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 آگاهيعمق هفت 

  
  
  
  
  

آن گاه بـا انگشـت اشـاره سـه     . كشيدسه دايره متداخل بر خاك 
و ، دومي بين مركز و محـيط ، اولي در مركز دايره .به بر آن زدضر

  . سومي بر محيط
بود اي  اكنون چشمه .حجاب كنار رفته بود .ما دگر در بيابان نبوديم

او شـاگرد  . دريافتم كه مـن و او تنهـا نيسـتيم    و. و سرزميني سبز
شـباهتي   .»پيشاني بلند«كوتاه بود و . گري داشت از جنس ديگردي

فهمم در آن  مي حال. نمود نمي با من نداشت اما نزديك بود و غريبه
چه كسي ، كرد نمي گفت ولي به من نگاه مي كه استاد سخنها  زمان
  !داشت تأكيدنگريست و رو به سوي كه  مي را
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 تفــكر

ف به سـرزمين سـبز   مشر، كنار چشمه، كم شيب كوهي ما بر دامنة
بيابان قبلي به كلي محو شده است و حرارت آفتاب ديگر . ايم نشسته
  . اينجا جايي دگر است در دل جاي قبلي .رساند نمي آزار

احسـاس تشـنگي پـس از آن     .افتـاد  چشمه نگاهم به آب جوشان
اختيار به آب چشـمه   بي باعث شد تا دستانم را، گردي طوالني بيابان

اسـتاد دسـتم را   . اما به دهانم نرسيد. ز آن بر گرفتمكفي ا .فرو كنم
  . گرفته بود
مـن  . چون بنوشي خواهي ماند. نوشيدن را فراموش كن: استاد گفت

  . ام تو را براي اينجا نخواسته
. از ميان انگشتانم چون جواهر به درون چشمه سـر خوردنـد  ها  آب

 سـبك ، به صورتم كشيده شد و از يـك تـريِ زالل  ام  دست خيس
  . روح شدم

 اين جـا ناحيـه   :سبز دوخت و گفت استاد چشمانش را به سرزمين
اينجا ، فرضي تقسيم كنيم اگر روح را به هفت ناحيه. است» تفكر«

گانه روح از ديرباز مورد توجه اهـل   نواحي هفت. اولين ناحيه است
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 آگاهيعمق هفت 

شناسـند و از آن كسـب    مي اين نواحي راها  آن. حقيقت بوده است
   .كنند مي آگاهي

دانند هر كـدام متناسـب بـا     مي بسياري از كساني كه اين داستان را
خود در يكي از اين نواحي ساكن شده و از هاي  و استعدادها  قابليت

آگاهي براي هر سـالكي الزم و  . كنند مي مشرب آن كسب آگاهي
از اين رو هر روحي به سـوي آبشـخورش رفتـه و    . ضروري است

 كوبـد و  مـي  انگشت بر سرزمين سبز يدتأكاستاد با . كند مي ارتزاق
آگاهي در ايـن ناحيـه بـا    . اين ناحيه از جنس فكر است :گويد مي
فكر در اين جا فرآيندي كاربردي است كه آن . شود مي صيد، فكر
فكـر   هر جا در كتـاب خـدا از مـادة   . شود مي آن به كار گرفته به

سرزمين دعوت به  1»تفكرونيأفال «. مراد اينجاست، سخن رانده شد
  . فكر است
ن مربـوط بـه ايـن    تفكر اسـت و متفكـري  ، اهل اين ناحيه سرماية
 ايشـان اينجاسـت و از ايـن ناحيـه از روح تغذيـه     مأو. انـد  سرزمين

آگاهي را صـيد  ، كه چگونه با فكراند  اهل اين جا آموخته. شوند مي

                                                            
  .       ق. 6/50 قرآن. دنكن نمي پس چرا تفكر 1
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 تفــكر

تفكر  بيشتر در چرخةهاي  براي كسب آگاهيكنند و دوباره آن را 
امـا  ، سرزمين بزرگي است با شـهرهاي بسـيار  . رآورندبه گردش د
  . مان فكر استشان ه پول رايج

بـه نـام فكـر    اي  گذارد بايد ره توشـه  مي آن كه پا در اين سرزمين
  . جز اين باشد از اين ديار رفتني است. داشته و تفكر را بداند

استاد با  !سير كرددر پايتخت بزرگ اين سرزمين  حال بايد دقايقي
بـا ايـن نگـاه    . تراويد به من نگريست مي ني كه از آن لبخندچشما

نـاخود  . احساس تهي بودن همراه با اندكي سرگيجه مرا فرا گرفـت 
را به استمداد گـرفتم و احسـاس يكـي    » پيشاني بلند«آگاه دستان 
در آب چشمه خيس كرد و بر  آن گاه استاد دستش را. بودن كردم

  !زديم مي ريض پايتخت قدمآني بعد در خيابان ع. صورتم پاشيد
. همه چيز دقيق و حساب شده است! چه عظمت منظمي !چه باشكوه

ـ هاي  باغ، بلندهاي  ساختمان، سر به فلك كشيدههاي  ستون و ، قمعلّ
گرائيد همه و همـه در همـاهنگي    مي اش به سبزي آسماني كه آبي

خيابـان چنـان مـنظم در هـم     هاي  فرش سنگ. شگفتي نمودار بودند
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 آگاهيعمق هفت 

كـي پـس از ديگـري    يكه گويي اشكال هندسـي را  اند  شده تنيده
  . دهند مي پوشش

 شـم بارزترين چيزي بود كه بـه چ ، نور انديشمندي در چهره اهالي
نمودم كه اگـر همـراه    مي ناجور چنان متحير بودم و وصلة. آمد مي

 از آن ناحيـه رانـده  ، استاد نبودم بدون شك توسط نيروهاي تفكـر 
 احتـرام  شـناختند و بـه او بـه ديـدة     مـي  رااد اهـالي اسـت  . شدم مي
 راحـت ، با بودن استاد، پس خيالم از كسب اين تجربه. نگريستند مي
  . نمود مي

او . اما آن ارسـطوي سـابق نيسـت   . ارسطو نامي است، شهردار شهر
، اش»صـوري «منطق . نشيند مي پويا است و هر لحظه خود را به نقد

، »سـيري «بـر منطـق    سـوار ، او در شهرداري. شده است» سيري«
او . ورديده اسـت صوري و علمي و عددي و فازي را در نَهاي  منطق

دارد كـه  اي  خـود منطـق ويـژه   ، داند كه روح طبيعت مي به خوبي
  . رود مي همواره با آن به پيش

ي همــه ئگــو. ســاختمان شــهرداري يكــي از زيبــاترين بناهاســت
خود جمـع   انگيز يك جا در معماري را با تناسبي حيرتهاي  سبك
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 تفــكر

نـور را چـون كتـابي    ، گيرهايشريك معماري خاص كه نو. دارد
مشخص است كـه همـه   . تاباند مي اندازد و بر سطح مي مفتوح به دام

  . چيز با دقتي حساب شده بنا شده است
دانـش  ، مربوط به مدارس عاليه تفكـر اسـت   ها ترين ساختمان عظيم

هـا   ساختمان اين. شوند مي سراهايي كه چشم و چراغ شهر محسوب
، بلندشـان هـاي   نوع و شكل رواق. زيبا و متنوعي دارندهاي  معماري

به تعلـيم و  ها  نشانگر نوع تفكر متفكراني است كه در زير سايه آن
از هـر اقلـيم و هـر    ، در اين جا همه متفكران بزرگ. تعلم مشغولند

بينـي   مـي  اين جا همـه را . فكر مشغولندگرد آمده و به توليد ، سده
از هند و چـين  ، فكري از شرق دور گرفته تا غربهاي  جريان زيرا

هـاي   از متفكران اسالمي تا مسيحيت و حتي جريان، تا يونان باستان
همـه آزادانـه در رفـت و    ، امريكـايي فكري قبايل و سرخ پوستان 

شـان  ها رنگين انديشههاي  اين صاحبان انديشه هر كدام طيف. آمدند
آسـمان  ، هـا  ابانند و پس از تلفيق رنگت ها مي را به زير سقف رواق

مركز تفكر است و متفكـرين از  ، اين شهر. بخشند مي شهر را زينت
  . مليت در آن حاضرند هر هر جنس و از
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، بيني مي اين جا به خوبي، چيزي را كه در دنيا نديدي، عجيب است
و به جاي تكفير و تحقير ! كنند مي به خوبي تحمل رااينان يكديگر 

. كنند مي در راستاي رفع نقايص و معايب همديگر فعاليت ،يكديگر
زيـرا  . گـردد  مـي  اساسيهاي  حل منجر به راه، تضارب افكار جا اين

 . نيت همين است و اين نيت از كالمشان نمايان است

اما به . رفت، نمود مي استاد به زير بزرگترين رواق كه بلندترين نيز
دست مرا گرفت تـا  » پيشاني بلند«، با اشاره او. ما اجازه ورود نداد

  . جاهاي ديگر شهر را نشانم دهد
از عرض عريض خيابان گذشتيم و در آن سو خود » پيشاني بلند«با 

سه فيلم از سه . يافتيم، را مقابل ساختماني كه سه سالن نمايش داشت
سن هاي  تردام و توپگوژپشت ن، زورباي يونان. پرده بودبر ، دست

كه معلوم بود پيش از اين هم به اين سفرها » بلند پيشاني«. سباستين
. آن چنان نيست كه در عالم خود ديـده اي ها  اين فيلم :گفت، آمده

سـه  . شـود  مي ديدهها  در اين جا فكر پنهان شده در تك تك پالن
. آن هم با يك بازيگر واحـد ، سليقه و سه مشرب فكريسه فيلم با 

  . كند مي ل را بازيبازيگري كه به خوبي اين سه فكر مستق
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 تفــكر

هاي اهالي نيز بر اساس تفكر و در جهت توليد  ميدر اين جا سرگر
  . فكر است

گويي آنها را فكـري  . لبخند زنان از كنارمان گذشتند، چند زن زيبا
  . از جنس وجود تراشيده و به شهر تقديم كرده است، لطيف

فـو و  ك. ازدواج در اين جا متفكرانه اسـت : گويد مي »پيشاني بلند«
آن كسي است كه هـم سـو بـا جريـان فكـري      ، هم سنخ هر كس

بـه  ، همسران در اين جا متفكرانه يكديگر را تكميل نمـوده . اوست
آميـزش دو فكـر    فكري نوست كه نتيجة، فرزندشان. نشانند مي بار

مغـز   مطاعي است كـه در پـس پـردة   اين جا فكر تنها . همسوست
شـان نمـودي    ند كه تحسينآن زنان فكر تو را ديد. شود مي خوانده

  . شود مي اين جا فكر ديده. پس لبخند زنان از كنارت گذشتند
شهر به ويژه فضاهاي سبزي كـه در گوشـه و كنـار    هاي  ساختمان

را اي  د كه هر بيننـده نمو مي بخش انگيز و فرح چنان دل، شد مي ديده
چيز عبث و . داشت مي اش به حيرت وا يف و متفكرانهاز طراحي ظر

  . هر چيز علتي داشت و نفعي. شد نمي معقول در شهر ديدهغير
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روي سكويي به انتظار استاد بنشـينيم كـه   » پيشاني بلند«خواستيم با 
  !استاد را در كنارمان ديديم

سريع و ، اين جا حركت و جابه جايي بر اثر فكر است :استاد گفت
كني در جايي باشي در همان جا خـواهي   مي هنگامي كه فكر. قاطع
  . فكر سرعتي به مراتب سريعتر از نور دارد. بود

چشمانت را ببند و فقـط  . خواهيم به كنار چشمه برگرديم مي اكنون
  . ثابت نگه دارات  به چشمه بيانديش و تصوير آن را در ذهن

. مه در ذهنم مغشوش و لرزان بـود تصوير چش. سنگين شدماي  لحظه
. را كنـار چشـمه يـافتم    دخو، دانم چه شد كه با كنده شدني نمي اما

  . داد مي احساس دردي مرموز در ستون فقراتم آزارم
البته تو سـرعت و  . جابه جايي به اين سختي هم نيست :استاد گفت

 اگـر ايـن كـار را   . قاطعيت الزم را نداشتي و من به كمكت آمـدم 
توانست به كنار چشمه بيايد و بخشـي   نمي كردم تمام وجود تو نمي

و اين در حال حاضر براي تو خـوب  . ر مانده بوداز تو هنوز در شه
  . گردد ميات  نيست زيرا باعث ضعف و حيراني
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كه مشرف به چشمه بود آرام گرفتيم اسـتاد  اي  چون بر بلندي دامنه
آن سوي اين بلندي تمـامي   :به آن سوي بلندي اشاره كرد و گفت
  . اند تفكرات مخرب و شيطاني گرد آمده

و اين بلندي كه بـر آن قـرار   . الم فكر استبه واقع آن جا جهنم ع
اگر خوب گوش كنيد صـداي  . اين ناحيه است» اعراف«اي  گرفته
  . شنويد مي آتش تفكرات مخرب و پليد راهاي  زبانه
با ارتعاشي دلخراش بـاال  ها  و نالهها  آرام آرام فرياد. گفت مي راست
 صدا از جنس آتش بود و آتـش از تفكـري مـتعفن زبانـه    . گرفت

گرفتـاران در ايـن آتـش شـوم را     هاي  من به راستي ناله. كشيد مي
از استاد ملتمسـانه خواسـتم   . نمود مي مشمئزكننده و دلخراش. شنيدم

  . شد همين طور. شودها  كه مانع جريان يافتن اين صدا
، اين جا همان جايي است كه افكار مخـرب  :آن گاه استاد ادامه داد
  . دكوبن مي خود را به شدت به هم

. انـد  افكار پليد و آتشيني كه كالف در كالف در هم گره خـورده 
نيـز بـه   ها  كنند و باز پاره مي رحمانه يكديگر را پاره پاره بي ها آن

تا وقتي افكار مخرب و پليـد هسـت ايـن آتـش     . افتند مي جان هم
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اين جا جهنم افكار است و هـر فكـر پليـدي    . خاموش شدني نيست
 . شود مي هيزم اين نار محسوب

شـماري   بـي  آشـناي هاي  چهره، در پشت اين بلندي در ميان آتش
چيزي ، مخربهاي  گري و تثبيت انديشه خواهي يافت كه جز سلطه

  . در سر نداشتند
آن گاه استاد برخاست و قدم زنان به طرف نهر منطقه سرسبز روان 

ولـي  . لحظاتي در سنگيني و سكوت گذشـت . ما نيز به دنبالش. شد
  :با رسيدن به نهر شكسته شد و دوباره استاد سخن گفت اين سكوت

داراي خالقيـت و  ، اين انرژي لطيف. اصوالً فكر نوعي انرژي است
دانند كه با ايـن   مي بزرگان معنوي به خوبي. قابليت انجام كار است

سـازماندهي  ، توان بسياري از ماجراها را بـه وجـود آورد   مي انرژي
. ر را در روند هستي بر جا گذاشـت كرد و تأثير مطلوب و مورد نظ

 در واقع تصور مـادة اوليـة  . تنگاتنگ دارداي  رابطه» تصور«فكر با 
آن گاه كه تو در اين ناحيه دست بـه تفكـر   . شود مي فكر محسوب
. اي در حقيقت دست به خالقيـت زده ، را تصور نماييزده و چيزي 

چـه را  انسان آن. اي تو خالق آن فكري هستي كه به وجودش آورده
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بود زيرا روزي بـا  ها  بايد مراقب انديشه. انديشد از آن اوست مي كه
تجسـمي دارنـد   ، هـا  انديشـه . رو به رو خواهي شـد ها  تك تك آن

 جنس خـود را  همهايي  تجسم، ي هولناكها يشهاند. متناسب با خود
 روعينيت خود را ظه، نجات بخشهاي  سازند هم چنان كه انديشه مي
  . بخشند مي

او بايد بيـاموزد  . براي سالك يك فن ضروري است، نديشيدنهنر ا
چگونه بيانديشد و حتي يـاد بگيـرد چگونـه از    ، كه به چه بيانديشد

از روح است كه آگاهي اش از اي  ناحيه، اين جا. رها شودها  انديشه
هر تخم تفكري كـه در ايـن سـرزمين    . آورد مي زمين تفكر سر بر

بـراي همـين   . خواهـد گذاشـت   بـر جـا  آثار خود را ، كاشته شود
هـر فكـر   ، بينبا فكري باز و چشـماني تيـز  ، نيروهاي امنيتي تفكر

سـوق داده و  » اعـراف «مخرب و پليدي را به سرعت به آن سوي 
ايـن  ، آري. سـازند  مـي  را بـا دستاوردشـان قـرين   ها  تك تك آن

  . شود مي سرزمين فصل به فصل تصفيه
شخص فلسـفي فكـر كنـد يـا      كند كه يك نمي در اين ديار فرقي

. .. كالمي يا عرفـاني . نيوتونيكوانتومي يا . يا انتزاعي واقعي. علمي
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فكـري هـر چـه   هـاي   مشـرب ، تفكر ارزشمند اسـت  اين جا خود 
  . خواهند باشند مي

زبـان  . نگرنـد  مي محصول را، تفكري نيستهاي  كسي مخالف شيوه
 ز تفكـر است و غريبه آن كسـي اسـت كـه ا   فكر ، اهل اين ناحيه

  . بهره است بي
اش نيز بـا   پس قيامت. فكر بنا شده است اين جا همه چيزش از مادة

 فكري برتر و بنيان كن از راه، »يوم فصل«در . شود مي فكر بر قرار
سـتارگانش را  ، لرزانـد  مي تمامي افكار ديگر و آثارشان را، رسد مي

يامت خـود  اين عالم نيز ق، بلي. كند مي خاموش كرده و قيامت بر پا
  . را دارد

شر شر ، آب زالل. استاد كنار نهر تكيه به بيد مجنوني داد و نشست
  . كنان تا فرو دست روان بود

قبل از هـر چيـز بايـد بتـواني     ، براي ايجاد روند تفكر :استاد گفت
اين تصور كردن ركني مهم است زيـرا شـكل دادن   . كني» تصور«

بداني كـه مـا همگـي در    بايد . به موضوع تفكر به آن وابسته است
تصوري كـه سـاخته و پرداختـه    . بريم مي يك تصور بزرگ به سر
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تصـور بـزرگ   ، اين حيـات بـا تمـامي مـراحلش    . است» مصور«
اين تصور چنان قدرتمند است كه عناصر مادي اش داراي . خداست

  . اند فيزيكاليته سخت
 سنگ كوچكي را بـه سـنگي بـزرگ   ، اش آن گاه براي تأييد گفته

  . خيزيد مي صدايي بر !ندز مي
 جهان به يكباره محو و نابود، اين تصور را بر نتابداي  اگر خدا لحظه

ر بزرگ خوب بنگريد و روابط اين تصوتوانيد به  مي پس تا. شود مي
  . هايش را در يابيد ما بين عناصر و پديده

تصورات ديگري وجود دارد كـه كـار   ، در ميان اين تصور بزرگ
اين . اند دار گشتهراست كه از قدرت تصور برخواي  موجودات زنده

كـه بـا   انـد   اين اجـازه را يافتـه  ، ضيموجودات اعم از سماوي و ار
در ايـن هسـتي دخـل و    ، پيونـدد  مي تصوراتشان كه به حيطه عمل

البتـه ميـزان دخـل و    . تصرف كنند و آن را مسخّر خويش گردانند
  . تصرف آنان به ميزان قدرت تصورشان بستگي دارد

دارد كـه در   دشـكلي وجـو   نيروي خام و بـي ، تر بگويم بگذار ساده
پديده يـا  ، آن گاه كه آدمي عليمانه. سراسر هستي در جريان است
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به ، در فضاي آن تصور، شكل اين نيروي بي، ماجرايي را تصور كند
شكلي به شكل  بي سازد و بدين سان از مي افتد و آن را محقق مي دام

فعليـت آن  ، هر چه اين تصور قدرتمندتر باشد. آيد مي و تصوير در
داننـد بـراي تغييـر رونـد      مـي  دانايان. رسد مي نيز سريعتر به ظهور

حتي يغيروا مـا  «. تصور يافته را تغيير دادهاي  بايد انديشه، تقديرات
  . بدين معناست »بأنفسهم

او از هـاي   و انديشـه ، اوسـت هـاي   محصول انديشـه ، زندگي انسان
» مصور«بينيم محصول  مي پس آنچه كه. گيرند مي تصوراتش شكل

  . بياييد يك بار اين نكته را عمالً نشانتان دهم. است
صدف سفيدي را از درون آب نهر برداشت و آن را بر كف دسـت  

خـواهم در   مـي . اين يـك صـدف اسـت    :راستش گذاشت و گفت
دو ، عيـب و نقـص   بي با نيروي تفكر و يك تصور، سرزمين تفكر

هم ، دو صدف مثل خودش. گر در كنارش به وجود آورمصدف دي
  . هيچ اختالف بي ،اندازه و هم رنگ و هم شكل
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نگاهي كه از آن نيرويـي  . عميق و اسرارآميزي به صدف كرد نگاه
اي  آن گاه انگشتانش را مشت كرد و پس از لحظه. تراويد مي مرموز
  . گشود

بـدون  ، هم درست عين، سه صدف. حيرت زده به دستانش نگريستم
بگيـر و   :آرام و لبخند به لـب گفـت  . در دستانش بودهيچ تفاوتي 

هر سه شكل هم و هر ، هر سه صدف را گرفتم. را معاينه كنها  آن
به قدري واقعي كه حتي نتوانستم صدف اولي را تشخيص . سه واقعي

ف از البالي انگشـتانم سـرخورده   دو صد با لرزش دستم ناگاه. دهم
. را نديـدم هـا   شان را شنيدم امـا هرگـز آن   صداي. به زمين افتادند

را گرفت و بـر جـايش در نهـر    آن . صدف سوم را به دستش دادم
  . گذاشت

 آن نيـروي ، كنـي  مـي  هنگامي كه تو در اين روند چيزي را تصور
كشـاني   اي مي تصور كرده كه شكل و ناديدني را به درون شكلي بي

و با ثبات باشد آن شكل  رتمندچه تصورت قدچنان. كني مي و در بند
البته اين امر براي همگان به سادگي . يابد مي فعليت، ر رسيدهوهبه ظ

ريشـه دار و بـا قـوام    ، ممكن نيست زيرا هر كسي از تصور قـوي 
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به تمـرين و ممارسـت   ، برخوردار نيست و ديگران براي نيل به آن
را بـر   تأثير خود، اما بايد گفت هر حدي از تصور. فراوان نيازمندند

، تـرين تصـورات   بهتـرين و قـوي  . روند زندگي خواهـد گذاشـت  
، فعليت اين گونه تصـورات . تصورات هماهنگ با روند هستي است

  . رسد مي عي به نظرطسريع و ق
، زيرا هـر كلمـه  . اند نيز گفته» كلمات«اين ناحيه از روح را ناحيه 

ـ  . است كه در آن مسـتتر گشـته اسـت   اي  بيانگر انديشه ز كلمـه ني
اين نيز از مقولـه  ، است» كلمه اهللا«، دارد و باالترين كلمه» ظهور«

 ظهوري كه از اعلـي درجـه درون بـه بيـرون كشـيده     . ظهور است
. يك تجلي است كه ظهور و عينيت خـود را دارد هر كلمه . شود مي

  . و كلمات خدا احصاء ناپذير است. خود كلمه خدا بود مسيح 
كنـد و يـا بـه     مي سان آنگاه كه تفكرتوان گفت ان مي از اين منظر

تفكر چيزي نيست جز . در حال كلمه سازي است، پردازد مي تصور
و اين گفتگو با كلمه هست . گفتگوي دروني مابين معلوم و مجهول

تصـوير خـود را دارد زيـرا    ، هر كلمه. اگر چه صدايش بلند نباشد
 ،بـراي همـين اسـت كـه بزرگـان     . باشند مي كلمات داراي عينيت
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. دانند كه تجسم خواهنـد يافـت   مي مراقب كلمات خود هستند زيرا
عامل نجات » بهكلمات طي«شوند و  مي وبال گردن» كلمات خبيثه«

  . را دارند دو هر كدام عينيت خو. خواهند بود
و . خواهد زيرا هر عالمي منطق خود را داراست مي آموزش» تفكر«

تمامي عوالم رفت و  توان به سراغ نمي با يك منطق خشك و منجمد
، هـر اليـه از آگـاهي   ، هر طبقه، زبان هر جهان. را فهم كردها  آن

تفكري بـديعي  هاي  بايد بداني بزرگاني هستند كه شيوه. ويژه است
اين كاري است كه هم اكنون نيز در سـطح جهـاني   . اند ابداع نموده

  . مشغول به آنند
تنـوع و حتـي   باعث شده است تـا نتـايج م  ، مختلف تفكرهاي  شيوه

بينـيم نظـرات    مـي  براي همـين اسـت كـه   . متضادي به دست آيد
هستي و بهشت و جهـنم  ، انسان، متفكرين در موضوعاتي چون خدا

  . يكسان نيست
صـاحب فكـر برتـر    ، اين جا ناحيه تفكر است و خدا در اين ناحيه

 گاه به چنـگ  هاست و هيچ كه فراتر از همه انديشهاي  انديشه. است
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ست خدا را هيچ كس نخوانده است هر چند كـه هميشـه   د. آيد نمي
  . كند مي رو بازي

توليد . شود مي مركزي است كه از او فكر توليد، انسان در اين ناحيه
كسي كه نتواند مولد باشد . توليد انرژي لطيف و خالقانه است، فكر

حال بيا و تالش كـن تـا روي   . بايد از اين شهر و ناحيه بيرون رود
  . خرگوشي را تصور كني، گآن تخته سن

دوازده متـري در آن  ، او به تخته سنگي اشاره كرد كه به فاصله ده
بايـد  . درسـت آن جـا  : كـرد  تأكيدو دوباره سوي نهر قرار داشت 

  . كاري كني كه اين فكر به ظهور برسد و ما همه خرگوش را ببينيم
يك آن چه از او آموخته بودم را به كار بردم تا تصويري واضح از 

. بـه ثمـر ننشسـت   امـا تالشـم   . خرگوش بر تخته سنگ ايجاد كنم
شدند تا اين كه صداي اسـتاد بـه كمكـم     مي نتيجه سپري بي لحظات
  . شتافت

. ..بمـان  ثابـت  خرگوش را تصور كن و بر اين تصـور . ..سعي كن
  . تثبيت اش كن. ..مگذار ذهن تو اعوجاج در آن ايجاد كند
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انستم فقط امواجي غبار آلود و مبهم تالش سختي بود ولي اين بار تو
  . نااميد شدم. ..بر روي تخته سنگ به وجود آوردم

گذاشت و با قدرت كالمي كه انگار به من ام  استاد دستش را بر شانه
، نگـه دار  تصـوير خرگـوش را ثابـت    :گفت، كرد مي نيرو تزريق
  ... مگذار بلرزد

خرگـوش  . ظاهر شد، آرام آرام خرگوش سفيدي روي تخته سنگ
  . كرد مي نگاه را حركتي نداشت و فقط ما. زيبايي بود

بگـذار  . ..حاال بگذار زندگي كند. ..خوب است :استاد به نرمي گفت
  . خواهد سرش را تكان دهد يا حتي روي تخته سنگ بجهد مي اگر

را با القاء نيـروي  اي  من موجود زنده. پس از لحظاتي همين طور شد
ه فكري بـه تجسـم در   از اين ك. جنبيد مي فكر به وجود آوردم كه

  . جديدي از آگاهي به رويم گشوده شد صفحة، آمده بود
شـد و گـاه    مـي  گـاه بـزرگ  . آورد مـي  خرگوش اداء و اطوار در

  . ماليد مي به همهايش را  گرفت و دندان مي دستانش را باال. كوچك
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حاال مـن   :پس از لحظاتي كه بر خرگوش سيطره يافتم استاد گفت
نترس و بر خـود  . كنم تا در آسمان بگردد مي بي بزرگ نمايانعقا

  . مسلط باش
وار بر  او دايره. ناگاه عقاب بزرگ سر طاليي در آسمان نمودار شد

بـا جيـغ عقـاب    . چرخيد و آن را زير نظر داشت مي گرد خرگوش
  . مگذار خرگوش را بگيرد. ..فرار كن :استاد فرياد كشيد
قلب خرگوش به شـدت  ، چه كار بكنم دانستم نمي. دست پاچه شدم

عقاب سر طاليـي  . خرگوش و قلب من در چهرة تپيد ام مي در سينه
همـين  . تصميم گرفت از اوج آسمان به سوي خرگوش شيرجه رود

به زير تختـه  . ... فرار كن :بار ديگر استاد فرياد زد. كار را هم كرد
  . سنگ برو

حظه تصميم گـرفتم از  در يك ل. استيصال بدي بود. كالفه شده بودم
روي تخته سنگ بجهم كه چنگال عقاب را در فكر خود فرو رفتـه  

كشيدند  مي هايم تير شقيقه. برقي مرا گرفت و تصوير محو شد !ديدم
استاد به چشمانم نگاه كـرد و  . و انگار انرژي زيادي از من رفته بود
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اش را  گذاشت و انگشت شستام  ش را به روي مخچها چهار انگشت
  . آرام شدم. پشت گوشم به

بايـد بـداني   . تو نتوانستي از فكر خويش محافظت كني :استاد گفت
 آن چه از تو صادر. آوري مسئولي مي كه نسبت به آن چه به وجود

تو بايـد  . خواهد مي بخشي از وجود توست و رزقش را از تو شود مي
  . ه داريابتواني آن را سر پا نگ

چون موجودي زنده اسـت  ، شود مي كه از دهانت خارجاي  هر كلمه
هر تصوري و هر فكـري در عـالم   . اي كه تو آن را به وجود آورده

تو خالق آني و بايـد رازق و حـافظ آن نيـز    . اين چنين است، خود
كردار و ، تو با گفتار، بايد بداني كه در سيستم هوشمند هستي. باشي
 بـه  ست كهاين روند بازتاب اعمال ا. شوي مي رو هايت روبه انديشه

  . موقع تجسم خواهند گرفت
اش بسـازد و   اگر انسان چيزي را با كلمه و انديشه :مضطربانه گفتم

  خبيث و نامبارك باشد آن وقت چه بايد كرد؟، آن چيز
راهـش  . توبـه  :ب نهر شست و گفـت استاد دستان خويش را در آ

فراسـوي  ، اين راهي است كه آگاه مطلـق . بايد برگردد. توبه است
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شـود و گـويي فعلـي     مي سان پاكان، در توبه. گذاشته است انسان
را بـراي  » اسـتغفار «. 2»و يكفّر عنكم سـيئاتكم «. نداده است انجام

  . اند همين گذاشته
غـذايي  ، كرد و گفت تا به شـهر بـرود  » پيشاني بلند «استاد رو به 

يي كـارش را  كه گو» پيشاني بلند«. تهيه كرده براي امشب بياورد
، كه كالمي بگويد يا سؤالي كند به راه افتاده آن بي ،تخوب بلد اس

  . شود مي از ناحيه شرقي سراشيبي سرازير
چمنزار دراز كشيدم و خوابم استغفار كنان بر روي ، از فرط خستگي

اما همين كه بيدار شدم خود . دانم چه مدت در خواب بودم نمي .برد
. به هـوا جهيـدم  چنان قوي كه يكي دو بار . را قوي و سرحال يافتم

عجيب و لطيفي بود كه تـا   مشغول جمع كردن سفرة» يشاني بلندپ«
 سـفره را جمـع  هـاي   او با اشاره انگشت گوشه. به حال نديده بودم

ايـم؟ و چـه    راستش نفهميدم كـه مـا كـي غـذا خـورده      !كرد مي
  ايم؟ خورده

                                                            
  . تحريم. 8/66ن قرآ. پوشاند مي را شماهاي  خدا بدي  2
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. برايم هم مهم نبود كه بدانم زيرا اكنون بسيار پر انرژي و سـرحالم 
  . توان فهميد مي كهام  و يا فهميده. فهمم مي فهمم كه مي گاران

. نگريسـت  مي غروب شده بود و استاد داشت فرو رفتن خورشيد را
را از او ام  خواستم سؤاالت عديـده  مي. آرام پشت سر او قرار گرفتم

  . بپرسم كه منصرف شدم
  . تا مبادا سكوت و آرامش غروب بر هم بخورد

اسـت  اي  لحظـه ، در غروب :گفته بود پيامبر يادم آمد در حديثي 
سكوت كردم . شود مي كه اگر آدمي آن را دريابد دعايش مستجاب

مملـو از  مـن  . گر شدم فرو رفتن خورشيد را نظاره، و لحظه به لحظه
  . ام دعا شده
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انگار باال و پـايين  . شهري بود پر. شب هنگام وارد ناحيه دوم شديم
همه جـا  . و پر معنا شدني نبود. نداشت، همه جا از همه چيز پر بود

را گشتيم خيابان به خيابان و كوي به كوي، تا جـايي خـالي پيـدا    
دانستم كه اگر اسـتاد بخواهـد در    مي. و خالي معنا شدني نبود. كنيم

ه هم زدني جاي خالي خواهد يافت اما گـويي ايـن كـار را    چشم ب
  . كرد تا شهر را آن چنان كه هست ببينم نمي

شهر خود يك رؤياي بزرگ بود كه سـاخته و پرداختـه رؤيـابين    
اين رؤيا، جسميت سـختي داشـت و بـه هـيچ رو     . نمود بزرگ مي

  . آمد نبود همسان رؤياهاي بادكنكي كه در خواب به سراغم مي
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خواسـت همسـر و فرزنـدي داشـته باشـد،       ين رؤيا هر كه ميدر ا
خواسـت   خورد و هر كه مي خواست بخورد مي هر كه مي. داشت مي

  . اين رؤياي عظيم براي همه جا داشت. نشست به تماشا بنشيند مي
روي؟  اي و بـه كجـا مـي    پرسيدي از كجـا آمـده   اگر از كسي مي

ا از جا بيـرون شـده بـه    روم، و ي ام، به جا مي گفت از كار آمده مي
، جايي »جا«و . كاري بود براي رسيدن به جا» كار«و . دنبال كارم

  . »كار«بود براي فرار از 
شدند  مناظر ديدت به سرعت عوض مي. شهر، پويا و در چرخش بود

گـاه  . كردنـد  و هر آن مردمك چشمانت تصويري را آشـكار مـي  
گـاه  . نمـود  چيزي دست كسي بود و آني بعد در دست ديگري مي

  . اين جاي آن بود و گاه آن جاي اين
با اين وجود اهالي خود را بـا ثبـات و   . چرخشي سريع در كار بود

ثبـات   شهر، بي. انگاشتند و رفت و آمدها را باور نداشتند جاودانه مي
اند و هر كـدام   همه به اين رؤياي بزرگ تن داده. نمود و عجيب مي

انند كه همواره در رؤياهاي ساختگي د آنها نمي. اند جزئي از آن شده
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شـان   رؤياهايي كه از چپ و راست، رؤياسازان براي. برند به سر مي
  . ام من معناي گله و چوپان را در اين شهر فهميده. كنند تقدير مي

هـا   آن. انگاشتند اما به واقع اين طـور نبـود   اهالي، خود را بيدار مي
و از . اي شـهر بودنـد   فـه پيوسته نشخواركنندة رؤياي رؤياسازان حر

  . رفتند رؤيايي به رؤياي ديگر مي
كافي بود رؤياساز قدرتمندي پيدا شود و رؤيايي بر پا كند و جمعي 

توانسـت   چنين كسي به راحتي مي. را به درون رؤياي خويش بمكد
. با مديريت رؤيايش، مردمان وارد شده به آن را به كنترل در آورد

شـهر بـزرگ رؤيـا،    . ر پا شده اسـت گويي اين شهر براي همين ب
عرض و طول ندارد و با تمام امكاناتش در اختيار رؤيابينان رؤياساز 

  . است
كار امـوري  اندر همه دست. شب شهر، شلوغ و پر رفت و آمد است

  . ها ديكته كرده است هستند كه رؤيا به آن
  . آنجا... جايي خالي يافتم: ناگهان استاد لبخند به لب گفت

ترين نقطه يعني چهار راه متراكم و پـر رفـت و    ت به شلوغاو درس
  . آمد اشاره كرد
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  !شود در آن نقطه آرام گرفت؟ آخر چگونه مي. تعجب كردم
... فكـر نكنيـد  » هـيچ «چشمانتان را ببنديد و جـز بـه   : استاد گفت

  . »هيچ«
چشمانش را بست و بـه  » پيشاني بلند«پس از گفتن اين جمله ابتدا 

اي چشـمانش بـه يـك چشـم مـابين دو       در لحظـه . خود فرو رفت
دست استاد را گرفتم . ترس خفيفي در قلبم نشست. ابرويش بدل شد

  . و چشمانم را بستم
چون به خود . ها قطع شد همه ذهنم را سفيد كرد و تمام صدا» هيچ«

مـا در يـك   . ايم آمدم و چشم گشودم ديدم كه ما روي تاب نشسته
اسـتاد در  . رفتيم عقب و جلو مي ،بشب خلوت و مهتابي بر روي تا

با هـر حركـت تـاب،    . مان قرار داشت روي يك تاب جداگانه روبه
بر گرفته و باري هل گوئي ستارگان پر فروغ آسمان، باري او را در

. جز ما كسـي در آن فضـاي دل انگيـز حضـور نداشـت     . دهند مي
 اي كه در سمت راست استاد نمايان بود تصـوير مـاه را بـه    درياچه

  . داد زيبايي انعكاس مي
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و همين جا، نيست آن . آن جا كه گفتم، همين جاست: استاد گفت
  . جا

آن گاه از تاب برخاست، به طرفم آمد، دو دسـتم را گرفـت و بـه    
براي آن كه بتواني از رؤيايي خـارج و  : او گفت. چشمانم خيره شد

او كلمـه  . كنـي » متوقـف «به رؤياي ديگر وارد شوي بايد خود را 
آن گاه قدمي . اش اشاره كرد متوقف را كشيد و با انگشت به شقيقه

  :زد و ادامه داد
بـراي  . پذير است امكان» توقف ذهن«خروج از هر رؤيايي فقط با 

. شوي» بي ذهني«اين كار بايد گفتگوي دروني پايان گيرد تا وارد 
رؤياها به ويژه رؤياهـايي  از تواني  اين تنها راهي است كه با آن مي

براي همين بود كـه گفـتم   . كنند خارج شوي كه چون دام عمل مي
ايـن توقـف درونـي،    . چشمانتان را ببنديد و به چيزي فكر نكنيـد 

اكنون تـو  . ريزد هاي هر رؤيايي را فرو مي سالحي است كه ديواره
ــه    ــن پرداخت ــه م ــتي ك ــايي هس ــو در . ام در رؤي ــيا«ت » امرنش

)Emerenshiya (ـ . هستي اب برخاسـتم و بـه   متعجبانه از روي ت
اين درياچه، . است» امرنشيا«درست است اين جا . اطراف نگريستم
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اين جـا همـان   . هاي اطرافش ها نيز خانه و اين. درياچة امرنشياست
اي در ژوهانسبورگ است كه هفـت مـاه در آن جـا توقـف      محله
اي كوچـك، محصـور مـا بـين      درياچه. مسحور كننده است. داشتم

خانه مـان در  . زميني كه خاكش سرخ فام استدرختان تنومند، در 
در يكـي از آن چنـد   . قـرار داشـت  ) تپه سبز( greenhillخيابان 

چراغ اتاق روشـن اسـت و   . هاست واحد مسكوني كه بر فراز مغازه
بـه  . جورج، سرايدار سياه پوست، كنار درب ورودي ايستاده اسـت 

الزم نيست  ...يافتم كردم لطافتي در آن سياهي مي هر طرف نگاه مي
  . قدم بزني كافي است حضور داشته باشي

چه اين رؤياها . رويم ما همواره از رؤيايي به رؤيايي مي: استاد گفت
اين جا عالم رؤياهاست و هر كس . را خود ساخته باشيم چه ديگران

توانند تلخ يا شيرين جلوه كنند،  رؤياها مي. برد در رؤيايي به سر مي
البته بسياري از مردمان در رؤياهاي جهنمي  .بهشتي باشند يا جهنمي

! گويم؟ رؤياهاي جهنمي نـه جهـنم   فهمي چه مي مي. برند به سر مي
اي نيايد،  ها تا راه خروج از اين رؤياي شوم را نيابند و يا رهاننده آن

  . هم چنان در آن به سر خواهند برد
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براي خروج از رؤياهاي جهنمـي نيـز آدمـي بايـد درون خـود را      
هنگامي كه آب بر ذهن آتشين بريزد، جهـان نـوين   . وش كندخام

البتـه ايـن كـار بـراي     . ديگري در افق ديدش قرار خواهد گرفت
توانـد   نمايد اما با تمرين و ممارست مي مبتدي، سخت و ناممكن مي

  . دست يابد» بي ذهني«به اين 
  . با آن بايد سيال برخورد كرد. عالم رؤيا، عالمي سيال است

از استاد پرسـيدم  ! او نيست... افتادم» پيشاني بلند«به ياد  يك لحظه
  كه او كجاست؟

  كني؟ تو چه فكر مي: گفت
  . دانم نمي: گفتم

دستي بـر سـرم كشـيد و    . زنان پشت سر من قرار گرفت استاد قدم
. يـك تكـه لطيـف از وجـودت    . اي از خود توست او وجهه: گفت
البتـه چـون   . ونت دارداو با تو و در تو سك. اي كه ناظر است وجهه

او اكنـون در تـو آرام   . شود بخواهد، در دنياي بيرون نيز نمايان مي
  !آيند هاي آدمي گاه بدر مي گرفته است اليه

  . استاد اين گفت و به طرف درياچه رفت و پشت به من ايستاد
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خدايا واقعيـت  . همه چيز هم واقعي است هم نيست. گيج شده بودم
چـه  . دانـم  من هيچ چيز از آن نمـي ! اي چه هستي پيچيده! چيست؟

  . توان به آن داد شرحي مي
به طرف من برگشـت و پشـت بـه درياچـه     . استاد، فكرم را خواند

واقعيت چيست؟ بايد بگويم واقعيـت  . درست است: و گفت. ايستاد
اكنون اين صفحه بر تو واقع . شود آن چيزي است كه بر تو واقع مي

ه آن گاه كه از اين پرد. همين استشده است پس واقعيت براي تو 
راه شلوغ خود را بيـابي، واقعيـت   بيرون روي و دوباره بر سر چهار

هر چه درك كني همان واقعيتي است كـه  . براي تو آن خواهد بود
در حالي كه شايد . همان براي تو اصالت دارد. بر تو واقع شده است

خود بـه سـر   زيرا من در واقعيت . براي من چيز ديگري اصيل باشد
البته گاهي ممكن است واقعيت بين من و تو مشترك نمـود  . برم مي

  مي فهمي؟. پيدا كند
بـا صـداي بلنـد    . فهميدم راستش آن چنان كه بايد نمي. متحير بودم

يعني شما اكنون در اين واقعيتي كه من هستم نيسـتيد؟ آيـا   : گفتم
  هنوز بر سر آن چهار راه شلوغيد؟
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واقعيتي كه من . من نه اين جايم نه آن جا: تاستاد لبخندي زد و گف
. برم چيز ديگري است كه فراتـر از درك توسـت   در آن به سر مي

  !شايد من اكنون در خانة خود مشغول درست كردن چاي باشم
دوباره به طرف درياچه برگشت و به تصوير مواج مـاه كـه در آن   

شاره كـرد  پس از مكثي به تصوير ماه در آب ا. افتاده بود خيره شد
  به من بگو آيا اين ماه واقعي است؟: و گفت

ايـن  . آن ماه كه در آسمان اسـت واقعـي اسـت   : دست پاچه گفتم
  . تصوير آن است

  !بيني تصوير نيست؟ مگر آن كه در آسمان مي: گفت
  . چرا هست: گفتم
گـويي واقعـي و بـه تصـوير      پس چرا به يك تصويرش مي: گفت

  !گويي غير واقعي؟ ديگرش مي
يكـي در  . انـد  هر دو واقع شده. اند ها دو تصوير از يك واقعيت ناي

آن يكي بر آسمان واقعيـت دارد و ايـن   . آسمان و ديگري در آب
اگر اين ماه واقعيت . اند هر دو در قلمروي خود واقعي. يكي بر آب

تواند چون نور افكني تا آن سوي درياچه  نداشته باشد پس چطور مي



 
 

44 

 رؤيـــابيني

اش را آسـمان   كه اين واقعيت، واقعيت را روشن كند؟ درست است
  . گرفته، اما واقعيت است

تمـام  . بايد بداني كه واقعيت در هر رؤيايي، ويژة همـان رؤياسـت  
و تـا  . بـري  اند، چون در آنها به سـر مـي   رؤياها از اين منظر واقعي

و البتـه چـون   . بري كامالً واقعيت دارند زماني كه در آنها به سر مي
  . اقعيت نيز ورق خواهد خوردخارج شوي صفحة و

اما بايد به تو بگويم كه نه اين و نه آن، هيچ كـدام واقعـي نيسـتند    
  !ايم زيرا اكنون ما بر سر چهار راه ايستاده

» امرنشـيايي «نـه  . ايم راست گفت، ما بر سر چهار راه شلوغ ايستاده
آن چه هست ازدحام جمعيتي است كـه هـر   . اي است و نه درياچه

  . ماه نيز در آسمان وجود ندارد. يي روانندكدام از سو
استاد خود به چابكي از عرض خيابان گذشت اما به ما اشـاره كـرد   

او . را كنار خود يـافتم » پيشاني بلند«دوباره . تا از پل هوايي بياييم
  . كرد هاي پل، جست و خيز مي بر پله

 توانستم واقعيت پيرامون خـود را هضـم   نمي. سر درد عجيبي داشتم
در همين فكـر  ! روم؟ ها واقعي نباشند، من كجا مي اگر اين پله. كنم
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دسـت  . بودم كه احساس كردم نزديك است به پايين پـرت شـوم  
پيشاني «. دستم را گرفت و دوباره بر خود مسلط شدم» پيشاني بلند«

اي  هم چنان كه دستم را گرفته بود، سخن اسـتاد را بـه گونـه   » بلند
بري  نترس، تا وقتي در رؤيايي به سر مي :ديگر تكرار كرد و گفت
  . همه چيزش واقعي است

خيابان  سويهاي خمار يك بيد مجنون در فضاي سبز آن  زير شاخه
هنگامي كه استاد به تنه درخت تكيه داد صداي محيط . آرام گرفتيم

به كلي قطع شد و ما با اين سكوت، از همه جـا بريـده و بـه درون    
  . سخنان استاد كشيده شديم

او توانايي سـاختن رؤيـا و   . يك رؤيابين واقعي، رؤياساز هم هست
رؤياسازي آن گاه كه براي رشـد و  . دخل و تصرف در آن را دارد

شكوفايي بنا شود آسماني، و چون به شـيطنت و اسـتثمار ديگـران    
هـا همـواره    آن. اند شياطين، رؤياسازان مخرب. بگرود شيطاني است

د و آنها را با وسوسه وادار بـه ورود بـه   سازن براي ديگران رؤيا مي
نيافتني، رؤياهـاي ناهماهنـگ و    آرمان شهرهاي دست. كنند آن مي
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رؤياهايي كه ريشه در آرزوهاي طول و دراز دارنـد، همـه از ايـن    
  . باشند دست مي

شياطين يا همان نيروهاي مخرب، دير زماني است كه رؤياسازي را 
كنند تا با كشـيدن مـردم بـه ايـن      ها اين كار را مي آن. اند آموخته

رؤياهـايي بـا   . مند گردند رؤياها، از نيروي نهفته در وجودشان بهره
رنگ و لعاب مذهبي براي آنان كه صبغة مذهبي دارند، رؤياهايي با 

انـد، و رؤياهـايي    جلوة تمـول بـراي آنـان كـه خواهـان ثـروت      
ر كـدام از  ه. مدارانه براي آنان كه خواهان تسلط بر ديگرانند قدرت
هايي اسـت كـه جمعـي را بـه درون خـود       ها، دام ها و جز اين اين
همان طور كه گفتم قصد آنان اين است كه سهم خود را . كشاند مي

اين كـاركرد جريـان شـر در    . بر گيرند» ناس«از انرژي نهفته در 
شـود بخشـي از    انساني كه به رؤيايي كشـيده مـي  . عالم رؤيا است

و اين همان چيزي اسـت  . نهد در آنجا وا مينيروي وجودي خود را 
  . كه رؤياسازان مخرب به دنبال آنند

هرچه بيشتر در اين رؤياها بماني نيروي بيشتري از دسـت خـواهي   
  . داد
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ها براي افرادي كه تمايالت ماورايي دارند گاه رؤياهايي سـاخته   آن
پيـر يـا    كنند تا به آنان القاء كنند، تو خدايي، يا فالن و پرداخته مي

آن گاه اين نيروهـاي  . پيغمبري و يا اين كه از عالم أمري و مأمور
اي  اند بر پشت چنين فريب خـورده  مخرب آن چه را كه قصد داشته

  . كشند كنند و چون چهارپايي او را به هر كجا بخواهند مي سوار مي
اند كه فضاي چنين رؤياهـايي را چنـان قطعـي     اين شياطين آموخته

شان عالم باشد و خـدا هـم بـه دادش     ه حتي اگر طعمهنشان دهند ك
فضاهاي چنين . نرسد، راه خروج از اين رؤياي سياه را نداند و نتواند

گيرند كه فريب خورده حتـي   رؤياهايي چنان ظاهري از تقدس مي
كند كه ملعبه دسـت شـيطان شـده     اش هم خطور نمي دمي به مخيله

  . است
ند انسان داراي كاريزما را به كافي است نيروهاي مخرب، يك يا چ

چنين رؤياهايي بكشانند، آن گاه از پس آنان هـزار هـزار فريـب    
هاي باطني انحراف يافتـه   اغلب فرقه. خوردة ديگر وارد خواهند شد

  . اند از حق، دچار چنين باليايي گشته
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ترس وجودم را فرا گرفت و با لرزي كه در صـدايم بـود از اسـتاد    
قرباني چنين رؤياهاي شومي نشـويم چـه بايـد    براي آنكه : پرسيدم
  !كرد؟

. بايد رؤيـابين شـوي  : استاد به مابين دو چشمانم نگريست و گفت
  . يك رؤيابين رؤياساز

تواند تـو را   هنگامي كه يك رؤياساز شوي، هيچ رؤياي مخربي نمي
بخـش  زيرا يـك رؤياسـاز رؤيـابين،    . در رؤياي خويش اسير كند
و جريان مخـرب، روي بخـش   . هاست غيرقابل كنترل رؤياهاي آن

  !گويم؟ مي فهمي چه مي. كند گذاري نمي غير قابل كنترل سرمايه
آن گاه در رؤياسازي مهارت پيدا . ات را بيابي تو بايد كالبد رؤيايي

بهتـرين  . اين رؤياها بايد بر اساس راسـتي و درسـتي باشـند   . كني
ها همواره براي بشـر از جاذبـة    زيرا تمثيلهاست  شروع طرح تمثيل

  . اندازد تمثيل، فكر مخاطب را به كار مي. اند شگرف بر خوردار بوده
: پس از مكثي استاد دوباره ما را متوجه چهار راه شلوغ كرد و گفت

  بيني؟ چه مي



 

49 
 آگاهيعمق هفت 

جماعتي غمگين كه در رؤياي استيصـال فـرو رفتـه و از هـر سـو      
. اند انداخته بر تاريكي شهر، تسليم شده ها به رؤياي سلطه آن. روانند

  !تواني؟ تو مي. رؤياسازي بايد تا اين رؤياي سنگين را فرو ريزد
من توانايي آن را نداشتم و . مستأصل و حيران خود را عقب كشيدم

  . دانست خود استاد نيز اين مي
زيرا هنوز چيزهاي زيادي است كه . تواني آري تو نمي: استاد گفت
  . تواند مي» پيشاني بلند«اما . زيبايد بيامو

آن گاه سوت سوتكي را كه . برخاست» پيشاني بلند«با اشاره استاد، 
  . بر گردنش آويزان بود به دهان گذاشت و به وسط چهار راه رفت

 !يك رقاص تمام عيـار اسـت  » پيشاني بلند«واقعاً !... عجب رقصي
، يكبـاره  ها آلود او، هماهنگ با ضرب سوتحركات موزون و طنز

كم كم . رفتند مردم از خنده ريسه مي. جو چهارراه را دگرگون كرد
اين كار تـا بـدان   . ها به اوج رساندند هاي اتومبيل اش را بوق رقاصي

اي بيرون پريـد   جا طول كشيد كه پليس راهنمايي چهارراه از مغازه
. زد دوان دوان به وسط چهارراه آمـد  و در حالي كه بر سر خود مي
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دوباره كنترل چهـار راه را  » پيشاني بلند«عي كرد با كنار زدن او س
  ... به دست گيرد

پس از اين واقعه، رفت و يك راسـت بـر روي تـاب     »پيشاني بلند«
پيشـاني  «كـاري كـه   : آن گاه استاد رو به من كرد و گفت. نشست

ها  او با اين كار آن. شان رقصيد كرد اين بود كه به رؤياي سياه» بلند
. كـرد » بي ذهـن «هاشان بدر آورد و براي لحظاتي آنان را  پيلهرا از 

  . هاشان را نبينند ها توانستند بخندند و دمي غم براي همين آن
پايد زيرا آن مردمان بـه رؤيـاي پيشـين عـادت      اما اين ديري نمي

بين، خـود،  اما يك رؤيـا . گردند پس دوباره به آن باز مي. اند كرده
و آن جور كه صالح بداند در آن دخـل  . كند رؤيايش را انتخاب مي

  . نمايد و تصرف مي
. شـود  رؤيا، رؤياست و هر محيط داراي نور و رنگي را شـامل مـي  

آن گاه كه در خواب، خود . كند محيط رؤيا را روح خالقه بر پا مي
يابي اين كار  را بر فراز دريا، جنگل يا كوهستاني در حال پرواز مي

كند براي آن است كه  كه او بر پا مي هر رؤيايي. روح خالقه است
اي كه در بيداري شايد امكـانش   اي از آن برگيري، تجربه تو تجربه
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البته رؤياها، فقط مختص خـواب نيسـتند بلكـه    . وجود نداشته باشد
كساني . شوند كني نيز شامل مي هايي را كه در بيداري سير مي محيط

كننـد   گـاهي مـي  آموزند و از آن جا كسـب آ  را كه از رؤياها مي
او در . استاد مسلم اين ناحيه اسـت  يوسف . نامند مي» رؤيابين«

  . كند بيند و صيد مي ها را مي رؤياها، آگاهي
انساني كه بتواند در رؤياهاي خود دخل و تصرف كند بـه سـادگي   

از ايـن رو، رؤيـابيني و   . تواند در زندگي خود تغيير ايجاد كنـد  مي
اگر نگاهي . توجه اساتيد باطني بوده استرؤياسازي از ديرباز مورد 

به كتب مقدس و وحياني بيندازي، خواهي يافت كه رؤياها جايگاه 
اي در كسب آگاهي دارند به طوري كـه بسـياري از انبيـاء و     ويژه

بايد بـداني كـه رؤيـاي    . اند كرده اولياء نهايت استفاده را از آن مي
ا درخود جـاي داده  بزرگ، اصيل و اولين كه همه رؤياهاي ديگر ر

  )كوبد با دستش به زمين مي. (است از آن خداوند است
اين رؤيا چنان محكم و حكيمانه است كه دانشمندان عمـري اسـت   
در آن بــه پــژوهش و كشــف و تحقيــق پرداختــه و هــم چنــان  
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آموزند، رؤياي  اين رؤيايي كه هر روز از آن چيزها مي. پردازند مي
  . مادر است

بزرگ و اليتناهي، رؤياهاي ديگري وجود دارند در دل اين رؤياي 
اين رؤياها، توسط . شوند هاي آن محسوب مي كه همگي زيرمجموعه

هم چنان نيـز بـه   و رؤياسازان بزرگ در طول تاريخ به وجود آمده 
  . آيند وجود مي

هـا، رؤياهـايي    توان گفـت كـه اديـان و فرهنـگ     از اين منظر مي
داران بـه منصـه ظهـور     جذب ايمـان اند كه به اذن الهي براي  واقعي
هـاي مختلـف ايمـان     حضور در اين رؤياها براي گـروه . اند رسيده

خطراتـي كـه   . نمايد داران، آنها را از خطرات احتمالي محافظت مي
  . هاي شيطاني دارند ريشه در دسيسه

وارد » دين خدا«اما آنچه مهم است اين است كه آخر االمر همه به 
. اسـت » آزادي«و دين خدا نهايت » دين اهللايدخلون في «شوند  مي

 راه  يعنـي  1»سـبيل اهللا «. زيرا خدا آزاد اسـت و آزادي راه اوسـت  
  . آزادي

                                                            
  بقره 273/2قرآن، راه خدا 1
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لذا بر اساس اين نگاه، جنگ ما بين خير و شر همواره در فضـاهاي  
تواند ضرري  پس هيچ كس طبق گفته قرآن نمي. رؤيايي بوده است
آن گاه كه انسـان بتوانـد    .1»الن يضروا اهللا شيئ«به خداوند برساند 

خوديت خويش را به سالمت از رؤياها به در آورد، تازه بعـد از آن  
و اگر اين نتوانـد از  . اش بدو اهداء خواهد شد است كه خود حقيقي

ذهـن  . 2»يمحو اهللا مـا يشـاء  «. صفحة ذهن كيهاني محو خواهد شد
اين طبقـه  بيني مربوط به كيهاني بسيار قدرتمند است و رؤيا و رؤيا

مجموعه روح الهي محسوب ذهني است كه البته خود زيربزرگ فرا
  . شود مي

» بي رؤيـا «شوي » بي ذهن«گويم آن گاه كه  روست كه مي از اين
ذهنـي   و بـي . زيرا حيات رؤيا به حيات ذهن بسته اسـت . گردي مي

  . عملي و خاموش كردن گفتگوي دروني است همان بي
يند است بـراي خوشـايند كـردن آن    ات ناخوشا اگر رؤياي زندگي

حتي نبايد بـا آن بـه مبـارزه برخيـزي،     . شوي» متوقف«ابتدا بايد 

                                                            
  آل عمران 176/3 قرآن. رسانند نمي هرگز ضرري به خدا 1
  رعد 39/13 قرآن. كند مي خدا آنچه را بخواهد محو 2
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يـك ايسـت   . كني» توقف«كند بلكه بايد  تر مي مبارزه آن را قوي
پذير  به اصل امكان» رجوع«كامل، تا اين ايست دروني اتفاق نيفتد 

ديگـر  تو با اين كار ذهن و فكر خويش را متوقف كرده و . نيست
  . دهي تو را به در و ديوار اين رؤياي ناخوشايند بكوبد اجازه نمي

هر ماجرا نيـز خـود رؤيـاي    . زندگي هر كس، رؤياي ويژه اوست
هركس موظـف اسـت   . كوچكتري است در دل اين رؤياي بزرگتر

اش را بـه ظهـور    اش، آن خود حقيقي كه در روند زندگي رؤياگونه
انـد،   گفتـه » نفس مطمئنـه «به آن زيرا آن خود حقيقي كه . برساند

كنم كه هر كس موظف است خوديت  تكرار مي. باقي ماندني است
اين كاري است كه اگر به انجـام  . مقدس خويش را به ظهور برساند

  . نرسد فرد يك بازنده است نه يك رستگار
  از استاد پرسيدم براي ساخت يك رؤيا ابتدا چه بايد كرد؟

ا، ابتدا بايد محـيط رؤيـا سـاخته و    براي ساخت يك رؤي: او گفت
درسـت مثـل   . داخلـي يـا خـارجي   . روز يـا شـب  . پرداخته گردد

  . بندي يك فيلم نامه سكانس
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اگر قرار است تجربه سقوط از بلندي را درك كني ابتدا بايد بلندي 
آن گاه معنايي به نـام  . را ساخته باشيفضاي بلندي كوه يا  مثلآن، 

ـ    . پايين را ايـن  . قوط را بـه تجربـه بنشـيني   و سـپس فـرود يـا س
در حالت عادي اين كـار  . اي دارد سازي در رؤيا اهميت ويژه محيط

امـا در مراحـل   . شود به صورت خودكار توسط روح خالقه انجام مي
كار سـاخت و  انـدر  تر، تو بايد به مدد روح الهي، خود دست پيشرفته

ن را اين كار شبيه فيلمنامه نويسي اسـت كـه تـو آ   . پرداخت شوي
همانطور كـه در يـك فيلمنامـه بايـد پرسـوناژها، شـرح       . داني مي

ها جزء به جزء مشخص باشند در رؤياسـازي نيـز    ها، ديالوگ صحنه
  . همين گونه است

هاي رؤيايي  اساتيد باطني اين توانايي را دارد تا براي سالكان، محيط
فضاهاي اين . رو كنند ها روبه ها را با اين محيط متنوعي بسازند و آن

بايد توجه . اند رؤيايي هر كدا م براي هدفي و منظوري طراحي گشته
داشت كه اين كار اساتيد براي تفريح و سـرگرمي يـا نشـان دادن    

ها در مقام ربوبيت، پرورش سـالكان   آن. شان نيست قدرت ماورائي
  . شوند را مد نظر دارند و بر اساس اين معناست كه دست به كار مي
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تاوردهاي زندگي سالكان، در واقع حاصـل عملكـرد   بسياري از دس
رؤياهايي است كه به منظور پرورش آنان ساخته و پرداخته گرديده 

  . است
بله، آنان از آن هنگام كه تسليم تعاليم اسـتاد شـوند مـاجرا آغـاز     

  . شود مي
رؤياها با آن كه رؤيا هستند اما آن گاه كه واقع شوند واقعيت پيدا 

يد نقش خود را در اين رؤياها به خوبي پيدا كني تا و تو با. كنند مي
رؤيـاي  . روح تو، تجربـه و آگـاهي الزم را از آن دريافـت كنـد    

خانواده، رؤياي كار، رؤيـاي بيمـاري، رؤيـاي بـا پـولي، رؤيـاي       
پولي، رؤياي لذت، رؤياي پيروزي، رؤياي شكست و رؤياهـاي   بي

هاي  ند، تا تو آگاهيشو امثالهم فضاهايي هستند كه براي تو بر پا مي
رؤياها، آگـاهي دارنـد و تـو    . مورد نياز را از هر كدام كسب كني

. ايـن فلسـفه وجـودي رؤياهاسـت    . ها را صيد كني بايد آن آگاهي
روند و پـس از اتمـام موعدشـان چيـزي جـز       آيند و مي رؤياها مي

. انـد  ماند اما آن گاه كه هستند كامالً واقعي ها باقي نمي خاطره از آن
  . ها چيزي جز بستر آگاهي نيستند نآ
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گـردد و اال   هنگامي كه رؤيايي فهم شود، عبـور از آن ميسـر مـي   
همه چيـز جـز   . انتهاي رؤياها، فرديت توست. شوند مرتباً تكرار مي

رود و همان طـور كـه قـرآن     اين فرديت كم رنگ شده از بين مي
  . آيد فرديت شان به سوي ما مي» يأتينا فردا«گفته است 

ممكـن اسـت نقـاط    . ؤياهاي هر كس با ديگري يكسـان نيسـت  ر
. رسـد  بعيد به نظر مي» كل من كل«مشترك داشته باشند اما تطبيق

تفـاوت  . زيرا هر شخص يك موجود خاص و منحصر به فرد اسـت 
بنـابر همـين   . توان از تفاوت رؤياهاشان باز شـناخت  ها را مي انسان

ايـد رؤياهـاي بـه ظـاهر     تواننـد و نب  اصل، تعبيركنندگان رؤيا نمي
زيرا تعبير يك رؤيـا  . يكسان در افراد مختلف را يكسان تعبير كنند

و اين مهم نبايـد از نظـر   . رابطه تنگاتنگي با شخصيت رؤيابين دارد
چه بسا جنـگ و سـتيز در رؤيـاي    . تعبير كننده، ناديده گرفته شود

يك شخص به معناي بحران و سـختي اسـت و در رؤيـاي شـخص     
  . معناي شجاعت و اقدامديگر به 

هـا   تـوان بـراي آن   جهان رؤياها، يك جهان پوياست بنابراين نمي
كننـدگان  بهتـرين تعبير . يتغير و ثابت تدوين نمودقوانين جزمي، ال
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پـس ايـن   . كساني هستند كه اين پويايي را دانسته و بر آن آگاهند
خود اي بينداز و همواره از چشم روح  كتب تعبير خواب را به گوشه

در اين كتب بازاري حتي اگر نكته حقي هم باشد مربوط بـه  . بنگر
تواند به طور  زمان و موقعيت خاص خودشان بوده است و كسي نمي

  . ها را تعميم دهد قطعي آن
به عقب برگردي و . جا شوي زمان جابه رتواني در محو با رؤياها مي

. ياسـت هاي شگرف عالم رؤ اين يكي از خاصيت. يا به آينده روي
به واقع بسياري از رؤياهايي كه . تواند چرخ زمان را بشكند رؤيا مي

از . زمان اسـت  رافتند حاكي از حركت در محو در خواب اتفاق مي
  . دهند اين روست كه از آينده خبر مي

رؤيابينان بزرگ از اين ويژگـي رؤيـابيني بهـره بـرده و گـاه بـه       
اين . كنند امور را نظاره ميروند و عاقبت برخي از  هاي آينده مي زمان

هـا مـورد اسـتفاده قـرار      است كـه آن » پيش بيني«هاي  يكي از راه
توانند همزمان با كالبد رؤيايي  اكثر اين بزرگان رؤيابيني مي. دهند مي

  . شان در جاهاي ديگر حضور يابند و كسب آگاهي كنند
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 يك صندلي خالي رو به. ام شب هنگام درون اتاق خويش نشسته... 
  . آيد يا نه دانم او امشب مي نمي. ام رويم براي استاد گذاشته
اي در  گوئي واقعـه . كنم احساس خطر مي. امشب شب ديگري است

نگاهم فقط به . شوم قرآن را باز كرده مشغول مي. شرف وقوع است
صفحة مفتوح قرآن است زيرا از ايـن كـه محـيط اتـاق را بنگـرم      

تـالش  . لرزاند ي در اتاق، دلم را ميتصور هر تغيير و تبديل. ترسم مي
كنم تا هر  شروع به تالوت مي. كنم در اين تنهايي با قرآن بمانم مي

حضـور  . لحظـات عجيبـي اسـت   . خوفي از درونم پا به فرار گذارد
ناگهـان  . جرياناتي كه در رفت و آمدند، به خوبي محسـوس اسـت  

صـل دور  شوند كه هر صدايي را ولو از فوا هايم چنان تيز مي گوش
دوصـداي  . اما اين بار تنها نيسـتم . دهم به تالوت ادامه مي. شنوند مي

ها يكـي دو آيـه از    هم خوان نه، آن. شوند ديگر با من هم خوان مي
هـا كجـا را    شـوم تـا ببيـنم آن    اي سـاكت مـي   لحظه. من جلوترند

صداي شـان بسـيار   . اند ها به دو آيه جلوتر رسيده بله آن. خوانند مي
فني كه من از آن . دانند ها به ظرافت، فن تالوت را مي آن. زيباست

. ها نيـز دسـت كشـيدند    وقتي سكوت من طوالني شد آن. ام بهره بي
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كنار پنجره . نگرم، هيچ كس نيست خيزم و به اتاق مي هراسان برمي
و كسـي زيـر پنجـره نيسـت،     . هواي بيرون تاريك اسـت . آيم مي
ـ دانم كه اين نيز كار اسـتاد اسـت    مي ا و آگـاه اسـت و در   او توان
شوم اما اتاق  دوباره پشت به پنجره مي !سازي بسيار چيره دسترؤيا

ام و بايد تـا صـبح    خواستهمن وسط يك جنگ نا. ديگر اتاق نيست
بـاز تصـوير عـوض شـده     ... چه شب طاقت فرسايي... دوام بياورم

 بيـداري بـراي  ... مجاهدت براي بيداري... اينجا، آنجا نيست... است
  . زندگي براي تقديم... زندگي
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هـاي كسـب آگـاهي     تـرين راه  استاد، فن مشاهده را يكي از مهـم 
مشاهده از نظر او غير از آن معنـايي اسـت كـه در دنيـاي     . داند مي

  . شود متعارف از آن تعبير مي
ايم جايي كه هم همه چيـز ديـده    اي مشرف به شهر نشسته ما در تپه

ده بـا  فرق اساسي مـا بـين مشـاه   : استاد گفت. شود شود هم نمي مي
سازي و نه  رؤيابيني آن است كه در فن مشاهده، تو نه چيزي را مي

نـاظري كـه   . تو فقط يك نـاظري . كني در آن دخل و تصرف مي
در امـر  . گـري اسـت   اين اصل الينفك مشـاهده . كند قضاوت نمي

  . مشاهده نه حبي در كار است و نه بغضي بلكه فقط مشاهده است
بيند  اند كه نسبت به آن چه مي وختهمتأسفانه به آدمي از طفوليت آم

ها را به خوب و بد، زشت و زيبا، مفيـد و   قضاوت داشته باشد و آن
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ذهن در يك كـالم، شـرطي شـده اسـت لـذا      . غيرمفيد تقسيم كند
اما به واقـع  . كند مشاهدة بدون قضاوت برايش امري محال جلوه مي

  . گري را بياموزيم محال نيست و ما بايد اين گونه مشاهده
پس منظور از مشاهده در اين ناحيه، مشاهدة بـدون قضـاوت و يـا    

و اگر ايـن امـر در كسـي محقـق شـود      . ذهني است مشاهده با بي
اهـل ايـن   . شـوند  هاي ناب و مرموز به سوي او سرازير مـي  آگاهي

  . كنند ناحيه از روح، آگاهي را اين گونه كسب مي
  . كنهاي لرزان شاخة اين درخت نگاه  اكنون به برگ

پيچيد  ها مي الي برگ باد ماليمي البه. به حكم استاد به آن نگريستم
: اختيار گفـتم  چنان زيبا بود كه بي. داشت ها را به رقص وا مي و آن

خواستم ادامه دهم كه اسـتاد ميـان حـرفم آمـد و      مي! چه زيباست
تـو قضـاوت كـردي و گفتـي چـه      . اين مشاهده نيست. نه: گفت

هــر قضــاوتي تــو را از . فقــط بايــد ديــددر مشــاهده . زيباســت
بايد بداني آن آگاهي خاصي كه ما به دنبال . اندازد گري مي مشاهده
آن . آيـد  ذهني به سـراغمان مـي   گرديم فقط در وضعيت بي آن مي

زيـرا هـر   . بيني ذهني ندارد آگاهي هيچ سنخيتي با قضاوت و پيش
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حـرف  نوع قضاوتي، مشاهده را جهـت داده و از مسـير آگـاهي من   
تو بايد ياد بگيري كه در يـك سـكوت همـه جانبـه بـه      . سازد مي

... گر نخواهي شـد  جز اين باشد هرگز يك مشاهده. مشاهده بنشيني
  . دوباره نگاه كن

در . هايش نگريستم ها و برگ اين بار آن طور كه گفته بود به شاخه
امـا هـيچ   . رفتنـد  آمدند و مـي  هاي عجيبي مي ها، شكل نوسان برگ

  . فقط ديدم و ديدم. نكردم قضاوت
ها جلوه  ها حذف شدند و فقط فضاي خالي بين برگ آرام آرام برگ

برگي كشانده شـدم، آن جـا هـم     ها به بي من از نگاه به برگ. كرد
ناگاه شكل پرنده بزرگـي  . حركت بود و نور. زندگي وجود داشت

 چشمان پرندة بزرگ به من. لرزيد نمايان شد كه پرهايش در باد مي
  . ابهت نگاهش مرا از خود به در آورد. نگريست مي

  . اكنون به ساية شاخه بر روي زمين خيره شو... آرام: استاد گفت
آمدنـد و   ها بر روي زمين مي دوباره شكل. نگاهم به سايه دوخته شد

  . قضاوت باقي بمانم كردم هم چنان بي رفتند و من سعي مي مي
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ا حذف شدند و فضاي خالي بـين  ه اين بار بر خالف دفعه قبل، سايه
است » پيشاني بلند«پس از لحظاتي ديدم كه اين . ها پديدار شد سايه

  :او گفت! گويد ها سخن مي كه از ميان سايه
بايد از . ها نگريست ها و شكاف بايد به خلل. اين منظري ديگر است

به اعداد نيز چنـين نگـاهي   . هاي شرطي شده خالص شد دست نگاه
و  9تواني اعـداد   يكبار مي. است 1389اكنون سال ... تتوان داش مي
تواني حد  را ببيني و اين نگاه متعارف است و يك بار مي1و  3و  8

آري امسال عـدد  . را 2و  5و  1يعني . فاصل بين اين اعداد را ببيني
بايـد  . يك عدد قدرتمند و پـر التهـاب  . را در خود نهان دارد 251

  . صبور بود تا اين سال بگذرد
ام احساس كردم و از آن وضعيت خارج  ناگاه دست استاد را برشانه

  . ما هنوز روي تپة مشرف به شهر نشسته بوديم. شدم
  چه ديدي؟: استاد گفت

او داشت نوعي رياضـيات  . را ديدم» پيشاني بلند«: هيجان زده گفتم
كرد كه با آن، اعداد نهان، در ميان اعداد آشكار، شناخته  را بيان مي
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ات اندكي جوشـيدن گرفتـه    چشمه: استاد با لبخندي گفت !شدند مي
  . ها بشويد و اين هدية كسي است كه دست از شرطي شدگي. است

ايـن چـه   : آن گاه تكه سنگي را در دست گرفت و از من پرسـيد 
  واقعيتي دارد؟

  . چرخيد زبان در دهانم نمي. مردد بودم كه چه بگويم
  اقعيت اين چيست؟و. چرا مرددي؟ بگو: استاد گفت

  . خب، يك تكه سنگ است: گفتم
اين اولين واقعيتي اسـت كـه بـه چشـم     . درست است: استاد گفت

  . آيد مي
  بيني؟ هاي ديگري مي آيا واقعيت

خواستم ببينم چه اشكالي را در آن مشاهده . به تكه سنگ خيره شدم
كنم تا همان را بگويم كه ناگهان استاد به ميـان فكـرم آمـد و     مي
هـاي   بلكه پرسيدم چه واقعيـت . خواهم من توهم يا تخيل نمي :تگف

  . تواني بازگو كني ديگري را مي
  . سكوت كردم
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هـا   توان اين تكه سنگ را ميليارد آيا نمي: آن گاه خودش ادامه داد
هايي كه هـم اكنـون در    ها و زير اتم اتم! اتم در حال چرخش ديد؟
چـرا  ! د؟دن، واقعيت ندارن ديآيا اي! اند؟ دست من در حال چرخش

اين نيز يك واقعيت است كه بر خـالف واقعيـت اول   . واقعي است
  . ثابت نيست بلكه متحرك و متغير است

هـا سـال    واقعيت ديگري كه اين سنگ دارد اين است كه ميليـون 
او دقيقـاً يـك كتـاب    . اش را در دل نهفتـه دارد  گيري روند شكل

ي كرده تا بدين جا رسد، در زندگي است و تمام مسيرهايي را كه ط
كافي است آن را به دست يك فهيم هسـتي  . وجودش ذخيره است
  . پرده از اين وجه برايت سخن بگويد شناس بسپاري تا بي

  شود؟ هايي ديده مي خب ديگر چه واقعيت
  . سكوت كردم
او تمام وقايعي . است» ناظر«اين سنگ، يك سنگ : استاد ادامه داد

ايـن  . ، پيرامونش اتفاق افتاده، شاهد بوده استرا كه در طول تاريخ
اگر دستگاهي . سنگ، آثار تمام وقايع را در حافظه خود نهفته دارد

توانسـت حتـي    داشـت، مـي   بود كه توانايي بازيابي وقايع را مي مي
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سخنان مردي كه هزاران سال پيش، كنار آن سخن گفتـه اسـت را   
  . اين سنگ، تاريخي مضبوط است. نمايان كند

اين نيز واقعـي  . تواني اين سنگ را گوئي از انرژي ببيني باري مي و
. هاي به دام افتاده اسـت  اي از انرژي است زيرا همين سنگ مجموعه

هيچ كدام از اين وجوه كـه گفـتم غيرواقعـي نبودنـد و حتـي      . بله
  . دانشمندان مادي نيز بدان اذعان دارند

نكني براي اين اسـت  قضاوت » مشاهده«اين كه اصرار دارم هنگام 
شـود كـه    بيني ذهنـي باعـث مـي    پيش قضاوت و بي كه مشاهدة بي

زوايـاي  . موضوع قابل مشاهده زواياي نامكشوف خـود را بنمايانـد  
  . انگيز خواهد بود انگيز و گاه هول پنهاني كه گاه بسيار شگفت

اگر تـو  . در رابطه با خواندن كتاب خدا نيز همين اصل حاكم است
و قضاوت به سوي آيات بروي، چيزي جز گمراهـي   با پيش ذهني

  . نصيب خود و ديگران نخواهي كرد
شاگرد خوب، شاگردي است كه تمام وجود و ذهنش تسـليم و رام  

  . است
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نگـري وارد حـوزة    اي از يـك آيـه مـي    وقتي به آيه و يـا كلمـه  
ها را كنار بگذار تـا   شدگي شرطي. ذهن شو كامالً بي. شو» مشاهده«

  . هاي اصيل و مرموز برخوردار شوي از آگاهي
ديد تو يك چيز است و آنچه . بيني اشياء آن چنان نيستند كه تو مي

  . كه هست يك چيز ديگر
ها و اشياء  بايد از خدا خواست تا پديده. 1»اللهم أرنااالشياء كما هي«

آنكه ايـن بتوانـد بـه مقـام     . را آن چنان كه هستند به ما نشان دهد
  . ه استمشاهده نائل گشت

. صيرت اوليه و صـيرت ثانويـه  . دارد» صيرت«هر چيز ال اقل دو 
اما هنگـامي  . در صيرت اوليه اش همان عصاست عصاي موسي 

ايـن مـار،   . افكند، يك مار بزرگ است كه به فرمان خدا آن را مي
تو وقتي به مقام مشاهده نائـل گـردي،   . صيرت ثانويه آن عصاست

  . ديد صيرت ثانويه اشياء را خواهي
هاي ثانويه، از اسرار اسـت و ورود بـه اسـرار، اذن     مشاهدة صيرت

چـه  » اللهم أرني االشياء كما هـي «آنكه بدون اذن بگويد. خواهد مي

                                                            
  شان بدهچنان كه هستند به ما نناشياء را آ، خداوندا  1
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ايـن  . بسا چيزهاي وحشتناك و غير قابل تحمل بر او ظـاهر شـود  
  . استاد است كه بايد موقع اين ذكر شريف را اعالم كند

هـاي شـگرف از آيـات     ية دريافـت مشاهده بدون پيش داوري، پا
  . خداست

هـر چـه   . كنـد  دارتـر مـي   تر و ريشـه  را قوي» مشاهده«طرفي،  بي
دارتري برخوردار  گر از آگاهي ريشه تر باشد مشاهده طرفي عميق بي
  . تر خواهد بود دستاوردش نيز غني. شود مي

يـر موجـودات   رگاگر يادت باشد در آن شب سخت كه تا صـبح د 
بر آيات خدا » مشاهده«نچه تو را نيرومند ساخت، آ ،انرژيك بودي

  . بود
در آن شب سـخت و طاقـت   . استاد راست گفت. به فكر فرو رفتم

فرسا، از شكل يكي از كلمات آيات، سالحي يافتم كه در آن شـب  
اي كه حركت انگشـتان   كلمه. و آن وضعيت كاربرد حياتي داشت

به سوي باال و ديگـر  كرد كه انگشت اشاره  اي تداعي مي را به گونه
ايـن حركـت نيـروي    . شـدند  انگشتان به نرمي به داخل جمـع مـي  

به دقت به يـاد نـدارم، فقـط همـين قـدر      . توحيدي شگرفي داشت
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. هاي اواسط قرآن بـود  دانم كه آن كلمه در اواخر يكي از سوره مي
به هر حال آن شب اين سـالح  . نمود مي 1»حنفاء« چيزي شبيه كلمه

هـا   اين. و آن محصول لطف حق از مشاهده بود. افتمي» كلمه«را از 
اند كه البته تأثير خود را بر ماده  كه گفتم در پشت ماده بروز كرده

  . و اكنون نيز اين نوشته حاصل آمده است. گذاشتند
بگويـد و زوايـاي   » مشاهده«از استاد در خواست كردم تا بيشتر از 
  :او گفت. آن را بيش از پيش برايم مكشوف كند

بلكه . مشاهده به معناي زل زدن و يا خيره نگريستن متعارف نيست
اين نوع نگرش، تـو را  . مشاهده نوعي نهان بيني بدون تعصب است
گر، نه مثبت  مشاهده. كند به حقيقت جاري شده در شئ رهنمون مي

او انوار مورد مشاهده را بدون آن كـه  . او خنثي است. است نه منفي
او هيچ گاه در اين مسـند،  . كشاند گزينش كند به درون خويش مي

او . تـو نـه   ،گويد، تـو آري  ها نمي نشيند و به ورودي به داوري نمي
ها را فهم كند، پس رام و تسليم، خود را  قرار است با مشاهده، ناديده

  . دهد هماهنگ با جريان هستي قرار مي

                                                            
  . روم. 95/30قرآن. يگانه پرستان  1
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قاضي . او قاضي نيست. يك گواه. ، يك شهيد استگر مشاهدهيك 
مشاهده، تو را نرم و هماهنگ به درون مشاهده . كس ديگري است

كني و پس  و تو اين گونه است كه آن را فهم مي. كشاند شونده مي
در مشاهده، هر چيـزي را كـه فهـم    . شوي از فهم، از آن خارج مي

ده نـاب، تمـام بـدن تـو     در يك مشاه. كردي مسخر تو خواهد شد
شود و چون لنزي كه ديافراگمش باز است پـذيراي انـوار    چشم مي

در . اين چشم، در صلح كل با هستي قـرار گرفتـه اسـت   . گردد مي
مشاهده، تـو هسـتي و جريانـات آن را از درون مشـاهده شـونده      

هم ذات پنداري نيـز اينگونـه   . نگري و چه بسا با آن يكي شوي مي
نيمه شب بود . ز جادة خاكي پشت تپه سرازير شديما. شود ميسر مي

با آنكه با او بودم ولي خوف . و ماه و ستارگان بخوبي نمايان بودند
كردم كه ما تنها نيستيم  خفيفي مرا در بر گرفته بود زيرا احساس مي

  . و كسان و چيزهايي مراقب مايند
ي سنگين بـر همـه جـا سـايه     و سكوت ،هستي بكر وقتي در طبيعت

ضـعيف  . حقير و تنها. كني خود را به شدت تنها احساس ميفكنده، ا
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از زندگي پر سر و صداي ابلهانة گذشته ات  در آن حال،. كس و بي
  . مالد روح طبيعت، غرور تو را به خاك مي. شوي شرمسار مي

اين چندمين سالي است كه در شب بيست و يكم ماه رمضان در اين 
  ... زنيم جا قدم مي
. ام و استاد در جايگـاه داوري  كف يك زمين بازي نشستهامروز بر 

ام و او  اما بايد گفت كه من در مشاهده. انگار من بازيكنم و او داور
از گاو و گوسفند گذشته و به انسان » قرباني«او در بحث . در سخن

. بايد چيزي قرباني شود تا جا براي حقيقت خالي گردد. رسيده است
بايد از اراده و اختيـار خـود دسـت    . ي شدتا خالي نشوي پر نخواه

امروز بايد چيزي از . شست تا اراده و اختيار الهي نزول اجالل نمايد
اي اسـت كـه    اين برترين معاملـه . ميان برود تا چيز برتر فرود آيد

ات  خدا اهل شرك نيست و در سينه. تواند بدان دست يابد سالك مي
من يك ريز . خواهد مي او سينه خالي. شود با هيچ كس شريك نمي

  . شورانگيز» مشاهده«آن هم در يك . ريزم و مبهوت اويم اشك مي
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جرم شـد، نورشـد،    آلودم او بزرگ شد، لطيف شد، بي در نگاه اشك
عقابي كـه بـر زمـين بـازي سـايه      ... صوت شد، كلمه شد و عقاب

  . افكنده است
؟ هـايم اسـت   با خود گفتم نكند اين همه از شكستگي نور در اشك

  . اما باز همان ماجرا بود كه بود. هايم را پاك كردم اشك
زمين بازي ... او يك چيز نبود چيزها بود. استاد، سوار بر هستي بود

اي به خـود   لحظه. ام اي از بهشت است و من بر كف آن نشسته قطعه
  . اند گوش تا گوش خلق اهللا نشسته. تنها نيستم. آمدم

و . من تنها در اين سو. اصله نيستاكنون بين ما يك خيابان بيش ف
نگاه خيـرة او بـر مـن سـايه     . او با جمعي از خواستاران، در آن سو

او نگـاهش را  ... انداخته است، زيرا جز من كسي ايـن سـو نيسـت   
عـرض يـك خيابـان    . است» نگاه روح«و اين . شليك كرده است

  . تواند مانع لطف شود نمي
. يچ استاد ديگري وجود نـدارد جز او ه. يگانه استاد، روح الهي است

اين استاد بزرگ در هر كجا و به هر قـالبي كـه اراده كنـد تجلـي     
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اسـت كـه بايـد    » آيه حق«و آن گاه كه تجلي يابد همان . يابد مي
  . و قرآن از ايمان به آيات بسيار گفته است. بدان ايمان آورد

ن او همـا . دانـد  اين استاد هر آن چيزي را كه تو بايـد بـداني، مـي   
اين همـان،  . آگاهي حيات بخش است كه تو همواره بدان نيازمندي

  . روح خالقي است كه در تو نيز نمايندگي دارد
جز او هر استاد ديگري كه به چشم روحت بيايد، نماينـده اوسـت   

  . زيرا تعليم و حيات بخشي در حيطه قدرت روح الهي است
  . ارد او شدبايد و. گذرد راه از درون او مي. او خود، راه است

بيرون دبسـتان بـه انتظـارم    ... ام برد استاد مرا به كودكي» مشاهدة«
هاي خاكي و غبار آلود  و دبستان در كوچه پس كوچه. ايستاده بود
هـا   همـه بچـه  . او مرا با انگشت دسـتش نگـاه داشـت   . قرار داشت

او سد محكمي بود كه . توانستم از سد او بگذرم رفتند اما من نمي مي
هر چه تالش كردم تا راهم را باز كـنم،  . نمود او ممكن نمي گذر از

نگاهش پر از . نگريست او فقط ايستاده بود و به من مي. ممكن نبود
يـادم   !ام كـه بايـد   خواست بداند، همـان شـده   انگار مي. معاينه بود

دو سـه بـار ايـن    . حرف او، نگاهش بود. آيد سخني گفته باشد نمي



 

77 
 آگاهيعمق هفت 

گذاشـت وحشـت زده    كه راهم را باز مي ماجرا تكرار شد و هر بار
  . نگريستم او نبود اما چون به عقب مي. شدم دور مي

لباسي كه به تـن داشـت   . كرد مي تر زده اين بود و نبود مرا وحشت
فرار از دست او ممكـن  . پوشد شبيه همين لباسي است كه هنوز مي

  . بودها همه در واقعيت بود و خيال ن و اين... ام من مات شده. نيست
خواست چيز يا كسي را صيد كند، سـرش را مثـل    استاد هرگاه مي
اي نگـاه   درست شبيه عقابي كه از فراز صـخره . كرد عقاب بلند مي

روزي در ميـان  . ام و اين صحنه را من با چشم خويش ديده. كند مي
جماعتي، ناگاه ايستاد و گردن كشيد و با زاوية ديـد عجيبـي مـرا    

ه، انگار چيزي از وجودم كنده شد و متعاقـب  با آن نگا. نشانه رفت
. در اين اولين ديدار، من سر عقاب را ديـدم . آن نرم و پذيرا گشتم

  . مرا به ديدار عقابي برد كه در خردسالي ديده بودم »مشاهده«اين 
از روبروي خانه . مان محصور بين دو باغ ميوه بود در آن زمان، خانه

كـار مـن   . گفتند مي» مادي« گذشت كه به آن نيز نهر كوچكي مي
روزي . در آن ايام پرسه زدن و كنجكاوي كردن درآن محيط بـود 

اي  صدا از بچه عقاب هيجان زده. سرو صداي عجيبي در حياط شنيدم
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توانايي پرواز نداشت و هنـوز دور  . بود كه به حياط خانه افتاده بود
الي  بـه توانست بجهد و همين كار را در ال فقط مي. منقارش زرد بود

تر از آن بود كه  اول خواستم او را بگيرم اما وحشي. كرد درختان مي
ناگاه با پرواز عقـاب بزرگـي بـر فـراز خانـه،      . بتوان او را گرفت

  . دريافتم كه بچه عقاب از مادر جدا افتاده است
هر طـور  . حسِ گرفتن بچه عقاب، به كمك كردن به او تبديل شد

انديم و از آن جا به پشت بام، تا عقاب كه بود او را به چينة ديوار ر
بقيه ماجرا را از حياط دنبال كردم زيـرا  . تر او را بردارد مادر راحت

هنگامي كه عقاب بـزرگ بـر   . جرأت رفتن به پشت بام را نداشتم
اش مـرا   هايش را گشـود و بـا نگـاه پرهيبـت     لب بام نشست، بال

ش، منقـار  هايش، سـرو گـردن   پنجه. چند بار جيغ كشيد. نگريست
اي  نمود كـه لحظـه   هاي بزرگش چنان خوفناك مي اش و بال خميده

نگاه بود در . اي در كار نبود اما حمله. احساس كردم قصد حمله دارد
گرمـي احساسـش در وجـودم    . نگاه، آن هم از فاصله چنـد متـري  

و من دگـر  . او فرزند را گرفت و برد. حقيقتاً پر هيبت بود. نشست
  . جز آن بار كه استاد گردن كشيد و نگاه كردعقاب آزاد نديدم 
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او هميشه حاضر است و در هر جا كه . استاد من، يگانه و فرد است
هنگام ظهور ممكن است هر لباسي را بـه  . شود صالح بداند ظاهر مي

تواند براي او تعيين تكليف  كسي نمي. او آزاد است. تن داشته باشد
. آن گونه، چـرا . اين گونه، نه .آن جا، آري. كند و بگويد اينجا، نه

او روح الهـي  . او قانون بر خـويش اسـت  . نوردد او هستي را در مي
  . است

او هر لباسي كه بر تن كند، هر ظهوري كه بيابـد، بـاز اسـتاد مـن     
  . ام و من به او دل داده. است

چه ظاهر باشد چه باطن، چه جلوه كنـد  . استاد من، يكي بيش نيست
وقتي من با او باشم او نيـز بـا   . از استاد من استچه در پرده باشد، ب

اسـاطيراالولين  . خيـالي نيسـت  . استاد من، موهوم نيسـت . من است
زنـد و زيبـاترين چهـرة     لبخند مـي . سرپاست. او زنده است. نيست

و ايـن چنـين   . استاد مـن كامـل اسـت   . گيرد انساني را به خود مي
   .عاشقانه، ناقصي را به دنبال خويش كشيده است

يكي را بشناس و از يكي تبعيت كن، يـك  . به دنبال يك استاد برو
  . جز اين باشد به حيراني و تشتّت گرفتار خواهي شد. راه برگزين
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زيـرا  . مخواه كه از هر درختي گلي بچينـي . در معنويت هرزه نباش
اي و هيچ گاه به گـل   در اين صورت فقط وقت خود را تلف كرده

و در . ا يكي باش و يكي را پاس بـاش ب. اصلي دست نخواهي يافت
  . نگري آن يكي را بنگر هر چه مي

و كتاب خدا زنده . نَفَس حي و قيوم است. استاد من، كتاب خداست
  . داند ناطق است و همه چيز را مي. است و عينيت دارد

هم چنان كه زيباترين كالم از . زيباترين نگاه، از آن استاد من است
خواند،  جمله را نمي. كند گويد، شليك مي نمياو كلمه را . آن اوست

  . رود رود راه در او مي راه نمي. كند آهنگين مي
شناسـد و   او اهلش را به نـام مـي  . اهل دارد. استاد من، خانواده دارد

  . داند جايگاهشان را خوب مي
  . استاد من، نجات بخشي رهاننده است
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شب قرار اين بود كـه در   در آن نيمه. گردي نصيبم شد اين بار، شب
يـك  . هاي كويري ورامـين فـرو رويـم    ترين بيابان يكي از جنوبي

آن كه سخن بگـوئيم و يـا اجـازه     آن هم بي. پيمايي در سكوت راه
  . دهيم انديشة راهزني بر وجودمان شبيخون زند

با اين كه ستارگان . است تاريكي شب، فضاي بيابان را آكنده كرده
كند اما هيچ كـدام   و ماه نيز اندكي نور افشاني مي به خوبي نمايانند

  . رسند در جدال با تاريكي چيره به نظر نمي
انتها  يك وسعت بي. آن چه هست، شب است و سكوت و خارستان

رود و من با فاصله  استاد با صالبت مي. كه ما را در خود بلعيده است
رود او چهار زانو بر هوا نشسـته و   راه نمي» پيشاني بلند«. اش در پي

گره زده، هم عرض من در اش  در حالي كه دستانش را به زير چانه
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مثلثـي  . ايـم  ما در آن ظلمت، يك مثلث تشكيل داده. حركت است
  . كه رأس آن عمق سياهي را نشانه رفته است

ده گاه خُرد شدن خارهـاي خشـك، شـني    چيزي جز صداي پا و گه
هـاي درنـده، آرام آرام    ترس از گزندگان موذي و گرگ. شود نمي

سكوتي خاص كه ويژه شب بيابان . شود به ترس از سكوت بدل مي
  . است

مـن يـك    صـد هاي ابلهانه و سر و صداهاي  هنگامي كه به شلوغي
آورتـرين نمـاد    سكوت و خاموشي، وحشـت  اي، غاز، عادت كرده

فاقي در شرف وقوع اسـت و تـو   انگار هر آن، ات. گردند هستي مي
  . پناه، مقهور آن خواهي شد مفلوك و بي

شب بيابان، تو را خورده است و اكنون از هر نماد تمدن حقه بـازي  
  . انگار دستت به هيچ جا بند نيست .اي به دور افتاده

آن چـه هسـت سـياهي    . اين جا هيچ چيز مأنوس نيست. مي ترسم
اي كـه انگـار    آسمان پر سـتاره و البته . هاي خار شب است و سايه

گويي آسمان نيز با سكوتش اعـالم  . تفاوت مرا ناظر گشته است بي
  . كند كه كاري از دستش ساخته نيست مي
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مي خواهم حرفي بزنم تا ترس و وحشت را در خود بميرانم امـا بـه   
پـس خـاموش   . پيمايي در سكوت است آورم كه قرار ما، راه ياد مي

  . سپرده است» خاموشي«خود را به دست  شوم چون خاموشي كه مي
صـدا اشـك    كنم بـي  سعي مي. اي در سكوت گريه. گيرد ام مي گريه

يـك هـيچ دو پـا كـه     . من هيچم. بريزم و بر حقارت خويش بنالم
از ايـن كـه در   . اند زمين و آسمان چون انبري، او را در خود گرفته

آن . ام دهشدم، سخت شرمن ام براي خود اهميت قائل مي طول زندگي
هاي كذايي  آن همه ارزش. اند ها در اين بيابان خرد شده همه اهميت
. شب خاموش بيابان، تو را به تـو نشـان خواهـد داد   . اند رنگ باخته

  . اكنون اين تويي، حقيري در بيابان، مغبوني در خارستان
اي كه كس در انتظارش نيست و آسماني برايش ايـن پـا و    گمشده

گويـد كـه تـا كنـون متـوهم       ب بيابان به تو ميش. كند آن پا نمي
و آن چـه را كـه از   . اكنون خودت را ببـين  .اي نادان بوده اي، بوده

آرام شدم و گذاشتم مرا تا اعماق ... خودت نيست در اين بيابان بريز
و ناگاه ديدم . اين تسليم در خاموشي، مرا از زمين كند. با خود ببرد

ان اليتناهي پر ستاره، چون كودكي در دستان بزرگ استاد، در آسم
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مـن بـودم و   . ديگر زميني در كار نبود. خورم لخت و عور تكان مي
  . زنند استاد و آسمان، و ستارگاني كه پشت سر او سو سو مي

او بـا دسـتان   . فرو، جراحي شـدم  من در آن آسمان، در آن اوج بي
ـ     سينهاش  لطيف اه ام را شكافت و با آن شـكاف، بخـار تـوهم و گن

  . بيرون زد
. آن گاه جاي آن، يك بار ديگر دميد و با مسحي، شكاف را بسـت 

  . جراحي پايان گرفت و من در اتاقم بر زمين گذاشته شدم
هـيچ كـس از آن تفسـيري نـدارد تـا      . خاموشي ناحية دگر اسـت 

هر شرح و تأويلي، دور افتادن . خاموشي، خاموشي است. بازگويدش
  . است
دانـي چـه وقـت؟     آيد اما نمي ه سراغت ميآگاهي ب» خاموشي«در 

  چقدر؟ يا چگونه؟
بـراي بيـان ايـن آگـاهي      ولـي شوي  هيچ شرحي آگاه مي فقط بي

براي همين است كـه  . گردد زبان در كام نمي توضيحي نداري زيرا
  . اند اين ناحيه را ناحية اسرار نيز گفته
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تفسـير  كني و از بند تعبير و  وقتي تو خود را همه جانبه خاموش مي
ايـن  . شـوند  هاي مرموز به سويت سرازير مي سازي، آگاهي رها مي

همان سكوت پر ارزشي است كه پس از فرو رفتن در آن، ناگاه از 
اي بر آن مترتب نبوده  شوي در حالي كه هيچ مقدمه چيزي آگاه مي

اين چنين اسـت كـه   . است» من حيث ال يحتسب«اين رزق . است
ها خاموشان آگاهند اما تفسـيري   آن. اند برخي به عالم خاموشي رفته

دانند، اما لب دوختگاننـد و بـا هـر     ها اسرار را مي آن. از آن ندارند
نـه  . دانند، اما گفتن نتوانند اهل اين ناحيه مي. اند تعبيري بيگانه گشته

  . توانند خواهند بل آن كه نمي اين كه نمي
ها با خاموشي،  آن .كنند اهل اين ناحيه از روح، از خاموشي تغذيه مي

هـا محـل فـرود     آن. هـاي نـاب و اتفاقـات شـگفتند     شاهد آگاهي
  . اند اند زيرا در سرزمين اسرار پا نهاده آگاهي

  . اما بيان نتوانند زيرا بيان برايشان تقدير نيست
بنـدي   اسـرار دسـته  . اسرار بازگو شدني نيسـتند . اند اسرار اين گونه

  . پذيرند ول نميخورند و فرم شماره نمي. شوند نمي
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دانـي   گيري اما نمي داني چگونه، مي شوند اما نمي اسرار، دريافت مي
دركش ميكني اما بـدون  . داني كه كي آيند اما نمي مي. به چه مقدار

  . كند تر مي زيرا هر شرحي ناكارآمد است و وضع را پيچيده. شرح
او . كند، خاموشي لـب دوختـه اسـت    هر كه از اين ناحيه تغذيه مي

  . تفسير است كالم و بي اي بي اي تسليم و فرستنده گيرنده
گويند بيائيد تا برايتان اسـرار بگـويم، همـان كسـاني      آنان كه مي

ايـن  . اسرار كه معما نيسـت . اند هستند كه از هيچ سري بويي نبرده
  . معما و رمز است كه شرح دارد نه اسرار

مان گونه كه هست، اسرار را بايد ه. ست 1»ال يعلمها اال هو«اسرار 
  . دريافت كرد و همان گونه گذشت

ي زدنـي تحيـرا   «و در فضاي . آورند و پر التذاذ اسرار، حيرت 2»ربـ 
  . زنند موج مي

هاي مواج پرتـاب   اي آب آنكه بدانم به ساحل صخره شرحي، بي با بي
هـاي   اي ميان صـخره  باز شب بود و آشنايان جمع، در محوطه. شدم

                                                            
  . انعام. 59/6 قرآن. داند كسي جز او، آن را نمي 1
  . هحنهج الفصا). ص( رپيامب. بر حيرتم بيفزا پروردگارا 2
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دو . كـرد  را وارسـي مـي  اش  د داشت دو چرخهكوچك و بلند، استا
آن هـم  . آمد اي كه به سهولت در زير آب به حركت در مي چرخه

وقتـي   .هاي جلبكي ها و صخره هاي مواج، از كنار سنگ از زير آب
 از آن عدة. آزمايشش تمام شد، دو چرخه را به رسم هديه به من داد

كه باشـد از مـن   آشنا چند نفري آمدند تا دوچرخه را به هر قيمت 
خريداري كنند و يا اين كه با هر دوچرخـه ديگـري كـه بخـواهم     

با اشارة سر فهماند كه قبـول نكـنم و   » پيشاني بلند«. تعويض كنند
همين هم شد زيرا هيچ قصدي براي . حتي با آنان وارد مذاكره نشوم

  . فروش يا تعويض هداياي استاد نداشته و ندارم
كه او خود نيز آموختـه  » پيشاني بلند«م برآن سوار شدم و طبق تعلي

هاي سـخت   هاي مواج به حركت در آمدم و صخره بود، در زير آب
  . تر از روي آب روشن. زير آب روشن بود. و سنگين را در نورديدم

  . نمود اما باالخره ميسر شد حركت با آن دوچرخه، ابتدا سخت مي
مـوجي   هيچكشي و فصل ركاب،  وقت خاموشي، زير آب نفس مي

  . توضيح دادني نيست دريافت كردني است. گذار نيستاثر
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اي را ديدم كه  هنگامي كه به محوطه بازگشتيم با تعجب جمع غريبه
پيشاني «متعجبانه به . اند همه يك شكل و يك ذهن به صف ايستاده

. قطاع الطريق، راهزنان آگاهي: او به آرامي گفت. نگاه كردم» بلند
  . توانند او را تشخيص دهند واهند اما نميخ ها استاد را مي آن

الي چند صـخره كوچـك    بهدر الدرست است، استاد با جمع آشنا، 
  . نگرد ايستاده و در سكوت به جمع غريبه مي

  !توانند ببينند؟ فقط استاد را نمي: پرسيدم» پيشاني بلند«از 
   .بقيه ما و جمع آشنا همه برايشان ديدني هستيم. را فقط استاد: گفت

خوب شد دوچرخه را نياورديم و همان جا زير آب : به آرامي گفت
  !گذاشتيم

  حال چه بايد كرد؟: با اضطراب پرسيدم
نبايد بگذاريم . بايد به وسط معركه رفت و از استاد دفاع كرد: گفت

  . اورا ببرند
. به آني خود را وسط معركه، مابين جمع غريبه و جمع آشـنا يـافتم  

. نم، كه ناگاه كلمه القايي استاد بدادم رسـيد مستأصل بودم كه چه ك
آن كلمه سين و ميمي داشت و ألفي، و باء و نوني كـه گـاه آن را   
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دانم و شرحي بر آن  معنايش را نمي. داد سلبي و گاه ايجابي جلوه مي
جمـع  . ندارم، هر چه بود كار خودش را كرد و جنگ مغلوبـه شـد  

. انـد  هند و به دنبال چـه خوا فهميدند چه مي غريبه، گيج و گنگ نمي
  . شان محو شدند پس با ذهن

اسـتاد نيازمنـد   : دستي بر سرم كشيد و گفت» پيشاني بلند«آن گاه 
ايـن  . داند كه چه بايد كرد او خود خوب مي. دفاع هيچ كس نيست

اگر كسـي  . بايد قدرشناسي را ياد گرفت. دفاع، تقويت خود ماست
بگيرد قطعاً رهرو ديار حـق   خورد، گاز پستاني را كه از آن شير مي

ــان كــه از كســي چيزهــا آموختنــد ســپس دشــمنانه  . نيســت آن
آري، . را ترور كردند، عقوبت بدي را خواهند كشـيد اش  شخصيت

  . بايد همواره قدرشناس بود
بايد بگويم كه دفاع از استاد همواره يكي از مواد امتحـاني رهـروان   

هاي  تا آن سوي شهركظهر سه شنبه، جاده خاوران را ... بوده است
آن گاه به يك جاده خاكي كه به سمت . صنعتي، پشت سرگذاشتيم

اين جـا جـاده شـكاربانان    . شد افتاديم اي كشيده مي هاي صخره تپه
هايي پر حفـره، بـه نمـايش     است و چون ماري خود را از ميان تپه
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اي سبك است و  ها، از ماده محشر است، سنگ صخره. گذاشته است
قرار است تا صبح فردا، ميان ايـن  . روند و به قرمزي ميرنگ آنان ر

و طلوع را از دهانه غاري كه بيش از . هاي پر از حفره بمانيم صخره
  . سي متر وسعت دارد، به تماشا بنشينيم

هاي باالي صخره رفتم و در آن جا  به فرمان استاد، به يكي از حفره
، سـاكت باشـم و   باشد كه هماهنگ با سكوت محـيط . آرام گرفتم

نه از چيزي بترسم و نه از صدايي خوف بـه  . بمانم» آگاهي«منتظر 
  . خود راه دهم

ام، امـا انگـار همـه     تا كنون بدين جا پا نگذاشته. حس غريبي است
نمايند گرفته تـا   هاي شكار كه گه گاه رخ مي از گله. چيز آشناست
وم و تمام ش مطيع مي. هايي كه چون پنير سوراخ سوراخند اين صخره

اي  اي كـه بـه حفـره    و مثال بره. دارم شب را چون يار غار پاس مي
نبايد سرما تـو را  . نبايد خوابت بگيرد. مانم خزيده، در انتظار فجر مي

. به چيـزي فكـر نكـن   . تا فجر چيزي نمانده است. از پاي در آورد
به ذهنت جهت نده، سـفيد و پـذيرا   . حتي آرزويي در خود نپروران

و . رسـد  مـي . از راه برسـد » آگاهي« ا هر آن ممكن استباش زير
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آن چـه  . جهان شد و جهان دگرگـون شـد  . حفره روشن شد. رسيد
پيرامونم بود، آن چه از طبيعت بر مال بود، آن چه زمين بـود و آن  

هايي كه روزي  تكه. اند هايي از من شده چه آسمان، همه و همه تكه
. اند اي افتاده گوشه دركدام در انفجاري بزرگ، متالشي گشته و هر 

 .حتي اندك سبزي رسته شده بين آن سـنگ . هيچ چيز غريبه نيست
هاي وجود منند، از منند، و هر كدام از جاي خويش  ها همه تكه اين

مـن چگونـه   . زنند ها به وجود من، چشمك مي آن. زنند مرا صدا مي
 !باشـم؟ تفاوت به نگاهشـان   و بي !توانم به تكه هايم، ظلم كنم؟ مي
من و همه چيـز، يـك چيـز    . هاي دير آشناي منند ها همه سلول اين
ي، حـرف از پراكنـدگ  . بخشـيديم  ايم و يك شكل را ظهور مي بوده

  . سخن از جدايي و بيگانگي نبود
هــايي از مــن بيمارنــد و ايــن از آه در  آه خــدايا، اكنــون بخــش

ـ . شان هويداست سكوت ه آه خدايا، ما چگونه بر پيكر خويش زخم
رحمانـه لگـدمال    هـايي از خـويش را بـي    چگونـه تكـه   !زنيم؟ مي
  !كنيم؟ مي
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بگيريد «را باالي سرمان گرفتند و ندا دادند كه » طور«آن گاه كه 
، هي به دسـتانم  »خذوا ما ءاتينكم بقوه« »ايم آنچه را كه به شما داده

ه اند كه اين گونه ب ها به ما چه چيز داده نگاه كردم تا ببينم مگر آن
آه، آن چه كه داده بودند در دسـتانمان   !قوت، نگهداريش را طالبند

و اعلمـوا أن اهللا يحـول بـين    «. هايمان كاشته شده بود در قلب. نبود
. »بدانيد كه خدا بين آدمـي و قلـبش حائـل اسـت    «. »المرء و قلبه

  . اين درون چه غوغاست. گويد قرآن چه صريح سخن مي
زده زيـر   ادي غوطه نخورد و حيرتسالك تا در اين و: استاد گفت

باران اسرار ننشيند، نخواهد دانست چه كسي بين او و قلـبش حائـل   
  . است

گيرد اما انعكاس آن  آگاهي يكي است و از يك منشأ سرچشمه مي
  . انسان آن سان است. ها هزاران هزار در آينه

شدگانِ پيوسته به اسرار، يك كرسـي   در بلندترين قلة ديار خاموش
وقتـي بـر آن كرسـي    : گفـت » پيشاني بلنـد «. انگيز است اباعج
. شـوند  هاي از ازل تا ابد به سويت سرازير مي نشيني، تمام جريان مي

هزاران هزار سؤال در هر آن، از گوشه گوشه هستي بـه سـوي تـو    
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. هايي كه بايد اجابـت شـوند   سؤاالت و درخواست. آورند هجوم مي
جواب، در كسري از ثانيـه بـه   هزاران هزار . شود همين طور هم مي

  . گردد اقصي نقاط هستي مخابره مي
اما اين همه از طريق آن كه بر ! فهمي كه چگونه و تو هيچ گاه نمي

  . شود كرسي نشسته است محقق مي
ام اما بـيش از چنـد لحظـه     من اين كرسي را تجربه كرده: او گفت

ت بـه زيـر   نتوانستم بر آن دوام بياورم و خود را از فرط فشار حير
  . انداختم

ها كه آن را  و آن. موهوم يا استعاره نيست. اين كرسي، واقعي است
يك كرسي بر بلنداي اسرار كـه هـر   . اند اند، از آن سخن گفته ديده

  . كسي تاب آن ندارد
كني كـه   گيري، قوياً احساس مي هنگامي كه در اين وضع قرار مي

ه نگاهت، حتي هايت، حتي زاوي تك تك حركاتت، حتي پلك زدن
انـد و هـر    حركت ناخودآگاه انگشتانت، همه و همه داراي هويـت 
درايـن  . اند كدام براي انجام كاري و يا تأثير بر جايي طراحي گشته
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ها به تو وصل شـده و از طريـق تـو در     وضعيت گويي همه جواب
  . يابند هستي انتشار مي

ي روند آن يابي كني و يا از چگونگ اما هرگز نخواه كه آن را علت
تواني باران را دريافـت   شوي، تو فقط مي يابي، كه درمانده مي اطالع

  . كني اما از تفسير آن همواره عاجزي
تو آن را بـه دسـت نيـاوردي بلكـه     . اين آگاهي، يك هديه است

پس بسيار مراقب . گيري است پسقابل باز» هبه«. شده است» هبه«
چه زود از اين ديـار خـارج   و . اند باش، زيرا از بسياري پس گرفته

  . گشتند
نمود، طلوع را تا  بيش از سي متر مياش  درون غار بزرگي كه دهانه

آتشي روشن كرد تـا سـرما از   » پيشاني بلند«. گر شديم آخر نظاره
هـم  . در آن بلندي، آتش دل چسبي بـود . استخوانم خداحافظي كند

نـم و  دا انسـان، بـين مـي   : چنان كه گرد آتش بوديم اسـتاد گفـت  
جايگـاه  »دانـم  نمي«و »دانم مي«برزخ بين . دانم رها گشته است نمي

  . هيچ كدام نيست گاه آن است و گاه اين، اما مطلقاً. اوست
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مي تواني آن را . دانش مربوط به گذشته است. آگاهي، دانش نيست
حـال  » آگـاهي «اما . كسب كني، حفظ كني و به فرمول در آوري

ماهيـت  . شـود  درون تو روشن مي يك دانستگي است كه از. است
  . تو في الحال آگاهي. آنكه چراغي بر افروخته باشد نور دارد بي

در يك خانه زيـر  » پيشاني بلند«دور از اين واقعه، در نيمه شبي با 
. سـكوت بـود  . خورد، نشسته بودم زميني كه سيزده پله به پايين مي

ما در . تگفت زيرا به قدر وفور آگاهي وجود داش كسي سخن نمي
زير زمين رو به روي در ورودي آن نشسته و به ديـوار تكيـه داده   

ها باال  انگار كساني با هيجان از پله. ناگاه صداهايي شنيده شد. بوديم
ام كه گاه برآيند  آرام بودم زيرا اين نكته را دانسته. روند و پايين مي

ـ . انـدازد  ها و حركاتمان، نيروهايي را به دام مي انديشه ا چگونـه،  ام
  . دانم نمي

آوري گشوده شد و يـك   اي درب زيرزمين به طور شگفت در لحظه
. ها، وارد شدند و رو به رويمان قرار گرفتنـد  خانواده در لباس كولي

جرميت سـخت نداشـتند   . نمودند ولي آدم نبودند ها شبيه آدم مي آن
طراب از وجودشـان  ضـ تشـويش و ا . اما به وضوح قابل ديدن بودند
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امـا ايـن   . ابتدا انتظار آن را داشتند كه ما ترسان شـويم . زد يموج م
شنيده بودم كـه اگـر اينـان    . يك خيال خام بود و ما ترسي نداشتيم

و آن چـه از انـرژي   . موفق به ترساندن شوند پيروز خواهنـد بـود  
پـس  . اما چنين چيزي برايشان محقق نشد. كنند بخواهند دريافت مي

  !توانيم دربند بمانيم نمي. آزاد شويمما بايد : ملتمسانه گفتند
پيشـاني  «از آن جا كه هيچ تبحري در اين گونه ماجراها ندارم بـه  

امـا او هـيچ نگفـت و    . نگاه كردم تا او اين غائله را ختم كند» بلند
واقعـاً  . و با اين كار جواب را به عهده من گذاشـت . قضاوت نكرد

ه چيزها شـايد بـراي   اين گون. حوصله اين گونه هيجانات را نداشتم
اي جذاب باشد و عمرشان را در اين راه بگذارند، اما بـراي مـن    عده

مـن  . آن چه براي من مهم است تسليم وار رفتن است. چنين نيست
: اختيار گفـتم  بي. دهم خود بودن را بر مسئول كسي بودن ترجيح مي

  . برويد، آزاديد
  . هاشان محو شدشان صدا ها با شادي و هلهله رفتند و با رفتن آن
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هـا مـديون تـو     اكنـون آن : رو به من كرد و گفت» پيشاني بلند «
هـا   ها را ببيني و يـا از آن  اند، اما هيچ گاه نخواه كه دوباره آن شده

  . ها خود روزي دين خود را ادا خواهند كرد آن. طلب دين كني
ام  برخاست در زيـر زمـين را بسـت و رو بـه روي    » پيشاني بلند«

بـراي همـين   . زندگي خود از اسرار اسـت  :ن گاه گفتنشست و آ
زندگي را بايد زنـدگي  . است كه كسي تعريف دقيقي از آن ندارند

  . فهم زندگي در قبول زندگي است. كرد
مـاني،   اگر بخواهي به تحليل بنشيني از زندگي جا مـي . زندگي كن

و جاري شدن در زندگي يعنـي آن  . بايد همراه با زندگي، جاري شد
از . كنـد  كوچك و بزرگ فرقي نمي. را كه بايد به انجام برسانچه 

چه بسا كارهاي كوچكي كـه بـه   . اين منظر همه چيز بزرگ است
چه بسا نكته ظريفي كـه بـه نجـات و رسـتن     . ها ختم شود بزرگي
كليد، كوچك است امـا توانـايي آن را دارد كـه درهـاي     . بينجامد

. يز كوچك وجود ندارداين جا هيچ چ. بزرگ و سنگين را باز كند
» بعوضـه «حتي يك پشه كه قـرآن بـه آن   . همه چيز بزرگ است
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از درون هر چيز . گفته است، حكايتي شگرف دارد و هيواليي است
  . و هر ماجرا، راهي است به بزرگيِ اعجاب برانگيز

اين ذهـن شـرطي شـدة    . كار كوچك و چيز كوچك وجود ندارد
   .انگارد توست كه امور را كوچك مي

بنابراين در هر كاري كه وارد شدي به واقـع بـه بزرگتـرين كـار     
حتي اگر اين كار يـك جرعـه نوشـيدن آب     .اي جهان وارد گشته

  . باشد
، تـا بـه حـال فكـر     1»أنبئكم بما كنـتم تعملـون  ف« :گويد قرآن مي

قطعاً  !خبريم؟ اي كه اين كدام عملكرد ماست كه ما از آن بي كرده
دهيم و با انجام آن تأثيرات شـگرف   ام ميكارهايي است كه ما انج

اعمال و رفتاري كه به چشم . گذاريم در هستي و روند آن به جا مي
آيند اما مهم و بزرگ است زيرا قرار اسـت از آن   كوته بين ما نمي
  . با خبرمان كنند

                                                            
  . لقمان. 15/31 قرآن. شما را از عملكردتان آگاه خواهم نمود 1
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اي است كه فراتـر از قـوانين    محبت، عالم لطيف، وسيع و بلندمرتبه
او خود، قانون برخويش است و اهل محبـت  . كند متعارف عمل مي

ــي ــنفس م ــين فضــايي ت ــد در چن ــاري از ســر لطــف . كنن از أنه
هايي، حيات را بـه   هاي سرمدي جاري است كه چون رگ سرچشمه

كنند  حبت با هر محبتي كه مياهل م. رسانند اقصي نقاط اين عالم مي
  . يابند به واقع بدين نهرها وارد شده و جاني تازه مي
مـا تـا زانـو در آب    . استاد اين بگفت و تور خويش را پهن كـرد 

تور قبلي را من انداخته بودم اما چيزي جز . رودخانه فرو رفته بوديم
امـا اكنـون تـور در دسـتان     . مشتي علف هرز در آن به دام نيفتـاد 

هنگامي كه آن را باال كشيد، ماهيان در آن به رقص مشغول . ستاو
  . بودند
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اولين نكته در صيادي اين است كـه بـداني بـه دنبـال     : استاد گفت
گذارنـد و   آناني كه باري به هر جهت پـا بـه صـيدگاه مـي    . اي چه

كننـد، شـكارچيان    برايشان مهم نيست كه چه صيدي را دنبال مـي 
اين كـه قصـد،   . ت خود شكار خواهند شداصالتي هستند كه عاقب بي

اگر . مشخص باشديك اصل است و تخطي نكردن از آن اصلي دگر
قصد ما صيد ماهي قزل آالي سرخ است پس بايد هر چه جز آن در 

اين گفت و ماهيان را از تور خالص . درنگ آزاد شوند تور است بي
  . نمود

يد در شـب،  صيد در روز، ص. نكته ديگر آشنايي به زمان صيد است
. صيد در اين فصل، يا در فصلي دگر، هر كدام حكايت خود را دارد

اين بسيار مهم است كه تو بداني آن چـه را كـه خواهـان آنـي در     
تـرين   آگاهي به زمان از مهم. كدام زمان تحت سلطه تو خواهد بود

او بدون آگاهي از اين مهم، خود . هاي يك صياد مجرب است سالح
  . نمايد و وقت خود را تلف نمي كند را خسته نمي

زمان گرما، زمان سرما، زمان طوفان، زمان سكوت، زمان توليد مثل، 
  . براي او مهم و اساسي است... زمان كوچ
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تـوجهي بـه مكـان     بـي . آگاهي از اصل مكان، كم از زمان نـدارد 
  . گي است نتيجه مناسب، بي

كـدام آب  گـذاري، يـا وارد    بايد بداني كه پا به كـدام زمـين مـي   
  . شوي مي

عميـق يـا كـم عمـق؟     ! پيچ رودخانه بهتر است يا نقاط مردابـي؟ 
  !... اي يا خاك نرم؟ صخره
در يك كالم تو بايـد بـداني كـه    . ها نيز حكايت خود را دارند اين

كسي در ايران به دنبال . صيد تو در كدامين مكان در چنگ توست
  . گردد فيل نمي

شوند تا  سكوت و استتار باعث مي. نكته ديگر سكوت و استتار است
تواني چلپ چلـپ   تو نمي. محيط صيدگاه هم چنان طبيعي جلوه كند

وارد آب شوي، با سرو صدا تور خود را بينـدازي و انتظـار مـاهي    
صبر و سكوت، آن گاه به موقع عمـل كـردن،   . فراوان داشته باشي
  . اساس كار است

. سالح را انتخاب كنيترين  وقتي اين همه را دانستي، بايد هماهنگ
بايد بداني براي چنين صيدي در اين وضعيت، كدام سـالح مناسـب   
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تـو بايـد   ... گرم يا سرد، انفجاري، تله، تور، قالب، دام و دانه. است
ترين سالح با شرايط صيد را برگزيني و همـان را   همواره هماهنگ

  . به كار ببندي
آبـي اسـت؟ خـاكي    آيا صيد تو . تو بايد چيزها از صيد خود بداني

خورد؟ آبشـخورش كجاسـت؟ فـردي     است؟ يا هوايي؟ او چه مي
كند يا جمعي؟ دشمنش كيسـت و توسـط چـه كسـاني      زندگي مي
  اش كدام است؟ شود؟ نقطه ضعف خورده مي

آيا اهل استتار است؟ حداكثر سرعت انتقال و شتابش چقدر است؟ 
نسي از ج چه آيا نسبت به نور حساس است؟ به بوها چطور؟ داراي

  ... اش با گرما چطور است؟ با سرما چه؟ صداست؟ زير يا بم؟ ميانه
  !اي ببينم چه فهميده. بگير: آن گاه تو را به دست من داد و گفت

تو را گرفتم و همان گونه كه آموخته بودم آن را در دست چـپم بـه   
. آن گاه به جريان آب نگاه انداختم. فاصله نيم متر از بدنم جمع كردم

آرام . ين جا را روي تخته سنگي ديدم كه در آب فرو رفته استبهتر
سـپس بـا دسـت    . به طرف تخته سنگ رفته و روي آن قرار گرفتم
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صـبر  . را گرفتم و منتظر لحظه پرتـاب شـدم   رراستم بخش پرتابي تو
  . ام جزئي از جريان آب شود كردم تا حتي سايه

مـا انگشـتانم در   تور را با شتاب پهن كردم ا. لحظه پرتاب فرا رسيد
از روي تختـه  . هاي آن به دام افتاد و تور به دور خودم پيچيد شبكه

  . سنگ به آب افتادم
مـن از  . هاي تور را يكي يكي باز كرديم كنار ساحل رودخانه، گره

كم استعدادي خودم اندكي مغموم بودم ولـي اسـتاد بـه پـايم زد و     
  :گفت

صيد خود، قبـل از  . تو اين نشانه خوبي اس !تو خود را صيد كردي
و صـيد   مراد از آن چه كه گفتم، محبت بـود . هر صيد ديگر است

گفت،  به برخي از حواريون   آن گاه كه مسيح. براي خدا
تور را رها كنيد و به دنبال من بياييد تا صيد حقيقي را نشانتان دهم، 

نيـاز   اي بـي  اگر اصل محبت را بفهمي از هر قاعـده . مراد همين بود
  . كار با محبت، آسان و پر نتيجه است. شوي مي

بايد بداني كه در اين ناحيه از روح، يك اصل، اصـيل اسـت و آن   
اهل ايـن ناحيـه بـا محبـت،     . و خدا عين محبت است. محبت است
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دانند كه محبت به نوبه  ها به خوبي مي زيرا آن. كنند آگاهي صيد مي
محبـت را بـه خـاطر    اما اينان . آورد هم آگاهي خود، هم اقتدار مي

آن » بركـات «خود محبت، دوست دارند و آن چه در پـي دارد را  
  . خوانند مي

آنگاه كه دوست داشتن آغاز كني، از همان لحظه به زندگي لطيف 
. جواز ورود به اين ناحيه، محبت به مخلوقات خداست. اي وارد گشته

محبت بـه  اند و تو با  زيرا هر كدام از مخلوقات، نصيبي از خدا يافته
و چون خدا آگاهي مقتـدر  . اي ها، گوئي درصيد خود خدا نشسته آن

است پس تو از آگاهي و اقتدار به قـدر محبتـت، نصـيبي خـواهي     
بـه تمثيـل   . چـون و چراسـت   اين اصل، ساده، فراگير و بي. داشت
توان گفت كه محبت ورزي چون صـيادي اسـت امـا صـيد او،      مي
  . رحمن است و قلب اهل ايمان، عرش. هاست قلب

هاي جهالت  و اين صيد، از ضروريات است زيرا بسياري در مرداب
ها را  صيادي بايد تا آن. اند هاي داشتن و خواستن، فرو رفته و گنداب

كـاري كـه مسـيحا    . اند نجات بخشد از آن چه كه در آن واقع شده
 او صيادي استاد بود و استادي صياد. كرد اين چنين بود مي .  



 

109 
 آگاهيعمق هفت 

اش خـدمت   اش پذيرش و روابـط  ، آسمانش محبت، زميناين وادي
  . كند و آسمان به زمين زمين به آسمان خدمت مي. است

هـاي محبـت اسـت و تقـديم      خدمت زمين به آسمان، پرورش دانه
و خدمت آسمان، باران بركات است براي توسعه . هايش به آن ميوه

اهـل ايـن وادي ايـن خـدمت متقابـل را      . اين كشت نجات بخش
گيرنـد و   كنند، در حقيقت جاي مـي  شناسند، با محبت عروج مي مي

  . شوند جاودانه مي
اي و فرو  هنگامي كه به چشمة محبت دست بيابي، نهرش را گشوده

هر چه از ايـن چشـمه ببخشـي، آبـش     . اي دست را حيات بخشيده
بركت محبوس . است» بركت«اين راز ماندگاري . شود تر مي فزون

. ذات خود، فزوني و فراگيري را نهفتـه دارد  كردني نيست زيرا در
آن، خشـك و بـاير    بركت، وجودي است آسماني كه زمين ما بـي 

بركت، نيرويي آسماني است، وجودي زنده است كه چون . شود مي
بركت، شخص را . افزايد اش كرده، برآن مي به چيزي برخورد، زنده

بركت، . بخشد مبارك كرده و حياتش را در هر قلمرويي توسعه مي
بركـت فقـط   . كيمياگر است و هر دم مس تو را طال خواهد كـرد 
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آن گاه كه گوش . ويژه مال نيست بلكه در همه ابعاد كارآمد است
آن گاه كه چشمانت بركت يابند . شوي تو بركت يابد، تو شنوا مي

  . يابند قواي مدركه تو با بركت، اقتدار مي. يابي بصيرت مي
. است  در دست ابراهيم. است بركت در دست صاحبان بركت

 . است و محمد در دست مسيح . است در دست يعقوب 
در دست كسي است كه خدا با . بركت در دست معلمين الهي است

  . اوست و او با خدا
اگـر روزي بـا   . به وفور يافت شدني است» محبت«بركت در ديار 

ـ  بركت روبه . نرو شدي و از آن برخوردار گشتي، آن را حبس نك
بركت، نيروي فزاينده حيات . شير آن را باز بگذار تا به اهلش برسد

  . است و نبايد از حركت باز ايستد
چـه سـفرها كـه    . انـد  در طول تاريخ بسياري به دنبال بركت بـوده 

ها كه ز كـف   نكردند، چه خطرها كه به جان نخريدند و چه سرمايه
. رانگيـز اسـت  دانستند كه بركت، نيـروي اعجـاب ب   زيرا مي. نداند

دانستند كه  ها مي و آن. ارزشي است كه چيزي هم سنگ آن نيست
به ياد . وجود دارد پس عمر خويش را در جستجويش سپري كردند
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چگونه بركت را از پدر دريافت كرد و چيـزي    آر كه يعقوب
آن سرنوشت عيسـو، حيـران   . باقي نگذاشت» عيسو«براي برادرش 
، بني اسرائيل، يـك قـوم    يعقوب و اين سرنوشت. در بيابان ها

  . 1»فضلتكم علي العالمين« ها گفته شد خاص خداوند كه به آن
بركت كه باشد ريالي از تو، كار جهاني خواهد نمود و چون نباشـد  

  . ارزد كوه طاليي به پشيزي نمي
با محبت، خـود را بـه بركـت    . اند محبت و بركت، دوستان ديرينه

  . نزديك گردان
هـر  . م زنان از كنار نهر به سوي منشأ آن حركت كرديمبا استاد قد

پوشـش  . شـدند  تـر مـي   ها زيباتر و لطيف رفتيم منظره چه جلوتر مي
هاي سرخ و زرد، آسماني آبي، و نهري كه  گياهي سبز، تخته سنگ

معلوم نيست به چه رنگي در آمده است، پيوسته طيف خـود را بـه   
  . دادند مييكديگر انعكاس 

                                                            
  . بقره. 47/2 قرآن. شما را بر جهانيان برتري دادم 1
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هاي عـالم از   محبت، حقي است كه بايد تمامي بافت: داد استاد ادامه
هـم  . محبت خالف عدالت نيست. آن برخوردار شده، حيات گيرند

  . بلكه عين عدالت. مسير عدالت است
  . اند روزي خواهي فهميد كه اين دو يكي بوده

و اين نكتـه بـه   . بايد بداني كه عدالت، خود در بطن محبت جا دارد
خداونـد خـود را بـه    . الرحمن الرحيم نمايان است خوبي از بسم اهللا
. تقابلي بين محبت و عدالت وجود نـدارد . شناساند صفت رحمت مي

  . آن چه هست همسويي است
چـون  . شـود  در يك محبت اصيل، عدالت خود به خود جاري مـي 

اي شـود كـه از    پس مگذار توهم عـدالت، بهانـه  . همواره با اوست
پـس نگـران   . برد محبت هر جا برود عدالت را مي. محبت باز ماني

رشدش با اوست و اين نكته را  . كند عدالت با محبت رشد مي. نباش
  . نيافته است جز الهيون كس در

اما محبتي كه اصالت ندارد، يعني بر پايه نيت صادقانه استوار نگشته 
. مكـر، تزويـر اسـت   . و مكر، محبت نيست. است، يك مكر است

آنان كه فقـط  . در مكر، محبت، مغز نيست پوسته است. نقشه است
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دشـمناني  . انـد  گيرند، دشمنان محبت آميز به خود مي ظاهري محبت
  . اند كه لباس دوست بر تن كرده

در دجله انداختن اسـت و در  . در محبت اصيل، منتي در كار نيست
چـه خواهـد   . دارند اهل محبت، محبت را پاس مي. بيابان باز گرفتن

كنـد زيـرا اهـل     ها را در بند نمي اي خواهد داد، آن ه نتيجهشد و چ
دانند كه محبت راه خود را در هر وجودي باز كرده  محبت نيك مي

تواند محبت را عقيم  هيچ ديوار بلندي نمي. نشاند و روزي به ثمر مي
تاريخ در حافظـة خـود، بسـياري از    . خاصيت سازد كند و آن را بي

هـاي عميـق بـدل     ه با محبت بـه دوسـتي  ها را سراغ دارد ك دشمني
امـا عمـل بـه آن    . كيمياگري محبت بركس پوشيده نيست. اند شده

  . همچنان كم ياب است
يكي ديگر از نكاتي كه درباره محبت بايد بـداني ايـن اسـت كـه     

قضـاوتي  . نوعي قضاوت اسـت » دلسوزي«. محبت، دلسوزي نيست
، ريشه دار است محبت. شود كه منبعث از احساسي زودگذر تلقي مي

دلسوزي يك عكس العمـل  . اما دلسوزي كور است. و از جنس نور
دلسوزي اغلـب  . ها دارد سريع عاطفي است و ريشه در جهان عاطفه
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آن هم بدون آن كه رشد . يك دخالت نا به جا در روند هستي است
آنها كه بدون محبت واقعي دلسوزي از . كسي را مد نظر داشته باشد

هاي رواني خـود   هند به واقع در پي درمان ناهنجاريد خود نشان مي
محبت، مصلح است . محبت، فعال است اما دلسوزي، منفعل. باشند مي

و صالح را نشانه رفته، اما دلسوزي، واكنش يـك احسـاس اسـت    
  ... بدون هدفي متعالي

آن بـاال، در آن بلنـدي،   . ما اكنون بايد از سراشيبي تندي باال رويم
اكنـون  . ها بوده اسـت  كه باعث بسياري از زيبايي منشأ نهري است

پس ايـن  . اي جز صعود نداريم اگر بخواهيم سرچشمه را ببينيم چاره
خرم تا با لذت ديداري كه از پي دارد آرامـش   سختي را به جان مي

خسـته  . رود سراشيبي تندي است اما استاد به چابكي بـاال مـي  . يابم
آيا در فراز چيزي هسـت  . نمز نفس نفس مي. خورم سر مي. شوم مي

بايـد بـر خـويش    . حتماً اين طور است !كه ارزشش را داشته باشد؟
استاد سبك . غلبه كنم، خستگي را به ياد نياورم و هم چنان باال روم

او دلسـوزي در كـارش   . كنـد  حتي به عقب نگاه نمـي . رود بار مي
  . داند كه بايد اين مشقت را تحمل كنم نيست و مي
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وزد و منظر  اين جا در اوج، نسيمي جان فزا مي. يباسترسيدن چه ز
هاي  نهر در آن پايين چون نواري نوراني تا سرزمين. ديد، ناب است

اما در اين باال، بر اين فراز، سر چشمه چيزي . دور كشيده شده است
ايـن همـه آب، از دل تختـه سـنگي بـر      ! نيست جز سنگي شكافته

. جوشـد  جوشد و مي رسد آب مي خيزد كه تمام شدني به نظر نمي مي
اسـتاد  . اي كه قرار است به رودي پر خـروش تبـديل شـود    باريكه
  . شود چون همين طور شده است همين طور هم مي: گفت

اگر ديواره سنگي ِ قلبي بشكند، امواج رحمت و محبـت از اعمـاق   
  . امواجي كه تمامي نخواهد داشت. زند آن، بيرون مي

نشستم تا استاد بيشتر از زوايـاي محبـت   همان جا كنار تخته سنگ 
نيز در حالي كه لبخنـدي بـه لـب داشـت از     » پيشاني بلند«. بگويد

آن گـاه اسـتاد   . پشت صخره خود را به ما رساند و كنارمان نشست
بـه چشـمم   . كف دستش را به آرامي در آب سرد چشمه فرو كرد

  . موجي از آگاهي، چشمه را نوراني نمود و به صورتمان تاباند
و اين . آورد نور مي. آورد محبت آگاهي مي: آن گاه استاد ادامه داد

  . آگاهي نوراني، لطيف و دلچسب است
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كني آن شخص، حقيقت خـود را بـر تـو     وقتي به كسي محبت مي
ميزان اين آشكاري بسـته بـه ميـزان اخـالص     . آشكار خواهد كرد

اتفـاق   اين آگـاهي گـاه دفعتـاً   . اي محبتي دارد كه تو اعمال كرده
زيرا تو با محبـت از اعمـاق   . افتد افتد گاه به مرور، اما اتفاق مي مي

و هر گاه از چيزي ايـن چنـين گـذر كنـي از     . اي وجود او گذشته
اين روندي جاري است و شامل . اي هاي آن برخوردار گشته آگاهي

زيرا آگاهي كيهـاني در تمـاس بـا تمـامي     . گردد اي مي هر پديده
فقط نقبي الزم است تـا بتـوان بـه آن    . ته استموجودات قرار گرف

اهل محبـت بـه   . شود پذير مي اين نقب با محبت امكان. دست يافت
هاي ناب بـه طـور اسـرارآميزي در پـي      دانند كه آگاهي خوبي مي

محبـت اسـت و او اگـر     شيوه مسيحا . شوند محبت سرازير مي
ي او بـا محبـت، در آگـاه   . بخواهد از پستوي هر كس مطلع اسـت 

  . باراند شود و آگاهي را مي مست مي
نگريستم و كالمش را به وجـودم   هم چنان كه به استاد با محبت مي

محبت به او كار . مرا در بر گرفت مرموزيكردم، آگاهي  جذب مي
. او لطيـف شـد  . خودش را كرد و او را از چهره معمول خارج نمود
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او يـك  . جريان نمود و بـر وجـودم تابيـد   . خود چشمه شد. نورشد
  . آگاهي ناب است

  . از چشمه به صورتم پاشيد به خود آمدم» پيشاني بلند«با آبي كه 
هـا محبـوب    آن. ها به دنبال خدايند همه دوست داشتن: استاد گفت

باالترين محبـت او  . است 1»أشد حباً اهللا« محب. طلبند حقيقي را مي
به كـام  بيني كه سالك، شهد محبت را  اگر مي. از آن خداوند است

كار . ريزد، براي آن است كه به منشأ خويش واصل آيد خلق اهللا مي
او خداي محبـوب را نشـانه   . او پيوند زدن و يكپارچه ساختن است

گزاري  دارد و هر دم با خدمت كردن به مخلوقاتش، مشغول خدمت
  . اوست

  . او زنده و هوشمند است. كند محبت هر جا برود، كار خود را مي
ام  استاد دستي بر چشمه فرو كرد و در نگاه بهـت زده  پس از مكثي

او دوباره چشمه شد و باز جـاري  ! چون زاللي گوارا با آن يكي شد
  !گشت

                                                            
  . بقره. 165/2 قرآن. شديدترين حب را به خدا دارند 1
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سـرزمين  : نگاهم را به سوي خود برگرداند و گفـت » پيشاني بلند«
آن گاه لبخنـدي زد و  . محبت امن است زيرا شر، نفوذ به آن نتواند

  . داستاني برايم گفت
مـن بـه زيـر سـايه     . ر فرو دست دو دزد به سراغم آمدنـد روزي د

هنگـامي كـه   . درختي سر بر يك پرمحبت گذاشته، آرميـده بـودم  
يكي . جز محبتنيست دزدان گفتند چه داري؟ گفتم چيزي در برم 

امـا  . پس راهش را گرفت و رفـت . آيد ها گفت به كارم نمي از آن
ا قبـول كـرد   خواست دست خالي بر نگردد محبت ر ديگري كه مي

  مند گردم؟ آن را بوئيد و گفت چگونه از آن بهره
بيست و يك . به اولين شهري كه رسيدي همان جا بمان: بدو گفتم
دريغ به اهالي آن جا محبت كن و هيچ چشمداشـتي نداشـته    روز بي
كني بقيه كارها را خـود محبـت    اين تنها كاري است كه مي. باش

  . خواهد كرد
و چون نزد مردم شـهر محتـرم شـد،    . را كرداو رفت و همين كار 

محبت در وجودش دست اندر كار . اندك اندك كارش باال گرفت
كـرد، ده برابـرش    داد و هر چه را كه مي هر چه را كه مي. شده بود
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محبت چون وجـودي زنـده، در وجـودش    . گشت به سويش باز مي
  . نهادينه شده بود

آن مرد چه شـده بـود؟    داني ها بعد كه از شهر گذر كردم، مي سال
اما آن ديگري . خوردند شهردار امين شهر كه همه به سرش قسم مي
يكـي شـهردار،   . خورد كه محبت را نپذيرفته بود بر سر دار تاب مي

هـا   را آن نكته اين. سازد ها را مي آري محبت سرنوشت. يكي بردار
  . دانند اند بخوبي مي كه ديده

ـ  جرعـه » پيشاني بلند« اكنـون  : مه نوشـيد و گفـت  اي از آب چش
ام به تو تقـديم   ترين نكته در باب محبت را كه از استاد آموخته مهم
  . كنم مي

اگر محبت آزادي را بـه  . يابد محبت با آزادي و آزاد سازي معنا مي
محبت، آن نيست كـه بخـواهي   . ارمغان نياورد، فريب شيطان است

را در حيـات  محبت تو بايـد ديگـران   . كسي را اسير و در بند كني
محبـت آن  . شان آزاد سازد و به آنان استقالل بخشـد  پاك خدا داده

گاه به بار نشسته است كه ديگران را بر پاي خويش استوار كـرده  
نتيجه اين محبت . دهد محبت اصيل، آزادي معنوي را هديه مي. باشد
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براي همـين اسـت كـه    . هاي مخرب ذهني است فرو ريختن ديواره
خواهنـد   روند زيرا آنها نمي و آن گاه كه بخواهند ميآيند  اساتيد مي

كار آنان وقتـي بـه انجـام    . كه يك سالك را وابسته به خود كنند
آنها اسير . رسد كه سالك، آزادانه روي پاي خويش ايستاده باشد مي
ايـن آزادي، يـك   . كننـد  خواهند بلكه آزاد و آزاده تربيت مي نمي

تـو  . گ و هم طرازش نيستاي هم سن س است كه هديهدآزادي مق
بدان كه دين در عصري كه . اي آن گاه كه آزاد شوي به بار نشسته

پيش روست چهره باطني خود را كه همان آزادي و كرامت انساني 
آماده دين خدا كه همـان آزادي  . است به منصه ظهور خواهد رساند

ايـن نـداي   . قيود، انكسار خواهند يافـت . مقدس جهاني است باشيد
كشور به كشور . شود نصر است كه لحظه به لحظه نزديكتر مي سورة

آزادي است زيرا خـدا  » دين اهللا«اند كه  مردم دريافته. آن را ببينند
و اين معنا هزاران سال طـول  . آزاد است و دينش شبيه خود اوست

آنكه برخوردار از آزادي است هموسـت كـه   . كشيد تا دانسته شود
  . زادي و حريت، فريب شيطان استدين بدون آ. صاحب دين است
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راه . زنـيم  ها قدم مـي  الي شاخ و برگ اي پر درخت، از البه در بيشه
استاد تأكيد كرده فقـط و فقـط پـا    . ناهموار و پر پيچ و تاب است

. و اين تأكيد، رفتن را كُند و سخت نمـوده اسـت  . جاي او بگذاريم
افـتم،   كنـد بـه وحشـت مـي     اي را تأكيد مـي  هر بار كه استاد نكته
دانـم كـه هـر آن،     گيرد زيرا مـي  ايم را فرا مياحساس ترس سرا پ

  . اي امكان دارد وقوع اتفاق غير مترقبه
كند همان  رود برويم و هر كار كه او مي قرار است هر جا كه او مي

پيشاني «استاد در جلو، من در وسط و . چون و چرا انجام دهيم را بي
  . آيد از پي مي» بلند
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همين دقـت  . اي استاد بگذارمكنم تا پايم را درست جاي پ دقت مي
كند و هـيچ   صبوري مي» پيشاني بلند«اما . ام شده است باعث كندي

  . او موجود صبور و معقولي است. گويد نمي
هاي هواپيما  رود، دو دستش را چون بال ناگاه استاد هم چنان كه مي

هـاي   جالب آن كه دستانش به هيچ كدام از شاخ و برگ. گشايد مي
شكافد و  ها را مي كند و نرم و راحت فضاي بين آن يراه برخورد نم

كنم تا به برخورد احتمـالي   كنم و سعي مي من نيز همان مي. رود مي
اگر قرار باشد تسليم باشم پس هيچ . توجه باشم ها، بي دستانم به شاخه

بـه ترسـم   . و اگر هم بيفتد ميمون و مبارك اسـت . افتد اتفاقي نمي
  . روم مي ،ا جاي پاي استاد گذاشتهشوم و هم چنان پ چيره مي

گرايـد و   سختي به آساني مي. شود اندك اندك كار لذت بخش مي
ديگـر نيـاز بـه تمركـز و انديشـه      . كنم خود را سبك بار حس مي

بـا آن كـه   . روم من در آغوش نيرويي مرموز به پـيش مـي  . نيست
هـاي انبـوه پيـدا     دستانم باز است اما هيچ برخوردي با شاخ و برگ

آن گاه كه باد، شـاخ  . اين جا حتي باد نيز هماهنگ است. كنند مين
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دهد، درست همان زماني است كه بايد دسـتان   و برگي را تكان مي
  ... محشر است. من از كنارشان بگذرد

شوم و غرور همان چيزي است كه انسـان را زمـين    آني مغرور مي
ـ . خـورم  لغزد و با صورت به زمين مي پايم مي. زند مي امي كـه  هنگ

 !يـابم  برمي خيزم خود را كنار پياده رويي شلوغ و پر ازدحـام مـي  
   !مرا به كجا پرتاب كرده است !خدايا غرور، عجب خبطي است

. كـرديم  در بيشه حركـت مـي  » پيشاني بلند«مطمئنم كه با استاد و 
كنم زيرا بارها عوض شدن  از اين وضع تعجب نمي. هيچ شكي ندارم

  . شناسم هاي موازي را مي ام و جهان تصاوير را تجربه كرده
دوباره به جلـوي پـايم نگـاه    . راهي براي برگشت حتما وجود دارد

اگر بتوانم جاي پاي درست را بيايم از ايـن محـيط شـلوغ    . كنم مي
روي آن قلـوه   خدايا جاي پايم دقيقـاً كجـا بـود؟   . شوم خالص مي

يـد  سنگ؟ كنار آن تنه بريده شدة درخت؟ آن سوي آن برگ؟ با
بايد بـه يـاد آورم و اال از راه پيمـايي بـا او محـروم      . اشتباه نكنم

. آيـد  اما چيزي به ذهـنم نمـي  . روم اي به فكر فرو مي لحظه. شوم مي
  ... طلبم اما كمكي نيست خجلت زده از خود استاد كمك مي
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ها را بيابي از وضعيتي خارج و بـه   در جهان نقاطي است كه اگر آن
هاي اقتدار  اين نقاط غير از آن مكان. گردي وضعيت ديگر وارد مي

و  اين نقـاط صـرفاً منفذنـد   . اند است كه ديگران از آن سخن گفته
  . كنند چون درهاي ورود و خروج عمل مي

اه شـوم و ايـن در ر   در راه مانـده مـي   ،خدايا اگر دقيقاً آن را نيابم
  . ي است كه خواهان آن نيستم»ابن السبيل«ماندگي برايم حس 

او . پايد رمرد سيگارفروش، تنها كسي است كه زير چشمي مرا ميپي
اين آگاهي از نگـاهش  . گردم داند كه من به دنبال جاي پايم مي مي

پيرمرد همچنان كه بـه مـن   . او از راز جاي پا آگاه است. پيداست
بـه قبرسـتان خـوش    : گويد خيره است سيگاري روشن كرده و مي

به جماعت نگـاه  !... درقبرش كردندهر كه را جسم دادند، !... آمدي
البته سنگين . يك غالف سخت و زمخت. اند كن، همه در قبر جسم

هم داري و هي بايد آن را به اين طرف و  تو). خندد مي. (هم هست
  !تازه، كلي هم خرج و برج دارد. آن طرف بكشاني

اند، هم بايد هزينـه قبـر را خـودت     جالب است، هم در قبرت كرده
  !تأمين كني
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تو جـاي  : به او گفتم. نمود و عجيب آگاه مي. از پيرمرد خوشم آمد
  داني؟ پايم را مي

هر كس بايد جاي پاي خـويش  . دانم اما اهل گفتن نيستم مي: گفت
  . را خود بيابد

آنگاه به ازدحام جمعيت در حال رفت و آمد، اشاره كـرد و ادامـه   
د و ايـن چنـين در   ان بيني، جاي پايشان را گم كرده اينها كه مي: داد

 !اينجا پسر قبرستان اسـت  .)خندد مي. (اند قبر جسم، جا خوش كرده
فـي   مـن  بعـث ب«منتظرند تا كسـي بيايـد و   . و اينها نيز اهل قبور

  . كند 1»القبور
تعبير جسم بـه قبـر، بسـياري از ابهامـات     . اندكي به فكر فرو رفتم
تـوان   م ميآري از پيرمرد سيگارفروش ه. تفسيري را از ذهنم زدود

  . تفسير آموخت
گشتم و نقطه به نقطه را امتحـان   همانطور كه به دنبال جاي پايم مي

  !داني؟ كردم به او گفتم، ديگر چه مي مي

                                                            
  . حج. 7/22. قرآن. كساني را كه در قبرند برانگيزد 1
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هـاي دود تيـره نگـاهي انـداخت و      پكي به سيگارش زد و به حلقه
يه چهـار تـا و يـه     !شوي اي مي ديگر اين كه تو دوازده اليه: گفت

هـاي   داوزده نفري كه چـون اليـه  . بينم ارم ميد. هفت تا و يه يكي
البته سه نفره و هفت نفـره هـم   . اند پياز در هم فرو رفته عجين شده

  . تايي يك چيز ديگر است اما قاعده دوازده. داريم
. ماند حتي اگر همـه برونـد   هاي دوازده تايي غالباً يكي مي در قالب

: تفـاوت ادامـه داد   يب. فهمم البته كه نمي. نه: گفتم !مي فهمي پسر؟
  !پس يك روز از استادت بپرس

همچنان كه به دنبـال جـاي   . هايش سنگين و دير هضم است حرف
گيرم زيرا  دهم اما جدي نمي هايش گوش مي گردم به حرف پايم مي

از او پرسـيدم  . ام اينگونه تعابير را فقط از استاد بياموزم عادت كرده
ه سيگارش زد و با آه، دود آن پك عميقي ب !اي؟ تو چرا اينجا مانده

از دسـت  . ام من دوازدهمين خود را گم كرده: را بيرون داد و گفت
... ام آن اليه دوازدهم را به جاي مراقبت به فراموشي سـپرده . ام داده

راهي ندارم جز آنكه داناي كل خود بيايد و ديه را يكجا پرداخـت  
. م را به او برسـان سالم. شناسد استادت مرا مي... كند و خالصم سازد
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دوباره پكي به سيگارش . هفت آسمون با يك خدا. چهار تا بهشت
  . و اين بار صورتش در پشت دودها ناپديد شد زد

طوري كه جلوي . پايت را كنار آن تنه درخت بگذار: ناگاه ندا آمد
همـين  . بـود » پيشاني بلند«صداي . پايت پشت به باريكه آب باشد

ادم و از آن فضاي سرد و تاريـك زمسـتاني   كار را با شوق انجام د
ـ  ما دوباره در راه، همراه و هم داستان شـديم و پـا  . خالص شدم ه ب

هاي غلتيده  در انتهاي بيشه، بعد از انبوه سنگ. فضاي بهاري گذاشتيم
از كوه، پشت درختان پر برگ سدر، غاري است كه ارتفاع دهانـه  

اما خالي از خـوف   با آن كه زيباست. آن به قامت يك انسان است
: اسـتاد گفـت  . ايـم  اكنون كنار دهانة آن روي زمين نشسته. نيست

تسـليم،  . اما اين طور نيست. كنند تسليم، اسارت است برخي فكر مي
خود را به بلد سپردن و از خويش . درست رفتن و سالم رسيدن است

 .تقديم خود است به تعاليم استاد ،تسليم. مقدس حفاظت نمودن است
آن كـه  . اين شرط محقق نشود سلوكي در كـار نخواهـد بـود    و تا
و اين همه جز . واند ببيند، بشنود و بداند، بايد بتخواهد نجات يابد مي

تسليم شـرط الزم و ضـروري تمـام مكاتـب     . با تسليم ميسر نيست
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اين امر چون عمـل جراحـي صـعبي    . باطني در پذيرش رهرو است
حـرف و نقـل در اختيـار     ا بياست كه بيمار بايد تمام وجود خود ر

صاحب امر قرار دهد جز اين باشد هيچ جراحـي حاضـر بـه اقـدام     
در يك سلوك ناب چيزهايي از وجـود سـالك بايـد    . نخواهد بود

هايي اضافه گردد و اين كار در حيطه اسـتادي   كنده شود و فضيلت
. رسد و تا تسليم نباشد امر به انجام نمي. است كه محيط بر كار است

خواهـد و اسـتاد الهـي،     طريق مردگي تا زندگي، استاد الهي ميطي 
  . قيد و شرط تسليم بي

 با خضر است، حتي آن گاه كه موسي  تسليم قاعدة محمدي 
 گردد به واقع دست اندر كار تبيين اين قاعـده شـده    همراه مي
قاعدة تسليم از ازل وجود داشـته و بزرگـان آن را بـه كـار     . است
اگر به آيات خدا نگاهي بيندازي خواهي ديد كـه انبيـا   . اند بسته مي

چون و چـرا تسـليم    و از اين كه بي. اند گذشته خود را مسلم خوانده
تسليم راه بـه   روند نجات بي. كنند امر خدا باشند افتخار و مباهات مي

  . دانند جايي نخواهد برد و اين مهم را همه مكاتب باطني مي
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تـواني   نمـي . قيـد و شـرط اسـت    يم بيتسليم در اين ناحيه يك تسل
پـذيرم وآن چـه را كـه     بگويي آن چه را كه عقلم پـذيرفت، مـي  

هيچ اسـتادي چنـين سـالكي را بـه رهرويـي      . پذيرم نپذيرفت نمي
. زنـد  همين را فرياد مي و خضر  داستان موسي . پذيرد نمي

  . حتي اجازه سؤال كردن ندارد موسي 
و روح الهي كار خود . روح الهي است اين معنا همان تجلّي استاد در

  . داند و اين تويي كه نبايد از او عقب بيافتي را خوب مي
البته بايد گفت كه اين معنا از تسليم، چنان بـراي مسـتبدان تـاريخ    

انگيز بوده كه آن را در روند قدرت طلبي و سياسـت بـازي    وسوسه
ـ  ه گشـتند  خود آورده و خواهان تمكين همگان با اين توجيه و بهان

اما واضح است كه ما در رابطه با روح الهـي و تجلـي حـق سـخن     
هاي مستبدان تاريخ، براي رهروان حق  گوئيم و اين گونه سياست مي

زنـد آزادي،   آن چه كه در تسليم موج مـي . بسيار نخ نما شده است
. حريت معنوي، كرامت انساني، زندگي متعالي و نجات الهي اسـت 

از اين معاني در حيطـه مسـتبدان تـاريخ     واضح است كه هيچ كدام
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پس همواره بايد مراقـب سـوء اسـتفاده    . شكوفا نشده و نخواهد شد
  . نامحرمان از اين معاني متعالي بود

نمايـد   راه تسليم، صريح و ساده است و اگر براي بسياري مشكل مي
توانند اندك اختيـار خـود را بـا آن اختيـار      از آن روست كه نمي

اينان هنوز در مرداب منيت خويش بـه سـر   . مايندبزرگ تفويض ن
خشكاند و تـو   تسليم، منيت تو را مي. اند برند و با آن انس گرفته مي

هـا و   در تسليم تو از دست طراحـي . دهد را از دست آن خالصي مي
دهـي تـا    شوي و اجازه مي هاي نفس خويش خالص مي ريزي برنامه

. لي خود را در تو جـاري كنـد  هاي متعا بزرگ، برنامه ريز آن برنامه
اي پس بدون ترديد همو تو را به سعادت  تو او را همه جانبه پذيرفته

  . رساند مي
زنـد، خـود    آن كه تسليم نيست معنايش اين است كه خود طرح مي

بديهي است كه اين خود نابلد هر چقدر با . رود انديشد و خود مي مي
ايي نخواهد برد و عاقبـت  استعداد و تيز هوش هم باشد باز راه به ج

و شــايد . خســته و حيــران در كــوره راهــي رســوب خواهــد شــد
  :سرانجامش جز اين شعر نباشد



 

133 
 آگاهيعمق هفت 

  دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت
  يك موي ندانست ولي موي شكافت

  تـد بتافـزار خورشيــاندر دل من ه
  افتـاي راه ني ال ذرهــاخر به كمـك

شـمار آگـاهي    ك از امواج بياما آن كه تسليم محض است بدون ش
  . برخوردار است

دانايي را «. 1»سلوني قبل أن تفقدوني«زند  اين چنين كسي فرياد مي
دهد  و يا ندا در مي »از من طلب كنيد قبل از آن كه مرا ديگر نيابيد

هيچ مرغ بلند پروازي به اوج انديشه مـن  « 2»ال يرقي الي الطير«كه 
  . »رسد نمي

آنان كه در اين ناحيه از روح به سر . زند موج ميدر تسليم، آگاهي 
  . هاي ناب و مرموز برخوردارند برند همواره از آگاهي مي

لكـل  «. بايد بداني كه خدا براي هر قومي يك هادي قرار داده است
اينان در . اند و از جنس توهم نيستند اين هدايتگران، واقعي» قوم هاد

                                                            
  . 3. نهج البالغه) ع(امام علي 1
  . 3. نهج البالغه) ع(امام علي  2
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كه به زبـان همـان    اند گرانيهدايت. هر عصري و نسلي حضور دارند
هر كه آنها را طلب . كنند اند و زندگي مي زنده. گويند قوم سخن مي

جـواب   يابد زيرا سيستم هستي هوشمند است و سائل را بـي  كند مي
چطور ممكن است كه خداوند در خواست طالب هدايت . گذارد نمي
  !جواب بگذارد؟ را بي

روح آن گاه كه روح آشنا را بيابد در حوزه اسرار، دست اندر كـار  
در بسياري از متون . گردد شود و در نهايت با او يكي مي وحدت مي

اسراري كه باالترين آن وحي اسـت، وقتـي كـه سـخن از زوج و     
ازواج به ميان آيد مراد اين مفهوم بلند معنوي است و اين معنا فراتر 

شـود عشـق    هنگامي كه فرد تسليم مي. است از نرينگي و مادينگي
در . گيرد زيرا تسليم حقيقي از سر عشق ممكـن اسـت   جوشيدن مي

جوشند و تولد نـويني   اين جا عشق و تسليم چون دريايي در هم مي
  . دهند را از فرد به جهان ارائه مي

سوزاند و فرد را خالي از هر گونـه   عشق هر ترديدي را در خود مي
او اكنون خالي شده است و آماده است تا . كند ي ميشائبه و آلودگ

  . شود از حقيقت پر شود و پر مي
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گويـد،   عشق به عاشـق مـي  . بين سالك و استاد، مالت عشق است
لذا براي يك . نفس را فراموش كن تا حقيقت خود را به ياد آوري

او استاد را در همه جا و در هر كاري . سالك، استاد همه چيز است
اي برقرار گشت دگر جدايي ايـن دو   وقتي چنين رابطه. بيند ناظر مي

اي  آن دو واحدند و ديگـر فاصـله  . پذير نيست در هيچ عالمي امكان
  . وجود ندارد

او به استاد يعني همان روح الهي جذب شده است و اين استاد فريـد  
. كنـد  و يگانه است كه از درون و بيرون بر او فرمـان روايـي مـي   

دانـد بلكـه او را همـان خـود متعـالي       غريبه نمـي  سالك، استاد را
  . انگارد مي

پـر از  . داند كه پيرامون ما پر از آگـاهي اسـت   يك رهرو فهيم مي
او همواره . انرژي است كه كالف در كالف در حال رفت و آمدند

يك سيستم پيچيده و عميق را كه آن بـه آن در حـال دهنـدگي و    
داند كه بدون روح الهي  مي او به خوبي. گيرندگي است، شاهد است

لـذا تسـليم آن    .در اين ازدحام از ازل تاأبد راه به جائي نخواهد برد
  . شود بودن را يگانه شاه كليد فهم هستي دانسته و از او جدا نمي
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هـاي   تسليم، بزرگراهي وسيع و مطمئن است كه با هيچ كدام از راه
ي و نجـات  يك شاهراه براي كسب آگاه. ديگر قابل مقايسه نيست

ايـن  . هر بزرگي با تسليم بودن به بزرگي رسيده اسـت . نهايي است
  . جا بندگي پادشاهي است

او . آن كه تسليم حق شود از همان دم وارد بهشت الهي شده اسـت 
برخورداري از نعمات را يكي پس از ديگـري بـه تجربـه خواهـد     

  . نشست
شـعور  . ستترين موجود با شعور كيهاني ا فرد تسليم شده، هماهنگ

پس سرنوشـت چنـين   . خالقي كه تمامي عالم را در بر گرفته است
  . شخصي جز موفقيت و رستگاري نخواهد بود

اگر نيك بنگري خواهي دانست كه تسليم بودن بـه تعـاليم اسـتاد،    
تسليم بودن به تعاليم روح و در عين حال تسليم بودن بـه تقـديرات   

  . ا نشانه رفته استتقديراتي كه رشد و شكوفائي ر. الهي است
توان گفت، بشر يك وظيفه بـيش نـدارد و آن تسـليم     با نگاهي مي

اين حق، همان تقدير الهي است كه از ازل جـاري  . حق بودن است
تقدير الهي با اختيار و انتخـاب تـو گـره خـورده و بـا      . بوده است
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تسليم، كار را بـر تـو آسـان و    . برد قدرت، امر خود را به پيش مي
  . نمايد سهل الوصول مي ادراك را

تو اراده الهي را كـه  . تسليم به معناي انفعال نيست عين فعاليت است
اي و همـان را جامـه عمـل     همان راستي و درستي اسـت پذيرفتـه  

را در هـر  » حـق «تو . كند كوچك و بزرگ فرقي نمي. پوشاني مي
  . ترين امور است بخشي و اين خود باالترين و مقدس كاري ظهور مي

اين جا راهي تك : كند اد آن گاه برخاسته به درون غار اشاره مياست
راهـي كـه فقـط    . نفره است كه هر كس بايد خود پـا در آن نهـد  

اگـر در  . پذيرد و فرد يعني تو منهاي هر چيـز ديگـر   را مي» فرد«
تاريكي آن گم نشوي، اگر منحرف نگـردي، بـه قلـه راه خـواهي     

آن كه تسـليم را فهميـده   . ناباين غار راهي دارد به آسمان . يافت
استاد ايـن گفـت و در تـاريكي غـار     . برد است جان به سالمت مي

ام  نگرم تا بلكه او به يـاري  هاج و واج پيشاني بلند را مي. ناپديد شد
اي چيـزي   گيرد و جـز جملـه   شتابد اما او نيز در دهانه غار قرار مي

  ... تواني به خانه ات برگرد اگر نمي: گويد نمي
  . رود گاه او نيز در تاريكي غار فرو مي آن
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هيچ كس نيست و . نگرم حيران و بغض آلود برخاسته به اطرافم مي
كـدام   كـدام خانـه؟  : زنـم  اختيار فرياد مي بي. ام من دوباره تنها شده

من كـه چيـزي نـدارم، جـايي      چه آرامشي؟ كدام برگشت؟ دنيا؟
ا كه حرف فكر كردي ب. ندارم، حتي صاحب يك خشت گلي نيستم

  !زني؟ مي
ام هميشه خود يك غار تاريك بـوده اسـت مـرا ترسـي      زندگي... 

  . دهم من اين پاي خوب را مفت از دست نمي. نيست
كنم تا با هر صدايي كـه بخـواهم    خود را رها مي... گيرد ام مي گريه

  . شوم آرام مي... ناله سر دهم
. يش روستدوباره غاري تاريك پ. دوباره منم و يك تنهايي مفرط

. همان بهتر كـه نباشـند  . اند ها ويران شده پل. راهي پشت سر نيست
دانـم   مـنم و خـدايي كـه مـي    . اينك منم و آياتي كه در سينه دارم

اش را بـه جـان    زنـم و تـاريكي   خود را به غـار مـي  . هميشه هست
. اگر قرار است نوري بيايد اين نور بايد از قلبم روشن شود. خرم مي

  . روم و ميپس باكم نيست 
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گيرم و در آن  ناچار دستم را به ديوارة غار مي. در غار نوري نيست
... ديگر نه كمكي اسـت و نـه رد پـايي   . روم آهسته آهسته فرو مي

  ... روم مي و... روم مي
با لمـس  . دار به يك دو راهي رسيده است غار در پيچ و خمي تاب

مـرا بـه خـود    يابم كه دو حفره چون دو دهان سنگي  دستانم در مي
كـنم تـا    اي توقف مـي  لحظه. خدايا از كدامين شيار بروم. خوانند مي

 !اي؟ چه انديشـه  !چه فكري؟ !عجب حماقتي. بينديشم، تا فكر كنم
  . هر طرحي توهم است. اي كاربرد ندارد اين جا هيچ فكر و انديشه

دور كردن هر فكـر و انديشـه   . است» بي ذهني«بهترين راه همان 
و من اين را بـه خـوبي از   . شي گفتگوهاي دروني استخامو. است

آن گاه كه در فكر خود نباشي آسمان در فكر تـو  . ام استاد آموخته
. يابم افتد و دوباره خود را در حركت مي همين اتفاق مي. خواهد بود
  . نوردم ام و غار را در مي من رونده

يي پاهايم گو. شوم بارتر مي روم سبك هم چنان كه با اين سرمايه مي
بـرد و مـن محمـل او     كسي مرا مـي . در اختيار كس ديگري است

  . ام شده
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گـوئي ايـن جـا    . توان گـذر كـرد   نيز مي »شب تاريك روح«از 
 1»لمـردودون فـي الحـافره   «است و من تجربه گـر آيـه   » حافره«

انگار همه چيـز جـز اميـد رنـگ     . تاريك و ظلماني است. ام گشته
  . باخته است

هـاي غـار    ام از ازل تا ابد بـر ديـواره   تي از زندگيآرام آرام صفحا
، ... كند نوري ريز و جنبنده كه اين پا و آن پا مي... شوند نمايان مي

، ... ريـزد  ، جريان خوني كه فرو مـي ... شكافد سختي سنگي كه مي
، ساحل آبـي  ... كوبد ، صداي طبلي كه مي... چكد شرشرآبي كه مي

، چشماني كـه اشـك   ... خندد اي كه مي ، خانواده... رود كه فرو مي
، غفلتي كه رنگ ... تركد ، سياستي كه چون بادكنك مي... ريزد مي
، داشـتني كـه فـرو    ... نشـيند  ، فريادي كه بـر گـل مـي   ... بازد مي
، و ... خشكد ، گندابي كه مي... شود ، غروري كه آب مي... ريزد مي

كه چون موج در  و هزاران تصوير ديگر... شود عشقي كه شكوفا مي
  .لولند هم مي

                                                            
 . نازعات. 10/79قرآن. شويم مي ما به حفره رد 1
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در . در پشت هر تعلقي يك هيوال منتظر اسـت تـا تـو را ببلعـد    ... 
هر كشـش و  . پشت هر چيز و هر احساس و هر فكر، بدون استثناء

براي همـين اسـت   . كند اي تو را به دهان هيواليي نزديك مي جاذبه
  . كه بايد ياد بگيري تا به چيزي دل نبندي

ثانيه از هر چيزي دل بكنـي و خـود را از هـر     3اگر بتواني ظرف 
. تعلقي آزاد كني، دربند كردن و بلعيدن تو غير ممكن خواهد نمـود 

ثانيه خود و نيروهايش را جمـع و   3زيرا تا هيوال بخواهد در عرض 
ثانيـه كـه گفـتم     3ايـن  . اي جور كند، تو از آنجا رخت بر بسـته 

تر از كسري از ثانيه بزرگان در كم. حداكثر زمان تجربه شده است
. ثانيه زمان مناسبي است 3اما براي يك سالك . كنند اين كار را مي

كشاند  هر تعلقي تو را به دهان هيواليي مي. رهاند و او را از خطر مي
شـوي و   تو با تعلقات، هضم مي. كه خروج از آن كار آساني نيست

شوي و  با تعلق، تو تبديل به يك شيء مي. دگر خودت نخواهي بود
اي برتـر   هيچ شيء. دارند اين ظلمي است كه بسياري به خود روا مي

انـد كـه در شـكم     امروزه بسياري، اشياء دو پا شده. از انسان نيست
اند، اما  كنند زنده آنها فكر مي. روند هيوال اين طرف و آن طرف مي



 
 

142 

  تسليــــم

مـرّوا  «تفسـير  . انـد  آنها در شكم هيوال هضم شـده . اين طور نيست
تعلق را ذبح كن، به سـرعت روان  . ني گذشتن بدون تعلقيع »كراما
  . شوي مي
من به خـود  ... اند ها زياد گشته حفره. روم دانم كدام طرف مي نمي... 
  . كند كار خود را مي كه است »بسم اهللا«اين . شوم روم، برده مي نمي

  . طوالني است خود را به در و ديوار نكوب »شب تاريك روح«
  . باش و اميد را زنده نگاه دار صبور. فرياد نزن

بوي گل به مشـامم  . افتم گيرد و به رو بر زمين مي پايم به سنگ مي
اي كه از سقف  يك گل از خاك پاك و متعاقب آن قطره. رسد مي

  !ام؟ آيا شكست خورده. چكد ام مي بر گونه
خواهم، بـه دنبـال قـدرتي     من كه چيزي نمي !چرا شكست بخورم؟

كه اراده ازلي خداوند را طالـب اسـت شكسـت     مگر كسي. نيستم
  !خورد؟ مي

احسـاس  . احساس گنـاه و گناهكـاري عامـل بـاز دارنـده اسـت      
تو فقط بايد در برابر خداي سـبحان  . گناهكاري يعني شكست محرز

در هر شـرايط و هـر وضـعيت ديگـر،     . چنين احساسي داشته باشي
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نسان بايـد  ا. شود ات منجر مي چنين احساسي به شكست و درماندگي
هـر راهـي   . اش جاري شود و تجارب خود را كسب كند زندگي در

  . سخت يا آسان. تجارب خود را دارد
تو بايد در مسير خودت جاري شوي و هماهنـگ بـا رونـد هسـتي     

ايـن يعنـي   . اين كاري است كه بايد از عهدة آن برآيي. پيش روي
  . هياين يعني راضي بودن به تقديرات ال. همان زندگي هماهنگ

پـس اولـين   . هماهنگ بودن است. راضي بودن، منفعل بودن نيست
قدم آن است كه بتواني خـود را ببخشـي و خـويش را از چنگـال     

تو بايد خود را از اين ذهنيت . ذهنيت گناهكار بودن، رهايي بخشي
. تا آزاد نشوي، جاري نخواهي شـد . مخرب و بازدارنده خالص كني
كند تـا بـه    غفار به تو كمك مياست. گام اول، بخشش خويش است
كـرد، مـرده    آن مني كه گناه مـي . آني از گذشته خودت را بشويي

  . شوي تو آن به آن نو مي. است و ديگر نيست
وقتي بتواني خود را ببخشي آنگـاه بخشـش ديگـران بـه سـهولت      

تواند ديگران را ببخشد، هنوز خـود را   آنكه نمي. شود پذير مي امكان
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است و حال، حقيقـت  » حال«بخشش، تخريب  عدم. نبخشيده است
  . زمان است

خـدايا گريـة در   . خـرم  برمي خيزم و دوباره رفتن را به جـان مـي  
با دستانم اشك هـايم را پـاك كـرده بـه     . اي دارد سكوت چه مزه

گردند  با هر مسحي تصاوير گذشته محو مي. كشم هاي غار مي ديواره
  . دهند ستاده، ميو جاي خود را به بشارتي كه بر آستانه اي

خنكـي  . يـك هـواي لطيـف   . رسـد  اكنون هواي تازه به مشامم مي
شوند و در پـي آن نـور    هايم مي اندركار نوازش گونه مرموزي دست

 آنگاهو آري، ... شود كوچكي است كه مرتب بزرگ و بزرگتر مي
شود، آن ذره نيز خورشـيدهاي نهـان    كه روزنه به آسمان منجر مي

  . سازد خويش را آشكار مي
  . سالم بر آسمانو 

  . اينك آسمان پديدار است
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اين نگاه هـم سـنگ   . اين آسمان، با هيچ آسماني قابل قياس نيست
اين جا زمين، . هيچ نگاهي نيست و اين لطافت هيچ كجا يافت نشود

  . تراود خود يك آسمان است و از آن يگانگي مي
او همـه   ؟!كوچك و بزرگ كدام اسـت  ،اين جا پايين و باال ندارد
  . او، اوست. ز نيستالبته كه او چي. چيز است و همه چيز او

. شوم اين جا ثنويت مرده است از فراز قله، مدهوش عالم يگانگي مي
اين جا حتي تـو نيـز   . اند دو گانه بيني و چند انگاري رخت بر بسته

  . اي رنگ آسمان گرفته
. آن تسليم بودن براي استثمار نبود براي رساندن به ايـن فـراز بـود   

  . طلقرساندن به عينيت عشق، و لقاء خير م
خـوبترين و مانـدگارترين، ايـن    . جاست اين 1»خير و أبقي«مفهوم 

جا خدا حضوري ظاهر دارد و ظاهر و باطن يكـي   اين. آسمان است
  . است

                                                            
 . طه. 73/20قرآن. بهترين و ماندگارترين 1
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يـك زنـدگي   . جا، جا نيست يك كيفيت بلند روحـاني اسـت   اين
با آن كه پايت بر زمين است، سرت بر آسمان نقـش  . متعالي است
  . بسته است

و از آن جا كه بـر تمـام   . روح موسوم است» هفتم«ه اينجا به ناحي
آن كه اين جاسـت  . نيز هست» هشتم«اقاليم سبعه نيز اشراف دارد 

هاي ديگر را بـه   نوشد آگاهي آن كه از اين آگاهي مي. همه جاست
  . وفور در خود نهان دارد

و . آنچـه اشـتها كنـي موجـود اسـت     . است» مما يشتهون«اين جا 
  . برند اند و لذت مي ه هر دو زندهخورنده و خورده شد

فكر، رؤيـا،  . اين جا فرايي است كه هر فرويي در تيررس آن است
  . در ناكجا. جا، يك جا اين. مشاهده، سكوت، محبت و تسليم و عشق

زنـدگي هسـت، الزم   . آگاهي هست، الزم نيست بـه دسـتش آوري  
هجرش اشك از حقيقت هست، الزم نيست . نيست به دنبالش بگردي

  . و ترديد رخت بر بسته است. و گمان نيست. و سؤال نيست. بريزي
. يگانه خـواهي اسـت  . يگانه انديشي است. اين جا يگانه بيني است

  . گانگي نيستيتو ديگر آلوده به چند. زند پس يگانه پرستي موج مي
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  . اي اي و در واحد سكني گزيده تو از تشتت رهايي يافته
! ام؟ من به درون كه رفتـه ! لند كجايند؟خدايا پس استاد و پيشاني ب
  !اين جا درون سينه كيست؟

ايـن جـا در   . آرام بگير و از آن چه هست راضي و خشـنود بـاش  
اين . اين جا همه حاضرند در يكي. اند ناكجا، اهل باطن و ظاهر يكي

و ما تشاؤون اال أن يشأ «. نيست» مقام فرق«. است» مقام جمع«جا 
  . خواهيد جز آن چه خدا بخواهد يو شما چيزي نم 1»اهللا

بري و درك  در حوزه يگانگي تو تنها نيستي، تو در واحد به سر مي
تو خود را در وجـود  . بيني نه جدا هستي و نه جدا مي. كني واحد مي

بنابراين هم هستي . بيني و همه چيز وجودشان را در تو همه چيز مي
  . يك ظرافت غيرقابل وصف. هم نيستي

برنـد و در   اهل اهللا در اين ناحيه به سر مي. توحيد است اين جا شهر
توحيد براي اينان چند جمله از اين كتاب و . كنند اين فضا تنفس مي

توحيـد را  . كننـد  اينان توحيدرا زندگي مـي . يا از آن انديشه نيست
اينـان توحيـد را بـا    . پوشانند كشند و آن را جامه عمل مي نفس مي

                                                            
  . تكوير. 29/81نقرآ. خواهيد جز آنكه خدا بخواهد نمي و شما چيزي 1
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كالم در اين ناحيه خـالق  . زنند فرياد ميحيات خويش انعكاس داده 
اين جا كالم از جـنس  . نشيند آيد و بر يكي مي از يكي بر مي. است

  . وجود است و حرف نيست
» رزق اهللا«همان است كـه بـه   . است» رزق واحد«رزق اين ناحيه 

گفته شـد از ايـن رزق بخوريـد و     )ع(به قوم موسي . مشهور است
مند گردد اهل فساد و تباهي  ق واحد بهرهبياشاميد زيرا آن كه از رز

  . نخواهي بود
مـا طعـام از   . صبر كنيم» طعام واحد«توانيم بر  اما قوم گفتند ما نمي

ها واحد خواري را پس زدنـد و ايـن    آن. نوع متكثّرش را خواهانيم
  . شان آغازيدن گرفت چنين بود كه درد و رنج

شود، پس اگـر   ميجايي است كه در آن طعام متكثّر يافت » مصر«
امـا آن كـه   . آن را بخواهند بايد از اين مرحله متعالي هبوط كننـد 

هر كه طعام واحد . خواهان سرزمين موعود است طعامش واحد است
  . را رها كند به اسارت مصر متكثّر تن داده است
براي خروج از اين . مصر دنياي متكثّر است كه فرعون خود را دارد

زيرا موحـد مبـارز هـم    . بارزه برخاستن به ممصر بايد با خدايان آ
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مبارزة اصلي يك موحد قبل از آن كه در زمين نمود يابـد،  . هست
او بايد به تمامي خدايان مادي و ذهني نه . گيرد در آسمان شكل مي

بگويد تا خداي يگانه، سرپرستي او را از درون و بيـرون عهـده دار   
كسـاني كـه بـر    و . اش آن جاست او بايد بفهمد مبارزه اصلي. شود

كننـد همـان دشـمنان     هاي مصر متكثّر نشسته و خدايي مـي  آسمان
  . اند ديرينه

بدون ترديد شماره معكوس اين نيروهاي نشسته بر آسـمان متكثـر   
و آن گاه كه ظهور تام حق، بارز شود اين بـه ظـاهر   . خورده است

اين خدايان ذهنيِ . آسمان نشينان، اولين منكوب شدگان خواهند بود
رانند  هاي متكثر، دير زماني است كه فرمان مي طره يافته بر جهانسي

اتي امـر اهللا  «اند  هايشان كشت بشر را به مخاطره انداخته و با فرمان
رسد  اكنون تنبيه از آسمان آغاز شده و به زمين مي. 1»فال تستعجلوه

و اين تطهيري است كه از باطن شـروع و بـه اقصـي نقـاط ظـاهر      
  . اين روند تطهير كل است .ودسرايت خواهد نم
  . بينديشد خويش هر چيز بايد به مبارزه در آسمان از يك موحد پيش

                                                            
  . نحل. 1/16قرآن. خواهيد مي امر خدا فرا رسيد آن را به شتاب 1
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ال . شـود  نه گفتن به خدايان از درون آغاز شده به بيرون كشيده مي
تا درون آزاد نشود، تا درون از . اله اال اهللا، پرچم مبارزة باطني است

مـا  . شـود  رون محقق نميقيود، رهايي نيابد، آزادي و آزادگي در بي
بايد از اسارت خدايان رها شويم تا بتوانيم پا بـه سـرزمين حريـت    

هاي بـزرگ چنـدي    اي است كه روح و اين مبارزه. معنوي گذاريم
  . اند است آغاز نموده

گشايي هر نوع عبوديت غير را نفي  وقتي تو زبان به ال اله اال اهللا مي
ي و جز او بنده كـس و  اي پس شايسته است كه راست بگوي كرده

  . چيز ديگري نباشي
داننـد كـه    هاي بسياري دروغ است زيرا خود مي ال اله اال اهللا گفتن

  . شود و با دروغ، كسي رستگار نمي. بندگان زر و زور و تزويرند
ال اله اال اهللا يعني خداي من مال نيست خداي من مقام نيست خـداي  

ت خداي مـن خـود   من شهرت نيست خداي من حتي آبرو هم نيس
  . خداست خداي يگانه، خالق هستي

ات  با ذكر ال اله اال اهللا، تو تأثيرگذاريِ هر چيز ديگر را از زنـدگي 
  اي عبرت  شناسي و از هر حادثه كني و فقط يك مؤثر را مي نفي مي
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  . گيري مي
در يگانه بيني و . شبهه است ال اله اال اهللا صراط مستقيم است، راه بي

هـا   بري زيرا اضطراب شي، تو در نهايت آرامش به سر مييگانه اندي
  . هاست ها و چند انديشي ها مربوط به چندگانه بيني و تشويش

تكليفـي و  كنـد و از بال  راه تو را روشـن مـي   ال اله اال اهللا نور است
  . رهاند دري فكري ميبدر

پر از آگاهي است و در آگـاهي   .ال اله اال اهللا جواب هر سؤال است
  . گر سؤالي نيستدي

 هـا و  هـا نااميـدي   ها نگراني ال اله اال اهللا يعني خداحافظ اي تشويش
  . ها نامرادي

هستي نزد من است و من نزد  .ال اله اال اهللا يعني اصل پيش من است
  . او

اهـل  . بوده است» حال«است هميشه ذكر » حال«ال اله اال اهللا ذكر 
  . كنند مي» حال«حال با آن 
همـه  » صلح«و در . بري به سر مي» صلح كل«له اال اهللا در تو با ال ا

  . چيز در خدمت است
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  . 2»واهللا خيرٌ«. صلح، بهترين است 1»الصلح خيرٌ«زيرا 
زيرا جز خودش چيزي نيسـت كـه تـو را    . در ال اله اال اهللا شفاست

  . بيمار كند
  . تنها بيماري تو، خود اوست كه آن هم عين شفاعت است

  .  رمز بهشت است از اين بهشت بيرون مروال اله اال اهللا
ال اله اال اهللا، ال اله اال هو، ال اله اال انت و ال اله اال انا كه در قـرآن  

  . آمده است همه اوست زيرا جز او الهي نيست
رونـد و تـو در يگـانگي فـرو      ها پس مـي  با ال اله اال اهللا همه تجلي

ي و جريـان توحيـد در   ا تو اكنون با اين معنا موحد شـده . روي مي
تو دگر آن كسي نيستي كه كارها را به . وجودت جريان يافته است

تـو آن يگانـه و   . نمـود  داد و از اصل غفلت مي اين و آن نسبت مي
تو آگاه . منحصر به فردي كه خود را با يگانه در وحدت يافته است

  . اي شده

                                                            
 نساء. 128/4قرآن. صلح بهترين است 1
  . طه. 73/20قرآن. خدا بهترين است 2
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جوشـيد و   مي. آن هم درست در باالترين قلّة عالم. جوشيد چشمه مي
. اش را گرفته بود انگار تصميم... داشت هايش را به تالطم وا مي آب

بخشي كه هنوز به فرو . خواست بخشي از خويش را نازل كند او مي
  ... هاي دور بر نگرفته است اي از سرزمين دست، تن نيالوده و تجربه

شوم و  گرد مي. روم جوشان، پايين و باال مي لُپ در سر چشمةقُلُپ قُ
رَم  هاي ديگر آب مي روي بخش دهنـد و   گـويي مـرا ورز مـي   . سـ

  . كنند ام مي آماده
... شـوم  يك باره با فشاري مرموز از سطح چشمه به باال پرتاب مـي 

جدايي از سرچشـمه واقعـاً اضـطراب    ... ترسم مي... رود دلم غنج مي
  . ولو آنيآميز است 
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اي كه  مه. عمق پائين معلوم نيست. نگرم از آن باال دمي به پايين مي
دوبـاره  ... دهد دور قلّه را گرفته است اجازه نفوذ هيچ نگاهي را نمي

جاري شود  اين بار فهميدم آن كه بايد. غلتم به دامان چشمه فرو مي
رم دوسـت دا . شود اضطرابم شديدتر مي. اين بار نوبت من است. منم

اما از . دامان چشمه را رها نكنم تا شايد از تصميم خود منصرف شود
و ايـن  . اش دريافتم كه كـاري بيهـوده اسـت    نگاه مملو از آگاهي

  . تسليم شدم و سر فرو انداختم... اند تصميم را از ازل گرفته
چشمه براي آخرين بار نوازشم نمـود و بـه نرمـي آب در گوشـم     

. »و همه ولو يك بار بايد جاري شونداين سنت است «: زمزمه كرد
محـزون  «. هـايم را در خـويش شسـت    ندايش آرامم كرد و اشك

دوباره وصلي در كار است و اين عهدي اسـت ميـان مـن و    . مباش
  ».تو
او پـاك و زالل  . دروغ در او راه ندارد. گويد دانم كه راست مي مي

  . سرچشمه راستي و درستي است. است
زيباتر از هميشـه  ... دم و دوباره نگاهش كردمآرام سرم را باال كشي

  . تر تر و زالل لطيف. نمود مي
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هنگامي كه نگاه هايمان در هم گره خورد، جوشش و تالطم لحظـه  
ما يكـي بـوديم و آب يـك چشـمه     ... به لحظه بيشتر و بيشتر شد

و چون يك اصل داشتيم چرخش او چرخش من . شديم محسوب مي
. و سـريع  تنـد . ز اعماق وجـودم گذشـت  زاللي و لطافت او ا... شد
  . وقفه و پي در پي بي

  . آن چه بود رقص بود و چرخش در ميان آگاهي آب
مـن پرتـاب   ... و دگر هـيچ نفهميـدم  ... آه شدم داغ شدم ناله گشتم

اي خود را  لحظه ،اوج گرفتم و آن گاه كه شتاب آرام گرفت... شدم
بخشي كه به چشـمه   .من سه تكه شدم... بر فراز چشمه ساكن يافتم

و من كه در شيار . بخشي كه از شيار غربي قله جاري شد. بازگشت
  . شرقي فرو غلتيدم

دانم معيارش كدام است به پائين  در مه گم شدم و با سرعتي كه نمي
  !رسم خدايا پس اين فرو دست كجاست چرا نمي. ..سريدم

جـاي   يـك . فقط اسمي از پائين شـنيده بـودم  ... شد پائين ديده نمي
از ... شـوند  ها به راحتي فراموش مي تاريك و پر برخورد كه زيبائي

اولـين بـاري كـه بـه     ... بيهوش شدم. ترس و اضطراب غش كردم
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پـائين، در   نزديـك  ،جـا همان. آمدم سرم به سنگ خورده بودهوش 
  ... آخرين سراشيبي پر سنگالخ

ري از كنار تخته سنگي راه باز كردم و آرام گذشـتم و تقـدير جـا   
هـايي سـبز كـه     لكه. اولين نماي پائين ديده شد... شدن را پذيرفتم

خستگي و تنهايي با ضـعفي كـه در   . انگار درختان كاج و صنوبرند
كردم، عجين شد و مرا به يـاد بخـش جـدا     پهلوي چپم احساس مي

  ... همان بخشي كه در شيار غربي قله فرو افتاد. ام انداخت شده
  !شد از من جدا نميآه خدايا كاش ال اقل او 

هـا سـرك    هم چنان كه جاري بـودم هـي از پشـت تختـه سـنگ     
فايـده   بـي ... كشيدم تا ببينم آن نيمه گمشدة جدا شده كجاست؟ مي

اين منم كـه تنهـا   ... نه شرشري و نه ناله غريبي. نه برق آبي. است
  . بايد به پائين فرو غلتم و جاري شوم

در غم و اندوه اين جدايي گذشت و مـن هـر چـه    ها  روزها و شب
در پائين، ... گرفتم شدم بيشتر از سر چشمه فاصله مي بيشتر جاري مي

. آن جا كه سراشيبي آرام گرفت لختي برگشتم و به قلـه نگريسـتم  
  ... قله هم چنان در ميان مه غليظ محصور است
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اشـك  . ستدر ميان آن مه ناپديد شده ا... ر فرازب... آن جا خانة من
  !گويم آيا راه بازگشتي هست؟ ريزان با خود مي

  ».نكته همين است. تنها راه رجوع، رفتن است«
هنگامي كه به نزديكي اولين درختان بزرگ رسيدم، باد در شـاخ و  

احسـاس  . هـا را رقصـاند   انگيـز آن  شان پيچيد و با نـوايي دل  برگ
ـ    خوشايند اين خوش ده آمدگويي، نسبت به يك جريـان جـاري ش

  . نمود دلچسب مي
شان مرا به كنـار   مهرباني و فروتني... ها احساس قرابت كردم با آن
  . به دورشان حلقه زدم و دمي آسودم... هاي قطورشان كشاند تنه

آن گاه كه اولين بار نگاهم به خـودم افتـاد، ديـدم كـه جويبـاري      
مـن  ... جويباري بزرگ اما نه به زاللـي چشـمه  . ام بزرگ و طوالني

در دل ... اما در نگاه درختان يك جويبار زالل... ام ره و كدر شدهتي
هـا اگـر سرچشـمه را ببينـد چـه       خـدايا آن . به نگاهشان خنديـدم 

  !گويند مي
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رودي كه هر چيز . جريان در جريان. ام هاست كه جاري اكنون سال
چـه  . كـنم  را تجربه مي» ثقيل«... برد شويد و مي را بر سر راهش مي

  ... طاقت فرسايي تجربه سخت و
. ها كه خود را در من بشستند و همـراه شـدند   ها و گنداب چه بركه
هاي منتظر كه خود را به خروشم ريختنـد   ي راكد و جويها چه آب

م بـه دوش  آن كه دم بـرآور  هر سرِراهي را بي بار... و وصل شدند
  . تنهاي تنها... پذيرفتم و رفتم... كشيدم و حمل نمودم

شان را با زاللي كـه از   ن بود كه تيرگي و واماندگيگويي تقدير اي
  . شان كنم هيچ اجري بشويم و همراه چشمه به ارث داشتم، بي

چه تنهايي . چه سرنوشت پر پيچ و خمي. چه مسير طوالني و سختي
  . مفرطي

ام، مؤنـث مكمـل،    خدايا كاش الاقل نيمة ديگرم، همسـر جـاوداني  
  !با من بود همان بخش جدا افتاده در شيار غربي

بود و دمي مـرا از   كاش الاقل او مي. نمايد چقدر دور از دسترس مي
  ... رهاند اين نوستالژي غريب مي
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اما دور بـود  . هاي بلند ديدمش، آن هم از ال به الي صخره گاهي مي
ام، دورِ  شايد او هم مرا گاه ديده است و مـن دور بـوده  ... دورِ دور

  . دور
شدند اما هنوز هـيچ دور نمـايي از آن آب   ها محو  ها چون قرن سال

پــس ايــن اقيــانوس عشــق و رحمــت ... بــزرگ نمايــان نيســت
آن چـه هسـت رفـتن    ... فايده است سرك كشيدن بي... كجاست؟

آنكـه آرزويـي بـه كـارم      روم، بي در بستر خويش آرام مي... است
ي »كلمـه «اميد، تنها همان . ام من تقدير اين رفتن را پذيرفته... آيد
او راست گفت، مـن دوبـاره   . مه گرفته است چشمه در آن قلّة سر

  . اين تمام آگاهي من است... رجوع خواهم كرد
روم و بـر   دوباره پائين و باال مي. جوشد قُلُپ قُلُپ، چشمه دوباره مي

از چشـمه  . دوباره همة من كنار مـن اسـت  ... لغزم روي خويش مي
  !آيم چون اشك بيرون مي

. فراقـي نبـود  . ام من در سر چشمه... ام رجوع يافتهخدايا اين منم كه 
اكنـون  ... اند مرا به وصل خويش آگاه كرده... جدايي در كار نيست

  . از اوست در كنار است كه همة من
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هـاي   پروانه بر شاخسار معهود نشست و محزون و غمين بـر كـرم  
و جـز خـوردن و    !ولوله بود و وول. خبر از بار داري نظر افكند بي

دلش به حالشان سـوخت چـون    !اي نبود وسوسه سهم بيشتر، انديشه
از آن . نگاهشـان كـرد   !ها نباريـده بـود   بر آن» من كيستم«هنوز 
  . داشت و يك بغل آزاديهايي كه يك دنيا غم  نگاه

آخر او نيز خـود روزي  . شبنمي چون اشك از بالش چكيدن گرفت
ناگاه غيرت، آتش افروخت و تبرِ نجات، سـكوت را  . نمود كرم مي
  . هايش را گستراند و طوفان سخن در گرفت پروانه بال. شكست

بـس اسـت ايـن     !به خود آييد و خود آريد و از خود به در آييد *
 !اي كـوران در بنـد؟   ايـد  روي سوي چه كـرده . مغمومهاي  لوليدن



 
 

168 

  پروانــــه

بالي  حسرت بي. ايد ايد، پروانه شما كرم ني !خزيدن بر شكم تا كي؟
  !تا چند؟

ها از اين فرياد دمي از خوردن و خزيدن دست كشـيدند و بـه    كرم
  !اما كسي و چيزي نديدند. اطراف نگريستند

ي را بر مـا حـرام   زند و زندگ پروا فرياد مي اين كيست كه كه بي -
  !كند؟ مي
آرامش بـرد و دل  . اين كيست كه ما را از خور و خواب انداخت -

  !را لرزاند؟
  !هر كس باشد به حكم قانون مجرم است -

  !ها هر چه گردن برافراشتند جز كرم در اطرافشان نديدند كرم
به بلندا نگاه كنيد، بر اين شاخسار . اي بر شاخسار اين منم، پروانه *

  !ه بر افقلميد
. آن كرم هجـرت نمـوده از خزيـدن   . اين منم همان دوست قديمي

!... طعـام خواسـت  » بلنـدا «همان كه چشم بر آسـمان داشـت و از   
!... اي گشـته ام  ام كه طعمه ي پرنده ام كه مرده پنداشتيد كه گم شده
هايي گشاده كه رنگ خدا  با بال !زنده و گسترده ،اما اين منم، ببينيد
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ام تا شما را به سـرزمين موعـود راهنمـا     اكنون آمده.. .گرفته است
  ... باشم

نگرنـد امـا از    يكديگر را مي. افتد ها مي سوالي جان كاه به جان كرم
  !تراود جز انكار هاي كورشان چيزي نمي نگاه

  !تنها چيزي كه با ما ندارد شباهت است. او ديوانه است -
نگريد، چون صورت هايش ب به بال !نكند ساحر و جادوگر است؟ -

  . اند حر گونهس ،شياطين
  !اند گويي اعالم و ارقامي بر آن نوشته -
آمـده اسـت تـا شـما را از زمـين آبـاء و       . او خود شيطان است -

زمـين خـود را   » أن يخرجكم مـن أرضـكم  « اجداديتان بيرون كند
  !بچسبيد و بر باال منگريد

و نفقـه بـر    آسمان است ةزمين، زوج !اي دوستان زندگي پيشين *
پس زنده شويد زيرا اگر آسمان بفهمد همسرش مـرده  . عهدة زوج

  !اي؟ است، ديگر چه رزقي و چه نفقه
رزق شما . هوشيار شويد و به همسر حقيقي خود آسمان رجوع كنيد

  . »في السماء رزقكم و ما توعدون و« در بلنداست
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 و سم همان. غذاهايش سمي است. دهد اين زمين شما بوي مرگ مي
بـر شاخسـار بيائيـد و    !... كنـد  چيزي است كه تو را زمين گير مي

بر بلندا بيائيد تـا بـال   ... لطافت طعام آسماني را با تمام وجود ببلعيد
  . بياييد

هميشـه چنـين بـوده    . اما روح كالم او جز بر اندكي تاثير نگـذارد 
  !اند ايمان آورندگان قليل. است

  !!شويد يد، آسماني ميآور مي گويد شما بال در ديوانه مي -
نگاهش نكنيد مبادا خبيثه أرواحي از نگاهش به . او جن زده است -

  !وجودتان سرازير شود
او آمـده اسـت تـا شـما را از ديـن       .به سخنانش گـوش ندهيـد   -

  . اجداديتان جدا كند و كافر سازد
!... چه كالم كفرآميزي؟ !به توهماتش وقعي ننهيد، كرم و پرواز؟ -

پـس  . اين تقدير خداونـدي اسـت  . يد و كرم خواهيد بودا شما كرم
رويتان را از اين شيطان وسوسـه انگيـز برگردانيـد، مبـادا شـما را      

از اين ابليس بر شاخسار . آن كه بر تقدير بتازد ابليس است !بفريبد
  . نشسته اعراض كنيد
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گوينـد و بـر خـود و     مـي » اعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم «اي  عده
و باز دو باره به خوردن و لميـدن ادامـه    !كنند ن فوت مياطرافيانشا

  !دهند مي
هيچ سفاهت و جنوني در مـن نيسـت    !اي دوستان زندگي پيشين *

اي در  پروانه بودن از ازل چون دانه !شما كرم نيستيد شما پروانه ايد
  ... شما كاشته شده است شما بال پرواز داريد

سي است كه آسـماني بـودن   شيطان آن ك. ام كه شيطانم اين من ني
شيطان همـان اسـت كـه     !كند شما را آن هم با آيات خدا انكار مي

ايـن اوسـت   . شما را در اين زمين سرد و فسرده به بند كشيده است
كه چون محصـولتان، شـيره جانتـان را بگيـرد شـما را در بيابـان       

آن گـاه  . شويد آن گاه پايمال مي. سرگرداني، تنها رها خواهد نمود
  !گرديد اك ددان ميخور

ايد كه از ازل قـرار بـوده او شـما را سـجده      چگونه بندة كسي شده
  !كند؟

ها همـه پشـت    كرم. دهند اكنون جز اندكي به سخنانش گوش نمي
  !كرده رفته و به چراي روزمره گي شان مشغولند
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  »چه اندك است ايمان آورندگان هر عصر«
هنوز كور سويي از  پروانه پايين آمد و كنار همين شمار اندك كه

  . نشيند اي از روح در آنان باقي است مي ايمان و شمه
گرفت  همان كرمي كه از جماعت كناره مي !آيا اين واقعاً تويي؟ -

  !و سر در تفكر خويش داشت؟
  !آن كرم غريب و تنها؟ -
بال  !گفت مرا اين زندان تحمل نيست آزادي بايدم؟ همان كه مي -

  !پرواز؟
ام كه عمري بر شكم خزم و خـويش   گفت من آن ني همو كه مي -

  !بر زمين كشم؟
  !ات اين جاست؟ ديد كه بيا، كه باز گرد، خانه همو كه رؤياها مي -
نه . آري اين منم. آري اين منم و اين شمائيد كه تنها مرا شناختيد *

  !اي بر شاخسار فقط پروانه. فرشته نيز نيستم. جنّم نه پري
  !روح نوازي چه صداي -
  !هاي زيبا و بزرگي چه بال -
  . باز با ما سخن بگو -
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بايد به دنبـال مـن بيائيـد و اطمينـان داشـته      . سخن كافي نيست *
ها را عطايم نموده براي شما نيز تقدير كرده  آن كه اين بال... باشيد
  !به واقع شما حامل تمام اينهائيد. است

. انـد  داران به شـك آلـوده  اما هنوز چند كرم از همين اندك ايمان 
  . روند پس عقب مي

  !چرا بايد به تو اطمينان كنيم؟ -
  !گويي؟ از كجا بدانيم كه راست مي -
اند به مـا نيـز خواهنـد     چگونه يقين كنيم آن چه را كه به تو داده -

  !داد؟
  !خواهيم تا باور كنيم ميما معجزه  -
مگـر مـرا    !مگر نه اين كه خود مرا شـناختيد؟  !معجزه خود منم *

  !پنداريد؟ بينيد توهم مي چگونه آن چه را كه مي !بينيد؟ نمي
نزديـك   !وجودي تازه از تولـدي مرمـوز  . نگاهم كنيد وجود دارم

ايـن وجـود اسـت    . ام كنيـد  ببوئيد مرا و نظاره. بيائيد و لمسم كنيد
  !كنيد؟ چگونه در وجود شك مي

  !اي نبينيم ايمان نياوريم نه، ما تا معجزه -
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دور  !چون بر شك و ترديدشان فـايق نيامدنـد  . اينان نيز رفتند پس
رفتند و در تاريكي انبـوه  . شدند و به خيل مردگان قبرستان پيوستند

  ... هاي سمي گم شدند برگ
 :دو سه بار فريـاد زد . ها را بدرقه كرد پروانه با نگاهي ماتم زده آن

  . فايده بود اما بي. »برگرديد«
پـائين  » شـجره «روز و چه شـب زيـر همـان    ها چه  پروانه ساعت

دانسـتند   شاخسار به تعليم آن عده قليل پرداخت و از آن چـه نمـي  
ها گوشزد كرد  او خطرات راه را يك به يك به آن. آگاهشان نمود

او . ها و ترفندهاي دشمنان حيات تـازه را بـر مـال سـاخت     و حيله
ا، از حيـات  ه از آيات و نشانه. ها زد، از هر دري سخن گفت تمثيل

ي نهـان شـده در   هـا  مستمر، از نور و نار، و از خودشان و از تخـم 
  :آن گاه در روز موعود از ته دل فرياد برآورد... نهادشان

يك به يك پشت سـر  . اكنون زمان موعود آغازيدن گرفته است *
جـاي هـر كـدامتان مشـخص اسـت و      ... باال بيائيد» شجره«هم از 

  ... سميتان م طعامتان معين، و اجل
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مباد بـرگ و بـري او را از   . مباد كسي بر پشت سر خويش بنگرد
چه را كـه نبايـد بـر    نمباد وسوسه شما را وادارد تا آ. مسير باز دارد
  ... مباد... مباد... مباد سفره چربي شما را بفريبد. دهان بگذاريد

. آمـد »قـال «اكنـون  . نخواهـد شـد  » كن فيكـون « تا قال نيايد *
حركت آغاز كنيـد و  » او«را رها كنيد و به نام  ديگران» قيل«پس
  . باال بيائيد» شجره«از 

به منزل رسيدند و پروانه شـدند مـا بقـي را     نفررفتند اما فقط هفده 
  . وسوسه در ميان راه در ربود

همانان كه بر منيت خويش پيله زدند و آن . اينان همان رستگارانند
اينان بودند كه بـه فـوز   . رددرا به بند كشيدند تا دانه الهي شكوفا گ
  !ها انتخاب شده بودند عظيم دست يافتند چرا كه از ازل همين

هنگامي كه به سالمت به روح شاخسـار رسـيدند، پروانـه عاشـقانه     
  :داد و گفت» سالم«هاي جديد چرخي زد و بر پروانه
اكنون در حيات الهـي  . اي كه به شما داده بودند اين بود همان وعده

  . يچ حزن و اندوهي سر كنيده خويش بي
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  پروانــــه

هاي جديد سرمست از شوقي پر شور به گردش حلقـه زدنـد،    پروانه
  !ستايش كردند و خواستند بر شاخسار از او بتي بنا كنند

او جريان داشت و خـود  . سنگي شود. اما او كسي نبود كه بت شود
و چون اين خواسته را در پس پـرده مغزشـان ديـد    . بت شكن بود
  :ردفرياد بر آو

اگر بخواهيد از من بتي بسازيد قبل از هر كس ديگر، خود دسـت  «
  »!اندر در كار شكستن اين بت خواهم شد

هـاي سـوزان و    نه از ايـن آتـش   !برون زد» شجره«پس آتشي از 
  . هاي زندگي بخش و جان افزا مخرب، از آن آتش

بايـد  ... خواننـد  ها را ببينيد، مرا مي شعله... زنند اكنون مرا صدا مي *
!... هنوز شما كاري داريد براي انجام. توانيد بيائيد اما شما نمي... بروم

ايد، آن چه را كه بايد، آن چه را كه در وسـعتان   آن چه را كه ديده
... اي بيائيد است براي نجات ديگران به كار بنديد و هر كدام با قافله

ه، جـز  اي زند اين گفت و در آتش شد و از او هيچ نماند جز خاطره
  !پيامي جاودان، جز بودني فرا دست
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  :برخي از آثار نويسنده
  
  
  
  

 انتشارات كتاب آشنا        ترجمه قرآن كريم

 انتشارات كوير      شيخ عجب و تنبوري

 انتشارات كتاب آشنا    سه نيايش و داستان ربوبيت

 انتشارات عصر كنكاش        روح رباني 

 انتشارات عصر كنكاش        مدرسه نا متعارف

  انتشارات عصر كنكاش        زره بزرگ 
  انتشارات عصر كنكاش        بارانيكلمات 

 




