـالكان مـي       تنهايت 
  . انجامد و اين كامالً باسلطه حاكميت هاي ظاهري متفاوت است

نكته قابل بيان درتسلط اساتيد باطني بر سالكان اين است كه آنها اين 
و ايـن  . ه را از طريق روح قدرتمند خود بر سالك اعمال مي كنندسلط

  .يك حاكميت دروني است 
يك سالك ممكن است استاد را يكـي دوبـار بيشـتر نديـده باشـد امـا       

  . حضور همه جانبه او را در تمام ابعاد زندگيش بخوبي حس مي كند
 يك استاد باطني گاه از طريق كالبد رويائي خود بـه رؤياهـاي سـالك   

گاهي . تعليم مي دهد  ضروري را به اووارد شده و از اين طريق تعاليم 
بخـش  ، ، ماجراهايي مي آفريند تـا از طريـق آن    نيز در زندگي سالك

  . وجودي سالك تقويت گردد هشد هاي ضعيف
روحـاني مسـلط انـد هـر      اساتيد الهي از آنجا كه بر راههاي آسماني و

مـان را اتخـاذ نمـوده و او را    طريقي را كـه مناسـب سـالكي بداننـد ه    
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. متناسب با زمينـه هـاي وجـودي اش تحـت تعلـيم قـرار مـي دهنـد        
بنابراين ممكن است مـوارد تعليمـي هـر سـالك بـا ديگـري متفـاوت        

  .بنمايد
يك استاد الهي باطني ، قواي قانونگذاري ، اجرايي و قضـايي را يكجـا   

نامرئي بر زندگي اين قوا ، به طريقي اسرار آميز و . در خود حاضر دارد
يـك  . سالك سايه افكنده و تمام ابعاد وجودي او را در بـر مـي گيـرد    

  . سالك پذيرفته شده ، همه جانبه تحت حمايت و كنترل استاد است
برسـد و   با آنكه اين امكان وجود دارد كه بركت استاد به ديگـران هـم  

فقـط   "رحـيم   "آنها نيز برخوردار شوند اما بركت خاصه تحـت اسـم   
سالكاني را شامل مي شود كه خود را به تمامي تسـليم تعـاليم اسـتاد    

  . نموده اند
يك استاد باطني حقيقي اجازه نمي دهد كس يـا كسـاني همـواره در    

او هيچگاه بدنبال خـدم و حشـم و مريـد    . هرجايي در معيت او باشند
  . جز اين باشد يك استاد تمام نيست. نبوده و نيست سازي 

الهي را گرفتـه و در بنـد مـي    ظاهري ، اين اساتيد  گاه حاكميت هاي
مـي از زنـدگي خـود را در    اعظكه بخـش  ) ع (مثل امام كاظم  (كنند 

گاه اين حاكميت ها تالش مي كننـد تـا   .)زندانهاي بني عباس گذراند 
با شايعه سازي و دروغ پردازي ، اساتيد الهي را بي آبرو كرده تا بـدين  

امـا همـه ايـن ضـديت هـا      . ي آنها بكاهندوسيله از قدرت و نفوذ معنو
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اينان حتي اگر كالبـد  . نميتواند مانع از انجام وظايف الهي ايشان گردد
جسمي شان در بند باشـد بـا روح قدرتمنـد خـويش وظـايف الهـي و       

  . ماموريت هاي خود را به انجام ميرسانند
تعاليم اساتيد الهي فقط با گفتن نيست آنها اهـل عمـل انـد و گـاه بـا      

  . نوع زندگي شان دست به تعليم سالكان مي زنند رفتار و
بدون شك خود بارهـا آنچـه را كـه     زنندآنها وقتي سخن از انفاق مي 

وقتي حرف از عفو مي زنند بارها عفو كـرده  . داشته اند انفاق كرده اند 
ن بـاطني نيسـت بلكـه يـك     ييك استاد الهي صرفاً يـك تئوريسـ  . اند 

او تجلي نور نجات است و يك سـالك  . ز هست عملگراي تاثير گذار ني
خود را تسليم چنين شخصيتي مي كند و حكم چنين اسـتادي را بـر   

  .خود الزم االجرا مي داند 
. اساتيد الهي باطني درهمه اعصار و در ميان همه اقوام بوده و هستند 

در . جريان فيوضات الهي از طريق ايشان به نوع بشر انتقال مـي يابـد   
اسـت كـه    " حجـت حـق   "تيد باطني ، اسـتادي اسـت كـه    رأس اسا

پير ، مرشد كل ، قطـب  . درمكاتب باطني اسامي متنوعي گرفته است 
ازجمله اين اسامي اسـت  . . .  االقطاب ، ماهانتا ، تجسم حق ، آواتار و 

بهـر حـال ايـن    . كه البته براساس ذوق هر فرهنگ پديد آمـده اسـت   
يك باغبان الهـي تمـام   . است  "لهيبزرگ تجلي روح ا"استاد اعظم ، 
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. عيار كه در كار كاشـت ، داشـت و برداشـت محصـول انسـاني اسـت       
  . نيز در اين راستا شكل مي گيرند تعاليم اسراري 

سالكي بخواهد خود را تحت تعليم اساتيد الهي قرار دهد ، راه به  چون
م الهـي  علو هطور اسرار آميزي براي او باز شده و آرام آرام خود به ورط

 هزيرا اين سيستم چنان هوشمند و متعالي در جـوهر . باطني مي افتد 
پذيرا مي شود  را  ي صادقانه و با قصد  هر نياز هستي شكل گرفته كه

  . و او را تحت تعليم قرار مي دهد
 ، سالك وقتي استاد الهي خويش را چه از درون و چه از بيرون ، يافت

د را بشـكند  سالك نمي تواند اين عه. د بايد رام و تسليم تعاليم او باش
او حتي نمي توانـد  . مصيبت باري دچارشود  تاوانزيرا ممكن است به 
او نميتواند عقل خود را مالك . قيد وشرطي بگذارد براي تبعيت خود ،

قرار دهد و بگويد آنچه را كه عقلم پذيرفت مي پـذيرم و آنچـه را كـه    
چنـين شـاگردي را بـه    باطني ، هيچ استاد الهي . نپذيرد رد مي كنم 

بـارزترين نكتـه   ) ع (و خضر ) ع ( داستان موسي . د سلوك نمي پذير
  . اش همين است 

سالك كسي است كه خود را به تمامي در اختيار تعـاليم اسـتاد الهـي    
  . ذهن و احساس جديد دريافت نموده است ، قرار داده و از اين طريق
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ف آشنا شد تعليم اسرار خودبخـود  بعد از آنكه سالك با مدرسه نامتعار
ديگـر نـه سـالك ، آن آدم قبلـي اسـت و نـه جهـان        . آغاز مي گـردد 

  . پيرامونش ، همان 
او در هر ماجرا و پديده اي ، آگاهي مرموزي را مـي يابـد كـه جـز بـر      

  . قابل گفتن نيست اهلش 
او ديگر از اينكه به جهان هاي ناديده گام گـذارد ، هراسـي بـه دل راه    

بلكه همواره مشتاق آن است كـه آگاهيهـاي دور دسـت را    . دهد نمي 
او با اين تـالش مسـتمر ،   . شكار كرده و بر قرب الهي خويش بيافزايد 

هر روز بر وسعت وجودي خويش مي افزايد و بدين سـان و بـا تسـليم    
  . از خدمتگزاران طرح الهي در نظام آفرينش مي گردد ، خويش
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  متعارف عشق نا
   

 
 
 
  

. معموالً انسان ها عاشق مي شوند تا برخوردار شوند ، تا به دست آورند
 از آن به عنوان يـك خـاطره   فقطو اگر چنين نشود آن را رها كرده و 

  . ياد مي كنند
اما در عشق نامتعارف ، سخن از بدست آوردن و يا برخوردار شـدن بـا   

يقـت  در عشـق نامتعـارف كـه حق   . پيش ذهني هاي معمـول نيسـت   
ر است سخن از رضايت معشوق است و اينكه تمعناي عشق در آن مست

  . عاشق ، تن به خدمتگزاري او دهد
شرط و شروطي در كار نيست ، در . در اين عشق ، معامله جايي ندارد 

اينجا وصال حتي به معناي تمتع نيست بلكه به معناي اين اسـت كـه   
 هيرد و او را در جرگمعشوق ، خدمتگزاري بي قيد و شرط عاشق را بپذ

ــد    ــادم راه دهــ ــك خــ ــوان يــ ــه عنــ ــويش بــ ــت خــ   . محرميــ

چه با . نگفتن بهترين تمهيد است"عشق بما هو عشق"در
نگفتن هر روز شعله ورتر مي شود و با گفتن فروكش مي كند 

 . دآنكه داغش را مي خواهد لب فرو بند
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دليـل ايـن عشـق ، خـود عشـق      . هد عشق نامتعارف ، دليل نمي خوا
  . است

اسـت و دوسـت داشـتن بـه      "دوست داشتن  "آنچه دليل مي خواهد 
  . معناي عشق نيست

دوست  ، دوست داشتن داراي علت است و چنانچه اين علت زايل شود
مـثالً شـما دوسـتي داريـد كـه او را      . يز به مخاطره مي افتـد  داشتن ن

 علت اين دوستي آن اسـت كـه شـما بـا او راحتيـد ، و     . دوست داريد 
باعث آرامش شماست ، خب واضح است اگـر علـت ايـن دوسـتي كـه      

مسلماً دوستي با او و دوست  راحتي است از بين برود ، همان آرامش و
اسـفانه بسـياري از مردمـان معنـاي     مت. داشتن او نيز زايل مـي گـردد  

. چنـين نيسـت   امـا بـه واقـع    . دوستي را با عشق يكسان مي پندارند 
نـد ايـن نيـز    را در رابطه با جنس مخـالف مـي دان   برخي معناي عشق

صحت ندارد زيرا شرط وجودي عشق ، الزاماً وجود جنس مخالف نمي 
  . باشد
ت دارد و ايـن خـود عشـق اسـت كـه اصـال       "عشق بما هو عشق  "در 

  . عوارض آن فقط عوارض اند و دخلي در ماهيت آن ندارند
زيرا هـر دليلـي كـه بيـاوري     . اصوالً براي عشق ، دليل نمي توان آورد

  . خوانده اي  " معلول "عشق را ناخواسته در بند كرده اي و او را 
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است كـه بـر همـه     " علت تامه "حال آنكه عشق ، معلول نيست يك 
يكي از مكافات هاي مجنـون همـين اسـت كـه     . دچيز سيطره مي ياب

دليـل او فقـط   . نمي تواند دليل قانع كننده اي براي عشق ليلي بياورد
خود معشوق است كه عشق در آن مستتر گشته است و اين نيز بـراي  

اينـان در ايـن مقولـه بـه     . عاقل نماها دليل قانع كننده اي نمي باشـد 
و البته چون پيـدا  . ند مي گرد متعارف منفعت ، عايدي و دليلِ دنبال 

  . ن را به جنون و حماقت تعبير مي كنند نمي كنند آ
 ، براي عاشق آنچه مهم است جريان عشقي است كه از وجود معشـوق 

اين نيروي اعجاب انگيز است كـه  . او را در بر مي گيردمتصاعد شده و 
ن و ايـ . ماجراها و عوارض هر چه مي خواهند باشند .داراي ارزش است

  .فهميد بايد برخوردار شد تا. امري تجربي است قابل وصف نيست 
قالب عشق ، نامرئي است و چون آتشي به خرمن هسـتي عاشـق فـرو    

  . مي افتد 
ــاً    ــق ، غالبـ ــاز عشـ ــآغـ ــاً روي   همقدمـ ــاني و دفعتـ ــدارد ناگهـ   نـ

  . مي دهد و عاشق آنگاه مي فهمد كه دگر كار از كار گذشته است  
ه عشق با شـناخت تـام از معشـوق ، بيشـتر و     برخي تصور مي كنند ك

 "دوست داشتن  "اين تصور ممكن است در باب . عميق تر مي گردد 
  . كار آمد باشد اما در مقوله عشق ، عامل تعيين كننده نيست 



 مدرسه نامتعارف       89   

امي از سـوژه بدسـت   تاتفاقاً هنگامي كه شخص احساس كرد شناخت 
دگـر از شـور و   آورده است بصورت خودكار ، امر برايش عادي گشته و 

  . شوق اولين خبري نخواهد بود
 . فراتر است و به چنگ نمـي  آيـد   ، عشق نامتعارف ، همواره از عاشق

مي  اين همان نكته مهم است كه عاشق را همواره به تكاپو و جريان وا
  . دارد
از دالئلي كه همواره عاشقان خدا را پر از سـوز و گـداز نگـه مـي      يكي

ي مـي  ورزهر چـه بيشـتر عشـق    . ام است دارد همين عدم شناخت ت
  . در مي يابند كه او را كمتر مي شناسند، كنند 

. اصوالً معشوق حقيقي ، معشوقي است كه همواره زواياي پنهـان دارد  
  . هرچه حاصل شود باز چيز ديگري براي حصول وجود دارد

هميشـه شـروعي   . هيچ دريافتي بعنوان دريافت آخر ، تلقي نمي شود 
  . تكرار بي معناست . تازه است  همه چيز در هر آن ، نو و. ت تازه اس

ايـن همـان نكتـه    . نيست و نبايد باشد درعشق نامتعارف ، شناخت تام
. حساس است كه باعث شده برخي آن را دوست داشتن كور بخواننـد  

و ايـن نـور از خـود    . به واقع كور نيست زيرا خود عشق ، نور است  اما
 ، عاشق با اين نور است كه مي بيند و لذت. باشداوست و عاريتي نمي 
ــراي عاشــق اســت و ديگــران  . دريافــت مــي كنــد  ــور فقــط ب   ايــن ن

  . آن را نمي بينند
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آن  "عشـق   "و . ، دهنـده   " معشـوق  "، گيرنده اسـت و   "عاشق  "
در حقيقت . چيزي است كه اين گيرندگي و دهندگي را معنا مي دهد 

عشق را كـه  . اشق و معشوق مي سازد است كه ع "عشق  "اين وجود 
از اينرو عـده اي خـدا   . از ميان بردارند نه عاشق مي ماند و نه معشوق 

البتـه ايـن سـه مقولـه يكـي هسـتند و در       . را خود عشق خوانده انـد  
وحدت به سر مي برند زيرا چون عشق باشد عاشق و معشوق نيز يكجا 

ـ . وجود خواهند داشت   نـام بـرده مـي شـود    ه تفكيـك از آنهـا   و اگر ب
يكجا عاشق و معشوق را درخـود   ،زيرا عشق. اعتباري است نه حقيقي 

اضـافه دارد و  )  ا( عاشق يـك  . ري تفكيك ناپذير است اين ام و. دارد 
ــا  "و م  ا "و ايـــــــــن ) . م ، و ( معشـــــــــوق    زاده  47يـــــــ

  . عشق است 
. فاعل و مفعول از وجود اين سه حرف است كه قابل تمييز مـي شـوند  
  . اما همين سه حرف نيز عشق اند چون صفر بي نهايت در كنارش آيد

) مـيم  ( و   - شـندگي ك و رابـط ) و (   - يگـانگي  نماد الوهيت و) ا ( 
نماد انسان كامل گشته است كه چهل مرحله را فلك بـه فلـك تـا بـه     

بايد اين چهل شب را در طـور   )ع( موسي. عالم ثقيل طي نموده است 
  . د آنگاه رسالت آغاز كندبماند عشق بورز

با آنكه متواضع است زيـر  . عشق داراي نيروي عجيب و مرموزي است 
او . لشـعاع قـرار نمـي گيـرد     بار هيچ نيروي ديگر نمـي رود و تحـت ا  
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داراي نيروي خالقه است و لزومي ندارد آن را با فكر و انديشـه   بالذات
وجـوه را در   يسـت و همـه  او به يك وجه و دو وجه قانع ن. بدست آورد

كـافي اسـت يكـي در    . يا همه يـا هـيچ اسـت     ، قانون او  .گيردبرمي 
زندگي اش در اختيارعشـق  دسترس عشق قرار گيرد آنگاه تمام اركان 

  . رار گرفته است ـــق
بخواهـد   زيرا هـر چـه  . پنهان كاري براي عاشق امكان پذير نمي نمايد

يـك مغلـوب بـه    عاشـق  . را نهان كند آشكار تر خواهد شد عشق خود
بـه   اتفاقاً برد او در همين مغلوبيت است هر چند كه او. تمام معناست 
زيرا آدم برخـوردار  برد و باخت برايش يكسان است . كندبرد فكر نمي 

تنهـا چيـزي كـه بـراي     . وادي برد و باخت گذشـته اسـت    زا ،از عشق
انسان اينچنيني حائز اهميت است حفظ عشق اسـت نـه رسـيدن بـه     

او نيك مي داند كه هرگز به معشوق دست نخواهد يافت زيرا . معشوق 
شـود و همـواره در    او محيط برمعشـوق نمـي  . معشوق فرا دست است

  . محاط آن قرار گرفته است 
مقصد براي او همان رفتن است . رفتن را پذيرفته است نه مقصد را  او
نگيـز  رفتن پر كشش و زيبـا و اعجـاب برا   او نبايد از مقصد كه همان. 

او لحظه به لحظه بزرگتر مي شود و بي آنكه بداند بـر  . است غافل شود
او را از خاك به  ،اين يك تويي و يگانه بيني. قدرت خويش مي افزايد 

  . افالك گذر مي دهد
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او نيرويي از خود ندارد تا بخواهد آن را خـرج كنـد ايـن نيـرو در ذات     
  . تناهي است خود عشق نهفته است نيرويي كه اليدرك و الي

صورت عاشق را به هر طرف كه بچرخاني برق عشـق را در چشـمانش   
براي او جهت ها و سمت ها از بين رفته اند زيرا او فقط بـه  . مي بيني 

  .عشق متصاعد از معشوق مي نگرد
معشوق نيز يك بهانه بـيش نيسـت او فقـط مجرايـي      ،شجاعانه بگويم
  . تشعشع عشق  ياست مناسب برا

او نـه  . م و واقعيت بـراي عاشـق نامتعـارف يكسـان اسـت      خيال و وه
 .الي از حقيقـت نمـي بينـد   خـ واقعيت ، نه خيال و نـه حتـي وهـم را    

  . نيز حضور پيداكرده است  1"مايا  "حقيقت براي او حتي در 
زيرا او چيز ديگري نمي بيند جز عشق و تجلياتش كه در هـر عـالم و   

  . پديده و ماجرا خود را به رخ مي كشاند
او فقط مي تواند با عشق از دست عشـق خـالص شـود هـيچ پـادزهر      

  . ديگري وجود ندارد
آنكه راحتي دارد خـود  . نه عاشق و نه معشوق هيچكدام راحتي ندارند 

پس آنها بايد عشق را ترويج كنند نه عاشـقي و معشـوقي   . عشق است 

                                                 
 توهم بزرگ - 1
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گـذر  و اين چگونه امكان دارد اگر آنها از مرز عاشـقي و معشـوقي   . را 
  !  ؟نكرده باشند

آنكه به عشق شود قالب عاشقي و معشـوقي را كنـار مـي زنـد و خـود      
اما هركسي بدين جايگاه نائل نمـي  . بداند  فرادست مي گردد بي آنكه

  . شود شايد يكي از هزاران عاشق 
. عشق ، دو تا و چند تـا معنـا نمـي دهـد     . همواره عشق ، يكي است 

كـه فقـط در مواقـف    ) ا ا ( سـت  مجراي عشق چون دو خـط مـوازي ا  
  . جلوه مي كند اين گونه بزرگ و كوچك مي شود يا  ، بسيار

كـاربرد  . عشق با آنچه كه لقلقه زبان مردم است غير قابل قياس است 
و بـي حرمتـي بـه    .  نادرست كلمه عشق  بي حرمتي به عشـق اسـت   

  . عشق ، محروميت از عشق را به همراه دارد
بل رؤيت است آنچـه قابـل رؤيـت اسـت آثـار آن      عشق ، نهان و غير قا

است و البته كه عشق پيداست زيرا آنرا در تجلي عاشق و معشوق مـي  
در حقيقت آنچه به شدت آشكار است عشق اسـت  . توان به عيان ديد 

  . و بخاطر اين شدت حضور است كه پنهان مي نمايد
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  طعام نامتعارف 
  
  
  
  
  

آدمي بـراي آنكـه   . سب انرژي است ك ،واضح است علت طعام خواري 
در غيـر  . در ديار عمل ، دست به عمل بزند بايد خـود را تغذيـه كنـد    

اينصورت هر نوع فعاليتي اعم از جسمي ، فكـري و روانـي از او سـلب    
ساختار اليه اليه اي انسان به گونه اي طراحي شـده اسـت   . مي شود 

  .وب مي گرددكه تغذيه و كسب انرژي براي او يك امر حياتي محس
هنگاميكه سخن از تغذيه به ميان مي آيد اولين چيزي كـه بـه ذهـن    

شايد نـزد عـده   . متبادر مي شود انواع غذاهاي گياهي و حيواني است 
غذايي ، منابع غذايي بشر محسوب گردنـد   هاي فقط همين دو محدود

علـت نگـارش ايـن فصـل بـه همـين        نيست و ولي در واقع اين چنين
  . منظور است 

وقتي چيزي خورده شود يعني آن چيز خود را فداي تو كـرده  
  . است 

. واهـد گرفـت   اگر نيرويش را ضايع كني روزي گريبانت را خ
 . پشت صحنة برخي از بيماريها اينگونه است 
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ن را وارد حـوزه  آغذا ، در يك نگاه كلـي ، مـاكولي اسـت كـه آدمـي      
آن بهـره منـد گشـته و    د نموده تا از انرژي هاي نهفته ي وجودي خو

  . خود را تقويت نمايد
چه ديدني چه فكـر   چه شنيدني ن سان غذاها از هر نوع كه باشنديبد

شـي  ميزان ارزش غذايي آنها به مقـدار انـرژي حيـات بخ     . . . كردني 
  . است كه در خود نهفته دارند

انسان چه بداند ، چه نداند آنچه براي او ضروري اسـت همـين انـرژي    
اما نكته اينجاست كـه حتـي   . اجسام  حيات بخش است نه تفاله هاي

جسميت ها و الشه هاي مواد غذايي نيز متناسـب بـا سـاختار آدمـي     
  . است 

 ــود ــاختار وج ــت     س ــته اس ــي گش ــه اي طراح ــه گون ــي ب ــه  آدم   ك
 اجسام مغذي اعـم  هبه تنهايي يك كارخانه الشه خوري و تجزيه كنند

ناب خوار نيسـت و   ، در اين وضعيت  انسان. گياهي و حيواني است  از
او بايد بخش اعظمي از ماكوالت خود را دفع نمـوده و  . نمي تواند باشد

او سـخت  . تغذيه نوع بشر اينگونه اسـت  . ديگر واگذارد  هاي به بخش
. مواد را مرحله به مرحله به لطيف ترين انرژي ها تبديل مي كند ترين

لذا در اين سلسله لطيف گيري بايد نقش خويش را در چرخـه حيـات   
  . ايفا كند
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را به اليه  برخي ساختار وجودي اوآدمي داراي وجودي اليه اليه است 
ت كـه  سـ اولين اليه همين كالبد جسماني ا. هاي پياز تشبيه كرده اند

تا حدودي به وضعيت آن آشنا هستيم ، و نوع تغذيه و خوشي ها همه 
  . م يمي شناس  و آالم اش را

آدمي است كه براي همگـان قابـل رؤيـت     ه، بيروني ترين الياين اليه 
او بايد آگاهي . مي نامند  " طبيب ابدان "متخصص اين اليه را . است 

  . خوبي بداند عملكرد آن ب هالزم را در مورد فيزيولوژي بدن و نحو
اين اليه از آدمي چون لوحي است كه غالباً آثار فعل و انفعـاالت اليـه   

  . هاي ديگر در آن نمود مي يابد
از آنجا كه اين اليه داراي جسم اسـت غـذاي او نيـز بـر طبـق قـانون       

او ثقيل و مركب است پـس  . هماهنگي از جسميات شكل گرفته است 
اين يـك قاعـده طبيعـي    . آوردغذايش را از ثقيل و مركب بدست مي 

بنابراين هر كس كه داراي كالبد جسماني است نيـاز بـه طعـام    . است 
  حتـي روح هـاي بـزرگ    . اين يك روند همه گير است . جسماني دارد 

بايـد   ماني را با غذاي متناسب با حـال آن مي دانند كه حق كالبد جس
رتاضـاني  نمـايش م . و كسي از اين قاعده مستثني نمي باشد. پرداخت 

د هفته ها يا ماهها بـدون غـذا سـپري كننـد بـدان معنـا       نكه مي توان
بلكـه  . نيست كه كالبد جسماني شان از غذاي جسماني بي نياز اسـت  

ــويش       ــرل خ ــه كنت ــده را ب ــورده ش ــذاي خ ــدك غ ــان ان ــا هم   آنه
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  در مـــي آورنـــد و بـــر فعـــل و انفعـــاالت جســـمي شـــان مســـلط  
  . مي شوند

بـه واقـع    اسـت   " نـور و صـوت   "اساس آنجا كه جهان آفرينش بر از
 ، آنـان  ه درصوت نهـان شـد   انسان با خوردن ماديات ، خود را از نور و

  . بهره مند مي كند
نكته ديگر آن است كه هرچه انسان متعالي تر گردد تغذيه او به زنـده  

كـه انـرژي كمتـري دارنـد      او از غذاهاي مانـده . خواري نزديكتر است 
  .  1اجتناب مي كند

اليه جسماني بـر اليـه هـايي     هنچه مهم است اين است كه نوع تغذيآ 
لذا از همين پله اول بايد گفت نوع . ديگر وجود آدمي تاثير گذار است 

  .  2تغذيه ، مقدار آن ، كيفيت آن ، زمانبندي آن داراي اهميت است
ايـن اليـه چنانكـه از    .  تي اوسياليه دوم از وجود آدمي ، كالبد انرژيا

يداست داراي بافت انرژيـك مـي باشـد برخـي بـه آن كالبـد       اسمش پ
  . اختري و يا اثيري نيز گفته اند

                                                 
 . مواد غذايي هرچه مدت زمان كمتري از حيات طبيعي آنها گذشته باشد انرژي حياتي بيشتري دارند - 1

در باب تغذيه تاكنون كتب جامعي از سوي صاحب نظران نگاشته شده كه دوستداران مي توانند بـه آنهـا    - 2

 . مراجعه كنند
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اين اليه نيز داراي تغذيه مخصوص بخود است و از آنجـايي كـه داراي   
بافت انرژيك مي باشد مي تواند مستقيماً از انـرژي هـاي متناسـب بـا     

كه توسط اليـه  از انرژي هايي البته اين اليه . تغذيه كند ، ساختار خود
اصـوالً ايـن كالبـد بـا كالبـد      . جسماني اخذ شده نيز استفاده مي كند

جســماني در ارتبــاط تنگاتنــگ اســت و همــواره يكــي آئينــه ديگــري 
  .محسوب مي شود

مشـاهده  از همين جاست كه درمـانگران بـاطني ، وضـعيت آدمـي را     
اي هـ ؤزيـرا ايـن اليـه داراي تألل   . و دست به درمانگري مي زنندنموده 

انرژيكي است كه با انعكاس پرتوهاي رنگين ، ميزان سـالمت آدمـي را   
بـدن   فرعي اين رنگ هاي نوراني به تناسب چاكراهاي. بازگو مي كنند

  . باشند تنظيم و در صورت سالمتي شفاف و جز آن كدر مي
اين اليه ، ميتوان از استماع اصوات و آهنگ هاي دلپـذير  براي تقويت 

  . ظر زيبا و جذاب بهره گرفت و همچنين رؤيت منا
زيرا صوت و تصوير ، دو مقوله ناب انرژي اند كه چنانچه استفاده بهينه 

  . شعف و شادماني آدمي دارند  راز آن شود تاثير انكارناپذيري د
بـي شـك   .  اين اليه اسـت   هپس صوت و تصوير ، مواد اصلي در تغذي

مگون و مشوش و اصوات نابهنجار و گوشخراش و همچنين تصاوير ناه
  . پر اضطراب در رفع سالمتي اين اليه تاثير مستقيم خواهند داشت 
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صوت در مواد غذايي خورده شده توسـط كالبـد    الزم بذكر است نور و
كالبد . انتقال مي يابند  جسماني نيز موجود است كه به كالبد انرژيابيِ

  . ي بردهمواره با كالبد جسماني در يك تبادل حياتي بسرم انرژيابيِ
دو مقوله اي هستند كه از دير باز  " نور درماني "و  " صوت درماني "

  . مورد توجه صاحب نظران بوده اند
برخـي آن را  . وانـي اسـت   ر فـرا  بعدي وجود آدمي ، اليه رواني و هالي

و اين بخاطر وسعت جهان ذهن است زيـرا از  . كالبد برشمرده اند چند
فتـق امـور    و دسـت انـدركار رتـق و   يك سو متصل به دو اليه پائيني 

روحـاني قـرار    هبرتر يعني الي هآنهاست و از سوي ديگر در تماس با الي
  . گرفته است 

در بخش ذهن نامتعارف ، تا حدودي از وضعيت اين اليه سخن گفتـه  
  . لذا در اينجا صرفاً به تغذيه اين اليه اشاره مي گردد. شد 

و از . ن رفت بسيار لطيف تر است اين اليه از دو اليه اي كه از آن سخ
غـذاي وجـودي    ، شود به تناسب حـال آنجا كه هرچه وجود لطيف تر 

كــه در بخــش  " صــوت نــور و "اش نيــز بايــد لطيفتــر گــردد همــان 
لطيـف تـري بـه ايـن كالبـد       هجسماني از آن سخن رفت بايد در مرتب

  . رخ مي نمايد  "آگاهي  "اين انتقال بصورت . انتقال يابند
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او اين آگاهي را هـم از طريـق اليـه هـاي     . گاهي است آ ي ذهن ،غذا
  پــــائيني وجــــود و هــــم از طريــــق اليــــه برتــــر يعنــــي       

  . كسب مي نمايد " طبقه روح "
ه قدر طبقه ذهن ، مواد مغذي بايد تبديل به آگاهي شوند تا به اين طب
  . راه يابند و اال ذهن به خواب رفته و به ذهن خفته تبديل مي گردد

براساس آگاهي هـاي بدسـت آمـده عمـل مـي كنـد و سـاختار        ذهن 
چنانچه ايـن  . عملگراي خود را بر پايه همين آگاهيها استوار مي نمايد 

  . آگاهيها مخدوش و مشوش باشند ذهن نيز مشوش مي شود
آگاهيهاي مغذي نقـش عمـده اي   . به چنين ذهني ، ذهن بيمار گويند

  . در اين طبقه بازي مي كنند
توجه به آگاهيهاي كه به آن ميدهند مي توانند به هر طرف ذهن را با 

  . سوق دهند حتي اگر به نابودي خودش منجر شود
ــان    ــالم اذهـ ــه ناسـ ــا تغذيـ ــرب بـ ــان مخـ ــاء ات جريـ ــي القـ   يعنـ

سـت گرفتـه و آدميـان را در راه    ، كنتـرل را بد بي اسـاس و نادرسـت   
  . ش بكار مي گيرند يع خومطام

طبقـات   يـه از ريهـا را تحـت عنـوان تج   دو كار ذهن اين است كه آگاه
حيـات را از   از سـوي ديگـر،   و ددهـ  به طبقـه روح  ،مادي أخذ نموده 

ذهن يك پـل  . در طبقات مادي پائين جاري سازد گرفته وطبقه روح 
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اختاللـي در آن مـي   ارتباطي بسيار مهم و دو طرفه است كه هر گونه 
  . امور آدمي است  لذا تغذيه ذهني از اهم. تواند مصيبت بار جلوه كند

بهترين تغذيه ، يا به تعبيري بهترين آگاهي بـراي ذهـن ، آگـاهي بـر     
است يعني همان كه اولياء خدا بـه كـرات    " راستي و درستي " اساس

ذهني كه غذاي خـود را از سرچشـمه راسـتي و    . به آن اشاره كرده اند
درستي بر مي گيرد همان ذهن پويائي است كه در مسير مستقيم هـر  
گونه دروغ ، انحراف ، خفتگي و شرطي شدگي را كنار زده و در رونـد  
  يــــك زنــــدگي متعــــالي نقــــش تعيــــين كننــــده اي را ايفــــا 

ــه          ظهــور منصــهمــي كنــد و بــدين طريــق حريــت آدمــي را ب
  . مي رساند  

ديگري كه در آدمي تعبيه شده است اليه روحي است كه متعلـق   هالي
كالبـدهاي   هو الطف و اوسع همـ اين اليه ، اشرف . به طبقه روح است 

از آنجايي كه  . خود را داراستخاص  اين اليه نيز تغذيه . بشري است 
  .اين اليه بسيار لطيف است ، لطيف ترين طعام از آن اوست

او با يـاد  . غذاي او ، آگاهي به حقيقت ، از حقيقت و در حقيقت است 
روح .  حقيقت محض تغذيه مي كند و از وجود اوست كـه زنـده اسـت   

حتي آگاهيهائي را كه به عنوان تجربيات عالم سفلي از طبقـات پـائين   
. كرده آنگـاه آن را بـر مـي گيـرد      "حقيقت يابي"،  دريافت مي كند
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هـر نـوع غـذاي    . حقيقت و ياد حقيقت براي او يك نياز حياتي اسـت  
  . ديگر جز حقيقت براي روح ، مسموم كننده و در بند كننده است 

 در اين بخش از اليه وجودي خويش احساس ضـعف يـا  ه كسي كچنان
بايد خود را با حقيقت جويي ، حقيقت پذيري و حقيقـت  . كمبود كند

  . ولو اين حقيقت به ظاهر بر خالف منافع اش باشد. خواهي تغذيه كند
باالتر از طبقه روح ، طبقات ديگري نيز بر شمرده اند كه همگـي بـر   ( 

  ) . لطيف و لطيف تر مي شوند  ، علو منتها به ترتيب. آن استوارند 
نبايد فقط بـه يـك    او نمي تواند و. تغذيه آدمي بايد همه جانبه باشد 

. آن هم در يك طبقه خاص از وجـودش بسـنده كنـد     ،جنبه از تغذيه
يكـي ،   طبعاً ضـعف در  از تمامي اين اليه هاست وانسان مجموعه اي 

  . داشت  خسران در اليه هاي ديگر را به دنبال خواهد
يك . نام دارد  "حكيم  "آنكه تمام اليه هاي وجود بشر را مي شناسد 

حكيم حاذق بخاطر اين آشنايي و تسلطي كه بر مسائل و پـيچ و خـم   
هاي تمامي كالبدهاي انساني دارد ، در هر حيطه علمـي و عملـي كـه    

تحليلگـري قـوي   عالوه بر اينكه  او. وارد گردد كارش ، كارستان است 
  . دشو رمانگري توانمند نيز محسوب مياست د

از  يك حكيم به خوبي مي داند كه عدم تغذيـه مناسـب در هـر كـدام    
بخش هاي وجودي انسان ، باعث بروز اختالل ، خروج از مسير اعتدال 
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و در نهايت به بيماري منجر مي گردد  لذا حكيم به اطعمه هر كدام از 
  . اين اليه ها ، اهتمامي خاص مي ورزد

و ايـن انـرژي يـا     . طعامي داراي انرژي است چه كـم و چـه زيـاد   هر 
  . سازنده است يا مخرب 

در علوم باطني آنچه كه سالك را از مسير باز مي دارد حرام تلقي مـي  
. و اين حليت ها و حرمت ها براي هر سالكي متفاوت مي نمايد. گردد 

بـه   مثل داروي زهر آگيني كه براي يكي مرگ و براي ديگري زنـدگي 
  . ارمغان مي آورد
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  بهترين ها 
  : براي كالبد جسمي 

 ي، يكـي يكـ   2، پاكيزه خـواري ، همـه چيـز خـواري      1حالل خواري 
به اندازه خـواري، مـنظم خـواري و بـه موقـع خـواري داراي        ، خواري

  . موجب تعادل مي گردد"نخوردن  "البته در موعدي . اهميت است 
  :براي كالبد انرژي 

  . خواري، انتخاب خواري در صوت و تصويرخواري بهنجار  ناب 
  

  :براي كالبد ذهني 
  . درستي  آگاهي خواري براساس راستي و سكوت خواري و

  :براي كالبد روحاني 
  حقيقت خواري 

تغذيه هر كدام از اين اليه ها فقط به خود آن اليه محدود نمـي شـود   
بنـابراين  . يان مـي يابـد  بلكه سلسله وار در يكديگر تاثير گذاشته و جر

  . همه از يكديگر تغذيه شده و بهره مند مي گردند
 
  

                                                 
 خوردن به حق   - 1
 . چيز خواري اين است كه آدمي نبايد به يك غذا عادت كند تا  از غذا هاي ديگر بازماند  منظور از همه  - 2
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  طبيعت نامتعارف 
  
  
  
  
  

آيا تاكنون با طبيعت سخن گفته ايد ؟ با او چـون يـك موجـود زنـده     
برخورد كرده ايد ؟ آيا سخن اش شنيده ايد ؟ نگاهش در يافتـه ايـد ؟   

ن آگاهانه بـا او مـراوده   آيا تاكنو نفس نفس زدنش را شاهد بوده ايد ؟
داشته ايد ؟ و يا هنگاميكه پا بر پهنـه اش مـي گذاريـد از او حالليـت     

  طلبيده ايد ؟
پيرزني را مي شناسم كه در بياباني لم يزرع كه تا چنـدين كيلـومتري   

او . آن بني بشري زندگي نمي كند به تنهايي دركلبه اي سر مي كنـد  
ان هاي بيكران ، لحظـه لحظـه   در وسط آن بيابان بكر ، در آن خارست

  . او مادر يكي از دوستانم است . اند رزندگيش را به نشاط مي گذ

طبيعت گرائي ، طبع گرائي است ، طبـع گرائـي منطبـق بـر     
آيات بسياري آدمي را بـه  . فطرت و فطرت آدمي ، الهي است 

. دقت در آفرينش و پديده هـاي آن ترغيـب نمـوده اسـت     
 . جوابها در اين دقت نهفته است 
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پـس زنـدگي   . انـده ام  رمن به آنجا رفتـه ام و شـبي در آن بيابـان گذ   
سـنگ بيابـان همـان     او با خار و. انگيزش را از نزديك ديده ام اعجاب 

چيـز هـا مـي     . گويد كه با ستارگان بي شمار آسـمان  گونه سخن مي
او . بيند و مراوده هايي دارد كه شايد به مخيله هر كـس خطـور نكنـد   

طبيعت . هم سخن طبيعت را مي شنود هم با طبيعت سخن ميگويد و
طبيعت وحشي  يك. او بكر است نه از اين طبيعت هاي مدرنيته شده 

هفتـه هـا بگـذرد و حتـي      شـايد . آنچنانكه بايد باشد .آنچنانكه هست 
زنـي درمانـده يـا    تصـور نكنيـد پير  . . . ن حوالي گذر نكند آچوپاني از 
رسـمي   كدام در پايتخت برو و بيا و اسم وهر اش فرزندان. فقير است 

نيست  شهر اهل  ست كه تافته جدا بافته است وبلكه اين مادر ا. دارند
هر بار كه او را با هر حيله و ترفندي به شهر مي كشـانند اگـر مـدت    . 

و بايـد زود زود او را بـه   . شود  ذرد پيرزن ناخوش ميزمان طوالني بگ
زمـان   او از زمـين و . حاصل شود  تنهايي اش برسانند تا بهبودي هخان

ر زمين ، حتي چاه كم مترمتتك تك سنگها و . گيرد كوير ، انرژي مي
. آب كناركلبه با پيرزن آشنايي ديرينه دارند و او را از خود مي داننـد  

  . جزئي كه نبايد جدا شود. عت بكر كوير است پيرزن جزئي از طبي
آن زنده ها كه در كتابها خوانده اي ، و يا  نه از. بله طبيعت زنده است 

بلكـه  . و گيـاه بـراي خـودت رديـف كنـي       چند مثال از گل، به تاييد 
است كه اگر آماده باشـي   ذي شعور همنظورم از زنده ، يك موجود زند
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  سـخن  . مـي نشـيند    اتو بـه سـفره    با تو نشست و برخاست مي كند
ــت     ــن اسـ ــي ممكـ ــد و حتـ ــي كنـ ــت مـ ــد ، راهنمائيـ ــي گويـ   مـ
دست بر زانويت گذارد و تو گرمي دستانش را حـس كنـي و آن را بـه    

  . وجود خود كشي 
ارگانيـك   موجـودات غيـر   او حتـي . روح طبيعت ، روح بزرگـي اسـت   
  . آگاهي را در خود جاي داده است

ــدانم اتفاقــ    ــه مي ــا ك ــا آنج ــان   ات ت ــرين ش ــزرگ ت ــه ب ــزرگ ك   ب
اصـوالً  . مي نمايد در طبيعـت بكـر بـه وقـوع پيوسـته انـد        "وحي  " 

ــاي ــت و     نيروهــ ــد راحــ ــت ، پيونــ ــا روح طبيعــ ــماني بــ   آســ
نست كه طبيعت بكر ، خود را چون ذهـن  آبخاطر  و اين .ديرينه دارند

او جريان هـا را مـي بينـد ، مـي     . شرطي نكرده است  انسان ، بسته و
  . پاسخ مي دهدگيرد و 

انسان امروز از طبيعت ، جدا افتـاده و اسـير دنياهـاي مجـازي گشـته      
. بيمار و افسرده است اش ، خسته و وجودي هبدين سبب جوهر. است 

و حتي بياد  هانسان امروز ، غريب است زيرا از اصل خويش فاصله گرفت
  .تش را كه هويدا مي كند سوأالبا كيست و پاسخ  نمي آورد كه

نه تنها طبيعت را فراموش كرده بلكه با گامهاي منفعت طلبانه اش او  
هر روز وجود او را زير پا مي گذارد و با اين امر نادانسته پا بر شـاهرگ  

  .حياتي خود مي فشارد
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برخـوردار  . آشتي بـا او ، دريافـت زنـدگي اسـت      برگشت به طبيعت و
  .ت فهم زندگي با طبيعت امكان پذير اس. شدن ازآگاهي است 

روح طبيعت چنان بـزرگ و اعجـاب برانگيـز اسـت كـه فرزانـه تـرين        
را در بكرترين موقعيـت هـاي آن مسـتقر     خود ،موجودات غيرارگانيك

آنها با طبيعت راحتند زيرا درك متقابل را بخوبي جواب مي . نموده اند
  . رسانه خوبي است و غل وغش ندارد. دهد 

سـالم بـار    ح ولدر صـ  آنان از اگر لطف خدا يار باشد و كسي با يكي از
متاسـفانه  . هاي غريبي برخوردار خواهـد شـد  يابد از آگاهيها و توانايي 

بشر امروز با تمام بلندپروازي هايش و ادعاهـاي عجيـب و غريـب اش    
بـا  . حيات بخش طبيعت آشنا نشـده اسـت    جز اندكي به فرمول هاي

آموختـه و از   اين وجود ، هستند اساتيد بزرگي كه بخوبي اين فنون را
اما ازآنجا كه ايـن آمـوزه هـا بسـيار كارآمـد و      . آن برخوردار گشته اند

قليلـي   هدقيق اند جزو تعليمات محرمانه آنان قلمداد شده و جز به عد
آنها حتي بسـياري از شـيوه    .كه خيرخواه اند ، آموزش داده نمي شود

ــرده و    ــار ب ــه ك ــو از راه دور ب ــاني را ول ــاي درم ــران   ه ــان گي   را درم
ين بزرگان مي دانند كه چگونه درخواسـت  ابرخي از . درمان مي كنند

هاي خود را از برخي از مجاري طبيعت به مراكز انـرژي هـاي ذيـربط    
اينـان نمـاد هـاي طبيعـت را     . جواب مقتضي دريافت كنند رسانده ، و

مي دانند كه هر صدا و تحركي داراي چه سـري  و بخوبي مي شناسند 
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طبيعـت را بـه    آنهـا . بار طبيعي حكايت مـي كنـد   كدام اخ از است و
بزرگ كه هستي را در خود راه داده است مـي   هعنوان يك موجود زند

 كسب نموده و گاهي ها را مستقيماً از طبيعتاينان بسياري از آ .بينند
صـوت درمـاني ، نـور     ، انـرژي درمـاني   . ي مي زننددست به درمانگر

اني ، ماساژ درمـاني ، غـذا درمـاني ،    ارگان درماني ، گياه درم ،درماني 
. هرم درماني ، يوگا درماني ، آب درماني ، عطر درماني ، نمك درماني 

  . همه در يك فضاي كلي، در طبيعت درماني مستقر گشته اند. . .  
شاگرد است و اين طبيعت است كه  ، حتي درمانگر در طبيعت درماني

  . كند بازي مي را "حكيم"نقش  ياد مي دهد و
انسـاني كـه از   . با طبيعت از توجه به آن امكانپذير است  درك زندگي

كنار پديده ها و وقايع طبيعي بي توجـه مـي گـذرد هيچگـاه شـاگرد      
  . خوبي براي طبيعت محسوب نمي شود

داده جـاي  در خـود   را موجودات زنده از انبوهي وزنده است  ، طبيعت
اين موجودات زنده ،  .است و آنها را در رحم خويش نگهداري مي كند

وصف ناپذيري  هر كدام حكايت خود را دارند با اين حال در هماهنگي
  . بسر مي برند
گرفتـه   نـام  "طبيعـت   "با هم يك كل را مي سازند كـه   آنها همگي

  .موجودات زنده در اين طبقه از حيات  ههم " مادر " است،
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 "تجزيه"رس د ، طبيعت بايد ياد گرفتشايد از دروس اوليه اي كه از 
همه چيـز  . هيچ چيز روند ثابتي را طي نمي كند . است  "تركيب  "و 

بســتان ، دهنــدگي و  بــده و. شــدن قــرار دارد  و دركــوران دگرگــوني
ثابت نگـه داشـتن خـود در ايـن     . قوانين بارز طبيعت اند از ،گيرندگي

امكانپـذير نيسـت همـه    . م است درياي پرخروش تغييرات  ، يك توه
  . ل را بپذيرند كه مي پذيرندد تغيير و شدن و تحوبايد رون
جمـع و   ،طبيعـت . كم مي شوند و چيزهـايي جمـع   چيزهايي همواره 

آنها كه از تحول مي هراسند طبيعت را نشناخته . تفريقي پيچيده دارد
با اين حـال طبيعـت   . اند و هنوز با او بيگانه اند و درسي نياموخته اند 

آنها را هـر روز بـه سـويي و     جام مي رساند وكار خويش را بخوبي به ان
  . نباشند ، چهچه از اين امر خشنود باشند . شدني مي كشاند 

او نظـاره   .بر امواج طبيعت سوار اسـت   است كه استاد هوشمند كسي
  . اهل مخالفت نيست اهل شدن آگاهانه است . گري آگاه است 

قطـره از آن  چنين كسي وقتي به جويباري مي نگرد مي داند كه هـر  
اگر دوربيني مي بود كـه يـك   . ماموريتي دارد كه بايد به انجام برساند

قطره را از سرچشمه تا مقاصد نامعلوم خويش دنبـال مـي كـرد شـايد     
شايد در مسير خود منجمد  اين قطره . د نمومي  ترنفهم اين نكته آسا
شايد به زيـر زمـين رود و دوبـاره بـه سـر چشـمه       . شود يا بخار گردد

  . رگرددب
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از جايي به جاي ديگر به  آنبه واسطه  را سيراب كند و ايشايد پرنده 
  . پرواز در آيد

و . شايد در آزمايشگاهي تجزيه شود و به چيز ديگـري تبـديل گـردد    
تو . شايد هم در تابستاني گرم چون شربتي گوارا از گلوي تو پائين رود

سـير طـوالني و   هيچگاه نمي داني مسير قطره اي كه نوشيدي ، چه م
اين روند جاري طبيعـت اسـت و انسـان از    . خمي بوده است  پيچ و پر

  . اين قصه جدا نيست
حتـي  . را پاس داشـت   در تعامل با طبيعت بايد مؤدب بود و احترام او

آنگاه كه قصد بريدن شاخه اي داري بايـد بـا زبـان خـوش از درخـت      
قدار انـرژي نهفتـه   همان م االّ اجازه بگيري و برايش دعاي خير كني و

حقـوق موجـودات زنـده در    . عليه تو وارد عمل مـي شـود  ، در درخت 
درست است كه آنها مسخر انسان . طبيعت را بايد به رسميت شناخت 

  . به آن معنا نيست كه لگد مال شوند ما اينشده اند ، ا
او نيز همچو هر موجودي ديگر حقـوقي دارد  . را بايد داد حق طبيعت 

  . ا گرددكه بايد ايف
چنانچه اين حقوق پرداخت نشود بايد منتظر حوادث و انقالبات عظيم 

و اين درست و معقول است زيرا طبق قانون عمل و عكس . طبيعي بود
العمل ، طبيعت همانگونه با بشر برخورد مـي كنـد كـه بـا او برخـورد      

آب ها ،  هبسياري از اتفاقات فجايع گونه كه در پهنامروزه  .كرده است 
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مي پيوندد از اين دسـت مـي   وسته زمين و حتي جو آسمان به وقوع پ
  . باشند

برخي از روح هاي بزرگ ابراز داشته اند كه در عصر نابهنجـار امـروز ،   
بايد منتظر انقالبات ساختار شـكن طبيعـت بـود كـه البتـه ريشـه در       

ـ   . دارنـد  فـرد  ساختار فرا طبيعي  خـود نـوعي قيامـت     هايـن نيـز بنوب
   .كه همواره هشدارش داده شده است ودمحسوب مي ش
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   راه نامتعارف 
  
  
  
 
  
  

جهان آفرينش با تمـامي  . بن بستي وجود ندارد . هميشه راهي هست 
هـيچكس هميشـه    .مي كنـي  طبقاتش ، بزرگتر از آن است كه تصور 

  . بازنده نيست
بهر حال رهايي سرنوشـت محتـوم   . هيچكس هميشه در بند نمي ماند

   . به شكل خود آفريده است را بشر زيرا خدا آزاد است و. همه است 
به معناي زمان طوالني . به معناي هميشگي و ابديت نيست  " دخال "

 و بدين سان. از شمارش آن به عجز آمده اند است كه از شدت تطويل
  . احصاء ناپذير قلمداد شده است 

كه خواهد راهي به سوي پروردگارش هر":قرآن مي فرمايد
  .  "بر گزيند 

 اين راههاي مجاز بر شمرده شده ، راهي است ي در ميان همه 
  . كه بهترين است "أحسن  "

راه أحسن ، كم خطرترين ، كم هزينه تـرين و در عـين حـال    
  . سهل الوصول ترين راههاست 
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ان مـ جـايي كـه ز   ر حال عنصر زمان در آن نقـش اساسـي دارد و  ه به
پس خلـود در بهشـت نـه آنـي     . باشد پايان و اجلي در كار خواهد بود

  !همان  كني و نه خلود در جهنممي است كه تصورش 
هر بندي است همچون خداي خالقت  آنچه مهم است آزاد شدن تو از 

  . كه شبيه او آفريده شده اي 
پديـده اي   زيرا هـر . ي رهايي ، به عدد مخلوقات و پديده هاست اراهه

فرد اسـت و دومـي    و يگانه ،در وجود خود . پادشاه اقليم خويش است
  . ندارد

شـام در   راه هر كس همان است كه آن را طي مي كند و هـر صـبح و  
چـه  . اينجا حـرف از جبـر و اختيـار نيسـت     . طريقش قدم مي گذارد 

. باري داري كه به انجام مي رسـاني   جبري باشي چه اختياري ، كار و
ـ  . ن مسير توست هما ا خنـده يـا   سخت يا آسان ، كوتاه يا طـوالني ، ب

ايـن همـان تقـدير    . بايد بروي كه ميروي  . . . گريه ، با غم يا نشاط  
. ازلي است كه حتي اگر دست كاري اش كني باز كار خود را مي كنـد 

تمام اخالقيات و . تو افتاده در راهي هستي كه خلقت نام گرفته است 
ن هايي هسـتند كـه   مسك ،ن، تمامي قوانيفرهنگها  هشداحكام تبيين 

تو بايد مسير خود را . طي اين طريق را برايت قابل تحمل تر مي كنند
  . بروي اين حرف اول و آخر است
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هـيچ دو قطـره اي يكسـان    . هيچ گله اي دو گوسفند عين هـم نـدارد  
هر كس تجربه اي خاص  ". نيست هر كدام ماجراهاي خويش را دارند

  . "ت اس
بـراي تـو   . اسرار واقف شده اي  شوي به سري ازاگر به اين نكته واقف 

در . يك تصميم است كه مي گيـري  . همواره يك راه است كه ميروي 
اسـت كـه بـه انجـام      كـار هر آن ، يك كالم است كه مي گويي و يك 

از قانون يـك   جمع اينها هر چند اگر تضاد ايجاد كند باز تو. ميرساني 
  . تو منحصر بفردي . ده اي عدول نكر

از روي دسـت ايـن و آن نگـاه كـردن ، كـار آمـد        اينجا تقلب كردن و
حتـي اگـر حـرف از كسـب تجربـه از      . نيست و باعث نجات نمي شود

را بايـد در قلمـرو خـود معنـا     ديگران باشد باز اين توي كه تجربيـات  
يعنـي بخشـش    ايـن نكتـه   فهم. پس اين تو هستي كه مهمي . نمايي

  . يش ، يعني رهائي از بال تكليفي  خو
آن با آن زندگي مـي   تو راه و مقصد خويش را يكجا با خود داري و هر

 . تو خود راهي ، رهرويي و مقصـد . كني ، نفس به نفس ، قدم به قدم 
 آنچه متعلق به توسـت آمـدني اسـت و   . اين همه در تو تعبيه شده اند

تيازي محسوب نمي گـردد  آنچه از آن تو نيست پشيزي نمي ارزد ، ام
وقتي چيزي براي تو نيست يعنـي بـراي تـو وجـود     . چون وجود ندارد

  . از جنس وجود باشد ندارد هر چند ممكن است براي ديگري



 مدرسه نامتعارف       116   

. هيچكس نمي تواند از رسيدن آنچه متعلق به توست جلـوگيري كنـد  
همچنانكه نمي تواند آنچه را كه از آن تو نيست به حيطه وجـودي ات  

  . در آورد 
به تجاوز از ايـن قـانون ازلـي و     اگر سرخوردگي هايي مي بيني مربوط

شـوند و چيزهـايي    چيزهايي كنـده مـي  شام  هر صبح و . اكمل است
ي كنده مي شوند و وصـل مـي گردنـد    وصل مي گردند دوباره ه . . . .

  اين همان نكته اي است كه مقوله اي بنام حـزن و انـدوه و درد را بـه   
  .وجود مي آورد  

كنده شدني نيست زيرا همـواره بـا توسـت     ، توست اما آنچه كه از آنِ
سـت  ني تو و آنچه از آنِ . اگر چه پوسته اش به اينطرف و آنطرف بلغزد

  . به وصل در نمي آيد هر چند نزد تو باشد
ــس   هــر  هايــن وادي ، حســادت جــايي نــدارد زيــرا پرونــد      در پ

  . نيستكس بر گردن اوست و هيچ دو پرونده اي يكسان 
آنچه را كـه درسـت ميـداني بـه     . توست  ده تو ، زندگي منحصر بفررا

  . شرطي شدگي ها ، پايبندت كنند انجام رسان و اجازه نده 
با ماجراهايـت دسـته و پنجـه نـرم     . شجاعانه در زندگي ات جاري شو 

كدام از  زيرا برايت در هر. انتخاب كن ، نترس  ،وقت انتخاب  كن و در
با زندگي منحصر بفردت . ن توست آكه از  هان داشته انداينها گنجي ن

  . و روز به روز خاص تر و خاص تر باش. از گنجينه هايت برخوردار شو 
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هر راهـي   " ينِي الدف هراكال ا"  باش هر ديني كه ميخواهي داشته
، براي خدا  "بيال س بهر ليا ذَخَاتَ اءن شَمو "كه ميخواهي برگزين 

  تزيرا روزي همه رو به روي او قـرار خواهنـد گرفـ   . السويه است علي 
"يوم قُيوم الناس مين العالَ بِرَل"  .  

شـايد  . اين حرف آزاد منشانه آخرين دين است كه البته فرادين است 
زيرا انسـان را در  . همين فراديني ، آخرين دين نام گرفته است بخاطر 

  . ختار مي گذاردآزاد و م ، پذيرش يا عدم پذيرش
بسيار است چون مخلوقات و . راهها ، بسيار است و در عين حال يكي 

و يكـي اسـت چـون هـر مخلـوق و پديـده اي راه        . پديده ها بسيارند
اما با اين وجود ، براي همـه راهـي بهتـرين نيـز     .  خودش را داراست 
  . تعبيه گشته است 

. ي را ئمسيحا "انيت رحم "را دارد و هم  "ه يهو "قرآن هم جنگاوري 
  . است  "اسم جامع"اما قرآن اسم برتري نيز معرفي مي كند و آن 

آنچه كه در قرآن مشهود است وجود راههائي است كـه همـه را يكجـا    
  "أحسـن "اما سخن برتـر قـرآن در كلمـه    . در خود حاضر آورده است 

 "حسـن أ"راهها را نفي نمي كند راه بهتري كه همـان  او با آنكه. است 
 "بهترين " از : او مي گويد. ا پيشنهاد مي كنداست ر "بهترين "يعني

  .  "چيزهايي كه برايتان نازل شده پيروي كنيد
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" بِاتَّ وعنَوا أحس لَا اُنزِم م يكُلَا"  .  
معلـوم  . را در دستور كـار خـود دارد   "بهترين  "تبعيت از  واو پيروي 

چنـين اسـت    شيوه قرآن . "أحسن "است در ميان راهها ، راهي است 
" يهدلَي لتي هي نأحس "   .  
  . اين ديدگاه ، قرآن شناس ، أحسن شناس است  از

 است و نه حتي تفسـير بـه    "أحسن "بهترين تفسير قرآن ، تفسير به 
نمـي    "أحسن "قصاص مي دهد اما آن را  هاگر جايي اجاز.  "حسن "

شوند هر چند مجاز برشمرده به آن وارد ن "أحسن خواهان"داند يعني 
آنجا كه حرف از قتال است و تجويز آن جـايز بـر شـمرده    . شده است 

 : است زيـرا مـي گويـد     "أحسن "شده به معناي آن نيست كه قتال ، 
"الصفهميده اسـت كـه همـواره در     كسي قرآن را خوب . 1" يرٌخَ لح

أحسـن   كسي كه بتوانـد . مي گردد  "أحسن "ميان آيات آن ، بدنبال 
. قرآن را بيرون بكشد همـو پيـام قـرآن را دريافـت كـرده اسـت        هاي

  . اوست كه قرآن شناس است
قرآن ، جامع كتب آسماني است حتي صحف ابـراهيم و موسـي در آن   

  اما آنكـه احكـام   .است و وجود احكام متعدده نيز در آن مشهود است 
  .يار است حقيقتاً يك فقيه قرآني تمام ع درا بيرون كش  "أحسن "

                                                 
  .صلح بهترين است - 1
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را چه در راه ، چه در سخن و چه در احكام رها كند   "أحسن" آنك و
  . به واقع از تعاليم قرآن دور افتاده است 

" هذا القرآنَ نَّا يهدلَي لتي هي نأحس "   
آيات متعدده دارد پس هـر كـس   قرآن در مورد موضوعات بي شمار ،  

مقتضـاي ذات قـرآن    ايـن  .سراغ قرآن برود دست خالي بر نمي گـردد 
اگر كسي استنادي به قرآن  .ها بگرديد"أحسن"اما شما بدنبال . است 

زيرا ماموريم كه از أحسـن تبعيـت   . اش را بياور  "أحسن"كرد بگوئيد 
آرامـش دهنـده   . نجات بخش اسـت    "أحسن"به  تفسير  اين. كنيم 
از قـرآن  . كنـوني اسـت    همعضالت قرن بهـم ريختـ   هحل كنند. است 

بگوئيـد   ،حتي به خوب قناعت نكنيد. را طلب كنيد   "أحسن"همواره 
كسـانيكه بـر قلـب و دل     براي اهل باطـل قرآن . را عطا كن  "أحسن"

هـم نـام    "مضـل "گمراه كننده هم هست زيـرا   آنها مهر خورده شده، 
اگـر كسـي ايـن    . خواه شـويد   "أحسن"گرفته ، پس ضاللت نخواهيد 

زيرا . مدعي قرآن خواني را نمي خورد هيچب نكته را بخوبي دريابد فري
  . مي دانند و مي بينند   "أحسن"شيطان صفتان مرگ خود را در 

  قــــرآن رونــــد زنــــدگي شــــما را دگرگــــون  هــــاي "أحســــن"
  .مي كند 
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است و همه مي پذيرند زيرا براساس بين المللي  ،قرآن هاي "أحسن" 
  . فطرت پاك انساني استواراست

خواهـد   "احسن"قت است،بطن به بطن قرآن را انساني كه تسليم حقي
  .يافت
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  نامتعارف  ستيز
  
  
  
  
  
  
  

  دو يـــا چنـــد جريـــان بـــه جـــان هـــمدر جنـــگ هـــاي معمـــول 
كردن يكديگر از هيچ چيز فـرو گـذار نمـي     مي افتند و براي منكوب 

آنها بدنبال ساقط كردن حريف اند و هـر طـور كـه باشـد بايـد      . شوند
 ، تسليم كردن دشـمن بـا زور و اقتـدار   . ا برقرار كنند سلطه خويش ر

  . كارشان است  هسرلوح
جنگ و جدال و برخورد در اين جهان فيزيكي امـري اجتنـاب ناپـذير    
مي نمايد و اين بخاطر بافت جهان مادي است كه در آن زنـدگي مـي   

هـم  . بارزترين ستيز نامتعارف ، در دم و بازدم نهفتـه اسـت   
مجرا و مأواي شان هـم  . جهت شان مخالف است هم بارشان 

با اين وجود هيچكدام نبايد ديگري را نابود كنـد  . يكي است 
ايـن دو بـراي   . چه اگر چنين شود مرگ حاصل شـده اسـت   

بسـياري از  . استمرار زندگي بايد به ستيزشان ادامـه دهنـد  
 . ستيزها يك توافق است 
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انرژي هاي موجـود در جهـان همـواره بـر روي يكـديگر تـاثير       . كنيم 
  . ران باز نماندود رخ آفرينش ازگذاشته تا چ

تضـاد و  . حتي ذرات نيز در جدال و تقابلي همواره بـه سـر مـي برنـد     
  . باعث مي شود اين جهان ، روند تحول و تطور را هكشمكش درجوهر

شر نيز امري اجتناب ناپذيراسـت ،   اين برخوردها براي نيروهاي خير و
نهـان بـه جـدال خـويش     چه اين ستيزها ، آشكارا جلوه كند و چه در 

  . ادامه دهند
وجود دشمن في حد ذاته بد نيست زيرا عاملي تعيين كننده در رونـد  

  . تحول و تكامل محسوب مي گردد
ع آدمي وقتي كالبد مادي مي گيرد و پا به اين جهان مي گذارد به واق

خويش را از آن تكميل  هو بايد تجرب جدال و برخورد را پذيرفته است 
  . نمايد

اگر بتوان انسـان بـي دشـمني    ( والً انسان بي دشمن در اين جهان اص
  . موجودي بد اقبال ، وارفته و ضعيف است ) تصور كرد 

باعـث مـي گـردد تـا      "بـاطني  علـوم   "از منظرستمگر  وجود دشمنِ
 دبكار بند نموده ، به موقع  سالك تمام نيروهاي بالقوه خويش را بيدار

  . وردار شودو از هوشمندي بيش از پيش برخ
تمام جرياناتي هستند كـه راه او را   ،، دشمنان ستمگر لكبراي يك سا

همـان نيروهـايي   . در بستر رشد و تعالي و آزادي معنوي سد كرده اند
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ازورطـه هـاي    لككه با ماجرا آفريني هايشان اجازه نمي دهند تـا سـا  
  . آگاهي و آزادي برساند هعديده حيات جهش نموده و خود را به قل

نامتعارف كه از آن سخن رفت شيوه هاي نامتعارفي دارد كـه   ستيزما ا
مي تواند بر جريانهاي سـتم و بازدارنـده    ،سالك با بكارگيري به موقع 

  . برخي از آنها بدين شرح است. غلبه نمايد
هنگاميكـه سـالك   . گاه بايد استراتژي سكوت هوشمندانه را پيشه كرد - 1

 را آگاهانـه  فكـر خـود   به واقع ذهـن و ، سكوت اتخاذ مي كند ع دراين موق
هـيچ طرفنـدي بكـارنمي     هيچ نقشه اي نمي كشد و وا. متوقف كرده است

ش مي گيرد آنگاه كه اين شيوه را پي. بسر مي برد  "بي عملي  "او در. د رَب
او . دست بكار شـوند   ، كيهانيهاي كنار كشيده تا نيرو در حقيقت خود را 

م نيروهاي كيهاني نمي كند و چـون نـاظري   اقدا هيچ دخالتي در حضور و
هـيچ دشـمني در تقابـل بـا     بديهي اسـت  . هوشمند به نظارت مي نشيند 

 .نيروهاي كيهاني پيروز ميدان نخواهدبود

آگاهانه تن به صـلح  ، هنگامي كه سالك . صلح وارد آمد  گاه بايد از درِ - 2
اعـث  خارج مـي كنـد ، ب   ستمگر مي دهد و خود را از صف روبروي دشمنِ

كـه ذاتـاً   (آن مي شود كه نيروهاي متخاصـم بـه ويـژه نيروهـاي افراطـي      
زيـرا  . به حذف و تضعيف يكديگر بپردازند  )خصلت تهاجم را در خود دارند

 خـود دگر كسي روبرويشان نيست پس نيروهايشان به ناچار به مبـارزه بـا   
 . خواهند پرداخت 
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ال برده و مي گويـد  دستانش را با ،ك ، آگاهانه تسليم مي شودلگاه سا - 3
ينگونه به خانـه  او ا ! باشد مرا به بيگاري ببر ، اما بهايش را خواهي پرداخت

لهي سختي مي كشد اما همواره مترصد آن فرصت ا،  دشمن وارد مي شود
 . جاي خود بنشاند است كه دشمن را براي هميشه بر

بان از آنجا كه روح الهـي پشـتي  . غلبه مي يابد  "توافق" گاه سالك در - 4
آگاهي آسـماني تهـي اسـت گـاه بنـدي از       سالك است و دشمن ستمگر از

 او را باعث مي شود كـه  كه از نظر دشمن حائز اهميت نيست، همان توافق
 .دهد بر باد 

هنگاميكه كـه  . كه روحش آزاد شودسالك آنگاه دشمن نخواهد داشت 
بـا   صـلح و سـالم وارد شـده و    ههر تعلقي آزاد شود به منطق از روح او

اوج يك سالك است  هاين قل. قرار مي گيرد " صلح كل  "همه چيز در
در اين منطقه همه چيز در خدمت اوست ، هيچ ساز ناهماهنگي زده . 

همـه در يـك   . نمي شود و هيچ نيروي بازدارنـده اي رخ نمـي نمايـد    
اينجـا بهشـتي   . روح آزاده بسر مي برند تهماهنگي بي نظير در خدم

  . و اندوهي راه ندارد حزنترس و  است كه در آن هيچ
سالك تا وقتي به چنين قله اي دست نيافته است يك جنگجـوي   يك

  . مجاهد است 
ويي با ياره مي شود كه او از روح و شام براي او ماجراهايي آفريدهرصب

  . آنها ناگزير است 
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او همواره براي پخته شدن و كسب تجارب ارزشمند روحي بايد با اين 
يـك سـالك   . و شود و يكي يكي آنهـا را پشـت سـر گـذارد     موانع روبر

  . هوشمند آنگاه بايد بترسد كه مانعي بر سر راه خويش نيابد
هر كس ، ستمگر يا ستمگراني وجود دارنـد كـه اگـر نگـاه     در زندگي 

رشــد و  ي داشــته باشــد آن را مدرســه موضــوعآگاهانــه اي بــه ايــن 
  . شكوفائي خواهد يافت
بخـوبي مـي دانـد و نـه تنهـا هيچگـاه وازده و        يك سالك اين نكته را

گردد بلكه از اينكه مورد توجه واقع شده اسـت برخـويش    منفعل نمي
  . مي بالد 

گـاه در شـكل انسـاني بـروز مـي       ، از قبل طراحي شده اين ستمگرانِ
آنچـه مهـم اسـت    . كنند ، گاه در شكل مانع يا بيماري ظهور مي يابند

و اين ميسـر  . ش و غلبه بر آن است پيروزي هر كس بر ستمگر زندگي
  . الهي نيست جز به مدد روح 

يك استاد واقعي ، استادي است كه سالك را با ستمگر زندگيش روبرو 
ب سالك است قبطور نامحسوس مرا مي كند و در اين رويارويي با آنكه

او را تنها گذاشـته و  اما بخاطر رشد قابليت هاي او در اين مبارزه غالباً 
   . مي ماند بي طرف

هـر دو    درحقيقـت پيـروز ميـدان    ،باطني هدر جنگ نامتعارف درحوز
وادي   در ايـن . طرف به ظاهر پيروز شده و شكست خورده مي باشند 
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رشد براي همه در هر ماجرايي نهاده شده است و هر كس بـه فراخـور   
حال خويش ، درسي را كـه بايـد مـي گيـرد و روح خـويش را از ايـن       

  . د مي كندتجارب بهره من
خلقت ، يك نظام جزئي نيسـت بلكـه همـه اجـزاء و زيـر       نظام أحسنِ

در اينجا هر شيء و پديده اي بايـد بـه   . مجموعه ها را شامل مي شود 
نشـده   هث آفريـد عبـ زيرا هـيچ چيـز   . نقطه تكاملي خويش نائل گردد

  . است 
مـي   را درك كـرده و  مزاياي دشمن داشتنسياست بازان جهاني نيز ، 

 لذا اگر حتـي دشـمني  . ند كه بي دشمن راه به جايي نخواهند برد دان
ي زيـرا در غيـر اينصـورت نيروهـا    . تراشيده مي شود  ، به ظاهر نباشد

 در صحنه سياست جهاني . بروند  بايد به جان خود بيافتند و هرز شان
. اين نكته ملموس است و هر كه دشـمني بـراي خـود برگزيـده اسـت     

اروپا روسيه را ، امريكا تروريست را ، ژاپن چـين را   روسيه ، آمريكا را ،
زيرا مي دانند با دشمن است كه زنده و پا برجـا مـي    ...، چين همه را 

ايـن  . را بايد بصورت خزنده شاهد باشـند  و گرنه اضمحالل خود. مانند
  . جهان فيزيك تعبيه شده است  هقانوني است كه در شيراز

انتفـاع سـاقط    يزحواب مي رود و از در اين دنيا ذهن بي دشمن به خ
  . مي گردد
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ين جهان هـاي پـائين بـراي ايـن مهـم راه      ا موجوديت شيطان نيز در
  . اندازي شده است 

در علوم الهي ، خير و خوبي ها بايد بتوانند خود را از دل شرور خالص 
 . به عوالم لطيف تر عروج كنند نموده و
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  مرگ نامتعارف 
  
  
  
 
  
بـه   مرگ متعارف گفته اند كه آدمي پس از مـرگ ، پـرواز كـرده و    در

اما در نامتعارف آن بايد گفت كه انسان هنگام مرگ ، . آسمان مي رود
  . به درون خويش كشيده مي شود

راه . درون راهي است كه آدمي را به جهان هاي ديگر وارد مي كنـد  از
روح  "يـن جهـان هـا را    ا. دروني است زيرا روح از امري باطني اسـت  

. بر پا مي نمايد پس اين روح اسـت كـه نقـش عامليـت دارد     " خالقه
پرواز و آسمان ، معاني باطني دارند و البته كه هم پـرواز اسـت و هـم    

  . آسمان 
گـردد زيـرا بـراي     آنگاه كه مرگ عارض مي شود ، بيرون تاريـك مـي  

روح ، . نـدارد  انساني كه به درون كشيده شده است نور فيزيكي كاربرد

امروز در اين محل است فردا در .مرگ يك تغيير آدرس است
پـس هـر   . است  "حال  "، ظرف  "محل  "هر . محلي ديگر 

بهشت مـن   "بهترين آدرس ،  .كدام رنگ و بوي خود را دارند 
  "وادخلي جنتي  "  است  "
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مـي   نبا آن است كه جهان هاي خويش را روش خود داراي نور است و
آن  ، چيزي شبيه رؤيا ديدن كه شخص رؤيا بين بـا نـور خـود   . سازد 

  . جهان ها را مي بيند و در مي يابد 
و . اينجا قلمرو باطن است و باطن را نبايد با داخل بـه اشـتباه گرفـت    

و ايـن  . ، كشيده شدن به باطن اسـت   كشيده شدن به درونمنظور از 
  . روح امكانپذير مي گردد هسفر به مدد قو

گـاهي هـا و   آمرگ ، روح تمام نرم افزارهـاي حـواس را ، تمـام     هنگام
تجارب را ، يكي يكي به درون خويش مي كشد و آماده سفري لطيـف  

جسم آرام آرام بي جان مي شود و آخرين قوه اي كه از كار . مي شود 
  . تد ، قدرت شنوايي است مي اف

  . آدمي اينگونه هجرت از عالم ماده را به تجربه مي نشيند
ت مـي  سـ هايي كه هر انسان در طول زنـدگي اش بد  تجارب و آگاهي

روح بـراي كسـب    اقـع به و .آورد ، براي روح بسيار مهم و اساسي است
. پس همه را با خود مي بـرد . ها نزول كرده است  هيااين تجارب و آگ

است كه مهم اسـت   "آگاهي" زيرا براي روح اين. ه خوب و چه بد چ
  . ه خويش مي دانديو او اين تجربه را سرما

كالبد جسماني كه از خاك است چون پوسـته اي در خـاك رهـا مـي     
اما هنوز كالبدهاي ديگـري  . خير و شرش رها مي گردد شود و روح از

مرگ به هر عـالمي  قع او پس از ابه و. هستند كه روح بايد يدك بكشد



 مدرسه نامتعارف       130   

كه وارد شود بايد چيزي واگذارد و خود را سبك تر كرده تا بتوانـد بـه   
  . عالم لطيف تر بعدي وارد شود
در آن عالَم، آدمي با كالبد . ي كاربرد دارددر عالَم اثيري ، كالبد انرژياي

 ههمچنانكه درعوالم ذهني، كالبـد ويـژ  . شود ي اش شناخته ميانرژياي
اين سفر تا بدانجا ادامه دارد كه روح در خانـه  . دارد  اش كاربرد ذهني

  . خويش كه طبقه روح نامگذاري شده برگردد
 هروح بايد براي رسيدن به منطق. دانسته اند  "دار السالم  "اينجا را 

ـ حزَي مه الم ويهِلَع وفالخَ "امن خويش، يعني همانجا كه    " ونَنُ
گرداند و بدين سان خـود را لطيـف   است ، كالبد هر عالمي را به آن بر

درست مثل انسـاني كـه در زيـر آب ،    . تر نموده و به عروج ادامه دهد 
خويش را باز كند تـا بـه راحتـي بتوانـد بـه       بايد زنجير ها و وزنه هاي

  .سطح آب بيايد
روح هنگامي كه نازل شد از هـر عـالمي چيـزي بـر گرفـت ، خـود را       

نـزول   "ثقيـل مـادي    "در عـالم  سنگين و سنگين تر كرد تـا بتوانـد   
او خود را در اليه هاي لطيف ذهني مستور كـرد ، لبـاس   . اجالس كند

دست آخر كالبد جسماني را پذيرفت ، سنگين شـد و   اختري پوشيد و
  . به عالم اسفل آمد
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اكنون كه مرگ عارض شده ، روح بايـد رونـد صـعودي خـويش را در     
  . پيش گيرد

روح از ايـن رفـت و   . است به اصـل   "رجوع "اين روند صعودي همان 
پس حـال بايـد   . برگشت بايد كسب آگاهي و تجربه مي نمود كه كرد 

يكـي يكـي   . آنچه را كه از هر عالمي به امانت گرفته بـه آن برگردانـد   
اين كالبد ها را چون لباسي از تن بدر آورد و با آگاهي به خانه خويش 

  . رجوع كند
ت زيرا آدمي در هر عالمي كه وارد مي اما مسئله به همين راحتي نيس

. شود شود ، متناسب با همان طبقه ، با دستاوردهاي خويش روبرو مي
پـس آدمـي   . او بايد بفهمد كه با امانت هاي داده شده چه كرده است 

  . خويش است  در گرو دستاورد
نيك براي او وضعيتي بهشتي به بار مي آورند همچنانكه  دستاوردهاي

. يست جز سر كردن با دستاوردهاي پليد و نـا مـأنوس   جهنم چيزي ن
"وذوقوا العم تَنتُما كُبِ ذابكسخداوند ، شكنجه گر نيسـت   " ونَب

بلكــه او سيســتمي را طراحــي و راه انــدازي كــرده كــه هــر كــس بــه 
  . دستاوردش اعم از خوب و بد برسد

بـدان    " ارحـم الـراحمين   "اسـت و   " رب العالمين " هاين شيو
  .ضي است را
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اگر رحـم كنـي مـورد    . مگر آنكه كسي خود را به عالمش پناهنده كند
  . رحم قرار خواهي گرفت 

بسم اللــه الـرحمن    "درِ بر سر رحمت، بهترين شيوه است و هشيو
  .موج مي زند  " الرحيم

بهر حال در اين سير صـعودي ، آدمـي نمـي توانـد بـا ويـروس هـا و        
د كه اگر چنين باشد طبق گفتـه  ميكروب هايش وارد عوالم لطيف شو

او زير دوش هايي قرار خواهد گرفت تا تمامي اين ناخالصـي هـا    ،قرآن
ا بـراي كـودك چـرك ، سـخت و     هـ  مكه البته اين حمـا . زدوده گردد

  . عذاب آور است و او را به گريه وا مي دارد
اصوالً ، بهشت و جهنم دو كيفيت اند كه آدمي با روح خـويش آنهـا را   

در كيفيـت بهشـتي او راحـت اسـت و آنچـه بخواهـد       . ه داردبه همـرا 
  . مهياست 

قبول او نيسـت   و دركيفيت دوزخي ، او با دستاوردش كه اكنون مورد
  .بسر مي برد 

جودات زنده اي در اطرافش اين دستاوردها ، وجود يافته اند و چون مو
  . پرسه مي زنند

  . معناي تجسم اعمال، همين است 
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راي آدمي راحت است كه او هيچ تعلقـي بـه چيـزي    دم مرگ ، آنگاه ب
كافيست نگـاه او و كشـش   . حتي به كالبد جسماني خود نداشته باشد

پس درد و سـختي  . ودي او به چيزي باشد كه قرار است كنده شودوج
  . آغاز مي شود

اين بار متعلـق بـه همـان عـالم     . در هر عالم ، بايد باري گذاشته شود 
را بعنوان امانتي بداند كه به صـاحبش رد مـي    اگر آدمي آن بار. است 

كند ، به سرعت ازآن عالم خواهد گذشـت و وارد عـالم لطيـف بعـدي     
  . و اگر نتواند دل از تعلقات بزدايد زجر خواهد كشيد. خواهد شد

 ،بهشـت و جهنمـي دارد كـه ايـن دو كيفيـت      ، هر عالمي براي خـود 
مين بهشت و جهـنم  برخي در ه. متناسب با همان عالم وضع شده اند

اين بهشت هـا و جهـنم هـاي    . ها براي مدت مديدي رسوب مي شوند
 طبقات پائين تر از روح ، جاودانه نيستند و به مثابه نقاط اسـتراحت و 

 و بهشـت حقيقـي  . شـوند   ها قلمداد مـي يا حمام هاي زداينده آلودگي
بهشت نـه   اين. جاودانه درطبقه روح واقع است و منزل روح آنجاست 

  . نسبي  اي تكليف است و نه مشروط وج
همانند بهشتي كـه  . هاي عوالم پائين ، مشروط و نسبي اند اما بهشت 

  . درآن قرار داشت ) ع (آدم 
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در هر عالمي كه وارد مي شوي با صاحب و مالك آنجا كه تجليـاتي از  
و تو با . هر خانه اي صاحب خانه اي دارد . خداوندند روبرو مي گردي 

  . رد و خارج مي گردي اذن ، وا
جهنم نيز مالكي دارد كه به كـار خـويش مشـغول      محتي كيفيتي بنا

اين تويي كه بهشت خويش . اما در بهشت جاودانه ، مالك تويي . است
  .بر پا مي سازي را آنگونه كه بخواهي

بهشت خويشي ، آنچـه بخـواهي مهيـا     هخويش سازند هتو با روح خالق
. در اينجا فرمان تو نافذ است . يل مي گرددشود و آنچه نخواهي زا مي

بهشـت   هيچ كس و هيچ چيز در. تو به حريت معنوي دست يافته اي 
روح خالقه تـو  . تو مانع محسوب نمي شود كه اگر بشود بهشت نيست 

با تمام آگاهيها و دستاوردهايش ، دست اندركار ساخت جهان  ن، اكنو
  . بهشتي خود گشته است 

گزينند  مأوا مي  "ي تنَّي جلادخُ و "در بهشت او روح هاي بزرگ ، 
  . از اين بهشت جز آنان كه وارد گشته اند ، كس آگاه نيست. 

يكي ديگر از وجه هاي متمايز در مرگ نامتعارف اين است كه گاه بـه  
اين مرگ اختياري به مثابه يـك سـفر   . طور اختياري انجام مي پذيرد

ر ايـن وضـعيت، سـالك وارسـته و     د. روحي عميق و همه جانبه اسـت 
داراي اذن، توانايي آن را دارد كه گاه برگشت، دوباره كالبد در بر كنـد  
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از اين اختياري كـه  ) ع(مسيح . و در وضعيت زميني اش مستقر گردد
  .خداوند به او عطا كرده در انجيل نام برده است

قرآن نيز در آيات عديده، رفت و برگشت ها، و مـرگ و زنـدگي هـاي    
  :جملهاز  .مردم را تصريح دارد

" ليـه        وحيـيكُم ثُـم اميـتُكُم ثُـم يكُنتُم اَمواتاً فَأحياكم ثُـم ي
  " تُرجعون

مرده بوديد پس شما را زنده كرد سپس ميراند و باز زنده كـرد آنگـاه   (
  )بسوي او برگردانده مي شويد

ئُكُم اذا مزَقتُم كُلَ ينَبِ لُكُم علي رجلٍدو قالَ الَذينَ كَفَروا هل نَ "
ديدنَكُم لَفي خَلقٍ جزَق امم "  

آيا مي خواهيد مردي را به شما نشان دهيم كه ادعا : و كافران گفتند(
مي كند هنگامي كه اجساد شما كامالً متالشي شد دوبـاره در خلقـت   

و آيات بسيار ديگري كه هر كـس بـدون    !)جديدي زنده خواهيد شد؟
 بخشي از ايـن آيـات   . خواهد يافت رآن برود آنها راپيش ذهني سراغ ق

  .آمده است  "روح رباني "در كتاب
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  پايان نامتعارف
  
  

  

مـي جوشـيد و آب    . عـالم  هآن هم درست در بـاالترين قلـ  . چشمه مي جوشيد
  . انگارتصميم اش را گرفته بود. . .  هايش را به تالطم وا مي داشت 

بخشي كه هنوز به فرو دسـت  . ا نازل كنداو مي خواست بخشي از خويش ر
  . . .  .بر نگرفته است ، نيالوده و تجربه اي از سرزمين هاي دور دست تن 
 رد مـي شـوم و  گـ . جوشـان ، پـائين و بـاال مـي روم     ي پ درسرچشـمه  لـُ پ قُلُقُ

گويي مرا ورز مي دهند و آماده ام مـي  . م روي بخش هاي ديگر آب ، مي سرَ
  . كنند

دلـم  . . . . فشاري مرموز از سطح چشمه بـه بـاال پرتـاب مـي شـوم       يكباره با
از سرچشمه واقعاً اضطراب آميز  ييجدا. . . . مي ترسم . . . غنج مي رود 
  . است ولو آني 

  منگر كه سازِ عشقم ، بشكسته در فراغت
  شـايد شكسـته سازي  غوغا كند دوباره
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ي كـه دور  امـه  .  يسـت معلـوم ن عمق پـائين  .  مي نگرمدمي به پائين  ،ازآن باال
دوبـاره بـه   . . . . دهـد  نفـوذ هـيچ نگـاهي را نمـي      هقله را گرفته است اجـاز 

اينبـار  . اينبار فهميدم آنكه بايد جاري شود مـنم  . دامان چشمه فرو مي غلتم 
دوسـت دارم دامـان سرچشـمه را    . اضطرابم شديدتر مي شود. نوبت من است 

امـا از نگـاه مملـو از آگـاهي     . رها نكنم تا شايد از تصميم خود منصرف شـود 
. . . اين تصميم را از ازل گرفته انـد  . اش ، در يافتم كه كاري بيهوده است 

  . تسليم شدم و سر فرو انداختم 
و به نرمي آب در گوشم زمزمه كرد  نمودچشمه براي آخرين بار نوازشم 

رامـم كـرد و   نـدايش آ  "اين سنت است  همه ولو يك بار بايد جـاري شـوند    "
دوبـاره وصـلي دركـار    . محـزون نبـاش    ". شسـت  اشك هايم را در خـويش  

  . "اين عهدي است ميان من و تو . ست ا
. او پاك و زالل اسـت  . دروغ در او راه ندارد. مي دانم كه راست مي گويد 

  . راستي و بركت  هسرچشم
زيباتر از هميشه مي . . . . آرام سرم را باال كشيدم و دوباره نگاهش كردم 

  . لطيف تر وزالل تر . نمود
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د ، جوشــش و تالطــم لحظــه بــه هنگــامي كــه نگاههايمــان در هــم گــره خــور
ما يكي بوديم و آب يك چشمه محسوب مـي  . . . . لحظه بيشتر و بيشتر شد 

زاللي و . . . . . .  شديم و چون يك اصل داشتيم چرخش او چرخش من شد 
. پـي در پـي و بـي وقفـه     . تنـد وسـريع   . لطافت او از اعماق وجـودم گذشـت   

  . آب  آنچه بود رقص بود و چرخش در ميان آگاهي
. من پرتـاب شـدم   . . .  و دگر هيچ نفهميدم . . .  آه شدم ، داغ شدم ، ناله شدم 

اوج گرفتم و آنگاه كـه شـتاب آرام گرفـت لحظـه اي خـود را بـر فـراز        . . 
ــافتم   بخشــي كــه بــه چشــمه  . مــن ســه تكــه شــدم  . . .  سرچشــمه ، ســاكن ي

شيار شرقي  و من كه در شد بخشي كه از شيار غربي قله جاري. بازگشت 
  .دم تيفرو غل

در مه گم شـدم و بـا سـرعتي كـه نميـدانم معيـارش كـدام اسـت بـه پـائين مـي            
  . سريدم 

  !خدايا ، پس اين فرودست كجاست چرا نمي رسم ؟ . . . 
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يك جاي تاريـك و  . فقط اسمي از پائين شنيده بودم .  . .  ديده نمي شد پائين 
ــوش      ــي فرام ــه راحت ــا ب ــر برخــورد كــه زيبائيه ــي شــوند  پ ــرس . . . م ازت

  . ..بيهوش شدم . ش كردم غ ،واضطراب
. اولين باري كه به هوش آمدم ، سرم به سـنگ خـورده بـود ، نزديـك پـائين      

  . .  .در آخرين سراشيبي پر سنگالخ 
جــاري شــدن را ازكنارتختــه ســنگ راه بــاز كــردم و آرام گذشــتم و تقــدير  

نگـار درختـان   ه هـايي سـبز كـه ا   لكـ . اولين نماي پائين ، ديده شد ...پذيرفتم 
خستگي و تنهايي با ضعفي كه در پهلوي چـپم احسـاس مـي    . كاج و صنوبرند 

همان بخشي كـه در  . كردم عجين شد و مرا به ياد بخش جدا شده ام انداخت 
  . . . شيار غربي قله فرو افتاد 

  ... آه خدايا ، كاش الاقل او از من جدا نمي شد
ز پشت تخته سنگ ها سرك مي كشـيدم تـا ببيـنم    همچنانكه جاري بودم هي ا

نـه بـرق آبـي ، نـه     . بـي فايـده اسـت    . . . . جداشده كجاسـت   هآن نيمه گمشد
اين مـنم كـه تنهـا بايـد بـه پـائين فـرو غلـتم و         . . . شرشري و نه ناله غريبي 

  . جاري شوم 
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روزها و شب ها در غـم و انـدوه ايـن جـدايي گذشـتند و مـن هـر چـه بيشـتر          
 ،آنجـا در پائين . . . . شدم ، بيشتر از سرچشمه فاصله مي گرفتم  جاري مي

قلـه همچنـان    .ت ، لختي برگشتم وبه قلـه نگريسـتم  رام گرفكه سراشيبي آ
  . . . در ميان مه غليظ محصور بود 

اشك . . . درميان آن مه ناپديد شده است . . . .  در فراز . . . آنجا خانه من 
  ! راه بازگشتي هست ؟ ريزان با خود مي گويم آيا 

  . نكته همين است . تنها راه رجوع ، رفتن است 
هنگامي كه به نزديكي اولين درختان بـزرگ رسـيدم ، بـاد در شـاخ و بـرگ      

احســاس خوشــايند ايــن . شــان پيچيــد و بــا نــوايي دل انگيــز آنهــا را رقصــاند 
  . مي نموددلچسب ، خوش آمد گوئي نسبت به يك جريان جاري شده 

مهرباني و فروتنـي شـان مـرا بـه كنـار تنـه       . . . ا احساس قرابت كردم با آنه
  . به دورشان حلقه زدم و دمي آسودم . . . هاي قطورشان كشاند 

. مـن جويبـاري بـزرگ و طـوالني گشـته ام      . اولين بار نگاهم به خـود افتـاد  
. . . من تيره و كدر شده ام . . . جويباري بزرگ اما نه به زاللي سرچشمه 
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. در دل بــه نگاهشــان خنديــدم  . . . يــك جويبــار زالل  ،ا در نگــاه درختــانامــ
  ! خدايا آنها اگر سرچشمه را مي ديدند چه مي گفتند ؟ 

رودي كه هر چيز را بـر  . جريان در جريان . اكنون سالهاست كه جاري ام 
 هرا تجربه مي كـنم چـه تجربـ    "ثقيل  ". . .  سر راهش مي شويد و مي برد 

چه بركـه هـا و گنـداب هـا كـه خـود را در مـن        . . . ت فرسايي سخت و طاق
  . بشستند و همراه شدند 

 و چه آب هاي راكد و جوي هـاي منتظـر كـه خـود را بـه خروشـم ريختنـد       
  . وصل شدند

پذيرفتم و بي آنكـه دم بـر آرم حمـل     ام راهي را در جريان هر سرِ بارِ. . .  
  . نمودم 

  . تنها . ا تنهاي تنه. . . پذيرفتم و رفتم 
ز چشمه به گويي تقدير اين بود كه تيرگي و واماندگي شان را با زاللي كه ا

  . بي هيچ اجري ، بشويم و همراه كنم ارث داشتم 
چـه تنهــايي   .چــه سرنوشـت پــر پـيچ وخمــي   . طــوالني و سـختي  چـه مسـير   

  . مفرطي 
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بخـش   خدايا كاش الاقل نيمه ديگرم ، همسر جاوداني ام ، مؤنث مكمل ، همـان 
  !جدا افتاده در شيار غربي ، با من بود 

ايـن   كاش الاقـل او مـي بـود و دمـي مـرا از     . چقدر دور از دسترس مي نمايد 
  . . . . نوستالژي غريب مي رهاند 

دور  اما دور بود ، دورِ . ره هاي بلندصخ گاهي مي ديدمش آن هم از البالي
  . دور  م ، دورِو من دور بوده ا شايد او هم مرا گاه ديده است . 

سالها چون قرنها سپري شـده امـا هنـوز هـيچ دورنمـايي از اقيـانوس ، از آن       
آنچـه هسـت   . . . سرك كشيدن بي فايده است . . . آب بزرگ نمايان نيست 

  . . . رفتن است 
مـن تقـدير   . . . در بستر خويش آرام ميروم بي آنكه آرزويي بـه كـارم آيـد    

ر چشـمه درآن قلـه   ي سـ  "كلمـه   "تنها همان  ،دامي. اين رفتن را پذيرفته ام 
ايـن  . . . مـن دوبـاره رجـوع خـواهم كـرد      ، او راست گفت . مه گرفته است 

  . . . . تمام آگاهي من است 
دوباره پائين و بـاال مـي روم و بـر روي    . پ ، چشمه دوباره مي جوشدپ قُلُقُلُ

چشـم چشـمه    از! دوبـاره همـه ي مـن ، كنـار مـن اسـت       . . . مي لغزم  خويش



 مدرسه نامتعارف       143   

مــن در . . . خــدايا ايـن مـنم كـه رجـوع يـافتم      ! بيـرون مـي آيـم چـون اشـك      
  . سرچشمه ام 
مرا به وصل خويش آگاه كـرده انـد   . . .  يستجدائي در كار ن. فراقي نبود 

  . من كه از اوست در كنار است  هاكنون هم. . . 
  

* * *  
ز در تو موجود باشد ني "مقصد" بايد پس اي شده آفريده خالقت شبيه تو اگر "

پس هر چه اينطرف و آنطرف بروي تا  .مقصد خود اوست .زيرا خدا مقصدي ندارد
ي به درون خويش بتو بايد نق. آرامش بيابي، بيشتر خودت را حيران كرده اي 

  ويبرسي هر جا كه ر "خوديت  "اگر به اين . بزني و آنجا را جستجو كني
مينت هميشه آباد است و تو كمبودي اگر چشمه ات بجوشد ، سرز. پيروزي 

  . نخواهي داشت
  !آيا تو به آن دسترسي پيدا خواهي كرد؟. درون است  ي يافتن چشمه ،لكمش

اعماق درون تو سر به افالك كشيده  قله از. قله را بايد يافت براي يافتن چشمه ،
ي چه اگر بترسي سقوط خواه. از مه ي كه دور قله را فرا گرفته ، نترس. است 
  .آن را در آغوش بگير نا گاه خود را در چشمه خواهي يافت .كرد

هستي است و همه  ااينجا منش. خوديت تو و فطرت پاك الهي توست چشمه ،
خير و بركتي تمام است كه شر ازهيچ سو بدان . چيز به وفور در آن يافت مي شود

تو . ري استاينجا همان بهشت بريني است كه در زير پايش نهرها جا. راه ندارد
  ".صاحب بهشت خويشي و آنچه بخواهي شدني است
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" طرَتالتي فطرَ اهللاِ فعليها  الناس"  
 والحمدهللا رب العالمين
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  :ضميمه

  شرحي بر تسبيحات اربعه 
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  سبحان اهللا
  

اينجا . خالي كني"چيز"بايد خود را از هر  "سبحان"در 
 "بي خواهشي"مقام . نيست مقام داشته ها و دانسته ها

  .  كامل است كه خود پر از آگاهي است  "ايست"يك . است
  

در بنـد هـيچ تعلقـي    . آنكه را گويند كـه پـاك و مبراسـت    "سبحان"
  .آزاد و رهاست و آلودگي از هيچ سو بدان راه ندارد. نيست

ت خـويش رسـيده      "خلـوص "پاك آنگاه معنا مي يابد كه  بـه مطلقيـ
  .محض "زنه چي"يك . باشد

پـس داشـته هـا و    . متجلي مي شود "بي ذهني"براي تو اين معنا در 
و ايده هـا   آنكه پيش ذهني ها و فكرها. دانسته هايت به كار نمي آيند

  !كجا اين معنا را دريافته است؟ را يدك مي كشد،
و بي ذهني و بـي عملـي   . است "بي عملي"و  "بي ذهني"اينجا وادي 

باشي زيرا در اين مقـام هـر    "بي خواهش" آنگاه شكل مي گيرد كه تو
حتي هيچ رنگ و نوري نبايد حضـور داشـته   . چيزي آلوده كننده است
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خود آگاه نيستي  "فرديت"تو در اينجا فردي هستي كه حتي از . باشد
 "مقـدس "اينجـا وادي  . همه چيز ذوب شدني است "سبحان"زيرا در 

  .است و نبايد با كفش تعلقات بدان وارد شد
، هيچ چيز جز حقيقت محض ، نمي تواند حضـور  "حقيقت محض"در 

اسـماء و صـفات   . نيسـت  "صـفت "و  "اسـم "اينجا وادي . داشته باشد
بـراي ورود بـه   . اينجا كُنه هستي و ذات آن اسـت . مرتبه ديگري دارند

آن بايد خود را از هر چيز خالي كني، لبـاس هـر تعلقـي را بـدرآوري،     
ت را چون بـرگ خـزان بـر زمـين فـرو      معلومات و يافته هاي گذشته ا

جز اين . ريزي و با يك خالء همه جانبه به ملكوت سبحان وارد گردي
  .باشد ذكر سبحان تو، از مرز زبان فراتر نرفته است

چون تـو دربـاره   . حقيقت اينست كه شرح سبحان در بي شرحي است
را چگونـه ميتـوان بـه شـرح      "نـه چيـز  ". سـخن نمـي گـوئي    "چيز"

ارزش مي يابد، تقـدس   "نه چيز"به معناي  "هيچ"اينجا در ! نشست؟
به  "هيچ"اينجا . يافته و مركز و منشأ با ثبات تمامي خيرات مي گردد

مفهومي است شهودي كه عقل بـدان راه  . معناي پوچ و بي ثمر نيست
است كه چيزها در آن تـأثير نمـي گذارنـد و خـود      "ثابتي". نمي يابد

. "چيزها"بي نيازي از همه . نيازي است، بي "سبحان".منشأ اثر است
آنچه خوانده اي و دانسته اي . نرو "سبحان"پس با معلوماتت به سراغ 

آنقدر كه همـه  . دور شو "چيزها"از  .حتي به نزديك نريز. را بدور بريز
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 "دانسته"ي پيش ذهني هايت به فراموشي سپرده شود و خالي از هر 
معنـاي سـبحان در وجـودت     كه چون اين شود،. گردي "دانستگي"و 

تو آزاد مـي شـوي، رهـا مـي     . آن هم بي حرف و نقل. شكوفا مي شود
  .مي گردي "شناور"شوي و پاك و خُلَّص در حقيقت محض 
كه چيـزي را   "سبحان"تو با . ذكر سبحان، مردنِ قبل از مرگ توست

راه  "منيـت هـا  "و  "من ها"زيرا در سبحان، . نمي پذيرد، خواهي مرد
نـه  "ذهنيت ها و قواعدش فرو مي ريزنـد و همـه چيـز در    . دنمي يابن

  .او محو مي گردد "چيز
است و بـا مـرگ تـو آغـاز مـي       "تسبيحات اربعه"سبحان، ذكر شروع 

آنچه منيت تو را . است ١"موتُوا قَبلَ أن تَموتُوا"اينجا مصداق . شود
شكل داده است، آنچه تو با آن شناخته مـي شـوي، همگـي فـرو مـي      

. پذيرنده و بـاز و رهـايي  . فاعل نيستي -تو در اين ذكر، منفعلي. ريزند
اينجا جايي نيست كه تو به خود فكر كني زيرا نه خودي در كار اسـت  

حـال  . فكر متعلق به گذشته و يا در انديشـه آينـده اسـت   . و نه فكري
  .است "حال"آنكه سبحان ذكر 

سبحان فراتر . سبحان، نه مثبت است نه منفي، نه مذكر است نه مؤنث
چون نقطه صفري پـر از اسـرار   . از مثبت و منفي و مذكر و مؤنث است

                                                 
  .بميريد قبل از آنكه بميريد -1
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او دامـان خـويش را از   . كه به وصف نمي آيد و به شـرح نمـي نشـيند   
مثبت و منفي، مذكر و مؤنث كنار كشيده و بر فراز همه در قله اي مه 

او بـه هيچكـدام آلـوده نيسـت، منـزّه و      . گرفته به اوج نشسـته اسـت  
خوب و بد، بزرگ و كوچك، بـاال  . او يك بي نياز مطلق است. ستمبرّا

او را . همه بعد از او معنا گرفته انـد ... و پائين، نرم و سخت، اين و آن، 
  !با اين مقوالت چكار

. غناي او، بي نيـازي اسـت  . سبحان، با خويش و در خويش، غني است
 .را حـل مـي كنـد    "چيـزي "است كـه هـر    "نه چيز"ثروت او همين 

ه  " سبحان، هم شروع است هم پايان، جهـالّ وا هالـك 1"كُلُّ شَيء 

  .اين چرخه از او آغاز و به او ختم مي گردد
  .در سبحان، نه گناه راه دارد نه ثواب، اينها به مادون او متعلق است

ثواب و گناه، داراي كيفيـت هـاي   . ، فراتر از ثواب و گناه است"پاكي"
كيفيـت و كميـت   . ، بي كيفيتي اسـت "انسبح"خويش اند حال آنكه 

او حتي به كيفيت و كميت نيز آلـوده  . است "سبحان"هر دو بيرون از 
برتـري نـاب او در ايـن    . مطلقاً پاك و مبرّاست. پاك و مبرّاست. نيست

 است كه او حتي آلوده به چيزهاي خوب هم نمي شـود و همـواره بـر   
ر فراز بودن را بـه اسـم   فراز مصاديق خوب و بد قرار گرفته است، اين ب

                                                 
  .هر چيز هالك شدني است جز وجه او -1
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 "خير". به ذات خويش معنايي رازگونه دارد "خير"و . يافته ام "خير"
بـر فـراز    "خوبترين"در اينجا به معناي خوب در برابر بد نيست؛ بلكه 

هر "است كه از  "ابقي"همان  "خير"اين . خوب و بد قرار گرفته است
   ."و اهللا خيرٌ و أبَقي". ماندگارتر است "چيزي
ــي معناســت  پــس ســئوال . ســئوال از چگــونگي اش، يــك ســئوال ب

نه "نيست، جز اين باشد  "نه چيز"مربوط به  "چيستي"و  "چگونگي"
  .نيست "چيز

است زيرا آنكه در بنـد هـيچ تعلقـي نباشـد معنـايش       "آزاد"سبحان، 
هدف خود اوسـت زيـرا   . سبحان هدفي را دنبال نمي كند. همين است

و . خـود را در بنـد آن هـدف كـرده اسـت     آنكه هدفي در كارش باشد 
مفهـوم مطلـق   . او رهـا از هـر بنـدي اسـت    . در بند نيسـت  "سبحان"
  .بايد دريافت "سبحان"را در  "آزادي"

پس آنكه سبحان را به هر وصفي توصـيف كنـد بـه واقـع خـود را بـه       
هـيچ حـدي بـرايش    . او به هيچ وصفي در نمي آيـد . شرك آلوده است

او از . أجلي برايش به شمارش در نمي آيد ترسيم شدني نيست و هيج
حتي همين شرح را در بـي شـرحي   . همه اينها و آنها، پاك و مبرّاست

بـراي معنـا   . بگذار چون راز به سينه ات در آيد. او را معنا نكن! درياب
  .پذيرا شو "بسيط"آن را . بدنبال واژه مگرد "بي واژه گي"كردن 
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تسـبيحات  "س خـويش گيـرد،   بيايد و تـو را در تمـا   "سبحان"چون 
. اسـت  "سـبحان "تفسـير   ،ديگـر  هر سه ذكرِ. آغاز گشته است "اربعه

يعني آن . جمع است مقامِ .است "تسبيحات “براي همين نام اين ذكر 
  . شناخته مي شوند "تسبيح"سه ديگر نيز به 

. خـويش دريـاب   "بي عملي"بفهم و در  "بي ذهني"سبحان اهللا را در 
تو  . به شكوفايي قد علم مي كند ،در اوج "الحمدهللا"كه چون اين شود 

  .است "سپاس"و اين خود بزرگترين  "دريافته اي"
انسان آنگاه كه بي ذهن مي شود به سكوني مقدس دست مي يابـد؛ او  
در اين آرامش برتر، به هيچ چيز حتي به موجوديـت خـود فكـر نمـي     

واقـع در وجهـه   افكار و آمال و آرزوهايش را خاموش كـرده و بـه   . كند
مؤنثي خود فرو رفتـه و خـود را در برابـر نيروهـاي كيهـاني، آگاهانـه       

 "فعـال "اين نيروها آنگاه كه تـو منفعـل گـردي،    . مي سازد "منفعل"
ايـن همـان چيـزي اسـت كـه در      . شده و قائم به امور تو مـي گردنـد  

و هـر چـه عميـق تـر شـود، لـذت و       . گوينـد  "مراقبه"اصطالح به آن 
در فهم و جريان اذكار الهي، وقتـي  . افرتري خواهد داشتبرخورداري و

بر تـو باريـدن مـي     "آگاهي محض"تو به چنين درجه اي نائل شوي، 
نموده اي و هر آالينـده اي را از وجـودت    "پاك"چه تو خود را . گيرد

هنگامي كه آدمـي كيسـه هـاي زبالـه     . شده اي "فرد"بيرون ريخته و 
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گذارد، جـا بـراي نـزول حقيقـت، بـاز       ذهنيات و يافته هايش را بيرون
  ."سبحان اهللا". شده و آن اتفاق پرشكوه به وقوع مي پيوندد

 "سـبحان "تو نميتواني با داشته ها و ذهنيت هـاي بيمـار و آلـوده در    
بايـد آغـاز    "ذاكـر "اين پـاكي از خـود   . شناور شوي و برخوردار گردي

اين باشد اصـل   مقدس، بايد از تو شروع شود جز "نه چيز"اين . گردد
  .هماهنگي رعايت نشده و جريان ذكر، منتفي است

سبحان، پاك و مبراست و از هر تعلّقي آزاد است پـس آزاد شـدگان و   
هنگـامي كـه تـو بـه قـدر      . خالص شدگانِ از بند تعلقات را پذيراسـت 

بهـره   "سـبحان اهللا "استعدادت، سبحان شوي، به همان اندازه از ذكر 
. پاكي و مبرا بـودن را بـه تجربـه مـي نشـيني     و لذت . مند مي گردي

. تجربه اي كه به كالم و وصف نمي آيد بلكه يك دريافت مقدس است
اصوالً اين يك تعامل دو سويه است كه بين . دريافتي كه خاص توست

  .برقرار شده است "ذكر"با حلقه  "مذكور"و  "ذاكر"
روب كـردن  و تزكيه كـردن، جـا  . براي نيل به سبحان، بايد تزكيه كرد

پاك شدن از تمام زباله هاي ذهني و عملـي اسـت،   . تخليه است. است
ايـن راه رسـيدن بـه آزادي    . از تمام شرطي شدگي ها و نقاب ها است

  .نشوي، پر شدن امكانپذير نيست "خالي"تا . مقدس است
 اصـالً مقـرّ  . بايد جستجو كـرد  "سبحان"آزادي و حريت معنوي را در 

ي كه به داشته ها و بـه دانسـته هـا، تعلقـي     ايج. آزادي همين جاست
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 "بـي خواهشـي  "اينجـا وادي  . ظاهر و شـكوفا اسـت   "آزادي"نيست، 
تو در انديشه خود نيستي، زيرا هستي در انديشـه   "سبحان"در . است

آنهـا در انديشـه كسـي    . اين كارِ نيروهاي كيهاني اسـت . تو خواهد بود
ر نيـازي بـه طراحـي و    پس تو ديگـ . هستند كه در انديشه خود نيست

آزادي و اين آسمان است كـه   "سبحان"تو در . نقشه و ذهنيت نداري
ماء رزِقُكُـم و مـا    ". بايد در كار رتق و فتق امور تو باشد ي السـف و

 ي "مراقبه"در  !آن هم بي آنكه بداني يا حتي طلب كني ١"تُوعدونَ
. مـزاحم اسـت   هر داشـته اي . اصيل، هر خواسته اي آلوده كننده است

تو بايـد از همـه اينهـا رهـا شـوي و در      . هر آرزويي، غل و زنجير است
اينجـا  . ريشه در شناوري نيـز دارد  "سبحان"هستي شناور گردي زيرا 

تو حتي از آگاهيهاي خود نيز رها گشته اي زيـرا  . اوج قله آزادي است
و از سـنخ  . آگاهي در اينجا يك آگـاهي برتـر و وصـف ناشـدني اسـت     

  .يها و يافته هاي تو نيستآگاه
. پر از روزي است، آنگاه كه در انديشه روزي نباشـي  "سبحان"در ذكر 
پر از نجات اسـت آنگـاه كـه دسـت انـدركار طـرح        "سبحان"در ذكر 

و  "بـن بسـت  "و  "باخـت "واژه هاي  "سبحان"در ذكر . نجاتي نباشي
  . تو يك برنده واقعي هستي. وجود ندارد "چه كنم"

                                                 
  .رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده در آسمان است - 1
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كه مي گوئي ذات خداوندي را از هر اسـم و صـفتي    "انسبح"در ذكر 
تو  اينجا بايد خـود را از  . اينجا مقام اسم و صفت نيست. منزه ميداري

در اينجا نام هـا چـون   . غرقه شوي "بي نامي"رها كني و در  "نام ها"
جوياي نام بودن، شـناوري در ذكـر سـبحان    . عمل مي كنند "دام ها"

  .كار استفهم اين نكته اساس . نيست
تمام رنـگ و لعـاب   . واقعاً قيامت است. است "قيامت"در ذكر سبحان 

گويي يك تسويه حسـاب كامـل صـورت پذيرفتـه     . ها از بين مي روند
زمـين وجـود    ،با اين ذكر. پاك، منزه از هر چيز و هر تعلق پاك. است

 "هسـت نـاب  "بايد بداني كه در . مي لرزد و ستارگان ناپديد مي شوند
  . زندي چشمك نم هيچ چيز

 "رؤيـا بينـي  "پس با . رؤيا و رؤيا بيني رخت بر مي بندد "سبحان"در 
وقتـي ذهـنِ تـو نباشـد     . نيز با همه لطافت اش خداحافظي بايـد كـرد  

حـال  . رؤيابيني مربوط به طبقات زير ذهني است. آنجاست "سبحان"
  .آنكه ما از مرحله اي سخن مي گوئيم كه نامي بر آن مترتب نيست

امـا  . اسـت  "شبه جمله". جمله  نيست. مفعول مطلق است "حانسب"
  . فعلش تقديري است

در سـبحان  . را بـاز يافتـه اي   "خأل مقـدس "يك  "سبحان"تو با ذكر 
پس خـداحافظ، اي  ! نيست كه آن را آلوده كند حتي خودت "چيزي"
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خـداحافظ بهشـت و   . برد و باخت، اي ثواب و عقاب، اي دنيا و آخـرت 
  .بدورد. جهنم

اســت حــال آنكــه اســماء از  "نــامتجلي"، همــان عظمــت "ســبحان"
، هسته مركزي و جـوهره وجـود اسـت پـس     "سبحان". اند "تجليات"

  .اسم ها و اشاره ها پس از اوست
هر متحركي از درون آرزوي . است "ساكن". است "ثابت"اين جايگاه، 

 "جاذبـه "پس اين سكون و آرامـش داراي  . اين ثبات و آرامش را دارد
با ذكر . ذكر آرامش حقيقي است "سبحان"ذكر . اي شگرف نيز هست

آگاهانه اين ذكر، تمام درد و رنج ها كه ريشه در خواهش ها و آرزوهـا  
  .دارند پا به فرار مي گذارند

  .است "آگاهي خالص"ذكر سبحان، ذكر 
بـه   "خوديـت و خبـر  "شـوي،   "بـي خبـر  "و  "بي خود"چون از خود 

اين  "چو كشتيشان شكست دل بر تو بستند". سويت سرازير مي شود
  .كشتيها، منيت هاي من و تو هستند

نيست كه بخواهـد   "چيزي"آنجا كه . راه ندارد "مرگ"، "سبحان"در 
پس مرگ و زنـدگي  . "وراي زندگي"آنجا جائي است حتي . نابود شود

  .ما دون اوست
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بحا ". امكانپذير نيست "سبحان"طي االرض و طي السماء، بدون  نَ سـ
باشـي و بـي اصـطكاك از     "چيـز "تو نميتـواني  . ١"الذّي أَسري بِعبده

نـه  "امـا  . اين خالف قانون طبيعت خداست. عبور كني "چيزها"ميان 
آنگاه كه تمـام منيـت و طـول و عرضـش،     . به سادگي مي گذرد "چيز

 "چيـز "تمام انانيت و سـنگيني اش فـرو ريخـت، ديگـر وجـود تـو را       
سـيالي، تـو رونـده اي، آن هـم بـي هـيچ        تو. خطاب كردن، خطاست

و آنگاه تو در نقطه مقصد، دوباره شكل مـي گيـري،   . شاخصه مشخص
  پس . يرا مركب خويش كرده ا "نبودنِ من"تو . دوباره خودت هستي

. اول آيـه جسـت   "سـبحانِ "رمز و راز طي االرض و معراج را بايـد در  
  .است "سبحان"فاعل ماجرا آنست كه . اوست كه اين كار را مي كند

و  "ثابـت "تمام هستي و پديده ها دريافته اند، اين سبحان اسـت كـه   
آنها فهميده اند . باشد "ثابت"نمي تواند  "چيز"زيرا . است "نه چيز"

  .كه مركز كارها و تحركات كجاست و امور از كجا نشأت ميگيرند
ي    "پس خوب ميدانند هر صبح و شام چـه كننـد    هللاِ مـا فـ بِح سـي

ي االَرضِالسما ف و است  "نامتجلي"همان وجه  "سبحان" ."٢موات
  .است "تجليات"كه زير بناي تمام 

                                                 
  .سير دادپاك و منزه است آنكه بنده اش را  -1
  .آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح خدا را مي گويند -2
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اينجـا حتـي نـور نيـز     . بحث نور و ظلمت منتفـي اسـت   "سبحان"در 
. برداشته شود همـين جاسـت   "حجاب نوراني"آنگاه كه . حجاب است

منشـأ نـور    .صاحب نور را دريـاب . تو بدنبال نور و براق نيز نبايد باشي
  !كجاست؟

. اسـت  "سـبحان "در لغت، مفعول  "اهللا جلَّ جاللُه"اين . سبحان اهللا
 "سـبحان ". "تسبيح كرد تسبيح كردني خـدا را ": تقدير جمله اينست

و  "فعـل "اما . بخود بگيرد "فاعلي"مصدر است و مصدر ميتواند حالت 
 "جملـه ". نـامتجلي اسـت  . ناپيداسـت . تقديراً محـذوف اسـت   "فاعل"

. ، محل صدور و اساس كار است"مصدر"و . است "شبه جمله". نيست
و  "شـدن "فعـل بـدون مغـز،    . مغز فعل اسـت . هسته ي مركزي است

  .سبحان اهللا. "خود آي"پس به . ندارد "كردن"
كه در هر كجـا مـي بينـي و مـي يـابي، يـك        "متجلي ها"پشت اين 

نشـأ هسـتي   او م. اسـت  "احد". است كه فرد و يگانه است "نامتجلي"
تحرك ها، همـه از  . است و نيازمند هيچ تحركي نيست "ثابت"است و 

  .اوست كه بپا مي شوند
همـه  . نيست "چيز"از اوست و خود  "همه چيز". او مبدأ و معاد است

  .سبحان اهللا ١"كُرهاً او طَوعاً". راهي جز تسليم نيست. تسليم اويند

                                                 
  .چه بخواهند و چه نخواهند -1
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. هاي هستي بهـره بـرد  براي نيل به خداي سبحان، بايد از خلل و فرج 
  .اين سوراخ ها و شكاف ها، همان مجاري مهم اند

، شكاف ها را درياب، فاصله ها را بياب تـا از سـد حـروف    "كلمات"در 
بـه لحظـات    "صـداها "در . و قصدت را وراي آنها متمركز كني. بگذري

آنِ خاموشـي را   "نورها"در . را درياب "وقف ها". سكون آنها توجه نما
بـا  . اينها معابرند. ، آنِ سكوت را"فكرها"و در . ك را دريابچشم. بياب

بده . رفت و آمد كن. وصل آنها با فهم آنها، به حوزه نامكشوف وارد شو
براي رسيدن بـه  ! معابر زمين و آسمان را درياب. و بستان داشته باشد

را از اين  "قصد"و  "دعا"! بهره بگير "نامكشوف"از نقاط  "نامكشوف"
. از ديـواره هـاي آتـش عبـور كـن     . آتشـند  "ظهـورات "!   ببرنقاط باال

و آرامش ياب بـي هـيچ   . و در حوزه سكون مستقر شو. مجاري را بياب
  .خطري و حزن و اندوهي

. ، تو در اماني و هيچ تيري بسويت پرتاب نمي شود"نه چيز"در حوزة 
بـه   "چيـز "هيچ تيري از جـنس  . ذكر امنيت تام است "سبحان"ذكر 

 پس شياطين از هر نوع، دسـت شـان از  . حان رسيدني نيستحوزه سب
ذكر سبحان، ذكر موحدان و يكتاپرسـتان  . ضربه زدن به تو كوتاه است

چـون خـوب    اختـه و اين ذكر، تمام هستي را به تـب و تـاب اند  . است
را در خود شـكوفا   "نسبحا". بشنوي به جوش و خروش واداشته است

از ذهنيت ها، شرطي شدگي ها،  ر نشود جز آنكه دستو اين ميس. كن
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ايـن  . ولـو آنـي  . تو هم بايد پاك شـوي . داشته و دانسته هايت برداري
  .قانون هماهنگي است
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  الحمدهللا و

  
. اينها مقـام ديگـر دارنـد   . نه مدح است نه شكر  "حمد"اين 

و اين تجلـي ،  . يك تجلي بزرگ است. حمد، عين زندگي است
. است "وجه اهللا"،  "حمد"به تعبيري . خاص او و از آن اوست

  . خود را گذارده اي  "حمد"اگر تسليم وار زندگي كني، تو 
  

 "حمـد "پس دريافت سبحان به . است ارتباطيعطف است، پل  "واو"
و اگـر  . آتش بـر آفـاق و أنفـس مـي زنـد      "حمد"اين . منجر مي شود

چ چيز را نه باقي هي "يسبح الرَّعد بِحمده"تسبيح اش نكند  "رعد"
  ."ال تَذَرو و ال تَبقَي". مي گذارد و نه رها مي كند

هم خود را و هم همه چيز را در تماس بـا او نگـه داشـته     "حمد"اين 
او مبتدأ است و مرفوع و عالمت رفع، ضمه اي است كه حركتي . است

و سـكون   "آبـي "، كسـره  "بـادي "همچنانكـه فتحـه   . اسـت  "آتشي"
آب تمايل به پـائين دارد و  . در باالي سطح مي وزدباد . است "خاكي"

  .خاك جمادي است با سكون
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 "ستايش"او تمام . و از اين عشق، گُر گرفته است استعاشق  "حمد"
اسـت كـه تمامـاً از     "تجلي بزرگ"يك  "حمد". را به پايش مي ريزيد

نزد هر كس ديگر كه باشـد بـه آتشـش مـي     . فقط از آنِ اوست. اوست
قرار گيرند نميدانند كه خـود را   "حمد"ه ميخواهند مورد آنها ك. كشد

دوا بِمـالَم يفعلُـوا    ". در مركز آتش انداخته اند حمـوِنَ أن ي بـحي" 
دوست دارند مورد حمد قرار گيرند آن هم به خاطر كاري كـه نكـرده   (

. اسـت  "هسـتي سـازي  "خب، اين كار چيست؟ بنظر مـي رسـد   . "اند
هسـتي،  . زيـرا هسـتي وجـود دارد   . سـازد كسي نمي تواند هسـتي را ب 

هسـتي   حمد، مختصِ. برايشان وجود ندارد "حمدي"هست بنابراين 
  . همه حقيقت هم اكنون هست . ساز است كه وجود دارد 

آنچه كه ديگـران را شـامل مـي شـود     . اوست آنِبه تمامي از  "حمد"
  .حمد، خاص است خاصِ خاص. "حمد"است نه  "شكر"

زيـرا  . آغـاز وجـود اسـت    "الحمـد "هستي اسـت،   ثابت "سبحان"اگر 
اينجا خروش . سپاس و ستايش با سيالن حيات و بركت معنا مي گيرد

  .است جريان زندگي است



 مدرسه نامتعارف       162   

نيز چنين بود و  "آدم" براي. بود "الحمد"در آغاز حيات، اولين كالم  
رُ  ". اسـت  "الحمـد "آخرين كـالم نيـز   . آمده است "خبر"اين در  آخـ

  .كلمه شروع و كلمه پايان .١"لحمدهللاِ رب العالَمينَدعواهم أنِ ا
تنها اين اسم حمد است كه مرفوع است و هـر اسـم    "حمد"در سوره 

همـان  . اسـت  "حمـد "اينجا سـوره و قلعـه   . ديگري مجرور آمده است
  .آمده است "خبر"اين نيز در . است كه مرده را زنده مي كند

سـبحان اهللا  ! براي كيست؟! ؟ستايش با كيست! كه بايد ستايش شود؟
اصـالً  ! كاربردش براي كيست؟! ستايش به چكار مي آيد؟... و الحمدهللا

  !ترجمه ستايش درست است؟
هـر چنـد   . مدح چيز ديگريست. نيست "مدح"، "حمد"بايد گفت كه 

مـدح،  . اما حمد، مـدح نيسـت  . كه در حروف و عدد يكسان مي نمايد
ا و درباريان مدح سلطان مي شعر! اما حمد چيست؟. ستايشگري است

  !؟"حمد"اما ! گويند و صله مي گيرند
او . شـده اسـت   هسـتيِ متجلـي   "حمد". حمد، يك تجلي بزرگ است

هستيِ نا متجلي اسـت، حمـد    "سبحان"اگر . يك ستايشِ عملي است
ســبحان اهللا و . و ايــن حمــد از آنِ اوســت. آن هســتيِ متجلــي اســت

جز اين . ظاهر و باطن يكي است. استاين ظاهر و آن باطن . الحمدهللا

                                                 
  .آخرين سخن شان اينست كه الحمدهللا رب العالمين، قرآن -1
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و . و معشوق، خود اوسـت . پس او عاشق خويش است. باشد نفاق است
در خود فـرور رفتـه بـرون    . جز او كس ديگري نيست. اين عشق است

است كه طبيعت را مي  "الحمد"پس از وجود . و بسط قبض. مي شود
  .الحمدهللا. اين انعكاس انوار اوست. بيني

تو در خـويش وجـه نامكشـوفي داري كـه     . گونه استحال، وضعِ تو چ
وجهي نيز داري به ظهور رسيده كه بـر همگـان ظـاهر    . متجلي نيست

كـل مـن   "نكته اينجاسـت اگـر رابطـه    . هر چند كه تمام نيست. است
برقرار نشود، تو از حالت تعادل خـارج گشـته    "آن"و  "اين"بين  "كل
ايـن  . شـود  "تجلـي م"است و بايد  "حق"چيزي درون توست كه . اي

چنانچه آن را متجلي كنـي،  . اصالً براي همين آمده اي. وظيفه توست
تو حـق  .  نموده اي "إقامه"تو سپاسگزاري عملي داشته اي و صلوه را 

ايـن رونـد را   . ايـن داسـتان تـو و درون توسـت    . را ظهور بخشـيده اي 
ـ  "إقامه صلوه "و . گويند و باالترين ستايش است "إقامه صلوه" ي ب
  .ميسر نيست "حمد"

و ايـن  . عملي است از جنس حضـور . تجلي بزرگ، ستايش بزرگ است
و سـتايش  . حمد خاص، تمـامي سـتايش اسـت   . است "حمد"معناي 

  .دارد و يك مفهوم انتزاعي نيست "وجود"
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و منظور از اين  تجلي، . الحمدهللا كه ميگويي نمادي است از اين تجلّي
  .با تمام وسعت آن است "هستي"

! اسـت  "هسـت "را ذكر كرده اي و در هستي، "هستي" ،تو با اين ذكر
و  "اسـماء "، ذكر قدرتمندي اسـت و از ايـن منظـر همـه     "الحمد هللا"
  .را در برگرفته است "صفات"

كسي است كـه  و تسليم، . دارد "تسليم"الحمدهللا، سراسر رنگ و بوي 
بـه  را  "عشق"اين ذكر، يكجا . ندارد "خويش"معشوق  روي جز سوي

  .وفور در خود نهان داشته است
ايـن   .نـاب تقـديم تـو    هست .تو هستي به تمامي از آنِ يعنيالحمدهللا 

  .اي خدا .خود تويي اي هست جاودان "هست"
. بهـره منـدي اسـت    "تسليم"زيرا . است منديبهره  ،الحمدهللا، يكسره

  .الحمد هللا پادشاه اقليم وجود در لباس بندگي است
آن اشـاره  . اولين آيه است پس از بسم اهللا. ور استالحمدهللا، اولين ظه

نور ذات . دوگانگي نيست ."واحد"هر دو  به ذات است اين به تجلي، و
  .الحمد هللا رب العالمين. است و اين نور، عرضي نيست در خود اوست
هيچ حمـدي بـدون اهللا،   . تو الحمدهللا كه مي گويي، اهللا را نيز گفته اي

  .اين نور را از منبع آن جدا دانست مگر مي توان. حمد نيست
تو كه را ستايش مي كني؟ رو سوي كه . حال دوباره بر گرديم سراغ تو

  داري؟ ظهور كه در سينه مي پروري؟
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آگاه شوي و آنرا آگاهانه ذكر كني، بي شك آتش از  "الحمدهللا"اگر به 
 "الحمـد "زيرا تو رد امانـت كـرده اي و   . زندگي ات رخت بر مي بندد

حمد را با حرارت و آتش رابطـه اي تنگاتنـگ اسـت و    . خداستخاص 
حيـات بـي ايـن دم گـرم     . نشانه هايي از حروف و عدد گواه اين اسـت 

  !آنچه خاصِ خداست دست ديگري نبايد باشد. امكانپذير نيست
بر زبان آوري اما نسبت به حق و ظهور آن بي توجـه   "الحمد"چنانچه 

ذكر تو نباشـد چـه بسـا از منظـر      باشي و در يك كالم، آگاهي در اين
و دروغگو را خيري نيست و رد امانتي در . آسمان به دروغ متهم شوي

تو را از جمود رهـائي نبخشـيد ريشـه     "الحمدهللا"اگر ذكر . كار نباشد
  .اش را در اين عدم آگاهي بجوي

حقيقت آنست كه ذكر اذكار چون بر طريق راستي و درسـتي نباشـند   
  .وبال گردن مي شوند

ن كَثيـرٍ  "با اين وجود ، خداي سبحان  عفُو عـاز بسـياري از ايـن    "ي
تـو، كـه بـه زعمـت      "اذكـار "و چون بخواهد از . نكات دقيق مي گذرد

كارهاي خوب تو محسوب مي شوند، حساب كشـد، آدمـي بـي شـك     
هـاي كسـي، او را وارد دوزخ كنـد     "اياك نَعبد"چه بسا . مقهور است

و اين دروغ با آنكه در . او را بنده نبوده است چه خوب ميداند كه فقط
  .است وبال گردن است "ذكر"لباس 
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اذكار الهي، راست و درست اند پس زبان و قلبي راست و درسـت مـي   
اين اذكار بر زبان رياكاران و مزوران، تيرهاي آتشيني است كـه  . طلبد

ز نـام  هيچكس نميتواند ا. بر پيكره شان وارد مي شود و خود نميدانند
هاي خداوند، سوء استفاده كند چه اگر چنين شود تـاوان سـنگيني را   

و . اسـت  "توكـل "در ذكـر الحمـدهللا، نهايـت    . پرداخت خواهـد نمـود  
تو همه چيز را واگذار كرده اي و از اين واگذاري، . اوج آرامش "توكل"

تو رضايت خويش را آگاهانه به كائنات اعالم ميكني و ايـن  . خشنودي
فهم و درايـت بـا الحمـدهللا شـكوفا مـي      . است "سپاس"ترين خود باال

آنكه توفيـق  . تو سبك مي شوي چون سنگيني ها فرو ريخته اند. شود
و اُفَـوض أمـرِي الـي اهللاِ انَّ اهللاَ بصـيرٌ     "تالوت عملي اين آيـه را  

است، "الحمد هللا"را داشته باشد بدون شك ذكرش  ١"بِالعباد  
التـائبونَ  ". ي هـاي بـارز اهـل ايمـان اسـت     بـودن از ويژگـ   "حامد"

رُونَ     ونَ اآلمـونَ السـاجِد عـونَ الراكحونَ السائدونَ الحامالعابِد
 اهللاِ وودــدحظُونَ لالحــاف نكَــرِ وــنِ المونَ عالنّــاه و عروفبِــالم

  ٢"بشّرالمؤمنينَ

                                                 
  .كار خويش را به خدا واگذار مي كنم زيرا خدا نسبت به بندگانش بينا است -1
روزه دارانند ركوع . كنندگانند، پرستندگانند، ستايندگانند توبه) از ويژگي هاي اهل ايمان اينست كه( -2

كنندگانند، سجده كنندگانند، امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكرند و حافظان حدود الهي اند 
  )112توبه . (و مؤمنان را بشارت ده
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ن را بـه صـاحب اصـلي آ    "حمد"كسي است كه امانت بزرگ  "حامد"
. "حمد، خاص اوسـت "چه نيك مي داند . رد مي كند "رب العالمين"

و اين دست مايه ي رب العالمين، بي شـك، دسـت انـدركار تربيـت و     
ت دارد  . ربوبيت است ر و شـدن،   "حمـد "بـا  . حمد، مقـام ربوبيـتطـو ،

بــي ايــن . امكانپـذير اســت و بـدون آن ســلوكي در كـار نخواهــد بـود    
  !كجا ميروي؟ "ستايش"

را ميتوان به مخلوق اعطـا   "شكر". است "شكر"برتر از  "ستايش"اين 
اما حمد را جز به  ١"من لَم يشكُرِ المخلُوقَ لَم يشكُرِ الخالقَ"كرد 

همين راز است كه آدمي را به . خداوند به ديگري نميتوان تقديم نمود
  .رهنمون مي شود "حمد"وجود اسراري 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .آنكه از مخلوق تشكر نكند از خالق تشكر نكرده است -1
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  و الاله االاهللا
  

نگي، بي فهم و بي دريافـت آن، رهـايي امكـان پـذير     بي يگا
يگانه انديشي، يگانه خواهي، و براي يكي عمل كردن، . نيست

  . اساس كار است
  

اسـت و   "اله"به تعبيري يعني فقط يك . ي جز اهللا نيست "اله"هيچ 
. اهللا اسـت  "نامش"ساده تر آنكه اين خدا كه يگانه است . آن اهللا است

يعنـي اهللا يـك اسـم خـاص     . شرط است "يگانگي"پس در مفهوم اهللا 
  .است براي خدا، با پيش شرط يگانگي

با آنكه اهـل لغـت وجـوه مختلفـي را در مـورد      . اسم اهللا از اسرار است
بافت كلمه اهللا بر شمرده اند، اما بايد اذعان داشت هيچكـدام خـالي از   

رار بهترين راه همانست كه اين كلمـه را در حـوزه اسـ   . اشكال نيستند
بـر سـرش    "ال"ي اسـت كـه    "اله"نميتوان پذيرفت كه اهللا .  ببينيم

چه اگر اين را بپذيريم بدان معني اسـت  . آمده و آنرا خاص كرده است
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بـر   "ال"همان هايي كـه  . كه خداهاي غير خاص ديگري موجود است
  .سرشان نيامده است

 را اسـم عـام خـدا در هـر     "الـه "بنظر ميرسد بهترين راه اينسـت كـه   
اش بر شمرد و اهللا را اسم خاص و اكبـر   "صفتي  "و  "اسمي"صورت 
  .بزرگ تجلي ذات. او بدانيم

در حقيقـت همـان اهللا اسـت و اهللا     "تجلي"و  "اسم"بدين صورت هر 
سـميع و بصـير،   . اين به شيوه قرآن نزديكتر است. همان اسم يا تجلي

  .اهللا است، همچنان كه فتاح و عليم، اهللا است
نظر از مباحث اسمي، اين سئوال پيش ميĤيـد كـه خـود اهللا    اما صرف 

خالق همه چيز اسـت و بـر همـه چيـز      "اهللا": كيست؟ قرآن ميفرمايد
 "اهللاُ خالقُ كُلِّّ شَيء و هو علي كُـلِّ شَـيء وكيـلٌ   ". وكيل است

در  "كل من كل"وكيل مقدار عددي اش با اهللا برابر است پس موازنه (
  .)ظر معنا هم از نظر عددي برقرار مي باشد اين آيه هم از ن

نيـز   "اسـم ذات "، لـذا آنـرا   .اسم اهللا، اشاره به ذات باري تعـالي اسـت  
زيرا اسـم، آنگـاه   . است "تجلي ذات"پس از اين منظر، اهللا . دانسته اند

اهللاُ نـور  ". همين نكته را قرآن اشاره دارد. اسم است كه متجلي باشد
  .مصداق بارز تجليت است "نور"و  ١"السموات و االرضِ

                                                 
  .و زمين استاهللا، نور آسمانها  -1
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. اسـت  "ذات"و اين نور از خود . تجلي اهللا، تجلي ذات است بي واسطه
  .پس مقدم و مؤخر معنا ندارد. و چيز جدا نمي باشد

نيز يك اسم پنهان دارد كه راز آشـنايان بـه ايـن نكتـه      "اهللا"اما خود 
ن اسـم  ايـ . به اين اسم اشاره است "بسم اهللا"وقتي ميگويي . واقفند

. از ديدگان پنهان گشته است "بسم اهللا"چون همزه نامرئي اسم در 
در سـوره  . وجود نـدارد  "بسم"زيرا هيچ دليل لغوي بر حذف همزه در 

عيان گشـته   "همزه"اين  "فَسبِّح بِاسمِ ربِّك العظيم"واقعه در آيه 
در سوره حمد، آن هـم بالفاصـله پـس از     "الحمد"شايد حضور . است
رجـوع شـود بـه شـرح     ! (اهللا الرحمن الرحيم، گره از كار بگشـايد بسم 

  )حمد در كتاب روح رباني 
وقتي تو زبان به الاله االاهللا مي گشايي، هر نوع عبوديـت غيـر را نفـي    

پس شايسته است كه راست بگويي و جز او بنده كس و چيز . كرده اي
  .ديگري نباشي

يرا خود ميدانند كه بندگان زر ال اله اال اهللا گفتنِ بسياري دروغ است ز
پس آنكه رسـول  . و با دروغ، كسي رستگار نمي شود. و زور و تزوير اند

بايد بر اسـاس معرفـت و    ١"قُولُوا ال اله اال اهللاَ تُفلحوا": گفت) ص(
زيـرا  . جز اين باشد از رستگاري بعيد به نظـر مـي رسـد   . خلوص باشد

                                                 
  .ي جز اهللا نيست تا رستگار شويد "اله"بگوئيد كه هيچ  -1
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 "توحيـد عملـي  "اينجـا   .١"تَفعلُونَلم تَقُولُونَ ماال": قرآن ميفرمايد
آن كه به ال اله االاهللا ايمان دارد، عمل و رفتارش نيـز  . شكل مي گيرد
  .عمل به توحيد، خلوص هر كاري است براي خدا. گوياي آن است

ال اله اال اهللا يعني اينكه خداي من پول نيست، خداي من مقام نيست، 
خداي مـن،  . نيست خداي من شهوت نيست، خداي من حتي آبرو هم

آنكه اين را بفهمد، نجات يافته و رستگاري . خود خداست خداي يگانه
  .را در آغوش گرفته است

با ذكر ال اله اال اهللا تو تاثير گذاري هـر چيـز ديگـري را از زنـدگي ات     
. را مـي شناسـي   "مـؤثر "و فقط همين يك . نفي كرده ، بيرون ميراني

  ٢"اهللاُ ال مؤثَّرَ فيِ الوجود االّ"
زيـرا در يگانـه   . راه بي شبهه اسـت . ال اله اال اهللا، صراط مستقيم است

. بيني و يگانه انديشي، تـو راحتـي و در نهايـت آرامـش بسـر ميبـري      
اضطرابها و سـرخوردگيها مربـوط بـه چندگانـه بينـي هـا و چندگانـه        

  .انديشي هاست
امـر يگانـه    بـه  "تسـليم "زيرا . ال اله اال اهللا، شعار تسليم شدگان است

هر كـه در هـر   . تسليم به چندگانگي امكانپذير نيست. محقق مي شود

                                                 
  .چرا چيزي را مي گوئيد كه به آن عمل نمي كنيد -1
  .هيچ مؤثري در عالم وجود جز خدا نيست -2



 مدرسه نامتعارف       172   

 "فـوز عظـيم  "عالمي يگانه پرست باشد يك برنده واقعـي اسـت و بـه    
  .درست يافته است

در ال اله اال اهللا تمام ظهورات و تجليات، به خدا نسبت داده مـي شـود   
بـزرگ   يك ظلـم  "شرك"و . باقي نمي ماند "شرك"پس جايي براي 

  ."ظيمع لمظُلَ ركالش نَّا". است
ذكر ال اله اال اهللا، معرفت مي خواهد و اين معرفت با شهادت امكانپذير 

براي همين است . باشد "شاهد"كسي مي تواند گواهي دهد كه . است
شاهد كيست؟ آنكـه در  . را بكار برده اند "اشهد"كه در اين مورد فعل 

تو بايد ! ود به زندگي و عالم وجود بنگريتو بايد خ. صحنه حضور دارد
  !شاهدش شوي 

از بالتكليفــي و . راه تــو را روشــن مــي كنــد. ال الــه اال اهللا، نــور اســت
پر از آگاهي است . ال اله اال اهللا، جواب سئوال است. دربدري مي رهاند

  .ديگر سئوالي نيست "آگاهي"و در 
گراني ها، نا اميدي ها و ال اله اال اهللا، يعني خداحافظ اي تشويش ها، ن

ال اله اال اهللا يعني اصل پيش من اسـت هسـتي نـزد مـن     . نامرادي ها
  .است
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نـه  . بـوده اسـت   "حـال "است هميشه ذكـر   "حال"ال اله اال اهللا، ذكر 
. يا االن نيست و در آينده خواهد بـود . اينكه گذشته بوده و االن نيست

  .في الحال ال اله اال اهللا
پس از هيچ . اال اهللا ميگويي كه با يك نفر طرف حسابم تو با ذكر ال اله

  .تو با يكي هستي، همواره بوده اي. كس جز او باكم نيست
 "صـلح "و در . بسر مـي بـري   "صلح كل"در  "ال اله اال اهللا"تو با ذكر 

  .همه چيز در خدمت است
شفاست زيرا چيز ديگري نيسـت كـه تـو را بيمـار      "ال اله اال اهللا "در 
  .نها بيماري تو، اوست كه آن هم عين شفاستت. كند

تـو منحصـر   . يـي چـون نيـك بنگـري     "ال اله اال اهللا"تو خود مصداق 
  .بفردي

ال الـه اال اهللا،  .ال اله اال اهللا رمز بهشت است از اين بهشت بيـرون مـرو   
الاله االهو، الاله اال انت، ال اله اال انا كه در قرآن آمده است همه اوست 

  .ي نيست "اله" زيرا جز او
بايد گفت كه مشكل اساسي بشر در عدم يگانه بيني، يگانه انديشـي و  

بشر امروز مشوش است، پريشان اسـت و  . در نهايت يگانه پرستي است
او نميداند كـه يگانـه دواي او در عصـر    . در چه كنم به دام افتاده است

 آنها به همه چيز متمسك مـي شـوند جـز   . بالتكليفي ها، توحيد است
  .آنكه بايد
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هميشه اينطور بوده است، آنكه ظاهر است و هميشه با ماست، گم مي 
اصلي است كه هيچ اصـل ديگـري هـم    . توحيد، اساس كار است! شود

تمام اصول ديگر تقدس خـود را از توحيـد گرفتـه    . عرض با آن نيست
بشر امروز مشكل توحيد دارد و تا ايـن مشـكل حـل نشـود هـيچ      . اند

  .ي كارساز نبوده و نخواهد بودداروي نجات بخش
هر پيامبري كه آمد ما را به همين اصل رهنمون مي نمود اما هـر بـار   

را بـه   "مقدس تـرين "ديري نمي گذشت كه دوباره اين انسان ناخلف، 
  .شرك مي آلود و هر بار بيش از پيش متضرر مي گشت

و بزرگتـرين  . نشـانه هـا دارد  . توحيد يك امر موهوم و خيـالي نيسـت  
در  "حجـت حـق  ". شانه آن براي ما زمينيان در همين زمـين اسـت  ن

همچنانكه علي . تجلي توحيد بر زمين است. روي زمين، آيه حق است
ن    ":در آن حديث مشهور توحيدي خود گفـت ) ع(بن موسي  أنـا مـ
موهـوم و يـا   . و اين شرط، ديدني و دريافت كردني اسـت  ١"شُروطها

بـي  . در كـار اسـت   "حجتـي "هـر زمـان بـراي توحيـد     . ذهني نيست
و چـون  . را بايـد دريافـت   "تجلي حق". امر محقق نمي شود "حجت"

ايـن تجلـي حـق در لبـاس انسـاني      . انسان بخواهد برايش شدني است

                                                 
  .من از شروط آنم -1
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همان است كه در هر دوره وجودش بر روي زمين ضروري است، ايـن  
  .زندة سرپا گفته مي شود،  "حي"همان است كه به آن 
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   اكبرو اهللا
   

غم . باشي ، همه چيز كوچك مي شود "بزرگترين"وقتي تو با 
فهـم  . و غصه ها و تمام شرور به آني پا به فـرار مـي گذارنـد   

  .  جايي براي چيزي باقي نمي گذارد "اكبر"
  

. نيسـت  "چيـز "او كـه  ! از چه كسـي؟ ! از چه چيز؟. خدا بزرگتر است
  !كدام كس؟

او . ه در ذهـن داري بزرگتـر اسـت   او از هر وصفي و از هـر پنـداري كـ   
اين تويي كه همواره در چنگال . محال است كه به ادراك تام تو درآيد

در هيچ طبقه اي چنـين  . "محاط"است و تو  "محيط"او . ادراك اويي
و محو شـده چـه   . ادراك تامي ممكن نيست، جز آنكه در او محو شوي

و اگـر  . ويـد براي گفتن دارد چنين كسي دگر خود نيست تا چيزي بگ
  !هنوز من است و پيرو دوئيت. چيزي بگويد، محو نيست

ايـن نيسـت كـه خـدا در ميـان چيزهـا،        "اهللا اكبر"معناي حقيقـي  
كه را با كـه  . اين سنجش باطل است. اين شرك است. بزرگترين است

اسـم اسـت كـه در     "اكبـر ". خودش اسـت  "اهللا اكبر"! مي سنجي؟
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ايـن  . "اهللا، اكبـر اسـت  "د كه مي ده "خبر"جايگاه خبر نشسته پس 
همه . كس ديگري نيست. از هر اسم ديگرش بزرگتر است "اسم ذات"

. است كه بزرگتـر اسـت   "جامع"اين اسم . خودش است "اسماء"چيز، 
است و رازها را بايـد پـذيرفت و    "راز"و اين اسم،  "ولَذكرُ اهللاِ أَكبر"

  .در آن شناور شد
معمـا چيـز   !. راز كـه معمـا نيسـت   . نه اينكه به حل آن همت گماشت

 "حـال "بايـد   "راز"بـا  . شود معماست نـه راز  "حل"آنچه . ديگريست
مـي   "مسـتان "اين نكته را . راز براي همين است. شد "مست"كرد و 
  .فهمند

آنانكه تالش كردنـد تـا آن را بـه گونـه اي     . نيز يك راز است "حيات"
نمي بيني هنوز كه  مگر. تعريف كنند همگي به بن بست وارد آمده اند

هنوز است مردمان مي پرسند زندگي چيست؟ اگر حل شده بـود كـه   
پس ايـن يـك   . اما هست. ديگر چنين سئوالي نبايد وجود داشته باشد

. را همانگونه كه هست بپذيريد و در آن شناور شويد "راز". است "راز"
  .از آن لذت ببريد چه اينگونه شما با آن يكي مي شويد

تـو در او شـناوري امـا    . نـه دور كـه نزديـك   . ز بزرگ استخدا، يك را
  .همواره از چيستي و چگونگي اش بي خبر
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اين روند . هر خبري كه بشود باز بي خبري هاي تازه اي رخ مي نمايد
امـا ايـن دو هرگـز مسـاوي     . هم ميداني هم نميـداني . راز بزرگ است

. ه هاسـت نمي دانم هاي تو در هـر سـيري، بزرگتـر از دانسـت    . نيستند
  .بسيار بزرگتر

در اين مسير گام نهاده اي، و با هر گام، دانسته هـا   "اهللا اكبر "تو با 
دوبـاره در  آنگاه . كوچك و كوچكتر مي شوند، تا محو شوند تو ذهنيات

را  "بزرگتـر "تـو بايـد ايـن    . طبقه اي ديگر همين روند تكرار مي شود
اسـت كـه    "يگانه" اين. همواره تجربه كني تا خالص و خالص تر شوي

قياس هـا بـه دو يـا    . قياس نيست "يگانه"در  است زيرا " بزرگترين"
  .اينجا كه حرف از دو يا چند نيست. چند چيز بر مي گردند

با اين ذكر بايـد هـر   . ، درايت و فهم تو را مي رساند "اهللا اكبر "ذكر 
 ايـن ارزشـهاي  . آنچه را كه مسـتقالً ارزش مـي پنداشـتي، فـرو ريـزد     

. غين همان حجاب ها هستند كه يكي يكي بايد محو و نابود شونددرو
 "وجـه اهللا "همگي بايد هالك شوند تا فقط . اينها نقاب هاي كاذب اند

ايـن رونـد   . آخر االمر نيز همين چهره است كه بـاقي مـي مانـد   . بماند
  "1كلُّ شَيء هالك االّ وجهه". است "اهللا اكبر "كاركرد 

                                                 
   .هر چيز نابود شدني است جز وجه او  - 1
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. هاي بزرگ، در انتظار ظهـور ايـن وجـه تـام انـد      در عصر حاضر، روح
همين ظهور است كه باعث مي شود باطـل رخـت    "قيامت"وجهي از 
  .شود "زاهق"بر بندد و 

بيـابي، همـه    "بزرگتـرين "وقتي كه از درون و برون، خود را غـرق در  
و تمـام آنچـه را كـه گرفتـاري مـي      . چيز كوچك و بي مقدار مي شود

اهللا  "بـا  . برفـي آب شـده و زايـل مـي گـردد     پنداشته اي چون دانـه  
هم مرگ و هم زنـدگي  . مي ايستي "زندگي"و  "مرگ"بر فراز  "اكبر

تو بر فراز هر دو قطب، آشيانه كرده اي . هر دو زير پاي تو خواهند بود
  !اين است بزرگترين. جايي كه هيچ تضاد و كشمكشي وجود ندارد.

ن اهللا و الحمد هللا و ال اله اال بايد مسير سبحا "اهللا اكبر "براي گفتن 
بدون طي اين مسير و فهم آن، اهللا اكبر فقـط در قالـب   . اهللا، طي شود

ايـن  . يك شعار باقي مي ماند حال آنكه اهللا اكبر يك شعور تـام اسـت  
 منطبق ،چون دايره اي است كه نقطه آغاز بر پايان. مسير حيات است

شـان ميدهـد زيـرا خـدا     اين ذكر بدون شك مسير انسان را ن. ميگردد
ما بايـد خـود را بـه    . او هست همانكه هست. هدفي را دنبال نمي كند

  .نزديك و نزديكتر كنيم "هست"اين 
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  سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر
  
  

سلوك جز اين .  اين مسير را اگر طي كني سلوك كرده اي 
خوبان هر چه . ن اين مخلص كالم است و چكيده قرآ. نيست 

  .گفتند در همين مسير يافته اند
  

ذكـر غـم و   . و شـادماني اسـت   سراسر، فرح. اين ذكر، ذكر نشاط است
ذكر سير و . ذكر اميد است و پيروزي. ذكر مصيبت نيست. اندوه نيست
  .رسيد با اين ذكر رسيده است "بودن"آنكه به . سلوك است

قـديم كنـي، بـه يگـانگي     بگذري، حمد را ت "نه چيز"مگر مي شود از 
و ! اقرار نمايي و بزرگترينش بر شماري اما از نشـاط بـه وجـد نيـايي؟    

  !آزاد نگردي؟ !نشوي؟ "خالص"
تو با ايـن ذكـر اسـت    . مسير آزادي معنوي است. اين ذكرِ رهايي است

كه به آگاهي مي رسي و تمام كالبدها را كه چون غل و زنجيـر عمـل   
منحصر بفـردي خـويش سـكني مـي      ي ري و در خانهمي كنند مي د

  .اين بزرگترين مانتراي هستي است .گزيني
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جـوابي اسـت بـراي سـئوال زنـدگي      . اين فهم هستي است بـه اسـرار  
اين مسير توست، تويي كه همواره دغدغه بـودن  . چيست و كدام است

خـود را در ايـن ذكـر    . اين ذكر براي تـو نـازل شـده اسـت    . داشته اي
  .درياب

. هم شروع است هم پايان. يك است. چهار نيست. تواحد اس ،اين ذكر
كـه   تعلقـات را بـزداي  . پايـان آن  "اكبـر "اول ذكر اسـت و   "سبحان"

  . پيروزي بزرگ بر در ايستاده است
  .پس رهرو باش، به آني رسيده اي. اين ذكر، هم راه است هم مقصد
. جنس اصلي است. است "روح مصور"آنكه اين ذكر در او متبلور شد، 

. تو وقتي اين ذكر شـوي حـق را ظهـور بخشـيده اي    . برنده واقعييك 
و اگـر نتـواني در زنـدگيت، حـق را ظهـور      . زندگي يعني ظهـور حـق   

ال يموت فيهـا  ". بخشي در چرخه مرگ و زندگي دست و پا خواهي زد
قـائم  . و اگر موفق شوي بر فراز اين چرخه خـواهي ايسـتاد   "و اليحيي

 و ايـن نكتـه را دريافـت    "حـالج ". ين اسـت قيامت همـ . خواهي شد 
  .دوراز چرخه مرگ و زندگي بيرون  آن شيوه خواست با

تو طـواف خـويش را بـا سـبحان آغـاز      . اين ذكر، چها ركن كعبه است
حـج  . همـين مسـير اسـت    "حـج ". كردي و با اهللا اكبر خـتم نمـودي  

  .نمايش تسبيحات اربعه است به تصوير
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و جز كفني بر تن نداري، آنگـاه كـه بـا     آنگاه كه لخت و عور مي شوي
داشته ها خداحافظي مي كني و پشت سر انداختني هـا را پشـت سـر    

  .مياندازي ، تو در حوزة سبحاني
تو نميتواني با ذهنيـات و  . اين لخت و عور شدن براي ذهن نيز هست 

خـود را از درون و  پـس  . شرطي شدگي هايت پا به حوزه اسرار گذاري
  .و حج آغاز نمابيرون خالي كن 

ختم مي شود كـه   "بزرگترين"زندگي، به آن  زندگي، اين راه اين حجِ
وصف ناپذير است و به زبان نمي آيـد و هـر تفسـيري بـرايش نـاقص      

تـو يكـي وارد بهشـت شـو     : گفتـه شـد  ". تو با اين ذكر برده اي. است
كاش قوم من حقيقت را درك مي كردنـد كـه   : گفت) وقتي وارد شد(

م مـرا آمرزيـد و مـرا در زمـره انسـانهاي گرامـي و بـا ارزش        پروردگار
چهـارم كـار را    "رجـل "آمده انـد، و   "رسول"در اينجا سه . "١درآورد

 "اهللا اكبر" اين حج به. توست "أحسن"حج تو، مسير ! تمام مي كند
  .درست مثل تسبيحات اربعه. ختم مي شود

ين جـا از  است و شهيد كسي است كـه از همـ   "شهيد"اين ذكر، مقام 
  .جا مي گيرد "روح"تمام كالبدها اعم از جسمي و ذهني گذشته و به 

                                                 
  27-26يس   –فر ربي و جعلني من المكرمين قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غ -1 
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نه تنها درد ندارد بلكه شيرين  اين چنين است كه هر ضربه بر پيكرش
فَتَكُـونُ  ". تر از آبي گوارا در يك روز تابستاني گرم جلـوه مـي كنـد   
ي   الضَّربه و الطَّعنَه علَي الشَّهيد اهونَ من شُربِ الما البـارِد فـ ء

  ."اليومِ العاصف
قالب ها را رهـا كـرده و آزاد   . او از هر چه گذشتني است گذشته است

. او شرطي شده نيست پس از القاءات ايـن و آن آزاد اسـت  . شده است
  .درد و رنج مربوط به طبقات مادون اين مقام است. يك آزادي مقدس

ر داشته باشد جـز  حضو "ما وقع"به كسي گويند كه در  "شاهد" بدان
بسيار مهـم   "حضور آگاهانه"ن پس اي. اين باشد او را شاهد نمي نامند

دهـي،   "شـهادت "تو بايد به اين ذكر . و نقش تعيين كننده دارد است
براي همين اسـت  . داشته باشي "حضور"پس بايد در تسبيحات اربعه 

ن ال أَعلَـم أ "تو نمي گويي . "أعلم"است نه  "اشهد"كه فعل اين ذكر 
أشـهد أن ال الـه   "بلكه مي گويي . اين مقامي ديگر است "اله االاهللا
و ايـن   .پس بايد اين شهادتي كـه مـي گـويي درسـت باشـد     . "االاهللا

پس با روح . داشته باشي "حضور"درست نخواهد بود مگر آنكه در آن 
ذكر تو، حقيقـت   اين چنين كه شد. نجان، خوب ببين و نظاره اش ك

  .ذكر است
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دهد، شـهادتش از نظـر    "شهادت"نداشته باشد اما  "حضور"كه  كسي
تكـرار ميكـنم ايـن    . هر دادگاهي دروغ محسوب شـده و باطـل اسـت    

  .حضور آگاهانه بسيار مهم و عاملي تعيين كننده است
مصداق ذكر تسبيحات  ١"تَخَلَّقُوا بِاخالقِ اهللا"انسان بايد طبق قاعده 

او حتي نيازمنـد ذكـر نمـي    . نيست خدا به چيزي نيازمند. اربعه گردد
. بلكه اين انسان است كه براي تعالي خود نيازمند اين ذكر است. باشد

و اين چگونـه ممكـن   . بايد مصداق اين ذكر گردد "بودن"انسان براي 
از هـر  . پـاك شـوي  . شـوي  "سـبحان "ابتدا تو بايد وارد حوزه ! است؟

اي پيشـين تخليـه   آالينده اي منزه گردي، بايد خود را از ذهنيـت هـ  
كني و از عملي كه ريشه در منيت تو دارد دست بشويي، بايد سـبكبار  

تـو بايـد   . در اين حوزه هيچ باري را الزم نيست به دوش كشـي . شوي
خود را بـا اراده هسـتي    "اراده"خود چشم بپوشي و  "اختيار"حتي از 

يك . شوي "كودك"تو بايد . تو اينگونه وصل مي شوي. تعويض نمايي
معصوم" كودك" .اين تنهـا  . رجوع كني "اولين" تو بايد به معصوميت

  .راه در اختيار گذاشتن خود است

                                                 
  .خود را به اخالق الهي آراسته كنيد -1
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معصوم و معصومين كيانند؟ آنكـه دسـت از اختيـار خـويش شسـته و      
او از خود اختيـاري بـروز   . اراده الهي را بر ارادة خود ترجيح داده است

  .استنمي دهد؛ بلكه مجرايي براي اختيار الهي گشته 
او چنان از خواست و منيت خويش پاك اسـت كـه بـي چـون و چـرا      

از اين وجـود خـالي از هـر آالينـده،      ،مجراي حق شده است پس حق
يعنـي قـدم اول ايـن ذكـر      "سبحان"اين كيمياگري . جاري مي گردد

  .است
ستايش فقـط بـه   . از آنِ اوست "حمد"وقتي  قدم اول اجرا شد آنگاه، 

و هيچ چيز و . اين اوست كه همه كاره است. خداي سبحان بر ميگردد
قدرتمنـد،   "حمـد "ايـن  . هيچ كس در اين امر شراكت نداشته و ندارد

و بـي  . با آن سامان گرفتـه اسـت   "امر". هستي ساز و نگهدارنده است
ات "هسـتي "آنگاه كه چنين شد يعنـي  . شك از آن او، و خاص اوست

، شعله اي بر خواهد ظهور يافت، در وجودت نوري افروخته خواهد شد
. هـيچ خـدايي جـز او نيسـت    . كشيد، و تمام الهه ها را خواهد سوزاند 

همه تجلي ها، پس ميروند و تو در يگانگي فـرو مـي   . "ال اله اال اهللا"
جريـان توحيـد در وجـودت جريـان     . شده اي "موحد"تو اكنون . روي

نسـبت  تو دگر آن كسي نيستي كه كارها را بـه ايـن و آن   . يافته است
تـو يگانـه و فـردي، و خـود را بـا      . ميداد و در چه كنم بدام افتاده بود
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تشويش ها و اضطراب ها، تمام چه كـنم  . در وحدت مي يابي "يگانه"
حـال، دريافتـه اي كـه    . شـده اي  "آگاه"تو . ها، پا به فرار گذاشته اند

هـيچ توصـيفي    ."اهللا اكبر". از هر پندار و وصفي بزرگتر اسـت   "او"
چيز جـز وجـود متعـالي او     هر. واند حق بزرگيش را وصف نمايدت نمي

تو با يك نفر طرف حساب شده اي، كس ديگري جـز  . محو شده است
تـو تجليـات را پـس زده اي حتـي از     . هيچ وقت نبوده است. او نيست

سـبحان  "تو توانسته اي مصداق ذكر . حجاب هاي نوراني گذشته اي
ايـن ذكـر برتـو    . شـوي  "اهللا واهللا اكبر اهللا و الحمد هللا و ال اله اال 

  .مبارك
خلَص حرفتمام ماجراها . قرآن است اين ذكر، مسير واقعي زندگي و م

اين را بگير و جز . داستان همين است. در همين ذكر خالصه مي شود
نجـات  . تئوري نيست، كاربردي اسـت . برد همين است. اين را رها كن

هر آنچه بزرگان گفته . ذكر استهمه چيز در همين . است و رستگاري
اين مسير انسان است همـان صـراط   . اند وجهي از شرح اين ذكر است

  .را درياب و در خويش شكوفا كن "ذكر واحد" اين. مستقيم
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