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 مقدمه

اكنون دانه . اعماق انار جائيست بي شكل و بي جسم. من از اعماق انار آمده ام
بكاري اناري به بار مي دهد شيرين  كه هر دانه ام را. رسيده به كثرت. دانه ام

يك هست . در اعماق انار همه چيز بي تمايز است. تر از پيش، سرخ تر از قبل
دانة . كل است. و دانه نيست. دانه اي است كه مادر همة دانه هاست. بي اختالف

و من مادرم را مي . بعدسازي است بي بعد. مادر، هيچ بعدي را بر نمي تابد
پدرم . و شبيه پدرم. از اعماق انار آمده ام چه. الكتاب ام را ديده امام . اسمشن

به  دو و من از هر. روح آگاهي است كه خود را با ام الكتاب عجين كرده است
همه چيز هست بي عرض و طول، . اعماقِ انار واحد است. وفور در خود دارم
همه حضور است . "بِينو ما كُنّا غائ". هيچ چيز غايب نيست. بي زمان و بي مكان

الزم نيست به جايي بروي، . الزم نيست چيزي بخواهي، چون هست. بي تمايز
در اعماق انار، . الزم نيست فكر كني، چون مجهولي نيست. چون رسيده اي

 هم پس. چه، سرشار است. بي مفهوم است خواستن،. آرزو به كارت نمي آيد
بهشت و . را يكجا در خود دارمهر دو  ."انارم" .، هم ضد نارمنارم داراي



تا چگونه نگاهم كنند و خريدار . جهنمم را با خود به اين سو و آن سو مي برم
هر گماني كه . من در گمانِ خورندة خويش، پنهان گشته ام. كدامين شوند

پس آنگاه كه دانه هايم را به كام مي بري، . داشته باشد همان تشديد مي شود
چه من در گمان خورندة خويش . خيرم به عيان ببينيگمان خير داشته باش تا 

ولي گهگاه از . "انٌمرو  نَخلٌ و ةٌهما فاكيهِف"يگاه اصلي ام، بهشت است اج. پنهانم
و الزَّيتُونَ و الرُّمانَ متشابِهاً و "اما اينجا متشابهم . اين جهنم نيز سر بر مي آورم

تَشابِهبا كثرت، در كثرتم و در وحدت، وحيد. نيستمبه چهرة اصلي و  "غيرَ م .
هر دانة سرخ ام، هزاران دانه مي زايد و در فصل عروج به اصل باز مي گردد 

. ام  به ارث برده و مادرم  م از پدر و اين سنتي است أزلي كه. و باز ميگرداند
من خورده مي شوم و چون خورده شوم، هر بار لطيف تر از پيش، از وجود 

اين سو  و آن سويش مي كشانم تا  "كلمه"و با  .ام سر بر مي آورمخورنده 
 .مآشپز مقربان درگاه. بر باد سوارمهمواره  .آخراألمر به باغ خدا وارد آيد

بهشت، بي . و دانه ها را يكي يكي مي كارم. غذاي همه را مي رسانم "ريح" بر
انار پر از دانه . ت نيستاصالً بهش. بي رنگ و بي بوست. انار جلوه اي ندارد

 او .جز اين نمي تواند باشد. پر از كثرت است اما واحد است. يكي استاست اما 
آمده ام تا تو را نيز به من از اعماق انار  ...انار است، انار .هم يك است هم همه



 ...به چشمة خودت. و آن نيست، هست. جايي كه اين هست، نيست. رماعماق ب
چنين سنت ) ص(پيامبركه . انار را تنها بخور، آن را با كسي شريك مشو

فقط انار را تنها ميخورد و با كسي  و غذاها از ميان تمامي ميوه ها. داشت
چه هست و از كجاست و به  ،آنچه خوب مي دانست كه ! نمي شد "شريك"

. فروزدرا بي "نورت"را فرو نشاند و  "نارت"با انار دوست باش تا ! كجاست
فصل آن تنها هنگامه خزان . قدر انار را بدان كه هميشه در دسترس نيست

مي . مركب خوبي است اين زدايندة اضافاتبه گاه رفتن، انار  ...گاه رفتن. است
  .جمع الجمع. انار ميوة موحدان است .فرد فرد. نرم نرم. گيرد و نرم مي برد

  م  ر



 



    

 
 

 اسم جاللة فتاح
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 "فتاح" ةشرحي بر اسم جالل

اگر هيچ راهـي  اي،  اگر در بحران گرفتار آمدهاي،  اگر در كار خويش مانده
. پيمان ببنـد؛ گشـاينده اوسـت    "فتاح" ةبرايت گشوده نيست با اسم جالل

در  "مفتـاح "زيـرا  . شرط الزم استجابت دعاست. اين پيمان ضروري است
ايـن اسـم   . خير با اوست "افتتاح". را او سبب است "فتح". دستان اوست

 راه را بـاز . جالله ظاهري است كـه مسـمايش، فـتح و گشـايندگي اسـت     
ز اين گشايندگي است كه نـزولِ  پس ا "خير"و . گشايد مي فضا را. كند مي

پس بدان قبل از آنكه هر دعاي تـو بخواهـد   . آيد مي كند؛ پايين مي إجالل
قبل از ظهور در عالَم . در زمين نمود پيدا كند بايد به آسمان رسيده باشد

شود مگر آنكـه   نمي دعاي تو اجابت. ظاهر؛  بايد عالَم باطن از آن پر باشد
رسد مگر آنكـه از   نمي و هيچ دعايي به آسمان. باشدآسمان را در نَورديده 

ايـن اسـم   . ايـن منفـذ اسـت    ةگشـايند  "فتـاح ". منفذش گذر كرده باشد
تـوان از أقطـارِ سـماوات گذشـت      نمـي  ي است كـه بـي اذن او  "سلطان"

ـ ال تَ"همچنان كه قرآن نيز به صراحت گفته است  ـ ا ونَذُنفُ ـ ا بِلّ 1لطانٍس" .
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روح ". اوسـت كـه مجـراي گشـايش اسـت     . ايدگشـ  مي منفذ آسمان را او
راه بجـايي نخـواهي    "فتـاح "تو بدون . شود مي از اين مجرا نازل "القدس

دعا كـردن را   ةپس شيو. بدون تاييد او، دعايت پوچ و بي نتيجه است. برد
رماالن و دعانويسـان، كـه بـه زبـان      ةبه تو خواهم گفت؛ نه به شيو. بياموز

ـ وا فَحفتَسـتَ إن تَ و". "زنـده " ةيو، بـه شـ  "حـال "روز، به زبان   مكُد جـاء قَ
  ).نزدتان آمده است "فتح"چون فتح و گشايش بخواهيد، . (1"تحالفَ

هر پديده اي انبـوهي از انـرژيِ بـه دام    . جهان ما يك جهان انرژيك است
ارتباطات انرژيك چون . كند نمي ارگانيك و غيرارگانيك فرقي. افتاده است

هر چيز با همه . تنيده شده؛ زمين و آسمان را فراگرفته اندتارهاي در هم 
چيزي به نام مستقل و مجزا وجـود نـدارد جـز ذات    . چيز در ارتباط است

انرژيـايي قـوي،    ةيـك شـبك  . هر چه هسـت در ارتبـاط اسـت   . حق تعالي
حال دعاي تو بايد از ايـن  . طوفاني از ارتباطات، محيط ما را پوشانده است

آتش نيز گفته اند، خارج شـده، از ايـن سـماء     ةآن شبك قوي كه به ةشبك
) آتـش نيسـت   ةمرتبتي كه اسير شـبك (گذشته  به عمق باطن يا عالَم أمر

و . ايـن رونـد اسـتجابت دعاسـت    . رسيده و آنچه را كه بايد دريافت نمايد
. شـاهدش خـواهي بـود    "خلق"در  "أمر"اينچنين است كه پس از تاييد 

فقـط خـود   . تفاق نيفتد هيچ اجابتي در كار نيستچنانچه اين روند الهي ا
داننـد همـواره    نمـي  صـحيح دعـا را   ةبسياري كه شـيو  .اي را خسته كرده
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بـه تعبيـري   . شـود  مـي  دعاهايشان در همين شبكه به دام افتاده مضمحل
از آتـش بـه آتـش    ! جايي نرفته كه بخواهد جواب بگيـرد ! شود نمي اجابت

 اب الـدعوة  ايـن رونـد را بخـوبي    امـا يـك مسـتج   ! پاس داده شده اسـت 
او از فـتح و گشـايش غافـل    . گيـرد  مـي  شناسد و به موقع از آن بهـره  مي

آتش  ةبراي گذر دادن دعا از ديوار. داند مي آتش را ةاو گذر از شبك. نيست
. و چون سلوك نكرده اي پس اين كار تـو نيسـت  . بايد سلوك كرده باشي

ه كسـي اسـت كـه بـه نيكـي      مستجاب الـدعو . كار مستجاب الدعوه است
پس كار تو چيز ديگري است كه به تو . معناي توقف ذهن را دريافته است

  . خواهم گفت

قبل از هر چيز بايد بداني كه هر دعايي كـه داشـته باشـي نيازمنـد اسـم      
زيرا همانطور كه گفته شد قبل از اجابـت هـر دعـايي    . ي"فتاح"قدرتمند 

گشودگي، اين فتح، بـا صـاحب ايـن     و اين. بايد راه آن گشوده شده باشد
بـراي  . كند كه دعا مادي است يـا معنـوي   نمي فرقي. اسم امكانپذير است

حتـي اگـر در چنگـال ظـالمي     . رفع گرفتاري است يـا ترفيـع در سـلوك   
گويـد   مـي  چنانچـه قـرآن  . اسـت  "فتـاح "اسيري، باز سر و كارت با اسـم  

"يدنارٍ عبكلُّ ج خاب وا واستَفتَحو آنها چون طلبِ فـتح كردنـد هـر    ( 1"و
حتي اگر در بين قوم خـويش گرفتـاري بـاز    ). جبارِ سركشي نوميد گشت
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ربنا افتَح بينَنا و بينَ قَومنـا بِـاالحقِ و   ". است كه كارساز است "فتاح"اين 
پروردگارا، بين ما و قومِ مـا راه حلـي بگشـا، كـه تـو      ( "أنت خَيرُالفاتحين
، به سويت "فتح"بايد بداني كه هيچ رحمتي بدون . )انيبهترين گشايندگ

سرازير نخواهد شد، اما وقتي بشـود هـيچكس يـاراي جلـوگيري از آن را     
ك لَ    ". نخواهد داشت مسـفَـال م ه حمـن ر لنّاسِ مـفتَحِ اهللاُ لهـر  ( 1"هـا ما ي

رحمتي را كه خدا بر مردمان بگشـايد كسـي توانـايي جلـوگيري از آن را     
  ).ندارد

منظـورم از  . فتاح نيستي بايد با او وارد معامله شـوي  ةاگر تحت اسم جالل
 و در معامله قيمت هر چيـز را پرداخـت  . پيمان بستن با فتاح همين است

بدان كه قيمـت تعامـل بـا هـر     ). را دوباره بخوان "قرباني" ةمقال(كنند مي
بايد خواهي كارت گشوده شود  مي اگر! اسمي، انجام آن است براي ديگران

خـواهي   مـي  اگر فتح بـاب . قيمت اين است. گره كاري ديگران را بگشايي
جز اين باشد تو ارتبـاط  . به قدر توانائيت. بايد براي ديگران فتح باب كني

مؤثري با اسم فتاح نخواهي داشت، هر چند كه هزاران بـار ذكـرش را بـر    
ديگـران  كني؛ و آن گشودن گـره از كـار    مي تو هديه اي تقديم! زبان آري

است، پس به قدر هديه ات، به قدر خلوص و آگاهي ات؛ به يقـين گـره از   
ذكـر   .اي زيـرا پيشـاپيش قيمـتش را پرداختـه    . كارت گشوده خواهد شـد 

گرفتـه اي؛   "رحمـن "اگـر ذكـر   . نه با گفتن صـرف . كند مي اينگونه عمل
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. براي برخورداري از اين رحمت واسعه، بايد چون خداي رحمن عمل كني
باران . بخشد مي رحمن، به كافر و مؤمن. رحمت را به ديگران بچشاني بايد

اگر . كند هم زمين كافر را مي رحمتش كه ببارد هم زمين مؤمن را سيراب
عمـل بـه ذكـر او اينگونـه     اي،  ي، ذكر او گرفته"رحمن" ةتحت اسم جالل

ذكر بايد در وجـود تـو جـاري    . دهد نه با گفتن صرف مي اينگونه بار. است
و . كشي مي را به وجود خويش "مذكور"تو اينگونه . ود نه فقط بر زبانتش

جـز  . اين مذكورِ نازل شده است كه توانايي روا كـردن حاجـت تـو را دارد   
قليلي اندك، اين بشر طماع هنوز رابطه با أسماء و بهره منـدي از آنهـا را   

مـامي  حال آنكه اين أسماء را بـه پـدرش، ابوالبشـر، بـه ت    . نياموخته است
خواهند؛ فقط با گفـتن   مي اين جهال امروز، بركات را مفت! آموخته بودند

 عمل متناسب با مفهوم شـان را . أسماء، عمل دارند. اينگونه نيست! صرف
و هم جنس، هم جنس را جـاذب  . حضور دارند. أسماء زنده اند. طلبند مي

عمـل   بـرد،  مـي  خـوب را بـاال   ةآنچه كه حتي كلمـ . نكته را درياب. است
ـ الع و بيالطَّ ملالكَ دصعي يهلَا". متناسب با آن است ـ  لُم الصالح ـ رفَي ع1"ه .

كارت تمام است هر  .اي آتش به دام افتادههاي  بدون عمل، تو پشت ديواره
  !چند توهم بهشت زده باشي
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اسـم  ! كند اما با عملي متناسب با همين اسم مي مرده زنده "حييم"اسم 
. تمام أسماء اينگونه انـد ! گشايد اما با عملي متناسب با اسمش مي "فتاح"

برنـد زيـرا    نمـي  دانند، اما كاري از پـيش  مي اسمها را بسياري. عمل دارند
اولياء خدا كه كارشان كارستان ! دانند كه چيست نمي شان را "عمل ويژه"

همـان   و ايـن . نكته همـين اسـت  . دانند هم عملش را مي است هم ذكر را
اين همان اسـراري اسـت   . "علم األسماء"و اين يعني . علوم أسراري است

  .خواهد مي سالك واصل. آموزند نمي كه اولياء خدا به هركس

خواهي گره از كارت گشوده شود، بي سر  مي اما براي تو كه حاجت داري،
و صدا و بدون اينكه در بوق و كرنا كني، در حد توانت گره از كار ديگـران  

او بـدون شـك منفـذ    . دوسـت بـاش  . تعامل داشته بـاش  "فتاح"با . گشاب
عمـل  "و هم  "ذكر"آسمان را برايت خواهد گشود زيرا اين اوست كه هم 

  1"يملالع احتّالفَ وه و". داند مي اش را "ويژه
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  عليهم السالماولياء خدا 

مجمع البحرين، در قلب . سينا، سينة آنهاست. معبد، وجود اولياء خداست
صخرة مقدس بر قلة وجودشـان آرام گرفتـه و چشـمه از آنهـا     . شان است

به كجا رو كرده اي، به كـدام سـو مـي روي؟ اوليـاء خـدا را      . جاري است
ابطه شان با خدا بر اسـاس  چه ر. راه بهشت از درون آنها مي گذرد. درياب

بيرون اين معبد بـزرگ چيـزي   . 1"يحبهم و يحبونَه". دوستيِ صرف است
ه    ". جز رنج نيست. جز غربت نيست لـبن ق مـ رُهظـاه و هالرَّحم يهف نُهباط

ذاببايـد از تكبـر و غـرور رهـا شـد و معبـد       . از غربت دست بـردار . 2"الع
و نـور خـدا، نـزد    . معبد آنجاست كه نور خـدا آنجاسـت  . راستين را طلبيد

وا أنَّ اهللاَ   " بقـول قـرآن در عمـق وجودشـان اسـت      .اولياء خداست اعلَمـو
قَلبِه و رءينَ المولُ بحهمـان  . و اوليـاء خـدا در هـر زمـان موجودنـد     . 3"ي

غيب به معناي نبودن نيست بلكه بدان مفهـوم اسـت   . اند "الغيب رجالُ"
نمـي توانـد   . زمين خالي از آنها نيسـت . نوز به آنها آگاه نشده ايمكه ما ه
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به بي معناست و بي وجودشان حيات طي. آنها جريان فيض الهي اند. باشد
چون از سـر صـدق و صـفا ديدارشـان را از     . نجات در دسترس نمي نمايد

چه خود اجابت را تضـمين  . خدا طلب كني، اجابت را دريافت خواهي كرد
اجابـت روي خواهـد داد گرچـه در    . 1"اُدعوني اَستَجِب لَكُم". تنموده اس

و چون ديدي دگر روي بر متاب، كه نگاه شان مملو . رؤيايت آنها را ببيني
اگــر از ذهنياتــت دســت بــرداري و خــود را در چشــمة . از زنــدگي اســت

درهـا بـاز   . بشويي، ديدار قطعي است و تو به آستانه رسيده اي "اخالص"
و پذيرفته شدن جز . ديد فتح الفتوح حضرت فتاح را خواهي. خواهند شد
بهشت راستين، وجود . و رهايي از رنج دنيا اينگونه ميسر است. اين نيست
اوليـاء  . تسليم وار به بهشت در آي و آزاد شـو . آنهاست "مطلق"متصل به 

آنهـا را  . ساخت بهشت، كار من و تـو نيسـت  . خدا، بهشت ساز حقيقي اند
اري منهاي اين، بـي رنـگ و   هر ك. و اين مهمترين كار من و توست. بياب

در اين وقت تنگ، كار مهم را در . خسران است. بي بو و بي خاصيت است
و در آن جـز  . آن، حرم أمن الهي است. به معبد اولياء خدا ورود نما.  ياب

  .پاكان را راه ندهند

و ديگـري   "الهيـات غربـت  "يكـي  . من در اين جهان دو نوع الهيات يافتم
ات غربت، همه سوز بود و اشك و آه، دوري بود و غم الهي. "الهيات قربت"

. و الهيات قربت، همه وجد بود وسرور و نشـاط، وصـل بـود و كمـال    . فراغ
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وارد شويم و تسليم وار به معبد  "الهيات قربت"اكنون موسم آنست كه به 
 "حضور"اين معبدي جاودانه است كه از جنس . وجود اولياء خدا در آييم

طولش اليتناهي  و از اين زمين و آسمان گسترده تـر   عرض و. ساخته اند
  .و درود خدا بر اولياءش هر كجا كه باشند. است
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  انسان عاصي

او محـور وجـودي خـود را    . انسان عاصي، انسان گم شده در خويش است
حيران و ماتم زده . فراموش كرده، پس از درون به بيرون پرتاب شده است
پس هر آن، دور و . به هر چيز چنگ ميزند تا شايد ثبات أزلي اش را بيابد

خـويش را در  گـاه آرامـش   . گاه شيفتة اين است و گاه آن. شود مي دورتر
رود اما باز غم غربـت   مي به آنسو بيند و مي جمع آوري أشياء و تملك آنها

 گـاه . هـايش هيسـتريك اسـت    خنـدد؛ امـا خنـده    مـي  گاه. شود نمي زايل
گمشدة . شود مي گاه رمان خوان. گريد؛ و گريه هايش إدرارِ حمار است مي

ايفسكي و با داست. كند مي خويش را در رمان هاي روان شناختي جستجو
رود و  مي از برادران كارامازوف به فقير إسيزي. كند مي كازانتازاكيس حال

 "كوري"اگر كمي متجددتر شده باشد رمان . از آنجا به مسيح باز مصلوب
انسان عاصي، انسـان دسـت   . دهد مي دل "كيمياگر"يا به . زند مي را ورق

ند جز مائـدة  نشي مي بدنبال گمشدة خويش بر سر هر سفره اي. دوم است
گـاه بـراي   . او هنوز غذايش را نيافته و از طعامش بي خبـر اسـت  . خودش

نشيند تا حرفهاي  مي تسكين اين ماللت جانكاه، با تني چند از دوستانش
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. چيزي بشنود و دمي حمـاقتش را فرامـوش كنـد   . عارفانه رد و بدل كنند
. كنـد  مـي  رود و چند بيتي از مثنوي يا غزلـي از حـافظ را مزمـزه    مي گاه

كند با اين چند بيت بـه   مي دهد و تصور مي سرش را مثل بز أخفش تكان
خواهد ترس و  مي شود و مي گاه حالج خوان. حوزة عرفان ورود كرده است

گاه نقل مجلسـش،  . حقارت خويش را با شجاعت و يقين او تسكين بخشد
ه خـود  و طبيعت بكري را ك. گردد مي "دون خوان"وِر وِر كردن از تعاليم 

هيچوقت نديده و با آن روبـرو نگشـته، بـه تقليـد كوركورانـه از او، لقلقـة       
دهد و اسم آن را حال  مي كند و وا مي گاه همه چيز را وِل.  كند مي زبانش

راه تـرين   زيرا اين را آسـان . گذارد مي كردن با تعاليم كريشنا مورتي و اُشو
خودخواه . صي، تنبل استانسان عا. داند مي براي كنار آمدن با نفهمي اش

او نه سـخنان  . نهد نمي او كار بر روي خويش را وقعي. و راحت طلب است
خود مورتي در آخرين سـخنانش  . مورتي را فهميده است و نه راجنيش را

قبل از مرگ به وضوح إذعان كرد، هيچكس تعاليم مرا بدرستي درنيافـت  
هشتاد و يك جملـة   همين بال بر سر. حتي شما كه عمري با من بوده ايد

خواستند آنها را با تحليل ذهني بفهمنـد پـس از آن محـروم    . الئوتزو آمد
چـه ندانسـتند كـه فهـم آن، بـا پريـدن بـه        . را گم كردند "راه"و . شدند

گرجيف نيز با تمام بزرگي اش در علوم باطني، با . ميسر است "ناشناخته"
رين نزديكانش را به تمام تالشي كه داشت گفته اند نتوانست حتي نزديكت

قصه هاي بلزباب "جز سالك واصل چه كسي پيام . روشن بيني  نائل كند
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و اين يك درس بزرگ است؛ تو خود بايد دست . داند مي را "براي نوه اش
آنهـا جمـاعتي   . كسي جز تو به اينكار محق نيست. اندر كار خويش شوي

چـه باشـند   مسـئوليت شـان بـه عهـدة خودشـان و هـر       . بودند كه رفتند
تلك اُمه قَد خَلَت لَها ما  "و به قول قرآن . برخوردار از دستاورد خويش اند

ــبتُم ــم مــا كَس ــبت و لَكُ ــد كــه درگذشــتند،  ( 1"كَس آنهــا جمــاعتي بودن
بـه عنـوان   ). دستاوردشان مال خودشان، و دستاورد شما نيز مال خودتان

زرگان را خوانده و با آنهـا  كسي كه وقت و نيرو گذاشته و آثار بسياري از ب
. گويم كه خواندنِ بي عمـل، بيمـاري اسـت    مي سلوك كرده است قاطعانه

بسياري كه توهم زده اند كه با خواندن صـرف و دسـتي از دور بـر آتـش     
ايامي پيش از . متوهم اند. كنند، بيمارند مي داشتن، در حوزة عرفاني سير

بـر گشـته بـود، و شـيفتگيِ      اين، جوان تحصيلكرده اي كه تـازه از خـارج  
مرموزي به كله اش رسوخ كرده بود را بـه بيابـاني بكـر و دور از آدميـزاد     

بـه   "نگـاه بـي قضـاوت   "تخته سنگ بنشين و تا با بردم و گفتم روي آن 
تـا بـه خـود ال يتنـاهي ات     . هيچيِ خودت پي نبرده اي، سكوت را نشكن

شـيطان اسـت كـه    عرفانِ ذهنـي، شـوخي   . نرسي از عرفان خبري نيست
 .اي خودت را درياب، خـدا را دريافتـه  . عمري همه را سرِكار گذاشته است

بـه  . بيرون چيزي جز انعكاس تـو نيسـت  . شود مي اين راه از درون تو آغاز
. جمـالت همـه را بـه دور بريـز    . ذهنت را متوقف كـن . قبل از انعكاس برو
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اگر اين را دريـافتي كـار تمـام     .به هيچ اتوريته اي نياز نيست. جمله تويي
. آيـد  مـي  از مهجوري بـدر . زند مي الهي از درونت بيرون "كلمه"آن . است

پس در همين بيابـان  . تو بايد بميري. شوي مي سرِپا. شود مي قيامتت برپا
آن را دفن كن و كالبدي نـو  . دگر شخص قبلي را به شهر باز نگردان. بمير

ايـن بـه خـودت    . تواني نمي تواني يا مي اي. تمام عرفان همين است. بستان
تواند تو را به حقيقت محـض نائـل كنـد جـز      نمي هيچكس. بستگي دارد

اين خرمن ماست كه . زنند مي بزرگان فقط صاعقه اي به خرمن ما. خودت
تواني، برگرد و اين وادي را فراموش  نمي و اگر. ور گردد بايد بسوزد و شعله

شعر بخوان و سـرت  . ي عرفان بازاري بخوانها برو مثل ديگران كتاب. كن
به مزخرفات بسياري از ايـن كـالس   . به مجلس اين و آن برو. را تكان بده

چه ميـدانم هـر   . داران حرفه اي در بارة يوگا و مراقبه و پرواز روح بنشين
از همين كارهـايي  . خواهد براي آرامش ات امتحان كن مي كاري كه دلت

عرفان از طريق مواد مخـدر و  . كنند مي وحشكه بسياري در اين جنگل م
ات نخـواهي رسـيد    "خود"اما بدان به . كند مي روان گردان هم كه بيداد

  .ات رها نشده باشي "من"مادام كه از 

، ذهـن  "مـن "سازندة . است "خود"و غافل از  "من"انسان عاصي، داراي 
 "مـن ". همين شخصيت و هويت هايي است كه براي خودت قـائلي . است

كـه هـر    ؛چيزي نيست جز ذهنيات تو و ذهنيات ديگران در رابطه بـا تـو  
. اصالتاً وجود ندارد، بافتة ذهن است "من". شود مي روزه به وجودت حقنه
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. كنـد  مـي  تضاد او را قويتر. چون مبارزه با باد است "من"بنابراين تضاد با 
. بايـد آگـاه شـوي كـه او اصـال وجـود نـدارد        "مـن "براي منكوب كردن 

تـو شـغل ات   . تـو، مـدرك تحصـيلي ات نيسـتي    . وجودش توهمي اسـت 
داشته ها و . تو شناسنامه ات نيستي. تو موقعيت و مقامت نيستي. نيستي

افكـارت  . عواطف ات نيسـتي . تو حتي بدنت نيستي. دانسته هايت نيستي
. تو نه ايني و نه آن. همة اينها در اختيار توست اما تو اينها نيستي. نيستي

تو آن وجود اليتناهيِ بـي   "خود". نيستند "خود"هستند اما  "من"ا اينه
. اسـت  "مـن "فراتـر از هـر   . دايره ايست بدون محيط. عرض و طول است
قـائم بـه خـود    . غني است. بي نياز است "خود"اين . همواره بر فراز است

شـود و نـه    مـي  نه سـردش . سرشار از سكوتي قدرتمند است. است نه غير
هـم اينجاسـت و   . اسير زمان نيست. شود و نه گرسنه مي نهنه تش. گرمش
در . ميـرد  نمـي  زاده نشده است پس هرگز. و اهل هيچ جا نيست. هم آنجا

 از چيزي تاثير. دانستن است آرزوي دانستن چيزي نيست چون خود اصلِ
او از . تمام وجود تو، لنز اوسـت . گيرد؛ چه خود تاثيرگذار بزرگ است نمي

تو، خـود  . كند مي و گذر. شنود مي و. نگرد مي ين عالم تاريكطريق تو به ا
ات را  "مـن "، آن "خـود "و اگر اين مهم را در نيابي، آن . متعالي خويشي

پس تا دير نشده، وجـودت را، آگـاهي   . چون تفاله اي بدور خواهد انداخت
. سلوك همين است. هجرت كن. بكشان "خود"برگير و به  "من"ات را از 

هيچكدام از خودهايي كه تصور ميكني،  "خود"و اين . "خود"به  "من"از 
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 پـس هـيچ تعريـف و توضـيحي    . سـكنا دارد  "ناشـناخته "زيرا در . نيست
  .جاودانه هم هست. فقط هست، همين. پذيرد نمي

بـراي همـين   . بـا آن بيگانـه اسـت   . انسان عاصي؛ غافل از اين خود اسـت 
زنـد و   مـي  ه هـر چيـز چنـگ   براي همين ب. همواره حيران و افسرده است

. گنـاه نخسـتين  . اين غفلت، همان گناه بزرگ است. جويد مي آرامشش را
وقتـي  . خود نبـودن . دوري از خويشتن خويش. اصل گناه و ريشة انحراف

خـود بـودن،   . مترسكي بر سر جاليز. خود نباشي يك جنس تقلبي هستي
ن تمامي پس زد. خواهد مي سالك. كار هر كسي نيست. طلبد مي شجاعت

چنـين مسـيري را رونـد    . طلبـد  مي اين هويت هاي كاذب حقيقتاً مرد راه
  .آري بزرگان كيمياگرند اما آنكه بايد در كوره رود تويي. كيمياگري گويند
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  بارداري از آب و روح

ما همـه  . شوند حرف سخيف و بي پايه ايست مي اين كه فقط  زنان باردار
را ببيند و آن را  "كلمه"روح آنگاه كه . ايم براي باردار شدن به زمين آمده

گيـرد و آنگـاه    مـي  اينگونه شـكل  "دانة نوراني". در يابد، باردار شده است
تنهـا در  . به دست اوليـاء خداسـت   "كلمه". فقط به مراقبت نيازمند است

بـاد هـوا    "كلمـه "ايـن  . زبانشان نيست كه در نگاهشان نيز مستتر اسـت 
وجـه ناپيـداي   . آگاهيِ زير و رو كننـده اسـت  . انرژيِ توفنده است. نيست

نشـاند و آدمـي را از    مي همان چيزي است كه وجود را به بار. حيات است
ـ ". ند روح زاييرو. دانة نوراني. رهاند مي بالتكليفي باًح و مسـيح  . "باتـاً نَ و

  ."تا از آب و روح متولد نشويد به ملكوت خدا راه نيابيد ": گفت) ع(

  و اما آب؛

"ماء ماءنَ السأنزَلنا م ايـن مـاء، ايـن    ). ما از آسمان آبي نازل كرديم( 1"و
غايتي ها در قرآن فراوانند و هر كدام را  آب، نه باران متعارف است؛ كه آب

                                                            
  18ة مؤمنون آية سور - 1
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ايـن مـاء بـدون الـف و الم اسـت و      ! آن باران، مطَر است و اين آبي. است
هاي بسيار نازل شـده   در قرآن آب. از فرط عظمت، نكره آمده است. خاص
 عــوام آن را يــك آب. هــر كــدام بــا اســمي و مــوقعيتي و غــايتي . اســت

 پندارنـد و سـالكان طريقـت، آنهـا را همانگونـه كـه هسـتند دريافـت         مي
خَلَقنـا  لَقَـد  و " انـد  برافراشـته  "هفت آسـمان "اگر باالي سرتان . ندكن مي

. هايتان نيز متفاوت اسـت  اند، پس باران كه برافراشته 1"فَوقَكُم سبع طرائقَ
و طبقات آگاهي، هـر كـدام آب و   . چه هر آسماني را آبي است براي نزول

بقول  .نوشند مي و اهالي هر طبقه از آب و آبشخور خود. دان خود را دارند
عصايت را به آن سنگ بزن تا دوازده چشمة جوشان جاري شود و " قرآن؛

هر كـس از آبشـخور خـويش    . "هر گروه از مردم بسوي آبشخور خود رود
ـ نمـودش از جريـان ر  . شـود  مي آبستن وبي متناسـب بـا روحـش شـكل    ب 

توانـد بـه ظهـورش     مـي  اي را پذيراست كـه  و طبعا زمينش، دانه. گيرد مي
. اين بارداري، اين باغباني اعجاب انگيز، كار اولياء خداست بإذنـه و . رساند
ارزش . دگر آن قبلي نيسـتي . شود مي اش آنست كه حالتت دگرگون نشانه

و آنگـاه كـه وجـودي    . زنـي  مي ات را عق گذشته. شوند مي هايت زير و رو
هايـت   لطيف را در بطن خويش احساس كـردي، هورمـون عشـق، در رگ   

پس دريافتي آنگاه كه . "اي تو دست به آفرينش خود زده". يابد مي جريان
و . سالكي در پي پير و مرشدي است، به واقع بدنبال بارور شدن روح است

                                                            
  17ة ة مؤمنون آيسور - 1
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پـوك  . از تخم شيطان حذر كـن . يابد نمي اين نكته را جز خواص كس در
بـارور خيـر نيسـتند، بـه دنيـا      . برخي به توهم از اين پوك بارورنـد . است
. آرزوهاي طول و دراز سرگرم شان ساخته! لقه شان، تعلق استع. اند آلوده

و اوسـت  . زيرا شوهرشان شيطان نفس است. آنها جز شياطين انس نزايند
  .1"و شارِكهم في األموالِ و األوالد". كه در اموال و اوالدشان شريك است

اي از آن  گـاه هـر جنبنـده   . هـا در قـرآن فراواننـد    چنانچه گفته شـد، آب 
گاه آبي است كـه  . 2"خَلَقَ كُلَّ دابه من ماء"گيرد  مي ينش و جنبدگيآفر

واهللاُ أنزَلَ منَ السماء ماء فَأحيـا بِـه األرض   "زنده كنندة زمين مرده است 
گاه آبـي  . 4"يحسبه الظَمأنُ ماء"گاه آب نيست، سراب است . 3"بعد موتها

وه بِماء كَالمهلِ ي"سوزنده است  جـگـاه آبـي گواراسـت    . 5"شوِي الو"  بِمـاء
فَإذا أنزَلنا ". گاه آبي است باعث جنبش و پرورش در جريان ربوبي. 6"غَدقَاً

گاه آبي است كه بجاي نازل شـدن، از عمـق   . 7"علَيها الماء اهتَزَّت و ربت
ن بـه  گاه آبي است كه چنـا . 8"أخرَج منها ماءها و مرعاهاً"! شود مي خارج
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أو يصبِح ماءها غَوراً فَلَن تَسـتَطيع  "رود كه كس اخراجش نتواند  مي عمق
نَ    "گاه آبي است كه باعث خلق بشر است . 1"لَه طَلَباً ي خَلَـقَ مـذ و هو الـَّ

و گـاه پـاك اسـت و    . 3"هـينٍ م ماء"گاه آبي بي مقدار است . 2"الماء بشَرَاً
گاه وعده گاهي اسـت بـراي   . 4"لسماء ماء طَهوراًو أنزَلنا من ا" پاك كننده

گاه آبي اسـت كـه أمعـاء آدمـي را     . 5"و لَما ورد ماء مدينَ"اتفاقات بزرگ 
گاه آبي اسـت كـه   . 6"و سقُوا ماء حميماً فَقُطع أمعاءهم"كند  مي متالشي
و گـاه آبـي   . 7"هم بِكُرَهطَيماء ل ماءالس نَم ميكُلَع لُزِّنَي و"كند  مي تطهير

يا أرض ابلَعي ماءك و يا "! ويرانگر است؛ مجموع آب زميني و آب آسماني
و گاه آبي كه براي روحي حالل و مبـارك اسـت بـر كـس     . 8"سماء أقلعي

  .9"الماء أو مما رزقَكُم اهللاُ أن أفيضُوا علَينا منَ"! ديگر حرام و ناريختني
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بــارداري و . هــر كــس آبشــخوري دارد كــه حيــاتش بــدان وابســته اســت
تا از آب و روح متولد نشويد بـه  : گفت) ع(و مسيح . خالقيتش از آن است
  ."ملكوت خدا راه نيابيد

  و اما روح؛

گـاه جمـع اسـت و    . است "الروح"و گاه . است بدون الف و الم "روح"گاه 
شود گاه  مي "ريح"گاه چون . "روحي"و گاه مفرد است و خاص  "حنارو"

گـاه روح اسـت گـاه    . است در جنـت  "روح و ريحان"و گاه . "رياح"چون 
.  "روح اهللا ") ع(اسـت و بـراي مسـيح     1"روح اهللا") ع(براي يعقوب ! روح

  ."هاواحر"و گاه در دستان سليمان  "ونَيحرِتُ"شود  مي گاه فعل

است كه اگر آن بزرگ بدمـد، حيـات يافتـه اي و شايسـتة سـجدة      روحي 
وا لَـه سـاجِدينَ   "مالئكه گشته اي  ي فَقَعـوحن رم يهف نَفَخت روحـي  . 2"و

نور ! يابي كه كتاب چيست و ايمان كدام است مي است كه چون بيايد، در
و چون بر تو بتابد بي شك هدايتگري و بر صراط . ماية هدايت است. است

ا الكتـاب و لَـا      "مستقيم  تَـدرِي مـ ا كُنـتن أمرِنا ماً موحر ينا إلَيكأوح و
اإليمانَ و لكن جعلناه نُوراً نَهدي بِه من نَشاء من عبادنا و إنَّك لتَهدي إلي 
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روحي است انذاردهنده كه تو را نسبت به مالقات الهي . 1"صراط مستَقيمٍ
ومِ  "د ده مي هشدار يـ رنذينا لبادن عم شاءن يلَي من أمرِنا عم ي الرُّوحلقي
روحي است كه توانايي آن را دارد كه چـون بشـري جلـوه كنـد     . 2"التَّالقِ

 روحي است كه تـو را تاييـد  . 3"فَأرسلنا إلَيها روحنا فَتَمثَّلَ لَها بشَرَاً سوِياً"
و بـاالخره روحـي   . 4"و أيدناه بِرُوحِ القُـدسِ "گذارد  نمي كند و تنهايت مي

و الَّتي أحصنَت "گرداند  مي شود و بارور مي است كه در فرج پاكيزه دميده
  .5"فَرجها فَنَفَخنا فيها من روحنا

تولد از آب و روح، سر برآوردنِ دانة الهي، استحاله از پستي بـه بلنـدي، از   
از توهم به حقيقـت، از بـي وجـودي بـه     ذلت به عزت، از ثقيل به لطيف، 

يگـانگي و  . يكپـارچگي . از ميمِ مـاء و راء روح . وجود، از ذهن به فرا ذهني
  .يافتن خويشتن خويش. تولد وصل. يگانه بيني

. روح خود را درياب. از چشمة خويش بنوش. به آبشخور خويش رجوع كن
خـود  . يش شـو به عمق برو به مركزيت خود؛ و دست اندر كار آفرينش خو

و . بدنبال دانة نـوراني بـاش  . تا نمرده اي آفرينش جديد ياب. را خلق كن
بـه  . به فريب نيسـت . آيد مي بر "دعا"اين كار بزرگ، اين زايش عظيم، به 
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از حق تعالي بخواه تا روحي بزرگ، تـو  . "دعا"به دعاست به . طمع نيست
. تـو را بـارور كنـد   . دبينداز "نگاه روح". كند "مس"را مالقات كند، تو را 

اين ازدواج، ايـن  . بخواه تا آب منظور، به هنگام بر تو فرو ريزد. عقيم نمير
 شـود، و تـو   مـي  و آنگـاه . سـت "دعـا "به . نطفة مقدس، به  زرنگي نيست

هـاي باروركننـده، بـه دسـت روح هـاي       دانه. شوي مي ميري و تو زنده مي
الزم نيست آنها . اند پراكندهاند و در زمين  آنها هم اكنون زنده. بزرگ است

تـو بـه   . تواند آنها را شناسـايي كنـد   نمي آنها اگر نخواهند كسي. بشناسي
از حق تعالي بخواه؛ تا روزي بي آنكه آنها را بشناسي از كنـارت رد   "دعا"

إن . را در وجـودت شـكوفا كننـد    "دانة نـوراني "، اين "كلمه"شوند و اين 
آن وجـود  ) ع(زكريـا  . بخواه و بساز. سازپس وجود لطيف خود را ب. شاءاهللا

  !همچنانكه مادرعمران نيز به نذر و دعا گرفت. لطيف را به دعا گرفت
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  فقط براي سالكان

يعني رهـا   .ها يعني رها شدن از دانستگي "خواب عميق" اند؛ گفتهبزرگان 
ايـن  . يعني بيداري حقيقي "خواب عميق". يعني توقف آن. شدن از ذهن

افتـد   مي آن در خواب اتفاق. خواب، با خواب عميق معمولي متفاوت است
خودشناسـي،  در . دهـد  مـي  در بيداري معمـولي رخ  "خواب عميق"و اين 

براي رسيدن به خود حقيقي يا همان خـدا، دو شـيوة اصـلي يـا دو روش     
يك روش آنست كه بايد مرحلـه بـه مرحلـه از هفـت     . شود مي بكار گرفته

عالَم مختلف، يا همان هفت آسمان، يا همان هفت الية آگاهي گذر كنـي،  
خـي  جـز بر (، طاقت فرسا، زمانبر و تقريبا براي همـه  كه اين كاري سخت

خواهد كـه   مي زيرا عالوه بر آنكه يك پير فرزانه. ناممكن است) استثنائات
خود را وقف تو كند، جذابيت هاي اين عوالم، خود مانع بزرگ ديگريسـت  

اين جذابيت ها و كرامات، اغلـب  . (كه هر سالكي توان گريز از آن را ندارد
). الم ميگرددشان در همان عو سالكان را در خود نگه داشته و باعث رسوب

 اين مناطق هفتگانه را رؤياهـاي هفتگانـه يـا در يـك كـالم رؤيـاي الهـي       
و نهايتا به خود حقيقي، بايد از  "خواب عميق"براي رسيدن به . گويند مي
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. پس از اتمام رؤياها، خوابِ عميق و خود حقيقـي اسـت  . رؤياها گذر كني
ه ذهن را متوقـف  است آنست كتر  اما روش دوم كه بسيار سريعتر و قطعي

كني، يعني خواب عميق را در بيداري معمولي تجربه كني، تو به كسـري  
يـا   اما هيچكدام از عوالم هفتگانـه . اي از ثانيه به خود حقيقي وصل گشته

زيـرا در ايـن روش   . اي اي و در آنها معطل نشده رؤياهاي هفتگانه را نديده
همانطور كه . ن عالم نيستنيازي به گذر مرحله به مرحله از اين عالم به آ

گفتم آن شيوة اول، كاري سخت و تقريبا ناممكن اسـت و بسـياري را در   
لذا بزرگان روي توقف ذهـن بعنـوان راهـي صـريح و     . خود فرو برده است

گفته شد كه در سير بـا شـيوة دوم،   . اند مطمئن بيش از پيش تاكيد كرده
بيند، اين در مسير رفـت   نمي سالك، عوالم هفتگانه يا رؤياهاي هفتگانه را

امـا ايـن ذهـن    . بيند مي است اما در مسير بازگشت دوباره به ذهن، آنها را
در مسـير بازگشـت،   . فراذهن است. نامحدود است. همان ذهنِ اول نيست

روح . راحت اسـت . سرازيري است. كند نمي خطر چنداني سالك را تهديد
. فراذهني همـين اسـت   منظور از. ذهن در اختيار روح است. همراه اوست

مسير . اگر يكبار سالك اين رفت و برگشت را طي كند، راه را كوبيده است
و سفرهاي دوباره و چندباره براحتي ميسرند، هر وقـت كـه   . باز شده است

گردد، اغلـب بـه چشـم ديگـران مجنـون و       مي وقتي سالك باز. اراده كند
از نظـر  . يگران نيسـت زيرا دگر ذهن او شبيه ذهن د. رسد مي ديوانه بنظر

و اين در دنياي عـادي،  . بيمار است ديگران اگر كسي شبيه آنها نباشد، او
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بيند زيرا در ذهن محـدود   مي و البته سالك نيز آنها را بيمار. طبيعي است
 دقيقا بدين خـاطر اسـت كـه تمـايزات آشـكار     . اند و بي خبرخويش خفته

ود ممكـن اسـت   شـ  مـي  "رفـت "هنگامي كه سـالك موفـق بـه    . گردد مي
و ممكن است هفته ها و حتـي ماههـا   . به سرعت اتفاق بيفتد "بازگشت"

و البته گاه بندرت ديده شده كه بازگشتي در كار نيست و در . اتفاق نيفتد
هيچ فرمول و مكانيسم مشـخص و قابـل فهمـي    . ماند مي همان ناشناخته
ــدارد ــه اســت "ناشــناخته". وجــود ن ا جــز ايــن عمــل كنــد آن ر. اينگون

و هـر چـه   . خواب عميق نام ديگر ناشناخته است. گويند نمي "ناشناخته"
ـ يتُوتما اُ و". هست در اين ناشناخته است نَم م لـمِ الع ـ ا ـ ا قَلّ فقـط  ( 1"يالًل

. اي داني كجا رفته نمي تو در خواب عميق،!). اند اندكي از علم به شما داده
ايي نداري تا آن را بـه يـاد   در خواب عميق حتي رؤي. اند يا تو را كجا برده

اگر سالكي اين تسليم محـض را  . خواب عميق، يعني تسليم محض. آوري
داسـتان تمـام اسـت و او    . در بيداري معمولي بياورد، يك پيرِ واصل است

شـنود، از زبـانِ او    مي بيند، از گوشِ او مي آنكه از ديد او. خود جنس است
رود، و بـا وجـود او    مـي  با پـايِ او  كند، مي گويد، با دست او كار مي سخن

آن خـود  . اسـت  "ناشـناختي "همان . است "يگانه"شود، آن  مي تاثيرگذار
. او نـاظر اسـت  . و اين در احاديث قدسي اشـاره شـده اسـت   . خدا. حقيقي

و . دوئيتي در كار نيست. اند "واحد"اينگونه . خود حقيقي است عامل، آن
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آيـد و دوئيـت    مـي  دوباره دوگـانگي  اگر در اين وضعيت به ذهن بازگردي
آنهـا وصـل را   . گردند نمي اما فرزانگان، دگرباره به ذهن باز! گيرد مي شكل

، عمـل  "مشـاهده "و گاه چنان عجين است كه خود . خواهانند، وحدت را
جـز  . ديدن، همان عمـل اسـت  . به عمل تصنعيِ ديگري نياز نيست. است

فهمـي فراموششـان    نمي اگر. يابد نمي در سالكان، كس ديگر اين تعابير را
  .كن، و اين مقاله را پاره كن يا دور بينداز، و به زندگي ذهني خود برگرد

تزكيه يعنـي  . قبل از توقف ذهن، قبل از وصل، تزكيه الزم و ضروري است
هيچ چيز نبايد در وجود تو بـاقي  . خالي شدن از هر ذهنيت و هر خواسته

نه آرزويي، نـه خواهشـي، نـه    . اروب كرده باشيهمه را بايد ج. مانده باشد
اينها همه دسـت و  . حتي نخواه كه زنده بماني. اي، هيچ چيز طرح و نقشه

اين تخليه كه به تزكيـه يعنـي پاكسـازي اساسـي     . پا گير و مشكل سازند
شود، بسيار مهم است و سالمت سـلوك و بـه تبـع آن وصـل را      مي منجر

. جز اين باشد به رهايي نخواهي رسيد .بخشد مي تضمين كرده و اطمينان
هـيچ دسـتاورد آرامـش     آن هـم بـي  . و فقط به دور خود خواهي چرخيـد 

  .بخشي

تعبير نـدارد زيـرا توسـط ذهـن قابـل      . خوابِ عميق، غيرقابل تفسير است
همـان نـور   . اين نـور فيزيكـي نيسـت   . آنجا نور محض است. ديدن نيست

توانـد خبـر    نمي .خبر نياورده كسي از آنجا. اصل و منشاء حيات. خداست
. در دسـت نيسـت  . چـون از دسـترس تحليـل ذهـن خـارج اسـت      . بياورد
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. كنـيم  مي زيرا هر روزه آن را تجربه. دانيم كه هست مي اما. فرادست است
در همين زندگي عـادي اگـر چنـد    . منشاء انرژيِ حيات است آنجا منبع و

ات بـا   زيرا رابطه .روزي خوابِ عميق نداشته باشي بدون شك خواهي مرد
خواب عميـق همـان اسـت كـه در برخـي از      . منبع انرژي قطع شده است

اما براي يك پير واصل، خواب عميق با توقـف  . كني مي شبها آن را تجربه
دانيم چه انرژيِ  نمي ما. جا و در بيداري معمولي همين. افتد مي ذهن اتفاق

آنجـا آنقـدر   . تسرشاري و چه آگاهيِ لطيفي در خواب عميق نهفتـه اسـ  
براي همين به تشبيه، رنگ نور . ماند مي روشن است كه به تاريكي محض

گيري مي .شود نمي شود ولي ادراك مي دريافت. اند آن را سياه سياه دانسته
  . خبر است اش بي سالك همواره از چيستي. داني چه چيز است نمي اما

ز برخـي از آنهـا   دهد كه قـرآن ا  مي در خواب عميق، اتفاقات شگرف روي
و (خـدا، جانهـا   ": از جمله سورة زمر آيـة چهـل و دو  . پرده برداشته است

و شـان فـرا رسـيده باشـد؛      اند اگر مـوت ست مي را به تمامي) دستاوردشان
پس آن جانها كه حكم مرگ بر ! گيرد مي اند در خواب كساني را كه نمرده
در . فرسـتد  مـي  بـاز  دارد و بقيه را تا زماني معين مي آنها قطعي شده نگه

، ايـن بـه   "وفـات "ايـن  . "انـد  هايست براي آنان كه اهل انديشه اين نشانه
بزرگان، به تعـابيري همچـون؛ گـرفتن ارواح از     تمامي ستاندن را برخي از

بــدن، معرفــت از اشــقيا، عاقبــت بخيــري از طماعــان، نــور از ترســوهاي  
خردمندي بـه عـارف،    گرداند، مي اند و نيز آنچه را كه بر خداگريز، دانسته
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انديشة متعالي به انديشمند، ياد حق به مؤمن، و امنيت به مشـتاقان را از  
خواب عميق تنها كسب انرژي نيسـت بـه تمثيـل    . آن جمله برشمرده اند

 شـود و چيزهـاي گرفتـه    مـي  چيزهـايي داده . يك البراتـوار عظـيم اسـت   
گاه كرامتي . دشو مي شود گاه فرصتي داده مي گاه فرصتي گرفته. شود مي

در خواب عميـق، مقـدرات، قدرتمندانـه    . شود مي شود گاه داده مي گرفته
تو را خواب كرده، ذهنـت را متوقـف نمـوده، و    . گيرند مي وجودت را در بر

ايـن يـك نـوع    . شوند مي هاي بزرگ رد و بدل بي سر و صدا، بده و بستان
ب عميـق،  و براي همين است كه پس از هر خـوا . تصفيه سازي نيز هست
اين . اي تنظيم شده. بارت سبك شده است. يابي مي خود را بسيار سر حال

و اين براي مردم عادي است با . ارگانيسم بنا بر لياقتش رو براه شده است
 امـا واصـالن، ايـن بـده و بسـتان را آن بـه آن انجـام       . خوابِ عميقِ عادي

براي . در خدمتند اماًتم. آنها در اين فرايند، شركت آگاهانه دارند. دهند مي
آنهـا  . شوند و نه از رفتن چيزي ناراحت مي همين؛ نه از آمدن چيزي شاد

آگـاهيِ شـان از   . اند در خواب عميق ،در بيداريِ معمولي. اند تسليم محض
 گيرنـد، انتخـاب   نمـي  آنهـا تصـميم  . جنس ديگر و از جـايي ديگـر اسـت   

و دقيقـا از همـين   . ندا "كل" كشند، كامال در اختيار نمي كنند، نقشه نمي
هـر اتفـاق   . رسـد  مـي  كيفيت است كه كرامات و معجزات بزرگ به ظهور

 و راست. دهند نمي شان بيفتد آنها آن را به خود نسبت بزرگي كه از طريق
  .اند اينان مجراي آن يگانه گشته. اين شكسته نفسي نيست. گويند مي
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 داشتن كتابهـاي بسـيار از  . دانش اندوزي و تلنبار كردن آن، بيماري است
و رجـوع مـدام بـه آنهـا مركـز      هـا   ذهنيات و واژه. بيماري استهاي  نشانه

تـو اول بايـد بفهمـي كـه     . ذهن امروز خـود بيمـاري اسـت   . بيماري است
ب ذهنيـت  درمان ايـن بيمـاري بـا كسـ    . بيماري بعد به مداوا دست بزني

نجاتـت  . شـوي  مـي  تو بيشـتر غـرق  . فزونتر نيست بيشتر و دانش اندوزيِ
  .شود مي ناممكن تر

نيازي بـه تقالهـاي   . هميشه موجود بوده است. علم راستين، موجود است
آن علم هـم اكنـون در بطـن    . كافيست به آن وصل شوي. جاهالنه نيست

. ده شـده اسـت  از أزل دا. فطري است. طبيعت، در مركز وجودت مهياست
آن آگاهي نجات بخش سالهاست كه در عمق وجودت به انتظار نشسته تا 

تـا يـك   . تـا از سـراپايت بجوشـد   . تـا فـوران كنـد   . به مركزش نقب بزنـي 
عين حيات و بالنـدگي  . اين آگاهي، عين هماهنگي است. شوي "بيننده"

اي،  گـم شـده   مختلـف  و ذهنياتها  تا وقتي در طرح. رهاننده است. است
بايـد از  . اول بايد بيماري را مداوا كنـي . زند نمي باال. جوشد نمي ات چشمه
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آنگـاه آرام بـه   . گذشته خـالص شـوي  هاي  زير بار طاقت فرساي دانستگي
كسـاني هسـتند كـه بـراي     . س خواهي كشـيد فَو نَ. روي آب خواهي آمد

خواننـد، ذهنيـات    مـي  رهايي از اين بيمـاري مهلـك، كتابهـاي بيشـتري    
راه . ايـن اشـتباه اسـت   . زننـد  مـي  زيـادتري هاي  بلعند و طرح يم بيشتري

آنكه در شبكة تارعنكبوتي افكار و ذهنيات مختلف بـه  . معالجه اين نيست
خـروجش  . افتـد  مـي  دام افتاده است هر چه بيشتر تقال كند بيشتر به دام

 فكر و ذهنيت، بـا يـك فكـر و ذهنيـت ديگـر از بـين      . شود مي تر ناممكن
دور و تسلسـلي  . شود مي باعث دور و تسلسل. شود مي ورتر لهرود، شع نمي

نـه  . بداني و بگذري. راه، رها كردن خود ذهنيات است. نتيجه است كه بي
هـاي   هايت بخاطر اينست كه دانـش انـدوزي   شدگي شرطي. بداني و بماني

. بيرونشـان كـن  . انـد  در تو جا خوش كـرده . اند گذشته در تو رسوب كرده
  .ا رها شويرهايشان كن ت

جهـان امـروز   . دانش اندوزي و ذهنيت گرايي، بيماري بزرگ قرن ماسـت 
زنـدگيش ذهنـي   . ديـنش ذهنـي اسـت   . خدايش ذهني است. بيمار است

هيچكـدام حقيقـي   ... قضـاوتش ذهنـي اسـت   . روابطش ذهني است. است
بـراي همـين   . كنـد  مـي  بشر امروز در اوهام زندگي. واقعيت ندارند. نيست

چـون  . كننـد  مـي  كشند و غارت مي .كنند مي ر را پاره پارهاست كه يكديگ
اينـان بنـدة   . اند انگاشتهخدا برداشتشان را . اند فرض كرده ذهنشان را خدا

ايـن طـرز تفكـر جهـان را بـه      . بندة خـدا نيسـتند  . اند ذهنيهاي  برداشت
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امـروزه در جايجـاي   . جهان رو بـه نـابودي اسـت   . اضمحالل كشانده است
. كننـد  مـي  غارت. كنند مي ين و دينداري، بشر را شقه شقهجهان به نام د

هـاي   از برداشـت . و اينها همه از همان ذهن مخبط است. مي كنند تجاوز
  . از شيطان حذر كنيد. اين ذهن، ابزار شيطان است. ذهني است

مبـتال بـه شـهوت    . از سويي دگر نيز، دانشِ امـروز افسارگسـيخته اسـت    
. بي خرد است. مروز، تحت سيطرة عقل نيستدانش ا. اختراع گشته است

 حيـران و بـي هـدف بـه دور خـويش     . اسير تاجران و بنـدة درآمـد اسـت   
تكنيـك  . كننـد  مـي  هر كه پول بيشتري داد، بيشتر احمقترش. چرخد مي

! بـراي كـدام ضـرورت؟   ! براي چـه؟ ... اختراع در پي اختراع. پشت تكنيك
پرسـد بـراي    نمـي  زيرا كسي! ارداين اهميتي ند!... و براي كه؟! كدام نفع؟

كدام هدف نجات بخش، براي رهايي از چـه چيـز و وصـول بـه كـه و بـه       
  !اين نسل را چه شده است؟!... چه؟

. شـود  مـي  عجيب و غريب تلفـن همـراه افـزوده   هاي  روز به روز بر قابليت
گويـد؛   مي اختراعي. شود مي و نرم افزارها، راهي بازارها  تلنباري از تكنيك

! گويد؛ لمس نكنيد نگـاه كنيـد   مي اختراع بعدي! ندهيد لمس كنيد فشار
امـا  !... گويد؛ نگاه هم نكنيد كافيست فقط به آن فكـر كنيـد   مي بعدي هم

مگر قرار است مردم چه پيامي بـا چـه محتـوايي از ايـن دسـتگاه جابجـا       
اين همه رمز و كد و نرم افزارهاي حفاظت كننده براي حفاظت از ! كنند؟

كدام مشكل اساسي قرار است در البالي ايـن همـه   ! كدام گنجينه است؟
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دستاوردش چيست و ! بارش كدام است؟! تكنيك پر زرق و برق حل شود؟
شود با كدام موازنه قابل  مي گزاف كه از  ثروت زمين خرجهاي  اين هزينه

! هاي جديد را ببين هاي احمقانه و تن پرورانة اتومبيل آبشن! ؟توجيه است
دوسـت داري موقـع   ! دوست داري امروز ماشينت چه رنگي به نظر برسـد 

بكـوبي و   بـه سـپر   يـت دوست داري با پا! استارت چه موزيكي پخش شود
! حقيقتا نسل امروز به كجا رهسپار شده است؟!... صندوق عقبت باز شود؟

در . خواهـد  مـي  ذهن بازيچه. گويم مي برايتان! پرده است؟خود را به كه س
 بايد احساس كند كه به همه جا وصل. اين زندان بزرگ بايد سرگرم باشد

و  همه چيز در دسترس. اشراف دارد چيزبايد گمان كند كه بر همه . است
و حاضر است براي اين امنيت . خواهد مي او امنيت كاذب. است در اختيار

او در رنج است و براي فرار از اين رنج دروني، خـود  . ج كندكاذب پول خر
سوراخ دعا نيز  سوداگرانو . را  به سرگرمي و به وهم و خيال سپرده است

  !خريدار خوب، ذهن احمق است! را خوب پيدا كرده اند

اگـر اهـل   . شـود  مي تر و روز به روز بيماريش وخيم. بشر امروز بيمار است
اي نينديشند، كـار   اند، چاره قت كه همه يك اهلخرد، اهل ذكر؛ اهل حقي

  .حقيقتا كار تمام است. تمام است
ـ "آنگاه كه خدا انسان را از زمين آفريـد، خواسـت تـا آبـادش گردانـد       هو 

و عجب آبادش كرد و عجب به عهد وفا . 1"مكُرَعماستَ و رضِاالَ نَم مأكُأنشَ
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مردم را كشته باشيد  گفت؛ اگر كسي را بكشيد مثل آنست كه همة! نمود
گفـت؛  ! و عجب نكشت و عجب إحيـا نمـود  . 1"اَنَّما قَتَلَ النّاس جميعاًفَكَ"

تـان را   و روابـط بـين  گفـت؛ خودتـان   ... 2"يرٌخَ لحالص"صلح بهترين است 
گفت؛ بـا مـردم بـه نيكـي سـخن      ... 3"مكُينب وا ذاتحأصل و"اصالح كنيد 

گفـت؛ بـه زيبـايي نسـبت بـه يكـديگر       ... 4"سناًح اسِلنّوا لولُقُ و"بگوييد 
گفت؛ بـه خـدايان   ...  5"واحاصفَوا واعفُفَ"گذشت داشته باشيد و عفو كنيد 

ـ  ونَدعي ينَذبوا الَّال تَس و"ديگران فحاشي نكنيد  مگفـت؛  ... 6"اهللاِ ونِن د
 اهللاُو"اين خداست كه قضاوتش بر حق است، نه برداشت ذهني ايـن و آن  

قيي بِضقِّالح الَّوينَذ يونَدع مـ ن د ونه ـ ال ي ـ بِ ونَقضُ گفـت؛ ايـن   ... 7"يءشَ
ـ "كنـد   مي فرعون است كه هر جور دلش خواست قضاوت  مـا أنـت   اقضِفَ

ال  و"گفت؛ در امـور يكـديگر تجسـس نكنيـد و غيبـت نكنيـد       ... 8"قاضٍ
هد گرفتيم كه خـون  گفت؛ از شما ع... 9"عضاًم بكُعضُب بغتَال ي سوا وسجتَ

 ونَكُسـف م ال تَكُيثاقَا مذنَإذ أخَ و"يكديگر نريزيد و همديگر را آواره نكنيد 
                                                            

  32ده آية ة مائسور - 1
  128ة نساء آية سور - 2
  1آية  ة انفالسور - 3
  83ة بقره آية سور - 4
  109ة بقره آية سور - 5
  108ة انعام آية سور - 6
  20ة غافر آية سور - 7
  72ة طه آية سور - 8
  12ة حجرات آية سور - 9



 

  )40(

  چند تكه ابر

دكُماءخرِال تُ م وأنفُ ونَجكُسم مو عجـب نكشـتيد و عجـب    ... 1"مكُيارِن د
أصـحاب  . و أمان از اين ذهن تاريك، اين توجيه گر ظلمـاني ! آواره نكرديد

دانند آن صـلحي كـه از    نمي آنها! نگيم براي صلحج مي گويند؛ ما مي ذهن
حقة كثيـف شـيطان   . جنگ سر بر آورد و از خون تغذيه كند، صلح نيست

. كنـد  مي صلح، فقط از صلح تغذيه. كينه ساز و مشمئز كننده است. است
غذاي صلح، . صبوري است. گذشت است. مدارا است. غذايش رحمت است

دار فقط  در فضاي رحمت و گذشت، پاي صلحِ. آوارگي نيست. خون نيست
جز ايـن باشـد صـلح    . كند مي و در يك كالم در فضاي آگاهي ناب، تنفس

  . نيست، واژة من درآوردي ذهن است

اگر بشر در اين اندك باقيمانـده بـه خردمنـدي يـي كـه      . وقت تنگ است
. فراتر از برداشتهاي ذهني است باز نگردد بايد شاهد قيامتي موحش باشد

يبنَّ  "سوزاند  مي ي كه تر و خشك را با هما واقعه ال تُصـ تنَهالـذينَ  واتَقُوا ف
هنكُم خاصو أستغفراهللا الذي ال اله اال هو الحي القيوم.2"ظَلَموا م  
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تقیّه

اي به دور بينـداز تـا مغـز آنچه را كه تا كنون از پارسايي خوانده و دانسته
پارسـايي و تقـوا، خـود. اند دريافـت كنـي   آن پارسايي را كه بزرگان گفته

. خفقـان و كالفگـي نيسـت   . محروميت از اين و آن نيسـت . زجري نيست
پارسـايي و تقـوا،! ر؟ذلت را بـا تقـوا چكـا   . دهد نمي عدم برخورداري معنا

. صيانت از فطرت آزادة توسـت . عدم تعلق به اين و آن است. آزادگي است
آنچه كه هست، هست و خوب است. و آن عين رهايي و برخورداري است

در اين هستن، بيماري نيست؛ بيماري در تعلـق و لَـه لَـه زدن. كه هست
اين عشق شخصي پارسايي يعني نگاه عاشقانه به همه چيز، بي آنكه. است
. گذر از آتش بـي آنكـه بسـوزي   . پارسايي يعني بودن و آلوده نشدن. شود

پارسـايي يـك برنامـة. اي بر دامنـت بنشـيند   عبور از باتالق، بي آنكه لكه
پارسـايي و تقـوا، يعنـي رهـا شـدن از. هوشمند براي حيات پاكيزه است

ارسـايانزنـدگي بـراي پ  . غضب؛ نه بريدن از زندگي طمع، حسد، فريب و
ديگران در قبرستانِ ذهنيات. كنند مي به واقع تنها آنانند كه زندگي. است

يعني آلوده نشدن. پارسايي يعني حفاظت از بي ذهني. جنبند مي خويش



 

  )42(

  چند تكه ابر

. شود مي پاكي بدين معناست و از انديشة تو شروع. به برداشتها و قضاوتها
واهش، پـاك از  تو بايد وجودت پاك باشد؛ پاك از هر ذهنيت، پـاك از خـ  

اگر به اين پاكي نائل نشده باشي، اگر آنرا فهم نكـرده باشـي، از چـه    . آرزو
از ! از قضــاوتهايت؟! از برداشــتهايت؟! خــواهي حفاظــت كنــي؟ مــي چيــز

يابد  مي پارسايي آنگاه معنا. گويند نمي اين را كه پارسايي و تقوا! تعلقاتت؟
عمقِ وجودت نائـل  "ه چيزِن"كه تو به آن پاكي، به آن خأل مقدس، به آن 

صيانت از عقده و عقيده . تقوا كه صيانت از رنگ و لعاب نيست. شده باشي
، به فراتـر  "سبحان"ايمان به پاكي، به . تقوا، صيانت از ايمان است. نيست

حيات واقعـي  . پارسايي، بزرگ برگ برنده است. از هر برداشت و هر وصف
در عين برخورداري به هـيچ   حياتي كه. است "بهحيات طي"همان . است

او از . پارسا با همه هست بي آنكه رنگ تعلـق بگيـرد  . گردد نمي چيز آلوده
كنـد، مـرادش    مي كراراً به تقوا توصيه) ع(آنگاه كه علي. است "مخلَصين"

اين پاكي . قرآن نيز چنين است. صيانت از آن است. حفاظت از پاكي است
بـا ايـن   . كنـد  مي با تو چنين "نسبحا"ذكر . است كه ارزش صيانت دارد

  .شود مي ذكر هر انديشه و تصوري بدور ريخته

، همان عقل فعال، آن جبرئيل، زرتشت را دريافـت، از او  "بهمن"آنگاه كه 
! داري، ايـن سـلوك بـراي چيسـت؟     مـي  پرسيد؛ خود را براي چـه رنجـه  

 ام كـه پارسـايي راه   دانسـته . دهد؛ من خواهان پارساييم مي زرتشت پاسخ
. عاملِ وصل اسـت . اين عدم تعلق است كه باعث رهايي است. نجات است



    

 
 

 )تقوا(پارسايي

)43(

داند كه تنها پاكي است كـه او را   مي او. زرتشت نكته را خوب گرفته است
  .رساند مي به سبحان، به آن پاك، به نوراألنوار

آن فَرِّه، آن خُرَّه، آن نور مقتدر و حيات بخـش ايـزدي، همـان كـه همـه      
كننـد، فقـط در    مـي  پا و آن پـا  تب و تابِ وصلش اين بدنبال اويند، و در

تمام حكمـت  . طلبد مي اين نور، پاكان را. پيوندد مي كيفيت پاكي به وقوع
اند كه عزت  زيرا دانسته. وصل به اين نور است. خسرواني همين نكته است

از آنِ و ايـن نـور   . و حيات و جاودانگي با وصل به ايـن نـور ممكـن اسـت    
 بـازي بدسـت   با مكـر و فريـب و حقـه   . ترين از آنِ بي تعلق. پاكترين است

در طـول تـاريخ بسـياري    . شـود  نمـي  با سحر و جادو از آنِ كسي. آيد نمي
بنـد  . خواستند تا اين نور را بـا فريـب و ناپـاكي بدسـت آورنـد؛ امـا نشـد       

 .شـود  مـي  اين نور، پاك است و فقط جذب پـاكي . بندشان از هم گسست
پاك از همه . بدنبال پاكي باش. من تمام كتابها را براي تو يك كلمه كردم

مگذار شيطانِ ذهن، چون مـاري بـه   . شان مكن به خوب و بد تقسيم. چيز
آنكـه دشـمن ايـن پـاكي اسـت،      . از اين ميوه نخـور . اين بهشت نفوذ كند

دسـت از  . اهـريمن جـز ايـن نيسـت    . ذهنيات و برداشـتها و قضاوتهاسـت  
. بـي تعلـق  . رها باش. پاك شو. از بازي فكر و ذهن، آزاد شو. بردار اهريمن
و آنگاه خواهي ديد كه آن فَرِّه، آن نور حيات بخش، بـه سـادگي   . بي آرزو
پارسايي، پاكي و صيانت از ايـن  . كند نمي بر گرفته است و رهايت تو را در
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ـ العاق و". و عاقبت خير از آنِ پارسـايان اسـت  . پاكي است به لـ تَّلم 1"ينَق .
گرفته تا  "عقل سرخ"از . بدين اشاره دارد "شيخ إشراق"تمام داستانهاي 

كـاربرد  . بحث و جـدل نيسـت  . ، رمز و رازش همين است"حقيقت عشق"
حكمـت  . حكايـت وصـل بـه نـور اسـت     . اسـت  "نوريه"حكمت . نور است

اگـر نكتـه را   . إشراق، جز اين برخـورداري و راه ايـن برخـورداري نيسـت    
آيـد كـه زيـر     مـي  و آن نـور وقتـي  . بگيري، نور به زير پوستت خواهد آمد
پاك پاك، خـالي از هـر حيلـت و    ! پوستت هيچ آلودگي باقي نمانده باشد

بايد به پـاكي و پاكسـازي عمـل كنـي، بـا گفـتن       . تسليم محض. ذهنيت
. نمايـد  مـي  راه از بس كه ساده است پيچيده. درياب. شود نمي چيزي حل
و چون اين شود خدا، آن حقيقـت  . پاك از همه چيز. گزين ا برراه ساده ر

بـي  . شـود  مـي  محض، همان نوراألنوار، دست اندركار تعلـيم و تربيـت تـو   
و . 2"واتَّقُوااهللاَ و يعلِّمكُم اهللا"اين كالم قرآن است . شود مي واسطه معلمت

 در يـك يگـانگي محـض   . گيـرد  مـي  اين تعليم از عمـق وجـودت نشـأت   
حال دريـافتي  . گيرد مي و البته برون را نيز فرا. آورد مي د و سر برجوش مي

خـداي رحمـان، قـرآن را    ( 3"علَّـم القُـرآنَ   الرَّحمنُ"گويد  مي وقتي قرآن
آنگاه كه خـالي شـوي آنگـاه كـه برداشـتها و      . به چه معناست) تعليم داد

ذهنياتت را بدور بريزي، آنگاه كه چون خأليي مقدس پـاك پـاك شـوي،    
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اين يك نظريـه نيسـت، تجربـة    . اين كلِ يگانه درسش را آغاز نموده است
با حذف خود و . آنها از اين مسير رفته اند. بزرگانِ شرق و غرب عالَم است

زَّةِ   ". برداشتهاي خود، نوراألنوار را دعوت كرده اند العـ بر ك بـبحانَ رو س
  .4"الحمد لله رب العالَمينو. و سالم علَي المرسلين. عما يصفُون
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پس . عصر آشفتگي هاي درون. عصر حاضر، عصر آشوب هاي ذهني است
انسان عاصي به هر چيز چنگ ميزند تا موجوديت موهوم خويش را حفظ 

سه ميرود تا آنها را نيز خرج حيات ملعبـه  حتي به سراغ كلمات مقد. كند
تقيه يك كلمة كليـدي  . است "تقيه"از جمله اين كلمات . گونة خود كند

اين كلمـه بـراي   . به معناي دروغ و فريب و حقه بازي نيست. باطني است
راسـتي  معنـاي نيرنـگ و نا  . وضع نشـده اسـت   نجات موجوديت موهوم تو

حفـظ  . حفاظت و نگهـداري از راز بـزرگ اسـت   . تقيه، صيانت است. ندارد
اين تعريـف  . و رد آن به اهلش است "امانت الهي"حفاظت از . است "نور"

ان است كه مي گويند تقيه آنست كه مي تواني بـراي حفـظ   شيطان صفت
موجوديت موهوم ات، و اموال موهوم تر از موهوم ات، و موقعيـت و مقـام   

. اين تعريـف حقـه بـازان اسـت    . پوشالي ات، دروغ بگويي و حيله به ورزي
. ه از ريشـة تقـوي اسـت   تقيـ . تقيه كه مجوز دروغ نيست. تقيه اين نيست

و خـود نـور   . تقديم امانت نوريه است بـه اهلـش  . نور حفظ نور است و راز
مي گويد اگر دروغ نگويم به خطر مي افتم، ممكـن اسـت امـوالم از    . است
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مگر تقيه براي آن اسـت  ! به درك... كف برود، موقعيت و مقامم زائل شود
بخـوري و   .كه تو هر روز با جيفة دنيا فربه تر شوي و برخـوردارتر گـردي  

مگر تقيه، راه حقـه بـازي اسـت؟ راه دنيـا     . اقي هم نيفتدبچري و هيچ اتف
طلبي است؟ انسان تسليم شده، حق را مي گويد و لـو بـر عليـه خـودش     

حفـظ ايـن    "تقيـه ". اصل راسـتي و درسـتي اسـت   . اين اصل است. باشد
حفظ حق را تقيه گويند نه حفظ موهومـات  . بفهم. راستي و درستي است

تي است كه آسمانها و زمين از قبول آن سر همان امان. و حق، نور است. را
ـ لَمو ح" باز زدند اما آدمي آن را بـه دوش كشـيد   تقيـه ". 1"ا اإلنسـانُ ه" 

 وا األماناتدؤَأن تُ". مربوط به اين امانت الهي و رساندن آن به اهلش است
تقيـه  . اسـت  "حكمت نوريه". و اين يك رازداري بزرگ است. 2"هاإلي أهل

دقيقا . حفظ حق. لهانة اين و آن چكار؟ حفظ نور مالك استرا با دنياي اب
ـ د يـه قالتَ"مـي فرماينـد   ) ع(است كه امام صادق "تقيه"اين  ينيـنُ ي و د 
ي فَءابائن ال تَمقيلَ هه لَ ينَال دتقيه، دين من و ديـن آبـاء مـن اسـت    ( "ه .

برداشـت حقـه    اين مفهوم بلند كجـا و آن ). هرآنكه تقيه ندارد دين ندارد
آنكه نوري ندارد . 3"ورٍن نُم هما لَفَ اًورنُ هلَ اهللاُ لِجعم ين لَو م"! كجا؟ هبازان

تقيـه، حفـظ   ! تقيه براي كجايش است؟! از چه چيز مي خواهد تقيه كند؟
ســرار، نــزد بزرگــاني چــون امــام األو راز بــزرگ، آن سرُّ. راز بــزرگ اســت
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پس از آن صيانت مي . وجودش چيستاو مي داند كه در . است) ع(صادق
نه اينكـه در  . تقيه اين است. تقيه مي ورزد تا آن را به اهلش رد كند. كند

هر مصيبتي، دروغ و نيرنگ سر هم كنم تـا بـه زعـم خـود از چـالش هـا       
تا كيف كنم از . تا همواره برخوردار باشم و به ريش ديگران بخندم. بگريزم

و . دروغ اسـت . اين شـيطان صـفتي اسـت    .اينكه ديگران را فريب داده ام
كي دروغ آدمي . سالك كجا و دروغگويي كجا. دروغ از گناهان كبيره است

دروغ، باطل است و باطـل   .را به فالح و رستگاري رسانده كه اينك برساند
دروغ، مـالت  . شهر نور با راستي بنا شده اسـت . اصالت ندارد. رفتني است

يـك سـكوت آگاهانـه اسـت بـراي      . نيستتقيه، دروغ . شهر تاريكي است
در راز . نور را به نور رسـاندن اسـت در خفـا   . رساندن امانت الهي به اهلش

. اسـت  "حكمـت نوريـه  "از آن كسي است كه برخـوردار از   "تقيه". داري
كلمة بازاري . تقيه يك كلمة ديني باطني است. نزد اوست "نور"كسي كه 

يـك مسـلمان واقعـي موظـف بـه      . نيست كه اينجا و آنجا خـرجش كنـي  
ايـن از دسـت دادن هـا،    . راستگويي است حتي اگر چيزي را از كف بدهد

از دست . قرار نيست كه هميشه بدست آوري. طي كردن نيمي از راه است
. نشانة سبك شدن و روي آب آمدن اسـت . نيز خود نشانة رشدنددادن ها 

از دسـت دادن و انـداختن و    .نشانة لطيف گشتن در مسير الـي اهللا اسـت  
و خلوص، اينگونـه بـارز   . كنده شدن از اين و از آن، روند كيمياگري است

يـك  . بـدان كـه راسـتي و درسـتي كـورة كيميـاگري خداسـت       . مي شود
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لَصين مي شود و رنج و عذاب و مؤاخذه را پشت سر مسلمان اينگونه از مخ
  .مي گذارد
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  )بازگشت(توبه 

. كـنم  مـي  في الحال از هر آنچه كه گفته ام و نوشـته ام و كـرده ام، توبـه   
. شوم مي كنم و دوباره نو مي خوب و بد ندارد، هر طرح و انديشه اي را رها

 ميـرم و هـيچ   مـي  من با هر توبـه ام . يك پويايي پاك. "خلق جديد"يك 
كَنم و در انديشة  مي ه رالباس گذشت. آورم مي شوم و باز از هيچ سر بر مي

بر اين مـرده  . نيست. آنچه كه بوده ام مرده است. روم نمي لباس آينده فرو
ذهن، حمالِ بارهاي . كشم نمي پس بارِ رواني آن را به دوش. گيرم نمي عزا

  .و اين است بدبختي بشر. رواني است

يعنـي  . يتوبه يعني آزاد. سازد مي رها. كند مي خالي. كند مي توبه ترا پاك
توبـه، رهـا   . پاره كردن زنجيرهايي كه عمري گردنمان را خم كـرده اسـت  

توبه، تو . شدن از زندان قضاوت ها و دانستگي ها و ذهنيات جوراجور است
واصـل كـرده بدسـت    . رسـاند  مـي  بـه عـزت ديـرين   . كنـد  مي را اليتناهي

ر ريـزد و ديـوا   مـي  توبه، حصارهاي نـامرئي ات را فـرو  . سپارد مي "مطلق"
. توبه، ضد محدوديت است. پراكند مي برداشت هايت را چون غباري به هوا

توبـه، جـوهرة   . از بندهاسـت . رها شدن از تعلقات اسـت . خود آزادي است
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توبه، رفتن از يك زندان به زنـدان  .  "فتوت"مرام . وجود جوانمردان است
سكنا گزيدن در توبه . از زماني به زمان ديگر رفتن هم نيست. ديگر نيست

و در بـي  . ، معنـايش همـين اسـت   "مطلـق "رفتن بسوي . بي زماني است
و . بـه معصـوميت ديـرين دسـت يافتـه اي     . زماني، تو معصـوم گشـته اي  

. كنـد  نمـي  زيرا ذهن، بي زمـاني را درك . گردي مي اينگونه است كه پاك
توبـه، يعنـي خـداحافظ اي ذهـنِ     ! شود نمي رب اش! آاليد نمي پس آن را

. توبه، يعني خروج از ظلمت و بازگشت به نـور . اي منجيِ دروغين. اريكت
شناوري در حقيقت محض، بي هيچ توضيح و . يعني يافتن بهشت گمشده

خـالص و  . فرد فـرد . توبه، يعني آمدم بي هيچ سخن، بي هيچ إدعا. تعبير
يعني همراه شـدن بـا جريـان    . توبه يعني اعالم هوشياري به كائنات. يكتا
پـس  . به آن خود متعـالي . يعني بازگشت به فطرت اصيلِ خداداده. تيهس

  1"و تُوبوا إلي اهللاِ تَوبه نَصوحاً". توبة نصوح يعني خداگونگي

ومالقَي يالح والّا ه رُاهللاَ الّذي ال الهو أستَغف  
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 منظور از آزادي معنوي يك آزادي بـاطني اسـت كـه از درون تـو شـكوفا     
يـك پوسـت   . آزادي ظاهري، قشر آن است. اين مغز آزادي است. شود مي

گويم زيرا  نمي پس از آزادي ظاهري . جلوه و نماي بيروني آن است. است
ناسب بـا  هر گاه آزادي معنوي در وجودت به بار نشيند، آزادي ظاهريِ مت

زيـرا  . و اين ظهور اجتنـاب ناپـذير اسـت   . آن خودبخود ظهور خواهد كرد
بينـي، تجلـي    مـي  آنچه كه در بيرون خود. كند مي بيرون از درون تبعيت
از . بد يا خوب، از درون خودت نشأت گرفتـه اسـت  . يافتة درونيات توست

يـت  اين منظر، تمام افرادي كه در زندگي ات دخيل اند، حتي نـوع و كيف 
اينها همه انديشه ها . ماجراهاي زندگي ات، از وجود خودت بيرون زده اند

روند و  مي و ذهنيات به ظهور يافتة خود توست كه اكنون در حضور تو راه
؛ چه شـر و  "خَيرَاً يرَه"و يا  1"شرّاً يرَه"به قول قرآن . كنند مي عرض اندام

ماجراهـاي كـه بـر    . ويشـ  مـي  پس با آنها روبرو. يابند مي چه خير تجسم
تـو خورنـدة   . آيند، چون فرزنداني اند كه خود به وجود آورده اي مي سرت

                                                            
  8و  7ة زلزال آيات سور - 1
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پـزد، در بـاطن تـو، در عمـق      مي ديگي كه برايت غذا. دست پخت خودي
خلقـت و سـاماندهيِ    "مقـر پنهـانِ  ". زنـد  مـي  انديشه و نيـات تـو غلغـل   

در . نجاسـت موتور اصـلي آ . ماجراهايت در عمق وجود خودت بر قرار است
به چه باور داري، همان . زنند مي يك كالم؛ باطنيات تو، مقدرات تو را رقم

دسـتاوردت  . شـوي  مـي  پروري، با همان روبرو مي انديشة كه. از آنِ توست
 حتي كـدام خـدا را بـا كـدام ويژگـي     . شوي مي كدام است، با همان پخته

زنـدگي   تـو بـي آنكـه بـداني مـديريت     . آيـد  مي پرستي، همان سراغت مي
در ناآگاهي عمل كردن نيز خود نـوعي مـديريت   . خودت را بر عهده داري

ال اينگونـه اسـت   . است هـپـس نتـايج اش نيـز دامنگيرشـان    . مديريت ج 
يـك واحـد   . يكـي انـد  . اصوالً بيرون و درون دو چيز جدا نيسـت . شود مي

اگر . تجسم آن انديشه، چنين است. است "آن"نماي  "اين". هماهنگ اند
ن نيت بخواهد در عالم جسمانيت ظهور يابد، چنين شـكل و شـمائلي   فال

از ايـن  . تمام سخن همـين اسـت  . خواهد داشت و ماجرايش اينگونه است
. "اعمال شما از آنِ شما، اعمال ما نيز از آنِ ما"گويد؛  مي روست كه قرآن

و . داند كه هر كس با دستاورد خودش روبـرو خواهـد شـد    مي زيرا بخوبي
. قبل از آنكه در بيرون ظاهر شـود، در درون اتفـاق افتـاده اسـت     "عمل"

اعمـال،  . بيني، اثرات درون اسـت در عـالَم فيزيـك    مي آنچه كه در بيرون
شـايد برخـي   . افتـد  مي باطني دارند، و ظهورش آن چيزي است كه اتفاق

بگويند؛ اگر اينطـور اسـت پـس چـرا بسـياري از آرزوهـا و انديشـه هـا و         
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ايـن  . يابنـد  نمي پرورانيم در زندگي مان ظهور مي دام آنها رادعاهايي كه م
 "مقـر پنهـانِ  "و بايد گفت كه تـو خواسـته هايـت را بـه     . سؤالي بجاست

 "مقر پنهـان ". وجودت نرسانده اي و فقط آنها را در ذهنت مرور كرده اي
در هيپنوتيزم، كـاري  . در ناخودآگاه تو مستتر است. ر خودآگاه تو نيستد

آنگـاه كـه   . پذيرد، گذر از خودآگاه به ناخودآگاه شخص است مي كه انجام
زند  مي هيپنوتيزور با حيل مختلف، خودآگاه تو را سرگرم كرده، آن را دور

ـ   . ي توسـت تا به ناخودآگاه تو برسد، براي دست يابي به منبع قـدرت درون
توانـد   مـي  براي همين است كه پس از تلقين، تو را به هر سو كه بخواهـد 

و بـراي تـو   . پيازي به دستت بدهد و بگويد ايـن سـيب اسـت   . سوق دهد
يـك بـادام را در دسـتت    . و با ولع آن را خـواهي خـورد  . سيب خواهد بود

پس دست تو خواهد سوخت و . بگذارد و بگويد اين زغال بر افروخته است
توانـد بگويـد؛ وقتـي چشـم بـاز كـردي همـه را         مي حتي. تاول خواهد زد

بينـي جـز او    مي تو اطرافيان را. همينطور خواهد شد. خواهي ديد جز مرا
آنگـاه كـه بـه    . اينها و جز اينها به كرات تجربه شده اند و قطعي است... را
تـواني   مـي  يعني منبع اصلي قدرت باطني ات دسـت يـابي،   "مقر پنهان"
اهانه بخش قابل توجهي ازمـديريت زنـدگي بـاطني خـودت را بدسـت      آگ

. و حتي برخي از اتفاقات را قبل از وقوع، تغيير داده و يا محو كني. گيري
با نقـب عميـق بـه    . شوند مي حتي دعاها با چنين گذري به اجابت نزديك

حريت معنوي كسي دارد كـه افسـارش   . گردد مي عمق وجودت امكانپذير
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بندش به اين خواسـته و آن آرزو گـره نخـورده    . و آن نيستبه دست اين 
خـودش اسـت و   . تحت سلطة هيچ برداشت و ذهنيتـي قـرار نـدارد   . است

گويند زيرا  مي براي همين است كه بزرگان از عشق سخن. خود، كل است
. آنگاه كه عشقي شخصي در كار نباشد، عشق كـل سـر بـرون خواهـد زد    

بندة اين . كل، قابل گمراه كردن نيستو . اينچنين عاشقي خود كل است
كل، منيـت نـدارد امـا داراي    . همان الوهيت است "كل"و . شود نمي و آن

آنكه داراي منيت است هنـوز فرسـنگها بـا حريـت     . خوديتي متعالي است
. اگرچه چشم ظاهر او را آزاد و صاحب اختيار بپنـدارد . معنوي فاصله دارد

ه است، منقطع از دلبستگي به ايـن  انساني كه به حريت معنوي واصل شد
بودن و نبودن برايش . آمدن و نيامدن برايش علي السويه است. و آن است

 و بـراي ايـن سـكه، سـينه چـاك     . دو روي يـك سـكه انـد   . دو معنا ندارد
واصـل بـه حريـت، انسـان     . گذارد در فضاي بيكران بچرخد مي و. كند نمي

ايـن وجـه دل انگيـز، هـر     جز . كامل است و مسير همة ما بدين سو است
  .هر وجه ديگري نابود شدني است. وجه ديگري بند است و زنجير
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سالك چون به نيمه راه مس به طال رسيد، نورِ وجود، از بلنداي آگاهي ندا 
اينكار بر . اكنون توانايي تا در هوا پرواز كني و بر آب روي. كرامت ترا: داد
  .بر تو نيز سهل باشد. است 1"هين"ما 

چون  و. خوش بود و سبكبال. پس چند صباحي در هوا پريد و بر آب رفت
اين شد و جماعت آن ديدند، اندك اندك به سويش گسيل شدند كه ايـن  

و چون سالك از . حيرت تماشا بود بي فهم حقيقت! چيست و آن كيست؟
نگاه مردة مردمان در رنج و عذاب افتاد، فسرده و محـزون، بـه خـود فـرو     

  .رفت كه من اين نخواهم و بازيگر سيرك  ني ام

پروردگارا  نورا  : ز تپة معهود آمد و بانگ بر آوردپس در غروبي دلگير برفرا
ايـن مـردمِ خفتـه، خواهـان     . وجودا، من چون دلقكـان سـيرك گشـته ام   

آنهـا نمـايشِ بـر    . رود نمي تو را نشانه. پرسد نمي كسي از تو. سرگرمي اند
كشـند   مي آنها كودكانشان را بر دوش. آب رفتن و بر هوا پريدن را طالبند

                                                            
  .و  معناي ظاهري آن راحت و آسان است  ،كلمه اي اسراري از قرآن "هين"- 1
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آورند تا ساعتي مفـرح را بـر روزمرّگـيِ بـي      مي عصاكشان و پيران شان را
كسي تو را در اين پريدن و آن رفتن، نيافت و نديـد  . حاصل شان بيفزايند

فروشـند،   مـي  آنگاه كه در پروازم و آنگاه كه بر آبم؛ آنها پفـك . و نخواست
عبادتشان جـز سـوت زدن و كـف    "... ليسند مي شكنند، بستني مي تخمه

مـرا از ايـن پـرواز و    . روردگارا  نورا  وجودا، كرامتت را بگيرپ. "زدن نيست
افزايـد و جـز حماقـت     نمي اينها جز بر فرارشان. اين آب روي خالص كن

كرامتت باز گير . بيش از اين انگشت نمايم مپسند. كند نمي شان را افزون
  .كه از اول هم طلب نكرده بودم

ايـن بـود كـه چـون رسـيدي،      عهد مـا  : نورِ وجود چون اين شنيد ندا داد
خواني  مي خواهي پس آنها را چگونه نمي اگر اين كرامت. جمعي را برساني

  !رساني؟ مي و چگونه

  ."دانم نمي من چيزي". سالك، سر به زير انداخت و به سكوت رفت

باشـد، از  : نورِ وجود، زيركيِ زير كالمش را آشكار نكرد و بي تفاوت گفـت 
در هوا و رفتن بر آب، آرزوهايشـان را بـرآورده   اين به بعد به جاي پريدن 

  /.فقط بگو، برو كه شد. بر تو نيز سهل باشد. است "هين"اينكار بر ما . كن

مشتي لنگ و كور و . حريصان دردمند. و چون اين شد، باز جماعت آمدند
پر . آورد مي فهميد، كس ديگري را نيز مي هر كس كه. گروه گروه. درمانده

 هر آرزويـي كـه بـرآورده   . وجودشان سيري نداشت. از آرزوپر . از خواهش
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اين، . خواست مي گشت چون ماري هزار سر، هزار آرزوي ديگر از آن بر مي
رسيدند اما نه به حقيقت، كه بـه   مي و آنها. خواست و آن، اين را مي آن را
به خـوابي  . به شهوتي سركش تر. به خوردن فزون تر. به سهم بيشتر. آرزو

  .و به قدرتي مخرب تر. نه تربيمارگو

. با ذهني طمـاع . آمدند با چشماني حريص مي گروه گروه، هر صبح و شام
! و چه شـدني ... برو كه شد... گفت؛ برو كه شد مي و سالك نيز به حكمِ نور

و با برآورده شـدن هـر   . رفتند مي چريدند و باال و پايين مي آنها در آرزوها
با اين همه، باز . نوشاندند مي دند و به آنخري مي آرزو، سم مهلكي بر جان

هر آرزويي بود جـز  . دريغ از يك نفر كه باز آيد، كه خواهان حقيقت باشد
  .آرزوي وصال، جز تمناي موت

سالك، غمگين تر از پيش، در غروبي دلگيرتـر از قبـل، بـاز بـر فـراز تپـة       
. خواهد نمي پروردگارا  نورا  وجودا، كسي تو را: معهود آمد و بانگ بر آورد

ـ متَفَ"كسـي  . كسي طالب تـو نيسـت   ـ نَّ وا الموت نـتُ ن كُا م صـادرا 2"ينَق 
ي . تو تنهايي. فهمد نمي حتـي يـك تـن در آرزوي تـو نيسـت     . خريدار نـ .

مـرا عملـة بـي    . مرا بيش از اين سرگشـته مخـواه  . كرامتت را باز پس گير
 ز بر طغيانشانكرامتت را بگير كه اين نيز ج. جيره و مواجب ظلمه مپسند

و در . آنها پر از شهوت خواستن اند. آنها آرزوهاي دور و دراز دارند. نيفزود
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. درد و درمانشان تو نيسـتي . اين خواستن ها، تو كمترين جايگاهي نداري
كرامتـت را بگيـر و   ... دردشان، چيـزي و درمانشـان، چيـز ديگـري اسـت     

  .آشوبي زندگي گير. بِستان كه آشوبي بزرگ است. خالصم كن

سـنت  ! كنـي؟  مـي  پس چگونه به عهـدت وفـا  : وجود به آرامي ندا دادنورِ 
  !آوري؟ مي آوردن را چگونه بجا

  ."دانم نمي من چيزي". سالك، دوباره سر فرو انداخت و به سكوت رفت

از : تراويـد، زيركانـه گفـت    مي نورِ وجود، با كالمي كه آگاهي محض از آن
. كلمـه را چـون بـذر بپـاش    . اين پس كالم دگرگون كننده از آنِ تو باشد
بر تو نيز سـهل  . است "هين"زمين شان را دگرگون كن كه اين كار بر ما 

  .باشد

ريختنـد، در   مـي  دانه ها به حكم نـور فـرو  . و چون شد، كشت آغاز گشت
و . ريخـت  مـي  فـرو  "اشك". شد مي دگرگون "حال". زمين ها و زمينه ها

 وطـن، غربـت  . بـرد  مـي  فـرو  آرام آرام آنها را در خود "من كيستم"سوال 
 شـد و آه، سـوز و سـوز    مـي  خنـده آه . شد و قربـت ناشـناخته، وطـن    مي
. كشــيد مــي نيرويــي مرمــوز از ســتون فقــرات، خــود را بــاال. ســوزاند مــي

ذهـنِ  . بلعيـد  مـي  را يكجـا  "شناخته هـا "گشت و  مي ، عظيم"ناشناخته"
ه بـه تعمـق   چـه روح هـا كـ   . افتاد مي شكست و از حيز انتفاع مي محدود،
چه زخم ها كه باز شدند و خـود را  . چه اشكها كه جاري گشتند. نشستند
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هـر هـزار   . با اين همه محصـول قابـل مالحظـه نبـود    ... به سطح رساندند
  !اين اسراف دانه است! نه، مقرون به صرفه نيست! هكتار، يك خوشه

تاني خسته، بـا دسـ  . دوباره سالك، در غروبي دلگير بر فراز تپة معهود آمد
  . و موهايي سپيد. چروكيده

 دانه ها، هزار يـك بـارور  . پروردگارا  نورا  وجودا، باغباني نيز تو را سزاست
دانـه از توسـت پـس كاشـت و داشـت و      . من مغبـون شـده ام  . شوند نمي

. خالصـم كـن  . خـالي ام كـن  . مرا از من رها كن. برداشت نيز از آنِ تو باد
. خود مزرعه ات را درياب. ند و من ناتواندانه ها سنگين ا. كلماتت را بگير

مـن را  . من  رنج دوگانگي را تاب نـدارم . خواهي مي داني و مي آنچنان كه
بگذار از آنِ تو باشم بي دغدغه، بي فكر، بـي نقشـه و   . بگير و يگانه ام كن

. گردانم مي هر آنچه أمانات است به تو باز. بي ذهن، بي خواهش و بي آرزو
مرا تو بس، بي قيل . به هر كجا خواهي گسيل دار. بخش به هر كه خواهي

  .تو را خواهم بي حجاب كرامت. و قال

نورِ وجود، كه گويي از أزل منتظر چنين اعترافـي بـود، مهربانانـه تابيـد و     
اكنون بيا اي مرادم، اي زبدة رسيده ام، اي ذرة نـوراني ام   : عاشقانه ندا داد
خواستم،  مي از آغاز  تو را. "خودم ساخته ام تو را براي".  و اي سرِّ اسرارم

مقصـود  . از بي زمان، در پيِ شكار تو بوده ام. از أزل تو را نشانه رفته بودم
چه زمان ها  و بي زماني ها را گذرانـدم تـا بـدين    . و منظورم  تو بوده اي
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. تا مرا براي من بخـواهي و بخـواني  . آگاهي برسي، تا بدين فهم نائل شوي
همـة  . به واقع كـاري نبـود  . كارها بهانه بود. و در من يگانه گردي تا با من

تنها كار، آگاهيِ تو بود . كارها را خود در ازل به تمامي به انجام رسانده ام
و اينك هستي بـار  . و اكنون اين تويي. در تو بود. هدف تو بودي. به وصل

. جنـت مـن  . پـس بـه بهشـت مـن در آ    ... به گُل نشسته است. داده است
"مرضيه راضيه".  

سالك، چون اين إذن شنيد از فرط نشاط، قالب را به زمين داد و قلـب را  
. كرامـت تـويي  : او رد أمانات كرد و در بودن سكنا گزيد و گفت. به آسمان

و . و تويي هميشه در حضور. فراتر از هر فرا تويي. بودن تويي. حيات تويي
وجعلَني مباركاً أينَ . "نيده استهر جا كه باشم  مرا با بركت  گردا": گفت

3"ما كُنت.  
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اما دوستي . از مركزِ احساس و عاطفه. عشق از مركز قلب استاند كه  گفته
يك طفل در شكم مادر، تمام . خيزد مي از ناف تو بر. از مركز زندگي است

اين يك رابطـه اي  . كند مي حيات و زندگي اش را از طريق نافش دريافت
ارد از طريـق بنـد   آنچه را كه نياز د. به چيز ديگري نياز نيست. تمام است
ايـن رابطـه اي   . گـردد  مـي  سپس موجـودي مسـتقل  . رسد مي نافش به او

برخوردار شدن از حيـات و بالنـدگي   . عميق است زيرا از نوع زندگي است
در كجـا و چـه   ! خواهد سر بـر آورد؟  مي تا اين نباشد، عشق از كجا. است

ن بر اساس و آ. آورد مي اول حيات سر بر! خواهد ريشه بگيرد؟ مي بستري
براي همين بنـد  . زند مي در دوستي، آزادي و استقالل موج. دوستي است

اينگونـه آفـرينش تـو    . آزاد شوي. تو بايد مستقل شوي. برَند مي ناف تو را
اولين و مهمترين مالك دوسـتي، محتـرم داشـتن اسـتقالل و     . تمام است

كـرده  تـو را مسـتقل و آزاد، اراده    "دوسـت "حضرت . آزادي دوست است
 او تو را در آزادي و اسـتقالل، پـرورش  . اين از طرز تولد تو پيداست. است
. دهـد  مـي  جريان ربوبي تو، جبري نيست، در فضاي آزادي تو رخ. دهد مي



 

  )64(

  چند تكه ابر

تـو در يـك فضـاي    . رونـد  مـي  آينـد و  مـي  ماجراهاي زندگي ات اينگونـه 
رد گـذا  مي به آزادي تو احترام "دوست "حضرت. شوي مي اليتناهي پخته

اما عشـق بشـدت از خـود بـي     . نمايد مي و در عين حال راهبرد و رهبري
آن فضـايي ديگـر   . گويم بد است نمي .جنون جذب است. خود شدن است

. آنها جز از معشوق از هـر چيـز ديگـري غافلنـد    . عاشقان، جاذبانند. است
آنان جماعتي . دانند كه خدا دست به خلق زده و آفرينشي دارد نمي حتي

امـا اينجـا مركـز حيـات     . و البته در جاي خود بسيار ارزشـمندند . ديگرند
تا . نيز از اينجاست "حب". از اينجاست "حب". مركز دوستي است. است

اين حب پر از حب نباشد، حياتي به وقوع نخواهد پيوست و جاذبان پا بـه  
بـه پـر و پـاي    "عشـقه  "در دوستي، مثـل  . عرصة وجود نخواهند گذاشت

پوشـاني، آزادي و   نمـي  كنـي، آن را  نمـي  پيچـي، كالفـه اش   ينمـ  دوست
. ستايي مي گيري بلكه او را در نهايت آزادي و استقاللش نمي استقاللش را

آنكه آن را به نيكي درك كند يـك  . مفهوم دوستي، باالترين مفاهيم است
. روح القدوس اسـت . دوستيِ ناب، عقل اول است. خردمند تمام عيار است

برخوردار . زيرا او خردمندي دارد. اعتماد ذات باري تعالي است خادم مورد
 چنـين كسـي را  . آيـد  مـي  و كار از چنين كسي بر. از حكمتي اصيل است

تـوان   مـي  هستي را بـه چنـين كسـي   . توان به مأموريت گسيل داشت مي
رَد   . "دوست"به . سپرد يك دوست حقيقي و همه جانبه و برخـوردار از خـ
شناسـي در   مي آن عشق كه. زند مي كمت حرف اول رادر هستي ح. أعلي
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و اگر حكمت را حكيمانه فهـم  . دهد مي آنجا گل. اين حكمت مستتر است
. آن نيز درست است. كني مانعي نيست كه بگويي؛ كل هستي عشق است

تعاليم غلط آنهـا  . از آن دور افتاده اند. فهمند نمي مردمان امروز دوستي را
 دهـي و چيـز ديگـري    مـي  در معامله چيـزي . رده استرا معامله گر بار آو

خـود دوسـتي   . اما در دوستي ناب، خـود دوسـتي اصـالت دارد   . گيري مي
با چيز ديگري قابل قياس نيست تا بخواهيد آن را بفروشيد و . گوهر است

پـول  . منحصـربفرد اسـت  . دوستي كااليي يگانه است. چيز ديگري بخريد
و . خداسـت  "دوسـت "و . طـاق  بزنـي   نيست كه بخواهي با چيز ديگـري 

اگـر دوسـت خـوبي داري قـدرش را     . خـداي واري . دوستي، خدايي گري
خدا با دوستان است كه پا بـه وجـود   . دوست خوب، رائحة خداست. بدان

دوسـتي  دوست خـوب،  . دوستان نعمات الهي اند. گذارد مي تو و حيات تو
نگاهش، كالمـش،  . است كه هرگاه او را ببيني، اولوهيت را در تو زنده كند

رَد     . و سلوكش تو را سرشار از انرژي ناب كنـد  تـو را بـه عمـق درونـت بـ .
و بي آنكه فضـولي  . دوست خوب آنست كه سرنوشت تو برايش مهم است

مـي از  كند، بي آنكه مزاحم آزادي و استقالل تو گردد، و گاه بي آنكـه بفه 
اينگونـه  . نيروي روحاني خويش تـو را در راه رشـد و تعـالي مـدد رسـانَد     

اگـر چنـين دوسـتي داري آن را پـاس     . دوستي، همان دوستيِ الهي است
بسـياري از كسـان دوسـت    . بدار و اگر فاقد آني به دعـا آن را طلـب كـن   

. دوستي چيزي است و آشنايي مقولة ديگري اسـت . نيستند، آشنا هستند
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اين و آن را محكوم .  نداري، عيب را در خودت جستجو كن "وستد"اگر 
در بـرت   "دوسـت "عيـب از توسـت كـه    . به قضاوت ديگران منشين. نكن

آنگاه كه خودخواه باشي، تماميت خواه باشي، همـه  . عيبت را بياب. نيست
را در خدمت خود بخواهي، و بي آنكه قدمي از قـدمي بـر داري، بخـواهي    

و . بر دارند، هيچ دوستي يِ با اصالتي ظهور نخواهد كردهمه براي تو قدم 
اگر روزي حتي با دوستي واقعي برخورد كني بزودي او را از دست خواهي 

فرهنگـي اسـت كـه در    . دوستي يِ حقيقي، ضـد خودخـواهي اسـت   . داد
فهمنـد هـيچ دوسـتي     نمـي  آنها كـه ايـن نكتـه را   . جوشد مي دگرخواهي

و آياتي از قـرآن بـه ايـن مهـم     . نه در آخرتنه در دنيا و . نخواهند داشت
هنـر  . اين نوع از تنهائي، يعني بي دوستي، بيماري است. اشاره كرده است

هـر  . دوستان واقعي، بـي توقـع و بـي انتظارنـد    . نشانة مرض است. نيست
اگر . بي منّت است. كاري كه براي هم بكنند، خودجوش و از ته قلب است

آنها روح هايشان . آورند نمي و هرگز به ياد .كنند مي كاري كردند فراموش
آنهـا  . پندارنـد  مـي  هر كاري را براي دوست كنند براي خـود . متصل است

دوستان در مرتبة اعلي، همـان  . جدا نيستند، اگرچه بدن هايشان جداست
اوليـاء  . فهمند مي تنها اولياء خدا مفهوم دوستي را به تمامي. اولياء هستند

آنها حق را دوست دارند، حـق  . اند "أشد حباً لله ". خدا، دوستان خدايند
بهم و يحبونَـه  "نيز آنها را دوست دارد  حـچـون زنجيـره اي بـه هـم     . 1"ي
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آنها . و جز آن نيست. خدمت شان به يكديگر كاريست خدايي. پيوسته اند
كـل رحمـت از وجـود همـة     . دهنـد  مـي  با هم حركتي خدايي را پوشـش 

. با اولياء باشـي . دوست داري كه تو هم از دوستان خدا شوي آيا. آنهاست
 بـر  "دوسـتي "كارهـاي بـزرگ از   . دوست بـاش . پس دوستي را پاس بدار

در دشـمني  . انرژي مورد نياز تو در سلوك، در دوستي نهفته است. آيد مي
اما دوستي تو را . كند مي تو را تقسيم. ربايد مي دشمني انرژي تو را. نيست

. بنـوش . بفهـم . دوسـتي را بيـاموز  . سـازد  مـي  صـيقلي . كنـد  مي يكپارچه
تو بي دوست . فرهنگش را بگستران و به اليقان و شايستگانش تقديم كن

در انزواي دردناك خويش خواهي مـرد و نـه زمـين و نـه آسـمان بـر تـو        
، آن رحمت مطلـق را پـاس بـدار كـه     "رحمن"دوستيِ . نخواهند گريست
  "ي ال إله إلّا هوهو رب". رفيق أعلي است
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اين هيچ كس بودن فراتر از . اند "هيچ كس"اساتيد بزرگ، كس نيستند، 
وصل شدن به . علوم غيبي  از  اين كيفيت سر بر مي آورند. هر كس است

من شما را به هيچ كس بودن دعوت مـي  . مركز حيات از اين طريق است
نـار  هويت هاي تراشيده شده توسط ذهن را ك. نخواه كه كسي باشي. كنم
براي خودت زنـداني بـه   . خود را در قالب هاي ساختگي محصور نكن. بزن

. اين كاري است كـه ناآگاهـان مـي كننـد    . عنوان هويت و شخصيت مساز
آنها پشت نقاب رفتن را دوست . حقه بازان مي كنند. كاسبكاران مي كنند

هيچ كس بودن، شبيه تـرين و  . سالك از اين ورطه ها گذشته است. دارند
بـه آنهـا    . اساتيد بزرگ، هيچ كس انـد . يكترين نوعِ بودن است به خدانزد

از اين هويت هـاي بـازاري   ! هويت هاي ذهني و من درآوردي نمي چسبد
پسند، از اين برچسب هاي متعارف، از اين شناسايي هـاي معمـول بـدور    

كسي . كسي نمي تواند از مشرب و طريقت شان به تمامي سر در آورد. اند
د حتي اگـر در حضورشـان باشـد، بفهمـد كـه او اكنـون در چـه        نمي توان

براي همين است كـه  . چه فراتر از شناخت ذهن معمول اند. كيفيت است
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از . هركسي با هر مشرب و هر مسلكي مي توانـد بگويـد كـه او از ماسـت    
بي قالـب  ! زيرا اساتيد بزرگ، برچسب نخور اند. با او راحتيم. جنس ماست

چـه برچسـبي   . ، برچسـب نخـور اسـت   "كل". اند "لقمط"رسيده به . اند
هر چه بگويي !چه هويتي ميخواهي برايش بتراشي؟ !ميخواهي به او بزني؟

چون به طرفه العيني چيزي مي گويد و يـا  . جهالت خود را عيان كرده اي
آنها در قالب هـاي متعـارف   . كاري مي كند كه از اساس ذهنت بهم بريزد

طرز فكرش اينچنـين  ! ي بگويي، اين است يا  آننمي توان. قرار نمي گيرند
به اهلِ اين دين توجـه دارد و بـه آن ديگـري بـي توجـه      ! است يا آنچنان

با اين مردم است و با ! گفته اش اين وجهي است و آن وجهي نيست! است
نمي تواني آنها را مثل دانشمندان و فالسفه و علما طبقه ! آن مردم نيست

رسيده به كل، بوي . ز طبقه بندي هاي معمول اندآنها خارج ا. بندي كني
 "انشــراح صــدر". بــراي همــه جــا دارد. او، همــه هســت. كــل مــي دهــد

نمونـة  . ظرفيت ودريادلي حكايتي دگر است. كيمياگري اش اينگونه است
هر كسي با هر مشرب فكري نزد . را ببين) ع(بارز  مي خواهي، امام صادق

تمامي مذاهب، با واسطه يا بي واسطه، از رهبران اصلي . او آمد و شد دارد
با تمام اختالفي كه با يكديگر دارند، افتخارشان اينست كه . او آموخته اند

اگر او را امين نمي دانستند اگر از خود نمـي  ! دقت كن. شاگرد او بوده اند
به عمق معنا . انگاشتند، محال بود به حلقة درس و بحث اش حاضر شوند

رهن مـي دانسـتند    ! زانو مي زدند آنها نزد او! برو بـكالمش را صـادق و م !
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درِ ! حتي دهريون و خدا ناباوران نزدش مي آمدند! عامل به كالمش بودند
نوري بود كه هركس بر اساس قابليتش از آن بهـره منـد   ! آن خانه باز بود

مذهب  اهل هر شهر و دياري كه مي خواهد باشد، اهل هر دين و! مي شد
همـه  ... و طريقت كه مي خواهد باشد، زن باشد يـا مـرد، پيـر يـا جـوان،     

و ايـن يعنـي يـك اسـتاد     ! بهترين پاسخ را نسبت به نيازشان مي گرفتند
او فراتـر  . كسي  كه نمي تواني او را تعريف كني، طبقه بندي كنـي ! بزرگ

خ جـز  و اين واقعة پر بركت ، دگر در تـاري . از تعريف و طبقه بنديِ توست
زيـرا مـا بـزرگ    ! چـرا؟ ! در برخي موارد محدود و اندك، تكرار نشده است

خودخواه شـديم و دگرخـواهي را   . منشي و پر ظرفيتي را فراموش كرديم
. رفتـيم  "كـس "، بـه حضـيض   "هيچ كسـي "از مقام . پشت سر انداختيم

اكنـون  .مطلق بودن را با شخصيت هاي محصور و محـدود عـوض كـرديم   
بايـد بـه   .  اسـت ) ع(پيش نيازمند پيروي از امام صادق  حيات ما بيش از
يـك  . بايد به پيروي صادقانه از مكتب ايشان بـر گـرديم  . مطلق باز گرديم

چـه  . دارد) ع(سالك حق، استادي را پيرو است كه رنـگ و بـويي صـادقي   
. اسـت ) ع(عصري را كه در آن بسر مي بريم نيازمند شـيوه هـاي صـادقي   

آنكه به راههاي آسـمان از  . ل به كل مي خواهدواص. جهانشمول مي طلبد
 "حقيقت محض"آنكه توانايي واصل نمودن به . راههاي زمين واردتر است

من اطمينان دارم وقتي كه سالك، خواسـتة بـه حقـي را دعـا     . را داراست
كند، خداوند بدون ترديد او را اجابت مي كند وآنچه را  كه خواسته بر سر 
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، آنكه "هيچ كس"استاد جهانشمول،  يك استاد يك . راهش  قرارمي دهد
يـك سرشـار از روح   . فراتر از هر قالب است، فراتر از زمان و مكـان اسـت  

بياييد اين خواسـته را بـه دعـا از خداونـد سـبحان بخـواهيم تـا در        . الهي
اين مهمترين دعاي زندگي مان . زندگي و حتي در رؤياي مان آشكار شود

ما بشدت نيازمند حقيقت محـض  . ر نمي شناسمدعايي از اين مهمت. است
و به بشدت بيمار از هويت ها و شخصيت هاي ذهنيِ كه خـود بـراي   . ايم

اين دعا مقدمة رهـايي اسـت و مـي دانـم چـون از سـر       . خود ساخته ايم
وني  "كـه  . اخالص دعا كنيم خداوند آن را بي پاسخ نخواهد گذاشـت  اُدعـ

. شـدني اسـت  . مي شود. ال شرط استب. دعايي قطعي است"أَستَجِب لَكُم
پروردگارا بين ما ( "ربنَاافتَح بينَنَا و بينَ قَومنا بِالحقِّ و اَنت خَيرُالفاتحينَ"

!) گشايش بنما كه تو بهترين گشايش دهنـدگاني  "حق"و بين قوم ما، به 
و . زنده است. هدايتگر است. نور است. همان تجلي بزرگ است "حق"اين 
چه اين وعده . روشن شود كه مي شود"حق"شم دل مان بايد به اين ما چ

  ."ال يخلف اهللاُ وعده"! اي الهي است و خداوند از وعده اش تخلف نكند
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تـازه   پايـان زدي،  هرِكردي، تمام كردي، م"ختم "وقتي همة سوره ها را 
و . به قلعـة خـدا وارد گشـته اي    تو. اول راه است. شود مي سورة خدا آغاز

 و همه چيـز را شـامل   بي حصار است. باز است. قلعة خدا برج و بارو ندارد
. به چه معناستيعني چه و بي حد و حصر  "كل"فهمي  مي تازه. شود مي

 حيـات اسـت و از درون تـو آغـاز    حقيقـت  . سورة خدا اصل زندگي اسـت 
هـيچكس طـول و عرضـش را انـدازه     . سورة خدا اليتناهي اسـت . شود مي

سورة خـدا نهايـت آزادي   . داند نمي هيچكس تعداد آياتش را. نگرفته است
تفسـيرش بـا هـيچ زبـان و     . ترجمة سورة خـدا بـا واژه نيسـت   پس . است
خوانـدن سـورة   . داند نمي شرحش را هيچ ذهني. ري امكانپذير نيستگرام

عمل به آن، مشاهدة . تفسيرش، تسليم محض. خدا، يك پذيرش تام است
هـر  . وارد سورة خدا شوند در هر عصري فقط اندكي شايد چند نفري. ناب
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و  ديگـران مشـغول ذهنيـات خـويش انـد     . كسي از سورة خدا خبر نـدارد 
  .1"ونَملَعي م الهرُأكثَ"

 "صـدق "و آن . مدخل و مخرجي دارد. و خروجي دارد هر سوره اي، ورود
ي جنأخرِ و دقٍلَ صي مدخَل ربي أدخلنو قُ". راستي و درستي است. است

خرَمدقٍ جهر سوره اي ماجرايي دارد كه تو بايد آن را به پايان بري. 2"ص .
وقتي وارد ماجراي موسـي   .ختم به اين معناست؛ نه اينكه بخواني و بروي

شوي، تو بايد فرعون وجودت را منكوب كني، و إلّـا مـاجرا را    مي و فرعون
ذبح "وقتي به ماجراي قرباني و . و سوره همچنان باقيست. ختم نكرده اي

و إلّا ماجرا را ختم نكـرده اي  . رسي، بايد از تعلقات بريده باشي مي "عظيم
خـوري، تـو بايـد     مي جراي قارون بروقتي به ما. و سوره همچنان باقيست

جز اين باشد سـوره را خـتم   . مفهوم انفاق را به تمامي دريافت كرده باشي
داسـتان، كـامال واقعـي و كـاربردي     . ختم قرآن اينگونه اسـت ... نكرده اي

حال با خود بينديش تا بحال چند نفر موفق . ، به روز استاين قصه. است
نان بسيارند امـا نجـات يافتگـان توسـط     قرآن خوا! به ختم قرآن شده اند؟

! و قـرآن را خـتم كـن    كـن پس به خودت لطف ! داني؟ مي قرآن را چگونه
آن را  تـو بـا سـلوك   . قرآن كتاب سلوك اسـت ! وقت چنداني باقي نيست

آنگاه كه موفق به ختم شوي، بشارت تو . كني نه با خواندن صرف مي ختم
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الزم نيست دست و . آنجا سرازيري است .را كه به سورة خدا وارد آمده اي
كافيسـت بـر آب رودخانـه    . آرام و با رحمت، تـو را خواهنـد بـرد   . پا بزني
بي هيچ حـزن  . بي هيچ كوششي. دراز بكشي، آن تو را خواهد بردرحمت 

ايـن  زيـرا  . زنـد  مـي  حـرف اول را  "بـي عملـي  "در اين مرحله . و اندوهي
پيش از اين، ذهـن  . است "شاءي مال فعالٌ". عمل كننده است ست كهخدا

اينجـا كيفيـت   . اكنون فراذهن تو در خـدمت اسـت  . تو دست اندركار بود
جاي قبلـي در مقايسـه بـا    . قابل قياس با جاي قبلي نيست. ديگري است

به سورة خدا خوش  ،به اصل زندگي... اين كيفيت، يك جهنم واقعي است
. دوباره رنـج اسـت و عـذاب    بيرون اين كيفيت،. از اينجا بيرون نرو. آمدي

تو در . آنها مسير ديگري دارند. با ناريان محشور نشو. ذهن است و دردسر
 حمهالرَّ يهف هنُباط باب هلَ ورٍسم بِهينَب برِضُفَ". مركزيت مقدس خود باش

و رُظاهه من قبلـ  ه العحصـاري ميانشـان زننـد كـه بـر آن حصـار       ( 1"ذاب
يعنـي امنيـت تـام در     ايـن ). آن رحمت و بيرون آن عذابدريست، درون 
اين . به نامحدود سپردن رويعني پشت به محدود كردن و  .باطن اليتناهي

. سـورة خـدا، فراتـر ازهسـتي و نيسـتي اسـت      . يعني آزادي، يعني حريت
در سورة خـدا، حتـي همـة     .اما توضيح دادني نيست دريافت شدني است

براي همين . هر كس، همه است و همه، يك كس. جزءها نيز اليتناهي اند
اگر كسي را كشتي انگار همه را كشته اي و اگر كسي  "گويد  مي است كه
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. در سورة خدا، آيـه اش تـويي  . "را زنده كردي انگار همه را زنده كرده اي
و . و هر كس تجربه اي دارد بر اسـاس فطـرتش  . ماجرايش، زندگي توست

در سورة خدا، هستي و نيسـتي در  . تهمان درست اس. همان خوب است
. گـاه هسـتي، گـاه نيسـتي    . هيچكدام رجحاني بر ديگري ندارد. موازنه اند

مهم اينست كه تو به . و اين مهم نيست. مثل زاد و مرگ. مثل روز و شب
. قـرار گرفتـه اي   فراتـر از ايـن دو   پـس  .و تسـليمي . آگاهي نائل آمده اي

پس آنگاه كه به سـورة  . ه تا ابد ماندنجاودانگي به اين معناست نه احمقان
در زندگي ات به زيبايي جـاري  . خدا وارد آمدي شادمانه آن را تالوت كن

  .رستگاري تو. و نترس .شو 
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عدم تعهد، عـدم دخالـت و   . سه عدم است كه توشة سالك است
  .عدم خشونت

و . او تنهـا تعهـدش بـا خداسـت    . است "عدم تعهد"يك آزاده در وضعيت 
 او هـيچ تعهـد ديگـري را اضـافه    . تعهد با خدا يعني همـان زنـدگي نـاب   

. دانداز نمي سازد و به دام نمي خود را درگير عقد و عهدي جديد. كند نمي
داند كه سـلوك، بـاز كـردن     مي زيرا. زند نمي خودخواسته به پايش زنجير

تـواني هـم بـه     نمـي  تـو . بي عهدي توشة راه اسـت . زنجيرها و عهدهاست
پـاره شـدن   . ايـن دوگـانگي اسـت   . متعهد باشي و هم به ديگري "مطلق"

 هر تعهد ديگري، آن تعهد حقيقي را خدشه دار. تعهد خدا كافيست. است
و اينگونـه  . كنـد  مـي  فضاي پروازت را محدود. گيرد مي آزاديت را .كند مي

تواند به دو اربـاب خـدمت    مي مگر مملوك ". ماني مي است كه از اصل باز
تعهـدهاي  . پـس همـواره آمـادة رفـتن اسـت     . يك سالك رهاست "!كند؟

و سـبكباري  . كشانند مي به بندي نامرئي. كنند مي مختلف تو را زمين گير
بـه  . بندي بايد به پـايش بمـاني   مي زيرا آنگاه كه عهدي. ربايند يم را از تو
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خـالص  . و تا وقتي بـه آن وفـا نكـرده اي، زمـين گيـري     . انجامش رساني
يكي يكي زنجيرهـا  . رها سازي. اگر سالكي، بايد خود را آزاد كني. نيستي

تعهـدت را بـه   . خود را سبك كنـي و آرام بـه روي آب بيـايي   . را بگشايي
آزادشـان كـن تـا آزاد شـوي     . اشياء، يكي يكي و به نيكي بگشااشخاص و 

و اگر اين به سهولت امكانپذير نيسـت الاقـل   . زيرا حقيقتا وقت تنگ است
زيـرا عهـد، قبـل از آنكـه     . عهدي جديد نبند و بار خود سنگين تـر مكـن  

و از آنجـا كـه مـورد بازخواسـت     . زنجيري بيروني باشد رنجي دروني است
و خود را از وابستگي . تواني همين جا آنها را بگشا مي س تاگيرد پ مي قرار

  .رواني رها ساز

در اين كيفيت اسـت كـه   . تو آنگاه آزادي كه در وضعيت عدم تعهد باشي
آنگاه شادماني كه به نيكـي از عهـود رهيـده    . حرف و فعل خودت را داري

و  آزادي با عقد. نوشي مي در اين كيفيت است كه از چشمة خويش. باشي
حتي اگر شده همه چيزت . قلب خود را بتكان. گره و زنجير آزادي نيست

  .باز تو برده اي. را بده و آزادي را بخر

هنگامي كه عدم تعهد را دريافتي، چشيدي و از آن برخـوردار شـدي، بـه    
دم دخالـت، مـوهبتي الهـي    ع. را نوش خواهي كرد "عدم دخالت"زيبايي 

يك . معناي تسليم محض است. يك هماهنگي تمام با كائنات است. است
طـرح و نقشـه اي در   . تـو تسـليمي  . اسـت  "مراقبه"مشاهدة ناب و اصل 

به زندگيِ . كني نمي پس فضولي. اعمالت خود انگيخته است. كارت نيست
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 دسـتمالي مقدرات ديگـران را بـا قضـاوتهايت    . كشي نمي اين و آن سرك
خود را به زندگيِ ... به بهانة هدايت و جلوگيري از ضرر و زيان و. كني نمي

 و فرصـت هـاي تجربـه اندوزيشـان را بـر بـاد      . كنـي  نمي اين و آن پرتاب
پس جز آن مقـدار كـه خـود    . داني نمي داني كه چيزي مي زيرا. دهي نمي

يـك  . سليميزيرا تو ت .انگيخته است و كار روح الهي است، دخالتي نداري
  . بنده اي در اختيار جريان بزرگي به نام حق. مشاهده گري

اين بزرگتـرين  . عين كار است. پر كاري است. عدم دخالت، بيكاري نيست
از آنِ خداسـت، از   "امـر ". تواند به آن نائل شود مي كاري است كه سالك

ل داند، از طريق تـو عمـ   مي آنگونه كه خود "امر"پس بگذار . آنِ تو نيست
عـدم  "و اين افتخار از آنِ كسي است كـه  . افتخار بزرگ همين است. كند

هـر كـس را راهـي اسـت كـه روي      . را به تمامي فهم كرده باشد "دخالت
همـه  . آرام بـاش . پس نرم باش. 1"لكلٍ وجهه هو مولّيهاو "سوي آن دارد 

دانـد كـه چگونـه     مي او خوب. هميشه بوده است. چيز در كنترل خداست
  .شر، خير مطلق بيرون كشدحتي از دل 

متجلي شـده  . خودبخود آمده است "عدم خشونت"كار كه بدينجا رسيد، 
عـدم خشـونت   . الزم نيست به آن فكر كني و برايش فلسـفه ببـافي  . است

 بـا فكـر ميسـر   . زيرا عدم خشونت، كاري ذهني نيسـت . ظهور يافته است

                                                            
  148ة بقره آية سور - 1
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روح ال . افتـد  مـي  اقبا رهايي اتف. آيين نامه و بند و تبصره ندارد. شود نمي
يـا اسـتنباطش   . چيزي نيست كه به دسـتش بيـاوري  . ينفك آزادي است

يـك نرمـي و لطافـت بـي     . چون آزاد شوي، عدم خشونت آنجاسـت . كني
  .وصف
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  فُتُوت

مفهـومش آن معنـاي متعـارف    . را جوانمردي دانسته اند "فتوت"بزرگان، 
فتـوت يـا همـان جـوانمردي، كيفيتـي متعـالي از       . نيست كه انگاشته اي

در . در معناي باطني آن كسي است كه تولد دگر يافته است .زندگي است
ان براي همين است كه جو. ذهن نيست، در الزمان و المكان بسر مي برد

. ، نه آيين اسـت نـه فرقـه   فتوت در حقيقت !مي گويندش "فتي"و ! است
امـا ايـن مهـم    . هرچند در طول زمان برايش آيين و فرقه ترتيب داده انـد 

چـه عـالم   . نيست، مهم دريافت اين كيفيت و زندگي كـردن بـا آن اسـت   
چـه بـي    چه شاگرد؛ چه با پـول باشـي   ؛ چه استاد باشيچه كاردان باشي

چه آنجا؛ چه پيرو اين دين باشي چه پيرو آن ديگـر؛   اينجا باشيپول؛ چه 
. تو ميتواني جوانمرد باشي و بر اساس جوانمردي و فتـوت سـلوك نمـايي   

جـوانمرد، يـك   . أحـرار اسـت   "راه". زيباترين مرام سلوك اسـت  "فتوت"
او بـراي خـود   . بزرگ است و تمام تقدسش بـه همـين اسـت    "قربِ آني"

او متواضعانه تمام . سكنا گزيده است "نخواستن"و در ا. خواهد نمي چيزي
وجودش را تقديم هستي كرده و دقيقا از اين روست كه عظمت بـزرگ را  
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او از نگاه آسمان، يك آبرومند تمـام عيـار اسـت هـر     . دريافت نموده است
نگـاه  . پاكباخته اسـت و در خـدمت  . چند كه در زمين بي چيز جلوه كند

. اهل بخشـش اسـت  . اهل قضاوت نيست. ستن استجوانمرد، يكسان نگري
و اگر چيزي دريافـت كنـد بـراي دهنـدگي     . او يك دهنده است. اهل كار

جوانمرد، از آن رو جوان است كه هر . اهل ذخيره و روز مبادا نيست. است
كنـد،   نمـي  گذشته پـروري . او همواره در حال است. لحظه نو و تازه است

همچنانكه از آرزو و آينـده پـروري بـه دور    خاطره باز نيست، كينه ندارد، 
 او نقـد كـار  . هم اكنون و هم اينجـا . جوانمرد، يكپارچه حضور است. است
 بـه رخ . آورد نمي كند و كارش را به ياد مي او كار. وعده باز نيست. كند مي
كار براي آنهاست . غذاي او، نجات ديگران است بي آنكه ببينند. كشد نمي

كار او اقـدام و ديـده نشـدن    . أفعال بزرگ او در خفاست. بي آنكه بفهمند
هنگـام  . ديـدن و بـر مـال نكـردن اسـت     . انجام دادن و نگفتن است. است

چـه او بـا صـفت    . بخشش، هم بدان و هم خوبان هر دو از او بهره مندنـد 
 بـاران رحمـتش از روي حسـاب و حسـابگري    . محشور است "ترحماني"

او يـك  . از سـر جـوانمردي اسـت   . ريزد، از روي عشـق جـاري اسـت    نمي
شده  "خالص"است و از ذهنياتي كه ديگران هنوز درگير آنند  "مخلَص"

چه بسيارند زنان جوانمردي كه تـاريخ  . جوانمردي، زن و مرد ندارد. است
مران، مريم، همسر فرعون، هـاجر و فاطمـه و   همسر ع. به خود ديده است

و ايـن از كيفيـت   . زينب عليهِنَّ السّالم همـه از بزرگـان اهـل فتـوت انـد     



    

 
  )83(

 فتوت

پس آيات فتوت را بار ... هاي نيك اند "إمرأه"آنها . زندگيشان نمايان است
را تا رسيدن بـه مجمـع   ) ع(ببين آن كه بود كه موسي. ديگر عارفانه بنگر
فرو شـدند   "كهف"ببين آن چه كساني بودند كه در ! ودالبحرين ياري نم

!... داده است "فتي"ببين آن كيست قرآن به او لقب ! و حيات دگر يافتند
چه . افسوس كه چه كم سو و كم نور شده است جوانمردي در عصر حاضر

اگـر پيـرو هـيچ ديـن و آيينـي      ... است در اين شـب ديجـور   "حضور"بي 
بگذار . پيرو دين و آييني هستي، جوانمرد باشاگر . نيستي، جوانمرد باش

  .جوانمردي فصل مشترك همة ما باشد
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  چون فكر كنم، پس نيستم

بـا ايـن كـار از    . چون به فكر فرو روي يعني توسط فكرت بلعيده شده اي
 "كـل "از آنگاه كه در فكـري و بـا فكـري،   . نيستي. شوي مي هستي غايب

در حـوزة  . زيرا در حصارِ فكري. مجزا كرده اي. خود را كَنده اي. بريده اي
بـا جريـان   . سـتي نيسـت  دگر سير تو بـا ه . كني مي برداشت خودت سير

ايـن رود  . هستي جريان دارد اما تو در آنات قبلي مانـده اي . حيات نيست
در . رود اما تو هنـوز در پـيچ قبلـي مانـده اي     مي بزرگ حيات، مارپيچ وار

و آنكه حضور نـدارد، زنـده   . نداري "حضور"يك كالم چون در فكر باشي، 
شـد،   مي اگر. شود نمي رهايي با فكر ميسر. پس نيست. مرده است. نيست

بودنـد، از رهـايي    مـي  "مخلَصـين "اكنون همة متفكران و اصحاب شان از 
پـس  . شد، اما اينطـور نيسـت   مي وضعيت جهان نيز چون بهشت. يافتگان
مـن  "سـؤالِ مهـم   . خـود بيمـاري اسـت   . اين فكر، درمـان نيسـت  . برگرد

بـا  . ددگـر  مـي  شود، بلكه بـا حـلِ تفكـر ميسـر     نمي با تفكر حل "كيستم
با جريان يافتن هشيارانه . شود مي حضوري زنده داشتن در هستي، روشن

يعني من رفتم در چهارچوبهـاي  . فكر يعني إنزوا. يابد مي در زندگي پاسخ
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يعنـي  . يعني رفتم كه بـا تصـورات خـودم زنـدگي كـنم     . قراردادي خودم
. نشـخواركنندة گذشـته اسـت   . فكر، تازه نيسـت . خداحافظ جريانِ حيات

ت  ". و قرآن از غذاي مرده بر حذر داشـته اسـت  . ذايش مرده استغ رِّمـح
 تو آنگاه كـه بـا تصـورات خـود سـير     ! مگر به قدر ضرورت. "عليكم الميتَه

منقطـع شـده    "حال"ارتباطت با . كني از واقعيت حيات دور افتاده اي مي
هـر كـه در   . فكر، بيداري نيست؛ يك خواب مغناطيسيِ مرگ زاست. است
فكر، ضد هشـياري  . نكته را درياب. نيست در خواب مغناطيسي استحال 
ايـن اشـتباه را بسـياري مرتكـب     . فكر حتي از جنس آگاهي نيست. است

اين فكر يك شبكة . در دام فكر نيفت. شدند و در منجالبش به دام افتادند
 عنكبـوتي كـه شـيرة وجـودت را    . تارعنكبوتي مرگبار و زندگي گير اسـت 

. و بسـياري را در حـال مكيـدن اسـت    . ي را مكيـده اسـت  بسيار. مكد مي
. "حركه العقلِ بينَ المعلـومِ و المجهـولِ  "فالسفه در تعريف فكر آورده اند 

با دانستگي هاي . بفهم كه فكر با گذشته در ارتباط است "معلوم"از كلمة 
. ريشـه اش آنجاسـت  . خـورد  مـي  از پستان گذشته شير. قبلي مراوده دارد

هـم اكنـون   . آگاهي، زنـده اسـت  . از جنس آگاهي نيست. ه نيستپس تاز
گفته شد كه فكر، اولين عالَمي  "هفت عمق آگاهي"در . زنده و تازه. است

. ماندن در آن جايز نيسـت . است كه سالك بايد به سرعت از آن گذر كند
سـاعات  . گـويم  مـي  دانم از چه سـخن  مي .فهم آن و گذر از آن مراد است

نـه  . عمرم را با آثار متفكران و عارفان نظري، سپري نموده امعديده اي از 
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براي اينكه واژه ها و اصطالحات شان را حفظ كـنم و بـه ايـن و آن فخـر     
براي آنكه با زواياي ديد هاي مختلـف  . بفروشم، براي اينكه بدانم و بگذرم

بـدانم و   تا نظريه ها را. بينند مي را چگونه "هستي"ببينم آنها . آشنا شوم
دورشـان  . بگيرم و به نيكي از آنهـا گـذر كـنم   . از دانستگي شان رها شوم

من خود . زيرا آنچه را كه بفهمي از آن آزاد خواهي شد. آزاد شوم. بيندازم
بايد آن را همانگونه . زيرا هستي نياز به نظريه ندارد. هيچ نظريه اي ندارم

هر نظريـه اي تـو را   . نهمي. كه هست به تمامي دريافت كرد و همراه بود
كـارِ فكـر و   . اندازد مي از تماميت زندگي. كشد مي به بند. كند مي محصور

قدسيت آن كسي دارد كه بي . زندان ساز است. نظريه پردازي همين است
. اهل توصـيف نيسـت  . گرفته است "سبحان"رگ و ريشه از . نظريه است

سـالك واصـل،   . ي استذكر چنين كس "سبوح قُدوس". اهل زندگي است
اهـل فرمـول   . او يك دريافت كنندة تمـام اسـت  . باز است. بي نظريه است

هشيار كسي را گويند كه نظريه پـردازي هـا را پشـت    . بندي اسرار نيست
او با چشماني . شود مي به چنين كسي اطالق "متوسم". سر گذاشته است

. با آن همـراه اسـت  كند و  مي بدون قضاوت، حيات را رصد باز و با نگاهي
و هـر كـه اصـل پـيش     . زيرا اصل پيش اوست. كند نمي باال و پايين فرقي

و اين روند است كه به تفكـرِ متعـالي   . اوست اگرچه پايين باشد، باال است
. ، غير از اين تفكرِ معمول و متعـارف اسـت  "تفكر متعالي". شود مي منجر

ضوع تفكر يكجا حضـور  در تفكر متعالي، تمام آگاهي هاي الزم در باب مو
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زيـرا قضـيه در   . موارد غير ضروري و غير مـرتبط، دخيـل نيسـتند   . دارند
 همـان چيـزي كـه ذهـن معمـول از آن سـر در      . افتـد  مـي  اتفاق "حال"

تفكر متعالي، يك فضيلت است و تفكـر معمـول، يـك بيمـاري     . آورد نمي
. كسي كه خالي شده اسـت . فهمد مي و فرق آنها را فقط يك سالك. است

 .اهل راه است

 "چيـزي "به خودت لطف كن و امسال بـدنبال  . اكنون شبهاي قدر است"
اكنـون  . بوده اي و دورِ خود را شلوغ كرده اي "چيز"عمري بدنبال . نباش

. سبك كن. خود را خالي كن. را بخواه "نه چيز"امسال . وقت خلوتي است
راي چيـزي  ب. همه چيز هست. و زندگي كن. نفس بكش. و به روي آب بيا

در اين شبهاي قـدر بـراي خـود نقشـه نكـش، آرزو      . "اين پا و آن پا نكن
آنطـور كـه   . ، زنـدگيت را طراحـي كنـد   "مطلـق "بگـذار آن  . پروري نكن

  .پرند مي "ناشناخته"به . شب قدر سالكان اينگونه است. بخواهد
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درست است، با قرباني، بـه  . چه تعبير لطيفي. قرباني را قُربِ آني گفته اند
قربـاني،  . شوي مي واصل. رسي مي .شوي مي نزد يك. شوي مي آني نزديك

آن . هر كه به جايي رسيد با قربـاني رسـيده اسـت   . يك عبادت تمام است
ن گـاو و گوسـفند   بدنبال سـر بريـد  . تصور ابتدائي را از قرباني كنار بگذار

اگر نكته را بگيـري راه  . مفهوم قرباني بسيار فراتر از اين حرفهاست. نباش
در اين جهـان آفـرينش، ورود بـه مرحلـة     . رشد را بر خود آسان كرده اي

آوري  نمـي  بدسـت . فراتر ممكن نيست مگر اينكه مرحلة قبل قرباني شود
 جوانـه . شده باشـي شوي مگر آنكه خالي  نمي پر. مگر آنكه از دست بدهي

شـوي   نمـي  پيـر . زني مگر آنكه دانه ات در خاك مضمحل شده باشد نمي
اين رونـد قربـاني گـرفتنِ طبيعـت     . مگر آنكه جواني را تقديم كرده باشي

نخود، تا در ديگ نجوشد و در دل انسان جـاي نگيـرد، تبـديل بـه     . است
ر دروازة بيـنم كـه بـر سـ     مـي  كساني را. تا ندهي نگيري. شود نمي انديشه

شوند چون حاضر به دادن چيزي نيستند حاضر  نمي وصلند اما هرگز وارد
هر چنـد  . رسند هر چند كه بر دروازه اند نمي به قرباني دادن نيستند پس
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كني به واقـع جـا را    مي آنگاه كه تعلقي را قرباني. قدمي بيش نمانده است
ت، سنگين است، انساني كه پر اس. براي آمدن چيزي فراتر خالي كرده اي

اگر هم بيايد بي آنكه بفهمد از كنارش گـذر  . لطيفي بسويش نخواهد آمد
زيرا چنين انساني در خواب سـنگين اسـت پـس بركـاتش را     . خواهد كرد

بزرگي گفته است، انسان براي رسـيدن بـه   . يكي يكي از دست خواهد داد
يـزي  يا بايد خود پادشـاه باشـد كـه چـون چ    . حاجات بزرگ، سه راه دارد

بخواهد زمين و آسمان دست در دست هـم دهنـد و فرمـانش را اطاعـت     
كه البتـه گـدايي، آمـد و    . يا بايد گدا باشد و دست گدايي دراز كند. كنند

و ايـن راه  . و يـا بايـد قربـاني دهـد    . نيامد دارد و قطعيتـي در آن نيسـت  
داني كه پادشاه نيستي، گدايي هـم تـا بحـال     مي وقتي. فرهيختگان است

پـس تـا ديـر    . قرباني كـردن اسـت   ردت را دوا نكرده، معلوم است راه تود
. آمـوزم  مي من به تو قرباني كردن را. قرباني كن. نشده به راه خود باز گرد

و اگر اهل قرباني نيستي، با مـن  . برم مي مرحله به مرحله تو را به قربانگاه
  .دوستي مكن و نزدم ميا

اين هستيِ كل، اين هر آنچـه كـه هسـت،     آنگاه كه نزد پيرم، قرآن زنده،
كنـد،   مي پير، اولين كاري كه. و دادم. رفتم ميدانستم كه بايد سر را بدهم

. كنند نمي تا سر ندهي تو را قبول. كند مي قرباني اش. برد مي سر سالك را
ايـن سـر   . اين سنت ديرينه است و در اين سنت، تغيير و تبـديلي نيسـت  

خداحافظي بـا  . اين يعني توقف ذهن. كند مي رهادادن تو را از شر خودت 
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سـكنا  . رهايي از برداشـت هـا  . دور ريختنِ خوانده ها و دانسته ها. گذشته
و آنگـاه كـه واصـل    . تسليم محض. پذيرشِ موت. در بي خواهشي گزيدن

  .و اين يعني رهايي. شدي، پير إذن گذر از وجودش را خواهد داد

دن نيستي و ميخواهي محفوظاتت را از هر اما براي تو كه هنوز اهل سر دا
دست كه باشند حفظ كني، قرباني هـاي كـوچكتري اسـت شـايد از ايـن      

اگر چيزي خواستي ابتدا جايش . رهگذر بتواني به قرباني بزرگ دست يابي
چيزي از وجودت، چيزي از متعلقاتت، صـفتي از اوصـافت را   . را خالي كن
. هـم وزن و هـم سـنگ   . واسته باشـد قرباني بايد متناسب با خ. قرباني كن

چنانچه ارزش قرباني كمتر از خواسته ات باشد قطعيـت كـار را مخـدوش    
 هستي هوشمند است و كسـي . كرده اي و بسيار بعيد است به مراد برسي

 دهـي و هـم ارزش آن، چيـزي    مـي  چيـزي . توانـد بـه او مكـر بِـورزد     نمي
 هر دو سو از آن منتفـع  اين تعامل، يك موازنة عادالنه است كه. گيري مي
كني، هستي نيـز   مي دهي و خود را خلع يد مي به هستي چيزي. شوند مي

اگـر  . كنـد  مـي  هم سنگ داده ات، آن چيزي را كـه مـراد توسـت تقـديم    
باشـد قربـاني اش    "خليل"ابراهيم دوستي خدا را خواهان شود و بخواهد 

اگـر  . زيرا خواسته عظـيم اسـت   .است "ذبح عظيم". مرغ و خروس نيست
هابيل و قابيل، تقرب به خدا را خواهانند، قربـاني يـي منصـفانه بايـد، تـا      

 بـرد و پذيرفتـه   مـي  هابيل ارزشـمندترين مايملـك اش را  . پذيرفته گردد
زيـرا تناسـبي   . شود نمي و قابيل مشتي گندم پوسيده، و پذيرفته. شود مي
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وماني بـه فقيـري داده اي انتظـار    اگر چند ت. بين خواسته و قرباني نيست
نخـواه كـه سـر    . ايـن قربـاني آن نيسـت   . نداشته باش سرطانت زائل شود

حوزة قرباني بسيار دقيق و در عـين حـال بسـيار    . كائنات را كاله بگذاري
تـو بايـد ابتـدا    . نكتة ديگر اينكه تو بايد آغـاز كننـده باشـي   . كارآمد است

 ند وقتي حاجتم روا شد ايـن كـار را  گوي مي بسياري. قرباني را تقديم كني
ر از شـك و ترديدنـد    . اين انديشة سوداگران است. كنم مي كساني كـه پـ .

اينگونه افـراد بهتـر   ! ميترسند مايملك موهوم شان را به هيچ و پوچ ببازند
است به طرف قرباني كردن نيايند زيرا انديشـه اي كـه از اول خطاسـت و    

يـا مردانـه بـا    . وادي موفق نخواهد بود ريشه در شك و ترديد دارد در اين
روي و بركات  مي شوي يا رد كارِ خود مي اين هستيِ هوشمند وارد معامله

يقيني . در بطن اين امتحان، ايمان نهفته است. كني مي قرباني را فراموش
  .سرشار

اگر . بهترين قرباني ها نزد خداوند، قرباني كردن صفات پليد و رذيله است
بـراي  . حسد، كينه و دروغ را قرباني كني شـاهكار كـرده اي  بتواني طمع، 

آنان كه مايملكي براي قرباني ندارند، . چنين انساني باالترين پاداشها است
و جا را براي نزول خيرات و بركات، بـاز  . اين اوصاف ذميمه را قرباني كنند

هرچه  به. و آنان كه چيزي دارند بايد از تعلقات شان بدهند. و بازتر نمايند
و بـا  . تعلق بيشتري داشته باشند آن از نظر قرباني كردن ارزشمندتر است

توانند بفهمند كه تناسبي بين خواسـته و   مي رجوع به خودشان به راحتي
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و چنانچه از نـزد خـود افزونتـر كننـد قطعيـت را      . قرباني هست يا نيست
أن تـأجرني ثمـاني حجـج فـإن أتممـت عشـراً فمـن         ". محرز كرده انـد 

را كه هشت سـال بـود از   ) ع(تعهد خدمتش به شعيب) ع(موسي. "ندكع
او . نزد خود به ده سال افزون كرد و آنگـاه فـارغ از هـر بـدهي، رهـا شـد      

  .ي را كه خواسته بود قيمتش را به نيكي پرداخت"خير"

گـاه  . كنـد  مـي  گاه انسان موقعيتي را براي نيل به موقعيتي ديگر قربـاني  
و گاه منيت و نفس اماره را كـه ايـن   . گاه قدرتي را. اگاه مقامي ر. لذتي را

 و البته به ندرت مرداني اند كه خود را به قربانگـاه خـدا  . ارزشي وافر دارد
. اينان اولياء خداينـد . برند تا هر آنچه اراده كرده است به انجام برساند مي

اما ديگراني كه اهل قرباني نيستند، مفت خـواه و مفـت خورنـد، و حاضـر     
يستند آنچه را كه از اين هستيِ هوشمند گرفته اند حتي اندكي از آن را ن

آن هم بـراي آرامـش خـود قربـاني كننـد در پـايين تـرين ردة انسـانيت         
اينان . و بدون شك ازمنة سختي را پيش رو خواهند داشت. قرارگرفته اند

 نقـدا پرداخـت   كساني اند كه قيمت هـر جيفـه و هـر آشـغال ديگـري را     
اما حاضر نيستند براي رهايي از رنـج ديرينـة خـويش كمتـرين     كنند  مي

هر چند هسـتي بـه موقـع همـة امانـاتش را      . بپردازند بهايي را به هستي
اينان با قرباني و مفهـوم بلنـد آن بيگانـه انـد و نسـبت بـه       . خواهد گرفت

 طلبـد، توفيـق   مـي  راه قربـاني، لياقـت  . نزديكترين راه معالجه شان كورند
  .راه قرباني راه جوانمردان و فتوت مندان است .خواهد مي
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اكنون . تا بحال در هر مجال و هر مقال از آگاهي و ارزش آگاهي گفته شد
مرتبتي . بايد گفت؛ مرحله اي است متعالي كه بايد آگاهي را هم رها نمود

در ايـن مرحلـه   . است در سلوك كه آگاهي خود مانع و حجـاب راه اسـت  
پـس ايـن   . ته اسـت آنكه بر اساس آگاهي و دانستگي هايش كار كند، باخ

ديگراني كه از مرحلة آگـاهي و دانسـتگي عبـور    . مقال از آنِ خاصان است
ايـن مـتن از   . حتي آن را نخوانند. نكرده اند؛ نبايد به اين متن توجه كنند

گـذر از  . آنِ كساني است كه آگـاهي را شـناخته و از آن گـذر كـرده انـد     
ر سكوت محض آگاهي مختص كساني است كه توقف ذهن را آموخته و د

به بيان ديگر از هر ذهنيت و هر برداشـتي خـالي گشـته    . سكنا گزيده اند
توانند و نبايد به آگـاهي   نمي جز اينها ديگران. و يك مشاهدة ناب اند. اند

زيرا هنوز پر از ذهنيات . برايشان خطرناك و مخرب است. بي توجه باشند
اينهـا  . و پراكنده انـد و پر برداشت هاي مختلف و پر از دانستگي هاي ريز 

پس همچون گذشـته  . خالي نشده اند. به خأل نرسيده اند. تزكيه نشده اند
 كه البتـه ايـن را سـلوك   . بايد بر اساس آگاهي و معلومات شان كار كنند
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اما آنكه به خالي شدن دسـت  . پس از چرخة سالكان خارج اند. گويند نمي
ا داشـته، يعنـي در   يافته، يعني شجاعت دور ريخـتن دانسـتگي هـايش ر   

سكوت همه جانبه و در مركزيـت خـود آرام گرفتـه، دگـر نـه در انديشـة       
كارِ درست در ايـن مرحلـه همـين    . آگاهي است و نه در انديشة جذب آن

زيرا چنين سالكي، در آگاهي مطلـق غـرق گشـته    . است و جز اين نيست
وحـدتي  . اسـت  "كل من كـل "و اين غرق گشتگي  خود رابطه اي . است

اينجـا  . زيرا ذهني نيست كه بخواهد توضيح دهد. ير قابل توضيح ذهنيغ
فعـلِ  "هـيچ توضـيحي نـدارد و فقـط     . از فرط نور، تاريـك تاريـك اسـت   

اينجا، در ايـن مرحلـه، فعـلِ خودانگيختـه، خـود،      . ماند مي "خودانگيخته
فعـل، آگـاهي    خـود . نه اينكه آگاهي قبل يا بعد از آن اسـت . آگاهي است

تنهـا  . اين مرحله را فراتر از آگاهي گويند. بي ذهنيت و بي برداشت. است
هر چيزي جز تسليم . نيروي جلو برنده در اين مرحله، تسليم محض است

تو خود را چون گلي بي شكل، به دسـت  . محض، مخرب و بازدارنده است
با فهـم ايـن   . تجزيه و تحليل را فراموش كن. هستي سازِ بزرگ سپرده اي

. دهـي  مـي  نخواه كه بفهمي كه از دسـت . چيز و آن جزء، خداحافظي كن
با كـل، همـة   . اگر به اين لحظه بچسبي، آن لحظة ديگر را از كف داده اي

و . شوند اگر تو با كـل باشـي   مي جزءها، خود با تو هماهنگ. جزءها هست
شـدي و  اگر بـه ايـن مرحلـه وارد    . كل، فراتر از آگاهي هاي ذهني توست

خلسـه اي  . مقام كردي، همواره در خلسه اي إعجاب انگيز قرار گرفتـه اي 
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در اين مرحلـه اسـت كـه كرامـات و خـوارق      . كه گفته اند جز اين نيست
هـر چنـد   . داني كه چـرا، فقـط شـاهدي    نمي افتند اما تو مي عادات اتفاق

در بـودن در فـرا آگـاهي، بـا نبـودن تـو       . ديگران آن را از جانب تو بدانند
پـس نفـس كنـار زده شـده     . نكته همين است. گيرد مي خودآگاهي شكل

و تنهـا  . هر خوديتي مضمحل گشته است. ذهن متوقف گشته است. است
  .است بارز شده است "بي خودي"خودمتعالي كه 
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  نور و نار

هـر دو تحـت سـيطرة    . نور از اوصاف لطف خداست و نار از اوصاف قهرش
برخي مسيرشان نوري است و در . كنند مي خداوندند و چون دو بازو عمل

 جمعـي از نـور تغذيـه   . برخي مسيرشان نـاري اسـت و در سـقوط   . صعود
ر گروهـي د . گروهي رشدشان در نور و با نور است. كنند ، جمعي از نار مي

نـار  . نور اسـتحاله اش بـر اسـاس لطـف اسـت و لطيـف اسـت       . نار و با نار
اما هر دو فرمانبرند و بر حكـم ذات حـق   . استحاله اش سوزنده و گدازنده

امـا در  . هر دو خادم هستي اند و هستي خادم هر دو. كنند مي تعالي عمل
امتحانـات و فتنـه هـا    . اين جهان، بسياري نور و نارشان عجين شده است

و تكليف شان روشـن شـود   . براي همين است تا نور از نارشان مجزا گردد
هـر كـه   . ميخواهند لطيف شوند يـا ثقيـل بماننـد   . كه عازم قهرند يا لطف
 "النقَأيّه الـثَ ". چه ارگانيك باشد و چه غيرارگانيك. اينجاست ثقيل است

اسـفل  "اينجـا  . كنـد  نمـي  فرقي. در سورة رحمن، خطاب به اين دو است
هر كه اينجـا آمـده ثقيـل    . 1"ثم رددناه أسفَلَ السافلينَ". است "السافلين
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ثقيـل،  . چه كوه، چه الكترون هر دو ثقيل اند. بزرگ و كوچك ندارد. است
اينجـا نـار حـاكم    . ناري است. كند مي حرارت توليد. اصطكاك بسيار دارد

اگر اين نار . حرارت دارد. بدن تو با نار زنده است. رشدش با نار است. است
اگـر ايـن   . كار تو نيز در اين سطح از هستي با نار است. نباشد، مرگ است

جريان خـون تـو، سـوخت و    . رود نمي انرژي حرارتي نباشد كاري از پيش
 آيـا هنگـامي كـه سـرت داغ    . ساز بدن تو، حتي تفكر تو همه با نار اسـت 

ا نار بر عهـده  مسئوليت اين سطح از زندگي ر! كند، نكته را گرفته اي؟ مي
اينجا رتبـه اي از نـار كـل    . تمامي موجودات زنده با اين نار زنده اند. دارد
يـا مالـك    "خطـاب . و نار مالك ايـن جهـنم دره و دركـاتش اسـت    . است
همـه بايـد    و. از اوسـت  "ألتهل إمـتَ "سؤال . در قرآن، به اوست "جهنم

ـ  و". بدان وارد شـوند  نكُإن مـ م ا گ و كوچـك، بـدون   از بـزر . 1"هـا دا وارِلّ
كه شـده  . چه پيامبران چه اولياء و چه عوام، همه بايد وارد شوند. استثناء

. ماننـد  مـي  كف ها كه بروند، زبـده هـا  . اينجا كورة خالص سازي است. اند
خدا هم نـار دارد هـم   . 2"كلَّ شَيء هالك إلّا وجهه". زبده ها  وجه اهللا اند

طي مسير نار تا نور، سـلوك  . "ناراهللا"م است ه "نوراهللا"در قرآن هم . نور
نور .  و طي مسير نور تا نار، هبوط است و جهنم. است، گذر از جهنم است

اگر نـار، ايـن عـالَم اول اسـت،     . پنج رتبه. و نار فقط پنج عدد فاصله دارند
نور، عالَم پنجم، يا اليه آگاهي پـنجم اسـت كـه وصـل بـه آن بـا سـلوك        
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ايـن عـوالم را در مقالـة    . (لَمي است فراتر از ذهـن و آن عا. امكانپذير است
رجـوع شـود بـه    . شرح داده ام و نياز به تكرار نيسـت  "انسان و آسمانش"

بـراي همـين   . اينجا در عالم نار، تضاد حـاكم اسـت  ). كتاب كلمات باراني
جنـگ  . اينجا جنگ أذهان است. بيني مي است كه جنگ و درگيري بسيار

. كننـد  مـي  درگيريها، نار را بيش از پيش تغذيه انواع جنگها و. ذرات است
آيند تا ذرات نـورانيِ   مي اساتيد بزرگ به عالم نار. سوخت نار با تضاد است

ايـن رسـالت   . دانند خالصي بخشـند  نمي به دام افتاده اي كه راه خروج را
ذرات نــوراني بايــد بــه . اصــل ماموريــت شــان همــين اســت. شــان اســت

نها حامل حياتند و براي دوره هاي ديگـر كـاربرد   آ. جايگاهشان باز گردند
در قرآن  "سلطان". گيرد مي پايان هر دوران اين روند شتاب. حياتي دارند

بدون وجود سلطان، عروج و نفـوذي در  . 1"ال تَنفُذونَ إلّا بِسلطان". اينانند
يخـرِجهم  ". بـرد  مي ولي يا همان سلطان، به عالَم قدرتمند نور. كار نيست

الي النُورم زيرا دوگانگي نيست. در عالم نور، تضادي نيست. 2"نَ الظُلمات .
بهشـت بـه ايـن    . آنجـا بهشـت اسـت   . پس جنگ و درگيري وجود نـدارد 

گويـد در آن كيفيـت،    مـي  وقتي قـرآن . "سالماً سالماً". گويند مي كيفيت
آنچه بخواهيد و آنچه اشتها كنيد مهياست پس حرص و طمع نيـز وجـود   

و بهشت كيفيتي عـاري  . يرا حرص و طمع  خود باعث درگيري اندندارد ز
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ـ  يـلَ ق". برخي از همين جا در بهشت انـد . از تضاد و درگيري است  لِادخُ
نَّالجو پس از مرگ جسـماني شـان نيـز    . اين كيفيت را با خود دارند. 1"ه

بهشت وجودشـان  . اينان خود بهشت اند. برند مي همين كيفيت را با خود
براي همين است كه وقتي به يكي از اينان برمـي خـوري آرامشـي    . است

 اينـان از چشـمة خـويش   . گيـرد  مي مسحور كننده سراپاي وجودت را فرا
پس نگاهشـان بـه   . نوشند و در بوستان اليتناهي خويش سيرمي كنند مي

 اگـر اينـان إذن شـفاعت داشـته    . اينان به وفور دارنـد . دست كسي نيست
البتـه اگـر   . توانند كسان ديگر را به بهشـت خـويش وارد كننـد    مي باشند

براي همـين اسـت كـه    . كند چنين كاري است مي كاري كه پير. بخواهند
طلبند نـه سـاز    مي اينان هم جنس خود را. پذيرند نمي پيران هر كسي را

وجـود اينـان را   . كنند مي پس حامالنِ ذرات نوراني را جمع. ناهماهنگ را
نيز گفته اند چون نجات از اين آشوب معنوي  فقـط بـا  وجـود     "فينهس"

  .روح نوراني امكانپذير است

مرحله به مرحلـه  . گذر از عالم نار به عالم نور يك سير لطيف سازي است 
آنگاه كه در راهي، هر ماجرا و حتي هرمصيبتي  . گردي مي لطيف و لطيفتر

آن نـور در روح  . شـوي  مـي  زديكتـر كند و اينگونه به نور ن مي تو را لطيفتر
چون قله ايست كه گرداگرد آن را مه يـي غلـيظ   . آنجا مستتر است. است

اين سـفر از خـود   . بايد به صعود ادامه دهي. نبايد بترسي. فرا گرفته است
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اليتنـاهي  . خودي كه فراتـر از ذهـن اسـت   . به خود متعالي. به خود است
نخـواه كـه   . آنجا خانـة توسـت  . رياباز ذهن بگذر و روح نوراني را د. است

. به ذهن باز نگرد. كني مي تحليلش كني، نخواه كه تفسيرش كني، سقوط
يك پير راستين، تو را چنـين  . برد مي جريان ربوبي، تو را به چنين سفري

و در خوديت مقدس . به خانه برگرد. داستان همين است. كند مي استحاله
. براي همـين افسـرده و ملـولي   . اياينجا تو گم شده . خويش سكنا گزين

اينجا خانـه تـو   . شود مي براي همين گاه و بيگاه اشك از چشمانت سرازير
. آگاهانـه بـه خانـه برگـرد    . دست پر به خانه برگرد. به خانه برگرد. نيست
گذرد  مي پس براحتي از عرضيات. را دريافت، جاودانه شد "نور روح"آنكه 

نيـاز بـه   . ديگر نياز به سفر نيسـت . اوست اصل پيش. زيرا اصل را داراست
از تو فرد ديگـري   "نور روح". هر جستجويي بي معناست. جستجو نيست
آن . دگـر ذهـن، رب تـو نيسـت    . تو آن خمودة قبلي نيستي. ساخته است

اتفاق افتـاده   "روح زايي"و اينگونه . تو مظهر اويي. اليتناهي  رب تو است
ت  . پيش از اين تو مـرده بـودي  . تاز اين پس او سكان دار توس. است ميـ
ن كـانَ ميتـاً     ". نور را كه دريافت كني تـازه زنـده شـده اي   . بودي مـ أ و

را  "نـور  "و آنكـه بـه او  .  1"فأحييناه و جعلنا لَه نُوراً يمشي بِه في النّـاسِ 
ن   "! ندهند هيچ نوري ندارد مـ نُوراً فَمـا لَـه لِ اهللاُ لَهجعن لَم يم 2"نُـورٍ  و .
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ايـن نـور   . يك مردة متحرك بيش نيسـت . چنين كسي كارش تمام است
حيات بخش، اين نور آگاهي بخش، چنان مهم و ضروري است كه آنها كه 

ربنا أتمم لَنا  "به رمز و راز وجود آن پي برده اند همواره دعايشان اينست 
ان تمـام نورشـان را   هشيار. پروردگارا نور ما را به تمامي ارزاني دار 1"نُورنا

. تو نيز به اندك آن راضي نشـو . شوند نمي به اندكي از آن راضي. خواهانند
حتي خدا به واسطة ايـن  . اين نور مايه هدايت است. تمام آن را طلب كن
 و اين نور وقتي. 2"يهدي اهللاُ لنُورِه من يشاء"كند  مي نور است كه هدايت

متـوقفش كـرده   . دود كشـيده باشـي  آيد كه تو دست از اين ذهن محـ  مي
تسـليم  . در حـال باشـي  . قضاوتها و برداشتها را بدور انداخته باشـي . باشي

 .و چون چنين شود تولدت مبارك. و در يك كالم عبد باشي. محض باشي
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  نه اين و نه آن

از دسـت  . از ايـن دسـت نيسـتم   . نه مرادم نـه مريـد  . نه استادم نه شاگرد
تواند آنكه در عدم نشسته به چنين بازيِ پر تنشي وارد  مي چگونه. ديگرم
چـون در هـيچ باشـم در    . كارگاه حق، در هيچ است و من از آنجايم! آيد؟

از . و نيسـتي اسـت  و حـق فراتـر از هسـتي    . در كارگاه اويم. دستان حقم
. او نه هستي است و نه نيسـتي . كند مي سازد و به هستي روانه مي نيستي

معرفـت بـه او   . آن ناشـناختنيِ بـزرگ  . دانيم چيسـت  نمي همان است كه
. سـت  "ال أدري"اوج حيـرت بـه او   ! چنين است؛ اظهار عجز از معرفت او
 "أدري ال"كالمـت  . سـت  "ال أدري"چه استاد باشي چه شاگرد، مسيرت 

واقـف   "ال أدري"امـا چـون بـه    . جز اين باشد نه استادي نه شـاگرد . ست
و چون به خود بيني باز گردي . شدي استاد بزرگي، بي آنكه خود را ببيني

چـه  ! امـا بـه عـدم نشسـته كجـا خـود را بينـد؟       . از ذره اي بي مقدارتري
  .هم نيست "خود ديدني"پس . كسي نيست! ديدني؟

. در عدم خويش. فقط باش. نه استاد باشي نه شاگرد مرحله ايست كه بايد
بـه  . از همـه بگـذر  . بازي هـيچكس را مخـور  . در اليتناهي بي مرز خويش
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اگر نكته را بگيري به مقام سـكوت  . "يلَمو اصفَحِ الصّفح الج". نيكي بگذر
نخـواه  . نخواه كه كار بزرگ كنـي . نخواه كه تاثيرگذار باشي. نائل آمده اي

كـار بـزرگ و   . اينهـا همـه بـازي شـيطان اسـت     . اي بزرگ رسيكه به ج
آورند كه تو بـه نيسـتي وارد    مي مقامات معنوي و تاثيرگذاري آنگاه سر بر

  .در سكوتي همه جانبه. در عدم. در كارگاه خدا باشي. آمده باشي

لَم اصـغر  و نه شاگردم، كه چگونه آنكه عـا . دانم نمي نه استادم، كه چيزي
آنگاه كـه  ! تواند شاگرد باشد؟ مي است و همة آگاهيها در او گرد آمده اند،

زيـرا بـه   . و آنگاه كه بي خودم، شـاگرد  نـي ام  . دانم نمي به خودم، چيزي
. فقط آگاهي اسـت . آگاهي هست. چون سؤالي نيست. دانستن نياز نيست

آنگـاه كـه   . تيكي اسـ . پس باز نيستم زيرا آگاهي، يگانه و يكپارچه است
. كشم مي نيستم و بي خودم، گويي مسئوليت عالَم، همة امانات را به دوش

و آنگاه كه با ذهنم و با خود، مسئوليت حتي ارزني را نپـذيرم، چـه بـاري    
بي ذهني است جز اين بود هـيچ   "هوالًلوماً جظَ"مراد از . طاقت فرساست

تگي و تـاريكي، اتفاقـات   در اين ندانسـ . پذيرفت نمي انساني أمانات الهي را
حتـي  . اينجا كارگاه خداست. شوند مي بارهاي بزرگ جابجا. افتد مي بزرگ

  .آفريند مي شما را در تاريكيهاي سه گانه

جائي است فراتـر از ايـن دو كـه    . نه دنبال هستي باش و نه در پي نيستي
نه اين هستي غايت است و نه آن . غايت آنجاست. يابد نمي ذهن هرگز در

بي زادي و بي مرگـي فـراي ايـن دو    . نه زاد اصل است و نه مرگ. ستيني
  .به سكوت بزرگ هجرت كن و يك مشاهدة ناب باش. است
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اسـت، ايـن    "تـالش "اگر معنـاي ظـاهرش   . مغز جهاد، تسليم بودن است
بـي  "تالش براي نائل شـدن بـه   . تالش براي رسيدن به مقام تسليم است

. سلوك تو براي رسيدن به تسليم محض و بي تالشي است. است "تالشي
همـين   به واقع تنها تالشِ حقيقي و بزرگ. و اين خود تالش بزرگي است

مجاهد كسـي اسـت كـه تسـليم     . شود نمي و هر كسي به آن موفق. است
. تسليم اسـت . او در اختيار است. از خود سخن و فعلي ندارد. محض است

او ذهـن خـود را در بـي    . كنـد  مـي  است كه از طريق او عمـل  "حق"اين 
ايـن  . اسـت  "فـي اهللا "اين كـار يـك مجاهـد    . تالشي متوقف نموده است

قَّ جِهـاده   "سالكان حق است  خطاب قرآن به ي اهللاِ حـ وا فـدايـن  . 1"جاه
در راه ( "فـي سـبيل اهللا  ". در خداسـت . توجه كـن . است "في اهللا"جهاد 
. اين در خداسـت، آن در راه خداسـت  . چيز ديگر و جاي ديگر است) خدا

لقاءش صورت نگرفته . آنكه در راه خداست هنوز به خدا نائل نگشته است
امـا ايـن در عمـقِ بـاطن     . نكته را بگيـر . درون نيامده استهنوز به . است
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يك سالك واصل، در ايـن تسـليم، در   . نگاهش به خود متعالي است. است
گويي او سـاكن و ثابـت اسـت و ايـن     . اين بي تالشي، مستقر گشته است

تمام تـالش او، تـداوم ايـن بـي تالشـي      . گردد مي جهان است كه بدور او
و ايـن جهـاد   . به اين بي تالشي آگاهانه نائل شـود او تالش كرده تا . است

. زيرا در اين روند، نفس، اين ذهنِ مخبط منكـوب شـده اسـت   . اكبر است
حركتـي از خـود، از   . مجاهد، حرفي از خود نـدارد . نيست كه فرمان براند
او بـي  . اسـت  "مطلـق "او كامال در اختيار . كند نمي نفس، از ذهنش بروز

فعـل؛ از آنِ  . شش، ماندن در اين كيفيـت اسـت  بزرگترين تال. تالش است
آنگاه كه تير انداختي، به واقع "گويد  مي براي همين قرآن. است "مطلق"

ذهن . زيرا در اين كيفيت، نفسي وجود ندارد. "تو نينداختي، خدا انداخت
او همـواره  . فهمـد  نمـي  انسـان معمـول ايـن نكتـه را    . كامال متوقف اسـت 

پراكني و ايده سازي و جابجا نمودنِ اين و  خواهان جنب و جوش و سخن
جهاد از منظر انسان معمـول، كشـتن   . آن و حذف و اضافه و دخالت است

تالش براي تثبيت . محو اين يكي و اثبات آن ديگري است. اين و آن است
اما از منظر سالك في اهللا، تسليمِ محـض حقيقـت   . برداشت خودش است

جهـاد او،  . بـي نظريـه اسـت   . داشتي نـدارد او از خود بر. بودن، جهاد است
جريـان  . تالش او، همواره اينست كه تسليم جريـان بـزرگ هسـتي باشـد    

ربنَا الَّذي أعطـي كُـلَّ   "زيرا اين جريان است كه هدايت شده است . حيات
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را كه خدا خلـق نمـوده در جريـان هـدايت      آنچه. 1"شَيء خَلقَه ثُم هدي
بـه واقـع تنهـا مسـير درسـت و      . در مسير درست اسـت  "كل"اين . است

  .ساز ناهماهنگ نيست. همراه است "كل"او با . تضمين شده همين است

معنايش همين . و حج، عين سلوك است. اين آخرين آية سورة حج است 
ي      و جاهدوا في اهللاِ حقَّ جِهاده هو".است لَ علـيكم فـ عـاجتَبـاكم و مـا ج

الدينِ من حرَجٍ ملَّه أبيكم إبراهيم هوسماكم المسلمينَ من قَبلُ و في هذا 
    لوه وا الصـعلي النّـاسِ فَـأقيم كونَ الرَّسولُ شَهيدًا عليكم و تكونُوا شُهداءيل

   عموالكم فَـن وا بِاهللاِ هـو مـمو اعتَص النَّصـير    وءاتُواالزّكوه عـمولَي و ن 2"المـ .
تالش در خدا چنان كنيد كه حقِ جهادش را بجا آوريد، چه او شما را به (

ايـن  . در دين براي شما سختي ننهـاده اسـت  . اين كار انتخاب كرده است
اوست كه شـما را چـه از قبـل و چـه اكنـون،      . آيين پدرتان ابراهيم است

ه و الگوي شما باشد و شـما نيـز   تسليم شدگان ناميده است تا پيامبر، گوا
پس نماز إقامه كنيد و زكات بدهيد و به خدا توسل . گواه و الگوي مردمان

كنيد كه او دوست و تكيه گاه شماست و چه دوسـت خـوبي و چـه يـاور     
حـقِ جهـاد،   . اين آيه، حقِ جهاد را به نيكي بيان كـرده اسـت  ). خوبيست

 ون و چـرا بـراي كسـي   جـاي چـ  . يعني يك جهاد كامل، جهادي به تمام
حـرف از  . در حقِ جهادش، حـرف از كشـت و كشـتار نيسـت    . گذارد نمي
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سخن از . سخن از تسليم محض و همه جانبه است. سختي و تنگنا نيست
يـك مراقبـة تمـام    . و مشاهده، نگاه بي قضـاوت اسـت  . مشاهدة ناب است

يا آ. سكنا در يگانگي. يعني يكسان نگريستن. "صلح كل"اين يعني . است
! آيا حقِ جهـادش را بجـا خـواهي آورد؟   ! به اين جهاد، موفق خواهي شد؟

ذهنت ! آيا بجاي پريدن به اين و آن، گريبان نفس خود را خواهي گرفت؟
اگر موفق به ! آيا به پايان سورة حج خواهي رسيد؟! را تسليم خواهي كرد؟

نـي هـا    إقامه صلوه كرده و پرداخت. اين جهاد شوي، عبادت تمام كرده اي
و . تو به خـدا آويختـه و او را وكيـل و كارسـاز  نمـوده اي     . را پرداخته اي

و بياد داشته بـاش كـه همـواره    . خواهي ديد كه او موال و ياور خوبي است
وا  "بايد از بهترين آنچه كه پروردگـارت نـازل كـرده پيـروي نمـود       اتَّبِعـو

  .1"أحسنَ ما اُنزِلَ إليكُم من ربكُم

  

  

  

                                                            
  )همواره از بهترين هايي كه از سوي پروردگارتان نازل شده پيروي كنيد( 55سورة زمر آية  - 1
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    يك افسانة قديمي

در اقوال بزرگان آمده است كه در روزگـاران خيلـي دور، در شـرق كهـن،     
از آنجا كه اين جـادوگر بسـيار   . جادوگري بود كه گوسفندان بسيار داشت
اي بـه دور   كـرد و نـه نـرده    مـي  خسيس و طماع بود؛ نه چوپاني استخدام

ن نيـز بـه   پـس گوسـفندا  . كشـيد  مي چريدند، مي مرتعي كه گوسفندانش
 اي بـه دام  شـدند و گـاه در حفـره    مـي  رفتند، گاه گـم  مي مناطق جنگلي

كردند زيرا فهميـده بودنـد كـه جـادوگر،      مي البته گاه نيز فرار. افتادند مي
. خواهـد و ديـر يـا زود سـالخي خواهنـد شـد       مي پوست و گوشت آنها را

ان را او همـة گوسـفند  . اي انديشيد جادوگر چون وضع را چنين ديد، چاره
اول از همه بـه آنهـا تلقـين كـرد كـه      . به خواب مصنوعيِ عميقي فرو برد

بعد به آنها تلقين كرد كـه وقتـي پوسـت    . اند ميرند و جاودانه نمي هيچگاه
بلكه حتـي از آن لـذت خواهنـد     آيد نمي كَنند نه تنها دردشان مي شان را

هـا را در  ديگر اينكه تلقين كرد كه جـادوگر اربـاب خـوبي اسـت و آن    . برد
همچنين به آنها تلقين كرد حتي اگـر  . مرتعي چون بهشت رها كرده است

. قرار است براي آنها اتفاقي بيفتد، حاال حاالها نيست، پس راحـت باشـند  
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به برخي تلقين كرد . تلقين ديگرش اين بود كه آنها اصال گوسفند نيستند
تلقين كرد كـه  اي  حتي به عده. به برخي تلقين كرد كه عقابند. كه شيرند

و به تعداد اندكي هم تلقين كرد كه چون او جادوگرنـد و قـدرت   . انسانند
  .ماورايي دارند

پس از اين تلقينات قوي و اين هيپنوتيزمِ عميق، مشـكل جـادوگر بـدون    
 شد، نـه فـرار   مي از آن پس نه گوسفندي گم. كمترين هزينه اي حل شد

 آنهـا بـا هـم در مرتـع    . دشـ  مـي  كرد، و نه هيچگونه اعتراضي شـنيده  مي
  .گذراندند مي شان را با بحث هاي شيرين چريدند و وقت مي

. يـك هيپنـوتيزورِ مقتـدر   . اند اين جادوگر بزرگ را نيروي كنداليني گفته
به واقع نيروي كنداليني آنچنـان كـه برخـي    . توهم بزرگ را او باعث است

داليني، قـوة  كنـ . اند، نه نيروي جسمي است و نه نيـروي جنسـي   پنداشته
اي  كافيسـت تـو را بـه ورطـه    . كنـد  مـي  تخيل است كه قدرتمندانه عمـل 

هـاي عجيـب و ماجراهـاي شـگفت،     بكشاند و بر تو مسلط شود، پس چيز
گـر باشـي تـا از رؤياهـاي      بايـد مشـاهده  . نبايد بترسي. بسيار خواهي ديد
امـا  . واقعيت منطبق بر حقيقت، بعد از اين رؤياهاست. هفتگانه عبور كني

بري، برداشتهايي كه از زمين  مي كه در آن بسر اكنون بايد بداني روزگاري
هاي كهن  و آسمان داري همه در خواب مصنوعيِ عميقِ بجا مانده از هزاره

هيپنوتيزم شـده آن را  . بيني مي جهان آن نيست كه. بدورشان بريز. است
آن ! تيگرف مي كاش نكته را! عصاي موسي كجا عصاست. كني مي دريافت
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 هـا و روابـط شـان بـر تـو نمـودار       تصويري كه ذهن تو از جهـان و پديـده  
آنگونـه  . فقط برداشت توست همـين . كند، نه واقعي است و نه حقيقي مي

ايـن   .پنـداري  مـي  روابط آنگونـه نيسـتند كـه   . كني مي نيست كه دريافت
دنيايي را كـه بـرايش ايـن پـا و آن پـا      . جهان، تو در توست، پر اليه است

اگر حقيقت اش بر مـال شـود حاضـر    . ميكني واقعيتش چيز ديگري است
مـاني زيـرا هيپنـوتيزورِ     مـي  اما با ولع. اي در آن بماني نيستي حتي لحظه

آيـا  . انـد  آدمي را به خواب مصنوعي فرو برده! بزرگ اينگونه خواسته است
بيدار كسـي اسـت كـه بـا     . شود از اين خواب سنگين بيدار شود مي موفق

با همان كه هست رابطه دارد . واقعيت امر روبروست نه با برداشت خودش
آيا آدمي در اين وقت اضافه، در اين اندك باقيمانده، . پندارد مي نه با آنچه

يا همچنان با ذهنيات خويش ! بيدار خواهد شد؟! به بيداري خواهد رسيد؟
ام  براي بيداري، بارهـا گفتـه  ! وي اضمحاللي بدفرجام ره خواهد سپرد؟بس
كـنم و بـاك از    مـي  گويم حتي اگر الزم باشد در هـر مجـال تكـرار    مي باز

. تحقير شدن توسط اين و آن ندارم كه؛ بايد دست از سر اين ذهن برداري
هر پـادز . آورد مي تنها اين خالي شدن، تو را از هيپنوتيزم بدر. خالي شوي

حرف مرا بـا جـان و   . هيچ راه ديگري نيست. هيپنوتيزم، توقف ذهن است
هـاي قـرون    شـدگي  تو فقط اينگونـه از تلقينـات و شـرطي   . دل گوش كن

دانسـتني هايـت را   . ذهنياتـت را دور بينـداز  . شـوي  مـي  متمادي خالص
ا آنجـ . به قربانگاه توهم نرو. تلقينات هزاران ساله را باال بياور. استفراغ كن
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كَنند و جانت را چون گوشت قرباني تكه  مي پوست. كنند مي تو را سالخي
او قرار است سهم خود را از ! شيطان، سهم خود را بر ميدارد. كنند مي تكه

اين قراردادي اسـت كـه در ابتـداي خلقـت بـا خـدا       ! جان آدميان بر دارد
خـدا كسـي نيسـت كـه زيـر      ! و در قرآن مكتوب است! منعقد كرده است

نصيحت مرا بشنو و بدان كه هيچ . اين كالم را جدي بگير! راردادش بزندق
دست از قضاوتها و برداشـتها بِشُـوي تـا ذهنـت     . خواهم نمي پاداشي از تو
تـا ببينـي   . تا از اين خوابِ مصنوعيِ هالكت بار خارج شـوي . متوقف شود

. تا بجاي نشسـتن و خمـودگي آمـادة سـفر شـوي     . آنچه را كه بايد ببيني
آدمي بايـد از هيپنـوتيزم هـزاران    . فري از خود مجعول، به خود حقيقيس

اولـين قـدم   . نقطة شـروع اسـت  . اين شرط اساسي راه است. ساله بدر آيد
اند،  رود كه به او تلقين كرده مي انسانِ هيپنوتيزم شده بسوي چيزي. است

حتـي اگـر روزي بـا    ! اين چنين انساني كجا حقيقت را در خواهد يافـت؟ 
مگذار خواستن و داشـتن،  ! قيقت هم روبرو شود، آن را نخواهد شناختح

. مگذار برخـورداري و لـذت، تـو را هيپنـوتيزم كنـد     . تو را هيپنوتيزم كند
مگـذار دانشـت تـو را    . مگذار تعلق بـه ايـن و آن، تـو را هيپنـوتيزم كنـد     

. مگذار تصورات و آرزوهاي موهوم تـو را هيپنـوتيزم كنـد   . هيپنوتيزم كند
. انـد  تحـت كنتـرل  . شان مالِ خودشـان نيسـت   ياري را ببين، آنها ذهنبس

هيپنـوتيزم جـز   . انـد  اند كه برايشان ساخته آنها اسير ذهنياتي. اند ماشيني
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آنگـاه يـك سـالك    . پس اين ذهن را متوقـف كـن و آزاد شـو   . اين نيست
  .بدون مشاهده كننده "مشاهده"يك . اي آنگاه يك بيننده. اي شده
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  حديث

  "ونَثُبعتُ ونَوتُمما تَكَ و ونَوتُمتَ ونَيشُعما تَكَ"در بارة حديث 

كنيــد ميميريــد و همانگونــه كــه ميميريــد  مــي همانگونــه كــه زنــدگي"
  "برانگيخته خواهيد شد

كافيست بـه  . الزم نيست از اين و آن بپرسي كه بعد از اين چه خواهد شد
اگـر زنـدگيت در جهالـت و    . دزندگيت نگاهي بيندازي، همان خواهـد شـ  

اگر همواره در . تاريكي است، مرگ و برانگيخته شدنت نيز همانگونه است
بري، مرگي پر تشويش و نگران كننـده خـواهي    مي تشويش و نگراني بسر

اگـر پـر از   . اگر خالي از عشقي، در تنهايي و بي كسي خواهي مرد. داشت
دوار و با نشاطي همانگونه بـه  و اگر آرام و امي. تعلقاتي، زجر خواهي كشيد

خواهي همـان   مي تو چه. اين كامال عادالنه است. سفرت ادامه خواهي داد
پـس  . كني مي راه را خودت طي. تو ادامة حيات خود هستي. از آنِ توست

تـواني جيـغ    مي .ميتواني تسليم باشي و تسليم وار بروي. انتخاب با توست
كيفيـت لحظـة بعـد را كيفيـت     . جيغ كني و به زمين و آسمان بد بگويي
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 آنچـه در توسـت قـائم   . تو برپا كنندة قيامت خود هستي. سازد مي كنوني
درست همانطور كه تو را در زندگي با خود . برد مي شود و تو را با خود مي
براي تجربه و . براي جذب آگاهي است. زندگي براي جشنِ روح است. برد

از خـواهش هـا دسـت    . لي شـو پس هم اكنون خا. گذشتن از تجربه است
تـا  . حيـف اسـت  . مگذار آنها تو را با خـود ببرنـد  . آرزو را دور بينداز. بردار

در مركزيت خود باش و . آخر بازي را خراب نكن. اينجا به زحمت آمده اي
به هيچ طرح ديگـري نيـاز   . تو خود طرح خودي. با هوا و هوس جايي نرو

ها را از ذهنت بيرون كن و خواندنيِ خـودت   ها و دانستني خواندني. نيست
خـودي كـه مشـتي    . خودي كه بـدن نيسـت  . خودت را به ياد بياور. باش

تـو بـر فـراز همـة     . خودي كه فكر و ذهن نيست. احساس و عاطفه نيست
بگـذار قيامتـت زيبـاترين    . به يـاد آور . خودت را درياب. اليتناهي. اينهايي

 خواهد بيايد و هـر چـه   مي گذار هر چهب. شان فراگيرترين. قيامت ها باشد
. نه از آمدنشان خوشحالي كن و نه از رفتن شان بي تـابي . خواهد برود مي

بگذار زندگي از هر جا كه . هيچ در و پنجره اي را نبند. آزاد باش. باز باش
هر كاري . ناظر باش و خودانگيخته وظايفت را به انجام رسان. خواهد بِوزد

كـار ديگـري را   . در گذشته نمـان . دگر به آن فكر نكنرا كه تمام كردي، 
هـر جـا كـه رفـت بـا      . فقط با زندگي برو. "و إذا فَرَغت فَانصب". آغاز كن

جز اين راه . خود اين راه، هدف است. كجا، سؤالي بي جاست. زندگي باش
بـازي ذهـن را   . بدنبال هدف تراشي نبـاش . و جز اين رفتن، هدفي نيست
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بـه  . اين داستان فقط راه اسـت . دا و در خدا، راه هستهميشه تا خ. مخور
هيچگـاه از آن  . زيبـائي اش بـه همـين اسـت    . اين راه پايان نـدارد . راه بيا
  .شوي نمي خسته
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ناميـد، هـم    مـي  خوانيد، آنچه را كه نامفيـد  مي آن چيزي را كه بي ارزش
وهميشه هم . كند مي انگاريد، خدا با آن كار مي آنچه را كه به درد نخورش

او مثل ما بدنبال لقمة آماده نيست، . خدا يعني اين. كارش كارستان است
. ازش در اين اسـت إعج. تخصص اش اين است. او آماده كنندة لقمه است

اندازنـد، همـان     مـي  همان سنگي را كـه بنّاهـا دور  . سازد مي از هيچ، چيز
انگاشـتي،   مي گاه از همان ماجرايي كه ابلهانه. سنگ زيرين معبد خداست

پنداشـتي،   مـي  از همان اتفـاقي كـه سـاده   . آورد مي حكايات بزرگ سر بر
بـراي خـدا چيـزي    . دهد مي مالقات هاي بزرگ و آشنايي هاي عظيم رخ

 چرخـة طبيعـت ايـن را   . دهـد  مـي  همان را روزي بخوردمان. زباله نيست
شناسيم، و عجب آنكـه بـدنبال شـناخت     نمي ما هنوز طبيعت را. گويد مي

بينـيم، آنگـاه    نمـي  هنوز اشـياء دور و برمـان را خـوب   . ماوراء طبيعت ايم
شـر عجـب   گوييم؛ كو كجاست؟ اين ب مي و همواره. بدنبال ديدن غيب ايم

در بيابـان بـودم و   . حماقت و جهالـت، نهايـت نـدارد   . ظلوم و جهول است
. بينـيم  مـي  اين همان خاكي است كه هر روز همه.  مشتي خاك برداشتم
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يـك كـرة   ! از كجا باريده اسـت؟ ! خدايا اين همه خاك از كجا آمده است؟
 ايـن چـه غبـارِ   ! ميلياردها  در ميليارد! يك كره؟. بزرگي از سنگ و خاك

مشـتم هنـوز پـر از خـاك اسـت و      ! كهكشاني است و چه فرآيندي است؟
 در دل بـه آنهـا  . خندم مي آنگاه در دل به نظريه پردازان. نگاهم به آسمان

نيازي بـه   . گويم الزم نيست بر تن فضا و زمان  لباس هاي رنگي كنيد مي
طـر  فهم جهاني كه به اندازة ق. فهمِ بيگ بنگ، طلبتان. نظريه بافي نيست

يك الكترون با ما فاصله دارد، بماند، مشت خاك در دستان مرا كه مليون 
 همـين كـه هـر روزه   . خورنـد را دريابيـد   مـي  ها موجود زنـده در آن وول 

  . مراتب غيب، طلبتان. بينيد و جلوي چشمتان است مي

. داننـد  نمـي  داننـد، امـا   مي ، حقيقت امر را"فالسفه"ايامي فكر ميكردم   
نـه  . داننـد  نمـي  دانند، اما آنها هـم  مي "عرفا"اين خيال بودم كه ايامي به 

فالسفه،  نه عرفا، نه فيزيكـدانان مـدرن و نـه زيسـت شناسـانِ تيزهـوش       
با آنها و آثارشان بوده ام، با نظريات . دانند نمي هيچكدام حقيقت حيات را

شان سلوك كرده ام، وقت گذاشته ام و در كوچه پس كوچه هاشان قـدم  
آنها . هيچكدام از حقيقت امر آگاه نيستند. دانند نمي ام، دانسته ام كهزده 

منظر ديدشان را جمع و جور كرده، به خورد . فقط نظريه پردازاني ماهرند
حكمـت،  . گـويم  مـي  گويم بد نيت اند، از كارشـان  نمي .دهند مي خلق اهللا

الَم لطيـف  بايد از باال، از ع. چيزي نيست كه انسان بتواند آن را كسب كند
حكمت، با خوانـدن و درس  . دادني است، نه بدست آوردني. بخشيده شود
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حكمـت،  . دانش، حكمت نيسـت . آن دانش است. شود نمي و بحث محقق
نـوري اسـت كـه    . نه تشبيه اسـت و نـه اسـتعاره   . نور است يك نور واقعي

در يـك  . آگـاهي  .و آنگاه تو در حضـوري . تاباند مي آن را به قلب "وهاب"
و من ". داند مي "خير كثير"براي همين قرآن حكمت را . آگاهي بي سؤال

ؤتي ًهكمخَيراً كثيراً الح يبه هر كس حكمـت عطـا شـد، بـه     . (1"فَقَد اُوت
و حكـيم،  . خداسـت  "حكـيم "و ). واقع به او خير كثيـر داده شـده اسـت   

بـه هـر   . را تعريف كننـد برخي زور زده اند تا حكمت . يكي اند. خدائيست
بـه قـول   . چيزي چنگ انداخته اند تا حدود و ثغوري برايش معـين كننـد  

امـا نفهميدنـد كـه آگـاهي محـض و      . خودشان شناخته شده اش گردانند
. تعين هـر حـد و رسـمي  دور افتـادن اسـت     . نامحدود را حدودي نيست

كـه  همـان  . داند كـه چيسـت   مي حكمت را حكيم. اسماء خدا اينگونه اند
اهل . و او نيز اهل تعريف نيست. همان كه در حضور است. برخوردار است

. برد مي در اين كيفيت بسر. كند مي او حكمت را زندگي. برخورداري است
و همان خبطي را . اگر بخواهي توضيحش دهي، وارد حوزة ذهن گشته اي

حكمت، وصل به بي سـؤالي  . مرتكب شده اي كه ديگران مرتكب شده اند
و ايـن  . ديدن، عمل اسـت . يك ديدن است كه خود عمل نيز هست. است

آنها عمل را فقط در بكار انداختن دست . يابد نمي نكته را ذهن معمول در

                                                            
  ٢۶٩ۀ بقره آیۀ سور - ١
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 "خير كثير". خود حكمت، عمل است، نه مقدمة عمل. دانند مي و پايشان
و . مزرعه اسـت . زيرا كثرت، دار عمل است. اشاره به اين نكتة ظريف است

. خود اين حضور، عمل اسـت . كند مي خود حضورِ خدا كار. خداست "خير
براي همـين مكـرراً گفتـه انـد، حضـور      . نه اينكه عمل بعد از حضور است

انساني كه حضور . تا آن نور حقيقي تو را دريابد. در حال باش. داشته باش
تو با حضـور داشـتن، در   . وقتي نيست چگونه برخوردار شود. ندارد، نيست

به واقـع جـز حضـور    . نياز به كاري دگر نيست. در ياب. مل كردنيحال ع
از . كنند كه تسليم محـض اسـت   مي حكمت را به كسي عطا. كاري نيست

از تعريـف و سـنجش و قيـاس گذشـته     . پوستة ذهني اش بدر آمده است
خـود را بـا   . حكمـت وراي اينهـا اسـت   . خورند مي اينها بدرد دانش. است

بـي  . بشنو، بخوان، بدان، اما بگـذر . هيپنوتيزم نكننظريات نظريه پردازان 
بدنبال تفسير زندگي نبـاش  . و زندگي كن. آزاد باش. باز باش. نظريه باش

وقتي زنـدگي  . معناي زندگي در خود زندگي است. دهي مي كه از دستش
پس با زنـدگي  . كني مي همان است كه دريافت. كني همان معنايش است

. هر جا كه رفت با زندگي بـاش . يار و بي قضاوتبا چشماني باز و هش. برو
تو به خود نيامده اي؛ با زندگي آمـده اي، پـس بـا زنـدگي نيـز ره      . نترس
  .و تو اينگونه مرگ را به سخريه گرفته اي. بسپار
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از بزرگانِ كاملي كه پا بر پهنة زمين گذاشته اند بي گمان يكي امام نفَّري 
يكي از جهان اسـالم و ديگـري از جهـان    . و ديگري مايستر إكهارت است

و چقدر جاي . ظاهراً از دو جهان متفاوت و باطناً از منشاء واحد. مسيحيت
ابخوان ما غالباً حتي نام اين دو بزرگـوار را  تأسف است كه حتي جامعة كت

هم نشنيده اند چه رسد به اينكه آثارشان را خوانـده و در آن غـور كـرده    
گوهرهاي كمياب، پنهانند و به آساني . هميشه همينطور بوده است! باشند

در دسترس نمي نمايند مگر آنكه حق تعالي إذن دهد و گنجينه بگشـايد  
  .قرار گيرد و گوهر در معرض سالكان

تنها چيـزي كـه از قريـب    . از امام نفَّري و حياتش كسي چيزي نمي داند
هزار و يكصد سال پيش، از او به يادگار مانـده اسـت، كتـابي اسـت بنـام      

زيـادتر از  . خيلي زياد اسـت  "همين"اما . همين. "المواقف و المخاطبات"
او . مه اسـت آن، يك سلوك تمام به معناي واقعي كل. آنچه كه تصور كني

 "فنـا "ميدانـد كـه   . را چشـيده اسـت   "موت". ذهن است "توقف"استاد 
او يك . در آن مستتر گشته است "بقا"چيست و به چه معناست و چگونه 
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المواقـف و  "جمالتـي كـه در   . خود جـنس اسـت  . گنج ياب حقيقي است
آن . حتي شاعرانه هم نيسـت . آمده، كار علم اكتسابي نيست "المخاطبات

آنكه چشـيده اسـت درك مـي    . رسيده است كه از رسيده بر مي آيدكالمِ 
براي ! آنكه نچشيده است كجا دريافته است؟. "و من لَم يذُق لَم يدرِ"كند 

زيرا فهم آن كتـاب،  . همين است كه هر كس از عمق آن سر در نمي آورد
. كار سالكاني است كه توقف ذهن را آموخته اند. كار آدميان ذهني نيست

ي شك يكي از داليل مهجور ماندنش همين است كه جز سـالكان آن را  ب
همانها كه شـجاعت  . و سالكان حق در هر عصري اندك اند. در نمي يابند

 "المواقف و المخاطبات". آن را دارند كه از جهنم ذهن قدم فراتر  گذارند
خـدايي  . نه خدايي در آن دور دورهـا . يك رابطة زنده با خداي زنده است

در ايـن سـلوك   . خود راهنماست و در هر پيچ و خمي با سالك اسـت  كه
را به زيباترين وجه بـه تجربـه    "إنَّ اهللاَ معنا"را مي فهمي و  "مع"معناي 

اين نكته را گفتم تا تو كه سالكي و توقف ذهن را آموخته اي، . مي نشيني
نـي  هر طور شده، پرسان پرسان آن كتاب را بيـابي و اگـر عربـي نمـي دا    

بدنبال ترجمه هايش بگردي، نفس نفس زنـي، جسـتجو كنـي و بيـابي و     
. آنگاه هر صبح و شام، موقفي و مخاطبي از آن را چون نوشدارويي بنوشي

خود اين تـالش بـراي يـافتن ترجمـه هـاي      . بايد خود به جستجو بر آيي
نشانة جدي بودن تو براي دريافت حقايق . مختلف، بخشي از سلوك است

  .كتاب در يك كالم مضمحل كنندة ذهن تاريك بشري است اين. است
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و اما مايستر إكهارت، او نيز اعجوبه اي شـجاع، در طريـق معرفـت الهـي      
فاصلة او با مسيحيت از . مسيحيت او، غير از مسيحيت رسمي است. است

كه از سه  او عارفي واصل است. نوع واتيكاني اش، از زمين تا آسمان است
چـه او  . قديسي است وراي قديسـان رسـمي  . گانگي به يگانگي رفته است

شـيوة  . يافته و براي نيل به حقيقت، دست از ذهن شسته اسـت  "فنا"نيز 
نـه  "بـه عبـارتي   . مايستر إكهارت در شناخت ذات حق تعالي، سلبي است

و . تيعني همواره وجه خويش را رو به فراتر نهاده اس. است "اين و نه آن
به هر كجا چنگ . فراتر ناكجايي است كه هيچگاه دستت به آن نمي رسد

شيوة سلبي در معرفت ذات، همان است . بيندازي باز فراتري در كار است
و امـا أسـماء و صـفات،    . كه بزرگاني چون مولوي نيز آن را بكار برده است

. تجو برخيـزي تا به جس. اينها را گفتم تا تو را بر انگيزانم. حكايتي ديگرند
تا پرسان پرسان كالمشان را از هر گوشه . تا فهم و درايت را جدي بگيري

پس نشاني از اين نوشته هـا نمـي دهـم تـا جسـتجوگر بـار       . كناري بيابي
تا الأقل به اندازة خريد مايحتـاج شـكم، بـراي فهـم حقـايق وقـت       . بيايي

. اسـت  حتي اگر تالشت هم نتيجه نـداد بـاز خـوب   . بگذاري و تالش كني
براي حقيقت، آنقدر بايـد  ... زيرا خود اين تالش، اكسير است نه نتيجة آن

و آنگاه كـه سـاكت و   ! جستجو كني تا دريابي كه جستجو راه وصل نيست
. ساكن شدي، اين آسمان است كه به جستجوي تـو بـر خواهـد خواسـت    

آنقدر بايـد بـداني و بـراي دانسـتن تـالش كنـي، تـا در آنِ دور ريخـتن         
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آنقدر بايد بروي تـا در  . تگي ها، چيزي براي دور ريختن داشته باشيدانس
و آنگـاه  . يابي راهي باقي نمانده  پس در مركزيـت خـويش سـاكن شـوي    

بر صندوق وجودت نازل شده و از هـر نوشـته    "سكينة الهي"است كه آن 
گـاه شـده اسـت كـه     . هيچ لقمه اي ارزان نيسـت . اي بي نيازت مي سازد

گاه ميان گرد و غبـار، كتـابي   . مكتوب ناياب سفر كرده امبراي يافتن يك 
بايد براي كشف حقيقـت، بـه   . را در انبارهاي بيرون شهر جستجو كرده ام

و اين مهم از سـر سـيري، يـا از    . كائنات عمالً اعالم كني كه خواستار آني
منجر نمي شود اما تـو بايـد    "وصل"هر چند  تالش به . سر تفريح نيست

نائل گردي  چه مسير اينگونه رقم  "بي تالشي"تا فطرتاً به كني  "تالش"
هر . مهمترين سؤال زندگي است "من كيستم"طرح سؤال . "خورده است

زيـرا چـون   . سؤال ديگري در برابر اين سؤال، احمقانه و نا بخردانـه اسـت  
پـس تـالش   . نيك بنگري تمام سؤالت ديگر در همين سؤال مستتر است

نباش كه ميخواهند از همان ابتدا، در كالس آخـر  و مثل آن جماعت . كن
  .اين خيالي باطل است. بنشينند
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بـي  . در ميان هر قوم كـه هسـتي بـه شـريعت شـان بـي احترامـي نكـن        
اينكه . نشانة حماقت است. احترامي، نشانة آزادمنشي و روشنفكري نيست

تو باور داري يا نه، مسئلة ديگري است اما بي احترامي به ديگران، تو را از 
است اي  تو رابطهباور و ايمان . كند مي اندازد و از آزادمنشي دور مي سلوك

به كس ديگري مربوط نيسـت همچنانكـه بـاور و ايمـان     . مابين تو و خدا
ي ديـنِ    ". ديگري به تو مربوط نيسـت  لـ يـنُكُم وقـرآن صـريحاً   . 1"لَكُـم د

وا و ال يغتَـب بعضُـكُم بعضَـاً    "فضولي را نهـي كـرده اسـت     سـسال تَج 2"و 
 آنگاه كه ميان قومي به سـر ). تجسس نكنيد و به غيبت يكديگر نپردازيد(

و اگر نمـي  . كني، به قوانين شان احترام بگذار مي بري و با آنها زندگي مي
اينكار جـز  . آنها را به استهزاء نگير. تواني هجرت كن اما بي احترامي نكن

. اينكه كينه و عداوت به بار آورد هيچ مشكل ديگري را حل نخواهـد كـرد  
ي يا در كانادا، در ايران باشي يا اسـتراليا يـا   فرقي نمي كند در آفريقا باش
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وقتي ميانشان هستي و نـان سـرزمين   . در دورترين جزاير امريكاي التين
خوري، به شريعت و قوانين شان نـه آشـكارا و نـه پنهـان بـي       مي شان را

. آبادكننـده نيسـت  . بي احترامي و تمسخر، بيماري زاسـت . احترامي نكن
 روند زبان به انتقاد و قضـاوت  مي هر كجا كساني هستند كه. مخرب است

. كنند مي گشايند، تحت عنوان نقد، شروع به برچسب زدن به اين و آن مي
تو با . دانند و غير خود را در حيطة باطل مي گويي خود را در مركزيت حق

تواني خود را باال ببري و نـه آنهـا را پـايين     مي ها، نه اينگونه نقد و قضاوت
اينكه وجود خود را آلـوده و مشـوش كنـي ثمـري نخـواهي      بياوري و جز 

گشايد كه  مي فقط آنگاه لب به سخن. يك سالك حق، فضول نيست. چيد
گويد، بلكه ممكن اسـت   مي آن هم اگر بخواهد سخن. از او خواسته باشند

كساني كه شهوت نقد و قضـاوت ديگـران را   . سكوت كند و باز هيچ نگويد
. از آنها حـذر كـن  . هايند غيرقابل اعتمادترين انسان ترين و دارند، بي ثبات

هـاي ارزنـده از    آگـاهي . انسان مشاهده گر باش. بيماري شان مسري است
انسـان امـروز   . آيـد نـه از راه قضـاوت ايـن و آن     مي بدست "مشاهده"راه 

. هـايش در همينجـا ريشـه دارد    انسان قضاوت زده است و معظم بـدبختي 
هـايي كـه در روح خـويش     اما انسان. هني استقضاوت، غذاي انسانهاي ذ

دهند نـه   مي "نظر"و اگر إجبار شوند، . كنند ساكنند از قضاوت دوري مي
 اسـت همـراه   "ممكن"و  "شايد"شان را با كلماتي چون  و نظرات. قضاوت

و هميشـه در دارِ  . بـاز اسـت  . يك سالك، مطلق انـديش نيسـت  . كنند مي
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هاي بـه سـوي خـدا، بـه      بدان كه راه. ردگذا مي امكانات، براي ممكنات جا
   .پس مشاهده گر باش و قضاوت را دور بينداز. عدد نفوس خاليق است
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  مسهِأنفُوا ما بِحتّي يغَيرُ

شـوي،   مـي  بيني، هر چه را كه با آن روبـرو  مي در اين جهان، هرچه را كه
هيچ چيـز  . چه خوشايند باشد چه ناخوشايند. بخشي از وجود خود توست

همه بخشي از وجود توأندكه اكنون در بيرون جلوه گر . غريبي وجود ندارد
. همه چيز در تو تنيده شده اسـت . ين استمعناي عالَم صغير هم .اند شده

شوي و هر آنچـه   مي حتي افراد و ماجراهاي ناخوشايندي كه با آنها روبرو
از اوصاف خود توسـت كـه   هايي  در زندگي ات تاثيرگذار است، همگي تكه

انگاري  مي اين فرد يا ماجرايي را كه بد و ناخوشايند .اند اكنون ظهور يافته
اي به تجسـم   صفتي، يا نيتي، يا انديشه. برآورده استاز وجود خودت سر 

و اين كالمي احساسي نيست بلكه نزد عقال، عقالً بـه اثبـات   . رسيده است
كند، نتيجـة فرافكنـي خـودش     مي ذهن آنچه را كه دريافت. رسيده است

همه چيـز دقيـق و حسـاب    . از اين منظر هيچ تصادفي وجود ندارد. است
جايي در بيرون . ت تو در وجود خودت نهفته استدفتر تقديرا. شده است

بدون . عمق وجود خود توستاند  آن آسمان كه گفته. يا در آسمان نيست
از ايـن رو  . آيد نتيجة انديشه و اعمال خود توسـت  مي ترديد آنچه بسويت
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زيـرا  . نه ترس از آنها و نه فرار از آنها، هيچكدام راه حـل مناسـبي نيسـت   
 هر جا كـه بـروي خـودت را بـا خـودت     . تواند فرار كند نمي انسان از خود

 تو اينگونه بـا خـودت روبـرو   . افزايد مي ترس نيز بر وخامت اوضاع. بري مي
اگر چيـزي در بيـرون برايـت    . ات شوي، با روبرو شدن با زندگيِ بيروني مي

ناخوشايند است بايـد مصـداق درونـيش را بيـابي و آن را از درون تغييـر      
ا نمادهاي بيروني، بي آنكه به درون توجه شود، كاري عبث مبارزه ب. دهي

شـود بلكـه فقـط انـرژي      نمـي  هـيچ مشـكلي حـل   . و حماقت آميز اسـت 
براي همين است كه اساتيد علوم باطني رغبتي . رود مي ارزشمندت از كف
درمـانگري ايـن   . راغبنـد هـا   آنها به درمان علت. ندارندها  به درمان معلول

يعني معلول نيـز  . كند مي و سپس بيرون نيز تبعيت. تاساتيد از درون اس
آنچه كه بيـرون توسـت، تجلـي يافتـة درونيـات      . رود مي خودبخود از بين

معنـاي  . پس اگر ناخوشايند است بايد از درون دست به كار شوي. توست
براي اينكار بايد علم مصداق يابي را . اين است 1"حتّي يغَيرُوا ما بِأنفُسهِم"

يعنـي بفهمـي   . يعني ما به إزاي امور خارجي را در درون بيـابي . وزيبيام
اين شخص يا اين ماجرا كه اكنون با تـو روبـرو شـده اسـت كـدام بخـش       

اگر نكته را بگيري ماجرا به بهترين صورتي حل . وجودي يا اوصاف توست
پس الزم نيست به زمين و زمان ناسزا بگويي كه ايـن ديگـر   . شدني است

يابي را  اين  مصداق. است، ريشة ماجرا را در درون خود بيابچه مصيبتي 
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مهم اين اصطالحات نيسـتند بلكـه    .اند برخي علم نشانه شناسي نيز گفته
 اگر همواره افـراد طمـاع بسـويت   . مهم دريافت تو از حقيقت مطلب است

ايـن اصـل   . آيند، اين به سبب وجود طمعي است كه در خـود توسـت   مي
: مثالي ميزنم. ربايد مي همجنس همجنس را. نگي استاصيلِ قانون هماه

تواني چيزي را  مي رود، يا به سختي مي اگر امور تو همواره به سختي پيش
تواند اين صفت باشد كه به سختي  مي بدست آوري، ما به إزاي دروني آن 

حاضـر  . يعنـي حاضـر بـه انفـاق و گذشـت نيسـتي      . دهي مي هم از دست
بـه تعبيـري   . ست آوردن چيز ديگـر خـالي كنـي   نيستي جايي را براي بد

حـال آنكـه از دسـت    . انگـاري  مـي  ظريف تر همواره از دست دادن را ضرر
زيـرا  . خالي كردن جا بـراي دسـتاوردهاي ديگـر اسـت    . دادن ضرر نيست

كامال ها  و اين بده و بستان. ظرفيت وجودي بشر در اين دنيا محدود است
نكه فقط دسـت بگيـر دارد، جلـوي    آ. مثل دم و بازدم است. ضروري است

و هر كه جريان زندگي اش را با اوصـاف  . جريان زندگي را سد كرده است
بـراي از بـين بـردن    . خود سد كند، خود را از بركات محروم كـرده اسـت  

آنگاه كـه نـرم   . سختيِ بيرون، بايد ابتدا سختي وجود خودت را زايل كني
ايـن  . آيند نرم و دلپذيرند مي شدي خواهي ديد كه ماجراهايي كه بسويت

اي بدون درمـان درون، عقـيم و    هر معالجه. اصلي از قانون هماهنگي است
هـاي   حتي اگر بطور موقت چيزي حل شود، فـردا بيمـاري  . ناكارامد است

و از آنجا كه هر انسـاني بـر نفـس خـويش و     . بزرگتر سر برون خواهند زد
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. صاف خويش بصير است بايد خود دست اندر كار سلوك خـويش شـود  او
ها يكسان نيست پس ماجراهاي شان نيز يكسـان نخواهـد    درونيات انسان

هر كـدام بـر   . حتي ماجراهاي سالكان در سلوك شان، يكسان نيست. بود
حسب موجوديت خويش ممكن است بـا موجـودات مختلـف، بـا نورهـا و      

. متنوعي روبرو شود كه ديگري نشده اسـت هاي  لَمرنگهاي متفاوت، و با عا
 اين بدين معناست كه آنچه كـه . به تعبيري تجربه هايشان يكسان نيست

شوند، متناسب بـا درونيـات خودشـان     مي بينند و آنچه كه با آن روبرو مي
اين صـفات  . دروني خود اويندهاي  آن موجودات تجسم يافته، انرژي. است

آنچه كـه در بيـرون اسـت ظهوريافتـة     . ده استخود اوست كه متجلي ش
اگر ديو و جن و پري ببيند، اين اوصاف نفسِ خـود اوسـت   . درونيات است

انسان در اين دنيا به عنوان مركزيت انواع . روند مي كه اكنون جلويش رژه
در آن رفت و آمد ها  مثل يك پاركينگ است كه انواع انرژي. انرژي هاست

 تيي آن را دارنـد كـه بـه شـكل موجـودا     ند توانـا هوشمهاي  انرژي. دارند
و ايـن ظهـور   . شوند مي يابند گاه مستتر مي مختلف در آيند كه گاه ظهور

انواع صفات، چون . يا استتار متناسب با درونيات هر شخص، جلوه اي دارد
توانند بـا   مي آنها حتي. يابند مي انرژي ها، واقعيت دارند  و به موقع تجسم

گر، موجودات و فضاهاي ديگري را ايجـاد كـرده و رنـگ و    تركيب با يكدي
از جـنس  . اينهـا رؤياهـايي واقعـي انـد، تـوهمي نيسـتند      . لعاب  ببخشند

آنچه در اين دنيا از جنس انـرژي   .اند زيرا از وجود تو سر برآورده .اند انرژي
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و . شـوند  مـي  آنگاه زايل. مگر آنكه انرژي را از آنها بگيري. است، واقعيست
و يك سالك بايد شجاعانه از . كار يك سالك همين است. كني مي عبورتو 

 انكـار چيـزي را حـل   . نه اينكـه آن را انكـار كنـد   . سرزمين رؤياها بگذرد
اين اصل، هـم در  . بيني بخشي از وجود خود توست مي آنچه كه. كند نمي

بيـرون را  . كنـد  نمي فرقي. دنياي عادي صادق است و هم در عالَم سالكان
تـو بايـد   . خـوب يـا بـد   . بـاال يـا پـايين   . هرچه باشـد . ون ساخته استدر

 اينگونـه بـه وحـدت نائـل    . يكدست كني. هاي خودت را واحد كني انرژي
. شـوي  مـي  "انسـان "و در يك كالم . گردي مي اينگونه يكپارچه. شوي مي

داراي هويتي الهـي  . غير منسجمي. پراكنده اي. قبل از آن تو تكه تكه اي
پس در هر موقفي كه هستي خـوب بنگـر كـه آنچـه كـه بـا آن        ... نيستي

اين اتفاق كه افتـاده اسـت،   . روبرويي، منبعث از كداميك از اوصاف توست
پـس حكـيم خـود    . آيد مي و اين فقط از تو بر. تجسم كدام ويژگي توست

الزم نيسـت اوصـاف خـود را نـابود     . و از درون دست به معالجـه زن . باش
 بلكه اوصاف آن را تغييـر . كند نمي دة خود را نابودكسي نفس خدادا. كني
. در آيه، اشاره به قابليت تغيير است نه از بين بردن "يغَيرُوا" فعلِ. دهد مي

توانـد بـه شـجاعت     مـي  تـرس، . تواند به ايثار تبديل شود مي صفت طمع،
يـك سـلوك   . تواند به دگرخواهي بـدل شـود   مي و خودخواهي. تغيير يابد
جهت . و جز اين نيست. ير صفات ذميمه به صفات حميده استواقعي تغي

. مگذار به سوي اوصاف ناخوشايند برونـد . را در وجودت تغيير بدهها  انرژي
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ايـن رونـد اسـتفادة بهينـه از     . تجسـم نـبخش  . ها را زنده نكـن  ناهنجاري
كه هر ذره اش ذي قيمـت و پـر ارزش   هايي  انرژي. درون استهاي  انرژي
اي تا يكپارچگي  آمده. اي و براي همين به زمين آمده. تواني مي و تو. است

زيـرا هـر   . آنگاه عاشق همة عالم خواهي شـد . را بياموزي و به آن بياميزي
و  . غريبـه نيسـت  . وجود خـود توسـت  هاي  يابي تكه مي آنچه كه در بيرون

خـودي بـدون   . يك خود متعالي و بزرگ. اي في الواقع تو عاشق خود شده
   .منيت
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  "حديث حقيقت"شرحي بر 

 )ع( در جامع االسرار آمده كـه كميـل بـن زيـاد نخعـي از اميرالمـؤمنين      
  !)حقيقت چيست؟("ماالحقيقَه": پرسد مي

  !)تو را با حقيقت چكار؟( "!ما لَك والحقيقَه؟" - 
  !)مگر من صاحب سرّ تو نيستم؟( "!أو لَست صاحب سرِّك؟" -
- "ن يلك لَي ونِّيبم حطفما ي لَيكع حتراود آنچـه   مي آري، اما بر تو( "!رش

  !)از من سرريز كند
آيا كسي چون تـو، درخواسـت كننـده اي را    ( "أو مثلُك يخَيب سائالً؟" -

  !)سازد؟ مي نوميد
- "هن غَيرِ إشاراللِ مالج حاتبس كَشف يقَهقحقيقت، عيـان شـدن   ( "الح

  !)جالل الهي است بي إشارتهاي  عظمت
  !)برايم بيشتر بگو( "زِدني فيه بيانَاً" -
حوِ المعلُـومِ    " - صـ ع ومِ مـ وهـالم حوحقيقـت، محـو همـة موهومـات     ( "م

  !)حقيقيهاي  دروغين است همراه با پديدار شدن همة آگاهي
  !)برايم بيشتر بگو( "زِدني فيه بيانَاً" -
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حقيقت، پاره شـدن حجـاب اسـت بـه دليـل      ("لَبةِ السرِهتك السترِ لغَ" -
  !)چيره شدن راز

  !)برايم بيشتر بگو("زِدني فيه بيانَاً" -
- "هآثار يدلِ التَّوحياكلي هع لُوحلِ فَيبحِ األزن صشرِقُ مي حقيقـت،  ("نُور

  !)ابدت مي زند و آثارش بر مظاهر توحيد مي نوري است كه از صبح أزل سر
  !)برايم بيشتر بگو("زِدني فيه بيانَاً" -
- "بحالص فَقَد طَلَع راجالس آن چـراغ را خـاموش كـن كـه صـبح      ( "أطف

  !!!)طلوع كرد
- "اإلمام كَتس كذل عدب پس از آن امام به سكوت فرو رفت( "و(!!!  

  شرح

ن سـؤال  به واقـع بزرگتـري  . اين يك سؤال اساسي است! حقيقت چيست؟
تـاريخ حكمـت و فلسـفه و عرفـان پـر از ماجراهـاي       . هستي همين است

ايـن  . كساني است كه بدنبال يافتن پاسخ چنين پرسشي، عمر گذاشته اند
سـؤال آنهاسـت كـه    . سـؤال سـالكان اسـت   . سؤالي از سر سـيري نيسـت  

حاضرند جان و مالشان را براي رسيدن بـه آن تقـديم كننـد و از هسـتي     
پـر  . ين سؤال كسي است كه وجودش پر از تب و تاب استا. شان بگذرند
. نـامحرم اسـت  . جز اينها هر كـه باشـد ناأهـل اسـت    . است قاز آتش شو

مگر در و گوهر را بـه پـاي   . نامحرم كسي است كه جواب بر او حرام است
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! كشـند  مـي  كنند و به گنـد  مي خوكان آنها را لگد مال! ريزند؟ مي خوكان
خداوند شما ( 1"هللاَ يأمرُكُم أن تُؤَدوا األمانات إلي أهلهاإنَّ ا"گويد  مي قرآن

پاسـخ بـه ايـن    ). را فرمان داده است كه امانات را به اهـل شـان بسـپاريد   
 )ع(وقتـي امـام  . و اين اولين درس اين حديث اسـت . طلبد مي سؤال، اهل

 اشاره به اين درس مهم اسـت كـه آنكـه   ! تو را با حقيقت چكار؟: گويد مي
و آن كليد حيـاتي را بـه   . داند، تا اهلش را نيافته نكتة اساسي را نگويد مي

. ببرند و بياورنـد . چه بسا سالكي را سالهاي سال امتحان كنند. كس ندهد
  ...تا شايد روزي

ن منَـع   "گفته اند ) ص(پيامبر  مـ هِلَ، وها جي غَيرِ أهلف هكمالح ضَعن وم
ها ظَلَمن أهلحكمت را به غيـر اهلـش بسـپارد، جاهالنـه رفتـار      آنكه ( "ع

كرده، و آنكه حكمت را از اهلش دريـغ كنـد نيـز، ظالمانـه رفتـار نمـوده       
انساني كه از سر . طلبد مي حقيقت، اهل خود را دارد و اهل خود را). است

سيري يا از سر تفنن يا از سر فضولي يا از سر فزون طلبي چنـين سـؤالي   
مختلـف  هاي  او را بايد هر بار به وادي. حقيقت استپرسد، كجا اهل  مي را

بي خـواهش  . تا حاضر شود از همه چيز بگذرد. تا درس بگيرد. پرتاب كرد
يگانـه  . اصل هر جواب. چه حقيقت، يك قدرت تامه است. و بي آرزو گردد

يـك برخـورداري   . گفتني نيست، دريافت كردني است. گوهر هستي است

                                                            
  59سورة نساء آية  - 1
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ر شدنِ كساني كه از همه چيز خـالي گشـته   پ. پر شدن است. لطيف است
 براي همـين از محرميـت خـويش   . داند مي و كميل اين نكته را خوب. اند
صاحب سـرّ نشـانة محرميـت    . "آيا من صاحب سرّ شما نيستم". گويد مي

عصـيانگر  . او پيـروي تسـليم اسـت   . نشانة همراهي در سلوك اسـت . است
خواهـد بـر    نمـي  .عنوي نيسـت بدنبال قدرت طلبي م. تفرعن ندارد. نيست

 او حقيقـت را بـراي فنـاي منيـت اش    . كسي يا چيـزي سـيطره بينـدازد   
چـه او، يـك سـالك    . خواهد به خود نباشد، به خدا باشد مي او. خواهد مي

پس امـام او را آرام آرام  . است) ع(دست پروردة خود علي. اهل است. است
داسـتانِ   "!ريز كنـد تـراود آنچـه از مـن سـر     مي بر تو". كشاند مي به عمق

حـرف و  . حكايت فوران چشمة است. حقيقت، حكايت يك سرريزي است
امـا كميـل بـا    ! فيضاني است عجيب. يك اتفاق است. سخن و واژه نيست

خواهـد   نمي كند كه امام مي او تصور. گيرد نمي اش نكته را تمام تيزهوشي
آيا كسي چون تو، درخواست كننده اي را " :گويد مي پس. به او پاسخ دهد

داند كه پاسخ به زيبـايي و بـه تمـامي     نمي گويي كميل "!كند؟ مي نوميد
كافيست كه با چشمه و كنار چشمه باشي، فيضان آن، تو . داده شده است

پـس امـام لختـي    ... فيضان چشـمه را دريـاب  ... را نيز در بر خواهد گرفت
 اي دگـر بـه عمـق بيشـتر     شـليك جملـه   كنـد و آنگـاه او را بـا    مي درنگ

جـالل الهـي اسـت بـي     هـاي   حقيقت، عيـان شـدن عظمـت   ". كشاند مي
سـخن  . عظمتي تنزيهي است. هر عظمتي نيست "سبحات"اين  "!اشارت
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. در مركز پاكي و بي وصفي. قدرت حقيقي اينجاست. از پاكي مطلق است
ارت بـردار  و ايـن تجلـي اشـ   ! است نه اسـماء  "ذات"اينجا سخن از تجلي 

يك فقط اوست بـي هـيچ   . نه اين است و نه آن. قابل اشاره نيست. نيست
اي در  نه مشـاهده كننـده  . يك مشاهدة ناب. بي هيچ تمايز. تعريف ذهني

آنگاه كه يگانگي از عمـق بـر آيـد و بـر     . كار است و نه مشاهده شونده اي
هـر  . عريفحقيقت را بايد دريافت كرد نه ت. شود مي ظاهر نشيند اينچنين

چه تعريف، حدود و ثغور چيدن . نقص است. تعريفي براي او كوچك است
  .است و او منزه از حدود و ثغور است

پـس  . اكنون كميل تا در باغ آمـده  ولـي هنـوز بـه آن وارد نشـده اسـت      
امـام چـون   ... "!بـرايم بيشـتر بگـو   ": گويـد  مـي  كشد و مي وجودش شعله

حقيقـت، محـو همـة    ". افكنـد  مـي  صيادي قابل، با جمله اي توري ديگـر 
. "!حقيقي استهاي  موهومات دروغين، همراه با پديدار شدن همة آگاهي

. اين همان توقـف ذهـن اسـت   . اين به معناي برخاستن ذهن تاريك است
ايـن  . دهـد  مـي  سازد و پر و بال مي اين ذهن من و توست كه موهومات را

. كنـد  مـي  اج ايجـاد برداشتها و قضاوتهاست كه در آگاهيهـاي نـاب إعوجـ   
اين ذهنياتي است كه حاصل يك عمر . موهوم، اين نفسِ موهوم ساز است

آنگـاه كـه   . و ما آنها را به خطا علـم انگاشـته ايـم   . استها  شرطي شدگي
. حقيقت بجوشد و فوران زند، ذهن و موهومات ساختگي اش رفتنـي انـد  

زده تـر  كميل حيرت ... پس آگاهي جز همين حقيقت أحد و واحد نيست
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حقيقـت،  ": پس امام فرمـود ... "!برايم بيشتر بگو"دهد كه  مي از پيش ندا
عجب نكتة شـجاعانه  ...  "!پاره شدن حجاب است به دليل چيره شدن راز

كند و حقيقـت   اين راز بزرگ است كه چون چيره شود پرده دري مي! اي
سرّ  كساني كه. اين نكته هديه اي براي نسل شجاعان است. زند مي بيرون

ذهنـي  . و آنگاه دگر تو نيسـتي . سينه چاك كردن را به نيكي در يافته اند
يكتائي و يكتوئي، يگانه وار همـه جـا را فـرا گرفتـه     . منيتي نيست. نيست
و اين است . تو گويي از اول هم نبوده اند. مظاهر، همه كنار رفته اند. است

  .تجلي بزرگ

  "!برايم بيشتر بگو": گويد مي كميل سرمست از اين گرداب آگاهي، باز

زنـد تـا آثـارش بـر مظـاهر       مـي  حقيقت، نوري است كه از صبح أزل سر"
اين اشاره بـه قبـل از هـر خلقـت     ! صبح أزل كجاست؟. "توحيد فرو بتابد

آنگاه كه فقط خدا بود و هـيچ چيـز    "كانَ اهللاُ و لَم يكُن معه شَيء". است
لطيف . نور ذات حق تعالي. ض استاين نور الوهيت مح. ديگري با او نبود
يعنـي از   "صـبح أزل "نوري فراتر از مكان و زمان كه از . ترين و اولين نور

يك پاكي يِ غير قابل تصور سر برآورده، تا بر هياكل توحيدي، بر آدميان 
. نوراني بتابد و هر مظهري از مظاهر توحيـد از آثـار آن بهـره منـد گـردد     

كشـيدن ذرات نـوراني بـه    . بـزرگ اسـت   يك واقعـة . حقيقت، واژه نيست
 بـاز كميـل  ... به وحدت نـوراني ... به أزل... به مركز. خويشتن خويش است

گويي هنوز ندانسته است كه اين دريافت بـا  ... "برايم بيشتر بگو"گويد  مي
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اين واقعة مقدس بـا خـاموش   . دارد نمي قيل و قال ور. گفتن ميسر نيست
ايـن مهـم كـار    . با توقـف ذهـن  . افتد مي شدن ذهن بشري است كه اتفاق

ايـن ذهـن محـدود را    ... از وادي گفت و شنود بگـذر . بحث و جدل نيست
آنگاه كه نور اصلي  "!چراغ را خاموش كن كه صبح سر زد"... خاموش كن

آن چراغ را خـاموش كـن زيـرا    ! بيايد، نيازي به كورسويِ آن شمع نيست
سـكوت  . ام سرريز از حقيقـت اكنون من سرشارم، آمادة فيضانم، سرشار و 

 ...و اينچنين در سكوتي محض، حقيقت باريدن گرفـت ... كن تا بر تو ببارم
يـك خـود متعـالي و    . اي و في الواقع تو عاشـق خـود شـده   . غريبه نيست

   .خودي بدون منيت. بزرگ
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آنقدر رفت و رفت، آنقدر دل كَند و دل كَند، آنقدر نه اين و نه آن گفـت،  
و خـالء جـايي اسـت ناشـناختني، مشـرف بـر       . رسـيد  "خـالء "تا به مرز 
 خواست بشنود،. چيزي براي ديدن نبود. ديد نمي خواست ببيند،. نميدانم

برگشـت  . خواسـت برگـردد   نمـي  .هيچ ارتعاشي وجـود نداشـت  .شنيد نمي
آمـده بـود و اكنـون بـه      "نور"او براي . جذابيتي نداشت چه جز رنج نبود

مـابين رنـج و   ! آيا خالء برزخي است بين ظلمت و نـور؟ . خالء رسيده بود
. خالء واقعاً ترسناك اسـت . پس ترسيد! آيا دام است، يك فريب؟! رهايي؟

آن . يسـت فـراز و فـرودي ن  . در خالء راهي نيست! اما كجا؟. خواست برود
پس خسته و وامانده بر سر . يك نيستيِ بي سر و ته. يك هيچ بزرگ است

كه رفتم، ايـن همـه   ها  اين همه راه... و به حال خود گريست. مرز نشست
هاي گريسـت تـا   هاي  ...تعلقات كه بريدم، اكنون به اشك ختم شده است

ن در پراكنده اي افتاد كـه هـر تكـه شـا    هاي  نگاهش به اسكلت... آرام شد
گويا از آنِ سالكاني بود كه تا اينجـا رسـيده بودنـد    . نمود مي گوشه اي رخ

... خواست همچو آنان باشد نمي ...ولي شجاعت پريدن در خالء را نداشتند



 

  )148(

  چند تكه ابر

هـر چـه   ... بپـر و نتـرس  ... بپر... پس برق ندايي در درونش جهيدن گرفت
. پرنـد  مـي  ليهميشه قلي. و پريد... بپر... هست در اين نيستي پنهان است
براي دست . "فنا"فرصتي طاليي براي . خالء آخرين امتحان سالكان است

براي يـك  . براي تسليم محض. براي رها كردن ذهن. شستن از طرح خود
  ...و ديگر هيچكس منِ او را نديد... او پريد و ناپديد شد. توكل مطلق

  !خب، بعد چه شد؟: سالك

  .داند نمي كسي چيزي: پير

  !مرد؟ يعني: سالك

  نه: پير

  !زنده است؟: سالك

  نه: پير

  !پس چه شد؟: سالك

  .اگر ميخواهي بداني بايد خود بپري: پير

  !شود، چگونه ميتوانم بپرم؟ مي دانم كه چه نمي وقتي: سالك

زيـرا  . تـواني بـداني   نمي .راهي براي دانستن نيست. نكته همين است: پير
دانسـتني   "مـوت "ايـن  . وريرا بـدر آ هـا   گاه پريدن بايد لباس دانسـتگي 
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 چشـنده . مربوط به ذائقه اسـت . "ذائقَه الموت". است "چشيدني"نيست، 
  .و چون بچشي ديگر نيستي كه بخواهي شرح آن را باز گويي. خواهد مي

  !كند؟ مي خالء با آنها چه: سالك

قاعـدة  . دهـد  نمـي  دهد و برخـي را هرگـز بيـرون    مي برخي را بيرون: پير
  .آورد نمي كسي از كار خالء سر در. نيستمعيني در كار 

  !شود مي اي پير، تو از  بيرون آمدگاني، بايد بداني كه چه: سالك

اين يـك چـالش خطيـر    . گفتم نمي اگر ميدانستم هم چيزي. نميدانم: پير
  .است تا اهلش از نااهلش مشخص شود

  !يعني هيچ تضميني نيست؟: سالك

د، حقه بازان سوداگر نيـز مهيـاي   چه اگر تضميني باش. هيچ تضميني: پير
آخر تسليم، چنـين ورطـه اي   . و اين ديگر امتحان نخواهد بود. پريدن اند

  .است، رهايي از دانستگي ها

 اما در همين جا نيز من كساني را ديده ام كه از دانستگي هاشـان : سالك
  !گذرند بي آنكه از چيز ديگري بگذرند مي

شود كسـي   مي آخر چگونه. وهم زده اندت. دهند مي آنها خود را فريب: پير
ايـن كالهـي   ! گذرد از دانستگي هايش بگـذرد؟  نمي كه از مال و تعلقاتش
آيـا وقتـي از   . گذارند تا بلكه آرامشي نسبي بيابند مي است كه بر سر خود
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. ايـن تـوهمي باطـل اسـت    ! گذري؟ مي اشياء و اموال نگذري، از دانستگي
  .همة بندها و زنجيرها. مه چيز استرهايي از دانستگي، رهايي از ه

  !اين خالء همان خداست؟:  سالك

  .يك چالش بزرگ. خالء يك مادة امتحاني است. نه: پير

  !شود؟ مي پس درك ما از خدا چه: سالك

. خدايي را كه بتواني درك كني خـدا نيسـت  . درك ات را به دور بريز: پير
فراتر از هر انديشه . تآنكه را كه از درك إدراكش اظهار عجز كني، خداس

آن . خالقش ذهن بشر است. خداي قابل درك، خداي ذهني است. و درك
بد طينت و . بيماري زاست. اين خداي ذهني خطرناك است. را دور بينداز

آن را از سينه بيـرون كـن تـا آواره اش    . جنگ افروز است. خودخواه است
. كـرده اسـت  اين خداي حقه باز هزاران سال است كه جـا خـوش   . سازي

اين خداي بافتة ذهن همان اسـت  .  جهاد اصلي با اين خداي ذهني است
حق . كه به همة اقوام مختلف، ذهنيتي القا نموده كه فقط شما قوم برتريد

بـه همـه همـين القـا شـده      . با شماست و فقط شما اليق سروري هستيد
وقتي ذهن آيينيـيِ   ."حال آنكه فضيلت و برتري جز به تقوا نيست". است

. بينـي  مـي  اقوام مختلف را كنكاش كنـي ايـن خودخـواهيِ القـاء شـده را     
حتي اگر بت پرسـت باشـند بـاز بـه آنهـا      . ذهنيت همه شان همين است

اينگونه ذهنها از هر قوم و آيين كه باشند خـود را  . همين گفته شده است
وق كـس  ريزند و جز خودشـان حقـ   مي دانند پس فارغ البال خون مي حق
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نتيجـة  . كارشان سلطه بر ديگران است. شناسند نمي ديگري را به رسميت
اين شبه خداي حقه باز، جنگ افروز است همه را . آن القاء جز اين نيست

سلوك، يعني بيرون رانـدن  . خندد مي به جان هم انداخته و به ريش همه
ايـن  و . اين خداي موهوم از وجـودت، از ذهنـت، از نگـاه و از زنـدگي ات    

مـرد مبـارزه بـا    . سالك ميخواهد. كار هر كسي نيست. خواهد مي شجاعت
بايد از خـداي ذهنـي بگـذري تـا بـه صـلح       . طلبد مي راها  شرطي شدگي

تـا ايـن   . مانع اصلي صلح همين خـداي موهـوم اسـت   . حقيقي نائل شوي
  .جهان روي آرامش نخواهد ديد. خداي بافتة ذهن هست، آرامش نيست

يقي، آن ذات يگانة هستي بخشي است كه عين عشـق و  و اما خداي حق  
خير مطلـق و رحمـت بـي حسـاب     . مهربان و بخشنده است. رحمت است

حتي . سازنده و رشددهنده است. حتي غضبش عين رحمتش است. است
قهر او، ظلم نيست شـكنجه نيسـت،   . كند مي گاه آن را با وفور نعمت معنا

است تا دل عاشق به تب و تاب چون روي برگرداندنِ معشوق . لطيف است
. از سر سازندگي است. پس از سر كينه نيست. بجوشد و خالص شود. افتد

نافريـده و ناشـناختني   . فـوق إدراك اسـت  . خداي حقيقي، اليتناهي است
آنها را . شود نمي به تعبيري يعني مزاحم مخلوقاتش. او نامرئي است. است

ا    لكُـلٍ ". در راه رشدشان آزاد گذاشته اسـت  لِّيهـوم و هـ ه خـداي  . 1"وِجهـ

                                                            
  )هر كس را راهي است كه بدان روي آورد( 148ة بقره آية سور - 1
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كُلُّ يعملُ علَـي  "داند كه  مي زيرا. حقيقي، فضول نيست ستارالعيوب است
هلَتعـدالتي كـه جـز رحمـت     . كنـد  نمي او ذره اي از عدالت عدول. 1"شاك
شـود و ايـن از بسـم اهللا الـرحمن      مـي  و همه چيز به رحمت ختم. نيست

اين خداي حقيقي آنگاه كه از جهاد . استواضح و آشكار . الرحيم پيداست
سـخن  ها  بگويد به واقع از تالش براي بيرون راندن اوصاف ذميمه از سينه

محـو كبـر و حسـد و    . به پاكي و طهارت وجود تو اشـاره دارد . رانده است
. طمع و خودپسندي و فزون طلبي و تفرعن و جهل را نشـانه رفتـه اسـت   

د از تقـوا و صـيانت نفـس سـخن گفتـه      آنگاه كه از فضيلت و برتري بگوي
باج گير و . خواهد نمي چيزي. خداي حقيقي در ذات خود غني است. است

بـا  . زيرا هر آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ اوسـت . رانت خوار نيست
و از . اين حال هر آنچه در زمين و آسمانهاست را مسخّر شما كـرده اسـت  

چه خود . نيت و رحيميت رفتار كنيدشما خواسته است با يكديگر با رحما
خـداي حقيقـي   . 2"تَخَلَّقُـوا بِـأخالقِ اهللاِ  "اينگونه است و ندا داده است كه 

اهـل حيـات   . چون آن خداي موهوم ذهني اهل كشـت و كشـتار نيسـت   
كـالم خـداي   . كشتن يك نفر از منظر او چون كشـتن همـه اسـت   . است

. پر از حقايق اسـت . اره استپر از تشبيه و استع. حقيقي پر از لطائف است
تُه ". أخذ معنا و مصاديق از كالم او كار اهلِ ذهن نيست أهلُ اهللا و خاصـ" 

  .طلبد مي
                                                            

  )هر كس به شيوة فطري خويش عمل مي كند(  84ة إسراء آية سور - 1
  )به اخالق الهي، متخلَّق شويد(  - 2
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. اينهــا را گفــتم تــا بــداني چــالش خــالء، از آنِ كيســت و بــراي چيســت
از ايـن مرحلـه جـز سـالكان     . پرستندگانِ خدايان ذهني، حق ورود ندارند

و اگر اهل زمـين ميخواهنـد   ... و نكرده اند... كنند نمي خداي حقيقي گذر
كه آب خوش از گلويشـان پـايين رود بايـد خـدايان ذهنـي را بـه گـاري        

  .شود و فصل آن فرا رسيده است مي توحيد اينگونه محقق. ببندند

سالك چون كالم پير را در سكوتي عاشقانه دريافت، خـورد، در وجـودش   
باره به روبرو نگريست، هيچكس و آنگاه كه دو... ذوب كرد، سر فرو انداخت

و ... او دريافـت ... حضـور داشـت   "خـالء "او هنوز تنهاي تنها بر مرز . نبود
 پريدني كـه شـوق در آن مـوج   . و پريد... چون دريافت، تضميني نخواست

او از ذهنيت خويش، به الوهيـت خـويش   ... بي خواستن و بي آرزو... زد مي
  .پريد
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حاكي از آن است كه جهان در حال بازگشت از ذهن به فـراذهن  ها  نشانه
آنچـه را كـه   . به تعبيري ديگر شمارش معكـوس آغـاز شـده اسـت    . است

شاهدم آنست كه اهل فهم و درايت در سراسر جهان اندك اندك دريافتـه  
عـث  اند كه ذهن و راههاي ذهني نه تنها نجات بخش نيستند بلكه خود با

و اين آغاز يك نهضت بزرگ فرهنگي است كه . و مولّد رنج بوده و هستند
يك انقالب باطنيِ همه گير كه مربوط به هيچ فرقه و آئيني . جهاني است

آينـده از آنِ  . چه منبعث از فطـرت حقيقـت خـواه انسـاني اسـت     . نيست
أبرانسان هايي است كه توانسته اند از پوسـتة ذهـن خـويش بـدر آينـد و      

ذهن و ذهنيت بزرگترين زندان بشر . ت الهي شان را به ظهور رسانندفطر
كند كـه   نمي فرقي. هميشه بوده است. خطرناكترين شان نيز هست. است

زنـدان، زنـدان   . زندانِ نامرئي ذهن، از چه نوعي و در چـه سـطحي باشـد   
بسياري در زنـدان آرزوهـاي   . برخي در زندان اديانِ ذهني گرفتارند. است

. و جماعتي در زندانِ دانش خود به بند كشـيده شـده انـد   . يرندذهني اس
. همه در آن فرو افتاده ايمهمان ناري است كه . زندگي ذهني، آتش است
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خروج از اين جهنم كه خود ذهن باعث آن بـوده  . "منكُم إلّا وارِدها و إن"
است، با ذهن و ذهنيتي ديگر امكانپذير نيست، بلكه با رها كردن ذهـن و  

هيچكس بـراي نجـات از دشـمن، بـه     . شود مي خروج از پوستة آن محقق
ذهن همچون آتش است هر جا كـه ببـري   . شود نمي خود دشمن متوسل
نه اينكه آن . بايد از اين آتش عبور كرد. گستراند مي اش، دوباره آتشش را

چيـزي  . تو ذهن و ذهنياتت نيسـتي . را به كول كشيد و به آن سواري داد
. و عـادات اسـت  هـا   ذهن تو مجموعـه اي از شـرطي شـدگي   . نيفراتر از آ

يك هيچ است كه پر و بـال گرفتـه و در   . هزاران سالة اين و آنهاي  حقنه
و تو بايد اين پروردگار دروغين را به . نقش پروردگاري جلوه گر شده است

. معناي تولد دوبـاره جـز ايـن نيسـت    . تمام سلوك همين است. زير كشي
هيچوقـت  . نشدني اسـت . تن توسط ذهن، يك حماقت استفكرِ نجات ياف
. در واقع تنهـا راه همـين اسـت   . اما با فراذهن امكانپذير است. نشده است

همـان اسـت كـه    . يك كـل كامـل  . است "كل"فراذهن به تعبيري همان 
. تواند آن را درك كنـد  نمي براي همين است كه ذهن. مطلق است. هست

آنگـاه كـه ذهـن نباشـد، فـراذهن       .بـه چهـارچوبش كشـد   . تعريفش كند
. نبود ذهن، يعنـي بـود كـل   . توقف ذهن، يعني وصل به فراذهن. آنجاست

كه بزرگـان   "حيرت"آن . شود مي سكري كه عرفا گفته اند اينگونه حاصل
براي . نكته را بگير. كند مي خواهان آنند با پشت سر گذاشتن ذهن، طلوع

آنگـاه كـه   . ز حصارش بـدر آيـي  ا. بايد از ذهن بگذري "كل"دريافت اين 
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ذهنت را متوقف كردي، فكر و دانسـتگي هايـت را در ايـن سـلوك بـدور      
. انداختي، بي طرح و نقشه شدي، همان دم به فـرا ذهـن وصـل شـده اي    

آن چـون  . إدراك متعارفي در كار نيسـت  نشانه اش آنست كه هيچ فهم و
. آن مركزيت، خوديـت اليتنـاهي توسـت   . همانجا باش. نترس. خالء است

نخواه كه دوباره به ذهن برگردي تا چيـزي بفهمـي، نخـواه كـه اسـرار را      
. دسته بندي كني، نخواه كه سر در آوري، دنبـال شـرح و توضـيح نبـاش    

بـراي  . تسليم محض باش. نشوخارج . اينها همه يعني خروج از آن كيفيت
. اينكه هيچ تصوير و فكري، تو را نربايد، بي خواهش شـو و چيـزي نخـواه   

. بگذار خود بـه وجـودت بريـزد   . سرنوشتت را رقم بزند "مطلق"بگذار آن 
هر اتفاقي كه بيفتد جـز خيـر   . است "خير مطلق"آن، . آنطور كه بخواهد

ن را بارهـا انجـام نـدهي، تـا     تا اين تمـري . تواند جز اين باشد نمي نيست و
. سالك نشوي، حقيقتي را كه در پس اين كلمات است در نخـواهي يافـت  
. پس از ورود به چنين سلوكي، ممكن است تصور كني كه بيمار شـده اي 

تصور بيماري بخـاطر آنسـت كـه تـا     . تو رو به سالمت داري. اما نشده اي
و طبيعي . شده بوديبحال به زندگي ذهني عادت داشته اي، در آن الينه 

امـا ايـن بيمـاري    . است كه ترك عادت، به صورت بيماري جلوه گر  شود
يك . يك تولد بزرگ. شروع يك استحاله است. خروج از ذهن است. نيست

پير تو در آنجاست كـه  . خداوند، در انتظار بيداري توست. بيداري حقيقي
و چـون ايـن    .پيري كه به شكل حقيقي خود توست. كشد مي انتظار تو را
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رده   . همه چيز مهياسـت . اتفاق بيفتد هيچ كار ديگري الزم نيست و تـو بـ
آنهـا از  . بزرگـان اينگونـه تسـليم انـد    . اين معناي تسليم محض است. اي

آنها دست بـه  . اختيار خود دست كشيده اند، پس اختيارِ مطلق را تابع اند
 آنهـا . كنـد  مـي  است كه برايشـان انتخـاب   "مطلق"زنند، آن  نمي انتخاب

رده   نمي آنها. شود مي خواهند، به آنها داده نمي چـون  . شـوند  مـي  رونـد، بـ
خواهنـد از اسـرار سـر در     نمـي  چـون . شوند مي ادعاي دانايي ندارند، آگاه

چون خواهان قـدرت نيسـتند؛ مقتـدرترين    . بياورند، همواره پر از اسرارند
و ايـن يعنـي   . شود مي ه محققاينگون 1"اُفَوض أمرِي إلَي اهللا"معناي ... اند

اما آنها كه ايـن مهـم نتواننـد بـي     . يعني همان حيات طيبه. زندگيِ الهي
ت   . و ذهن همان نفس تاريـك اسـت  . شك سهم تاريكي اند منيـ دسـتگاه

آنهـا در ذهنيـات   . ذهني در بهشت متعالي جايي ندارنـد هاي  انسان.  ساز
رِينَ  فَلَبِئس م"تاريك خويش بسر خواهند برد كه  تَكَبـي المبـدون  . 2"ثـو

عصر فرا انساني كـه اهـل نـور و    . شك عصرِ پيش رو، عصر فراذهني است
 و كشـت و كشـتاري كـه در جهـان    هـا   اين مصيبت. بيداري حقيقي است

ميرد تا چيـز بزرگـي    مي چيزي. بيني، نشانة همين زايمان بزرگ است مي
ه هزاران سال  آتش يكي احتظار بد فرجام ذهن است؛ ذهني ك. زاده شود

  .كشد مي بپا كرده و ديگري، نوري است كه ابر انسانهاي بيدار را به خود
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همواره از جايي شروع كن كه ديگران تمام كرده اند زيرا زمان عمر بشدت 
پس مطالعه ضـروري اسـت همچنانكـه اسـتفاده از تجـارب      . محدود است

خواهد خودسرانه همـه چيـز را تجربـه     مي آنكه. نمايد مي بزرگان ضروري
ت كند چه بسا از وظيفة اصلي اش كه همان به ظهور رساندن نقش فطـر 

اصل، شكوفايي گُلِ توست همان كه تخمـش را  . الهي اش هست، باز ماند
تـو رنـگ و بـوي خـود را داري پـس رائحـة       . اند از أزل در وجودت كاشته

حديثي . نمايد مي هر كاري جز اين، خارج از وظيفه. خويش را منتشر ساز
بـراي آن  هر كس همان شود كـه   "كُلٌ ميسرٌ لما خُلقَ لَه"گويد؛  مي زيبا

. يعنـي شـدني اسـت   . آمده است "ميسر"و اين با خبر . آفريده شده است
تو بايد خودت شوي، . كس ديگر شدن خطاست. ترين راه تجلي است ساده

براي رسيدن بـه خويشـتن خـويش، بايـد از غيرضـروريات      . نه كس ديگر
ن اگر هشيارانه بنگري خواهي ديد كه اكثر كارهاي ما، سخنا. پرهيز نمود

 هـاي مـا غيـر    وآمدها و مالقـات  ما، إبراز احساسات ما، افكار ما، حتي رفت
و . توان گفت كه نبودشان بهتـر از بودشـان اسـت    حتي مي. ضروري است

و اتالف انرژي در اين وانفساي روزگار چيزي . اينها همه يعني اتالف انرژي
آن انرژي لطيف انساني، كاالي ارزشمندي اسـت و مـا   . جز حماقت نيست
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چيزهايي را كه بارهـا تجربـه   . ريزيم مي را روزانه به بدترين وجهي به دور
حماقت و جهالت پشت حماقت . كنيم مي ايم، دوباره و صدباره تجربه كرده

اي كز كرده به حال خـود اشـك    و آنگاه افسرده و محزون گوشه. و جهالت
زمان اندك است بايـد آن  . يمخور مي ريخته و به اقبال بد خويش افسوس

ــه    را صــرف ضــروريات نمــود و ضــروريات يعنــي هــر آنچــه كــه تــو را ب
به تعبيـري؛ آنچـه   . رساند مي ات كند و به خودمتعالي مي خودشناسي نائل

هـر آنچـه غيـر     گـردد ضـروري، و   مـي  كه باعث شكوفايي فطرت الهي ات
جـور و  وهـم و خـاطره پـروري و آرزوهـاي جورا    . آنست غيرضروري است

نشت انرژي . زايل كنندة انرژي است. مقهور تصاوير ذهني شدن، سم است
دانـد   مي چه،". داند مي كند زيرا قدر انرژي را مي سالك از آنها حذر. است

جامعة انساني چون باغي پر درخت است .  "كه گاه ثمر بدان نيازمند است
هستي منتظر بـه  . پس ميوة خودت را بده. كه هر كدام ميوة خود را دارند

ات جبران  اي با تقديم ميوه آنچه را كه از هستي گرفته. بار نشستن توست
تـا در آن روز  فقط دست بگير نداشته بـاش و عطـا كـردن را بيـاموز     . نما

وا حسـرتا   1"حسرَتَي علَي ما فَرَّطت في جنبِ اهللاِ يا"حسرت آميز نگويي 
ميوه خـودت را بـار بيـاور و    پس ! كه در جنب خدا بودم و كوتاهي نمودم

اي  تو اينگونه خدمتگزار هستي شده. و خودت باش. خودت شو. تقديم كن
 و اين يك احترام عملي است كه از. اي و اينگونه به خالقت احترام گذاشته

  .عبادت ثقلين برتر است
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  گور رستان

همانها كه از . از گور رهيده گانند. ضد آنست. گور رستان، گورستان نيست
پـر از  . براي همين تاريك و ظلمـاني اسـت  . گور، كور است. گور رسته اند
تمام تالش من اينسـت كـه هـم خـود و هـم دوسـتان را از       . حجاب است

حيات و  .گور رستان جايي است كه نور است. گورستان به گور رستان برم
و ايـن يـك جملـة ادبـي     . اكنون در گورستان بسر مي بـريم . آگاهي است

همة ما كه در اين گورستان يكـديگر را پيـدا   . نيست، حقيقت را مي گويم
زيرِ اين قطعه كه دفن شـده  . كرده ايم همگي در يك قطعه دفن شده ايم

دش ماجراهاي خـو . ايم، كوچه و خيابان دارد، همساية دور و نزديك دارد
براي همـين  . سايه است. از جنس كور است. اما همه در گور است. را دارد

اسـمش را  . پر از حماقت و جهالت اسـت . همواره پر از شك و ترديد است
اعداد حساب و كتاب دارند همينجـوري  .( "چهل و هشت"ميگذارم قطعة 

هم اكنون بر سر اين قطعه عده اي مشغول فاتحـه خوانـدن   ).  نمي گويم
نميدانم قلبـت ايـن نكتـه را  گرفتـه     . گاهي هم خيرات مي كنند. دهستن

آن عده كه مشغول تالوت فاتحـه و الـرحمن هسـتند، از قبـر     . است يا نه
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دميده شود و ما يكي يكـي از قبرهـا    "صور"منتظرند تا در . رهيده گانند
اگر اين نكته را دريابيم و ارادة خـروج كنـيم و تالشـمان در    . خارج شويم

و . "ينَقتَّلمل هبالعاقو". هت باشد، عاقبت برده ايم و از قبر رسته ايماين ج
اگر بخواهيم در اين گورستان جـاخوش كنـيم، پـس از اتمـام فرصـت، از      
همين جا يكبار ديگر به گور مي رويم، به تعبيري گور به گور مي شـويم،  

بيشتر فرو مي به بياني ديگر دومرتبه مي ميرم، واضح تر اينكه در تاريكي 
مگـذار  . و فرصت رهايي را ز كف داده ايم. رويم، و در يك كالم باخته ايم

كه مرگ دوم كار را به . تا رهايي گُل نداده است مرگ دوم تو را فرا بگيرد
چه تو غليظ تر و غليظ تـر خـواهي   . مراتب سخت تر و سخت تر مي كند

بـر غلـيظ تـر از    يعنـي دو برا . خواهي رفـت  "نود و شش"و به قطعة . شد
پـس  ... و خالص نمودن جنس غليظ، حرارت بـاال مـي طلبـد   . قطعة قبلي

در مقـاالت  (كه بسيار كارسـاز اسـت    "واوتُمأن تَ بلَوا قَوتُم"عمل كن به 
خود دسـت بكـار رهـايي    ). عديده آن را شرح داده ام پس تكرار نمي كنم

له كار خود را مي قاب. شو، چه اين آگاهي روند رهايي را سهل تر مي نمايد
تولـد دوبـاره يـك سـخن شـاعرانه      . كند اما زائو نيز بايد زور خود را بزنـد 

چنانچـه رهـايي   . و ادامة حيات تو به آن وابسته است. واقعي است. نيست
و ايـن بـدان   . اتفاق نيفتد با هر مرگي شمارة قطعه ها دو برابر مـي شـود  

هـر چـه   . خواهي افتادمعناست كه در قوانين بي شمار و سخت تر به دام 
بـه تعبيـري قبـر، فشـار     . قوانين زيادتر شود آزادي تو كمتـر خواهـد بـود   



    

 
  )163(  

 گور رستان

يعني زندگي سـخت تـر، غلـيظ تـر و تاريـك تـر       . بيشتري خواهد داشت
اما . فرو رفتن و هبوط به اسفل سافلين اينگونه اتفاق مي افتد. خواهد بود

بـه  . به حيات لطيف تر عروج خواهي كرد اگر رهايي استدراجاً اتفاق بيفتد
و بعـد   "بيست و چهـار "يعني . تعبيري شمارة قطعه نيز نصف خواهد شد

يعني نيروهـايي  . با دوازده از سيطرة افالك خروج خواهي نمود. "دوازده"
كه بر ديگران و سرنوشت شان حاكم است دگر بر تو سيطره اي نخواهنـد  

. براهيمي يك حكايت كـاربردي اسـت  در اديان ا "دوازده"حكايت . داشت
و اگر تسليم محض باشي، بي خواهش و بـي  . يك كيمياگري باطني است

نائل و در آن مسـتحيل  "يك"وسپس به  "سه"، به "شش"آرزو شوي، به 
. فقط يك قانون جـاري اسـت و آن خـودش اسـت     "يك"در . خواهي شد

دن تـاريكي و  زدو. منظور از رهايي مطلق اينجاست. فراتر از هر محدوديت
فنا في اهللا و بقاء بعد از فنا در اين كيفيت رخ مـي  . غلظت بدين معناست

البته هر كس به اين نقطه نمي رسد ولي هر چقدر هم كه نزديك و . دهد
در اين رونـد هـر   . لطيف تر و لطيف تر شده اي. نزديك تر شوي، برده اي

تو از مرحله اي قوانين كمتري بر تو عارض كند نشانة عروج  "هستي"چه 
چهل "اكنون كه در دنيايي، در قبرستان . به مرحلة باالتر و لطيف تر است

در شبكه اي كه با تـار و پـودي چهـل و هشـت     . قرار گرفته اي "و هشت
بقولي، يـك ارگانيـك، هفـت غيرارگانيـك و     . گانه به هم بافته شده است

ر دنيـا شـوي   اگـر مقهـو  . چهل انرژي كه از هر سو به هم تابيده شده انـد 
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. سقوط خواهي كرد و شـبكه را سـخت تـر و پيچيـده تـر خـواهي نمـود       
. همچنان كه بسياري سقوط كرده اند و نجاتشان غير ممكـن مـي نمايـد   

آنقدر در تاريكي فرو رفته اند كه بقول قرآن حتي اگر دست خـود را بـاال   
و  قبري تنـگ، پـر از خـون   . كالبد تو قبر توست! بياورند آن را نمي بينند

آنگاه كه در مسير عروج قرار بگيري اسمش خروج از قبر . چرك و باكتري
قبـور  . و آنگاه كه در مسير سقوط باشي اسمش ورود به قبـر اسـت  . است

و بـا اشـياء و   . پس بسـوي غلظـت نـرو   . بسيار است و سلسله مراتب دارند
فصل جمع كردن گذشـته  . اموال و تملك آنها دور و بر خود را شلوغ نكن

براي بر روي آب آمـدن، بايـد يكـي    . اكنون فصل پخش كردن است است
يكي زنجير تعلقات را باز كني و إلّا در ته اين اقيانوس يكبار ديگر مـدفون  

قرآن مي گويد مسير من و ... قبر در قبر معنايش همين است. خواهي شد
ي   ". هر آنكه از من تبعيت  كند بدين سو است نـعنِ اتَّب مـ عنـي  ي. 1"أنَـا و

ايـن همـان دعـوت عملـي     . حكمت بالغه همين است. بسوي لطيف شدن
حركت به سوي نور، حركـت بسـوي آزادي، و بالنتيجـه    ... بسوي خداست

  .موفق باشي... قوانين كمتر است
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در فصـلي  . گاه هست و گاه نيسـت . مرغي است كه مرغ قدم مي نامندش
امـا در فصـل   . گويي به اسرار مـي رود . كه نيست كس نمي داند كجاست

و جزيرة مرغان همان مكان پـر هياهوسـت   . بودن، در جزيرة مرغان است
مـي  مرغ قدم آنگاه كه در جزيرة اسـت و در  . كه با برزخ آب محصور است

. تخم هاي بسيار. يابد كه فصلِ نبودن نزديك است، با ولع تخم مي گذارد
اما او تخـم هـايش را در النـة    . به واقع پيوند او با جزيره، تخم هاي اوست

او بـا زيركـي تمـام و در پنهـانيِ     . خويش نمي گذارد چـه النـه اي نـدارد   
ي فصـل  مرموزي تخمهايش را در النة مرغان دگر مي نهد و آنگاه به سـو 

. قديم سـنتي اسـت عجيـب   . اين كار هميشگيِ اوست. نبودن پر مي كشد
مرغان دگر همچنان كه بر تخمهاي خويش نشسته اند بر تخمهاي او نيـز  

و . چه بدانند و چه ندانند تخم هاي او را نيز پرورش مي دهند. نشسته اند
ن چون دوباره فصـل بـود   و... جوجه ها يكي يكي سر از تخم بر مي آورند

فرا مي رسد، مرغ قدم نيز بال زنان، سر و كله اش در آسمان جزيره پيـدا  
او با طنين صداي آسـماني خـويش، جوجـه هـايش را فـرا مـي       . مي شود
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جوجه ها نيـز كـه ايـن نـدا را از عمـق وجودشـان مـي شناسـند،         . خواند
شود زيرا برخي  اما داستان به همينجا منتهي نمي. بسويش پر مي كشند

دم اُنـس و الفـت       از جوجه هاي مرغان دگر نيز كه با جوجه هـاي مـرغ قـ
يار در يـار و بـا   . و نكته همين است. گرفته بودند با آنها رهسپار مي شوند

آنها . تنها جوجه هايي مي مانند كه هيچ اُنس و الفتي با آسمان ندارند. يار
  .سهم تاريكي اند

كلمـه شـان چـون تخـم     . ، مرغ قدم اند)ع(اء الهياي دوست، انبياء و اولي
و چون كلمه شان به تو رسيد به واقع تخمها را در وجودت نشانده . هاست

اگر جنس اصلي نيستي الاقـل  . اين كلمه هست كه حيات بخش است. اند
با جنس اصلي اُنس بگير تا هنگام رحيل، تو نيز چون مرغي آشنا به پرواز 

  .هيدر آيي و از رنج بِرَ
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را در ميان مالمتيون  "روح هاي  بزرگ"همواره در اين روزگار پر آشوب، 
در ميان ظاهرسازي هـا و رياكـاري هـا بـه آنهـا دسترسـي       . جستجو كن
مالمتيـه بـر خـالف نظـر     . چه مالمتيون، آشكارانِ پنهاننـد . نخواهي يافت

ك يـ . بلكـه كيفيتـي از سـلوك اسـت    . بسياري، نه فرقه است و نـه آيـين  
بسياري از تذكره . بسوي يكتايي. كيفيت متعالي در جهش بسوي اخالص

نويسان پنداشته اند كـه مالمـت و فتـوت بـا حمـدون قصـار و ابـوحفص        
اين نكته فراتـر از تـاريخ   . اينطور نيست. نيشابوري و غيره آغاز شده است

در هم تنيده شده اند و . مالمت و فتوت اسباب و وسايل اخالص اند. است
. و از آن هنگام كه اخـالص بـوده اسـت آنهـا نيـز بـوده انـد       . نيستند جدا

مالمت، كيمياگري در تزكيه است بي آنكه كسي برايـت هـورا بكشـد يـا     
اهل مالمت را از آن رو اهل مالمت گفته اند كه گاه بـا  . مقدس ات بنامند

جلوة غيرمتعارفي كه از خود بروز مي دهند باعث مي شوند تا ديگراني كه 
. هشان پر از قضاوت و فضولي است، به مالمت و سرزنش شان بپردازندنگا

تا به زعم خود بينگارند كـه آنهـا در صـراط نيسـتند و     . تا رهايشان كنند
تا مگـس  . تا از زير بارِ نگاه ديگران خالص شوند. دست از سرشان بر دارند
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 و آنگـاه آزاد و رهـا، پـر   ... هاي موذي بر روي حـالوت آسـماني ننشـينند   
اينـان از سـرزنش هـيچ سرزنشـگري نمـي      . قدرت به كار حـق بپردازنـد  

يجاهدونَ في سبِيلِ اهللاِ  ". هراسند چه مجوزشان را از قرآن أخذ كرده اند
آنها در راه حق تالش مـي كننـد و از سـرزنش    ( 1"و ال يخافُونَ لَومه الئم

ها نمي هراسـند بلكـه گـاه خواهـان     نه تن). هيچ سرزنشگري نمي هراسند
پـس  . آنها كار در خفا و بدور از ديدة اغيـار را كارسـتان مـي داننـد    . آنند

كسي جـز اهـل حقيقـت آنهـا را     . اينگونه است كه در ميان مردم پنهانند
مردم فقط ظاهري از زندگي ". و به بزرگي شان واقف نيست. نمي شناسد

از كاشت و داشت و برداشـت بـا   . هي اندآنان باغبانان ال. "دنيا را مي دانند
ئَلُوا أهـلَ الـذِّكرِ إن كُنـتُم ال     ". به واقع خبر نـزد آنـان اسـت   . خبرند فَاسـ
اهل ذكر، اهـل حقيقـت   !) از اهل ذكر بپرسيد اگر نمي دانيد. ( 2"تَعلَمونَ

تُه  ". اهللا انـد  اهـلُ  ،قـرآن  و اهلِ. اهل قرآن اند. اند خاصـ اي . "أهـلُ اهللاِ و
ست از نگاه پر قضاوت خويش دست بردار تا آن بزرگاني كه خـود را در  دو

خود را از ذهنيـات و دانسـتگي   . پوششي از مالمت پنهان نموده اند ببيني
تـو بـا قضـاوت هايـت بـه      . هايت بشوي تا از بركات شان بهره مند گردي
پس ديدنِ اهل حقيقت را . چيزي جز نتيجة قضاوت هايت نخواهي رسيد

آن نگـاه نگـاهي بـي    . از نگاه شرطي شـدة خـويش خـالص شـو     بياموز و
  .قضاوت و بي واژه است
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 نور به دام افتاده

  

  

  اي تو نوري هستي كه به دام افتاده

ذره اي نوراني كه از اصل جـدا مانـده   . اي دوست، تو نور به دام افتاده اي
همه چيز تو، تمام ارزشت به همين ذرة نوراني است ما بقي مشـتي  . است

پوست و استخوان است كه حيـات و جنينـدگي اش را از همـين ذره بـه     
همچنانكـه  . نعكاسي است نه اصليعاريت گرفته  چه وجودشان، وجودي ا

. اند زيرا اينان فاقد ذرة نوراني. بسياري از مردمان وجودشان انعكاسي است
آنكـس را كـه خـدا بـرايش     ( 1"و من لَم يجعلِ اهللاُ لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ"

چنـين كسـاني بـا نـور ديگـران      ). نوري قرار نداده پس خالي از نور اسـت 
در اين مقاله خطابم . د چه خود خالي از اين ذرة نوراني اندجنبندگي دارن

به . يعني برخوردار از اصل اند. به آنهايي است كه داراي اين ذرة نوراني اند
تعبيري در اين انفجار بزرگ، ذره اي نصيب شان گشته است هر چند بي 

پس به ديگراني كه وجودشان انعكاسي است و فاقد . خبر از اين ارزش اند
. كار آنها با رؤساي دنيـوي اسـت  . نين ذره اي است، كار و سخني ندارمچ

چه آنها به علت خالي بودن از ذرة نوراني، سخن وحـي و آسـمان را فهـم    
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به تعبيري قابليت دريافت ندارند مگر آنكه به آنها نيـز چنـين   . نمي كنند
داراي  پس آنها كه داراي ذرة نوراني اند مرادند، كه البتـه . نوري عطا شود
از نشانه هاشان اينست كه هيچ چيز اين دنيا ارضاي شان . نشانه هايي اند

. هر چه بيشتر داشته باشند غم غربـت شـان بيشـتر مـي شـود     . نمي كند
هـيچ  . داشتن، براي شان جواب معكـوس مـي دهـد و آرامـش نمـي آورد     

نظريه اي، هيچ ذهنيتي و هيچ چهارچوبة محصور كننـده اي را بـر نمـي    
بيشتر بـه سـكوت   . و همواره فراتر از قالب هاي مرسوم و متعارف اندتابند 

. نگاه شان بزرگتر از آن چيزي است كه مي بينند. دل خوشند تا به حرف
عميقاً مي داننـد كـه اينجـايي    . در يك كالم دنيا براي شان كوچك است

پس اشياء را به مالكيت در نمي آورد و دور خـود را شـلوغ و پـر    . نيستند
به ويژه آنگاه كه بـه سـفر درونـي    . همواره آمادة سفر اند. نمي كنندخطر 

اهل خطر اند و محافظه كـار  . 2"و في أنفُسكُم أفَال تُبصرُونَ". دعوت شوند
بيشتر با دنيا بازي مي كنند و سر به سرش مي گذارند تـا اينكـه   . نيستند

فقـط   .مي گيرند و مـي دهنـد و مـي خندنـد    . ميمون وار خواهانش شوند
بيشتر دهنده اند زيرا  ذاتا طالب آنند كه هر چه زودتر . دست بگير ندارند

آنها سبك سـفر  . رها سازند. و خود را خالص كنند. هر باري را فرو اندازند
در كمر كش كوه، بر قاطر مي نشينند نه آنكه قاطر دنيـا را بـه   . مي كنند

اند  حتي مسئوليت و تا مجبور نشده . بدنبال رياست نيستند. دوش كشند
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. بال پشه اي را به عهده نمي گيرند، چه رسد به قبول مسـئوليت ديگـران  
او آزاد اسـت زيـرا   . ذاتا چنين حماقت هايي در درون چنين كسي نيسـت 

جز آزادي . چه از آزادي مطلق سر بر آورده است. آن ذرة نوراني آزاد است
. ار و نامقدس استشدن هر چيزي برايش تيره و ت "مخلَص"و رهايي، جز 

 "ديـنش يعنـي  . است "مطلق "يعني همان  "آزاد"چنين كسي خدايش 
كتـابش نيـز كتـاب    . و پيامبرش جز رهاننده نيست. اش، آزادي است "راه

نيز برايش زيباترين واقعة آزاد سازي  "قيامت". آزادسازي از تعلقات است
اين ذات . ره اي همواره او را به پاكي و رهايي مي خوانداست زيرا چنين ذ

و چـون  . پس جز مسئوليت خود را نمي پذيرد. و جوهرة ذرة نوراني است
زيرك و با هوش است آن را هم در پيشگاه خدا يعني همان مطلـق، فـرو   

و از اختيار خود دست مي شويد و رها  "و اُفَوض أمرِي الَي اهللاِ" مي اندازد
ذهن، براي صاحب ذرة نوراني . يعني تسليم محض بي هيچ آرزو. شودمي 

او زندانهاي ذهني را بر . چون چاه ويل است مگر آنكه شفاف و پذيرا باشد
او تو را به . اگر چنين ذره اي در وجودت هست تسليم اش باش. نمي تابد

 آدم"ذرة نوراني تو را به . و هجرت تمام مي شود. منبع نور وصل مي كند
آدم نـوراني يـك اسـتعاره    . 3"و والـد و مـا ولَـد    ". وصل مي كند "نوراني

امــا . وصـل يعنـي همـين   . روزي آن را خـواهي ديـد  . وجـود دارد . نيسـت 
، فربه تـر و خـواب   ها و كثرت نشيني ها انسانهاي فاقد اين ذره، با داشتن

                                                            
  3سورة بلد آية  - 3



 

  )172(

  چند تكه ابر

 پس هر چـه برخـوردارتر شـوند  بيشـتر در تـاريكي     .  آلوده تر مي گردند
نـور فقـط ايـن    .  اينان نتيجة بازي نور و سايه اند. زندان فرو خواهند رفت

از . نور مراتب لطيف و ثقيل بسـيار دارد . نور فيزيكي نيست كه دانسته اي
روح خود نـور دارد كـه بـه نـور روح     . أعلي مرتبة وجود تا أسفل السافلين

. تآگـاهي نيـز نـور اسـ    . نفس نيز داراي نور خـويش اسـت  . معروف است
حتي يك تكه سنگ چيزي نيست جز نور بـه  . همچنانكه سكوت نور است

اين جهان مادي كه مي بيني، چون چاهي است كه بسياري از . دام افتاده
. در ايـن چـاه افتـاده بـود    ) ع(يوسف. ذرات نوراني در آن به دام افتاده اند

 خداوند، ذرات نـوراني خـويش را در هـر   . همچنان كه اكنون تو افتاده اي
عصري به انحاء مختلف بانگ مي زند تا به اصل خويش، به منبع جاوداني 

چون ذهنت را ساكت كني اين نداي الهي را آن بـه آن  . خويش باز گردند
. بـدين معناسـت   "رجـوع "! آيا هـم اكنـون نمـي شـنوي؟    . خواهي شنيد

آيا بـه بيـت اهللا خـواهي    . به بيت اهللا. بازگشت ذرة نوراني به خانة خويش
شـيطان اساسـاً  در   ! يا همچنان در بيـت االحـزان خـواهي مانـد؟     !رفت؟

او ارزش ايـن ذرة  . اطراف كساني پرسه مي زند كه داراي ذرة نـوراني انـد  
الهي را مي داند و تالش مي كند تا به زعم خويش سهم خود را از آن بـر  

آن را بـه غـازورات، بـه    . اي دوسـت، ذرة نـوراني ات را حفـظ كـن    . گيرد
"مراهه دودعدأن  "آن امانت كه گفته انـد همـين ذره اسـت    . مفروش "م

رده اي . "تُؤَدوااألمانات إلي أهلها مرواريـد را بـه   . ذره را به منبع برسان، بـ
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. شـده اي  "كل". پادشاه وجود رسانده اي و هشياري ات را اعالم كرده اي
سـت كـار   چريـدن كـار أنعـام ا   . تو را براي آگاهي به زمين فرسـتاده انـد  

تا ذرة نـوراني را از كـف نـداده اي و از كفـت     . صاحبان ذرة نوراني نيست
  . را محمل آزادي خويش كن نربوده اند آن
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 الهي اي مميت

  

  

  "يتمم"الهي؛ اي 

جـز  ، مرا از آن جماعت مپسند كـه دعـا و عبادتشـان،    "مميت"الهي؛ اي 
لـذت وافرتـر و داشـتن    براي رسيدن به سهم بيشتر، برخورداري فزونتـر،  

  .بهشت اينان جهنم من است مرا از اين آتش به دور دار. ، نيستزيادتر

از ايـن ذهـن   . كي بميران، مرا از اين عالَم تاريكي به ني"مميت"الهي؛ اي 
الهي پيك مرگ را به زيبـايي  . و از بي توئي نجاتم بخش. ظلماني برون آر

نيايـد   "مـوت "دانم كـه تـا    مي راهي كن بگو چهارنعل بتازد، چه به يقين
"اي در كار نيست "بهحيات طي.  

ر مهـرِ مـوت را برايشـان در هـر       "مميت"الهي؛ اي  تو ميداني كـه راز پـ ،
كـردم  دعوتشان  "آن"هر حيلتي عيان كردم و روز و شب به  فرصتي و با

آنها كار بي ! خواهند مي از تاريكي سهم بيشتري! اند اما آنها خواهان ماندن
آنهـا وقتـي بـراي    ! انـد  هنوز به آرزوهايشان نرسيده! گرفتارند! شمار دارند،
 و فرصـتي بـراي حيـات طيبـه پيـدا      !مشغله شان زياد است !موت ندارند

  .الهي؛ من مغلوب شده ام پس مرا با محرمان بر گير... !كنند نمي
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كـه  . يكـي ام گـردان  . ، دو كس در يك كالبد نگنجنـد "مميت"الهي؛ اي 
  .بهشت در يگانگي است

اي ذكر زيباي بي همتا، گـنج را در تـو نهفتـه انـد تـا       "ميتم"الهي؛ اي 
اي . تا خودخواهـان از نامـت بگريزنـد   . نامحرمان بترسند و سراغت نگيرند

از تو عزت گرفته است اكنون وقت آن است كه گنج محرمان  "محيي"كه 
  .را واپس دهي

اي دوست با وفاي أزلـي ام، هنـوز اوصـاف پليـدي در      "مميت"الهي؛ اي 
اي . قلع و قمع شان كن و يا به حسنات تبـديل شـان نمـا   . يرامون استپ

  .استحاله كنندة بزرگ، به نورِمان بر

ــده، اي   "مميــت"الهــي؛ اي  اي پــاك كننــده، اي آمــاده كننــده، اي برن
كارآمدترين ذكر روزگار، تو بزرگ نعمت آسماني، بركاتـت را بـر محرمـان    

  .كنخيرشان را  از شرِشان خالص . فرو ريز

به واقـع جـز تـو راهـي     . ، تو نزديكترين راه به خانه اي"مميت"الهي؛ اي 
اي همسفر مهربان، ما را به خانة أمن . گذرد مي از دل تو. راه، تويي. نيست

  .الهي رهنمون باش

 ، دوستت دارم، و نه فقط به زبان كه بـا تحويـل جـانم   "مميت"الهي؛ اي 
يست چه خدايي جز تو نيست جز تو كسي شايستة ستايش ن. ستايمت مي

  .هماني. تو با يحيي، يگانه اي. "يحيي و يميت و يميت و يحيي"
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