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تار   شیپ از 

  
. توانم كار كنم نه براي غيرحق نه براي حق مي. گفت؛ همة راهها بسته است مي

نه به . هيچ راهي نيست .ام خسته. ام درمانده. پذيرد نمي هيچكس و هيچكاري مرا
انگار هيچكس نيست كه . شنود و نه شيطان نه خدا صدايم را مي. خوب، نه به بد
انگار از سوي هر . ستم كند تا با او وارد معامله شومدر خوا. بسويش روم

خواهم خود را در  حتي وقتي مي. تنهاييِ مفرطي است .ام دوطرف بايكوت شده
اثري از  .اند هم خدا، هم شيطان گم شده. معرض فروش بگذارم، خريداري نيست

از هيچ وجهي . هيچ راهي برايم باز نيست. بي راهم .ام رها شده. آثارشان نيست
  .حتي قدم زدن برايم نفرت انگيز است. زندگي برايم گشوده نيست

دوران  .ام خود نيز اين دوران را داشته. فهميدمش مي كامالً. كردم دركش مي
احساس  .اي سرخورده. احساس مغبوني وجودت را فرو گرفته است. سياهي است

ا شبِ تاريك واقع .اند مشتي دروغ به خوردت داده. كني سرت كاله رفته است مي
حرف دلش را به من . گفت راست بود آنچه كه مي. گفت او راست مي. روح است

. ريخت گفت، آرام اشك مي همچنان كه مي. زد و با ديگران مالحظه داشت مي
گويي روحش كز كرده بود و نفس . نگاهم به آن خود بي شكل و بي جسمش بود

ه راهي بروي، راهها را بسته خواهي ب آرام به او گفتم؛ چون مي. زد نفس مي
نخواه كه به راهي . هر راهي را فراموش كن. از رفتن دست بردار. بيني مي
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كني هم خدا و هم شيطان تو را  اينكه احساس مي! چه رفتني؟! كدام راه؟. بروي
بر خويشتن خويش واقف . قرار است سرپا شوي. نشانة خوبي استاند  رها كرده
تنها . آيد آزادي اينگونه مي. دهي ات را از دست مي ذهنيپس تمام اتكاءهاي . گردي
براي تو . و صبور باش. پس فقط باش. هر چه كه هستي. شوي خود مي. و رها

اگر قرار است . اين در و آن در نزن. چيزي جز آنچه كه هستي وجود ندارد
نگاهت . شود از عمق خودت شكوفا مي. كند چيزي بيايد از درون خودت بروز مي

وقتي راهها محو شوند دگر نيستند . شوند از خواستن تهي كن، راهها محو مي را
همين كه هستي راه . راه تويي. فريبِ بازيِ راهها را مخور. كه بسته جلوه كنند

و وقتي . نخواه كه چيزي بشوي، چون هستي. و جز اين راهي نيست. است
. بيانداز تا آرام شوي ها را دور وعده. هستي، اين ابلهانه است كه بخواهي بشوي

نخواه كه چيز ديگري ببيني زيرا . آرزوها را از ذهنت بيرون كن تا ساكن شوي
اين يك فريب . خودت را حواله به آينده نكن. همين را كه هست نخواهي ديد

در شبِ تاريك روح يا به افسرده گي و . بدفرجامي است. مرگ تلخ است. است
خواهان آزادي هستي پس دست از سر اين خدا و  اگر. رسند يا به آزادي پوچي مي

. نباششان  منتظر هيچكدام .اند اينان ذهني. نترس. شيطاني كه گفتي بردار
. كند تو را بيمار مي. اين خداي ذهني، بيماري است. رهايشان كن تا رها شوي

طرفين تضاد هميشه . آورد همچنان كه شيطان نيز بيماري است و بيماري مي
وقتي از اين تضاد رها شوي خواهي ديد كه خداي . از اين تضاد بگذر. بيمارند

اول و . باطن و ظاهرش يكي است. خدا متضادي ندارد. حقيقي ظهور يافته است
كني اما توضيحي برايش  و اينچنين دريافتش مي. آخرش همان هست كه هست
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دش شيطان آن خدايي كه متضا. و باش. هستي .اي در خانه .اي و تو رسيده. نداري
اين تضاد را از . حقيقت محض بي تضاد است. يك بازي است. است، خدا نيست

آنچه كه همواره تو را بر . اين جنگ دروني را متوقف كن. وجودت بيرون كن
اين تضاد وجود . دارد كه به راهي روي و كاري كني همين تضاد است آن مي

اين بازي . م خارج شواز اين بازي بدفرجا. بسياري را به بازي گرفته است
. خانه اينجاست. يكي شو و از خوب و بد جهش كن. مرگبار است. بيماري زاست

  .اكنون فصل به فصل از آزادي تا نيايش بخوان و باري از نيايش تا آزادي
آنها   .هيچ آموزش ديگري در كار نيست. من فقط يك تعليم دارم، آزاد شدن را

جز اين  .يه از دست دادن هر چيزي را به تن بمالنداند، بايد پ كه خواهان اين تعليم
و . آنكه خداي آزاد را بنده است اسيرِ چيزي نيست. كنند را تلف ميشان  باشد وقت

كساني هستند . پذيرد نمي خداي آزاد، غير قابل پيش بيني است و شرط و شروط
. است "نه آموختگي"شان  كساني هستند كه تعليم. است "عشق"شان  كه تعليم

شان  كساني هستند كه تعليم. است "شكيبايي و مهر"شان  كساني هستند كه تعليم
اما اينجا تعليمي جز . است "سكوت"شان  ساني هستند كه تعليمك. است "ديدن"

براي با خدا بودن بايد . آن به آن. مرحله به مرحله. قدم به قدم. آزاد شدن نيست
آن به آن پشت سر بگذاري و . شويآن به آن بميري و زنده . آن به آن نو شوي

در تعليمِ آزاد شدن، . آن به آن ذهنياتت را دور بريزي و بي تعلق شوي. بگذري
هيچ توقفگاهي . ارزشمند نيستاي  هيچ وزنه. هيچ زنجيري مقدس نيست

. شكوفايي، آن به آن است. زند موج مي "حال"در آزاد شدن، . هميشگي نيست
اساس اين تعليم، گذر است . يكي است. ون استو اين حركت، عين سك. پوياست
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بندگيِ خداي آزاد، سكونت در اين گذرِ مسحور . حتي اگر قدم از قدم بر نداري
. يأس نيست. در تعليم آزاد شدن، افسوس نيست. بي طرح و بي نقشه. كننده است

. زيرا اساساً آرزويي در كار نيست. حتي دلسوزي هم نيست. خسران نيست
آنچه هست . پس واقعي است. گيري دهي و نقد مي نقد مي. قد استآنچه هست ن

و چون همة تعاليم در يك نقطه متمركزند و . آزاد شدن از اين و از آن است
است همچنانكه زنده  "همه"، تعليمِ "يكي"يكديگر را هماهنگ و پشتيبانند، تعليمِ 

  .1"ناس جميعاو من أحياها فكأنما أحيا ال". كردن يكي، زنده كردن همه است
  

  ر. م 

                                                 
  32 -مائده -قرآن 1
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  ايمان به آزادي
  
همان چيزي است كه آدمي بدان نيازمند » بودن در آزادي«و » آزاد بودن«

خود را كنار بگذاري هاي  شدگي و شرطيها  به واقع اگر بتواني ذهنيت. است
خواهي يافت كه هستي در . نياز حقيقي همين است خواهي ديد كه تنها

، آن آزاد، »مطلق«خدا يعني همان . آزادي و آزادگي ريشه دوانيده است
چيزي نيست جز راه آزادي بسوي آن » دين«. خود نهايت آزادي است

شرح بيان » كتاب«مأموريتي است براي آزادسازي و » پيامبري«. 1»مطلق«
است و آنچه از او صادر شود جز آزادي و زيرا خدا، آزاد . آزادي است

  .آزادسازي نخواهد بود
از  .به ذات خود عين آزادي است و آزادي جز حقيقت نيست» حقيقت«

زيرا اين . حيات است و عين نجات بخشي است. اين رو آزادي مقدس است
ان اهللا يفعل «. است 2»ان اهللا يفعل ما يريد«. خداست كه عين آزادي است

  . و تو واصل به چنين حقيقتي خواهي شد. ستا 3»مايشاء

                                                 
  .آزاد بدون نهايت. مطلق به معناي آزاد و رهاست  1
  )14 -حج(. دهد آنچه اراده كند انجام مي خدا  2
  )18 - حج( .دهد آنچه بخواهد انجام ميخدا   3
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 .اند دانسته ارادهو  قدرتو  علمو  حياتاگر قدما، اولين صفات حق تعالي را 
بدون . آزاد و رها، پاك، بدون تعلق. بينم مي »آزادي«من اولين و آخرين را 

  .وابستگي، لطيف لطيف، قائم به ذات خويش و همواره در فرادست
كدام دربندي را ! كجا غير آزاد، زنده است؟. است» حي«اين آزاد است كه 

. ايـن آزادي است كه حيـات را پويـا كرده است! توان گفت؟» حي«
اين آزاد است كه . جوشد مي جريـان حيـات بـه آزادي و در آزادي است كه

بيش نيست و مردگي، سزاوار اي  زندة ناآزاد، مرده. كند مي زنده است و زنده
  .نيست» زندة مطلق«
جوهر آن است . آزادي بستر اليتناهي آن است. نيز به آزادي است» دانايي«

  ! كجا جدا از آن است؟. آزادي خود دانايي است. نور آن است
جز اين باشد بند . علم و حكمت، به آزادي، در آزادي و براي آزادي است

 است غل» حجاب اكبر«جز اين باشد . نيست» عليم«است و بند را سزاوار 
  .نيست» داناي مطلق«و زنجير است و زيبندة 

اين رهايي است . آورد مي اين آزادي است كه آن به آن علم و حكمت به بار
 ريزد و بستر دانايي را مهيا مي را فروها  و شرطي شدگيها  كه ذهنيت

هيچ . عالم مطلق آن كسي است كه از هر ذهنيت آزاد است. سازد مي
علم و . او رهاست. گرفتار ننموده استذهنيتي او را به بند خويش 

زيرا حقيقت . جوان است. و تازه استتر  پس. حكمتش به رهايي اوست
  .هميشه جوان است

قدرت او . او عين آزادي است» قدرت«. خداست» آزاد«آزاد است و » خدا«
و رهايي از قدرت، خود نهايت قدرت است و اين . در اين آزادي مستتر است

هر قدرتي جز خود آزادي، . گان كسي درنخواهد يافتنكته را جز آزاد
  .وامدار آزادي است و چون آزادي نخواهدش فروخواهد ريخت
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است و مطلق همان رها » مطلق«سالم بر . سالم بر آزادي، سالم بر خداست
  .و آزاد است بدون نهايت

و اين . آيد نمي پس همواره فرادست است و به چنگ. است» مطلق«و خدا 
  .ت كه همه چيز به چنگ اوستچنين اس

و اين آزادي است كه قدرتش را مافوق . قدرت او، آزادي اليتناهي اوست
قدرت حقيقي در آزادي است اما آزادي در بند قدرت  .تصور كرده است

هرجـا كه . روان استاش  و اينچنين است كه قدرت همواره در پي. نيست
  .نكتـه را درمي يافت كاش ذهن اين. آزادي است قدرت نيـز همانجـاست

آيا ! در بند كجا صاحب اراده است؟. است» آزاد«نيز همان » اراده«صاحب 
  !آيا اراده بي آزادي وجود دارد؟! اراده از آزادي جداست؟

جز . و اراده منبعث از آزادي است. تنها اين آزاد است كه صاحب اراده است
  .اين باشد اجبار است نه اراده

ام كه ديگر صفاتش  حقيقت آزادي است و دريافته. تاس» آزاد«خداي من، 
بدون اين آزادي هر بنايي فروريختني  .اند به آزادي و مطلقيت او قوام يافته

  .هر حكمتي پوشالي است و هر حياتي عبث است. است
و اين سؤالي مهم است زيرا تو بايد قدم در راه ! آيا خداي تو هم آزاد است؟
  .به اخالق او متخلق گردياو گذاري، شبيه او شوي و 

زيرا خدا . اگر خدا، آزاد است و عين آزادي، پس آزادي تعريف ناشدني است
  ! توان تعريف نمود؟ مي را چگونه» مطلق«. تعريف ناشدني است

. تعريف، تعيين حد و حصر است و خـدا را حد و حصر شايسته نيست
پس . آزادي استاين در تناقض با جوهرة ! پذيرد؟ مي مطلق كجا حد و مرز

تعريف امري ذهني است و ذهن را به . بدنبال تعريف نباش، حد و مرز نساز
توان  مي با اين حال معرفتي است نسبي كه قدم به قدم. نامحدود راه نيست
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با آن سلوك كرد و اجازه داد تا آزادي خود از خويش آنقدر كه بخواهد 
  .پرده برداري كند

به . نيست "موجود". نيست» شكل«. ستني» جـا«. نيـست» چيـز«آزادي 
آزادي، كيفيتـي از بودن است همچنان كه عشق و . وجود آورنده است

فرد و منحصربه» يگانه«اين همان كيفيت  .اند حقيقت كيفيتي از بودن
  .است

 يا در آن هستي. تو يا از اين كيفيت بودن، برخورداري يا خارج از آني
شرط درك اين كيفيت، بودن در آن . ويش مي يابي يا خارج از آن پوچ مي

شود بايد به زير آن  نمي با تعريف باران، باران درك. است بي كم و كاست
  .رفت

اين كيفيت، رهايي از هر تعلق است و اين اولين نوري است كه از مشاهدة 
  .تابد مي به سالك» حضرت آزادي«
او . در بنـد هيچ كس و هيچ چيز گرفتار نيست» حضرت آزادي«

قائم به ذات است و . حياتش در گرو هيچ كس نيست. گرفتارناشدني است
  .ذات، رها از هر تعلق

علقي، عيب و نقص زيرا هر ت. پاك و منزه از همه چيز. است» سبحان«آزاد، 
و او از هر نياز و عيب و نقص . نيازمندي است يي هر وابستگي. است

  .آزاد است. رهاست. مبرّاست
خداست زيرا اين » آزادي«. ز رها شدن نهراسا. پس از آزادي نترس

 ما مفهوم آزادي را از وجود خداست كه. است» آزاد«خداست كه 
كار . نمايد مي كند لطيف مي پاك. كند مي آزادي تو را تطهير. فهميم مي

چيزي براي از دست دادن . خود را به آغوشش بيانداز. خدا همين است
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اين كيفيت . وارد اين كيفيت شو. اين يك فرصت يگانه است. وجود ندارد
  . بودن را برگزين

دهنده  آزادي تطهيركننده و رشد. آورد مي اين آزادي نيست كه مفسده
فساد از هر نوعش كه باشد . آورد ضد آزادي است مي آنكه مفسده. است

و آنان كه بر ضد آزاديند  .اند زادة انديشة كساني است كه بر ضد آزادي
كافر كسي نيست جز . است» كفر«و اين . بر ضد خداينددانسته يا ندانسته 

زيرا اين خداست كه آزاد است و . آنكه بر ضد آزادي قد علم كرده است
  .1تخلّقوا بأخالق اهللا. عين آزادي

خواهي به  مي آيا! آزاد بماني؟! آزاد باشي؟! خواهي آزاد شوي؟ مي آيا تو
اين تنها . خروج مكن پس از اين كيفيت بودن،! اخالق خدا آراسته شوي؟

. با آن بمان. با آن باش. آن را پاس دار. سرماية گران بها و ماندني توست
به هوا و . را به كس و به چيز مدهات  آزادي. خدا عين آزادي است. آن شو

و انسان بي خدا، مفلوك و . اي را بدهي خدا را دادهات  آزادي. هوس مده
تو نيز راه او را . وابسته نيست خدا به هيچ كس و هيچ چيز. بدبخت است

شوي و همه از بركات وجود  مي اينگونه است كه خدمتگزاري ناب. برگزين
عمل «. تواند خدمت كند مي اين انسان آزاد است كه. گردند مي مند بهرهتو 

آن كه بردة ذهنيات خويش است كجا معناي عمل صالح . انجام دهد» صالح
و اين . ادي شد اين نور علي نور استاگر بتوان تجسم آز! فهمد؟ مي را

  .فرصت ناب به انسان داده شده است
 كني و خود را در اختيار آن قرار مي خواهي، آرزو مي هنگامي كه چيزي را

آزادي رهايي از خواسته، . و اين آزادي نيست. دهي به واقع اسير آني مي

                                                 
  )ص(پيامبر  .خود را به اخالق خدا آراسته كنيد  1
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و آن . يگير مي تو با بي خواهشي در فضاي آزادي قرار. خواهش و آرزوست
  .كني مي را ناب ناب دريافت

، جريان آزادسازي »جريان ربوبيت«. جز نيل به آزادگي نيست» سلوك«
زنجيرهايي . رها ساختن آدمي از غل و زنجيرهاي هزاران ساله است. است

  .اند كه دل و جان و ذهن او را به بند كشيده
م تالش او تما. دهد نمي يك معلم الهي، به كمتر از رهائي سالك رضايت

از غل و . رها سازدها  و شرطي شدگيها  اينست كه سالك را از ذهنيت
  .جز اين باشد معلم الهي نيست عملة شيطان است. زنجير برهاند

و اين سير يك سير . در سيري» آزاد«همان » مطلق«تو به سوي آن 
هرچه قرب، فزوني گيرد نور آزادي نيز . يك كيمياگري است. باطني است

  .به مطلق و دريافت او، لحظه پرشكوه آزادي است» وصل«و . يابدفزوني 
 تو را بر پاي خويش به حق استوار. آزادي، پاداش مقدس سلوك است

  .طيب و طاهر، بي عيب و نقص. كنند مي
اكنون هر جا خواستي برو تو ياري شده  1»إذهب إلي ماشئت فانّك منصور«

تو زنجير آرزو بر  .اي هرها گشت تو آزادي زيرا از بند هوي. و در حمايتي
. تو آزادي. اكنون نگاهت به جاي خواستن، پر از عشق است. گردن نداري

  !چه خوب است پاداش اهل عمل» فنعم أجر العاملين«
عملة هيچ تأثير و ذهنيتي نبودن . عمل به آزادي، آزادانه عمل كردن است

زير . تأثير استتحت . انساني كه آزاد نيست اعمالش مكانيكي است. است
. اين عمل نيست زيرا صاحب ارادة آزاد نيست. نفوذ القائات ذهني است

از آزاده برمي آيد و شايسته نيست جز او را عامل عمل صالح » عمل صالح«

                                                 
  .آمده است كه اين نشان رسالت رسول اهللا بر شانه شان نقش بسته بود) ص(در سنن النبي   1
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از » عمل صالح«پس . و پيشتر گفتم كه اراده از آن آزاده است. خواند
است، منبعث از  عمل نابي» عمل صالح«و . گيرد مي طريق اوست كه انجام
. يكپارچه كننده و وحدت بخش است. دارد» صلح«آزادي كه ريشه در 

نيز خود از » صلح«زيرا . فراگير و همه شمول. مفيد فايدة همگان است
  .2»واهللا خيرٌ« - 1»الصلح خيرٌ«. بزرگ خداستهاي  نام
، ذاتي »صلح و آزادي«. دارد» صلح«با خويش و در خويش » آزادي«

و اينچنين است كه آزاده همواره در . دوئيت ي در كار نيست .اند يگانه
آنچه از اين آزادي صادر شود . »عمل صالح«و عملش، . است» صلح كل«

هرچند كه گاه بهايي دارد كه پرداختني . خير همگان و اصالح امور است
عمل «زيرا پاداش در خود . عمل آزاده بدنبال پاداش و نتيجه نيست. است
  .است و چه پاداشي بهتر از خداوند مستتر» صالح

جز اعمال آزاده، اعمال ديگران بدون استثناء مكانيكي و تحت تأثيرات به 
 كنند بلكه عمل از طريق شان به انجام نمي به واقع آنها عمل. رسد مي انجام
و كارشان بيش از واكنشي به . زيرا صاحب ارادة آزاد نيستند. رسد مي

  .تأثيرات نيست
برده  صاحب كار خويش . بود» آزاد«كار خويش شدن بايد  براي صاحب

قيام عليه بردگي ذهني، اولين . نيست و بدترين بردگي، بردگي ذهني است
او بايد . تمام است» تخليه«اين اقدام يك . اقدام شجاعانه يك سالك است

براي نيل به آزادي، . رها كندها  و شرطي شدگيها  خود را از تمام ذهنيت
با ها  و شرطي شدگيها  تمامي ذهنيت. وب كردن بسيار مهم استاين جار

با هر برچسبي كه باشنـد بايـد در اي  هر نام خوب و بدي كه به آنها داده
                                                 

  )128 - نساء. (صلح، بهترين است  1
  )72 -طه. (ن استخدا، بهتري  2
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چيزي . هيچ اغماضي در كار نيست. اين روند تزكيـه بـه دور انداخته شونـد
  .صفحة ذهن بايد بي نقش بي نقش گردد. نبايد استثنـاء شود

! نترس. ت از خدا و بهشت و جهنم بايد به دور انداخته شودحتي تصورات
اي  و تصورات تو مجموعه. تصورات توأند. آنها خدا و بهشت و جهنم نيستند

 .اند و شنيده هايي كه تنقيح نيافتهها  خوانده. از القاءات اين و آن است
در اين مرحله تمامي . و صحت و سقم شان معلوم نيستاند  تجربه نشده

حتي به نزديك نريز تا مبادا وسوسة . رها و تصوراتت را بدور بريزتصوي
به اي  اگر به اين كار موفق شوي توانسته. بازگشت به آنان در تو پديد آيد

زيرا ذهن آن هنگام كه چيزي براي نشخوار . نائل گردي» توقف ذهن«
آنگاه كه ذهن توقف يافت، بي شكل و . شود مي كردن نداشته باشد متوقف

پاداش آن . طرح گرديد به واقع جا براي نزول حقيقت باز شده است بي
اي كه پر از آشفتگي است پر از  حقيقت بر سينه. توقف، اين نزول است

اين توقف، اساس كار و . ذهنيت و شرطي شدگي است نازل نخواهد شد
اكنون تو چون كنده ناتراشيده، چون گل كوزه . نقطة عطف آزادي است

او صحت و . بگذار او طرح بزند او شكل دهد. و باش. خداييگري در دستان 
نخواه . كن» مشاهده«باش و » تسليم«تو . اي را برمال كند سقم هر انديشه

شوي اين » حل«تو، بايد . شوي مي كه خود را نجات دهي، بيشتر گرفتار
كافي است خود را به . كند مي ، تو را حل»حال«. حل شدن نجات توست

. آرام باش. به فعاليت ديگري نياز نيست. كار تمام است حال بياندازي
زيرا ذهن، . نيست» محال«و اين . حال تو را حل خواهد نمود. تسليم باش

و اين خوب است كه حال از دسترس ذهن و سلطه آن . فهمد نمي حال را
» حالت«از اين . جوالنگاه اوست. آزادي است» محل«حال . بدور است
با . در حال است» تحول«. رنج است. ن، گرفتاري استبيرون آ. بيرون ميا
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زيرا خدا همواره در . با خدا بودن جز در حال بودن نيست. حال بودن است
است و در حال به » حال«آن جاودانگي، آن شكوه آن اشراق در . حال است

با . آزاد شو. آزادي بي حد و حصر خداوندي است» حال«. پيوندد مي وقوع
اكنون حقيقت از آن . خود را از بندها برهان» الح«در » حل شدن«

و اين هنر مشاهده است . اي چون تو از ميان برخاسته. خدا با توست. توست
  .نگاه بي قضاوت

 پروردگاري. سنگين نيست. سخت نيست. اكنون ذهن تو، نرم و رام است
  .است» حال«چون آب، نرم و پذيراست زيرا در . كند نمي

او ديگر در گذشتة مرده و آينده . است» حال«ه در ذهن يك آزاده هموار
همه چيز هم اكنون و . زنده است» حال«او به . كند نمي موهوم زندگي

تنها . و اين زندگي واقعي است. است» حال«همواره در » مطلق«زيرا . اينجا
  . كيفيت واقعي همين است و جز اين توهم است و بافته ذهن

. ديرين، تو را معقّد كرده استهاي  گذشته، شرطي شدگيهاي  آموزش
خالف آزادي . بند است. گره است» عقد«و . نموده است» عقيده مند«

ايدئولوژي . گويم عقيده، نجات بخش نيست مي از اين روست كه. است
  .كند مي رهايي بخش نيست و دقيقاً ضد آزادي عمل

يابي  نمي »اعتقدوا باهللا و رسوله«يابي كه بگويد  نمي در هيچ كجاي قرآن
يابي كه بگويد به دين  نمي .كه بگويد به خدا و رسولش اعتقاد داشته باشيد

يابي كه بگويد به بهشت و جهنم و فرشتگان  نمي .اعتقاد داشته باشيد
  . اعتقاد داشته باشيد

ايمان ايدئولوژي . و ايمان، عقيده نيست. است» ايمان«سخن قرآن از 
خداست و » مؤمن«. و آزادمنشي است آزادي» امن«بستر » ايمان«. نيست
گويد كه تنها  مي اين به ما. اين آزاد است كه مؤمن است. است» آزاد«خدا 
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. آورد مي اين آزادي است كه امنيت. است» آزادي«در سايه » امنيت«
 و عقيده تو را به آزادي. ايمان بدون آزادي ايمان نيست، عقيده است

أفأنت تكره الناس حتي يكونوا «. چون از آن خالي است. رساند نمي
جنگ . بيني جنگ عقايد است مي آنچه كه در جهان امروز 1»مؤمنين
اين فجايع و بالياي خانمان سوز را عقايد بپا . ذهني استهاي  برداشت

و عقيده يك ذهنيت است يك برداشت . و ربطي به ايمان ندارداند  كرده
كيفيتي . ت برداشت نيستايمان، ذهنيت نيس! او را با حقيقت چكار؟. است

و در اند  و همه يكي. از بودن است چون آزادي چون عشق و چون حقيقت
  .اند ذات يگانه

. عقيده مندي، عمله ديگران بودن است. مؤمن باش. پس عقيده مند مباش
  .و ايمان داري، رفيق اعلي بودن و نهايت آزادمنشي است

  . ساس خطربا معتقد، اح -كني مي »امنيت«با مؤمن، احساس 
  . معتقد، فضول و سخت گير - مؤمن، رها و بي قضاوت است
  . معتقد، پر از حد و مرز و غرق در تضاد -مؤمن، آزاد و بي تضاد است

  .معتقد، مزاحم شان -مؤمن، يار مردم است
  .معتقد، وسواس -مؤمن، هوشيار است

  .معتقد، فقط در جمع خودشان - كند مي مؤمن همه جا احساس امنيت
 ترساند و اضطراب مي معتقد، -دهد مي خنداند و آرامش مي ،مؤمن
  .بخشد مي

  .معتقد، از حق خودي -گويد مي مؤمن از حق همه
  .معتقد، تحميل -مؤمن خود را تسليم كرده است

                                                 
 )99 -يونس! (آيا تو مي خواهي مردم را مجبور به ايمان كني؟ 1
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  .خداي معتقد، برداشتش -خداي مؤمن أرحم الراحمين است
بر اي  يهخواند تا آ مي معتقد، -خواند براي رهايي مي مؤمن كتاب خدا را
  .حقانيت خود بيابد

  معتقد، از ايمان -مؤمن از عقيده مندي بدور است
  معتقد، در توهم -است» حال«مؤمن در 

  معتقد، آرمان گرا -مؤمن، حقيقت گراست
  .بهشت معتقد، قرار است بيايد -بهشت مؤمن، در حال است

  پيامبر معتقد، يكي شبيه خودش -پيامبر مؤمن، رحمه للعالمين است
  معتقد، در اختيار برداشتش -من در اختيار خداستمؤ

  معتقد، ذهنش را تيز -مؤمن، ذهن خود را نرم كرده است
  نيروي معتقد، زورگويي اش -استاش  نيروي مؤمن حكمت
  معتقد، بسته است و گرفتار -مؤمن، باز است و آزاد

مدينه فاضله معتقد، خيالي در  -مدينه فاضله مؤمن، وجود خودش است
  تدوردس

  1»قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل االيمان في قلوبكم«
زيرا هنوز ايمان ! شما ايمان نياورده ايد بلكه بگوئيد اسالم آورده ايم: بگو«

  ».شما وارد نگشته استهاي  به قلب
. گردي مي آنگاه كه خالي شوي پر .اي ههنگامي كه آزاد شوي ايمان آورد

شرطي شده هاي  و ذهنيتها  تا وقتي كه برداشت .اين قانون آسماني است
موجودند حقيقتي در كار نيست و چون از آنان خالي گردي حقيقت 

و ها  آنگاه كه در ذهنيت. ايمان آنجاست. عشق آنجاست. آنجاست

                                                 
  14 - حجرات - 1
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خانة  .اي هافتي به واقع در خانة عنكبوت به دام افتاد مي به دامها  برداشت
ات  ذهنيهاي  و قضاوتها  از برداشت. ستتو نيهاي  عنكبوت به جز ذهنيت

خانة  ها، خانهترين  آنگاه خواهي ديد كه سست. آزاد شو. دست بردار
  .عنكبوت است

كه دانا و تواناست » مطلقي«. است» مطلق«اين اكسير آزادي است توانايي 
  .و بر هر كاري قادر است
حقيقي جز  امنيت. امنيت در ذات آزادي نهفته است. با آزادي، امنيت است
براي همين . اين نكته را حتي شيطان دريافته است. با آزادي ميسر نيست

  : گويد مي است كه
  1»ألغوينَّهم أجمعين االّ عبادك منهم المخلصين«

  ».اند كنم جز آن بندگانت كه آزاد گشته مي همه آنها را گمراه«
 .اند همان رهاشدگان و آزادگانند كه از تيررس شيطان خارج» مخلَصين«

  ! شيطان چگونه اينان را بفريبد؟
و شرطي ها  و ذهنيتها  و برداشتها  و دل بستگيها  اينان از وابستگي

آنها از غل و ! شيطان از كدام طريق آنها را بفريبد؟! اند رها گشته ها، شدگي
  ! شود آنها را فريفت؟ مي مگر. آنها از خواستن و آرزو رهايند. زنجير آزادند

استثناء فقط براي . برند مي ا اين آزادگانند كه در امنيت بسرتنه! مي بيني
  .اينان است نه كس ديگر

چيزي از . و مهمترين رهايي، آزادي ذهني است. آورد مي رهايي، امنيت
خانه تكاني . و اين بدست توست. قفلي بايد باز شود. درون بايد آزاد شود
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. طلبد مي شهامت. دخواه مي و اين شجاعت. ها ذهن، بيرون ريختن زباله
  .اين كار، كار يك سالك واقعي است

ببين خداوند به . صراط مستقيم، بودن در آزادي است و جز اين نيست
كشانم جز بندگان  مي گويد همه بندگانت را به گمراهي مي شيطاني كه
اين صراط . 1»هذا صراطٌ علي مستقيم«: گويد مي ات را، چه رهايي يافته

  .رسد مي به من. من است مستقيمي است كه بر
اين آزادي اين رهايي اين خالصي، صراط مستقيم . با من استاش  تضمين

  .راهي است دور از دسترس شيطان. است
و صراط مستقيم، راهي يگانه است دو تا و چند تا نيست زيرا خدا يگانه 

  .است
و ها  شتاز بردا ها، و ايدهها  پس آزاد باش، آزاد از آلودگي، از تعلق، از طرح

رفتي  مي راهي كه تا بحال. اين ذهن را متوقف كن. ذهنيهاي  قضاوت
اشتباه بوده است براي همين هيچگاه به مقصد نرسيده اي، افسرده و 

اين . شوي مي شوي خالي نمي با توقف ذهن، خُل. نترس. برگرد. ترساني
بي . بي نظريه باش. جاروب كردن ذهنيات و ايده هاست. است» تزكيه«
 تو اينگونه آزاد. هنر مراقبه است. ريه بودن همان پاكسازي ذهن استنظ
خالي از . كنند» يزكيهم«آيند تا ابتدا مردمان را  مي رسوالن حق. شوي مي

تا آن . آغاز كنند» يعلّمهم«آنگاه . سازندها  و برداشتها  ذهنيات و ايده
ون صفحة وجود تو چ. خالي شدن نباشد اين پر شدن امكانپذير نيست

  .سپيد سپيد گردد نقش حقيقت بر آن خواهد نشست
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كار اين . »نيست«اش  و كنيه» نبود«لقبش . »هيچ«است بنام اي  ورطه
هايت، تو از -تو از ذهنت، تو از شرطي شدگي. ورطه شستشوي تو از توست

ها  هايت، از واژه  هايت، تو از برداشتت، تو از تصويرسازي و دانستهها  خوانده
تو بايد دريابي كه در برابر . هايت و باالخره از شخصيت موهومت و از قضاوت

هايت هيچكدام داراي ارزش  نه نظرياتت، نه برداشت. حقيقت، هيچي
تنها ارزش به خود حقيقت است و او نيز تا خالي نشوي نازل . نيستند

  .نخواهد شد
و همواره اي  بخاطر همين ذهن شلوغ است كه تاكنون حقيقت را درنيافته

وقتي خالي شوي با حقيقت روبرو خواهي ! كني حقيقت چيست؟ مي سؤال
آزادي نيز . كناش  تجربه. بدنبال تعريف نباش. نياز به تعريف ندارد. شد

. بايد در آزادي باشي تا آن را دريابي. جوهرة حقيقت است. چنين است
آزادي چيزي نيست كه كسي به تو از بيرون بدهد، بفروشد و يا آن را 

  .تو بايد آن را چون حقيقت، زندگي كني. ي كنيگداي
نه . هايت را به دور بريزي هم كه باشي بايد ذهنيات و برداشت) ع(ابراهيم 

براي . هيچكدام خدا نيستند! آن ستاره خداست و نه آن خورشيد و ماه
  .و خدايي زندگي كرد. درك و دريافت خدا، بايد خدايي شد
پروردگار . ا براي حقيقت باز گرددخدايان ذهني را بيرون بريز تا ج

پرستندگان . شود مي ها و زمين آزاد است و تنها با آزادي پرستش آسمان
  . همچنانكه شاكران واقعي آنانند. واقعي آزادگانند
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پروردگارم مطلق . »روم مي من بسوي پروردگارم« 1»اني ذاهب الي ربي«
سان به هر طرف رو بدين . است آزاد است پس من نيز رو سوي آزادي دارم

  . ام كنم رو سوي او كرده
و سبيل اهللا راه آزادي . است» سبيل اهللا«بدانكه رواج آزادي، تالش در 

است زيرا راه بايد با رهرو تناسب داشته باشد اگر خدا آزاد است راه بايد 
پس بدون شك راه خدا، راه . گنجايش اين آزادي مطلق را داشته باشد

  . ت و جز اين نيستآزادي و آزادمنشي اس
 .ها ظرفيت خداوندي را ندارند هاي زور و اجبار راه خدا نيستند اين راه راه
در دين هيچ اجباري «. 2»ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«

  ».نيست بدرستي كه راه رشد از مسير انحراف مشخص شد
كند همان خواست به اجبار كار  مي خدا اگر. دين اجباري دين خدا نيست

 دين خدا با پذيرش دل و جان، دين. كرد مي اول خلقت كار را يكسره
اين خاصيت خدا . پذيرد مي و دل و جان فقط عشق و محبت را. شود مي

دين خدا، كامالً فطري است و به سرشت و . دادة باطن انساني است
  .خميرمايه آدمي برمي گردد

دين در ذات بشر . ددين چيزي نيست كه از بيرون به كسي ديكته شو
  .سرشته شده است فقط بايد اجازه داد تا اين دانه شكوفا گردد

گوئيم فطري يعني راه دروني است و ريشه در  مي دين، راه است و وقتي
ابتداء درون بايد از حقيقت و عشق و آزادي آكنده شود آنگاه . درون دارد

اين كار كامالً . برون از آن برخوردار خواهد شد پس نيازي به اجبار نيست
زيرا فطرت آدمي، با نفس رحماني عجين گشته . آزادانه و عاشقانه است
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كجا چنين انساني تن به . نَفَسي كه مملو از آزادي و آزادمنشي است. است
ممكن است ظاهراً بپذيرد يا . دهد؟ اين خالف فطرت اوست مي زور و اجبار

اين . و اين نقض غرض است .سكوت كند اما مسلماً باطناً با آن مخالف است
  .حال آنكه قرار است دين باعث نجات و رهائي باشد. رهايي نيست

آن زنده است كه هيچ . 1»هو الحي ال اله اال هو فادعوه مخلصين له الدين«
  .او را بخوانيد و راه را براي او آزاد كنيد پاك نمائيد. معبودي جز او نيست

جز اين . اين دين است. ز اوستاين آزادسازي، خواندن خداست، دعوت ا
آگاه « - 2»أال هللا الدين الخالص«. باشد قطعاً بدان كه دين خدا نيست
داند تا آزاد  مي زيرا خداوند خوب. »باشيد دين رهاننده از آنِ خداست

اين رهايي و آزادگي شرط دينداري . گردي نمي نشوي نائل به حقيقت
بايد باز شوند كار دين اند  يتمامي غل و زنجيرهايي كه مانع آزاد. است

با ) ع(مسيح . با اصحاب خود چنين كردند) ع(پيامبران . همين است
  .حواريون خويش چنين كرد

مفاهيمي چون خدا، دين، . اصالً هيچ سختي و حرجي در دين نيست
. دهند مي پيامبري و بهشت همه در آزادي ريشه داشته و در آزادي گل

جماعتي خواهان بودن در . ادي جدا نيستحتي كيفيتي بنام جهنم از آز
اين كيفيت . توانند بدان سو بروند مي آزادند. كيفيتي سخت و مشقت بارند

آزادي را از . بودن در سختي همان چيزي است كه جهنم نام گرفته است
اگر كسي اين كار را بكند همه چيز به ناگاه . توان گرفت نمي مفاهيم ديني

  .فروخواهد ريخت
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 1»االّ عباداهللا المخلصين. و ما تجزون االّ ما كنتم تعملون«گويد  مي قرآن
شويد به جز بندگان آزادشدة خدا  مي شما فقط بخاطر عملكردتان مجازات

نيستند كه مجازات ! »رهايي يافته اند«زيرا آنها . كه از اين جزاها بدورند
ات مجاز! كه در بند تعلقي نيست چگونه مجازات شود؟اي  آزاده! شوند

  !مربوط به تعلق و وابستگي است او كه در اين زنجيرها گرفتار نيست
بدينسان تكذيب كنندگان حق همگي براي محاكمه حاضرند جز بندگان 

آري باز  2»اال عباداهللا المخلصين. فكذّبوه فانّهم لمحضرون«. آزادشدة خدا
و  اين بندگان رهايي يافتة خداوندند كه از اين محاكمه و از اين پرسش

رهايي است كه البته مختص هاي  و اينها همه باالترين پاداش. پاسخ بدورند
  .از آن خالص شدگان و رهايي يافته گان. است» مخلصين«

اين مشي . اين گفتة قرآن است. در دين هيچ سختي و حرجي نيست
. نه پيچيده كردن اموراند  آنها براي ساده كردن آمده. پيامبران است

پيامبران دوره به دوره . ذهن است و ساده نمودن كار دل پيچيده كردن كار
  .اند گاه همه احكام را يك حكم كرده .اند نمودهتر  امور را ساده و ساده

خدا را دوست داشته باش و آنچه را بر «: گويد مي را ببينيد چه) ع(مسيح 
اين تنها حكمي است كه در » .بپسندات  پسندي براي همسايه مي خود

  .خورد مي يل به چشمسراسر انج
ام  من آمده« 3»لاُحلَّ لكم بعض الذي حرِّم علَيكم«: گويد مي همو در قرآن

ام تا آسان  من آمده» .تا بعضي از آنچه را كه بر شما حرام شده حالل كنم
و پيچيدگيها ها  اما جماعتي كه ذهني پر از شرطي شدگي. ساده سازم. كنم
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آنها حماقت . ختي و تنگنا را دوست دارندآنها س! پذيرند؟ مي دارند كجا
پذيرد آنكه  نمي آنكه اين سادگي اين تسامح و تساهل را. پرستند مي شان را

  .دهد مي را به او نسبت» كفر«پذيرد، قرآن صفت  نمي حكم خدا را
. را احساس كرد» كفر«عيسي در آنها . 1»فَلَّما أحس عيسي منهم الكُفرَ«

آري بدرستيكه ! كفر كجا نشسته و براي كه آمدهخوب دقت كنيد كلمة 
  .اين مصداق كفران نعمت است

در قرآن نيز كه كتابي جامع است حتي احكام كتب پيشين در آن قابل 
كاري كه قرآن نموده و در آيات عديده كامالً مشهود است، . مشاهده است

 .اينست كه همه احكام و همه مفاهيم را تحت يك حكم اصلي آورده است
  . بودن» تسليم حق«

قرآن اينگونه يكپارچه كرده است اينگونه همه چيز را يك حكم اصلي و 
اين دين، يك فرا . تسليم حق بودن، اساس اسالم است. مادر نموده است

ها يك  همة حرف. گردد مي دين بزرگ است كه همه و همه چيز را شامل
شرائع الدين  أال و انّ«: گويد مي) ع(همچنان كه علي  .اند كلمه شده

در هر كار و باري در هر ). بدانيد كه قوانين دين، يكي است( 2»واحده
تسليم حق بودن، تسليم راستي . موقعيتي در هر احساسي، تسليم حق باش

 سرشت همه. يك امر بديهي است كامالً فطري است. و درستي بودن است
. فراگير است كامالً. اقليمي نيست. نيستاي  چنين ديني، فرقه. پذيرد مي

گي شود خودكامه مي آنچه با آن مخالفت. زيرا كسي با آن مخالفت ندارد
مصداق گيري افراط گرايان است نه اصل تسليم حق . عقيده مندان است

  .بودن
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كه براي همه قابل اي  قرآن همگان را دعوت كرده است تا زير چتر كلمه
  .قبول است گردآيند

  !اين كلمه كدام است؟. 1»بينَنا و بينَكمتَعالَوا الي كَلمه سواء «
اين تسليم اساس كار است و فطرتاً براي ! آيا جز تسليم حق بودن است؟

اين . سرشت انسان با اين تسليم موافق است. همگان قابل پذيرش است
پذيرشي است كه ريشه در درون دارد و به شخص و مكان و زمان و تربيت 

چنين ديني پابرجاست . ري و همگاني استكامالً فط. خاصي تعلق ندارد
و البته . راه است. و اين تسليم حق بودن، دين است 2»ذلك الدين القيم«

اين حرف اول و آخر . ازلي است از ابتدا همين بوده و جز اين نبوده است
  . است

شعائر ديني با وجود اين مغز است كه . تسليم حق بودن، مغز قرآن است
 قرآن. كه نباشد هيچكدام كاركرد الهي ندارند مغز. گيرند مي ارزش
فمن أسلم تحرّوا «گردد  مي هر كه تسليم شود به راه رشد نائل: گويد مي

  .3»رشدا
همه چيز يك . جز اين راهي نيست. راه رشد همين تسليم حق بودن است

  .در هر موقعيتي تسليم حق باش. كلمه شده است
هاي  هنوز بسياري از ذهن. تاما حق چيست؟ مسئله هنوز تمام نشده اس

سخت خورند و . هنوز پر از ايرادند. آشفته و معقّد، بسيط پذير نيستند
  .ساده خور نيستند
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. آن تعريف ناشدني است. است» مطلق«آن . حق همان خداي آزاد است
مگر حق، محدود است كه تعريف . بيهوده به دنبال تعريف حق نباش
كند بلكه آن را به هزار مشكل  نمي پذيرد؟ تعريف، مشكل تو را حل

خوب اين كار را . گويند گاوي قرباني كن مي به تو. كند مي تبديلتر  پيچيده
  .به سادگي انجام ده

خواهي بدنبال حدود و  مي نشانه. كني مي طلبي، هي سؤال مي اما تو تعريف
خواهي  مي كند كه مي و ناگاه كار چنان برايت سخت و ممتنع جلوه. ثغوري
در زمين اش  زيرا ديگر گاوي شده است كه لنگه. اس آن را رها كنياز اس
  .كنند مي برخي كار را اينچنين بر خود دشوار. نيست

اي  به همين است واالّ تيول عدهاش  خوبي. حق، تعريف ناشدني است
شناخت . در چنگ كسي نيست. اما حق، آزاد است. گشت مي خودكامه
همان . ، همان راستي و درستي استتوان از آن ارائه داد مي نسبي كه

تسليم ات  تو بايد به قدر آگاهي. آزادمنشي و احترام به حقوق ديگران است
. هر كس به اندازة وسعش. هيچ كس بيش از آن مسئول نيست. حق باشي

 اين همان نظام آزادمند است كه به هيچكس فشار. اش به قدر آگاهي
ات براساس احترام به  قدر آگاهي اگر به. كند نمي خفقان ايجاد. آورد نمي

همان نجات . همان خوب است. ديگران عمل كني، همان درست است
ات افزوده  و البته در روند جريان ربويي، روز به روز بر آگاهي. بخش است

بسيط و ساده، بدون . خواهد شد تو نيز روز به روز بر مبلغ خواهي افزود
قوام يافتن در . همين است داستان. آرام و مطمئن. تشويش و اضطراب

پس نه خود را در . راه آزادي، راه ميانه است. نهايت آزادي و آزادمنشي
نفساني قرار بده و نه رياضت و غارنشيني پيشه هاي  اختيار لذات و هوس

و راه ميانه . تنها راه صحيح، راه ميانه است. هر دو راه رنج آور است. كن
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مند شو  ات بهره خدا داده در زندگي هاي از مواهب الهي و نعمت: اينست
شو و  مند بهرهوقتي هست . بدون آنكه به آنان وابسته و دل بسته گردي

هنگامي كه نيست رنج نخواهي برد زيرا هيچ وابستگي رواني به آن 
با اين بينش تو همواره آزادي و وابسته به . اين راه ميانه است .اي هنداشت

  .هيچ كس و هيچ چيز نخواهي بود
مزاحمت و آزار . رساني نه به ديگران مي در راه آزادي، تو نه به خود آسيب
لطيف جز رحمت . آزادي، لطيف است. ديگران خالف ناموس آزادي است

  !چه دارد؟
وقتي . بستر رشد و بالندگي است. محيط آزادي، محيط شكوفايي است
شوند،  مي چيزهايي كنده. شوند مي آزادي باشد اصالح امور خودبخود آغاز

آنچه كنده شود ضروري است و آنچه وصل گردد . گردند مي چيزهايي وصل
الزم نيست . داند مي آزادي خود، كار خويش را. پس پوياست. الزم است

 اگر. كسي برايش تعيين تكليف كند و بند و تبصره و آئين نامه مقرر كند
 زاديآدريابد، خواهد دانست كه  مفهوم آزادي در هستي را كسي عميقاً

. قانون خويش را دارد و نيازمند قوانين تصنعي و ساختگي ذهني نيست
بدون اينكه تربيت . سازد مي قوانين ذهني از تو يك شهروند رام و سربراه

اما قانون آزادي يك سالك با شهامت و آگاه . باطني تو برايش مهم باشد
نه مكن ات را به ذات آزادي حق پس هيچگاه قوانين ذهني. دهد مي تحويل

و فقط . آزادي پاك است با اين پاك، باش. كه شكست خواهي خورد
داند كي بپوشاند و كي  مي خود خوب. آزادي زنده است. كن» مشاهده«

كي . كي بخشكاند و كي شكوفا كند. كي بسازد و كي فروريزد. برمال كند
كي وصل كند و كي . كي بخنداند و كي بگرياند. بكارد و كي درو نمايد

   .قطع
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بيني كه چگونه آزادي دير زماني است، دست اندركار  نمي مگر هستي را
گاه . سازد مي كند و آباد مي متالشي. راند مي چرخاند و به پيش مي .اوست

  .به قبض، راضي است گاه به بسط
آزادي بسيار وسيع . از آزادي بايد درس گرفت نه اينكه به آن درس داد

تواند، آن را  نمي بشر ضعيف. گرفتهاست عميق است و همه چيز را دربر
 مند بهرهتواند ياد بگيرد چگونه با آن روبرو شود و از آن  مي محدود كند اما

آزادي همواره . مشكل آزادي نيست مشكل ضعف آگاهي آدمي است. گردد
اين تويي كه بايد با او . كند چه بخواهي چه نخواهي مي كار خودش را
  .هماهنگ شوي

گفتار و كردارش . ذهنش آرام است. يده، دلش آرام استآنكه به آزادي رس
  .آرام است

شود كه خود آزاد است و به آزادي رسيده  مي دانش آزادي به كسي اعطا
  .ذهني استهاي  و جدلها  قبل از آن فقط جنگ واژه. است

استادش خود آزادي . آنكه به آزادي حقيقي نائل گردد، دگر استادي ندارد
اكنون او را به پاي خويش . ر وجودش نهفته استكه داي  چشمه. است

. هر آنچه هست كافي است. ديگر به كس و چيز نياز ندارد .اند ايستانده
 اند و سالك را به آزادي اساتيد الهي، آزادكننده. هميشه كافي بوده است

او با همه در نهايت . اين آزادي همان وصل به اولوهيت است. رسانند مي
  .شود اما وابسته هيچكس نيست مي احترام روبرو

گذشتن از هست و نيست، گذر از داشتن و نداشتن، فراتر از خواستن و 
بيرون اين . آنها در دايرة تضاد نيستند. نخواستن، جايگاه آزادگان است

. تضاد و اين جنجال، كيفيتي است متعالي كه شايسته بنده آزاد خداست
بدگو . زورگو نيست. گو نيست درشت. بنده آزاده شدة الهي، دروغگو نيست
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داند  مي و. اما آزاد، آزاد است. تواند باشد زيرا اينها همه در بندند نمي .نيست
  .كه آزادي قدسيتي ويژه دارد

او اكنون يك معلم الهي است و معلم الهي كسي نيست جز آنكه در رهايي 
حشر و نشر با چنين كسي، وجود چنين كسي، خود باعث . استاد است

از اين رو، وجود . باعث گشوده شدن بندها و زنجيرهاست. ي استرهاي
  .رهايي يافته گان و آزادگان ارزشمندترين گوهر جهانيان است

  .آنكه به آزادي رفته است به عمق هستي قدم نهاده است
از . در شگفتم كه اين بشر از چه رو از بسيط بودن و سادگي گريزان است

مگر بسيط بودن چه عيب . هاست ختيو سها  چه رو خواستار پيچيدگي
مگر روان بودن با جريان زندگي، مگر هماهنگي مگر صلح مگر آزادي . دارد

  .خدا مرا كافي است. 1»حسبي اهللا«! مگر خدا كافي نيست؟
يا اَيتُها النّفس المطمئنَّه إرجِعي الي ربِّك راضيه مرضيه فَادخُلي في «

  2»جنَّتي عبادي و ادخُلي 
. اكنون اگر اطمينان قلبي حاصل گشته است بسوي پروردگارت رجوع كن

اين اطمينان نشانة آنست كه هم تو از او . پروردگاري كه نهايت آزادي است
را ها  او كه آزادترين خانه. خانة تو نزد اوست. راضي هستي و هم او از تو

و بهشت او،  .دان انسانهاي روي زمينترين  عباد او، آزاده. دارد
تو پذيرفته . آنچه بخواهي، آنچه اراده كني مهياست. هاست ترين آزادانه
  .اي، خلعت آزادي برازندة توست شده

امر و . جاي امر و نهي نيست. بهشت خدا، كيفيتي شگرف از آزادي است
  .نهي بيرون اين بهشت است

                                                 
  129 - توبه 1
 28 - فجر 2
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از  كيفيتي يگانه. است» مخلصين«جايگاه . اينجا مقام آزادگان است
  .نه ترسي و نه اندوهي. »بودن«

بهشت برايشان مكاني در . اينان از همين جا در بهشت سكنا دارند
و اين بهشت هميشه با . بهشت كيفيت حيات شان است. دوردست نيست

اين كيفيت  .اند آنـان جاودانـه در بهشت. آنهاست هر جا كه باشند
دي شان به آزا. كند نمي پس خطري تهديدشان. هميشگي شان است

  .آنها در اين بودن ساكنند. رود نمي سرقت
اگر وقعي بـه آن ننهـي بـه جهنم سقوط . اگر طالب آزادي نباشـي

همواره در تضاد و . و جهنـم كيفيتـي است بدون آزادي. خواهي كرد
. افكند مي سايهات  حزن و اندوه بر زندگي. كشمكش خواهي بود

آتش حسرت، . گردد مي ت سرازيرافسردگي و نااميدي هر روز به وجود
ساماني، آتش  و سر آتش چه كنم، آتش اضطراب، آتش فشار، آتش بي

 مگر شعله ور بودن بسياري را. كند مي آرزو هر روز شعله ورت
. و اين كيفيت سخت و پررنج بعد از مرگت نيز خواهد ماند! بيني؟ نمي

  .تو خود آزادي را پس زدي. زيرا تو خود خواستار آن شدي
آزاد . هاست و شرطي شدگيها  راه خروج از جهنم، آزاد شدن از ذهنيت

رها  .اند نابهنجاري است كه از كودكي به تو القاء نمودههاي  شدن از آموزه
رها شدن از تصوراتي است كه حقيقت . هاستكردن ذهن از قضاوت

و از جهنم » رها شو«. خود را خالص كن. شو» مخلصين«جزو  .اي هپنداشت
از دين . افراط گرايي هايي مذهبي از هر نوع كه باشند. ساخته درآ خود

بر ضد ارادة اند  آنان كه بر ضد آزادي. دخلي به آن ندارند. خدا خارجند
براي همين است كه پي در پي در طول تاريخ  .اند الهي وارد عمل شده
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. بر ضد ارادة الهي عمل كردن جز شكست فرجامي ندارد .اند شكست خورده
و تتيه بكم ! أين تذهب بكم المذاهب؟«) ع(شنويد از امير مؤمنان ب

اين ( 1»!و أنّي تؤفكون؟! و من أين تؤتون؟! و تخدعكم الكواذب؟! الغياهب؟
! دهند؟ ها تا كي شما را فريب مي تاريكي! برند؟ مذاهب شما را به كجا مي

آيد و به  ياين بال از كجا بر سر شما م! فريبند؟ ها چگونه شما را مي دروغ
هاي  دنياي پرآشوب كنوني نتيجه برداشت!). شويد؟ كجا بازگردانيده مي

هاست نه  راه آرامش توقف برداشت. افراط گونه از اديان و مذاهب است
  .دامن زدن به آنها

دين «. تواند باشد نمي .خداوند عين آزادي است و دينش نيز جز اين نيست
» دين اهللا«. ن آزاد هماهنگ نيستخداي مطلق جز به دي. همين است» اهللا

خداي آزاد با دين آزاد تناسب . همان آزادي مقدس است راه او همين است
مضاف با . بايد گنجايش اليتناهي را داشته باشد» دين اهللا«زيرا . دارد

  . مضاف اليه تناسبي دارد
ما پيام قرآن را . دين استترين  كند آزادانه مي ديني را كه قرآن معرفي

سخن » دين اهللا«. شلوغي ذهن خودمان را مالك كرده ايم. فته ايمنگر
و آخراالمر . كند مي است كه قرآن فرياداي  كلمه» راه خدا«. قرآن است

  .شوند مي همه به اين راه وارد
دين » افواجاً دينِ اهللاو رأيت الناس يدخلون في . اذا جاء نصراهللا والفَتح«

. هاست راهترين  پرظرفيت. راههاستين تر عظيم. خدا كه همان راه خداست
تسليم حق بودن، جز . ما موظفيم به راه خدا قدم گذاريم. عين آزادي است

  .تواند باشد نمي جز آزادي و آزادمنش بودن. اين راه نيست

                                                 
 107خطبه  - نهج البالغه 1
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خودپرستان و هواپرستان . اين آزادي، نه خودپرستي است نه هواپرستي
راه خروج . د گرفتار غل و زنجيرندآنها خو .اند كجا مفهوم آزادي را دريافته

هاي  و آموزهها  و شرطي شدگيها  ذهني، آزاد شدن از ذهنيتهاي  از جهنم
. رها كن. خود را آزاد كن .اند نابهنجاري است كه عمري تو را به بند كشيده

  .شو» مخلصين«از 
كنم و آزادانه بسوي پروردگار  مي في الحال از هر آنچه غير آزادي است توبه

پروردگارم مرا كافي است و . 1»اني مهاجرٌ الي ربي«نمايم  مي ادم هجرتآز
پس نيازي به . همه چيز هست. وقتي او هست. به چيز ديگري نياز نيست

آنچه هست بهشت . آيد نمي اينجا دگر خواهش و آرزو بكار. وابستگي نيست
دانايي . آزادي مطلق. عشق مطلق. حقيقت مطلق. است» مطلق«پروردگار 

  .و آرامش مطلق. اراده مطلق. حيات مطلق. توانايي مطلق. مطلق
» باش«ذاتي است كه . »شود مي«گويند و  مي را» باش«اگر اسماء خداوند، 

چه بودن . چه سكوت قدرتمندي. »شدني«و چه . »شود مي«گويد و  نمي را
  .و چه لطافت مافوق تصوري. فرادستي

دانم  مي زيرا. انديشم نمي به آن كنم و مي اكنون مقاله آزادي را نيز رها
  .داند مي چون كبوتري آشنا، خود راه خانه را

زندگي كني و از » حال«براي آزاد شدن، بايد بياموزي كه همواره در 
  .هاي مرده و موهوم گذشته و آينده خالص شوي زمان

ذهن را از داوري . براي آزاد شدن، بايد بياموزي كه نگاهت بي قضاوت باشد
  .را جايگزين كني» مشاهده«ي و هنر بازدار

                                                 
 26 - عنكبوت 1
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پذيرش جريان حيات و هماهنگي با . شوي» تسليم«براي آزاد شدن بايد 
  .آن، همان رمز بزرگ است

زيرا آدمي آنچه را كه بدهد خواهد . براي آزاد شدن، ديگران را آزادي بخش
  .گرفت

زيرا هر كه را . براي آزاد شدن، خداي آزاد و رهايي بخش را بنده باش
  .بپرستي شبيه او خواهي شد
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  انسان و آسمانش
  

اگر هفت آسمان و هفت زمين موجودند پس هفت اليه از آگاهي و هفت 
هر كدام موجودات ها  و از آنجا كه آسمانها و زمين. نوع شعور وجود دارند

از بشر خام . توان گفت هفت نوع از انسان نيز موجود است خود را دارند مي
  .ته تا انسان متعاليگرف

زيرا . توان از درون خود آغاز كرد هايشان مي و جهانها  براي شناخت انسان
آنچه در بيرون است در درون نيز . آنچه در باالست در پائين هم هست

و به صورت اند  در هم تنيده. جدا از هم نيستندها  اين جهان. شود مي يافت
  .دان به يكديگر بافته شدهاي  مسحوركننده

نيز » طريق«پس هفت . دارند» دين«يعني . هستند» راه«ها  اين جهان
  1.»وجعلنا فوقكم سبع طرائق«. موجود است

ها را با توجه به جهاني كه در آن  توان انسان براي فهم آسانتر موضوع، مي
اين بدان معني است كه هر كدام در . گذاري نمود كنند شماره مي زندگي

ه آگاهي و شعور متناسب با خودش حيات داشته جهان خويش يعني در الي
  . و مشخص است

                                                 
  )17 - مؤمنون. (و بر فراز شما هفت راه قرار داديم  1



 كلمات باراني     39   

آنچه از محتواي كتب وحياني و كالم بزرگان مشهود است اينست كه 
 نام)) انسان شماره يك((ترين انسان كه در اينجا از آن بعنوان  ابتدايي

براساس غرايز اش  انساني كه زندگي. بريم، همان انسان غريزي است مي
براي او رفع . او به غذا، سرپناه و پوشاك نيازمند است. شكل گرفته است

و جز آن، دغدغة ديگري در كار اند  نيازهاي حيواني اش، مهم و اساسي
و او اين جهان را صرفاً براي رفع . جهان او، جهان شماره يك است. نيست

  . خواهد اش مي نيازهاي غريزي
اين . اي اوليه نيستشعور در اين مرحله چيزي جز تكاپو براي رفع نيازه
خود » راه«و او را با . جهان اول، آنچه را كه او نيازمند آن است، داراست

  .كشاند تا نيازهايش را رفع كند مي خود، به مسيري» دين«يعني 
اند  آنچه مشهود است اين است كه همه كساني كه كالبد جسماني گرفته

ماندن و جا خوش كردن . بايد اين مرحله را تجربه نموده و از آن گذر كنند
و آنانكه گذر كردن . اين يك مرحله از گذر است. در اين مرحله جايز نيست

، از )ع(و بقول امام علي  .اند 1»اولئك كاالنعام بل هم اضلّ«را نتوانند 
  .است 2»همها علَفُها«كساني هستند كه 

، از آن وقتي انسان شماره يك، اين جهان را تجربه كرد، از آن آگاهي يافت
انسان شماره يك هنگامي . گردد مي سير گشت، آماده حضور در جهان دوم

 شود كه درك مي آماده ورود به جهان باالتر، شعور واالتر، زندگي برتر بعدي
كند به جز رفع نيازهاي غريزي، چيزهاي برتر ديگري موجودند كه  مي

  .گردد مي باعث رفع نيازهاي احساسي و عاطفي او

                                                 
  )179 - اعراف. (آنها چون چهارپايانند بلكه گمراه تر   1
  .هم و غم شان، چريدن است   2
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ي آگاهي دوم  كه در جهان دوم، شعور دوم، اليه)) اره دوانسان شم((
در اين جهان، . كند همان انسان احساسي و عاطفي است مي زندگي

اينجا . زنند مي حرف اول و آخر را آنها. كنند مي احساسات و عواطف كار
  .جهان عاطفه هاست

ا راه و طريق خود ر. اين جهان دوم نيز قوانين و مقررات خود را داراست
رنج و لذتش نيز متناسب . و داراي هادي و راهنماي ويژه خود است. دارد

  .گيرد مي با فضاي موجودش شكل
شود، در  مي گردند و يا اين جهان در آنها بارز مي آنان كه به اين جهان وارد

گيرند و اگر تحت تعليم معلمان  مي معرض خطرات و موانع جديدي قرار
عواطف شان مانع رشدشان و باعث زمين  الهي قرار نگيرند، احساسات و

  .گيري شان خواهد شد
اينان ممكن است چيزهايي در مورد عشق و محبت، شنيده يا خوانده 

بندند و  مي پس بسرعت دل. باشند اما هنوز از مفهوم حقيقي آن بدورند
اگر . و همواره مابين دل بستگي و تنفر در نوسانند. شوند مي سريعتر متنفر

راهنمايان خاص اين طبقه هدايت نشوند در افسردگي و غمي آنان توسط 
زندگي را بيهوده خواهند شمرد و چه بسا اقدام به . جانكاه فروخواهند رفت

  .خودكشي كنند
انسان شماره دو، انسان به شدت عاطفي است و آنچه كه برايش اصالت 

كساني  .اند دارد مجموعه عواطف و احساساتي است كه او را در خود فروبرده
و به عبارت اند  و گذر از آن را نتوانستهاند  كه در جهان دوم رسوب گشته

ديگر تحت تعاليم الهي قرار نگرفته اند، توسط شياطين جن و انس، به 
واسطه همان احساسات و عواطف شان به بند كشيده شده و مورد 

  .و اين در جهان كامالً مشهود است. سوءاستفاده قرار خواهند گرفت
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. ان شماره دو، يا عاشقي پاكباخته خواهد شد و يا مزدوري پليد و فاسدانس
و نفرت از  .يا بسوي عشق حركت خواهد كرد و يا جذب تنفر خواهد شد

در مورد انسان دوم و  .آنان، انسانهاي پليد و غيرقابل اعتماد خواهد ساخت
 جهانش نيز آيات و اشاراتي در قرآن و كتب مقدس موجود است كه ويژة

اگر در مجراي حقيقي خود قرار نگيرد، كاركردش » حب«اصوالً . اوست
است در راه  1»أشد حباً هللا«آنكه . نه بر له او. خواهد بود» محب«برعليه 

  .2»يحبهم و يحبونه«زيرا . است و گذر از اين موانع، سريع و آسان است
به آنها نسبت . انسان شماره دو، بايد بر احساسات و عواطف اش، آگاه باشد

و عسي «. اين معرفت و آگاهي باعث گذر او از اين مرحله است. معرفت يابد
  .3»أن تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم و عسي أن تحبوا شيئاً و هو شرٌ لكم

با . اصوالً معرفت يافتن و فهم چيزي باعث گذر از آن چيز خواهد شد
. رسيد ))ه سهانسان شمار((آگاهي ميتوان از اين مرحله گذر كرد و به 

او در جهان ذهني كه جهان . انسان شماره سه، انسان ذهني است
 .اند جهاني كه بسياري در آن به دام افتاده. كند مي قدرتمندي است زندگي

  .هايش غوطه ورند و در پيچيدگي
 انسان شماره سه، انساني حسابگر است و براساس منطق انساني زندگي

 آنچه را كه منطق بشري بپذيرد. ستاوهاي  مالك او، ذهنيت. كند مي
  .كند مي پذيرد و آنچه را كه انكار كند، انكار مي

                                                 
  )165 - بقره. (ترين دوستي را با خدا دارند محكم 1
  )54 - مائده. (را دوست دارد آنها نيز خدا را دوست دارندخدا آنها  2
چه بسا چيزهايي را كراهت داريد در حاليكه برايتان خوب است و چه بسا چيزهايي را دوست   3

  )216 -بقره. (داريد در حاليكه برايتان شر است
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زيرا مقتضاي اين جهان . هاست انسان سوم، پر از فكر و تصورات و پر از ايده
نهايت رشد . ذهني خويش غرق استهاي  او در علت و معلول. چنين است

اگر . ور است هاو، تبديل شدنش به فيلسوفي است كه در مجردات غوط
خود را نيابد در اين جهان پيچيده رسوب خواهد » هادي«چنين انساني 

  . شد
پس . پندارد مي انسان سوم، انساني است كه زندگي را همان افكار خود

كند و با تماميت حيات  مي چنين انساني با فكر و تصورات خود زندگي
بهشت و جهنم  اين جهان نيز چون دو جهان پيشين، هادي و. بيگانه است

اگر انسان شماره سه نتواند از اسارت ذهن خويش آزاد . خود را داراست
گردد و همواره در شبكه تار عنكبوتي افكار خود گرفتار باشد، به جهنم 

  .افكار سقوط خواهد نمود
هاي  انسان شماره سه، دانش اندوخته است و احتماالً مطالعات و خوانده

و اصطالحات ها  او واژه. شاخصه مشخصة اوستعلوم اكتسابي، . بسيار دارد
زيادي را از حفظ كرده و جمالت مورد نيازش را از كتب متفكرين مختلف، 

او . دانش او يك دانش نقل قولي است. در ذهن خويش اندوخته است
انسان شماره . آنچه كه دارد عاريه ايست. از خود ندارد كه بجوشداي  چشمه

  .سه، نتيجة اكتسابات است
هايش  در قرآن و كتب مقدس در مورد اين جهان و انساناي  يات عديدهآ

موجودند كه فهم آنها راهگشاست و هر كدام كليد يك يا چند قفل ذهني 
بايد ذهن خود را تر  براي خروج از اين طبقه و ورود به مرحله متعالي. است

  .خود را بدور بريزي و پاك شويهاي  و برداشتها  متوقف كني، ذهنيت
بارزترين آيات براي خروج از اين مرحله و ورود به مرحله بعدي در آيات 

اگر ميخواهد با ) ع(موسي . نمايان است) ع(با خضر ) ع(همراهي موسي 
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زيرا  .گذشته خود را كنار بگذاردهاي  همراه شود بايد ذهنيت) ع(خضر 
يه با ذهن اول ،كشتن جوان و آباد كردن ديوار مخروبه ،سوارخ كردن كشتي

  .آيد نمي جور
كني از اين سه گروه  مي هاي موجود كه در بيرون مشاهده اغلب انسان
 ،به عبارت ديگر. و يا ذهنياند  يا عاطفياند  يعني يا غريزي .اند تشكيل يافته

  . يكي از اين مراكز در آنها بارزند
تو  .اند اين جمع سه مشربي، جمعيت قريب به اتفاق بيرون را تشكيل داده

. بيني زيرا بسيار اندكند نمي به بعد را ))انسان شماره چهار((ادگي به س
شوند زيرا از اينجا به بعد مختص  مي انسان چهارم به بعد به ندرت يافت

  . سالكان است
در سه جهان اول، رشد انساني از يك به سه بطور خودكار و با گذشت زمان 

ر انسان غريزي نهاده آن نيروي اوليه كه د. مناسب به وقوع خواهد پيوست
شده است در صورتي كه در مسير صحيح بيافتد نهايتاً به انسان حسابگر و 

اما براي . ديگري نياز نيست و به نيروي مضاعف. ذهني خواهد انجاميد
در اينجا بايد . انسان شماره چهار شدن به يك نيروي مضاعف نياز است

يك عشق . تواند يك آيه باشد مي اين نيرو. نيرويي وارد شود. اتفاقي بيافتد
و شايد هر سه يكي باشند و . جانسوز باشد و يا رؤيت يك معلم الهي باشد

  .يكجا اتفاق بيافتند
 .اند موسيقي را مثال زدههاي  برخي از بزرگان، براي شرح موضوع نت

را دارد، چون  مي به صدا درمي آيد توانايي حركت تا نت دوهنگاميكه نت 
با همان  مي ،ر، دو. دند و نياز به نيروي ديگري نيستموجوها  نيم پرده

، از آنجا كه فابه نت  مي اما براي گذر از نت. نيروي اوليه به انجام ميرسند
اينجا نياز به كمك . موجود نيست به نيروي مضاعف نياز استاي  نيم پرده
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وارد چهارمين  مي آنگاه كه نت. به يك فشار، به يك هل دادن و تلنگر. است
شد دگر نيازي به نيروي مضاعف نيست زيرا حركت تا  فامرحله يعني نت 

و تنها براي ورود به اكتاو  1.يابد مي كه پايان يك اكتاو است ادامه سينت 
 دوبا نت  سيبعدي است كه باز نياز به نيروي مضاعف است زيرا ميان نت 

ي كمكي پس دو جا نياز به نيرو. موجود نيستاي  اكتاو بعدي، ميان پرده
  .است يكي در ميان يك اكتاو و ديگري براي ورود به اكتاو ديگر

. زندگي و ماجراهاي آن از اكتاوهاي مختلف و متنوعي تشكيل شده است
توانند اكتاوهاي  نمي برخي. رويم مي ما همواره از اكتاوي به اكتاو ديگر

و اگر . زنند مي درجا. خود، يعني ماجراهاي حيات خود را به پايان برسانند
نتوانند ماجرايي را به پايان ببرند آن ماجرا مرتباً در زندگي برايشان تكرار 

. شود مي ماند كه مرتباً در خواب تكرار مي درست مثل رؤيايي. خواهد شد
اما هنگامي كه آدمي از آن آگاه گشت، از آن درس گرفت، آن را پشت سر 

  .گذاشت دگر آن ماجرا يا آن رؤيا تكرار نخواهد شد
بايد نسبت به هر كاري  .خالص شوي ،خواهي از اين سه عالم اول مي اگر
نبايد هيچ كاري را بر اساس عادت  .يك توجه تمام .كني  توجه كني مي كه

منبعث از  ،شوي آگاه شو كه اين كار مي به هر كاري كه وارد .انجام دهي
 ؟هنييا ذ ؟عاطفي است ؟آيا غريزي است .كدام يك از اين سه عالم است
به فعاليت  .فقط آگاه باش .بسيار مهم است ،اين آگاه شدن و هوشيار بودن

روزي در خواهي يافت كه از سيطره ي هر سه عالم  .ديگري نياز نيست
نكته اينجاست كه در  .اند آنها در اختيار تو .اسير نيستي .اي هخالص شد

   .است ))بيداري((اين همان  .در حال باشي .لحظه، هوشيار باشي

                                                 
  .كامليك دوره . فا سل ال سي دو ر مي. هاي هفتگانه خويش يك اكتاو تشكيل شده از نت  1
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و سالك انساني است كه ذهن و . ، انسان سالك است))انسان شماره چهار((
. انسان شماره چهار، باز است. ذهنيات خويش را پشت سر گذاشته است

و اين . خود را آسيب پذير كرده است. برج و بارو ندارد. محصور نيست
  . آسيب پذيري به نفع اوست زيرا چيزهايي از وجود او بايد كنده شود

ورود به اين جهان كار هر كسي . به اولين جهان رهايي قدم نهاده است او
آنها فقط . ذهني بتوانند وارد آن شوندهاي  امكان ندارد انسان. نيست

ها بخوانند يا از ديگران  توانند چيزهايي را راجع به سالكان در كتاب مي
انسان با . دطلب مي اين مرحله، انسان باز. بشنوند اما خود به آن راه ندارند

انسان ذهني بـا . را دارد ))ناشناخته((شهامتي كه توانايي پريدن در 
اينجا . استاش  ذهنيهاي  به شناختهاش  تكيـه. مأنوس استهايش  شناخته

او . انسانهاستترين  براي همين يك سالك با شهامت. هاست ورطة ناشناخته
د هيچ تضميني دان مي و با آنكه. جان خود را در كف دستش نهاده است

آموزد كه بي  مي او. گذارد ها مي به عشق حقيقت، قدم به ناشناخته ،نيست
در اين زندگي هر اتفاقي افتادني . ذهن باشد و همواره در حال زندگي كند

با اين حال او بايـد . هيچ چيز به حساب ذهن معمول، روشن نيست. است
. در حال است .نـي استاو، آهاي  دريافت. تسليم باشـد و راه را بپذيـرد

تر   عمل او. هنگامي كه دست به عمل ميزند بدون طرح و نقشة ذهني است
اين نكات را ذهن . گيرد مي شكل ))حال((در اش  و تازه است و با آگاهي

  .بايد سالك شد تا دريافت. فهمد نمي معمول
اين جهان . بايد بميرد. ميرد مي انسان شماره چهار، در جهان چهارم

آنكه ذهن خود را رها كند موت خود را . همين طراحي گشته است براي
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 در اين مرحله اتفاق 1»موتوا قبل أن تموتوا«داستان . حاصل كرده است
اين ذهن است كه . است» من«زيرا اين ذهن است كه سازنده . افتد مي

اگر سالك موت خويش را حاصل نكند امكان سقوطش . سازد مي راها  هويت
  . متصور استتر  ئينبه مراحل پا

 ها، انسان شماره چهار، در جريان ربوبي خويش، مرحله به مرحله از ذهنيت
او در اين . شود مي رها و آزادهايش  و دانستهها  خوانده ها، شرطي شدگي

اينجا حمام روح . شود مي پاك. شود مي جهان، در اين اليه از آگاهي، تزكيه
 اتفاقات عجيب رخ ،ين منطقهدر ا. اينجا منطقه فراذهني است. است
 كراماتي به ظهور .شوند مي شنيده يا ديده ،چيزهاي عجيب .دهد مي
همچنان كشف اش  و نيت .اما سالك بايد مقهور هيچكدام نشود .رسند مي

  .حقيقت باشد
مراحل هاي  انسان. بترسد 2»لومه الئم«انسان شماره چهار، نبايد از 

حتي ممكن است او را . ديوانه بخوانندتر ممكن است او را مجنون و  پائين
يك سالك بايد تمام هم و غم خود را كشف . شيطان يا ساحر بنامند

تنها نظري را كه . حقيقت قرار دهد و به نظرات ديگران بي اهميت باشد
اگر او با . استاش  همواره بايد مدنظر داشته باشد، كالم پير يا معلم الهي

او را به اش  راه قدم گذارد، معلم الهيدر اي  دل و جان چون پاكباخته
  .آزادي خواهد رساند

است كه در شعور پنجم، الية آگاهي پنجم،  ))انسان شماره پنج((او اكنون 
  .جهان پنجم، آسمان پنجم، قدم نهاده است

                                                 
  )ص(پيامبر . بميريد قبل از آنكه بميريد 1
  )54 - مائده(سرزنش سرزنشگران  2



 كلمات باراني     47   

. كند نمي او دگر در جهان تضادها زندگي. انسان پنجم، از تضاد خالي است
آنچه هست  .شري وجود ندارد. يده استاو در وجود خويش به يكتايي رس

  .»سالماً سالماً«. سالم است. صلح است. خير است
و تضادها ها  دوگانگي. شر، مادون اين جهان است. شر، بدين جهان راه ندارد

. اينجا وحدت و يكپارچگي است. وجودندتر  همه مربوط به مراحل پائين
مراحل هاي  بهشت با. يك بهشت جاويد است. نقطه آرامش و آسايش است

اينجا  .اند موقت و جمع شدني ها، آن بهشت. متفاوت استتر  پائين
 .اند گفته» دارالسالم«اينجا را . 1»ادخلوها بسالم امنين«. هميشگي است

  .كنند نمي كسي كه به اينجا رسيد بيرونش
 در سرش چندين نفر حرف. چنين كسي دگر با خودش درگير نيست

يك گو، يك بين و يگانه پرست . يك سخن دارد. او آرام است. زنند نمي
  . است

او وحدت بيني است كه . است» موحد«. وجودش، وجودي يكپارچه است
چنين انساني ديگر مراكز غريزي و عاطفي و . رسيده است» صلح كل«به 

در واقع اين سه مركز به وحدت . زنند نمي هر كدام ساز خود رااش  ذهني
تضادي . همه مطيع و رامند. پاك و يگانة اويندرسيده و همگي تسليم روح 

انسان شماره پنج، يك انسان . شري نيست كه درگيري بيافريند. نيست
او در وجود خويش بدين عمق رسيده، پس بعد از . الهي و قابل اعتماد است

جهاني كه انسان شماره پنج . مرگش هم به همان طبقه عروج خواهد نمود
آنچه كه . همه چيز مهياست. و كسري نداردكند، كم  مي در آن زندگي

پس آرزو محلي از اعراب . براي يك بودنِ تمام، مورد نياز است موجود است

                                                 
  )46 - حجر. (به سالمت و امنيت داخل شويد   1
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. براي همين است كه بي تضاد است. انسان پنجم، انسان بي آرزوست. ندارد
زيرا زماني كه پاي آرزو به ميان آيد، يعني بايد چيزي بشوم كه اآلن 

آنچه هست و آنچه بايد باشد موجب دوگانگي و اين فاصله بين ! نيستم
جهان او بي تنش . انسان پنجم از آنچه كه هست راضي است. تضاد ميگردد

اين يك جهان كامل و . است و وحدت و هماهنگي در آن موج ميزند
سالكي كه در اينجا سكنا گزيده است داراي قلبي مطمئن و . پابرجاست

  .روحي پاكيزه است
دست دوم . كند از منبع اصلي است مي پنجم دريافت آگاهيِ كه انسان

او . زيرا نور آگاهي در اين عمق از باطن، تأللوئي تمام يافته است. نيست
  .كند مي اين نور را در بيرون و درون خويش حس كرده و با آن زندگي

گانند كه به گفته قرآن مورد  يافته همان رهايي» مخلَصين«اينان همان 
آزادگاني هستند كه خلعت آزادي برازندة قامت . گيرند مين بازخواست قرار

هاي  كه مملو از ويژگياي  سوره. سورة اينان سورة صافات است. آنهاست
. ، شعارشان است1سه آيه آخر سوره. است» مخلَصين«آزادگان يعني همان 

اين ارواح طيبه با اين سه آيه، به هر . شان است حكمت. شان است نَفَس
زيرا در بهشت . منعي برايشان نيست. كنند مي واهند پروازعالمي كه بخ

اين سه آيه شريفه كاربردهاي . جاويدان، امر و نهي يي در كار نيست
شگرف ديگري نيز دارند كه معلمين الهي به موقع آن را به سالكان رهايي 

  .دهند مي يافته تعليم

                                                 
آخرين . (و الحمدهللا رب العالمين. و سالم علي المرسلين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون 1

  )آيات سوره صافات



 كلمات باراني     49   

ليل من و ق«به واقع . شود مي انسان پنجم در دوران ما بندرت يافت
  .اما هر جا كه باشند بي شك منبع خير و بركاتند .اند 1»االخرين

كه در اين طبقه و اين اليه از آگاهي حيات دارند، اي  از ميان ارواح طيبه
تري از حقيقت، اين بهشت را  تعداد انگشت شماري به عشق كشف عميق

نان اي. كنند مي نيز پشت سر گذاشته و باز خود را به ناشناخته پرتاب
  .هستند كه در عالم بزرگ ششم غوطه ورند)) انسان شماره شش((

اي است كه  مشاهده كننده. بيند نمي انسان ششم، سالكي است كه جز خدا
  . او در يك خلسه عظمي بسر ميبرد. در حقيقت غوطه ور است

عالم . داند كه به هر طرف رو كند رو سوي خدا كرده است چنين انساني مي
او در يك حيرت عجيب و . او بي معناست چون وجود ندارندبراي ها  سايه

. شود خرسند است مي دوست داشتني است و از اينكه بر اين حيرت افزوده
  .2»رب زدني تحيراً«
 .بيند توحيد است مي آنچه او .بيند نمي كفر و كافري)) انسان شماره شش((

 .3))االرض وهللا يسجدمافي السموات و ما في(( .همه سجده است و تسبيح
تواند با همه كساني كه از منظر او در  چگونه مي .او با كسي دشمن نيست
يسبح هللا ما في السموات و ما في « .دشمن باشد ،حال تسبيح خداوندند

   .4»االرض

                                                 
  )14 - واقعه. (هاي آخر تعداد كمي از امت 1
  ) ص(پيامبر . پروردگارا بر حيرتم بيفزا 2
 49 - نحل 3
 1 -جمعه 4
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 ،»ناكجا« و هر» نه چيز« او حقيقت مطلق را در هر چيز و هر جا، و در هر
فكان قاب «. استاي  وز فاصلههن. هستاي  اما هنوز پرده. كند مي مشاهده

  .1»قوسين او أدني
سالك در ششمين جهان، در ششمين اليه از آگاهي، در ششمين غوطه 
وري به عمق هستي، درمي يابد كه آنچه هست و هستي دارد فقط 

زيرا هنوز مشاهده كننده . كند مي» مشاهده«و او اين نكته را . خداست
  !كيست؟ اگر فقط خداست، پس مشاهده كننده. است

» مشاهده كننده«. سالك دگر نيست. عشق حق، فاصله را از ميان برميدارد
مشاهده «. آنچه هست، اوست. و اين مرحلة هفتم است. ديگر وجود ندارد

يكي است و جز آن يكي، . او نيست و او هست. مستحيل شده است» كننده
ن است كه بزرگان از آن سخ» فناء في اهللا«و اين همان . كسي نيست

   .اند گفته
 .كل است ،و بهشت هشتم .بهشت هشتم را نيز دارد ،آنكه بدين عالم رسد

و  .همه عوالم در حضور اوست .محدوديت نيست .همه است .تماميت است
اينست مفهوم  .اينست معناي لطافت و خلوص .حضور او در همه عوالم

بيند  مي او .از كسي چيزي بپرسد ،پس الزم نيست براي آنكه بداند .آزادي
او . »ايم ما او را سميع و بصير نموده«. 2»فجعلناه سميعا  بصيرا« .شنود مي و

 پس آنچه از او صادر .دمد مي چون ني يي تو خالي است كه خدا در او
او اكنون همان آيه حقي است كه به گفته  .خدايي و به حق است ،شود مي

انسان تمام  .واصالنند ،آيات خدا .آيه زنده .قرآن بايد به آن ايمان داشت
  . هستي كه بايد به ظهور برسياي  تو نيز آيه .است

                                                 
  )9 -نجم. (هنوز به اندازه طول دو كمان يا كمتر فاصله است 1
 2 -انسان 2
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سكوتي شگرف و قدرتمند، حياتي محض، يك آگاهي مطلق بدون مشاهده 
اينجا دگر هيچ غيري، هيچ سايه اي، هيچ مني، هيچ مشاهده . كننده
كسي . پس كسي نيست كه ماجرا را به شرح آورد. موجود نيستاي  كننده
  !كدام كس؟. كسي نيست كه خبر بياورد. ورده استخبر نيا

. خواندني نيست .اند اين يك تجربة شگرف است كه بزرگان آنرا تجربه كرده
هركس خود بايد بسوي پروردگارش . شرح دادني نيست. شنيدني نيست

  .رجوع كند
اما . يك اكتاو كامل شده است. اينجا ظاهراً سلوك پايان پذيرفته است

حقيقت، خود اين راه . هست» راه«تا ذات، هميشه . هست» راه«باطناً 
نيست كه بتوان به آن اي  نقطه. جايي نيست كه كسي بدان برسد. است

 ذهن اين نكات را چه. مقصد خود راه است. راه است راه. اشاره كرد
  .فهمد مي

حال كه اين هفت گروه با عوالم شان بطور خالصه بيان گرديد و دريافتيم 
انساني، آيات و اشارات ويژه خود را در كتب هاي  از اين گروه كه هر كدام

ضروري در شيوة استفاده از آيات الهي اي  وحياني دارند، بجاست كه نكته
  .ارائه شود

راهنمايي راهنمايي شود و يا به آنكه ميخواهد با استفاده از آيات الهي 
بت به آنان بزند، بايد از اين هفت گروه انساني مطلع و نسدست  ديگران

شناخت و آگاهي از چهار گروه اول ضروري است زيرا . معرفت داشته باشد
پس بايد آيات مربوط به هر . در اصل اينانند كه نيازمند كمك و مساعدتند
اينكه كه هستند و در چه . گروه را بداند و حاالت هر كدام را بشناسد

. مل تخريبي استجز اين باشد، راهنمايي او يك ع. اي بسر ميبرند مرحله
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و قرآن، داروخانة عظيمي است كه . زيرا تجويز داروي اشتباه، مخرب است
  .آياتش هر كدام كاركردهاي شگرف دارند

هر طبقه، . براي هر قومي راهنمايي است -1»لكل قومٍ هاد«: گويد قرآن مي
» مقامي معلوم«براي هر كدام . اي از آگاهي، راهنماي خود را دارد هر اليه

دانند و هميشه به  مي و وظيفه شان را. شناسند مي و اينان خود را. است
شان  نشانه. و سخنانشان كارگشاست. اجازة سخن دارند. موقع حاضرند

و گاه در كشاكش اين . كنند مي آنست كه روح مخاطب را بشدت جذب
  .گردد مي جذب، اين اشك مخاطب است كه بي اختيار جاري

» هادي كل«ومي از خود چيزي ندارند و همگي به راهنمايانِ ق ،با اين همه
  . هادي، يكي بيش نيست. و اين اوست كه مركز هدايت است .اند متصل

بري، اين شيوة صريح و  مي كه بسراي  حال هر كه هستي و در هر مرحله
اين شيوه، بسيار ساده، شدني و در عين . همگاني قرآن را بشنو و بكار بند

وشي است كه تو را از رنج دوگانگي و سردرگمي اين ر. حال متعالي است
  . واضع اين شيوه، خود قرآن است. رهاند مي در آيات

  2»واتّبعوا أحسنَ ما أنزل اليكم من ربكم«
  ».از بهترين آنچه كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد«

. دكه همـان خوبتـرين و بهتـرين است توجـه كنيـ» أحسن«به كلمه 
تمامي آنچه كه از . گويـد از خوبترين تبعيت كنيد مي آيـه! دقت كنيـد

گويد از ميان آنچه كه  مي شود خوب است اما آيـه بـه تـو مي پروردگار نازل
از . خوبترين را درياب. به خوبترين عمل كن. نازل شده تو خوبترين را بردار

كان حق، همواره سال! اين يك أمر است نه پيشنهاد. خوبترين تبعيت كن
                                                 

 7 - رعد 1
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اين بهترين و خوبترين، كار را ساده و شدني . بروند» أحسن«بايد بطرف 
خواهي از تشويش و چه كنم، رهايي يابي، قرآن، راه را  مي اگر. نموده است

از ميان آيات نازل شده، از ميان . صريح و ساده پيش پاي تو گذاشته است
اين . را بردار» خوبترين«. را برگزين» بهترين«متنوع، هاي  ارائه طريق

  .تو موظفي كه از بهترين، پيروي كني. دستور خود قرآن است
به معادالت . قابل دريافتند. نمايانند. آشكارند .اند در قرآن آمدهها  بهترين

اگر در قصاص، به تو اجازة انتقام . داستان، بسيط است. پيچيده نياز نيست
تو . »ذلك خيرٌ«برايت بهتر است  گويد اگر ببخشي مي داده شده اما در آخر
  .ببخش. بهتر را تبعيت كن

. 1»الصلح خيرٌ«دارد كه  مي اگر اجازه جنگ و ستيز را داده است اما اذعان
صلح را . بدنبال صلح باش. تو از بهترين تبعيت كن. صلح بهترين است

  .درياب
 گويد كه خداوند هم غضب دارد هم رحمت، اما رحمت را خوبترين مي اگر
. خوبترين را بردار. تو از خوبترين پيروي كن 2»و رحمه ربك خيرٌ«داند  مي

  .رحمت را درياب
 اما آخرت را خوبتر. گويد و هم از أخروي مي اگر هم از نعمت دنيوي

  . آخرت را درياب. تو خوبترين را پيرو باش» واالخره خيرٌ«داند  مي
ليله القدر «داند  مي گويد اما شب قدر را بهتر مي و روزهاها  اگر از شب

  . خوبترين را بردار. تو ليله القدر را درياب» خيرٌ
  

                                                 
 128 -نساء 1
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وافعلوا «اگر ميان چند كار، تو را مخير كرده است، تو بهترين كار را برگزين 
  .پر از صلح و آرامش است. بهترين، نجات بخش است. 1»الخير

تر گمان خوب داشته باش، از اين خوب. كند مي اگر از گمان بد، مذمت
  تبعيت كن         

  .2»لوال إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيراً«        
تو . گويد مي اگر اسماء خداوند بي شمار است ولي از بهترين اسماء سخن

  .بهترين اسماء را ذاكر باش. را بردار» االسماء الحسني«
تفسير را  بهترين. را بگير» أحسن تفسيراً«اگر تفاسير مختلف است 

  .برگزين
إدفع بالّتي «اگر چيزي را قرار است دفع كني به بهترين شيوه آنرا دفع كن 

  .نه با خشم و غضب. 3»هي أحسن
فيتّبعون «دهي از بهترينش تبعيت كن  مي اگر سخنان مختلفي را گوش

  .وحدت بخش است. تبعيت از بهترين، خير همگان است» أحسنه
و صدق «را تأئيد كن ها  كني، بهتريناگر قرار است چيزي را تأئيد 

زيرا آنكه بهترين را تأئيد كند كارها بر او . 4»فسنيسره لليسري. بالحسني
  .شود مي آسان

تبعيت كند، خداوند خود را شاكر و قدرشناسِ او ها  بدان آنكه از بهترين
 بهترين، نجات. 5»و من تطوع خيراً فان اهللا شاكرٌ عليم«. معرفي كرده است
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بهترين را . استترين  بهترين، الهي. بهترين، آرامش بخش است. بخش است
  !مغز را بخور. درياب

  1»و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم«
اگر آنها به آنچه كه موعظه شدند عمل كنند بي شك برايشان خوبترين «

  .»است
را معقّد اگر دوباره ذهنت آن . آرامش يافت. بسيط گشت. كار ساده شد

نپسندد، آن را سخت و پيچيده جلوه ندهد، كار تمام » يبغونها عوجا«نكند، 
  .چه كنم، رخت بربسته است. تشويش رفته است. است

از تو انتظار ات  كسي بيش از آگاهي. مسئول نيستيات  تو بيش از وسع
در قرآن هرگاه كه . همواره به قدر وسع خويش، بهترين را درياب. ندارد

  .اند آنها رزق پاكيزه الهي. به كارشان بند. را ديدي شكارشان كنها  بهترين
  2»و اتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم«
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  جهان جديد پس از واقعه
  

نمايد كه سزاوار نيست با  مي زمان چنان شتاب گرفته و وقت چنان تنگ
زه جهان ما براي رهائي از اين آشوبي كه امرو. تشبيه و استعاره سخن گفت

فصل راز و رمزگرائي و . را فرا گرفته، سخني بي پرده و بي كنايه الزم است
  .پس سخني صريح بايد. عمليات راز ورزانه گذشته است

اگر به خانه ي أمن خويش واصل نگرديم بدون شك در توفانِ آشوب، 
اين انسان حريص و نادان، زمين و زمان را به گند . گرفتار خواهيم ماند

جهالت و نفهمي در . ده و راستي و درستي را به استهزاء گرفته استكشي
بي خدايي و بي حقيقتي حتي بر معابد خدا شناسي . زند مي همه جا موج

كشتار و قتل عام، امري عادي و روزمره . در جهان سيطره انداخته است
مقدس خدا، نه توسط نامقدسان، كه بدست مدعيان هاي  به نام. است

روحاني نمايان رسمي . زه بيش از پيش بي حرمتي روا ميرودتقدس هر رو
در گوشه گوشه جهان،  ها، و فرقهها  و غير رسمي اديان و مذاهب، آيين

 كنند و مي كشند و تجاوز مي پيروانشان را به جان هم انداخته و به نام دين
 "عدم خشونت"حتي مكتب بودايي كه ركن اصلي آن . نمايند مي غارت

زوير، حرص و دروغ و ت. يافته است "بن الدن بودايي"ود است براي خ
هاي  كاري پرستي به اوج خود رسيده و فريبطمع، خودخواهي و خود

حاكمان جهان، چنان بر مال و آشكار گشته، كه حتي اطرافيانشان اگر نفعي 
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در اين ميان، . براي شان منظور نشود، پشيزي احترام برايشان قائل نيستند
را در اش  طلبد و هر روزه خشم مي شده نيز حق خود را طبيعت پايمال

و كاري از دستشان اند  عقال حيران مانده. كند مي از جهان خالياي  نقطه
  .»فساد في االرض«اين است . ساخته نيست

توفاني بنيان كن و . عاقبت واضح است! به پيشگو و پيشگوئي نيازي نيست
از آن توفانهايي . را شخم خواهد زد توفاني كه ظلم و جهالت. خانمان برانداز
فذوقوا العذاب «. زير و رو كننده است. ست 1»عاليها سافلها«كه بقول قرآن 

. بچشيد عذاب را كه دستاورد خودتان است. 2»بما كنتم تكسبون
هاست كه جهان بدين  سو حركت كرده  و بر سرعت خويش به سوي  سال

شكي به وقوع . هد داشتپس فرجامي جز اين نخوا. ظلمت افزوده است
  .واقعه به وقوع خواهد پيوست. واقعه نيست

بحران كم آبي و كم غذايي، بيماري و . بارز بارز است كامالًهايش  نشانه
ناتواني، خشونت و بي رحمي، دروغ و تزوير، بال و خانمان سوزي و تمام 

دانم كه  مي .است "واقعه"شود پيش درآمد  مي آنچه كه امروزه مشاهده
قرارهم نيست كه اينگونه باشد زيرا هر كس بايد با . جات همه ميسر نيستن

زيرا . با اين وجود، جمعي باال خواهند رفت. دستاورد خويش روبرو شود
 كشد و جمعي را باال مي را پاييناي  عده. است 3"خافضة رافعة"واقعه 

  . برد مي
ان جديد و جهان جديد، انس. ، جهاني جديد است"واقعه" جهان پس از 

جايي براي انسانِ حريص . فصل انسانِ احمق و ذهن گرا گذشته است. دارد
                                                 

 82 - هود 1
 39 - اعراف 2
 3 - واقعه 3
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دوران خدايان ذهني و اديان توهم بارشان، سپري گشته . و طماع نيست
انساني كه شايستگي خود را براي . طلبد مي عصر آزادي، انسان آگاه. است

سانِ جديد، ان. عشق به اثبات رسانده است برخورداري از آزادي، حقيقت و
نسانِ مفتخر به اين ا .انسانِ مرزوبوم پرست نيست. انسانِ ايدئولوژيك نيست
شبيه . انساني مملو از ايمان. خود انسان است. تيره و آن نژاد نيست

انسان جديد از  .اند ها  انتظارش را كشيده همان انسان نابي كه قرن. خالقش
و از همينجا عروج . شود يم همينجا نشانه گذاري. شود مي همينجا گلچين

انسان جديد، انسان زنده است و . زيرا اينجا مزرعة آخرت است. خواهد نمود
به واقع تنها او زنده است زيرا آن . بيند نمي از توفانِ ظلمت كُش، آسيب

پس اين اوست كه . ي الهي، در وجود او پنهان گشته است ، آن دانه"امانت"
  .دانه نوراني  نزد اوست. مان استاز اين پس مورد توجه زمين و آس

دست از . بيدار شو. حال كه پيش درآمد توفان آغازيدن نموده است
ميتوان . هنوز فرصتي باقيست. بيهوده بردارهاي  سازي و ذخيرهها  غفلت

خود . توان با خدا بود مي. توان به خوديت خود دست يافت مي. جهش كرد
اين سخني قطعي . ا تمام شده بدانو اين دوره ر. را اليق انسان جديد كن

  .1"ليس لوقعتها كاذبة". است و ترديدي در آن نيست
بشر امروز در اين اندك باقيمانده بايد آگاه شود و حقيقت اين زندگي و  

بايد تطهير شود تا اگر از نجات يافتگان بود . را در يابدها  اين رفت و آمد
حرص و طمع، جهالت و  .ويروسي را به جهان جديد وارد نكرده باشد

كه بايد اند  خطرناكيهاي  نفهمي، تسليم نبودن به راستي و درستي، ويروس
راه، اصالح . انتقال اينان به جهان جديد جايز نيست. در همينجا دفن شوند

                                                 
  2 - واقعه 1
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. تكيه نكردن به چيزهاست. نرم شدن ذهن و رها بودن است. درون است
 .را از بيخ و بن بر خواهد كندا ه راه، بي بنيادي است زيرا توفان همة بنياد

را  "توكل"هر كه اينگونه شد، . يعني به هيچ بنيادي دل نبستن "توكل"
  . يافته است و بر بال توفان سوار گشته است

دير زماني است كه زمين و آسمان براي . جهان، آبستن انسان جديد است
منتظر تولد بزرگ همه هاي  روح. تولد چنين انساني اين پا و آن پا ميكنند

جهان معنا، خود را آمادة چنين  .اند نسل جديدي از انسان فرهيخته
همچنانكه بخش تاريك، به سوگ و عزا فرو خواهد . سروري كرده است

جهان جديد، جهاني آزاد است و خدا، آن حقيقت محض، آزادانه و با . رفت
ز خدا، دگر مفهومي غريب و دور ا. شود مي قلبي مملو از عشق ستايش

اينست مفهوم . كند مي او با انسان و در ميان قلب او زندگي. دسترس نيست
. "القدر هليل"اينست مفهوم . نزول حق كه در جايجاي قرآن آمده است
دانه در تاريكي پرورش يافته و . اينست داستان شبي كه قدرش را ميداند

و اين . شود مي تازه انسان. كند مي ظهور. گردد مي اكنون به نور او منور
  .تولدي مبارك است
زيرا قوانينِ بسيار . است "نور بيشتر"و  "قانون كمتر"جهان جديد داراي 

آزاديِ فزون . قانون كمتر يعني اعتماد بيشتر. به معناي تاريكي بسيار است
  .و حياتي وسيعتر. خالقيتي گسترده تر. تر

. شود مي جيدهعالَمي، از قوانين حاكم بر آن سن ميزان لطافت يا كثافت هر
 "وتر  تر، شديد تر، ثقيل هرچه قوانين درعالَمي، زيادتر باشد آن عالَم، كثيف

هرچه قوانين حاكم بر آن كمتر باشد، آن عالَم،  ،و بالعكس. استتر  "ناري
  .استتر  "نوري" تر، نافذتر و تر، راحت لطيف
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ن در ينست كه ما اكنوام ا آنچه از كتب وحياني و كالم بزرگان دريافته
كيفيتي است ميان دو  ي"ارض"وضعيت . ايم ي قرار گرفته"ارض"وضعيت 
  .ي"قمر"ي و وضعيت "شمس"وضعيت 

اين . ي، چهل و هشت قانون بر ما سيطره انداخته است"ارض"در وضعيت  
اين  .اند انرژيايي قوي يي هستند كه زمين را در بر گرفتههاي  قوانين، شبكه

شدة فيزيكي چون جاذبه والكترو مغناطيس شناخته هاي  نيروها از انرژي
برخي . محبت و نفرت، گستردگي دارندهاي  گرفته تا كاركرد نيروي

دارند و  جسماني يعني برخي حيات. اند و برخي غير ارگانيك ارگانيك
ي  در سيطره ،زمين و اهالي آن. ك هستندانرژيداراي حيات  برخي صرفاً
يروي تعين كننده قرار گرفته هشت ن هشت قانون يا چهل و اين چهل و

تر  ، انسانهايي كه شايستگي ورود به عالم لطيف"واقعه"پس از وقوع . است
ي با "شمس"كيفيت . شوند مي ي وارد"شمس"را يافته اند، به كيفيت 

. ي"ارض"يعني دقيقا نصف كيفيت . شود مي بيست و چهار قانون شناخته
و تر  ت وسيع تر، لطيفدر اين كيفيت همانطور كه گفته شد حيطة حيا

و اما آنهايي كه با تاريكي و . آدمي داراي آرامش و خالقيت بيشتر است
 ي"قمر"اند وارد وضعيت  سياه ذهني، خو گرفتههاي  غلظت و محيط

يعني درست دوبرابر . شش قانون سيطره دارد و بر آنجا نود. گردند مي
اينها دو . بودتر و فشار بيشتر خواهد  پس محيط، سخت. ي"ارض"كيفيت 

  .طلبند مي جريان ربوبي مختلفند كه هر كدام اصحاب خود را
تر نيز موجود است كه اكنون موضوع سخن  ي لطيف"شمس"از كيفيت 

شوند كه به قرب وضعيت  مي حيات تا بدانجا لطيفهاي  اين كيفيت. نيست
خداوند، خود، قانون بر خويش . تك قانوني يعني قرب خداوندي نايل آيند

  .آزاد محض. است "مطلق"او . تاس
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، در قرآن مفاهيم خاص خود را "سماء"و  "ارض" ،"قمر"و  "شمس"
الشمس ". و براي هر طبقه و هر اليه از آگاهي، معنايي منظور است. دارند

شمس و قمر، حساب و كتابي دارند كه البته اين حساب . "والقمر بحسبان
بخشي از مفهوم ( .شد نمي تهو كتاب به انسان مربوط است و إال به او گف

  )بيان شده است "انسان و آسمانش"در قرآن، در مقاله  "سماء"و  "ارض"
بريم اين نكات  مي اكنون كه در اواخر دوران خاصي از تاريخ بشريت بسر
زيرا بعيد . شود مي براي قليلي كه در تب و تاب رهايي از زندان زمينند بيان

كه در ظلمت ناآگاهي و هواپرستي است در اين وقت كم، براي كثيري 
ذكر شده  1"و قليل من اآلخرين"زيرا در كتاب . غوطه ورند ماية نجات شود

  .است
سلوك جز اين . بياد داشته باش كه حركت تو رو سوي تك قانوني دارد

. و رو سوي جهانهاي آزادتر در سيريتر  مرحله به مرحله، لطيف. نيست
. بزرگان از آن رو بزرگند كه آزادترند. رندعارفان از آن رو عارفند كه رهات

. است "عشق"و آن . آن واصالن، بيش از يك قانون بر خويش فرض ندارند
براي همين . عشقي كه عين الوهيت، عين آزادگي، وعين حقيقت است
آنها جز اين . است كه با آنها هر طور برخورد كني، پاسخ شان عشق است

الهي ديگر را يكجا در هاي  كه تمام ميوه ميوة متعالي يي. ندارنداي  ميوه
به تمثيل چون درخت سيبي اند، كه اگر دست دراز . خود مستتر دارد

اگر كلوخي . دهد مي بشكني، سيباش  اگر شاخه. دهد مي كني، سيب
اما اين ! اين درخت به جز سيب رحمت چه دارد؟. دهد مي بياندازي، سيب
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با تو آن . خواهد ساختها  تو جرياندر وجود . سيب با تو كارها خواهد كرد
  .خواهد كرد كه اليق آني

زندگي كن و با جريان "در ابتداي خلقت، فقط يك قانون وجود داشت 
گرفت و در  مي در آزادي شكل. جوشيد مي هستي در آزادي. "زندگي باش

 اي بودي كه رقصان تو ذره. كرد مي آزادي، مرحله به مرحله، گذر را تجربه
 دادي و شكل مي خروشيدي و همگام با ذرات دگر، شكل مي وجوشيدي  مي
و . تا اينكه آدم آفريده شد. يافتي مي گرفتي و هر بار بر پاي خويش قوام مي

كم و . او در بهشت خويش ساكن گشت. اولين ميوة هستي به ثمر نشست
به  ". يك پروردگار قلّابي. كسري نبود تا اينكه سر و كلة بت ذهن پيدا شد

طنين انداز  "نهي "نداي اولين قانون. نكن. نخور. "درخت نزديك نشو اين
آشنا  "كن"او تا بحال با . براي آدم ناآشناست "نكن"اما اين نهي، اين . شد
اما اكنون براي . خو گرفته بود "كن"ديد و با  مي "كن"هستي را در . بود

! ف استمضاع "كن"شايد اين نيز همان . آيد مي "نكن"اولين بار نداي 
. شود آنچه تا كنون شده است مي و. كند مي پس! قدرت و برتري است

. انبوهي از قوانين. شوند مي قوانين و مقررات يكي بعد از ديگري صادر
قوانيني كه چون ماري كه دم . تاريك تاريك. ها و نكنها  تلنباري از بكن

 از ابتدا اين و خدا. يابند نمي پذيرند و انتها نمي خورد پايان مي خود را
گشتي به . زيرا جريان هستي از ازل اينگونه طراحي گشته بود. دانست مي

. زندگي شناس تر. تر فهيم. اما اينبار آگاهتر. تاريكي وسپس بازگشت به نور
 غوص در تاريكي سخت بود اما واجب. و باألخره عاشق ترتر  خالق. شاكر تر

همانها كه دنيا را . را بپيمايند بايد راه بازگشت "قليل"اكنون آن . نمود مي
همه كساني كه نوبت شان . "الدنيا سجن المؤمن". بينند مي خود "سجن"

رسيده تا اين زندان خفقان آور و قوانينش را رها كنند، بايد آماده و هشيار 
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آمادگي براي نو . آمادگي و هشياري، بي تعلقي و سبكباري است. باشند
همين قدر كه دانستي اين قوس . استهشياري به رها شدن . شدن است

 نجات بخش. كافي است. صعود و نزول، چه كرد و براي چه بود، خوب است
پس نيازمند آگاهي . ي باشد كيفي استراه بازگشت پيش از آنكه كم. است
. آگاه شدن و آگاه نمودنِ اصحاب نور، سوخت اين سفر مقدس است. است

و اند  به بهشت راستين دعوت شده و خوشا به حال سبكباالن ديار نور كه
  .گردند مي بدان واصل
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  دستگاه آدمي
  

آدمي دستگاه عجيب و پيچيده ايست كه توليدات متنوعي را ساخته و 
شايد از اين . بياندازيم "توليدات"بياييد نگاهي به اين . كند مي پرداخته 

  .شويم نائل "من كيستم"رهگذر به بخشي از جوابِ سؤال 
. زنيم كار است مي قدمي كه. كنيم مي ما با بدست آوردن انرژي، كار توليد

اين . گيريم كار است مي قلمي كه بدست. كنيم كار است مي نگاهي كه
كار نيازمند انرژي . كارها به فراخور حال، حيطه و سيطرة فراوان دارند

ازي انرژي س پس دستگاه آدمي بايد  توانايي جذب، تلطيف و ذخيره. است
  .جز اين باشد، كاري واقع نخواهد شد. را داشته باشد

 .آيد مي چيزي را دوست داريم و از چيزي بدمان. كنيم مي ما عواطف توليد
ما با اين امور، . خواهيم نمي خواهيم يا مي .پسنديم نمي پسنديم يا مي

ور صد. كنيم مي عواطف و احساسات را توليد و به جهان بيرون از خود صادر
. گاه با نگاه است و گاه با رفتاري عملي است. اين توليدات، گاه با كالم است

 عواطف و احساسات توليد شده را با سكوت خويش بروز البته گاهي نيز
اما اين مرتبه . عواطف و احساسات نيز نيازمند انرژي است توليد. دهيم مي

  .استتر  و نافذتر  تر، كارآمد از انرژي، بسيار لطيف
توليد فكر . متعالي يا غيرمتعالي. اعم از خوب يا بد. كنيم مي ا فكر توليدم

شود به تر  هر چه توليدات دستگاه آدمي لطيف. نيز نيازمند انرژي است
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پس جذب انرژي، تلطيف انرژي و . تري نياز است تناسب آن به انرژي لطيف
ود زيرا آدمي يك موج. ذخيره سازي آن، يك پيش توليد ضروري است

  . گردد مي مولّد است كه توليداتش به همة عوالم صادر
تري  توليداتي كه نام برده شد تنها توليدات آدمي نيستند و توليدات لطيف

كه همواره اند  اين مجموعه از توليدات، از جمله فضوالت آدمي. نيز در كارند
سب عالَم متنا كدام در هر هاي موجود و مرتبط، صادر شده و به ديگر جهان

مولّد اينها دستگاه آدمي . دهد مي با خودش به روند بقاي خويش ادامه
انسان، عبث . هاي متعدد، به توليدات اين دستگاه نيازمندند جهان. است

او چه بداند چه نداند در حال كار و توليد براي تمامي . خلق نشده است
ان چيزي كند هم مي چيزي را كه او خواسته يا ناخواسته توليد. عوالم است

هر دو سو از . هاي كثيف است هاي لطيف و جهان است كه مورد نياز جهان
هاي لطيف، و توليد كثيف به  توليد لطيف به جهان. گردند مي او منتفع

ها به مواد اولية متناسب با  آن جهان. شوند مي هاي كثيف جذب جهان
ا و گد. ساختارشان، نيازمندند و انسان در حال كارگري براي آنهاست

به عبارت صريح، همة ما از كارگران اين هستيِ . كنند نمي پادشاه فرقي
رويم و همواره مشغول توليد و صدور چيزي به عالَمي  مي بزرگ بشمار

 درياب كه چه گفته. حتي آنكه در خواب است در حال توليد است. هستيم
با خبر بزودي شما را از كارهايتان . 1"أنبئكم بما كنتم تعملونف". شود مي

  !خواهم كرد
شان گرفته تا لطيف ترين  و از كثيف. جهانهاي خداوند، وسيع و متعددند

انسان در زمين، مركز . گيرند مي ترين، مايحتاج شان را از توليدات آدمي بر
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براي همين است كه انسان مورد . مهمِ  توليدات ضروري براي عوالم است
 و ارسال رسلاند  تهو برايش مراقب گذاش. محترم است. توجه است

دستگاه آدمي توانايي . 1"له معقبات من بين يديه و من خلفه". كنند مي
از . توليد لطايفي را دارد كه كاربردشان در عوالم لطيف، حائزاهميت است

و إال كائنات كه نانخور . اينرو انسان براي همة عوالم، كانون مهمي است
مادة ". شود كه ارزشمند است مي چيزي توليد. خواهند نمي مفت ندارند و

موجودات آگاه . كه چون اكسير كاربردهاي شگرف بسيار دارد "اي لطيفه
براي همين است كه گاه و بيگاه . دانند مي عوالمِ پيرامون نيز اين نكته را

مادة "از اين  "ويژه انرژي" آنها از اين. زنند مي دراطراف آدمي پرسه
جز خود انسان ظلوم و . طلبند مي ارزشمند، مطلعند و سهمي "لطيفة
  !جهول

و ذهنِ تو از آن . پذيرد مي توسط روح خالقه انجام "مادة لطيفه"توليد اين 
منتها كاري كه تو بايد بكني حفظ و ذخيره سازي انرژي . آورد نمي سر در
نبايد آنرا با افكار مغشوش، زايل . نبايد انرژي يي را بيهوده تلف كني. هاست
ات  حتي از روابط جنسي. آنرا در راه احساسات ابلهانه خرج كنينبايد . كني

. مهيا باشدات  بايد بكاهي تا انرژي الزم براي دست بكار شدن روح خالقه
را فقط در راه ايمان و عمل صالح بكار بري اين نور علي ات  اگر بتواني انرژي

  . كنند مي زيرا ايمان و عمل صالح اين روند را تسريع. نور است
تو به جهانهاي لطيف نيازمندي، و جهانهاي لطيف نيز به توليدات تو 

يك . كسي منت بر كسي ندارد. اين يك تعامل دو سويه است. نيازمندند
اما او نيز اهل . تنها كسي كه اليق منت است خداست. معاملة شرافتمندانه
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ا او محصول تو ر. 1"ان اهللا اشتري". "من ميخرم"گويد  مي و. معامله است
با آنكه همه چيز از . خدا اهل معامله است. را ميخرد "جان"او اين . ميخرد

اهل . آنِ اوست اما در اين مهم، نقش يك مشتري را به خود گرفته است
توليداتت را به او . براي او كار كن. پس براي او توليد كن. خريدن است

خدا معامله با . خوب ميخرد. او مشتري يي دست به نقد است. بفروش
  .نجات و آرامش است. همه سرور است. يكسره سود است

اين كالبد . تو براي حضور در عوالم لطيف، به كالبد لطيف نوراني نيازمندي
جز . اند برخي پس از مرگشان، فقط يك شبح. لطيف را همه كس ندارد

اند به هيچ  شبح نيستند و مجبورند در عالَم اشباح سركنند زيرا نتوانسته
انسان، اين كالبد ويژه را در فرآيند زندگي . يفي دست بيابندكالبد لط

با ذره ذرة اعمال نيكش اين كالبد را ساخته و . كند مي فراهماش  زميني
اگر چنين كالبدي نداشته باشي پس از مرگت به مشكل . كند مي پرداخته

پس به . تواني در عوالم لطيف حضور داشته باشي نمي .ناقصي. خوري مي بر
براي . شوي مي هاي كثيف، هبوط خواهي كرد و آنگاه نادم و پشيمانجهان

جاهل كجا عالم . ورود به عالَم آگاهي، كالبدي از جنس آگاهي الزم است
براي غوص در بحر حقيقت، لباسِ غواصي از جنس ! يابد؟ مي آگاهي را در

 اين كالبدها  با ذره! يابد؟ مي باطل كجا بحر حق را در. راستي الزم است
 رااي  هر كدام از اعمال تو ماده. شوند مي ذرة توليدات لطيف تو ساخته

گويم كه تنها با  مي اما من از مادة لطيف، ويژه و ارزشمندي سخن. سازد مي
براي . شود مي بودن ساخته "حال"هشياري، خودآگاهي متعالي و در 

را از  تواني كاري مي باش و تا آنجا كه "حال"همين اصرار دارم هميشه در 
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تو در . كني مي كني آگاه باش كه چه مي هر كاري كه. روي عادت انجام نده
انقدر به گذشتة مرده و آيندة موهوم . حالِ توليد چيز ارزشمندي هستي

خاطره پروري و آرزو پروري هر دو مانع كارِ . نيرويت را حفظ كن. وارد نشو
فرستي  مي "يمين"به پس همواره بنگر كه ثروتت، توليداتت را  .اند متعالي
  ."السابقون السابقون". و يا به فراتر از ايندو. "شمال"يا به 

توليدات كثيف، تو را به . فرستد مي رود كه ثروتش را مي آدمي همانجا
همچنانكه توليدات لطيف، تو را به عوالم . كشاند مي عوالم كثيف و ثقيل

تو . ، همين استداستان بهشت و جهنم. شود مي لطيف و نوراني رهنمون
زيرا تو در توليداتت حضور . سازي مي راات  خود با توليداتت بهشت و جهنم

تيري . مهر و نشانِ تو دارد. بخشي از تو در توليدات تو نهفته است. داري
  .درياب نكته را. كند مي كني، اين نگاه توست كه آنرا تعقيب مي كه پرتاب

آنكه . ني در حال عمل هستياگر بتواني ببي. عمل كردن است "ديدن"
با كدام ! خواهد عوالم ديگر را ببيند؟ نتواند اين عالم را ببيند چگونه مي

بيند و از  نمي او نقد را! او كه چيزي نساخته و حضوري ندارد! وسيله؟
آنكه در اينجا كور "گويد  مي براي همين قرآن. توليدات خود بي خبر است

از اينجا . ن را از همين جا آغاز كنديد. 1"است در آخرت نيز كور است
. خودت را خوب ببين. اينجا جايي است كه بايد چشمانت باز شوند. بياموز

دستگاه تو در حال . ببين چه چيز توليد ميكني. تو در حال توليد هستي
اين چه فكري است كه زمان و نيرويت را ! كپي كشيدن از چه چيز است؟

اين فضاي ! است كه بدنبال آن ميروي؟اين چه احساسي ! اي؟ به آن داده
اين طرح و تصوير ذهني، چه دارد كه ! اي؟ عاطفي را براي كه و چرا ساخته
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! اي؟ اين شيء چيست كه خود را وقف حفاظتش كرده! دنبالش ميدوي؟
تو بايد توليدات خود را ! اين كلمه، اين نگاه، اين سكوت براي چه بود؟

ديدن، . توليدات خود ميسر استشناخت خويشتن با ديدنِ . ببيني
دستگاه هشيار، دستگاهي است كه توانايي ديدن خود را . خودشناسي است

جز اين باشد يك دستگاه . تواند خود را بازبيني و بازسازي كند مي. دارد
و دستگاه مكانيكي هر قدر هم پيشرفته باشد باز به اپراتور . مكانيكي است

  .پس آزاد نيست. بايد كنترلش كرد. اه نيستزيرا او به خود، آگ. نياز دارد
صبر كرده است . براي همين، اين همه صبور است. خواهد مي خدا تو را آزاد

ما تقدموا  و"زيرا . تا تو به خود بيايي و مزدت را آگاهانه نقد بستاني
، هر خيري كه براي خودتان از پيش 1"النفسكم من خير تجدوه عنداهللا

  .نزد خدا خواهيد يافتفرستاده باشيد آن را 
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  صدا داشته باش
  

كني كه نه، رنجي در كار  مي بري، چرا به خودت تلقين مي وقتي رنج
را انكار ات  وقتي از دست زمين و زمان ناراضي هستي نارضايتي. نيست
. كي دروغ حلّال مشكلي بوده است. كند نمي دروغ كه چيزي را حل. نكن

كني فشار و بدبختي از  مي اي، وقتي احساس آمده وقتي در بحران گرفتار
هر سو ساية سنگينش را گسترانيده و فضا را برايت زجرآور كرده است، چرا 

حتي اگر دلت . اعتراض كن. گويي همه چيز خوب است مي هي به خودت
اين تنها فريادي است كه خدا ! خواست بر سر زمين و آسمان فرياد بزن

ال يحب اهللاُ الجهرَ بِالسوء منَ القَولِ إلّا من " مجوزش را صادر كرده است
خدا بلند كردن صدا به بدگويي را دوست ندارد جز از آن كس كه ( 1"ظُلم

  .)به او ظلم شده است
وقتي . وقتي زندگيت نامرتب است، چرا ميگويي همه چيز مرتب است

يچ كني كه نه، ه مي كمبود هست، نقص هست، چرا به خودت تلقين
يا راه حل ! فكر ميكني كه اين كار عارفانه است؟. كمبود و نقصي نيست

وقتي تو به خودت دروغ بگويي، وقتي دروغ را به خورد !  خوبي است؟
. ضمير ناخودآگاهت دهي، باطن تو نيز براي رفع مشكل قيام نخواهد كرد
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 پس هيچ ياري يي از باطنت. كه مشكلي نيستاي  زيرا به او تلقين كرده
آيد كه باطنش  مي انسان وقتي بر مشكالت فايق. دريافت نخواهي كرد

  .با او همگام و هماهنگ باشد. پشتيبانش باشد
بيني كه  مي اگر. هنگام سكوت، ساكت باش و گاه فرياد، صدا داشته باش 

رسند،  مي بزرگ به ظاهر فريادي ندارند و همواره راضي به نظرهاي  روح
البته آنها فرياد دارند اما . در بهشت خويشند. اند سيدهر. اند آنها واقعا راضي

تو . پس مثال آنها مثال تو نيست. فريادشان از جنسِ فرياد تو نيست
تو كجا . كنند مي آنها حال .اند محتاجي، اما آنها از وادي احتياج گذشته

اعالم . تو مثل بچة شيرخواره بايد گاه و بيگاه گريه كني! كني؟ مي حال
بايد توجه زمين و آسمان را جلب كني تا توجه كنند كه اين . يوجود كن

اصال دعا براي همين . كيست كه صدايش در آمده، و مشكلش كدام است
مدح و ثنا . دعا كه مداحي نيست. خواهد صداي تو در بيايد مي خدا. است
آه و ناله و اعالم . دعا  گاه، داد و فرياد و اعتراض است. ديگر استاي  مقوله

كسي شايد . هر كس متناسب با رتبه اش، اعتراضي دارد. ارضايتي استن
. براي نان اعتراض نكند اما قطعا براي عدم آرامش اعتراض خواهد كرد

و اين درست و خوب . كند مي تعييناش  اعتراض هر كس را رتبة وجودي
آنكه . موجود زنده صدايي دارد كه بايد شنيده شود. بايد اينطور باشد. است
شنوند، يا بايد صاحب  نمي ايي ندارد و زمين و آسمان اعتراضي از اوصد

روح بزرگي باشد كه واصل است يا يك احمق تمام عيار كه به حقوق خود 
اي نزنند،  كنند اگر صدايي نداشته باشند، ضجه مي برخي فكر. آشنا نيست

 .صبر آگاهانه است. صبر اين نيست. اعتراضي نكنند، اين نشانة صبر است
صبر مثل روزه . شود مي يابد، كه صبر مي صبر با آگاهي است كه ارزش

. گيري تا غروب چيزي نخوري و چيزي ننوشي مي تو آگاهانه تصميم. است
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 !خوري مي و براي چه! خوري مي داني از كجا نمي اما در وضعيت فالكت، تو
 ساقط كننده برايهاي  داني اين فشارهاي طاقت فرسا، اين بد بختي نمي

. وقت فريادهاي بي مالحظه است. اين وضعيت، موقع دعاست! چيست؟
خواهد صداي تو در  مي .خواهد مي خدا همين را. فصل دادخواهي است

ها  دعا، آن هم با شدت تمام، راه. تضرع كني تا منيتت در هم بشكند. بيايد
 اما تو سكوت. خواهد فرياد تو را بشنود مي اصال گاهي خدا. كند مي را باز
در موسم . كالس است. كني سكوت كردنت ارزش است مي كني و فكر مي

نبايد به خودت دروغ بگويي كه چيزي نيست، . فرياد، سكوت حماقت است
مگر قرار ! بر اساس كدام آگاهي! چه صبري؟! كنم مي ماللي نيست، صبر

زندگي يي كه به شدت تحت . بكنداي  است چه كسي چه تخم دوزرده
داني چرا و براي چه، صبر كردن يك حماقت  نمي است وفشارهاي عديده 

پس مشكلي . زيرا خالي از آگاهي است. خمودگي است، ارزش نيست. است
  .كند و دستاوردي نخواهد داشت نمي را حل

گويند شايد  مي .كنند مي خود را آرام "كارما"برخي ديگر با توجيه وجود 
 را پساش  اكنون تقاص در گذشته در زندگيهاي پيشين كاري كرده ايم و

تو بي آنكه چيزي بداني از پيش خود را . اين نيز حماقت است! دهيم مي
كشم از دست  مي اي كه آنچه اكنون به خود قبوالنده .اي هبدهكار فرض كرد
اي  و اينگونه است كه خود را چون بره! دانم چيست نمي گذشته ايست كه

ا با اين برداشت، تو همواره خود را زير. بري مي رام همواره به قربانگاه بالهت
اين .اي هو پيشاپيش بر خود حكم راند. كني مي يك بدهكار مفلوك حساب

مفلوك، يك لحظه از خود اي  خب. چنين كسي از زندگي ساقط شده است
اين حق ! كني كه اگر بدهكارم، اين بدهي چيست و از كجاست؟ نمي سؤال

شايد بدهي تو ! و بابت چيست؟ چقدر استاش  بدهكار است كه بداند بدهي
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! كنند مي قرنهاست كه تمام شده و چون ناآگاهي هنوز دارند از حقوقت كم
با يك توجيه، ميتوان تا . واقعا جهالت و حماقت بشر، حد و مرز ندارد

اين طرز تفكر يعني . ابدالدهر از او بيگاري كشيد و صدايش هم در نيايد
  ! و بدبختي زندگيِ گروكشي شده، نسيه، بدهكاري

. اين حقة كثيف طبقة اشراف است .اي هاين نيست كه تو فهميد "كارما "
از درون . توجيهي است براي آنكه هر باليي بر سرت بيايد صدايت در نيايد

احساس خوشبختي كني و تصور كني كه داري بدهكاري  ،راضي باشي
خطري از  و آنها هم بدون مزاحمت تو، بدون اينكه! كني مي هايت را پاس

. جانب تو و صداي تو تهديدشان كند به زندگي اشرافي شان بپردازند
تو براي . تو از زمين و آسمانها سهمي داري. تو حقي داري. هشيار باش

. ام از توليدات تو گفته "آدمي دستگاه"در مقاله . اي همة آنها توليد كرده
  .ا طلب كنيخواهد تو به حقت آگاه باشي و آن ر مي خدا. حقت را بطلب

. را دور بيانداز و اين معنا را در ياب "كارما"آن معناي اشراف پسند از 
. هر كاري همان آنِ انجام تسويه شده است. است "سريع الحساب"خداوند 

منتها گاه . چيزي از تو كنده شده و يا چيزي به تو اضافه گشته است
ني همه چيز يع. يابي مي خبرش را بخاطر ثقيلي جهان فيزيك ديرتر در

همان دم در زندگي تو وارد ). و تو در كتاب خدا(همان دم در كتاب توست 
تو همين هستي كه . نيازي به كش و قوس دادن زمان نيست. شده است

تسويه كردي كه . خوب يا بد .اي هتا بدينجا رسيد. نه كم نه زياد. هستي
وقتي اينجا هستي . دادند مي و اال كجا اين شكل و شمايل را به تواي  رسيده

همه چيز در تو موجود  .اي هتا اينجا درست آمد .اي هيعني پذيرفته شد
آنچه براي رشد تو الزم . چيزي هم زياد نيست. چيزي كم نيست. است

نيازي هم . قرار نيست چيزي از جايي بيايد. است در خود تو مهياست
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ان با همة عوالم بده و بست .اند نيست زيرا همة عوالم در وجود تو تعبيه شده
اين مسأله با . الزم نيست به آن فكر كني. از اول بوده، هم اكنون نيز هست

اما الزم است نسبت به . روند زندگي اين است. فكر حل شدني نيست
 بجاي پرت و پالهايي كه باعث خمودي و انزوايت. حقوق خود انديشه كني

خن از حقوقي است اكنون س. بيانديشات  شوند به حقوق دريافت نكرده مي
و . كه هستي حقي دارياي  در هر مرتبه. كه  داري و قابل اغماض نيست

تواند  نمي كسي. اي اين حق، قطعي است و متناسب با حياتي است كه يافته
اي رواني، تو را مسحور كند تا تو  يا با حقه. اي آن را از تو سلب كند به بهانه

اگر چه با . ين و آسمان بطلبحق خود را از زم. خود از آن منصرف شوي
صدايي متناسب با رتبة وجودي . صدا داشته باش. اعتراض و فرياد باشد

روزيِ مخلوق، مراقبت از مخلوق، اجابت دعاي مخلوق از جمله . خود
. محكم بايست و به تمامي بگير. حقوقي است كه بر عهدة خالق است

ق حق بلند است، دوست خدا فريادي را كه براي احقا. اگرچه با فرياد باشد
! و مزاحم كس ديگري مشو! پس اولين و آخرين فرياد را نثار خدا كن. دارد

پس خدا را همواره به ميان . همان يك نفر را بگير كه كارت دست اوست
اش  و در عين حال تسليم. با دعا به كارش گير. مگذار فقط ناظر باشد. آور

هم . اقدام او شاهكار است. م كندداند اقدا مي بگذار هر طور كه صالح. باش
  .به نفع توست هم به نفع تمامي هستي

دعا پل ِرابطي است ميان . ايم آن را دست كم گرفته. ايم ما از دعا دور افتاده
تو براي تحقق هر . يك مسير تداركاتي عجيب است. مخلوق با خالقش

 و إال هيچ كاري محقق. امري، به تداركات متناسب با آن نيازمندي
براي تحقق هر كار كوچك يا بزرگي بايد تمام هستي دست . شود نمي

تا همة هستي هماهنگ . كوچك و بزرگ فرقي ندارد. بدست هم بدهند
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قدمي بسويش نخواهد . نباشد، همكاري نكند، سيبي از درخت نخواهد افتاد
وقتي به مراد . دعا، هماهنگي است. و دستي آن را بر نخواهد داشت. رفت
گويي و هستي چيز  مي تو چيزي. رسي يعني هماهنگ نيستي نمي دلت

و دعا را دروغ . گردي مي نااميد. شوي مي و اينگونه است كه افسرده. ديگري
اين . كند مي دعا تو را با هستي هماهنگ. كني مي يا كاري ابلهانه تصور

هايي كه براي تو ارسال شده، تمام  همة نعمت. كند مي كاريست كه دعا
اين نظام، . چيزي كم نيست. براي رشد تو الزم است، مهياستآنچه كه 

يا عقب هستي، . كني نمي اما تو با كاروان هستي حركت. نظام احسن است
 سر جاي درست. كند مي دعا تو را تنظيم .اي هيا به شتاب جلو افتاد

آية . يابي مي شوي، حقت را در مي و آنگاه است كه برخوردار. نشاند مي
چيزي مربوط . تمام افعال آن در حال است. را ببين "تجب لكمادعوني اس"

همين حاال مرا بخوان همين حاال ". به گذشته و يا حواله به آينده نيست
. داستان بر سر حضور است. داستان بر سر زمان نيست. "كنم مي اجابتت

مسأله اين نيست كه خدا . همه چيز با خدا هست. قصه قصة حال است
وقتي همه چيز را برايت در حال ! اين است كه تو كجاييمسأله . كجاست
تو . تو غايبي! ولي تو در حال حضور نداري، تقصير كيست؟اند  گذاشته
كند،  مي نه اينكه. عمل كردههايش  خدا هست و به تمامي وعده. نيستي

. به حقت، يك قدم بيشتر فاصله نداريهاي  تو با خواسته! عمل كرده
خواستن . دعا براي حضور است. در حال باشي. اشيكافيست حضور داشته ب

وقتي تو . خود در شكم اين حضور هست و الزم نيست به آن فكر كني
حتي آن چيزهايي كه فكرش را هم نكرده . حاضر شوي همه چيز مهياست

  .بودي، مهياست
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لطافتي . خيزد مرده است نمي آنكه از وجودش دعايي بر. دعا، زندگي است 
هنگامي كه در كيفيت دعا . كند مي تو را لطيف. طافت استدعا ل.  ندارد
بري دستگاه وجودي تو در حالِ توليد مادة لطيفة ويژه ايست كه  مي بسر

حضور تو در هستي، در . كند ميتر  را بيش از پيش كارآمدات  كالبد لطيف
تو در كيفيت دعا مستقيما از . شود ميتر  تمامي طبقات آن قوي و قوي

ادراكات تو دسته دوم و سوم نيست، . كني مي مطلق، تغذيه منبع آگاهي
تا . خود را بشكن و دعا را آغاز كن. و اين نهايت بركت است. مستقيم است

  .دعا نكني زنده نخواهي شد
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  حكايت خورده و خورنده
  

استادي در آخرين ديدار رو به تنها شاگردش كرد و آخرين درس را داد و 
روح چون روح آشنا . ن گاه كه تو را ديدم، روحم در دم تو را بلعيدآ: گفت

اين . شكاري، در دم و يكجااي  چون پرنده. كند مي ببيند در دم او را صيد
 هاي همنام، چو آشنا شوند يكديگر را جا جهان تاريك است و روح

و به . داند مي نگاه روح، كارش را. شوند نمي و دگر از هم جدا. ربايند مي
. آنگاه كه براي تعليم نزدم آمدي، تو را بر گزيده و خوردم. رساند مي انجام

آن هنگام . اين قانون است و هر تعليمي پس از اين خوردن امكانپذير است
از ميان . همان دم تو را خوردم! را كه در سكوت نگاهت كردم به ياد داري؟

. اب كردم و تو را خوردمكردند، تو را انتخ مي انبوه كساني كه بسويم رجوع
 فلينظر«. نگرم مي پس به آن خوب. كنم مي من غذايم را خود انتخاب

. را آغاز نمودمات  از آنگاه كه تو را خوردم تعليم. 1»االنسان الي طعامه
 پس به تو فرمان. بايد به روي پاي خود بايستي. اكنون فصل آزادي است

  .تا مرا نخوري آزاد نخواهي شداين نيز يك قانون است ! دهم مرا بخوري مي
كنم كه توسط  مي من افتخار: شاگرد فهيم كه از حقايق با خبر بود گفت 

آنروز براي . اين تنها ارزش منست كه شما خورندة منيد. شما خورده شدم

                                                 
 24 - عبس 1
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. بپذيريداي  كردم كه شما مرا چون لقمه مي آرزو. همين نزد شما آمده بودم
به . خوردن شما نجات من بود. رده شومو نگذاريد كه توسط نااهالن خو

. واقع شما مرا در خويش پنهان كرديد و از دسترس اغيار بدورم داشتيد
عقاب خوش اي   روح بزرگ من،اي   .تربيتم كرديد و مرا ديدن آموختيد

آزادي . خود آزادي، با تو از هفت جهان آزادماي   تجسم آزادي،اي   خوراك،
پيش رويت اي  زنده شوم باز خود را چون لقمهاگر هزار بار ديگر . تويي

اصلِ آزادي . خود حيات است .اين خوردن عين زندگي است. خواهم نهاد
خورديد معلوم نبود اكنون در شكم كداميك از  نمي اگر شما مرا. است

حال با تمام وجود . كردم مي با كه بودم و چه. شياطين اسير بودم
  . ييد آن كنمسپاسگزارم و آماده ام آنچه بفرما

فرمان اينست مرا بخور، آنگاه : تراويد گفت مي استاد، با ايماني كه از نگاهش
  .مردميان را از خوردن آگاه كن

شاگرد نگاهش را از جسم نحيف در حال احتضارِ استاد بر گرفت و به زمين 
گويد و چه  مي دانست كه چه مي .فهميد مي او سخن استاد را. دوخت

پس به آرامي برخاست و بي آنكه به استاد . قوع استاتفاقي در شرف و
. چهرة استاد آرام بود. نگاهي كند يا چيزي بگويد از كلبه بيرون رفت

 او. نمود مي او از اين خوردن و خورده شدن راضي. تبسمي نوراني داشت
  .دانست كه شاگرد اكنون به ثمر نشسته است مي

به آسمان . ربرگ شمشاد ايستادپهاي  شاگرد فهيم، بيرون كلبه كنار شاخه
حبس اش  نفس در سينه. چكيدهايش  نگاهي كرد و اشك گرمي از گونه

. آنچه بود فراتر بود. نه مرگ بود نه زندگي. نمود مي فضا سنگين. شده بود
. سبك شد. سنگين شد. لرزيد. تركيد و ناگاه نفس عميقي كشيداش  بغض

و آنگاه بر روي . حيرت شد. رفت باال و پايين از ميان. تيره شد. روشن شد
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حال آنكه يك دم . گويي چيز بزرگي را بلعيده است. كندة ناتراشيده نشست
. و دوباره به آسمان خيره گشت. آرام شد. نفسي ديگر كشيد. بيش نبود

رقصي بود هماهنگ، ميان . گشود مي شادمانه به اين سو و آنسو پراي  پروانه
آمد اي  پرنده. اما طولي نكشيد. هاي شمشاد گبالِ پروانه و لرزشِ لطيف بر

شاگرد به كلبه آمد تا چيزي . و پروانه را در ربود و در آسمان ناپديد گشت
  .و استاد نمرده بود. اما استاد مرده بود. بگويد

سه روز بعد، كه موعد گفتن از راه رسيد چهار پاية . پس چيزي نگفت
مردم . ت و از آن باال رفترا در گوشة ميدانِ ناآبادي گذاشاش  چوبي

  .ناآبادي، از همه قشر، آرام آرام به دورِ او حلقه زدند
چرخ جهان اين . اين جهان، يكسره خوردن و خورده شدن است! اي مردم

گذاريد  مي آنچه بر دهان. شويد مي خوريد، خورده مي چون. خورندگي است
ر خواهيد و آنچه شما را بخورد در جهانش بس. درون شما خواهد زيست

  .شويد مي خوريد و توسط كه خورده مي پس بنگريد كه چه. برد
گويند كه او ديوانه  مي خندند و تعدادي با اشاره به هم مي جمعي به او(

  )است
كشد، از آنچه خورده  مي هر كس هر چه. ام بيننده. ديوانه نيستم! اي مردم

خورنده و جز اين خورده و . كشد مي از خورندة خويش. كشد مي است
پس . بلعيد مي نگريد و نادانسته آنرا نمي تان شما به طعام. چيزي نيست

ايد اكنون  آنچه خورده. ايد شويد به آنچه تا كنون دچار شده مي دچار
.  ايد لقمة آنچه خورده ايد گشته. شما خود نيستيد. خورندة شما شده است

  )شوند مي يكي دو نفر كتاب بدست رد(
شود آب،  مي و هيدروژن توسط اكسيژني خورده شود،اگر د! اي اهل دانش

اما اگر دو اكسيژن توسط . ماية حيات، همان كه همه چيز از آن زنده است
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بنگريد شما . شود مرگ مي كربني بلعيده شود و شش هاتان را فراگيرد،
نكند . نكند دانش شما، مرگ شما باشد. دانش را خورده ايد يا دانش شما را

اهل دانش، چه خورده اي  شما. اي شما را بلعيده باشد قمهدانش شما چون ل
خويش هاي  چگونه است كه اكنون در آموخته. ايد كه اكنون مقهور آنيد

به دام ها  از چه روست كه در شبكة تار عنكبوتي واژه. ايد گرفتار آمده
 از دست كه. خوريد مي چه. شما را بلعيده باشندها  نكند واژه. ايد افتاده
. بلعيد مي انديشة كه. براي كيستاش  خوريد و نتيجه مي كجا. ريدخو مي

  .نوشيد مي از كدام چشمه. كلمة كه بر زبان داريد. زنيد مي طرح كه
كدام . احساستان خرج كيست. شما محبت كه بر دل داريد! اي اهل عواطف

پوك كرده . خواستني را خورده ايد كه اينگونه شما را از درون خورده است
 چه. ايد تان را كجا سپرده توجه. ايد احساساتتان را به كه داده .است
. نگريد نمي پس چرا به غذايتان. خوريد كه هر روز ناتوانتر از روز پيشيد مي

به  رؤياهاي ابلهانه  .اند از زندگي انداخته. اند شما را از درون پاشانده ها، لقمه
  .نگريد نمي زيرا به غذايتان. اند كشانده
 هر روزه به دهانِ گوش تان چه. شنويد مي به من بگوييد چه! ماي مرد

كالم كه . بندة كدام كالم ايد. غذاي گوش تان كدام است. خورانيد مي
را در درون اش  شويد كه كلمه مي شما آن. خورده ايد كه اينگونه شتابانيد

آيا سر نوشتتان برايتان . نگريد نمي پس چرا به غذايتان. پروريد مي خود
از ! گيري؟ مي تصوير كه. شناسيد مي آيا غذاي چشمانتان را. هم نيستم

خورندة خورده اي  .خوري مي كدام رنگ و لعاب را. كني مي منظر كه نگاه
  .شده، كدام تصوير تو را مسخ كرده است

چند نفر از ميان جماعت كه گويي از اين سخنان ادراكي ندارند راهشان را (
  )گويد؛ اين واقعا ديوانه است مي با صداي بلند يكي شان. روند مي گرفته و
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اگر ناحق . هر آنچه را بخوريد از درون، شما را خواهد خورد! اي مردم
و شما را لقمة خويش . بخوريد، ناحق از درون به شما يورش خواهد برد

همچنان كه حق، راستي و . و ناحق، ناراستي و نادرستي است. خواهد نمود
. تو از ازل با آن آشنايي. و درستي بر فطرت توستو راستي . درستي است

اين . اين است خوراك جاوداني. اي اي و با آن ظهور يافته با آن پديد آمده
هر غذايي جز اين، سمي . نورخوار باش. اين غذا نور است. است غذاي زنده

ناحق، كسي . تاريك و ظلماني است. مرگ آور است. اسارت بار است. است
بيني، آنها را براي ذبح آماده  مي كند، نكرده، اگر جمعي را پروار نمي را پروار

. مزاج او جز با حق سازگار نيست. يگانه طعام آدمي، حق است. كرده است
رو . كجا ميرويد... همواره همين كرده است. كشاند مي ناحق، او را به هبوط

، از اگر تو توسط حق، آن مطلق، آن آزاد، خورده شوي. كنيد مي سوي كه
. و اين همان رستگاري است. شبيه خالقت خواهي گشت. او خواهي شد

 به وحدت. شوند مي اينجاست كه آكل و مأكول واحد. همان رستن است
حيف است كه در ... رويد مي كجا... است "فوز عظيم"اين همان . رسند مي

حيف است لقمة . اين اندك باقيمانده، خوراك ديوان و ددان گردي
تو را ها  و فرقهها  حيف است كه مكاتب و حزب. تاريك شويي ها انديشه
. حيف است عواطف و احساسات ناپاك، تو را در خود فرو گيرند. ببلعند

رزق خدا  .اي هحيف است غذاي عنكبوتي شوي كه خود به خانه راهش داد
اين  رزق را در  .1»و رزق ربك خير و ابقي« .بهترين و ماندگارترين است

  .آزادي را در ياب. رساند مي نها رزقي است كه آدمي را به آزادياين ت. ياب

                                                 
 131 -طه 1



 كلمات باراني     82   

آن را به دوش . شاگرد فهيم و وفادار، اين گفت و از چهار پايه پايين آمد
از . خود انداخت و چون خواست برود، نگاهش به نگاه كودكي گره خورد

فت؛ بود كه بي صدا گاي  ميان آن جماعت رنگارنگ، اين تنها نگاه معصومانه
همان نگاه روح . اين نگاه از جنسِ نگاه روح بود. مرا بخور و نجات بخش

  .و رفت. و خورد. بود
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  سفَر به حضَر
  

همه چيز در . شود مي نيرويي هست كه هر طور نگاهش كني همانطور
پيامبران هر كدام  .اند از اين نيرو سربرآورده» چيزها«آغوش اين نيروست و 

و اين مشاهده بوده است كه پيام آنان را  .اند را از منظري مشاهده كردهآن 
شود و هرچه  مي اين نيرو هرچه بخوانيش همان خوانده. شكل داده است

زيرا تو نامش . بسيار داردهاي  براي همين نام. بناميش به همان نام است
 .اش تو خواندي .اي هنهاد

چنان ساكت است كه همواره تو  ،ايدنم مي چنان رام و در اختيار ،اين نيرو
 .بسيار هم مسلط است .اما هست .گذارد مي مردد ،را بين هست و نيست

آرام و  .ثابت است .اين يگانه نيرويي است كه در مركز هستي ساكن است
و در عين حال همه  .گيرد نمي ثيرات قرارتحت تأ .تنش ندارد .بي صداست
به تمثيل در يك خالء مافوق تصور  .همه چيز به او وصل است .كاره است

و . اند اين خالَ عجيب را مد نظر گرفته ،گويند خدا نيست مي آنها كه .است
بهرحال هر دو . ي آن را العاده توان خارق ،گويند هست مي آنها كه

در حريم خداشناسي قرار گرفته  ،زيرا كسي كه بدينجا برسد .خداشناسند
گردد و تاثيري  د به زندگي خودشان بر ميييأاثر وضعي اين انكار يا ت .است

  .ندارد »قابليت بزرگ«بر آن 
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 كني، واصل مي شوي، وجودش را كشف مي وقتي به اين نيرو واقف
در واقع به آن شكل  ،خوانيش ، ميكني مي شوي، و آنگاه كه دعوتش مي

و اين  .اين سيري از نامتجلي به متجلي است.  رساني مي داده و به ظهورش
به » مشاهده كنندگان«و تا وقتي پابرجاست كه . شود مي ك پيامظهور ي

اين . اند ها و اديان در طول تاريخ مرده بسياري از فرهنگ. آن دامن بزنند
و آن . مردگي بدان مفهوم است كه ديگر كسي به آن نگاه، دامن نزده است

پس آن نيروي شكل گرفته بجاي اصلي خود . را تغذيه نكرده است
  .اين سير متجلي به نامتجلي است. شود مي يعني بي شكل .برميگردد

اين نيروي بي . يك قابليت نامحدود. اين نيرو، يك سكوت عظيم است
 ،حصر، اين سكوت بي شكل، اين بي نام قائم به خويش، اين حضور ناديدني

. همان است كه حيات از آن برون ميريزد »نه چيز«اين  ،اين آزادي مطلق
 رااي  گيرد، دوره مي يعني هركس از او قابليتي. گيرد مي زندگي از آن شكل

يعني به اصل خويش بازمي . شود مي گذراند و سرانجام دوباره بي شكل مي
  .گردد

. هيچ شرحي ندارد. پذيرد نمي از آنجا كه اين توان شگرف، هيچ تعريفي
. نيست» چيز«و هيچ، . اند گفته» هيچ«توضيح بردار نيست، برخي به آن 

منظور از . شناسد نمي را هيچ» هيچ«اما . شناسد مي را نسبتاً» چيز«ان انس
  . است» نه چيز«هيچ در اينجا، همان 

 ،ما در اين ظرفيت بزرگ، در اين خالي عظيم، در اين پاك از همه چيز
 و هر بار هم به ياد. آئيم رويم و از آن برمي مي همواره به آن. شناوريم

ما در مسير شكل و بي شكلي در . ايم و چه كردهايم  آوريم كه چه بوده نمي
به عبارت ديگر . رويم مي آئيم و مي .حيات ما در اين تكاپوست. نوسانيم

  .همواره در راهيم
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هر چيزي را . بسيار قدرتمند است ،اين خالي عظيم، اين پاك از همه چيز
. كند مي هر شكلي را بي شكل. كند مي استحاله. كند مي در خود حل

  .گيرد مي ور كه ابتدا شكل داده بود، شكل راهمانط
اش، براساس استعداد و ظرفيتش، از اين  هركس براساس ساختمان وجودي

و چون بخواهد يا انديشه كند به واقع آن نيروست كه . نيرو برخوردار است
ادعوني «. رساند مي به آن خواستن و آن انديشه شكل داده و به ظهورش

اگر روند كشيدن اين نيرو را . ين نيرو به دعاي تويعني ورود ا »استجب لكم
داند  مي آنكه اين روند را .اجابت قطعي است ،به فضاي دعايت بداني

 .خواهي مي كني و چه مي مراقب باش چه دعا .نام دارد »مستجاب الدعوه«
ما را به شدت به  ،ماهاي  گاه خواسته! نكند خود را اسير دعاي خود كني 

  .كشانند مي بند
شوي، كار ذهن و با استفاده از آن  مي اَشكالي كه در اين دنيا متصور

خويش فضايي ايجاد هاي  كه باشد، با ذهنيتاي  ذهن در هر مرتبه. نيروست
كاري كه . رساند مي كرده و آن نيرو نيز شكلي متناسب با آن را به ظهور

د براي همين است كه بزرگان، مراقب كلمات خو. كند اينست مي »كلمه«
ها كه در  و نامراديها  آنچه از ناخوشي. هستند زيرا به وقوع خواهد پيوست

وقتي ذهن جمعي يا جمع اذهان، بر چيزي . بيني، كار ذهن است مي جهان
و اگر اتفاق نيفتد و يا با تأخير . افتد مي اي توافق كنند، آن اتفاق يا انديشه

 ، ضد آن راروبرو شود معنايش آنست كه جمع ديگري، اذهان ديگري
 جهان تضادها اينگونه شكل. »تا كدامين فايق آيند زين نبرد«. پرورند مي
  . ذهني اينگونه استهاي  اتفاق در جهان. گيرند مي

آن نيروي عظيم، همان سكوت شگرف، آن خاليِ عميق و اليتناهي، همواره 
زيرا . شود نمي شود، تمام نمي در كار است ولي هيچگاه نيرويش مصرف
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» هيچ«نيرويش در . ساخته نشده است» چيز«نيست و از » چيز«ش نيروي
و اين هيچ، آن هيچي نيست كه تو در . يك خالء مافوق تصور. است

آلوده . پاك از همه چيز است» هيچ«اين . بري مي بكارات  مكالمات روزمره
پاك از هر چيز، مافوق . پاك مطلق است. وابسته نيست. به چيزي نيست

اين همان نيروست . زايد مي نه زاده شده و نه. متايي نداردپس ه. هر تصور
اين همان آزادي مطلق است كه بر همه . كند مي كه همه چيز را مديريت

اين همان . و همه چيز را از درون و برون فراگرفته است. رياست دارد
او بي نام، بي شكل و بي . بخشد مي قابليت شگرف است كه هست و هستي

به هست او، ها  همة هست. اشاره نيست ولي همه جا هست قابل. رنگ است
اين عقل  ،جبرئيل. اند همة اسماء، نام خود را از او گرفته .اند هستي يافته

اين مطلقا  ،همواره پيام را از اين سكوت قدرتمند ،اين ملك مقرب ،فعال
رزق هستي و  ها، اين پيام .رساند مي به مقتضاي حال گرفته و به ظهور ،رها

  .ترزيق حيات به پيكره ي آن است
» ناشناخته« اين نيروي عجيب، با آنكه هميشه با ماست اما هميشه نيز

زيرا چيستي . بي خبرنداش  همه از چيستي. هم دور است هم نزديك. است
» چيز«برند كه  مي چيستي را براي چيزي بكار. درباره او، سؤال غلطي است

  .و او هيچ چيز نيست. است
هر كه بخواهد خود را بيشتر حفظ كند،  ،گويم مي است كه براي همين
چه بخواهند و چه نخواهند، بسوي بي  ها، زيرا شكل. كشد مي بيشتر رنج

هاي  پس هرچه بخواهند شكل خود، هويت خود، داشته. شكلي در حركتند
اگر در هر لحظه، آمادة . خود را حفظ كنند، درد بيشتري خواهند كشيد

زيرا اكنون بسوي فصل بي شكلي در . نج خواهي بردكنده شدن نباشي ر
  .حركتيم
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بخاطر  »يك«. است» يك  صفر«نشاني كه شايد بتوان براي او نماد كرد، 
تر  صحيح. نهايتش بيهاي  بخاطر قابليت» صفر«و. همتايي او يگانگي و بي

و  .يك سكون مطلق. يگانه است. صفري كه يكي است. است صفر يكآنكه 
تر  هركه به اين صفر نزديكتر است، مقرب. ت تواضع استاين خود نهاي

و اين صفر يك، آن نيست كه تو در حساب و كتابت و يا در . است
. اند آنها همه صوري. شود مي درياب كه چه گفته. بري مي هايت بكار محاوره

. اند گفته» ذات«او را . حال آنكه اينجا سخن از حقيقت يگانه است
 اي به دام با هيچ تله. گردد نمي ه دانش، آلودهحتي ب. آور است حيرت
فقط ميدانند كه . كسي چيزي از او نميداند. همواره فرادست است. افتد نمي

  .همين. هست
حتي مالئكه مقرب نيز . نميداننداش  نه جن و نه انس، هيچكدام از چيستي

 هيچ كس. آنها بدور چيزي ميگردند كه نميدانند چيست. چيزي نميدانند
  .پس از كسي چيزي نپرس. داند جز خودش نمي

را هايش  نام. اما اين بدان معنا نيست كه نسبت به اصل، بي توجه باشي
كنند  مي كاري كه اين اسماء. كرنش كن بخاطر ذاتي كه در درون دارند

و له االسماء الحسني «. زدايندة رنج است. نجات بخش است. كارستان است
بخوانيد . »او را با اين اسماء بخوانيد. نِ اوستاسماء نيك از آ» «فادعوه بها

  .بخوانيد براي رهايي. براي رستگاري
الزم نيست چيزي . اكنون بايد آماده شد تا بسوي آن بي شكل پرواز نمود 

هرچه بي چيزتر، . زاد و توشة اين سفر، بي چيزي است. با خود بياوري
هرچه آزادتر، . ، آزادترتر طرح هرچه بي. تر، رهاتر تعلق هرچه بي. تر سريع

  . تسليم محض. و هرچه پاكتر، بي رنج تر. پاك تر
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الاقل . فصل اينها گذشته است. طرح نريز. انديشه نساز. ديگر شكل نساز
سفر . آماده باش براي سفر به بي شكلي. فهمي، گذشته است مي براي تو كه

خالءها  به. آغازش از همين جاست. به بي شكلي را از همين جا تمرين كن
به پرها و  ها، تاكنون به چيزها، به شكل. جاهاي خالي را درياب. توجه كن

جاهاي . اكنون نگاهت را به سويي ديگر برگردان. كردي مي توجهها  سخت
يك ظرف، فضاي . اش، خانه است يك خانه، به فضاهاي خالي. خالي را ببين

است كه تو يك كلبه، فضاي خاليش . است كه آن را ظرف كردهاش  خالي
 ها، اشكال در خالي. بازگردان ها، نگاهت را به خالي. پذيرد مي را در خود
  .توجه كن .اند شكل گرفته

. شوند مي شوند، شنيده مي موسيقي در فضاهاي خالي است كه نتهاي  نت
در ها  به نگفته. فضاهاي خالي را ببين. به سكوت بين كلمات توجه كن

ورات در بسترهاي خالي و بافاصله، به ظهور ظه. هشيار باش ها، ميان گفته
ها  شكل. را دريابها  فاصله. درون اجسام پر از فضاهاي خالي است. ميرسند

اين فضاهاي خالي است كه . شوند مي در اين فاصله هاست كه شكل
. هشيار باش. ها بعد شكلاند  ابتداء آنها بوده. آورند را به چشم تو ميها  شكل

. ممارست كن. نامتجلي را درياب. ه متجلي شده استاين نامتجلي است ك
آنكه غايب . زيرا آنكه حاضر است اوست. سفري به حضر. آنگاه سفر آغاز كن
اسير  ها، و تعريفها  در نام. ايم به دام افتادهها  ما در شكل. است مائيم نه او

  .»مخلصين«سفري مقدس براي . اين سفر، سفري است به آزادي. ايم گشته
پس كي غائب . »ايم ما غائب نبوده«. 1»و ما كنا غائبين«: ميگويد قرآن
مائيم كه حضور . اين مائيم كه غائبيم! چه كسي حضور ندارد؟! است؟

                                                 
 7 - اعراف 1
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بايد بيدار شد و به زندگي . كنيم مي ما خوابيم و در خواب زندگي. نداريم
سفري به . سفر به بيداري است. اين سفر به حضَر است. واقعي پيوست

جايي هست كه براي بدست . همه چيز هست فقط بايد بيدار شد. يزندگ
آوردن طعام، نياز به تالش و گشتن و گرفتن و حمالي و شستن و پختن و 

از وقتي كه از بهشت بيرون شديم و . خوردن و سنگين شدن نيست
اختيارمان را بجاي خدا، به دست اين ذهن مخبط داديم، الجرم سرما و 

آنقدر دور . ايم شنگي، عرياني و سختي را به جان خريدهگرما، گرسنگي و ت
. 1»يا مريم أنّي لك هذا«. ايم ايم كه آن مائده آسماني را از ياد برده شده

. 2»قالت هو من عند اهللا«. »!اي مريم اين رزق از كجا به تو ميرسد؟«
  . »گفت، آن از نزد خداست«
. اما اين بشر خواب است. هميشه آماده بوده است. آماده است» رزق اهللا«

. فقط بايد بيدار شد» رزق اهللا«براي برخورداري از ! شود كرد؟ مي چكار
. اين سفري است از خواب به بيداري. براي بيداري فقط بايد در حال بود

. وقتي بيدار شوي رزق آماده است. به چيز ديگري نياز نيست. فقط همين
اصل بي . اصلِ غذاست. يستنياز به تالشي ديگر، به التماس و گدايي ن

براي آگاهي الزم نيست بر در خانة اين مشرب فكري يا آن . نيازي است
 تر فقط تو را سنگين. آنها چيزي براي تو ندارند. مشرب، گدايي كني

نياز به . آماده است» رزق اهللا«اما . افزايند مي فقط بر سؤاالتت. كنند مي
. دست پخت اوست. است» رزق اهللا«. قبالً توليد شده است. توليد ندارد

. به مركزيت خود برگرد. بيدار شو. دست پخت او، در وجود توست
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فلينظر االنسان الي «. واصل شوات  به چشمه. اي درون توست چشمه
  .»بنگرد انسان بايد به طعام خويش«. 1»طعامه

. كند مي طعام مسموم، تو را مسموم. برد مي طعام خواب آور، تو را به خواب
 طعام ناهماهنگ، تو را زمين گير. كند مي طعام ديگران، تو را مديون

. دهد مي طعامِ دزدي و فريبكارانه، تو را تحت پيگرد آسمان قرار. كند مي
يهوده جاي ديگر ب. و خدا درون توست. تنها طعام حقيقي، طعام خداست

ديگران گشتند و نيافتند و عاقبت به سرزمين نااميدي . بدنبالش مگرد
و اعلموا أن اهللا يحول «. هميشه با تو بوده است. او با توست. پرتاب شدند

. »بدانيد كه خداوند بين آدمي و قلبش حائل است«. 2»بين المرء و قلبه
با خدا همسفر . د آبه خو. هرجا خدا هست، رزقش را همانجا جستجو كن

سفر با خدا، يك بهشت تمام . خير است. هرجا كه بروي پيروزي است. باش
هرچيز خود . زيرا خدا كافيست. به كس و چيزي ديگري نياز نيست. است

  .نياز به حرص نيست. شود مي به موقع حاضر
پر از زيبايي، پر از شادي و . پر از معجزه است. سفر با خدا، پر از ماجراست

خداشناسي، . اين سفر، پر از آگاهي، پر از حضور و پر از اوست. اط استنش
مشتي كتاب و واژه و اصطالحات . اين راه بي پايان است. اين سفر است

  .نيست
حضَر شهري است در يك . براي همسفر شدن با خدا، بايد به حضَر رفت

  .هميشه وعده گاه همينجا بوده است. وعده گاه است. قدمي
 يلي ورود به آن چنان آسان است كه همواره با تعجب به ديگرانبراي قل

 و براي كثيري چنان دور .اند نگرند كه چگونه تا بحال به آن وارد نشده مي
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زيرا . استتر  دست نيافتني نمايد كه از هر خيالي دورتر و از هر رؤيايي مي
ي نهايت ب. نهايت نقطه جلوه گر است براي اينان، در ميان اين يك قدم، بي

اگر اين يك قدم را برداريم خدا همة . اما فقط يك قدم است! در يك قدم
او مشتاقانه منتظر ماست كه با برداشتن اين قدم، . را برخواهد داشتها  قدم

سفر به حضَر، . حضَر، خانة أمن ماست. دهداش  سفر را آغاز كنيم و او ادامه
تا وقتي كه . يده ايمكافيست باشيم آنگاه رس. يك سفر يك قدمي است

. شهر هشياران. حضَر، شهر حاضران است. نيستيم يعني هنوز نرسيده ايم
  . همانها كه به خويش آگاهند و خودآگاهي شان بلوري شده است

آنكه آگاه به وصل است، . چيزي جز آگاه شدن به وصل نيست» وصل«
  .است» واصل«

فراتر از آنهـا  . رها باشها  و ايدهها  از طرح. اكنون هر طرحي را فراموش كن
طرح خدا، فراموش كـردنِ  . برده پرورند ها، زيرا طرح. نرم و باز باش. بايست

  .اي هآنگاه كه از هر طرحي رها شوي، طرح خدا را يافت. طرح هاست
 دربند. شوي مي كه قرار بگيري عضوي از آن محسوباي  در هر چهارچوبه

آنگاه . آگاهانه فرا طرح شو. ذيرهيچ قالبي را نپ.  خوري مي گره. شوي مي
هر جا كه قرار بگيري  و. اي ي خدا شده كه هيچ قالبي را نپذيري، تازه بنده

بنده ي خدا همان آزاد است كه هيچ بندي و هيچ . راه خروج مهياست
اگر از . مفهوم ال اله االاهللا همين است. طرحي، او را به بندگي نگرفته است

آزاد شوي، تو يك تجربه كننده ي بزرگ ها  يذهني از ايدئولوژهاي  طرح
سالمĤ . خداحافظي خواهي نموداي  و همانطور كه سالم كرده. خواهي بود

Ĥاين پويايي، سر . بسالمت. خروج ،ورود است و سالم دوم ،سالم اول. سالم
تو وقتي آزاد شوي، توان خدمت خواهي . به سالمت تسليم كردن است

  .ه استخدمت واقعي، كار آزاد. يافت
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هر كه كتب وحياني را خوانده و براي خود طرحي زده است، با 
اين همان . "كل حزب بما لديهم فرحون". خود محشور استهاي  برداشت

اين همان كاريست كه در . چيزي است كه يكپارچگي را تجزيه نموده است
آگاه باش اما ها  از طرح. طول تاريخ در همه ي اديان به وقوع پيوسته است

زيرا هر كه دست اندركار طرحي شود به . د را محصور هيچكدام نكنخو
و با او . خود را محصور كرده است. واقع خود را به دام انداخته است

. اين قانون آسمان است. شود كه خود طرح زده است مي همانگونه برخورد
جريان پاك حيات را با . هستي را همانگونه كه هست بپذير. بي طرح باش

زيرا دست خدا را . تو اينگونه با خدا خواهي بود. ستمالي مكنذهنت د
ي بعد چكار خواهد  هيچكس نميداند كه او در لحظه. كسي نخوانده است

پذير  بيني زيرا پيش. طلبد نمي تسليم بودن به چنين خدايي، طرح. كرد
ما ادري ما يفعل بي ". اين نكته را خوب دريافته است )ص( پيامبر. نيست
  ."نميدانم چه بر من و شما خواهد رفت". 1"مو ال بك

. قدم نهي، پادشاه بهشت خويشي ها  اگر بي طرح شوي؛ اگر فراتر از قالب
و . فرد، يعني تو منهاي هر چيز ديگر. ببيند "فرد"خدا منتظر است تا تو را 

آخرين و بزرگترين امتحان  ها، و قالبها  رها كردن طرح. است "لقاء"اين 
  !ا موفق به آن خواهي شد؟آي. الهي است

بودن با . فرا طرح است. تسليمي كه از آن سخن ميگويم، يك طرح نيست
. ما چيزي نميخواهيم كه برايش اين پا و آن پا كنيم. حال است. خداست

همين بودن با خدا، ما را بس . باشيماش  ايم كه بدنبال نتيجه طرحي نريخته
  . هرجا كه باشيم. كافي است. است

                                                 
 9 -احقاف 1



 كلمات باراني     93   

بهشت اين . ه است كه آزاده هر جا برود، بهشت را با خود برده استاينگون
. بهشت در اين پذيرش و تسليم است. نه جايي در دوردست. كيفيت است

و مقدر را نميدانيم . نچه مقدر استآتسليم به هر . امنيت نيز جز ان نيست
. به همين استاش  هيجان انگيزي. به همين استاش  زيبايي. كه چيست

  . است "خير"صادر شود،  "خير"ميدانيم هرآنچه كه از  فقط
  1"واهللا خير و ابقي"
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  خودت باش
  

خواهد خودت  مي خدا. اي هر كس ديگري جز خودت باشي ضرر كرده
و اي  تو وقتي خودت باشي به خالقت احترام گذاشته. باشي نه كس ديگر

راه تو بر فطرت . را داشته باشراه خودت . اي اينگونه شاكر و قدردان گشته
راه خدا . را دريابات  راه خدا داده. اين راه ويژة توست. تو نهاده شده است
راهي كه . به راه خود باش. و درون تو نهاده شده است. براي تو همين است

پرسند؛ راه خدا  مي گاه از من. منحصر بفرد است. تقليدي نيست. ويژه است
اگر آن را . گويم؛ راه خود توست اگر آن را بيابي مي بي درنگ! كدام است؟

راه خدا . و تاثيرات به در آوري، همان استها  و هوسها  از زير غبار ذهنيت
شمال، جنوب، ! خواهي بروي مي از كدام طرف. چيزي در بيرون نيست

همان . بر فطرت توست. راه خدا درون تو نهاده شده است! مشرق، مغرب؟
راهت را درياب و بر راه خود . رود مي ت با آن پيشاست كه جريان زندگي

و هر كس راه اند  تشابهات صوري. هيچ دو زندگي يي يكسان نيست. باش
الطرق الي اهللا بعدد ". آفرينش استهاي  و اين خود از شگفتي. خود را دارد

اگر بشر اين مهم را دريابد و آگاهانه به راه خويش رود . "نفوس الخالئق
مراد . روي آرامش خواهد ديد. يت آزادي، بارور خواهد شدجهان در نها

بر راه . رويم نمي اما نكته اينجاست كه ما به راه خود. حاصل شده است
. تصنعي شده ايم. خودمان نيستيم. گذاريم نمي فطرت خويش قدم
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. در يك كالم، فطري نيستيم، ذهني شده ايم. ايم موجوداتي ماشيني گشته
ما از خويشتن . شود مي ه هر روزه از همه سو بر ما القاآن هم با ذهنياتي ك
ما خود . كشيم مي و براي همين است كه زجر. ايم خويش دور افتاده

با قضاوت . با برداشت هايمان محشوريم. كنيم نمي با خود زندگي. نيستيم
تر  و عجيب. زندگي هايمان كامال ذهني شده است. كنيم مي هايمان زندگي

چه خواست ابلهانه و بي ! م ديگران را به راه خود بياوريمخواهي مي آنكه
تنها راهنمايي درست . بايد به راه خود باشند. ديگران خود راه دارند! اساسي

در مسير فطري خودشان . آنست كه آنها را به راه خودشان آشنا كني
حركتي بر خالف . جز اين باشد دخالتي غير قابل بخشش است. بياندازي

و هر حركتي بر خالف فطرت آدمي، محكوم به . ينش استجريان آفر
براي همين است كه چنين تفكري هيچگاه به نتيجه نرسيده . شكست است

ترين  خواهيم ديگران را به راه خود بياوريم و اين احمقانه مي ما. است
مردمان . شويم مي و هنوز هم. كاريست كه در طول تاريخ مرتكب شده ايم

و از همين است كه رشد و . و همين زيباست. ا دارندهر كدام راه خود ر
خداوند در فطرت هر كدام راه و سرنوشت شان را به . خيزد مي بالندگي بر

ربنا الذي أعطي كل ". خود را دارندهاي  هر كدام قابليت. خوبي نهاده است
پروردگار ما كسي است كه به هر موجودي آنچه را  1"شيء خلقه ثم هدي

. كند مي نياز دارد عطا كرده و بر همين طريق هدايتشكه براي رشدش 
إصالح . دست كاري در اين سيستم عاليِ آفرينش، اقدامي مخرب است

هر كس با راه خود، از راه خود، و در راه خود است كه . إفساد است. نيست
نعمات و بركات هر كس، در راه خودش . شود مي به رشد و بالندگي نايل
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. مخرب است. هر كسِ ديگري براي او خطرآفرين است راه. نهاده شده است
اين . بگذار هر كس راه خدادادة خود را داشته باشد. گاه مرگ آور است

ترين راهنمايي و  اين اصيل. تواني انجام دهي مي بزرگترين كاريست كه
گل سرخ از مجراي خودش است كه . تواني تقديم كني مي هدايتي است كه

تنها . نكه علفزار نيز مجراي خود را داراستهمچنا. شود مي گل سرخ
آموزش صحيح و بزرگ آنست كه به مردمان تعليم دهي كه چگونه مزاحم 

اين تنها راهنمايي . هم نباشند و چگونه آزادي يكديگر را نابود نكنند
خداوند تمام آنچه را كه . هيچكس چيزي كم ندارد. درست و بزرگ است

در فطرتش نهاده . دو عطا كرده استبراي رشدش بدان نيازمند است ب
فطرت اهللا التي ". چيزي كم نيست. فطرت شان خدايي است. است

فقط بايد گذاشت تا فطرت خداداده شان در آزادي به . 1"فطرالناس عليها
اين . كسي موظف نيست كس ديگر را به راه خود بياورد. ثمر بنشيند
. كار نابودش كرده است زيرا با اين. و البته جنايت هم هست. خيانت است

راه خدا اين است كه بگذاري . ساخته استاش  برده. بي ثمرش كرده است
و جز در . فضولي مكن. مزاحم شان مشو. مردم بر راه خداداده شان بروند

زنند، دخالتي نداشته  مي مواردي كه مزاحم آزادي ديگران شده اند، آسيب
زندگي را اش  ادادهاين حق هر كس است كه بر اساس فطرت خد. باش

بگذار زندگي را . به واقع براي همين تجربه به زمين آمده است. تجربه كند
. اما اين منظر توست. شايد اين تجربه از منظر تو خوب نباشد. تجربه كند

ممكن است اين تجربه، با راه تو مطابق نباشد اما . نظر او چيز ديگري است
آگاهي و تجارب . شبيه هم نيستند هيچ دو انساني. با راه او تطابق دارد
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به همين  1"لنا اعمالنا و لكم اعمالكم"آية . شان نيز يكسان نيست
. و همين خوب است. شود مي هر كس با دستاورد خويش روبرو. معناست

مصيبت جهان امروز از شرق تا غرب، از اينجا . همين رشد دهنده است
ها را قلع و قمع  راه كنند كه بايد همة مي شود كه جمعي فكر مي ناشي

و چنين اقداماتي، تضاد . كنند و جز راه و برداشت خود را مجاز ندانند
. مخربي ايجاد نموده كه روز به روز بر مفسده و بزهكاري افزوده است

شود كه حتي يك تحصيل  مي گاه ديده. انسانها را از خود بيگانه كرده است
درون و بيرونش . كه كيست داند نمي كردة كتابخوان هنوز بطور نسبي هم

گاه بايد جوري بيانديشد و طوري رفتار  .اند در تضادي مخرب گرفتار آمده
اينچنين تضادي در طول تاريخ بسياري از . كند كه خالف باطن اوست

انسان بايد در آزادي، دانة الهي خويش را شكوفا . را نابود كرده استها  نسل
  . ا نخواهد شداين دانه جز در فضاي آزاد شكوف. كند
هر كس را جهت و مقصدي است  2"لكل وجهه هو موليها"گويد  مي قرآن

داند كه  مي خالق. فهم اين نكته حائز اهميت است. آورد مي كه بدان روي
و اين اوست كه اجازه داده تا هر كس از . در نهاد هر كس چه نهاده است

كل يعمل علي " دهد مي و باز اين قرآن است كه ندا. راه خويش واصل شود
هيچ كس با هيچ . كند مي هر كس بر اساس طينت خويش عمل 3"شاكلته
يا بر سر راهش مانع . تواند اين حق خداداده را از انسان بگيرد نمي توجيهي

اش  اين حق بديهي هر انسان است كه بر اساس طينت خداداده. تراشي كند
سد . رسد مي در واقع همين زندگي درست است و به نتيجه. زندگي كند

                                                 
 15 -شوري 1
 148 - بقره 2
  84 - اسراء 3



 كلمات باراني     98   

. پس به راه خود باش. كردن چنين حقي خالف نص صريح قرآن است
مخواه كه راه . احترام كن و آزاده باش. بگذار ديگران نيز به راه خود باشند

. خالف مشي قرآن است. اين كار الهي نيست. خود را بر كسي تحميل كني
تو بايد كس بدين معنا نيست كه ) ع( حتي الگو بودن پيامبران و امامان
آن به اين معناست . اين غيرممكن است. ديگري باشي يا كس ديگري شوي

به . كه تو با استفاده از تعاليم ارزشمند آنان به خوديت خود دست يابي
ببيني آنها چگونه به خويشتن الهي خود . فطرت الهي خويش واصل شوي

كه بايد  اين كاريست. اند، تو هم به خويشتن الهي خود نائل شوي رسيده
به ثمر . اي نجات يافته .اي هاگر خودت باشي پيام را گرفت. انجام دهي

آنكه . خود نيست. باطل است. خود تصنعي، ناراستي است. اي نشسته
يك كالهبردار . غير قابل اعتماد است. خودش نيست، مشمئزكننده است

  .واقعي است
هر . ن زندگي كنددست يابد و بر اساس آاش  انسان بايد به فطرت خداداده

وقتي بخواهي كس ديگري باشي با . خودت باش. راهي جز اين بيراهه است
خودت را نفي . اي فاصله انداخته. اي دست خود تضاد مخربي ايجاد كرده

راه خود . و اين بي احترامي به خدايي است كه تو را آفريده است. اي كرده
زيرا اين راه . خدايي است .راه تو بهترين راههاست. خود باش. را داشته باش

آنچه قرار است به تو برسد در راه خودت به . را خدا بر فطرت تو نهاده است
هر نعمتي كه برايت تقدير شده است در راه خودت با آن . تو خواهد رسيد

اين خسران مبين . مخواه كه باشي. كس ديگري مباش. شوي مي روبرو
ن به دست خويش محروم بسياري خود را از نعمات خداداده شا. است
اگر  .اند از خود بيگانه گشته. آورند مي أدا در. اند زيرا خودشان نيستند كرده

 آرامش. نشيني مي اگر خود باشي به ثمر. شوي مي خود باشي برخوردار
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كس ديگر بودن ضد ارزش . خودت هستي. تو كس ديگري نيستي. يابي مي
اگر كسي بتواند در . اشكي خدا گفته است ديگري ب. نابودي است. است

زيرا فطرت . راه را طي كرده است. همه حال خودش باشد كار تمام است
راه . اصال دين همين است. شناسد مي مقصد را. داند مي الهي كارش را

تمام پيامبران الهي . ات را در ياب خود الهي.مقصد همين است. همين است
پس . را به اين خوديت برسانند تو. اند تا تو را با اين خود آشنا كنند آمده

اينجا مركز . "و في أنفسكم أفال تبصرون"نگري  نمي چرا به خوديت خويش
. اين خود، غير منيت است .اند مقدراتت اينجا جمع شده. فرماندهي است

اين خود، بدن . اين خود، خود متعالي نام گرفته است. غير نفس اماره است
اين خود، روح خدا آشناي . تو نيستذهنيات . عواطف تو نيست. تو نيست
همان است كه بسوي . همان است كه وصل است. جاودانه است. تو است

اگر خود . با خود باش و خود شناسي پيشه كن. كند مي پروردگارش رجوع
  .اي را شناختهات  را بشناسي، رب

غريزه . غريزه چيز ديگري است. اين فطرت، اين سرشت الهي؛ غريزه نيست
هايي است كه براي حفظ بقاي جسمي تو در وجودت  تواناييمجموعه 

فطرت يك راه باطني شگرف است بسوي پروردگاري كه سرشت  .اند نهاده
فطرت اهللا التي "! از يك جنس است. تو را از فطرت خود آفريده است

را  "عيد فطر"اصال . نيل به اين فطرت بسيار مهم است. 1"فطرالناس عليها
يك ماه را از خود صيانت كردي تا بدين معنا . گيري مي براي همين جشن

 تاريك و عادات هميشگيهاي  يكماه مانع از ورود ذهنيت. نائل شوي
آنگاه ! شوي تا از اين فطرت غبارروبي كني و با فطرتت روبرو شوي مي

                                                 
  30 - روم 1



 كلمات باراني     100   

داستان همين . كني مي انفاق. دهي مي از خوشحالي زكات. گيري مي جشن
اما ما هر كاري را از روي عادت . يش دست يابياست تا تو به خويشتن خو

روبرو . مانيم مي پس همواره بي بهره. به اصل توجهي نداريم. دهيم مي انجام
اين عيد . جشن اسالم استترين  شدن با فطرت، برخورداري از فطرت مهم

آنكه معرفت حاصل نكرده است چه . رساند مي است كه تو را به عيد قربان
كني بايد  مي آنچه را كه به خدا تقديم! قرباني كند؟ خواهد مي چيز را

تو كه هنوز خود را نشناخته اي، با خوديت . ارزشمندترين چيزهاي تو باشد
خدا ! اي كدام چيز با ارزشي را به قربانگاه آورده! اي خود روبرو نگشته

! آوري مي همواره در انتظار است تا ببيند تو چه چيز با ارزشي را به قربانگاه
. پذيرفته نشداش  قابيل نكته را نگرفت و قرباني! ذبح عظيم تو كدام است

. پذيرفته شود همان است كه بدين معرفت نائل آمده استاش  آنكه قرباني
آنگاه به نيكي عيد . هر گاه به فطرتت نائل آمدي، عيد فطرت را جشن بگير

  ! نيست ذبح عظيم زندگي بخش است مرگ آفرين! قربان را خواهي گذراند
اين تنها راه . بگذار ديگران نيز بر فطرت خود باشند. بر فطرت خود باش

  .برد مي نجات است كه سر به سالمت
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  بين
  

واعلَموا أنَّ اهللاَ يحولُ ". اين گفتة قرآن است. آدمي و قلب اوست بينخدا 
و قَلبِه رءينَ المر خدا إقامت خواهي در أمنيت باشي بايد د مي اگر. 1"ب

جز در اين . براي إقامت در خدا بايد بداني كه او كجا إقامت دارد. كني
همه جا پر از . هيچ كجا أمن نيست. أمنيت را در جاي ديگر مجوي "محل"

و خدا، آن مطلقِ . پر از ارتعاشات گوناگون و پر از تزلزل است. مخاطره است
 !دقت كن. جاستإقامتش آن. است "حائل"آرامش، بين تو و قلب تو 

 "بين"اين . گويد بين تو و قلب توست مي گويد در قلب توست بلكه نمي
. اصل است. كيفيتي متعالي است. جا نيست "بين"اين . بسيار مهم است

 زند و متجلي مي سر "بين"همه چيز از اين . بي شكل و اليتناهي است
ط با تسليم تو فق. فراتر از آن است. شود نمي شكار ذهن "بين". گردد مي

اند  ها بسيار گفته مفسران از زمين و آسمان. كني مي همه جانبه دريافتش
اين . يعني به بين آنها توجه الزم داشته است "ما بينهما"اما كمتر كسي به 

. ديدني نيست "بين"! شود؟ مي چيست كه قرآن مكرراً آن را متذكر "بين"
با اين پيوند ها  امي پديدهتم. پيوند وجود است "بين". دريافت كردني است

. هست شده است "بين"آنچه هست با پيوند . است كه موجود گشته اند
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اگر . ريزند مي فرو. زير پايشان را خالي كند، هيچكدام نيستند "بين"اگر 
اصل  "بين"! و چگونه؟! ي در كار نباشد، كه به چه وصل است؟ "بين"

ميان تو و هر . پديدار گشته اند "رابطه"با اين ها  تمامي پديده. رابطه است
و اين رابطه است كه هر . عامل اتصال است. رابط است "بين"چيز ديگر، 

هر پديده با . كند مي كس و هر چيز را تعين داده و جايگاهش را مشخص
و انسان از اين قاعده مستثني . شود مي شناختهها  رابطه اش با ديگر پديده

با يكديگر چه ها  اتم. نكته بارز است در جهان فيزيك نيز همين. نيست
در . دهند مي و با تغيير روابط، چگونه ظهورات ديگر را بروز. دارنداي  هرابط

زيرا عشق . ، عشق است"بين"در عرفان، . شود مي شان چه حكم "بين"
از اين منظر جهان با مالت عشق بنا گشته . مابين عاشق و معشوق است

. است "بين"ماند  مي ميان برخيزند، آنچه و چون عاشق و معشوق از. است
عشق در بين . زيرا كشش بين عاشق و معشوق، عشق است. يعني عشق

جاي تو . و در آنجا إقامت كن. برو "بين"به . مهم است "بين"! است
در تضاد . فراتر از خوب و بد است "بين". آنجا نقطة وصل است. آنجاست
. نيازمند جا نيست. جايي است جايي در بي "بين". يكپارچه است. نيست
. يك قابليت شگرف. ي مسحوركننده است"نه چيز". نيست "چيز"چون 

در . بي آنكه محتاج چيزي باشد غني است "بين". خالق و پر از دهندگي
  .باش و عشق را درياب "بين"

. تان را إصالح كنيد "ذات بين". 1"و اَصلحوا ذات بينكم"گويد؛  مي قرآن
ذهني بدور هاي  اصل رابطه و منشاء آن است پس بايد از شائبهذات بين، 

و ذهنيات آلوده ها  اينجا پاك و جايگاه پاكيهاست و نبايد با برداشت. باشد
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تام با هستي و تمامي پديده اي  ههنگامي كه اين نقطه پاك باشد رابط. شود
يري را شفاف، هر ارتعاش وارده و تاثاي  ههايش برقرار است زيرا همچون آين

  .دهد مي به درستي پاسخ داده و انعكاس
با ها  و اين ارتباط شگرف ارتعاشات پديده. هر پديده ارتعاش خود را دارد 

تنها اي  ههيچ كس جزير. دهد مي يكديگر است كه به حيات آنها معنا
ما در ميان ارتعاشات بي نهايت به دام . همه در كورانِ تاثير و تاثرند. نيست

آن به آن ارتعاشات هر پديده بر ما اثر گذاشته و در مقابل نيز، . مافتاده اي
جهان، مملو از ارتعاشات گوناگون . يابد مي پاسخي ارتعاشي از ما انعكاس

جهان ما اينگونه رقم خورده و روند زندگي . اعم از مخرب و آبادكننده. است
دام، همان است اين بده و بستانِ م. سازند مي ما را بي ترديد اين ارتعاشات

با اين وجود، راه خروج، يعني همان راه . گويند مي كه به آن جريان حيات
در احاديث آمده است؛ آنكه رابطه اش را با خدا درست ! آرامش كدام است؟

يعني تاثيرات ديگر، بر او اثرِ . كند، رابطه اش با خلق، درست شده است
دمي با تسليم و پذيرشِ اين بدان مفهوم است كه آ. مخرب نخواهند داشت

زيرا آن مؤثر يگانه، قادر . دارد مي مؤثر بزرگ، خود را از تاثيرات ديگر مصون
زيرا ذهنِ . و اين راه چاره است. متعال، تمامي تاثيرات را تحت سيطره دارد

. تواند بر تمامي تاثيرات و ارتعاشات وارده إشراف داشته باشد نمي محدود
محو گونه در مؤثر بزرگ، همة تاثيرات ديگر را در اي  هتواند در رابط مي اما

. اين نوراني شدن و لطيف گشتن است. اين وصل است. خدمت بگيرد
رابطة تام با . و مصون ماندن از آن. سلوك، چيزي نيست جز گذر از تاثيرات
چنين انساني، همواره نزد . شود مي هستي بعد از اين اتفاق مبارك، حاصل

 رگي است كه همة ارتعاشات ديگر را او به رقص واآن بي ارتعاشِ بز
و ساكن . زيرا سكينة الهي بر او نازل شده است. و قلب آرام است. دارد مي
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اين چنين انساني . در حال چرخش باشندها  است هر چند كه همة پديده
خود . اين خود، خود متعالي است. به مركزيت خود دست يافته است

شناسد  مي يعني هيچكدام از خودهايي كه ذهن. متعالي، بي خودي است
  .چنين كسي را واصل گويند. بي شكل، بي نام و اليتناهي است. نيست

. را در يابد "بين"آدمي براي رابطة تام با هستي بايد جايگاه الوهيتي، يعني 
معرفت يابد و آن را از آلودگيهاي ذهني پاك كرده و  "بين"اگر كسي به 

عالوه بر اينكه از تاثيرات مصون مانده، به خود متعالي  همانجا مأوا گزيند،
 .اش نيز دست يافته است

فتح باب از اين . آغازش اينجاست. افتد مي اتفاق "بين"گشايش كارها در 
فَافتَح بيني و بينَهم فَتحاً و نَجني و من معي منَ ". گيرد مي جا صورت
بنما و من و اهل ايماني كه با بين من و بين آنها گشايشي ( 1"المؤمنين

اصالح امور . اينجا مركز رد و بدل شدن انرژي هاست). منند را نجات بخش
 بيرون از اين درون تبعيت. كامال دروني است. آورد مي از اينجا سر بر

در ! كني؟ مي و به كه رجوعاي  هبراي گشايش در امور كجا رفت. كند مي
قُل يجمع بينَنا ". نمود "متفرق"ا كرد و ي "جمع"توان  مي اينجاست كه

بگو؛ پروردگارمان بين مان (  2"ربنا ثُم يفتَح بينَنا بِالحقِّ و هو الفَتَّاح العليم
اي  هگشايد و او گشايند مي كند سپس بين مان را به حق مي را جمع
رقرار درست و تمام  باي  هبايد رابطها  بين تو  و بين تمامي پديده). داناست

و از آنجا كه اين كار،  .اي هجز اين باشد در روند حياتت خلل وارد كرد. باشد
تعامل با بي نهايت است پس ذهني نيست و فقط با تسليم و پذيرش 

  .شود مي محض امكانپذير
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در قرآن گفته آمد كه خدا بين آدمي و قلبش است پس آنجا صراط 
پروردگار من بر ( 1"ط مستقيمٍإنَّ ربي علَي صرا"مستقيم هم هست زيرا 

و صراط، مسير . گذرد مي صراط مستقيم از درون تو). صراط مستقيم است
 "بين"خداي سبحان در اين . و اين مركز متعادل كننده است. تعادلي است

. زيرا خداي سبحان جز بر راه سبحان نيست. و بين، پاك از همه چيز. است
فوز عظيم . آن يك برد واقعي استو مأوا گزيدن در  "بين"دسترسي به 

كند  مي اين همان رابطة زنده با اليتناهي است كه ذهن آن را دريافت. است
اگر خدا باتوست كه هست و همواره بوده .  اما نسبت به آن توضيحي ندارد

هو معكم ". جويي مي چه را .اي هرو سوي كه كرد. روي مي است پس كجا
پس در او آرام بگير و تسليم ). با شماستهر جا باشيد او ( 2"أينما كنتم

تو بايد به خود . جايي براي رفتن نيست .اي هتو به خانه رسيد. باش
تو . مردي، كار تمام استات  وقتي در خود توهمي. نائل گرديات  متعالي

و روشن بيني  .اي هوقتي بي آرزو گشتي به اشراق رسيد .اي هواصل شد
  !همين است و در اين بين است
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 چيزي نميدانم
  

آنها . شناسم نمي چيزي را به درستي. چيزي بلد نيستم. من چيزي نميدانم
گويم كه  مي و راست. دانم سخت در اشتباهند مي كنند  چيزي مي كه فكر
. بازي با كلمات هم نيست. اين شكسته نفسي نيست. دانم نمي چيزي

يسم و يا در جمع دوستان نو مي اگر گاهي چيزي. حقيقتاَ چيزي نميدانم
. مثل قدم زدن. مثل نفس كشيدن. گويم، آن مثلِ زندگي است مي چيزي

من چيزي . چيزي نيست كه بتوان روي آن اسم علم يا اسم آگاهي گذاشت
ام چيز به  هايي كه خوانده حتي از كتاب. چيزي ياد نگرفته ام. بلد نيستم

ور قطعي و يقيني بگويم  چيزي نيست كه بتوانم بط. ام دردخوري نفهميده
و اين سخنان همه راست است و در آن تشبيه و . دانم مي ام يا آنرا فهميده

نويسم و آن  مي اگر گاه  براي كساني حرفي ميزنم يا چيزي. استعاره نيست
دهد، آرامش  مي آورد، آگاهي مي گفته يا نوشته، به اذعان خودشان، روشني

افتد و چرا  مي نميدانم چه اتفاقي. ام كند، من خودم هم مانده مي تقديم
  .نميدانم واقعاً. شود مي اينطور

هر وقت . هر وقت خواستم بخوابم. كنم زندگي كنم مي من فقط سعي 
. بخندم. قدم بزنم. هر وقت خواستم سخن بگويم. خواستم بيدار شوم

. همين. و فقط زندگي كنم... تنها باشم. سكوت كنم. بشنوم. ببينم. بخورم
هر چند از همين زندگي نيز . چيزي است كه  دارمترين  گي كردن نقدزند
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من هم با آن اينور . رود مي آيد و اما به هر حال مي. آورم نمي چيزي سر در
  .دانم نمي جز اينها كه براي همه معمول است چيزي. روم مي و آنور

حتي اين را هم نميدانم كه اين نقص من است كه نميدانم يا همه  
بله بطور نسبي چون هر كس ديگر . آورند نمي نند و به روي خودنميدا
با هر بادي . شود نمي نسبي كه حقيقتهاي  دانم اما اين دانستن مي چيزي

. ممكن است به لرزه در آيد و هر آن ممكن است از اساس ريشه كن شود
  .دانم نمي واقعا چيزي. توان دل بست نمي به هيچ كدام

داند   مي كردم چيزي مي هر جا به هركس؛ كه فكردير زماني است كه در  
. داند به من هم بگويد مي به انحاء مختلف گفته ام و ميگويم كه اگر چيزي

چيزي يا كسي نيامده . اما تا كنون خبري نشده است. مرا هم آگاه كند
دهم كه  مي بنابراين، اين احتمال را. شناسم كه بروم نمي جايي هم. است

و يا . يا اصال چيزي براي دانستن وجود ندارد. داند مين شايد كسي چيزي
همين را هم ... شايد خدا، دانايي را فقط در انحصار خويش نگه داشته است

  .دانم نمي بدرستي
اينها چيست كه . گيرد مي بينم خنده ام مي خود راهاي  گاه كه نوشته 

انم و در را بسوزها  و ترجمهها  خواهم كه همه نوشته مي گاه. اي نوشته
 .شوند مي اما برخي از دوستان مانع. پيشگاه خدا از همه آنها توبه كنم

آرام بخش و آگاهي  .اند گويند آنها از خدا و حقيقت و زندگي گفته مي
  .مفيدند. جمعي را روشني بخشيده و بخود آورده .اند بخش

چيزي بلد . دانم نمي زيرا من چيزي. كند نمي اما اين چيزي را عوض
را ضميمه همه  "نمي دانم"حال كه اينگونه است اين اعتراف نامة . منيست
  . بگذار اصل اين باشد و فرع آنها. كنم ها مي و نوشتهها  گفته
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. ريشه در يك بي بنيادي عجيب و غريب. دانم دارم نمي من ريشه در
از آنجاست كه به هم اين و هم آن . خداشناسي من، نه اين و نه آن است

و اين نه براي من، و نه براي تو از آن . دوباره نه اين و نه آن و. رسيده ام
داستان . فقط يك راه است كه سر و ته ندارد. آورد نمي به ارمغانها  دانايي

كنم تا بدانم، دانستن به  مي خواهم بدانم و تالش مي وقتي. عجيبي است
يك . چونان يك بازي است. آيد نمي دانستني در دسترس. رسد نمي انجام

كنم،  مي شوم، همه جانبه سكوت مي اما چون خاموش. كالف سر در گم
شود، دانايي و آگاهي همه جا را پر ميكند و مشكلي  مي ذهنم متوقف

. زيرا در حيطة تحليل و تشريح من نيست. دانم نمي اما من چيزي. نيست
زيرا چيزي نيست كه بخواهم . هيچ سؤالي. در آن حال فقط سؤالي ندارم

يك . ماند مي بيشتر شبيه يك سكون. يا بدنبالش رهسپار شوم. بدانم
پر از آگاهي . يك خاموشي كه البته پر از نور است. راحتي ي بي وصف

تواني به آن دست درازي  نمي كني اما مي چيزهاي بسيار دريافت. است
تواني حضور داشته باشي  مي فقط. كنياش  تكه تكه. از آن برداري. كني

و چون به خود باز گردي و . فقط تا وقتي كه خاموش هستيآن هم . همين
دو باره بايد بدنبال . شوي همه جهل و همه سؤال مي به ذهن بيايي، دوباره

و آخراالمر هم چيز دندان . تالش كني. دانستن به اين سو آنسو بِدوي
. يك مشت واژه و اصطالح. يك مشت حرف مفت. گيري به دست نياوري

ي كه تالش نكني، به معصوميت از دست رفته باز خواهي اما اگر تالش كن
از قبر . شوي مي زنده. يابي مي حضور. شوي مي و دوباره بي سؤال. گشت
دوباره همه جا را . گرديم مي اما ما دوباره به قبرهاي مان باز. آيي مي بيرون
هميشه اين كار . پردازيم مي و آنگاه به دلسوزي براي خود. كنيم مي تاريك



 كلمات باراني     109   

انگار فقط يك نفر هست كه ميداند و آگاه است و آن همان . ايم كرده را
  . شوي مي كسي است كه وقتي خاموش شوي با آن روبرو

كنيم تطابق كامل با  مي اگر معناي دروغ آنست كه آنچه را كه ابراز
هر چه از . نداشته باشد، پس هر آنچه كه گفته ام دروغ است "حقيقت"

هر چه از هستي گفته ام دروغ است، هر چه از خدا گفته ام دروغ است، 
خود و از غير گفته ام دروغ است، آنچه از راه و از مقصد گفته ام همه دروغ 

ذهن ما در . برخي كاذب و جمعي كذاب. ما همه دروغگو هستيم. است
تواند ادعا كند كه آنچه را كه گفته است  مي كه. دروغ پرورش يافته است

. بريم مي ما كار و بارمان را با دروغ پيش! ق است؟تماماً با حقيقت مطاب
ما . نگاهمان مملو از دروغ است همچنانكه شنيده هايمان مملو از دروغ

با دروغ خو گرفته و از . در ديگ دروغ پخته شده ايم. فرزندان دروغيم
برداشت هايمان دروغ است پس قضاوت . پستان دروغ شير خورده ايم

  .هايمان نيز دروغ
سكوتي همه . سكوت كن. پشت سر گذاشتن وادي دروغ، يك راه استبراي 
 .اي هشد "آزاد"از دروغ  .اي هوارد شد "راستي"و چون اين كني به . جانبه

. دست از قضاوت بردار. تصوير نساز. ذهن و جان و قلبت را ساكن كن
پس ببين بي . گويند 1"أنزل اهللا سكينته"اي را  چنين هديه. ساكت شو

مشاهده . شهوتدوست داشته باش بي . بگو بي حكم. نو بي تمايزبش. قياس
  .و سالم بر راستي... كن بي قضاوت

  
  

                                                 
 26 - توبه 1
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  بي ترسي
  

شناسند و در هر حال و موقعيت براي مرگ آراسته و  مي آنان كه زندگي را
هيچ اتفاقي آنها . هاي روي زمينند ترين انسان ترين و اصيل اند، شريف آماده

و هم اينها . دانند مي ند زيرا وقوع هر اتفاقي را ممكنك نمي را غافلگير
برند زيرا ترس بر آنها  مي شوند و در امنيت كامل بسر مي هستند كه حفظ

و ناامني از هر سو . جز اينان، ديگران در ترس و وحشتند. اي ندارد سيطره
آنكه بخواهد خود را . جريان هستي اينگونه است. محاصره شان كرده است

و آنكه دل به . د زجر خواهد كشيد و ناشادمان و ترسان خواهد بودحفظ كن
هايش باال و پايين رود،  زندگي دهد، آن را به تمامي بپذيرد و با جريان

هر كه . حقيقت امنيت را بخود جذب كرده و شادمانه زندگي خواهد كرد
و لو كنتم " .باشي و هر جا باشي، خدا تو را از حصارت بيرون خواهد كشيد

. آنچناني مأوا گزيده باشيهاي  اگر چه در قصرها و قلعه 1"في بروج مشيده
وءاتاهم اهللا من حيث "اي  آيد كه حسابش را نكرده مي خدا همواره از جايي

  .2"لم يحتسبوه
هيچ ديواري براي خدا بلند . سازي نيست امنيت، حصاركشي و حصون

هيچگاه . شود نمي امنيت اينگونه حاصل. بيهوده خود را زجر مده. نيست
                                                 

 78 -نساء 1
 2 - حشر 2
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امنيت، تنها با پذيرش . و خدا عين حيات. امنيت، خود خداست. نشده است
. شاخصة آن نترسي است. شود مي زندگي و جاري شدن با جريان آن ميسر

و تو . ترسد با زندگي بيگانه است مي و آنكه. كند مي ترسد زندگي نمي آنكه
كني و هر دم  مي محصورپس چرا خود را  .اي هبراي زندگي به زمين آمد

براي ات  ترس! ترسي؟ مي از چه. سازي مي خود را از هستي جدا و جداتر
در اين زمان معين . تو فرصت محدودي داري، أجلت مسماست! چيست؟

نترس، هر . كناش  خب تجربه. اي تا اين رتبه از حيات را تجربه كني آمده
بپذير و . تجربه كنبپذير و . آن را بپذير. چه هست همين است كه هست

امنيت، . آن هم فارغ از ترس. بپذير و تالش خود را داشته باش. آگاه شو
  .اين پذيرش است

هيچ وقت وجود . كني، وجود ندارد مي حقيقت آنست كه آن امنيتي كه فكر
. هيچكس در امنيت نبوده است. هيچكس در امنيت نيست. نداشته است

همه در . نه اكنون و نه در طول تاريخ. تواني بيابي نمي حتي يك نفر را هم
پس خود را از  .اند همه با اتفاقات پايين و باال رفته .اند كوران حوادث بوده

اين بيماري را از خود . آرمان گرايي و پندارِ يك امنيت كامل خالص كن
بفهمي كه امنيت كاملي وجود ندارد، آنگاه در امنيت  وقتي حقيقتاً. دور كن

 زيرا دگر به آن فكر. اه امنيت كامل را دريافت خواهي كردآنگ. خواهي بود
و اين شروع زندگي ! اي را از زندگيت بيرون انداختهاش  و انديشه. كني نمي
و ترس، . اي همواره در ترس و ناامني بوده. اي تا بحال زندگي نكرده. است

. گذارد نمي خورد و چيزي براي تو باقي مي همان چيزي است كه زندگي را
چيزي از جنس عدم كه همواره براي بلعيدن . ترس خورة زندگي است

  .آورد مي وجود هجوم
  آن كه در راه است و از تو كاري ساخته ! از پيري؟! ترسي؟ مي از چه واقعاً
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گذارد و چون  مي آنكه هرگاه اراده كند پا به زندگيت! از نداري؟. نيست
آنكه همواره بر در ! ري؟از بيما. دهد مي اي همه چيزت را بر باد زلزله

ايستاده است و در هر آن و هرجا ميتواند تو را چون موجي نامريي فرا 
و با هم . همواره با هم ايد. آنكه با خود تو زاده شده است! از مرگ؟. بگيرد

تواند  مي اگر ترس! ترسي؟ مي واقعا براي چه. رويد مي اينطرف و آنطرف
  !بيفزاات  ترساينها را زايل كند، پس بترس و بر 

ترس در وجودت . همين. ترسي مي فقط. ترسي مي داني كه از چه نمي گاه
به . منتظري اتفاقي بيافتد. نگراني. همواره دلشوره داري. نهادينه شده است

اما هيچ موضوعي . ترسي مي و در يك كالم. كني مي شدت احساس ناامني
پس خود را . اشاره كني تواني به چيزي نمي .تواني بيابي نمي براي اين ترس

حتي اگر اتفاقي . كني مي يك موجود مفلوك و غافل گيرشده احساس
بيني ترس با تو چه كرده  مي !بري مي نيافتد، باز تو در وضعيت وحشت بسر

 "خواهم امنيت تو را تضمين كنم مي" ترس همواره با چهرة معقولِ! است
. آورد مي بيماري و اضطرابآيد اما با خود، ناامني، حقارت، ناكارآمدي،  مي

ترس همان دشمن بزرگي است كه خود به . اين حقة هميشگي ترس است
طبيعي، مثل برخورد ناگهاني هاي  سخن من از ترس .اي هخانه راهش داد

اما . هر چند اينها نيز چاره دارند. مهاجم نيست با گرگ درنده، يا ديدن مارِ
 .اي هود براي خود ساختهاي رواني است كه خ سخن اكنون بر سر ترس

گير كرده و راه رشد را بر تو  اي كه تو را زمين خود ساختههاي  ترس
هر لحظه به آن دامن . هايي كه ذهنت باعث و باني آن است ترس .اند بسته

شود  مي ترس زماني زايل. ميزند و زندگي را به كامت جهنم ساخته است
نچه هست همه در آ. كه آگاه شوي چيزي براي ترسيدن وجود ندارد

. زندگي يك كليت است. خدمت زندگي است و آنچه نيست ترسي ندارد
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جمع اين . يك تماميت بزرگ كه اجزاي متضاد خود را در بر گرفته است
تولد و مرگ، لذت . اجزاء متضاد است كه زندگي را به جريان انداخته است

با هم  و رنج، داشتن و نداشتن، سالمتي و بيماري، خنده و گريه همه
هر . زندگي مجموعة همة اينهاست. كنند مي زندگي را ساخته و پرداخته

اين . و اين  چرخه نخواهد چرخيد. كدام كه نباشند چيز بزرگي كم است
تواني  نمي تو. بقايش اينگونه است. شود مي جهان با تضادهايش شناخته

هر  .اند مايندو با ه. چيزي را بخواهي و خود را از متضادش در امان بداني
به ها  اگر هر آن نميري لحظه. آن كه زندگي ميكني هر آن هم ميميري

تو . است "يحيي و يميت"اين يكي از معاني . جلو حركت نخواهند كرد
در  ،چون در لحظة جديد زنده شوي. شوي مي همواره ميميري و زنده

جمع . معناي حيات در اين طبقه اين چرخيدن است. اي لحظة قبل مرده
در مقولة تضاد، يكي را كه برداري آن . سازد مي دو است كه زندگي را اين

سالمتي با . يابد مي داشتن با نداشتن معنا. اي ديگري را هم برداشته
تواني فقط لذت  نمي تو .اند لذت و رنج نيز اينگونه .و صدا با سكوت .بيماري

روي يك  دو. غير قابل تفكيك است. رنج با او عجين شده است. را برداري
جهان . اي سكه را كه برداري هم شير و هم خط را با هم برداشته .اند سكه

خواهي  مي گيرد كه همواره مي ترسِ تو از اين جا نشأت .اند تضادها اينگونه
در حاليكه . يك وجه از اين وجهين را برگيري و از وجه متضادش فرار كني

به ظهور رسانده و از  آنچه كه طالب آني، اين وجه متضادش است كه آن را
تواني در اين دنيا همواره غذا بخوري، بايد گرسنه هم  نمي .او جدا نيست

تواني همواره نفس  نمي .بشوي و گرنه غذا خوردن بعدي در كار نخواهد بود
اينها با . شوي مي بكشي، بايد نفس را بيرون هم بدهي جز اين باشد خفه

را بشناسي و آن را آنطور كه وقتي كه زندگي . سازند مي هم زندگي را
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حتي . ترس خودبخود رفته است. ماند نمي هست بپذيري، جايي براي ترس
 زيرا ترس اصالً. برخيزياش  به مقابله. نيازي نيست كه با آن مبارزه كني

ترس مفهومي عدمي است و تو در . وجود ندارد تا بخواهي با آن مبارزه كني
 خالقي كه از مخلوق خود. وييخالقش ت .اي هذهن خود بوجودش آورد

. گردي مي و تو هشيار. شود مي تماميت حيات را بپذير ترس زايل! ترسد مي
اما . جوهرة زندگي همين است. دهند مي اتفاقات همواره در زندگي روي

تر،  كند بلكه تو را ضعيف نمي و نه تنها چيزي را حل. ترس چارة كار نيست
چارة كار هشياري . گيرد مي مل را از توحقيرتر و رنجورتر كرده و ابتكارع

 .انسان ترسو، هشيار نيست. اين هشياري است كه كارآمد است. است
 ترس نيروي تو را. كند مي زيرا ترس، هشياري را زايل. تواند باشد نمي
اين نيرو را يا بايد در اختيارِ . تو نيروي معين و محدودي داري. ربايد مي

و اين . ن را مفت و مسلم در اختيار ترس گذاريقرار دهي و يا آات  هشياري
تر  و با اين كار، ترس در وجود تو روز به روز بزرگ. كني مي كاري است كه
رسد كه تمام زندگيت را تحت  مي و كار بجايي. شود مي و تاثيرگذارتر
تواني قدم از قدم بر داري زيرا پر از دلهره و  نمي دهد و ديگر مي الشعاع قرار

و چنين انساني حتي اگر از . ين بيماري بزرگ عصر ماستا. وحشتي
  ! ترسد مي حقوقش آگاه باشد نميتواند از آن برخوردار شود زيرا

قرآن بارها گفته است كه چنين . يك انسان الهي، انسان بدون ترس است
از ترس خالي است و آنچه كه دارد هشياري . انساني ترس و اندوه ندارد

زيرا هر آن . غير قابل اعتماد است. ان ناكارآمد استانسان ترسو، انس. است
 تو از يك انسان ترسو. رنگ عوض كنداش  ممكن است تحت تاثير ترس

ترسد و  مي زيرا. تواني يك كار بي عيب و نقص انتظار داشته باشي نمي
داند كه انسان ترسو  مي و خدا خوب. را قفل كرده استاش  ترس، هشياري
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تواند مأموريت الهي را به  نمي چنين كسي. فرستاد توان به رسالت نمي را
ترين آدميان انتخاب  پيامبران خدا همواره از با شهامت. انجام برساند

انسان ترسو . كند مي انسان را زمين گير. زيرا ترس ناكارآمد است .اند شده
هايي كه در تاريخ بشريت  تمام انسان. تواند ناجي و منجي شود مي كجا

تمام  .اند هاي شجاع و با شهامت بوده انساناند  ف داشتهتاثيرات شگر
انسان ترسو را به  .اند ترين سالكان بوده از شجاعاند  عرفايي كه واصل شده

زمين گير چگونه به . او زمين گير است. قلمروهاي ماورايي راه نيست
  !آسمان عروج كند

ت و وجود اشباح و موجوداها  يك سالك حق، نبايد از حركت سايه
و روبرو شدن با . خداوند موجودات بسيار دارد. غيرارگانيك و صداها بترسد

او بايد بداند كه توشة . برخي از اين حاالت، خود يكي از مواد امتحاني است
و چون بترسد نيرويش را از دست داده و دوباره بايد به . راه، شجاعت است

زيرا . خواهند مي اآن موجودات ذهني و فراذهني نيز همين ر. عقب بر گردد
و . گذاري مي تو با ترسيدن، بخش مهمي از انرژي لطيف خود را براي آنها

سلوك . هشيار باش. يابند مي آنها با اين انرژي است كه توانايي انجام كار
 اينگونه است كه از اين مرحله جان بدر. و با كسي وارد معامله نشو. كن
نشانة به دام  .اند ذهني بدام افتادهبسياري در اين مناطق قدرتمند . بري مي

با مردم . توانند به زندگي عادي بر گردند نمي افتادنشان آن است كه ديگر
سفرِ . برند مي ترسانند و در انتظارخطر بسر. بجوشند و مراوده داشته باشند

ببين و شجاعانه . پس رها باش. به حق، همواره سفري به خلق از پي دارد
سالك در هيچ يك از مراحل سلوك، . ديگري استمقام تو جاي . بگذر

و نيروي لطيف، . ترس يعني از دست دادن نيرو. نبايد ترس بخود راه دهد
حفظ نيرو در همه حال از جمله واجبات . كاالي كمياب و گران بهايي است
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توهم قدرت و هاي  اگر اينگونه عمل كني و تحت تاثير وسوسه. طريق است
ري و همواره تاييد خداوند را داشته باشي بسالمت ثروت و شهوت قرار نگي

  .از اين مناطق ذهني و فراذهني خواهي گذشت
ترس فقط در يك مورد مجاز و مفيد است و آن ترس از خداوند بزرگ 

يا . و اين ترس نه به آن معناست كه خدا چيز وحشتناكي است. است
ه همواره بلكه اين خوف بدين معناست ك. شكنجه گري هراس انگيز است

نكند . مراقب باشي نكند اين خداي زيبا و دوست داشتني با من قهر كند
نكند اين حكيم نجات بخش، . اين معشوقِ خواستني از من روي بگرداند

نكند اين زندة زندگي بخش از قلبم بيرون رفته مرا . مرا به خود واگذارد
از هجران و  ترس. ترس از خدا يك ترس عاشقانه است.. .نكند. تنها گذارد

هيچ عذابِ . هيچ عذاب اليمي بدتر از بي خدايي نيست. دوري از اوست
هيچ عذابي شديدتر از اين نيست . عظيمي بدتر از بي محلي معشوق نيست

هيچ جهنمي بدتر از اين نيست كه خدا امور . كه خدا تو را به خود واگذارد
رس ديگري در انسان سالك تنها ترسش همين است و ت. تو را اصالح نكند

به واقع تنها ترسي است كه به تو . اين ترس بسيار مفيد است. كار نيست
اين بندگي يي . كند مي و از تو در همة مراحل مراقبت. بخشد مي نيرو

زيرا تو مقهور هيچكس و هيچ . عين آزادي و رهايي است. عاشقانه است
. ال استدر اختيار خدايي هستي كه خود نهايت آزادي و ح. چيز نيستي

. و اين حقيقت زندگي است. اهل اهللا اينجايند. اين مقامِ نسل شجاعان است
لمثل هذا فليعمل ". واصل به چنين حقيقتي، واصل به زندگي است

  )عمل كنندگان براي چنين پاداشي بايد عمل كنند( 1"العاملون

                                                 
 61 -صافات 1
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  روز مبـادا
  

. دست دادن نه چيزي براي به دست آوردن وجود دارد، نه چيزي براي از
 اگر از آنِ تو بودند هميشه با تو. هيچكدام از آن اشياء از آنِ تو نيست

  .داني كه اينطور نيست مي حال. ماندند مي
. بلعد مي بيني زمين چگونه آن را نمي مگر. بدن نيز از آنِ تو نيست

هم جهان از . شوند مي نيز با مرگ، آرام آرام محوات  ذهنيهاي  اندوخته
اينها واقعياتي است كه اگر . شود، هم تو از حافظة جهان مي پاكحافظه تو 

  .بيني مي شرطي شدگي هايت را كنار بگذاري به عيان
واقع بينانه بنگر آيا ! و چه چيز از دست داده اي؟اي  چه چيز به دست آورده

جز ! چيزي براي بدست آوردن و چيزي براي از دست دادن وجود دارد؟
اگر . و آن خود زندگي است. توان سخن گفت ينم يكي، از چيز ديگري

  .زندگي كني، زندگي از آنِ توست
 هركس براي رهايي از چرخة مرگ و زندگي چيزي گفته است، اما من

آن كه . گويم اگر يك بار خوب زندگي كني، از آن رهايي خواهي يافت مي
خوب زندگي كند يعني زندگي را فهميده است و آن كه زندگي را بفهمد، 

و آنكه گذر . زيرا فهم هر چيز، باعث گذر از آن است. از آن گذر خواهد كرد
  .ايستد مي كند بر فراز آن
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 مهمل هدرهاي  اما حيف كه اين زندگي، اين معجزة ناب، در تكاپوي انگيزه
داند چيزي براي  مي و در حاليكه. گردد مي آباش  و لحظه لحظه. رود مي

عجبا، آدمي . كند مي به پاي آرزوها، ذبحبدست آوردن وجود ندارد، خود را 
 و اين كاريست كه هر روزه انجام! كند مي واقعيتي را به پاي توهم، ذبح

  .دهد تا توهمي بگيرد مي نقد را. دهد مي
زيرا تنها سرمايه مان، زندگي مان را بر روي . ما حتي تاجران خوبي نيستيم
  !و چقدر جدي! ه ايچه قمار احمقان. سراب، سرمايه گذاري كرده ايم

همواره مهمتر از روز نقدي است كه در » روز مبادا«براي اين بشر نافهم، 
دو شقّه كرده است يكي امروز و » روز مبادا«او زندگي را با . برَد مي آن بسر
و با دست خويش، تضاد مخربي را ايجاد نموده كه . »روز مبادا«ديگري 

  .خورد مي رااش  لحظات زندگي
خفته است، همواره چون ديوي گرسنه،  كه جاعل آن، ذهنِ» اداروز مب«

توجيه » روز مبادا« .مكد مي بلعد و شيرة جانش را مي همة روزهاي نقد او را
  .و انباشته گري هايشها  نفس است براي حرص

. او اين روز موهوم را آفريده تا با وجاهتي عاقالنه، در پشت آن پنهان شود
ظاهرش فهيمانه و باطنش شيطاني . اي كرموست يوهم» روز مبادا«اما اين 

زيرا تو خود، برنامة . همواره تو را در نگراني نگه ميدارد» روز مبادا«. است
  .پس نگران خواهي بود. اي نگراني را به ذهن خويش تزريق كرده

نفريني . زاست بيماري. آرامش بخش نيست» روز مبادا«انباشته كردن براي 
و چه چيزي بهتر از . بين بردن لحظات واقعي زندگيعملي است براي از 

  !ميتواند روزهاي واقعي زندگي را از بين ببرد؟» روز مبادا«
را به آن پاس ات  و لحظات واقعياي  ديده» روز مبادا«زيرا تو زندگي را در 

  !پس منتظرش بمان .اي هكرد
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اينها مدام . ها و شيرينيها  تلخي. از فرازها و فرودهاستاي  زندگي مجموعه
از اي  زندگي مجموعه. عسر در يسر و يسر در عسر. آيند مي پشت سر هم

تو موريانه نيستي كه مثَل . اين چرخة زندگي است. تمامي مزه هاست
تو خرس نيستي كه چربيها را . گري به كارت بيايد در انباشته ها، موريانه

و . تو انساني. نيست توهاي  اينها مثال. براي خواب زمستاني انباشته كني
وقتي به اين آگاهي نائل شوي، نياز به . همه چيز مسخّر تو گشته است

. ي رواني را كنار بگذار و نقد زندگي كن اين حقّه. نيست» روز مبادا«ترفند 
اي، هم به  بدين سان هم خود زندگي كرده. انساني است ،اين زندگي

  .شود مي يلفقر نيز اينگونه زا .اي هديگران زندگي بخشيد
را به جان انسان انداخت، فقر از هر » روز مبادا«از روزي كه شيطان، ترفند 

زيرا آنگاه كه همه مشغول جمع كردن و انباشته . طرف سايه گستراند
خارج گشته و فقر و سپس كفر از اش  كردن شوند، ثروت از مسير طبيعي

ست » روز مبادا«گران ميرد، زيرا آنكه همواره ن مي و انفاق. شوند مي در وارد
. و سخت در تالش براي انباشته كردن است، به كسي چيزي نخواهد داد

اين است نظام روانيِ . مرده و زندة ديگران برايش علي السويه خواهد بود
آن هم با توجيه . حرص و انباشته گري. سرمايه داري حاكم بر مردمان

او . كند نمي ر حال زندگيد» روز مبادا«انسانِ اسير گشته در . »روز مبادا«
او . بيماري كه از بيماري خويش بي خبر است. او بيمار است. در توهم است

حمالي . او يك حمال است. آورد مي حامل ويروس خطرناكي است كه فقر
دردسري كه قرار است در . آن هم براي يك دردسر. براي انباشته كردن

قبل بر خود فرض كرده است او دردسر و سختي را از . بيايد» روز مبادا«
 آيد كه بر خود فرض مي انسان همان بر سرش. آيد مي پس بر سرش

  .كند مي
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گري، همه  كنند با انباشته مي اصحاب روز مبادا، چنان احمقند كه تصور
دانند كه اگر جريان هستي  نمي آنها. چيز را در كنترل خود خواهند داشت

براي عذاب، بي . زند، بسيار تواناستبخواهد براي رشدشان، تلنگري به آنها ب
با جريان هستي «. اما براي آرامش فقط يك راه است. نهايت راه وجود دارد

اگر خدا باشد، پائين نيز به . باال و پائين تفاوتي ندارند. »باش و زندگي كن
قرآن ميگويد كه . فراز و فرود، فرقي نخواهد داشت. همان روشني باالست
گويد، انفاق  مي .ترساند مي هنگام انفاق كردن، از فقرشيطان، آدمي را به 

  ! روز مبادايي در كار است. نكن كه روزي خودت محتاج خواهي شد
اين . شيطان است» روز مبادا«براي همين است كه ميگويم جعل كنندة 

مندي  اوست كه از طريق آدميان، جلوي جريان طبيعي ثروت و بهره
  .حقه كثيفي استروز مبادا . گيرد مي همگان را

ببين سخن  .دستگير مباش. ببين هنگام انفاق، چه كسي ميگويد انفاق نكن
زيرا براي هركس . زند مي شيطان از حلقوم كداميك از اطرافيانت بيرون

  !شيطان خود را رام كن .اند شيطاني را قرين كرده
شود تا الفت از ميان برود و مردمان هرچه  مي باعث» روز مبادا«حقّه 

  .شتر، از هم دورتر و دورتر شوندبي
 حماقت شان پنهانهاي  را در سوراخها  اندوخته» روز مبادا«اصحاب 

! اما دريغ از امنيت. كنند، تا به يك امنيت كاذب رواني دلخوش باشند مي
دانند اگر چيز مفيدي را بالاستفاده مهجور كنند به شدت انرژي  نمي آنها

نمود انرژي يي كه گريبان شان را منفي و مخرب از خود ساطع خواهد 
  . خواهد گرفت

ترين آدميان در جريان  ترسوترين و نا امن »روز مبادا«پيروان فرهنگ 
وقتي به . ترس و عدم امنيتي كه هيچگاه رهايشان نخواهد كرد .اند زندگي
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معتقدي، معنايش آنست كه بخشي از ثروت را از جريان » روز مبادا«حقّه 
گاه . و اين ثروت، فقط نقدينگي نيست. اي خارج نمودهاش،  طبيعي و زنده

اشياء و وسايل متروكي است كه ميتواند اثاث اساسي بسياري از محرومان 
آن . اي اي، به سياهچال كشيده اما تو ساليان سال، آنها را حبس كرده. باشد

  .»روز مبادا«هم به صرف توجيه 
د و به حوزة روابط انساني رو مي از اين هم فراتر» روز مبادا«گاه تئوري 

» روز مبادا«نابهنجار هاي  و اين از خطرناكترين وضعيت. شود مي كشيده
گاه به ريا و تزوير، صاحب قدرت و مكنتي را احترام ميكني، آن هم . ست

در حاليكه ميداني چنين . شايد روزي به دردت خورد. »روز مبادا«براي 
  . شخصي از شأن انساني خاليست

و بجاي ايجاد امنيت، تو را حقير و . تو را تخريب كرده است» اروز مباد«
  .ترسو نموده است

براي بازگشت به زندگي . آزاد كن» روز مبادا«براي آزاد شدن، خود را از 
  .را بشناسي و آن را فهم كني» روز مبادا«واقعي، بايد حقّه 

نظم . ظمگويم، نه از ن مي و فريبكاريش» روز مبادا«اشتباه نشود، من از 
اما بدان كه . امري طبيعي و پوياست و براي زندگي، مفيد و ضروري است

برهم زنندة آن . بر ضد نظم است» روز مبادا«. نيست» روز مبادا«نظم، 
 كني و براي چه مي آگاهي كه چه. كني مي در نظم، تو آگاهانه عمل. است
. كني مي اشتهتو نميداني براي چه انب» روز مبادا«اما در ذهنيت . كني مي

» روز مبادا«براي همين اسمش را ! حتي خودت نميداني منتظر چه هستي
  !اي گذاشته

. زندگي نيست. و اين حماقت است. ذهن تو، همواره منتظر خطر است
انگيز بودن  به هيجان. استهايش  زيبايي زندگي، به ماجراها و ماجراجوئي
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 حقيقت را از زندگي» مبادا روز«اما تو با . به فرازها و فرودهاست. آن است
را ات  زندگي» روز مبادا«تو با . كني مي آن را از محتوا خالي. گيري مي

فراوان دارد اما تو خود را هاي  زندگي براي تو، درس. اي راكد كرده. اي كشته
. اي اي، محصور كرده اي، و اينگونه است كه خشكيده و تكيده گشته بسته

و اين . اي را از جريان زندة حيات، جدا ساخته خود» روز مبادا«زيرا تو با 
 بسياري نه خود. بيماري روزگار ماست كه كمتر به آن توجه شده است

زيرا آنان به . توانند خوش باشند و نه خوشي را به ديگران تقديم كنند مي
  .روزي كه نميدانند چيست و كجاست .اند مبتال گشته» روز مبادا«بيماري 

آنچه بدان . نياز به انباشته كردن ندارد ها، دن با سختيآدمي براي روبرو ش
اي است كه روند حيات را فهم  روحيه. نيازمند است، شناخت زندگي است

و . انساني كه هوشيار است و در حال است، توان گذر از مصائب را دارد. كند
يك دام خود . يك دام است» روز مبادا«بدان كه . جز او اين مهم نتواند

   .اند كه بسياري به دامش گرفتار آمده ساخته،
آرامش . تا ذهن خود را از اين بيماري خالص نكني، نجات نخواهي يافت

  .ست» روز مبادا«آرامش، نبود فريب . نخواهي ديد
دانند، همواره  نمي ناصحان احمق، كه خود از زندگي و روند آن چيزي

ن چون ويروسي اينا. كنند مي را تلقين» روز مبادا«فرهنگ نابهنجار 
شوند  مي زنند و چون در لباس ناصحان ظاهر مي خطرناك، به بيماري دامن

همواره ترفندشان گرفته است و اين بشر جاهل به باتالق نظريه شان 
  .گرفتار آمده است

هاي  پردازي دامن نزنند و قصه» روز مبادا«اگر ناصحان احمق، به تئوري 
ها  ان روي آرامش خواهد ديد و ثروتخود را به اين و آن تلقين نكنند، جه

بسياري از . در جريان طبيعي و سالم خود به جريان خواهد افتاد
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 اي حل گيرد و مشكالت معيشتي عديده مي هاي رواني، سامان ناهنجاري
  .گردند مي

 هر لحظه را زندگي. كنند مي آنها روز به روز زندگي. پيامبران را ببين
  .مان حال بودن استشاخصة پيامبري در ز. كنند مي

منّ و «طلبند و او  مي ببين، حتي آن هنگام كه قوم موسي از او طعام
گويد، فقط  مي كند، مي آسماني است به آنها تقديماي  را كه مائده» سلوي

فردا، رزق . نيازي به ذخيرة آن براي فردا نيست. براي امروزتان جمع كنيد
ان ترسو كه فقر، فرافكني اما اين انسان حريص، اين انس. خود را دارد

! اندكي بيشتر برگيرم» روز مبادا«بگذار براي . گيرد نمي ذهنش است، آرام
  .و اين طرز فكر همان است كه سفرة آسماني را برمي چيند

اين زنجير اسارت را . خالص كن» روز مبادا«تا دير نشده خود را از ويروس 
زيرا فقط آن كس . باشنداز ذهن خويش باز كن تا روزهاي نقد، از آنِ تو 

  .به تماميت زندگي ميكند. كند كه هر لحظه را زندگي ميكند مي زندگي
 .است 1»ال خوف عليهم و ال هم يحزنون«اصل  .اصل با شادي و نشاط است

اين يك دروغ بزرگ است كه  ،گويند خدا طرفدار غم و اندوه است مي اينكه
 .الف جريان هستي استاين خ .اند در طول تاريخ به بشر تزريق كرده

آنها كه  .رقصان و خوش الحان است .شاد و بازيگوش است ،جريان هستي
اند  زيرا دانسته .سلطه گرانند ،اند اين دروغ را مكررًا به گوش آدمي خوانده

شرطي  ،انساني كه با غم و اندوه .پذير است كه سلطه بر آدم غمگين امكان
   .پذير است شده است به راحتي سلطه
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چون كودكي چست و  .شاد و با نشاط باش ،هر سطحي كه هستي در
 .برنامه رنج است» روزهاي مبادا« .خود را به جريان هستي بسپار ،چابك

اين انسان شاد است كه خداشناس  .اين برنامه را از ذهن خود بيرون كن
اين انسان بانشاط است كه آگاهانه در جريان ربوبي خويش قرار  .است

ترين  جدي .خدا دوري است نه قرب ،رورش غم و اندوهپ .گرفته است
شود كسي با خدا باشد و شاد و با  مي مگر .دورترين آنها از خدايند ،آدميان

داستان  .اگر شاد نيستي معنايش آنست كه با خدا نيستي .نشاط نباشد
   .خدا شادي و نشاط بي نهايت است .ساده است

نياز به ابزار و وسائل رنگارنگ  .تبراي شاد بودن نياز به ثروت انبوه نيس
يك نگاه  .كيفيتي از بودن است .يك ملكه است ،شادي و نشاط .نيست

تواني در  مي. تواني شاد باشي مي در هر حدي و هر جايي كه باشي .زيباست
كافي  .رنج را از ذهنت بزداييهاي  كافي است برنامه .نشاط زندگي كني

تو را از شاد  .دور بريزياند  به تو گفته هايي را كه در طول تاريخ است دروغ
 .اند تو را از بازيگوشي ترسانده .اند تو را از آزادي ترسانده .اند بودن ترسانده

و آزاده عمله بي جيره . يك آزاده است ،دانند كه آدم شاد و با نشاط مي زيرا
توان بر چنين كسي سلطه انداخت و او را به  نمي .و مواجب ظلمه نيست

ثروت و  ،شادي و نشاط .زندگي كن .دست شيطان را بخوان .ي كشيدبيگار
 .تمامي ندارد .آن را خرج كن .مترس .تمام ناشدني است .بزرگي است

و چه  .آنگاه خواهي ديد كه زندگي چه زيباست .هايت را با آن باش لحظه
   .كشيديماي  و ما چه رنج بيهوده .موهبتي عظيم است

يم حتي در زمان بيماري و نداري از تو جدا گو مي شادي و نشاطي را كه
هاي  و نداريها  زيرا بيماري .گويم مي ميدانم از چه سخن .ناشدني است

با اين حال نزديكترين  .كنم مي هنوز هم تجربه .را تجربه كرده اماي  عديده
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 .خدا رقصيده امهاي  من در بيابان .دانند كه شاد و بازيگوشم مي دوستانم
 زيرا .ديگران را خندانده ام ،مرگهاي  در هنگامه .از خوانده امآوها  ميان گل

من  .گذارد مي سر به سرم .شاد و بازيگوش است ،دانم كه جريان هستي مي
   .گذارم مي نيز سر به سرش
آن را  .به سالمش پاسخ گو .رفيق شو و هماهنگ باش ،با جريان هستي

 .ندگي همين جريان استز .نترس .باال و پايين رو ،با ماجراهايش .بپذير
قوم عاد و ثمود متخصص ايجاد  .پس امنيت كاذب به دور خود ايجاد نكن

اما  .تراشيدند تا در امنيت بمانند مي خانهها  كاذب بودند، از كوههاي  امنيت
   .عاقبت كارشان شد ،اضمحالل

پذيرفتن   .باز بودن و هماهنگ بودن با جريان زندگي است ،امنيت واقعي
نشاط و سبكبالي  .غم و اندوه نيست ،عرفان .ماجراهايش استحيات و 

عرفان و خدا  ،كند مي و آنكه تصور. وجد و سروري اصيل است ،است
زيرا انسان با  .همان از آنِ اوست ،نگراني است ،غم و ماتم است ،محوري
 .است »مما تكسبون«داستان  .خود محشور خواهد شدهاي  انديشه

شادي و  ،را رها كردي» روز مبادا«آن گاه كه ! دستاورد خودتان است 
  .نشاط و بالندگي از همه سو در آغوشت خواهند گرفت
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  بهشت بي حكومتي
  

يابي كه  مي بيني، در مي وقتي شرح كيفيتي به نام بهشت را در قرآن
 در بهشت، آنچه بخواهي. گيري غائي قرآن به سوي بي حكومتي است جهت
جز . هيچ امر و نهي يي در كار نيست. ني مهياستشود و آنچه اشتها ك مي

تو پادشاه . تو و خواستة تو اصل است. كند نمي تو كسي بر آن فرمانروايي
بر خالف تصور بسياري، غايت اين ... كالم تو قانون است. بهشت خويشي

و قوانين را برچيند و انسان را به جايگاه ها  كتاب در صدد است تا حكومت
ن آزادي و قائم شدن بر فطرت الهي خويش است، نائل كه همااش  اصلي
اي محقق شود مراد قرآن نيز كه همان بي حكومتي  اگر چنين جامعه. نمايد

خواهد كه انسان خود به حاكميت بر  مي قرآن. است حاصل شده است
و خدا، پروردگاري است كه او را براي رسيدن به چنين . خويش دست يابد

برچيدن آن . غايت، برپا كردن حكومت نيست .رساند مي جايگاهي مدد
رساندنش . غايت جريان ربوبي، قائم شدن آدمي بر پاي خويش است. است

انسان . و كليه بايدها و نبايدها در اين راستاست. استاش  به بهشت حقيقي
. به رشد رسيده و به بهشت در آمده، خارج از سيطرة هر نوع حاكميت است

. همين استاش  نتيجه. رساند مي را بدين جا تسليم بودن به حق، كار
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رسيدن به اين بي حكومتي ارزشمند، و يا به . 1"ادخلوها بسالم ءامنين"
تعبيرديگر، پشت سر گذاشتنِ حكومت مداري، نيازمند تربيت الهي يعني 

لذا حكمراني، وضع قوانين و مقررات، مراقبت و . همان جريان ربوبي است
في حد "ها  حكومت. دون اين سطح از رشد استمجازات همه مربوط به ما

اي  و در بهترين وضعيت شان، صرفا وسيله. داراي ارزش نيستند "نفسها
حاكميت خدا، اين حكومت  .اند گذرا در راستاي تحقق بهشت بي حكومتي

. شود مي ها را شامل تمام جهان. گير است همه. يا آن حكومت نيست
هميشه بوده و . بيرون را فرا گرفتهدرون و . حاكميتي بدون اشاره است

. حاكميت خدا حضور قدرتمند او در تمامي مراحل هستي است. خواهد بود
و اين حضوري لطيف و در نهايت آزادي . خود اين حضور، حاكميت است

. رود و همه در يد قدرت ما فوق تصور اويند نمي چيزي از دستش در. است
زند و آنان  مي تربيت مخلوقات خود او آزاد است و با آزادي دست به رشد و

هنگامي كه آدمي به رشد و بالندگي خود نائل . رساند مي را به جايگاه شان
. و بهشت نيل به اين آزادي است. زيرا قابل اعتماد است. شد، آزاد است

مخلَصيني كه به قول قرآن به دور از . اينجا جايگاه پذيرفته شدگان است
زيرا آنچه از آنان صادر شود خير . ي حضور دارندمجازاتند، در چنين كيفيت

انبيا و اولياي الهي بدين منظر و . بي هيچ خوف و  اندوهي. و بركت است
و از چنين مقامي هم اكنون دست اندر كار  .اند جايگاه دست يافته

جريان زندگي نيز به اين سمت و سو است . خدمتگزاري به خلق خدايند
. اينچنين قيامتي سرپا نمودن انسان است ."كند مي رشد داده و رها"

ها،  نيل به حاكميت خويش، و عمل در آزادي،  رهايي از سيطرة حكومت
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آنها در چنين فضايي . اين معناي بهشت است. شايستة مردان خداست
از چشمة  .اند آنها به خويشتن الهي خويش نائل شده. كنند مي تنفس
بشر امروز بايد رو سوي اين منظر  .اند "مخلَص". آزادند. نوشند مي خويش

شايد بگويي . اينچنين انساني مد نظر زمين و آسمان است. داشته باشد
! گويم با يك تفاوت مي من نيز همين را. اينها همه مربوط به بهشت است

بي جايي . گويد كيفيتي واال و داراي زمين است مي بهشتي را كه قرآن
ك آيه نديده ام كه بگويد  بهشت تا كنون حتي ي. نيست، اين جايي است

. آري داراي كيفيتي لطيف و آسماني هست اما در زمين. در آسمان است
 به اين سخن بهشتيان دقت كن كه چه. در قرآن سخن از زمين است

سپاس خداي را كه به ما وعدة راست داد و زمين را به ارث به  ".گويند مي
چه خوب است پاداش اهل و . رويم مي ما داد، در بهشت هرجا بخواهيم

كيفيت، لطيف و اينجايي است يعني در . به كلمة زمين دقت كن. "!عمل
البته اين چنين مناطق لطيفي از چشم ما پوشيده . افتد مي زمين اتفاق

زيرا ما لطيف نيستيم و اسير غلظت و ساختار سنگين فيزيكي . است
لطيف نگرديم با  و تا. پس از ديد ما پنهان است. ايم موجود قرار گرفته

. درك درستي نخواهيم داشت چنين كيفيتي هماهنگ نخواهيم بود و طبعاً
هماهنگ بودن با كيفيت . سخن از مرگ نيست سخن از لطافت است

كند،  مي در سورة ياسين، مردي را كه دفاع از رسوالن خدا. بهشت است
تي در آنجا سخن از مرگ و ح. نمايند مي بالفاصله وارد كيفيت بهشتي

چنين به بهشت  1"قيل ادخل الجنه". تحويل كالبد جسماني نيست
 كاش قومش به چنين آگاهي و لطافتي دستاي  كند مي آرزواي  رسيده
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. استاي  در زمين مناطقي است كه هر كدام داراي كيفيت ويژه. يافتند مي
و في االرض " .اند اينان در مجاورت هم و حتي در موازي با هم قرار گرفته

 راها  برخي به گفتة قرآن اين بهشت 1"...و جنات من اعناب. متجاورات قطع
برخي . 2"لم يدخلوها و هم يطمعون"بينند اما هنوز به آن راه ندارند  مي

و نطمع "وارد نمايد ها  ديگر طمع دارند تا پروردگارشان آنها را بدان كيفيت
مابين آنها و آن  براي برخي از اقوام، شهرهاي ظاهريشان. 3"ان ندخلها ربنا

و جعلنا بينهم و بين القري التي "با بركت قرار گرفته است هاي  كيفيت
  .4"باركنا فيها قري ظاهره

ما چيز زيادي از . بينيم مي واقعيت اين است كه زمين فقط آن نيست كه ما
ما . و ساختارهاي متنوع آن آشنا نيستيمها  با كيفيت. دانيم نمي زمين

به قول . ايم از لطافت بي بهره ايم و تا وقتي اينگونه. ريمذهني، بسته و مغرو
اهللا الذي خلق سبع ". قرآن زمين نيز همچون آسمان كيفيات هفتگانه دارد

. يابند مي زمين و آسمان با هم معنا اصوالً. 5"سموات و من االرض مثلهن
ديگر ساكنند و هاي  برخي در زمين. كاربردشان با تعامل با يكديگر است

در قرآن ها  حتي جابجايي اهالي اين زمين. ن براي اهل شهود قطعي استاي
و شما را وارث زمين و ديار و اموالشان كرد و نيز زميني كه ". قطعي است

و اورثكم ارضهم و ديارهم و اموالهم و ارضا لم " "!بر آن پا نگذاشته بوديد
و الي "! نگرند كه چگونه گسترده شده است؟ نمي چرا به زمين. 6"تطؤها

                                                 
 4 - رعد 1
 46 - اعراف 2
 84 - مائده 3
 18 -سباء 4
 12 - طالق 5
 27 - احزاب 6
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جايي است كه خدا شما را چون گياه در آن كاشته . "االرض كيف سطحت
زميني است كه اهالي آن خوف آن . 1"واهللا انبتكم من االرض نباتا"است 

. 2"ان نتبع الهدي معك نتخطف من ارضنا"! دارند كه از آنجا ربوده شوند
ه در آن فرعون خوف از آن دارد كه موسي با سحرش آنها را از زميني ك

. 3"أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي"! برند بيرون كند مي بسر
و أنا ظننا أن لن "برند  مي حتي موجودات غير ارگانيك نيز در زمين بسر

باطني قصد دستيابي به هاي  بسياري از طريق آموزه. 4"نعجزاهللا في االرض
فرهايشان در تب و س. تالششان براي اين است. هاي با بركت را دارند مكان

اما به . اند كه اين كيفيات وجود دارند آنها دانسته. تاب چنين يافتني است
بهشت نيز . گرداند مي كند و واصل مي گفتة قرآن، اين حق است كه تثبيت

داراي مراتب و درجات خود است و اين نكته از آيات عديدة قرآن دريافتني 
تسليم حق بودن؛ پاداشش . ارداست اما اين بدان معنا نيست كه ارضي ند

. و اينكار با حسن سلوك و صداقت امكانپذير است. كيفيتي بهشتي است
و . 5"ليطهركم و ليتم نعمته عليكم"يعني پس از تطهير، شدني است 

  .باالترين تطهير، تطهير ذهني و سالمت قلب است
  
  
  

                                                 
 17 - نوح 1
 57 -قصص 2
 57 -طه 3
 12 -جن 4
 6مائده  5
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  رجل
  

 اين بر او ناميو جز . شود مي ياد "رجل"مردي است در قرآن كه از او به 
زمانش، آنگاه كه . مكانش، ميان مردم. زيرا به نامش احتياج نيست. نهد نمي

. نه پيامبر است، نه امام. كارش، دفاع از حق. نمايند مي زمين و آسمان ره
. رهاند مي گاه رسوالن خدا را از مخمصه. اما كالمش پر از آگاهي است

اي  شهر شتابان آمد و گفت، و مردي از ناحيه دوردست" .دهد مي نجاتشان
گاه . "اند موسي از شهر خارج شو كه فرعونيان براي كشتن تو توطئه كرده

و از ناحيه دوردست شهر مردي آمد "كند  مي شجاعانه رسوالن حق را تائيد
شود  مي گاه مانع كشتن رسولي. "قوم، رسوالن را تبعيت كنيداي  و گفت،

و گاه  "!گويد پرورندة من خداست؟ مي خواهيد كسي را بكشيد كه مي آيا"
علي االعراف رجال  و"شناسد  اش مي بر اعراف است و هر كس را از چهره

. جز اين خطابي ندارد .اند هميشه او را رجل گفته. "يعرفون كال بسيماهم
رجل . قرآن گواه اين خطاب است. كند مي حتي خدا نيز او را رجل خطاب

 به بند. كند مي محصور. كند مي محدود نام، او را. نيازي به نام ندارد
هيچ نامي تاب . فراتر از هر نام. وسعتي بي كرانه دارد. او آزاد است. كشد مي

. از آنِ ناميان است و او از ناميان نيستها  نام.  پس بي نام است. او را ندارد
 هر كس او را. جايي است بيكران، كه بي نام آنجاست ها، مابين نام

همچنانكه نامداران . شناسد مي بي نام را بي نام. بايد بشناسندن. شناسد نمي
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خداوند را رجالي است در ناشناسي، كه به . و رجل بي نام است. را ناميان
اينان در هر دوره آماده كنندگان . نمايند مي و رهاند  منجي. موقع حاضرند

ده و اي در شرف وقوع است اينان نقاب از رخ زدو هرگاه واقعه .اند بزرگ
 و چه بسا خواهي ديد همان كساني را كه انتظارشان. شوند مي كارآمد
. و همواره اينگونه است. بدست آنان است "كلمه"رفت ناجيانند و  نمي
اينسوي بلوط، . انبوه بلوطهاي  شاخه زير. در وسعتي بلنداش  خانه

. شان سر كردن با خدا و شيطان توأمان شاخصه. فرودستيانند در تاريكي
اگر بدهد و سالمت شان بدارد، او را . دايشان همچون يك مديرتداركاتخ

همواره در تضاد . لولند مي توأمان با هم. و شيطان شان با خودشان .اند بنده
اما آنسوي بلوط، سرزمين . بازي، و آلودگي ترس، حقه در. و دو گانگي

ل، بر و رج. در شهامت و راستي. شان نور يگانگي شاخصه. حيات در روشني
هر . سويِ فرودست پر از خانه است. و اعراف جايي ميان اين دو. اعراف

همه . دار منگولههاي  و صاحبانشان به شكل سند. كدام به شكلِ صاحبش
منگوله دارند جز تعدادي كه آنها هم براي منگوله دار شدن خود را به آب و 

و . راه هست. نيستاي  اما اين سو در سرزمين حيات، خانه. زنند مي آتش
 راه يعني همان خانه، در سبزيِ حيات پيچ و تاب. راه به شكل خانه است

شان جز اين راه  و امنيت. اهل حيات، خانه شان اين راه است. خورد مي
آيد و  مي رجل هر دوره. اي ندارند اند پس منگوله آنها راه را بر گزيده. نيست

ر بار اميدوار كه تعداد و ه. نشيند مي از اعراف، هر دوسو را به تماشا
  .اند اما راهيان همواره قليل بوده. بيشتري به راه بيايند

اگر قرار باشد در جايي باشد دقيقا در . يابد مي رجل هميشه به موقع حضور
كلمه ايست كه . زيرا كاريست كه فقط كار اوست. زمان مقرر همانجاست

خداوند را . يستحضوري است كه جز با حضور او پر شدني ن. ويژة اوست
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شناسد و تا برماليشان نكند كس از آنها آگاهي  مي رجالي است كه خود
قوم "حتي گاه پيامبري اولوالعزم چون ابراهيم آنها را نشناسد و . نيابد

خداوند را رجالي است . 1"قوم منكرون"خطاب شان كند  "ناشناخته
خداوند را . كه در انتظار انجام ماموريت خويشند 2"ومنهم من ينتظر"

كند  نمي آنها را از ذكر خدا غافلاي  رجالي است كه هيچ تجارت و معامله
. كار اين رجال كارستان است. چه ماموريت شان نهفته در اين ذكر است

 را شليك "كلمه" آيند و مي ناگهان از دوردست شهر شتابان .اند تمام كننده
شود آنچه  مي و. شوند مي كنند و هر بار با شليك كالم، فتح باب را سبب مي

قيل ادخل "در سورة ياسين، اين رجل است كه برندة واقعي است . كه بايد
حتي چون موسي پيامبري، بدون رجل . "تو يكي وارد بهشت شو" 3"الجنه

دهد  مي اين رجل است كه در دربار فرعون ندا. برد نمي كاري از پيش
كنيد تا شما را به راه از من تبعيت "، 4"واتبعوني اهدكم سبيل الرشاد"

اين كيست كه در حضور موسي چنين قاطع از هدايت . "رشد هدايت كنم
اين كدام سلطان مبين است كه كليد فتح . گويد مي و تبعيت از خود سخن

و افوض امري الي اهللا ان اهللا بصير "زند  مي دهد و بانگ مي را به موسي
 نيز او را جز رجل خطابقرآن . بي نام است. او يك رجل است. 5"بالعباد
و . نهند مي رفتن، راههاي  خداوند را رجالي است كه در هنگامه. كند نمي

 اكنون بر اعراف روزگارِما باز رجلي نشسته و با چشماني تيزبين همه مان را

                                                 
 20 -قصص 1
  23 - احزاب 2
 26 - ياسين 3
 28 -غافر 4
  44 -غافر 5
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اما ما هنوز اين پا و . او به راه اشاره دارد. نگرد و بر همه مان شاهد است مي
راه هميشه باز نيست و باز . يمان پر از ترديد استكنيم و ديده ها مي آن پا

تمناي . نشانة اين رفتن، دست شستن از هر دلبستگي است. نخواهد ماند
. آن كه تمناي موت كند صادق است و به راه دست يافته است. موت است

. آيد نمي مفت به چنگ. شود نمي اين راه با فريبكاري و حقه بازي حاصل
أفوض "اش  و كليد فتح. 1"ان كنتم صادقين"رازش تمناي موت است 

فرياد رجل هنوز از عمق هستي بگوش ميرسد كه تا . است "أمري الي اهللا
دو سوي بحر به هم دوخته نشده و راه ميانه ناپديد نگشته، خود را به راه 

جاء ربك "كه . زنيد كه جاخوش كردگان، خوابشان پريشان خواهدگشت
اينك . "دگارت آمد و مالئكه به صف شدندپرور"كه . 2"والملك صفا صفا

 كنم و بر كوبندة بت بعل درود مي چون هميشه از رجلِ قرآن جانبداري
  .كنم مي فرستم و از اعماق تاريخ به رجل تعظيم مي
او همه چيز را به آنها گفته بود و . عاقبت آن رجل به فرودست نگريست... 

را  "خانه راه"ه به بلندا بياييد و بارها به آنها گفته بود ك. كم نگذاشته بود
ترسيدند و از راه هراسان  مي از بلندا. اما آنها جاخوش كرده بودند. ببينيد
رجل تالشش را كرده بود و بي آنكه از آنها چيزي بخواهد آنچه را . بودند

اما آنها اوهام خود را دوست داشتند و با ذهنيات . دانست گفته بود مي كه
نگاهش خنثي . پس در سرنوشتشان رهايشان كرد. خويش محشور بودند

. هم نگفت "وا أسفا"حتي يك . شد و ديگر دلش براي كسي نسوخت
انبوه بلوط هاي  آنها به زير شاخه. هيچكس جز رجالي ديگر به بلندا نيامدند

رسيدند و با تمناي موت، خود را شستشو دادند و از درون رجل به راه 
                                                 

 94 - بقره 1
 22 - فجر 2
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اينچنين است سفينة . د و از ديدة ناپاكان محواز اعراف سرازير شدن. زدند
و . سبحان ربك رب العزه عما يصفون" .اند رهانندگان روح كمياب. نجات

  1"والحمدهللا رب العالمين. سالم علي المرسلين
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  سه آيه آخر سوره صافات 1
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  رها از تعبير
  

راهي توجيهي است براي شناخته كردنِ . تعبير؛ فضايِ عبور ساختن است
. كند ميهن دوست دارد بشناسد و عبور كند، پس تعبير ذ. ناشناخته
ذهني خود قرار داده و هاي  بندي ناشناخته را در دسته. كند مي فضاسازي

تعبير براي ذهن، راه خروج از . گرداند اش مي به زعم خود شناخته
مهم . كند مي با آن نشخوار. او همواره خواهان تعبير است. ندانستگي است
ش چقدر از واقعيت بدور باشند، او خود تعبير را دوست نيست كه تعابير

  !پندارد مي و آن را خردورزي، هشياري و فراست. دارد
گيرد كار  مي مكالمه كه پايان. گويد مي زند و با تو سخن مي كسي زنگ
! خواست؟ مي كند؛ آيا چيزي مي شود و شروع به تعبير مي ذهن آغاز

او دلتنگ است و خيال ... كند اما خواست تجسس مي ...!منظورش چه بود؟
يك ... پشيمان است ولي... دام و دانه پهن كرده است نميداند كه... كرده

دانستم  مي خواهد خير برساند مي ...فريبكاري است بايد هشيار باشم زيرا
در انديشة جذب چيزي است ... قصد تحقيرم را دارد خوب شد كه... باالخره

خواهد از قبل چيزي را  مي ...ه است اما مننقشه كشيد... در گذشته هم
خواهد اگر خود را  مي توجه مرا... دفع كرده باشد بايد به فالني بگويم

در حاليكه واقعيت هيچكدام از اينها نبوده و فقط دستش ... و... بگيرم
 اما ذهن تو دست به تعابير مختلف! اشتباهي به شمارة تو خورده است
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كند تا سؤالي را كه خود طرح كرده  مي ي تو تجسمزند و فضاهايي را برا مي
خود . مهم اين نيست كه اين پاسخها درست باشند يا غلط. پاسخ گويد

تعبير، كار ذهن . نوعي غذاست براي جويدن. تعبير براي ذهن جالب است
دست از . گيرد مي كشاند و نيروي تو را مي تو را به هر فضايي بخواهد. است

. سازد مي ر با كشاندن تو به فضاهاي خودساخته، اسيرتتعبي. تعبير بردار
از آزادي و وسعت . كند مي بندي تو را قالب. تعبير، محدود كننده است

تو را به قفس خود . زيرا برايت ذهنيت ساخته است. اندازد مي انديشي
تعبير نوعي قضاوت بي مايه . آورد مي كشانده و هر بالي بخواهد بر سرت

تعبيرها، زندگي شان را به چنگ  .اند سير تعابير خويشبسياري ا. است
تعبير در معناي تأويلي خود، فقط . شان كرده است خويش گرفته و زنداني

وصل است و اين اجازه به او داده . از آنِ كسي است كه صاحب إذن است
جز چنين مأذوني، تعبير هر كس ديگر بي پايه و غير قابل . شده است

كالمِ او خود تعبير . إذن تعبير داده شده است) ع( سفبه يو. اعتماد است
. افتد مي آنچه بگويد اتفاق. است و تعبير چيزي جدا از كالم او نيست

آنچه . كند مي نه آنكه او تعبير را استنباط. كند مي هستي از كلمة او پيروي
در معناي تأويلي، روند معمولِ تفكر و . "إذن"اين يعني . شود مي بگويد
تقاليي براي پيدا . حركت بين معلوم و مجهول نيست. اط وجود ندارداستنب

 شود و در كلمه تجلي مي آگاهي از جاي ديگر سرازير. كردن جواب نيست
. افتد مي گويد تعبير است و اتفاق مي اي كه مأذون خود آن كلمه. يابد مي

داستان بر سرِ . شود مي دهد و اتفاق را سبب مي كلمة اوست كه جهت
كلمة . ف نيست بر سرِ كلمه است كه از دهان كه شليك شده استكش

در معناي تأويلي كه . يوسف خود تعبير است و مأذون چنين كسي است
. نيستاي  اشاره به اصل و حقيقت معنا دارد، استنباط و تقالي ذهني كاره
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داند زيرا از عمق آگاهي  مي براي همين است كه قرآن، تأويل را  ويژة خدا
از دهان مأذوني خارج شود او اي  آيد و حتي اگر چنين كلمه مي برمطلق 

آنچه كه هست ارادة خداست . ندارداي  كامال در اختيار است و از خود اراده
جز اين باشد تعبيري است كه قابل اعتماد . يابد مي كه از طريق او ظهور

كه  زند مي دست به تعبيرياش  با تمام عظمت و بزرگي) ع(ابراهيم. نيست
اين تعبير . قرار نيست فرزند قرباني شود. كند مي خداوند آنرا برايش اصالح

بزرگترين تعلقي كه براي . است "ذبح عظيم"داستان بر سرِ . آن رؤيا نيست
ماجرا اين است و تا ذبح عظيم نباشد رهايي . نيل به آزادي بايد رها شود

و رها . شود مي رها )ع(اين آخرين مرحله است و ابراهيم. امكانپذير نيست
. تو پذيرفته شدي. شدن به اين معناست كه ديگر امتحاني در كار نيست

اكنون هر جا خواستي برو، تو ياري ". "إذهب الي ما شئت  فأنت منصور"
اند و ارادة  و اين مقام كساني است كه موت عظيم را حاصل كرده. "اي شده

چنين است، ) ع(ابراهيميوقتي چون . خداوند به تمامي در آنها جاري است
با چه . زني مي دست به تعبيراي  تو چگونه و چرا در مورد هر ناشناخته

هر خبري و . دست از تعابير ذهني بردار و خود را اسير آنان مساز. مجوزي
تو فقط بي تعبير باش و هشيارانه . آورد مي اي تعبير خود را با خود هر واقعه

براي . آيد مي قيقت آگاهي به سراغتاگر بي تعبير باشي ح. مشاهده كن
به سراغت ها  باز باش تا بهترين. و ذهنيت نگير. تعبير به سراغ كسي مرو

 و خود را محصور. بندي مي هاي ديگر را بر خود تو با تعبير، راه. بيايند
. سازد مي افسرده. كند مي تعبيرهاي خودساخته تو را كهنه و بيات. كني مي

تعبير كار كسي است كه إذن دارد و چون بي . ربايد مي نيرويت را از كفت
آنها . حتي خود را اسير كتبِ تعبيرخواب مكن. إذني، از تعبير رها باش
در زمان و . زيرا هر ماجرايي منحصر به فرد است. هيچكدام راهگشا نيستند
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. بستگي تام به شخص رؤيابين دارد. يابد مي مكان و شرايط خودش معنا
نكات آن كتب و . ست، چگونه است، و در چه مرحله ايستاينكه چه كسي ا

آنها . دخلي به تو ندارد. لو اعتبار اسنادي داشته باشند قابل تعميم نيست
اند اما براي ماجراها و  ممكن است در زمان و شرايط خود، جوابي داشته

ر آنها را از گور تاريخ بيرون مكش و ب .اند شرايط ديگر از حيزِانتفاع افتاده
و از زندگي و تراوت اند  بسياري اين كار را كرده. ماجراهاي خود تطبيق مده

هر زندگي يي ويژه است و . رها باش و مشاهده را بياموز .اند افتاده
ماجراهايش را . كل زندگيت يك رؤياست. ماجراهايش منحصر به فرد است

كند و  مي تعبير تو را محدود. تعبير نكن تا بيشتر از آن برخوردار شوي
شود حال  مي گرفتهات  و آزادي. ماني مي اينگونه است كه از نامحدود باز

از تعابير خود را بتكان و رها . آنكه زندگي با آزادي، زيبا و شگفت آور است
هميشه منتظر است . عقب مانده است. و تازه نيستتر  انسان با تعبير،. كن

. دهد مي را از دستتا تعبيرش محقق شود پس بسياري از چيزهاي ديگر 
 انسان با تعبير، زندگي را. شود مي رود و عمرش زايل مي نقدش از كف

زندگي . چنين انساني با زندگي بيگانه است. بيند مي بيند، تعبيرش را نمي
. حتي بدنبال هدف تراشي براي آن مباش. را به تمامي و بدون تعبير بپذير

جاي ديگر بدنبالش . خدا در خود زندگي است. خود زندگي هدف است
تعبير مكن تا اين آگاهي از عمق  .اي ههمواره نزد او بود. تو نزد اويي. نباش

چونان خوردن گوشت . بسياري از تعبيرها غيبت است. وجودت بجوشد
سبحانك هذا بهتان ". بسياري از تعبيرها تهمت است. برادر مرده است

.  2"عما يصفون سبحان اهللا"بسياري از تعبيرها شرك است . 1"عظيم
                                                 

 16 - نور 1
 91 - مؤمنون 2
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بسياري از . 1"ما صاحبكم بمجنون و"بسياري از تعبيرها كذب است 
بسياري . 2"ما ليس لكم به علم و تحسبونه هينا"اند  تعبيرها مطلقا در جهل

از ... 3"انكم لتقولون قوال عظيما"از تعبيرها گريبان گير صاحبش است 
 آزادي. آورد نمي اهيتعبير، آگ. ها را بر خود مبند راه. تعبير رها باش

آورد بي  مي آنچه كه آگاهي، آزادي و آبادي. آورد نمي آبادي. آورد نمي
پذيرش زندگي است بدون آنكه ذهنت برچسبي . حضور است. تعبيري است

  .شود مي هشياري اينگونه حاصل. بر آن زده باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 22 - يروتك 1
 15 - نور 2
 40 - اسراء 3
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  عشق
  

شق نيست، فهم فهميم ع مي از آن اگر عشق؛ مطلق است پس آنچه را كه
در واقع اين پرسشي است ! فهميم عشق است؟ نمي آيا آنچه را كه. ماست

گردد، آنگاه كه بخواهي آنرا به تمامي  مي كه از سوي خود عشق طرح
براي عشق . و البته توجه به آن نيز خالي از لطافت نيست. دريافت كني

 كه آنرا تعريفي ندارم زيرا اگر هر تعريفي ارائه دهم به معناي آنست
عشق در حيطه . حال آنكه چنين ادعايي در كار نيست. شناسم مي

آنچه كه ما را گاه و بيگاه . پس از چيستي عشق بي خبرم. ناشناختني است
 شود آثاري است كه هر از گاه بر ما تراوش مي به مفهوم عشق رهنمون

 هر روحي كه. و آگاهي ما از عشق، اين تراوشات است نه بيشتر. كند مي
بيشتر خود را در معرض اين تراوشات قرار دهد دريافت بيشتري خواهد 

آنچه كه قابل مشاهده است . اما باز توانايي تعريف عشق را ندارد. داشت
هاي درون و بيرون در همبستگيِ پويا و شگفت آوري قرار  اينست كه جهان

ته اي عجيب، همه چيز را از درون و بيرون فرا گرف كشش و جاذبه. دارند
بلكه همبستگيِ . حتي دافعه نيز در خدمت اين همبستگي است. است

آري ممكن است كه اين همبستگي . شود مي تري را سبب بيشتر و كيفي
آنكه اين . شكلش را تغيير دهد اما اصل همبستگي همواره پا بر جاست

. كشش و همبستگي را دريابد، چه بخواهد چه نخواهد، به عشق افتاده است
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عشق هاست زيرا هنوز به همبستگي جهاني ترين  شخصي ابتدائيهاي  عشق
پس موضوع سخن ما اينگونه از عشق نيست و . و جهانها نائل نشده است
در دامِ چيز و كس . عشق مطلق، عشقِ رهاست. عشق مطلق مد نظر است

و اينگونه است . عاشقِ مطلق، عاشقي است كه عاشق چيزي نيست. نيست
ادراك اين معنا براي كثيري سخت و . السويه است كه عاشق همه چيز علي

كند و به همين سبب است كه  در هر دوره تعداد  مي بلكه ناشدني جلوه
عشق شان . زيرا آنها عاشق چيزي نيستند. عاشقانِ مطلق بسيار اندك است

. درون و بيرون برايشان دو جا نيست. پس همه چيز را شامل است. رهاست
 آنچه كه از تماميت .اند و خود، تماميت. ماميت غرقندآنها در ت. يكي است

عاشق، عادل . و اين همان عدالت است. گردانند مي گيرند به تماميت باز مي
يعني آن به آن . استهايش  به قدر پرداختهايش  هميشه دريافت. است
 با صفر فنا. صفر او را بس است. او خواهان عددي نيست. شود مي صفر
. گردد مي هر گاه پر شود بالفاصله خالي. ش همين استاوج لذت. شود مي

چون هيچگاه چيزي . هستي به چنين كسي هرقدر بدهد باز هم كم است
عاشقِ مطلق، يك رسانه . شود مي همه چيز بسرعت رد امانت. ماند نمي باقي
از اين رو عاشقِ مطلق، . هر چه باشد. دريافتش عين پرداختش است. است

پس احساسش را . فرد روي زمين استترين  خطرناك وهمترين  هم لطيف
و هر . گرداند مي بلكه تراوشاتش را نثار همه. كند نمي به چيز خاصي سرازير
 و عاشقِ مطلق، اين نكته را. برد مي از آن بهرهاش  كس به قدر قابليت

نيروي عشقِ او براي برخي خانمان . نشيند مي داند و هر دم به مشاهده مي
خانمان . برند مي با اين حال هر دو بهره. براي برخي ره نماستبرانداز و 

 وجودي آدميهاي  براندازيش نيز نوعي بركت است و باعث شكوفايي دانه
 .خصلتش اين است. كند نمي اين نيرو تا ويران نكند، آباد. گردد مي
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عشق هم مرگ آفرين است هم زندگي . كند مي ميراند و سپس زنده مي
آنكه معناي مرگ و . پس حركت زاست. يكجا در خود داردهر دو را . بخش

آفريند و خلجان  مي شور. زندگي را در خود داشته باشد حركت زاست
زيرا هستي دوران اين شدن . پس هستي ساز نيز هست. كند مي توليد
و چون اين دورانِ هست و نيست برايش يكسان است هر چيزي را . هاست

همسان سازي، . كند مي تر يرد لطيف و لطيفكه در معرض تابشش قرار گ
كافيست كسي را بدرون خويش بكشد، آن كس، چونان . قانون عشق است

و اين زيباترين و ماندگارترين . گردد مي خودعشق، لطيف و بي شكل
عشق تنها از وجود . يابند مي شكلهاست كه فقط به عشق رفتگان آنرا در

عاشقِ مطلق، . بيند نمي رد جز عشقزيرا هر سو كه بنگ. خود با خبر است
او چيزي . خواهند، باشند مي كهاي  در هر مرتبهها  جلوه. مسحورِعشق است

داند كه  مي زيرا آنكه به عشق رفته است. كند نمي را به خوب و بد تقسيم
كار اين است كه ترين  احمقانه. عشق يكپارچه است و تكه تكه شدني نيست

چنين كسي . بفهمد و يا تعريف كند كسي بخواهد عشق را با ذهنش
گويد  مي و آنچه را كه. نصيبي از عشق جز دوري از آن نخواهد داشت

عشق يعني . خودش است كه عشق را با آن كاري نيستهاي  ذهنيت
مرا از ياد . يعني مرا در خويش حل كن. پذيرش مرگ بدون چانه زدن

و . نيست ذهن كه باشد، عشق. عشق يعني خداحافظ ذهن. خويش ببر
فقط . نه به تعريف احتياج دارد نه به معني. چون نباشد، عشق آنجاست

اگر بخواهي با ذهن بدنبال عشق بگردي . و همين تو را كافي است. هست
تو را . عشق اهل معامله نيست. گردي مي افسرده و متضرر. شوي مي بيچاره
ود دست و و مرگ يعني تمام هويت هايي را كه براي خ. خواهد مي با مرگ
تواني، سخن از عشق مگو كه هر  نمي و چون اين. بدور بياندازياي  پا كرده
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عشق همواره فراتر از فهم من و توست و به چنگ . سخني لقلقة زبان است
تواند  مي جزء فقط. شود تا تعريفش كند و به بندش كشد نمي ذهن اسير

ونه است كه موجب اينگ. تسليم وار دريافتش كند و خود را در او محو نمايد
 .كند بي آنكه نفساني باشد مي عاشقِ مطلق، زندگي. شود مي بركات

. رود بي آنكه انتخاب كند مي .ميرد بي آنكه از مرگ خبر داشته باشد مي
كند بي آنكه  مي كار. كشيده باشداي  پذيرد بي آنكه نقشه مي حيات را

چنين . از آنِ اوستزيرا با عشقِ مطلق، همة جهان . باشداي  بدنبال نتيجه
پس يكتاست و به شكل هيچكس . غل و غش ندارد. كسي خالص است

زيرا آنگاه كه عشقت، تماميت را شامل شود . عاشقِ مطلق، آزاد است. نيست
و اينگونه با همه در نهايت . تو اسير هيچكس و هيچ چيز نخواهي بود

اي  ه جلوههر چند هر كس آن عشق را  ب. عاشقانه دارياي  خلوص، مراوده
 با عشق. و اين معناي ديگري از صلح كل است. دريافت خواهند نمود

زيرا عشق . و يا ديده شوي در چيز ديگر و جاي ديگر. تواني ديده نشوي مي
اگر كس يا چيزي عشق تو را به . به تو يكساني و همساني آموخته است

در يك . تمامي دريافت كرده باشد بين وجود تو و او دوئيتي نخواهد بود
كالم، عاشقِ مطلق از آنچه همه دارند برخوردار است همچنان كه ديگران 

شود كه خدا  در هر چيز حضور  مي يكي از نكاتي كه باعث. از او برخوردارند
داشته باشد،  قاعدة عشق الهي است بدين معنا كه همة اشياء عشقش را به 

اسراري اي  قاعدهاين . پس حضور او مجاز است .اند تمامي دريافت كرده
است كه بزرگان از آن باخبرند و البته گاه از همين قاعده،  در غيب و 

. كند مي عشق، تبديل و تبدل را ميسر. كنند مي ظهورهاي خويش استفاده
اين كار . رسند مي بسياري از غيب و حضورها از طريقِ عشق به انجام

افيست فقط ك. بزرگان است و ما فقط خبري شهودي از آن يافته ايم
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عشق نيروي . باشد، هر چيز امكانپذير خواهد بود "عشق بما هو عشق"
تمام نيروهاي ديگر . نيرويي كه مشاهده شده استترين  قوي. قوي يي است

 اند و از آن تبعيت نيروي عشقهاي  چه بدانند چه ندانند زير مجموعه
ها نيرويي اين نيروي لطيف و يگانه كه همواره بر فراز است، تن. كنند مي

اگر پا پس بكشد همه چيز فرو . است كه هستي را سرپا نگه داشته است
تواند بر آن دست  نمي هيچكس. عشق، شگرف و مرموز است. خواهد ريخت

پس هميشه از دسترس نا اهالن و . يابد مگر آنكه به عشق رود و محو گردد
بتداي راه كه در ا "حصول موت"عشق، با وضعِ قانون . نا محرمان بدور است

پس اين . خود مقرر نموده، خود را از دسترس خائنين مصون داشته است
  .ماند مي راه همواره خالص، بكر و يكتا بوده و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 كلمات باراني     146   

  
  
  

  دو عالَم عجيب
  

مهم نيست . اي در آنجا درست است در سلوك، عالَمي است كه هر نظريه
. كند مي درست جلوهببافي، هر چه باشد همان اي  هچه بگويي و يا چه نظري

 توهاي  در اين عالَم، أبري است عجيب، كه خود را به فضاي كالم و نظريه
تو در اين عالَم، . نماياند مي كشاند و آن را برايت درست و قابل توجيه مي

كني زيرا هر آنچه بگويي و هرآنچه باور داشته  مي احساس خدا گونگي
حتي . شود مي ايت محققآيد و همان بر مي باشي همان به چشمت درست

دهند و همة  مي اگر بگويي خدا نيست، همه چيز دست به دست هم
و اگر بگويي خدا . شوند كه خدا نيست مي از چپ و راست سرازيرها  نشانه

اگر بگويي هر . كند مي برايت خودنمايياي  ههست، الوهيت از هر در و پنجر
. شود مي فريبي مقدسچيز و هر كاري پاك و مباح است، هر ناپاكي و هر 
آن أبرِ عجيب، . شود مي و اگر بگويي پاكي چيز نايابي است، به شدت ناياب

را اي  ههمواره منتظر است كه چيزي بگويي يا انديش. خادمِ كلمات توست
 متصور شوي، كار تمام است و همان را برايت درست و راست متجلي

از . انديشي مي كههمان است . گويي مي براي تو همان است كه. كند مي
پس در اين سرزمين برايت دروغي . كني مي خوري كه تصور مي همان
شود و جهان  مي آنچه بگويي برايت اثبات! كدام دروغ؟! چه دروغي؟. نيست

زيرا  در اين عالَم، تو همواره با . را به تو از همان منظر نشان خواهند داد
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تو با . كني مي رازيرهمواره خودت را به خودت س. شوي مي خودت محشور
 بيني و دريافت اي مي هشوي و آنچه را كه قائل شد مي خودت روبرو

مركزش . گيرد مي گويند از اين عالَم نشأت مي كه "توجيه"آن . كني مي
اين عالَم در . پوشاند مي و باعث اش، آن أبرِعجيب كه ذهنت را. اينجاست

منصف باشي نمايندگي و اگر . وجود تمامي آدميان، نمايندگي فعال دارد
زيرا بارها آن را در همين زندگي تجربه . بيني مي اش را به عيان در وجودت

و البته نيز . كشاند مي تبعيت از اين عالَم، تو را به غروري پوشالي .اي هكرد
  .به موقع زيرِ پايت را خالي كرده و با سر سقوط خواهي كرد

ي؛ عالَم ديگري است كه همه در روبروي اين عالَم، به فاصلة بي فاصله گ
همه . هيچ وجودي اصالت ندارد. يك توهم بزرگ است. چيز دروغ است

جوي، غذا نيست،  مي گذاري و مي آنچه كه به دهان. چيز بافتة فكر است
كالمي نيست كه . راهي نيست كه بروي. يك رؤياست. يك تصور است

يك . زنند مي پرهم كالم و هم گام هايت در رؤيايي محسوس پر . بگويي
و آن به آن از رؤيايي . تو همواره سرگرمِ رؤياي رؤياپردازِ بزرگي. بازي است

يا بر . چيزي نيست كه بخواهي اثبات يا ردش كني. روي مي به رؤياي ديگر
. كني مي در اين عالَم احساس پوچي. سر آن، گريبان اين و آن را بگيري

در . بخواهي به آن چنگ بزنيچيزي نيست كه دلت به آن خوش باشد و يا 
تا چيزي را راست بيانگاري، . اينجا راست انگاري يك اشتباه فاحش است

 داني اينست كه مي تنها چيزي را كه. رفته است. نيست. زايل شده است
آن أبرِعجيب، ديگر در خدمت . و كي به كي است. داني چه خبر است نمي

. ريزند مي فروات  اي ذهنيتمام اتكاه. كارش بازي دادن توست. تو نيست
. حتي به وجود خودت، مشكوكي. در حيرتي. در اين عالَم به شدت، تنهايي

 همينجاست كه برخي تصور. هستي و نيستي هر دو به بازيت گرفته اند
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.  و نداني راه نجات است. كنند رهايي از دانستگي، به معناي نداني است مي
تو بايد دانستگي . دانستگي آن نيستاما اينطور نيست زيرا معناي رهايي از 

اگر دانستگي يي نباشد، رهايي از آن . يي داشته باشي تا از آن رها شوي
رهايي از دانستگي به معناي غوطه خوردن در جهل . چه معنايي دارد

تو اينگونه . بدان و بگذر. به معناي دانستن و گذشتن از آن است. نيست
كني و هر آن محدوديت را در  مي و بازتر بيشتر، بازهاي  فضا را براي آگاهي

به . آيد اما غير قابل اعتماد است مي در اين عالَم، دانستني. شكني مي هم
تا بخواهي به آن اتكا كني چيز ديگري شده . كند مي سرعت رنگ عوض

توقف جايز . هشيارانه بدان و بگذر.  بي اتكايي را بايد اينجا بياموزي. است
اين عالَم . نشخوار اوست. ه جايز است توقف ذهن استتنها توقفي ك. نيست

به بي عالَمي . از اين دو عالَم بگذر. دهد كه عالَم اول مي همانقدر تو را فريب
. اين دارالسالم آزادگان است. در آن وسعت بي انتها مسكن گزين. برو

  .مشهد مشاهده و مراقبه است
چون به آنها . ن نيستندجاي ماند. اين دو عالَم دروني، دو خطر بزرگند

با هيچكدام شان . نيرويِ گذر، سكوت همه جانبه است. رسيدي از آنها بگذر
با نگاه . مشاهده شان كن تا بگذري. تأييد يا انكارشان نكن. همراهي نكن

بر فراز آنها جريان اصلي . و بر فرازشان بإيست. بي قضاوت، از آنها خارج شو
. يك بي طرحيِ  إعجاب برانگيز. نداردزندگي است كه هر كس بدان راه 

يك . يك بي نظميِ با شكوه و حساب شده. ذهني اتهاي  فراتر از طرح
و بياد ... "آنِ مدام"يك . يك حال. يك قرّه العين جاودان. سورپرايز بزرگ

حال خود . داشته باش بي آنكه اجري طلب كنم  صادقانه راهنمائيت كردم
  .بمان و هي بچرخ، خواه بگذر خواه در اين دو عالَم. داني
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  زاد و مرگ
  

اگر در جايي زاده شوي مرگ را نيز . اگر ميخواهي نميري، بايد زاده نشوي
 خدايي. جدا ناشدني است. مرگ با تولد عجين شده است. اي با خود برده

گيرم كه  .و اين يك درس بزرگ است. ميرد كه هرگز زاده نشده است نمي
ديگر هاي  دست نداشتي اما بدون شك در زاده شدندر زاده شدنِ اولت 

 اگر به فكر يا احساسي پر و بال بدهي، در آن فكر يا احساس زاده. مؤثري
 اگر چيزي را بخواهي، در آن چيز، زاده. و در آن نيز خواهي مرد. شوي مي
انتخابِ زاده شدن، انتخاب مرگ . شوي و البته در آن نيز خواهي مرد مي

 بيشمار اينچنين آغازهاي  تجربه ي مرگ. از هم جدا نيستنداين دو . است
تو خود بسوي زاده شدن ميل داري پس مرگ را در آغوش . شوند مي

زاده شدن يعني رفتن به فضايي كه خود، تصورش را . خواهي گرفت
تو را به سوي زاده  ها، انديشه. اي خود، مقدماتش را مهيا نموده. اي كرده
و آنگاه كه مرگ را . تو، باعث زاده شدن توست ذهن. ميكشاندها  شدن

خالص . اما راه برگشتي نيست. شوي مي پيش روي خود ميبيني، پشيمان
اما باز در هنگام مرگ، . شدن از زاده شدن، فقط با مرگ امكان پذير است

جاي ديگر، چيز . پروراني مي تو فكر جاي ديگري ميكني، تصوير ديگري
اما . چرخد مي و باز دوباره چرخه. كني مي وسديگر و موقعيت ديگري را ه

، "آ  ". آزاد، ضد زاد است .اي هاگر آزاد شوي، در جاي خويش تثبيت گشت
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. آزاد، معناي باطنيش اين است. كند مي را منفي "زاد". حرف ضد است
زيرا آنكه زاده نشود . جاودانه است. شود نمي كسي است كه ديگر زاده ،آزاد

او چون . ياتي كه آزاد دارد فراتر از مرگ و زندگي استح. ميرد هرگز نمي
و اگر وارد شود صرفا . هستي، شركت نداردهاي  عناصر ديگر در واكنش

كند و آنگاه كه ماجرا پايان گرفت به سالمت خود  مي نقش كاتاليزور را ايفا
تاثير گذار هست . او عضو هيچ كدام از اين تركيبات نيست. كشد مي را كنار
حضوري لطيف و فرا . حضور او، حضور عنصري نيست. ضو نيستاما ع

رسد كه  نمي دستانشان به او. كنند نمي او را آلوده ها، چيز. دست است
زيرا . را داردها  اما او توانايي تجزيه يا تركيب چيز. كننداش  بتوانند آلوده

براي  "خواستن". مكرر را در خود دارندهاي  چيزها، تصويرِ زاده شدن
اما آزاد، از اين تصاوير، و از اين . در وجودشان روشن است "يزي شدنچ"

اوست كه بر . آزاد، همان جاودانه است. او فقط هست. آرزوها خالي است
گويم، آزاد شدن،  مي براي همين است كه. ، هستي يافته است"زاد"فراز 

 تو با بي ذهني، آزاد. پايان سلوك است در اين مرحله تاريك و دشوار
ديگر تصورات و . شوند مي قطعها  و خواستنها  تصويرسازي. شوي يم

با . كشانند نمي افسار گسيخته، تو را به اين طرف و آن طرفهاي  انديشه
شوي، نه  مي يابي، نرم و آرام با جريانِ زندگي همراه مي هستي، ارتباط تمام

اين و زندگي، . با آنچه كه هست هماهنگي. روي و نه كند تر ميتر  تند
در قرآن، از قول شخصي كه به بهشت خويش رسيده، . هماهنگي است

آيا جز همان مرگ اول، مرگ ديگري در . ميريم نمي آيا ما دگر". آمده است
آگاه ها  تو از جهنمِ زاده شدن. خب، معلوم است كه نه "!كار نيست؟

ين ا. بر فراز آني. نيستي "محضَرين"از . دگر در آن حضور نداري .اي هگشت
 "چيز"را  "حيات طيبه". است "حيات طيبه". حيات، حياتي دگر است
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. چون ناپاكي كه منشاء آن ذهن تاريك است بدان راه ندارد. كند نمي ناپاك
  .رسد كه ناپاكش كند نمي دستش

به خودت لطف كن و ديگر تصوير نساز، طرح نزن، اينها همه تو را به زاده 
. چه بيانديشي بايد بدنبال آن بروي به هر. دهند مي مكرر سوقهاي  شدن

سخن واضح . هر چه كه تصوير بسازي بايد خود را در آن منعكس كني
. غالب توستهاي  ي همان تصورات و انديشه نتيجه. زندگيت را ببين. است

زيرا . بيهوده به زمين و آسمان اعتراض نكن. تو خود، خالق وضع موجودي
اگر از زندگي . تو اشك نخواهند ريختنه زمين و نه آسمان هيچ كدام براي 

ات كرده، اگر به جهنم  اگر رنج تصوراتت، كالفه .اي هخسته شدات  ذهني
يك تصور ديگر . راه نجات از آن، يك فكر ديگر نيست .اي هافكار سقوط كرد

هر فكر و تصوير ديگري كه جايگزينش كني باز داستان را شروع . نيست
تو، فكرت . هاست راه، توقف تصويرسازي. و باز رنج خواهي برد. اي كرده

 اما اين مستخدم، بر تو اربابي. فكر مستخدم توست. فراتر از آني. نيستي
 خواهد مي تو را به هر سمت و سو كه. پروردگار تو شده است. كند مي
تو مستخدمِ . كشاند مي تو را به هر ماجرايي كه تصميم بگيرد. چرخاند مي

. اين حماقت است. اي تفكر م اين كار را گذاشتهو اس. اي مستخدم خود شده
انسان امروز، بايد خود را از اين بردگي . يك بردگي نامريي. بردگي است

  .   برهاند
  
  
  

  
  



 كلمات باراني     152   

  
  
  

  تمثيل مولود وارث
  

روزي ماديت و معنويت، در سرزميني دور به هم برخوردند و شب را در 
اره همچنانكه لخت و در آن شبِ آرام و پر ست. همان ناكجا بيتوته كردند

چيزي . عور به هم خيره شده بودند به فكر فرو رفتند تا چيزي بيافرينند
آنها دو مسير مختلف ! اما چگونه؟. كه در خور اين مالقات مقدس باشد

يكي روي سوي . رفتند مي آمدند و به دو جا مي به ظاهر از دو جا! داشتند
 لت و سنگيني خويش پايرفت و ديگري بر ثقا مي لطيف داشت و به ألطف

. يكي آسمان را نشانه داشت و ديگري زمين را مهد خويش داشت. فشرد مي
وزيد و ديگري چون كوهي سر به فلك  مي يكي آزاد بود و چون روح
هر دو زيبا، هر دو خواستني، اما با دو . كرد مي كشيده بر گرد خويش سماع

  !آنِ كيست؟ و از! فرزند، چگونه خواهد بود؟. رنگ و دو طبع
. من مادر اويم. فرزند هر چه باشد از آنِ منست: و چون شد، ماديت گفت

 پس با من در زمين. ريشه از من گرفته است. پستان من در دهان اوست
و اين شكل است كه تو را به . من شكل دهنده ام و تو بي شكلي. ماند مي

پس اين مادة  .خيزند مي از شكل است كه معناها بر. سوي من كشانده است
  .نوراني از آنِ منست

اين من بودم كه ذرة حيات را بر پشتم حمل . اينگونه مگو: معنويت گفت
اين نَفَس . من آوردم و من نزول كردم و من به وجودت سرازير شدم. كردم
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فرزند، هر چه . بخشد مي زندگي. دهد مي روح. كند مي من است كه بارور
اين منم كه . او از آنِ منست. ايسته نيستاو را زمين ش. باشد آسماني است

  .دهنده ام
چون نباشم فرزندي . قابليت از آنِ منست. و من گيرنده ام: ماديت گفت

تو معنويت . پس معنا و لطافتي نيز نخواهد بود. شكلي نيست. نيست
كه بر ! شناخت؟ مي اگر نبودم كه تو را .اي هخويش را از من بدست آورد

اگر من از تو حيات ! يافتي؟ مي چگونه ظهور! كرد؟ مي لطافت تو اذعان
به تمامي و اي  هتو آنچه را كه داد .اي هگرفته ام، تو نيز از من معنا گرفت

تواني هر وقت بخواهي بيايي و همبستر شوي و آنگاه  نمي .اي هلطافت گرفت
  .طلبكارانه فرزند را به آسمان بري

ته بود پس از سكوتي عميق به معنويت كه از احتجاج ماديت به خود فرو رف
حال كه نظراتمان مغاير است پس بيا داوري نزد مولود : خود آمد و گفت

همو كه هم از من و هم از تو به وفور . زنده بريم و هر چه گفت همان كنيم
  .اين فرزند است كه وارث است. همو كه سرشار از من و توست. دارد

دانم  مي و. ش را در برابر خود دارداكنون من آن فرزندم كه پدر و مادر أزلي
بي انصافي . كه انتخاب هر كدام بي ديگري، دو پاره كردن خويش است

هر دو چشمانشان مملو از لطافت . كنم بي قضاوت مي پس نگاهشان... است
  .و عشق است

. آورم، ولي هيچ حكمي در كار نيست مي برم و مي سالهاست كه آنها را
. پسندم نمي هيچكدام را قرباني ديگري. گويم نمي چيزي به نفع هيچكدام

با آنكه سكوت طوالني ام آندو را بيش از پيش نزديك نموده است ولي باز 
. هر بار خواهان حكم اند. طلبند مي كنند و حكم نمي با هر رجوع، رهايم
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 گيرم و خالص شان مي پس آخرين نگاه دوگانه را از آنها بر. ندارماي  هچار
  .كنم مي

گستراند و ماديت، زمينش را  مي معنويت، آسمانش را بر زمين: اينستنظر 
. لطيفاي  هشود و معنويت چون ماد مي ماديت، معنوي. كند مي آسماني

. جدايي در كار نيست و من بچة طالق نخواهم بود. اين، آن است و آن، اين
آنچه هست وحدت است و . دهم مي اينك به جدال هزاران سالة شما پايان

پس . راه اين است و جز اين حكمي نيست. ا ناگزير به وحدت ايدشم
آنگونه كه هر گاه به . همانگونه كه در أزل بوده ايد، عاشق و بالنده بمانيد

و آنگاه كه معنويت را نظاره گرند، . نگرند، معنويت اش بينند مي ماديت
اق ظاهر و باطن يكي است و جز اين باشد نف. ماديت لطيف آنرا در يابند

  .دارم مي و من از نفاق بر حذر. است
و . آندو از اين داوري، راضي و خشنود شدند و چون فرزند اين حكم كرد، 

. اما آنكه پريشان و خشمگين گشت، شيطان بود. درون و بيرون آرام گرفت
وحدت برايش سم . همواره طالب جدايي بوده است. او طالب جدايي است

 او سلطه اش را با فراق. منيت نيستزيرا چيزي جز . مرگ است. است
  .افكند مي
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هقَبر فَك  
  
. برده كسي است كه گردنش گير است. آزاد كردن برده است "فك رقبه"

 "فك". و در يك كالم آزاد نيست. رود مي به بيگاري .اند گريبانش گرفته
. اي هاي را آزاد كرد آيا تو تا بحال برده. رها كردن است. آزادسازي است

شايد بگويي كه دوران برده . اي مزة آزادي چشانده. اي گردني را رهانده
اي كه در  دوره. بينند نمي افسوس كه چشمانت بخوبي. داري گذشته است

عصري . پيچيده و مرئي و نامرئي استهاي  داري بريم، اوج برده مي آن بسر
ي با و بسيار. زند مي داري در هر ماجرايي موج كه بردگي و برده

آن تصوير . شوند مي هاي بردگيِ امروز به اينطرف و آنطرف كشيده ريسمان
فرهنگي، اقتصادي و هاي  بردگي. قديم را دور بيانداز و تصوير جديد را ببين

بردگيِ فكري، فرقه اي،  .اند سياسي، انسان را بشدت به بند كشيده
دگي جنسي، بر. ايدئولوژيكي، حتي بردگي ورزشي به عيان قابل رؤيت است

بردگي مواد مخدر، بردگي حزبي و تشكيالتي، بردگي بخاطر ترس از دست 
دادن چيزي يا كسي، بردگي خرافي و عقيدتي، بردگي بر اثر حرص و 

ها  حقوقي آنگاه كه تو را ميان ماده بندها و تبصرههاي  طمع، حتي بردگي
در . نيست اندازند، همگي در اين دوران مشهودند و قابل انكار مي به دام

كنند اما نتيجة كارشان برايشان  مي جهان بسياري به ظاهر آزادانه كار
بايد دست به هر كاري  .اند ها و مراكز مالي گشته بانكهاي  آنها برده. نيست

اين مراكز مالي، ديگر . بزنند تا سودهاي كالن بانكي را پرداخت نمايند
گاهي  .اند داري بزرگ بردههاي  غول. كنندة چرخ اقتصاد جهاني نيستند روان
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ربايند  مي گاه ذهن كساني را چنان. تر است داري از اين هم خطرآفرين برده
! كنند مي گيرند كه آنها خود را در خيابانها و بازارها منفجر مي و در اختيار

شوند تا خدا از آنها راضي و  مي كشند و كشته مي و با افتخار مردم را
اگر با بصيرت بنگري ! بهشتي محشور شوند هاي خشنود گردد و با حوري

قديم را رو سفيد هاي  هايي كه بردگي بردگي. بسيار خواهي ديدهاي  بردگي
جديد چيزي هاي  قديم در برابر بردگيهاي  به واقع بردگي. كرده است

  .آيد نمي نيست و به چشم
اين . گيرند مي از بردگي ذهني نشأتها  اگر نيك بنگري تمامي اين بردگي

اگر بتوان بشر امروز را از اين بردگي رها . هاست بردگي، مادر همة بردگي
بشر ناآگاه . رهايي يافته استها  كرد بدون شك از بسياري از اين بردگي

او بردة قدرت، ثروت و . باال و پايين فرقي ندارد. امروز يك بردة مجسم است
  .اند و اينها همه از بردگي ذهني نشأت گرفته. شهوت است

او از "؛ 1"فك رقبه. و ما ادريك ماالعقبه .فال اقتحم العقبه"گويد  مي قرآن
. و تو چه داني كه آن گردنة سخت كدام است. آن گردنة سخت عبور نكرد

اگر بخواهي از اين گردنة صعب العبور زندگي به . "آزاد كردن برده است
را آزاد اي  آيا تا بحال برده! سالمت گذر كني، قيمتش آزاد كردن برده است

همچنان غير قابل عبور . اي آن گردنه همچنان باقيست اگر نكرده! اي؟ كرده
اي  تو براي رسيدن به بهشت أمن و آسايش خويش بايد از گردنه. است

اين . بايد خالص كني تا خالص شوي. بايد از اين مرحله بگذري. عبور كني
در هاي  روح. اره داردآيه به اين مهم اش. كاريست كه بايد به انجام برساني

  .بند را آزاد كن
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 آيا. اين خدا واقعي نيست. شان، پرورش يافتة ذهنشان است بسياري خداي
اين دين . شان است شان، برداشت بسياري دين. تواني آنها را آزاد كني مي

بسياري زندگي شان، . تواني فطرت آشنايشان كني مي آيا. واقعي نيست
تواني تجديدحيات شان  مي آيا. واقعي نيستاين زندگي . تصوراتشان است

. كار جهان استترين  اين قيمتي. آزاد سازي. تواني آزاد كني مي آيا. كني
مجوز عبور از گردنه همين . صيد ارواح از منجالب دنيوي كار بزرگي است

بني ) ع( موسي. پيامبران الهي همگي در اين كار بوده و هستند. است
. خيل كثيري چنين كرد با حواريون و) ع(يسيع. اسرائيل را آزاد كرد

 وها  يك جامعة بدوي و وحشي را از حماقت. نيز همين كرد) ص( محمد
قصه همين . بزرگي را پروراندهاي  جاهالنه رهاند و روحهاي  پرستي بت

آزاد كن تا . آزادسازي يك اصل بزرگ است. هان تا رهيده شويرَاست، بِ
 ،اين برخوردار كردن. بدهد خواهد گرفتانسان آنچه را كه . آزاد شوي

  .برخوردارشدن از زندگي است
به زندگي . اي از بند رهانده. اي كنم؛ آيا كسي را آزاد كرده مي بار ديگر سؤال

اين نكته براي حيات تو بسيار مهم است و اال روي آن تا اين حد . اي رسانده
. باش "مخلص". اين مجوز عبور از اين مرحلة صعب است. كيد نداشتمأت

. هر فرصتي را غنيمت شمار. خالص كن تا خالص شوي. رهاننده باش
ساز آنگاه  آزاد. شود نمي آزادسازي، امتياز بزرگي است كه نصيب هر كس

زيرا پروردگارت  1"و الي ربها ناظره"خوش و خرم با پروردگارت روبرو شو 
              .2"و الي ربك المنتهي". صاحب همان روح بزرگ آزادگي است
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  عالي و اعلي
  

با دو  اتفاقاً. 1"إنً فرعونَ لَعالٍ"گويد  مي اين را قرآن. فرعون عالي است
عالي، . "الم"و ديگري  "إنً"يكي . دهد مي تأكيد هم از اين عالي بودن خبر

و آنكه از . عين قدرت است. از اسماءاهللا است. برتر است. ستفوق العاده ا
فرعون عالي . اسماءاهللا به او داده شود قدرتمند است و در آن شكي نيست

و داستان بر سر اعلي است نه بر . برترين نيست. نيست "اعلي"هست اما 
قرآن خود به اين نكته . كسي از اينكه او عالي است شكي ندارد. سر عالي

اما او اكنون . دانند كه اين اسم قدرتمند نزد اوست مي اهل ذكر. ن دارداذعا
 و. و با اين ادعا خود را وارد بازي خطرناكي كرده است. ادعاي اعلي دارد

داند كه اگر بخواهد نامش را از كسي بگيرد بايد نامي برتر را  مي خدا خوب
د موسي ع نز! اعلي نزد كيست؟. است "اعلي" و آن. به سراغش بفرستد

آيد  مي پس تنها كسي كه از پس فرعون بر. 2"انك انت االعلي". است
و از اينكه  . داند نمي هرچند خودش. زيرا برترين نزد اوست. موسي است

كند  مي اما خدا خوفش را به امن تبديل. نزد فرعون روانه شود، خوف دارد
.  "انت االعليانك " .اسم اعلي نزد توست. تو اعلي هستي! و ميگويد؛ نترس
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زيرا از اسم اعلي . خورد مي اگرهر كس ديگر نزد فرعون روانه شود شكست
 براي همين قرآن. "سماوي"است و اعلي  "ارضي"عالي . خالي است

تواند به تكبر به آسمان دست  نمي و زمين. 1"لعال في االرض"گويد  مي
چشمش . دستان مي را از اواش  نفقه. زمين همسر آسمان است. درازي كند

خشكد و در  مي .ميرد مي اگر آن بركات نازل نشوند زمين. به نزوالت اوست
. كار تمام است. كافيست اعلي به عالي زده شود. شود مي تكبر خويش غرق
و تنها . شود و موسي قدرتمندتر مي فرعون دشارژ. شود مي عالي جذب اعلي
يك بدن . ماند بدن فرعون است بدون اسم عالي مي چيزي كه باقي

موسي از . شود مي خشكيده كه براي عبرت ديگران از آب بيرون كشيده
ترين  براي همين از متواضع. از خطر تكبر آگاه است. اين قواعد با خبر است

انسان امروز تا دير نشده بايد دست از تكبر و منيت . پيامبران خداست
سراغ  يي به "اعلي"تسليم حقيقت شود و بترسد از روزي كه . بردارد

 داني آنكه با او روبرو نمي تو. فرعون وجودش بيايد و كار يكسره شود
  .  هميشه همين طور بوده است. شوي كيست و كدام اسم است مي

اين اسماء تنها مفهومي صرف نيستند، . اسماءاهللا را نزد بندگان خدا بيابيد
 بندگانشخدا اين اسماء را به . آنها را نزد زندگان جستجو كنيد .اند زنده
است و خدا ذكرش را بر هر كه  "ذي الذكر"قرآن . غافل نباش. دهد مي

. 2"اني حفيظ عليم" گويد، مي چه )ع(ببين يوسف . كند مي بخواهد نازل
الرؤف " گويد، مي چه )ص(ببين به پيامبر. حفيظ و عليم نزد اوست

 )ع(به يحيي . تويي "رحمه للعالمين". رؤوف و رحيم تويي 3"الرحيم
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، "حنيف"، "حليم"گويد  مي )ع(به ابراهيم. "سيدا و حصورا"گويد مي
اُحيِ ". "محيي"گويد؛ كلمه اهللا، روح اهللا، و مي )ع(به مسيح . "خليل"

قرآن را جستجو كن ببين اين اسماء پر قدرت و با ... "الموتي بإذن اهللا
ألسماء علم ا .اند برده مي بركت به كه إعطاء گشته و چگونه و كجا از آن بهره

هر ذكر كاربرد . كه اين نيز از الطاف ديگر قرآن است. را از قرآن بياموز
ببين، در كدام موقعيت، كدام كلمه . كاربردها را درياب. شگرف خود را دارد

  .كليد همان است. ذكر شده است
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  يكتايي و نه تنهايي
  

. اما تنها نباش. ا آفريدهمانگونه كه پروردگارت تو ر. منحصر بفرد. يكتا باش
ايندو با . تنهايي چيزي است و يكتايي چيز ديگري. تنهايي ارزش نيست
با . او با بندگانش است. خداوند يكتاست اما تنها نيست. هم يكسان نيستند

تك تك آنها . "واهللا معكم" - "ان اهللا معنا" - "هو معكم". مخلوقاتش است
. او هر آن، در كاريست. زق شان استرا. محافظ شان است. كند را اداره مي

سخن شان را . گويد او با بندگانش سخن مي. 1"كل يوم هو في شأن"
كسي كه با همه هست و بهترين تعامل را . كند اجابت شان مي. شنود مي

  .فرد است. يگانه است. او يكتاست. دارد، تنها نيست
شوري در  .چون مرگ است. بي كسي است. انزواست. اما تنهايي رنج است

تنها . كاري نيست پس ثمري هم نيست. جوشد شوقي نمي. كار نيست
به . اي را آگاه شوي بوي الوهيت گرفتهات  اگر يكتايي. يكتا باش. نباش

اين خود، . جوشي اما باز خودت هستي با همه مي. اي سرچشمه دست يافته
 و يكتايي ارزشي واال. وجودي است كه خداوند به تو ارزاني داشته است

از تشتّت خالص كرده به . رهاند ها مي فهم آن تو را از دو گانگي. الهي است
جان . گردي تو با يكتايي بر پاي خويش استوار مي. رساند وحدت مي
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. فهمِ يكتايي نجات بخش است. نوشي از چشمة خويش مي. گيري مي
يك موضوع . قيامت، بر پاي ايستاندن است. مفهومي غني از قيامت است

تك تك افراد را در بر خواهد . افتد ي است كه البته براي جمع اتفاق ميفرد
و اين فرديت توست كه سوي . و فرد يعني تو منهاي هر چيز ديگر. گرفت

آنگاه كه به رحمت، قيامت فردي را بر پا كنند و . 1"يأتينا فردا"رود  خدا مي
كسي . است او را بر پاي خويش استوار سازند، چنين كسي يك برندة واقعي

زمين و آسمان، او را پذيرفته و . دست يافته است "فوز عظيم"است كه به 
سخر لكم ما في السموات و ما في "چنين كسي معناي . در خدمت اويند

اگر ! چون تويي كجا هست؟. يابد فهمد و بركاتش را در مي را مي 2"االرض
جاي تو را  توانست بودي، هستي چيز بزرگي كم داشت و هيچ چيز نمي نمي

  !اين يكتايي است. پر كند
اما آنگاه كه با ديگران نجوشي، مراوده نداشته باشي، همواره خود را از 

و اين تنهايي، بيماري . هستي و هستان جداسازي و به انزوا روي، تو تنهايي
ترين و  و البته گاه سخت. مردگي است. ترس است. ضعف است. است

، )ع(موسي ! توان كسي را بدان دچار كرد ترين تنبيهي است كه مي مهلك
آنگاه كه سامري، گوسالة زرين را ساخت تا ! سامري را بدين بال مبتال كرد

بني اسرائيل آن را عبادت كنند، موسي او را نكشت و به صليب نكشيد، 
يعني برو كه ديگر براي تو تماسي در كار . دچار كرد 3"ال مساس"بلكه به 
برو و در اين تنهايي ! تو را با اصل هستي قطع كردمبرو كه ارتباط ! نيست

و اينچنين بود كه ! شوي مجازات مي "ال مساس"تو با تنبيه ! مهلك بپوس
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عجب گنديدنِ در ! عجب نابودي بدفرجامي. سامري محو و نابود گشت
  !خويشي

زيرا چنين چيزي خالف مسير . انزوا و انزواطلبي، گنديدن در خويش است
جز اين باشد . پوياست. تي با ارتباطات خويش زنده استهس. هستي است

كساني كه همواره تنهايي را . آور است و ناهماهنگي رنج. ناهماهنگي است
آنها . گويند از شعور متعالي خاليند خواستارند و تنهايي را مدح و ثنا مي

. خوانند خبرند پس تنهايي را به پناه مي از زندگي كردن بي. بيمارند
نند ارتباطي سازنده بر قرار كنند پس به قبرستان تنهايي فرار توا نمي
. گيرد، مخرب است تنهايي جز در مواردي كه آگاهانه صورت مي. كنند مي

اين ترس است كه تو را به . واكنش انسان ضعيف است. نشانة ترس است
كره شمالي از . آورد و انزوا، بركت را برده، بدبختي مي. انزوا كشانده است

او اگر . او ترس دارد پس منزوي است. ترين كشورهاي جهان است ختبدب
چنين ! كند هاي در آسمانش را بازرسي بدني مي بتواند حتي گنجشك

پس در ترس و . تواند با جهان مراودة سازنده داشته باشد تفكري نمي
اي  همه چيز،اي  ترس و تنهايي يعني خداحافظ. پوسد تنهايي خويش مي

  .و اين يعني مردگي. بالندگياي  حيات،اي  جهان،
دهي و  همواره چيزي مي. رود روند حيات، با تعامل و ارتباط به پيش مي

آن به آن همين اتفاق . چرخة زندگي اينگونه است. گيري چيزي مي
و اين . شوند ها در ارتباط با هم همواره شارژ و دشارژ مي انسان. افتد مي

دمي را باال برده و باعث سرخوشي ظرفيت آ. بده و بستان است. خوب است
اگر قرار است از . از ارتباط و تعامل نترس. حيات همين است. شود مي

شور زندگي داشته باش حتي اگر بداني بيش . چيزي بترسي از انزوا بترس
عرفان آن نيست كه از همه بِبري و با . از ساعتي از عمرت باقي نمانده است
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. ترسي و از اين و آن به خلوت فرار كنيخلق بيگانه شوي، از ماجراها ب
عرفان، شناخت هستي است و . چنين عرفاني هيچگاه زاده نشده است
و انسان با معرفت، اينگونه . شود شناخت هستي با رابطه با آن حاصل مي

بياد داشته باش وقتي با خدايي تنها . گردد است كه تأثيرگذاري شگرف مي
  .نيستي
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  شنياي
  

و ندا دادي كه  1"بيني نمي هرگز مرا"، كه گفتي "حضرت ناديدني"اي 
را آنچنان كه ها  اي ده تا ديدني ، ما را ديده2"كنند نمي دركشها  ديده"

  .هست ببينيم
تو "كه ديدار را قطعي دانستي و بانگ برآوردي كه  "حضرت ديدني"اي   و

و خرم به  خوش"و وعده دادي كه  3"مالقاتش خواهي نمود قطعاً
، به ما بياموز كه چگونه رهسپار ناديدني 4"پروردگارش نظر خواهد داشت

  .شويم
يي و بازخواست نشوي و آنچه  "ال يسئل عنه"كه  "حضرت آزادي"اي 

آنچه بخواهي . 6"لما يريد" يي و 5"فعل لما يشاءي". بخواهي انجام دهي
ايم و از آن دور  هما قدر آزادي را ندانست. تثبيت كني و آنچه نخواهي محو

                                                 
 143 - اعراف 1
 103 - انعام 2
  6 - انشقاق 3
 23 -قيامت 4
 18 -حج 5
 14 -حج 6
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كه نعماتت شمارش نشود و رحمتت محدود نگردد  "حضرت بي پاياني"اي 
اي   .است 1"ما نفدت"كلماتت پايان نپذيرد كه . است "ال تعد و ال تحصي"ه ك
  .كه زماني برايت متصور نيست ما را اسير زمان نپسنداي  

افسرده و مأيوس نباشيد كه من همه "كه گفتي  "حضرت مهرباني"اي 
چه نيك . ، ما را از حماقت گناه و گناه پروري برهان2"گناهان راخواهم بخشيد

چشمان . كه با تو هيچ گناهي وجود ندارد و اين يك افسانه استدانم  نيك مي
  !گردد؟ پاك تو كجا به گناه آلوده مي

ما حريصان . بي تعلقي و رها. كه به چيزت نياز نيست "حضرت بي نيازي"اي 
  .را بي تعلقي و رهائي بياموز

پسندي  مي ما را بي آرزو كن تا آنچه را كه تو "حضرت بي آرزويي"اي 
  .اي به شادي بر گيريم م و آنچه را كه تو تقدير نمودهبپسندي

ها و زمين را  كه از همه چيز آگاهي و غيب آسمان "حضرت دانايي"اي 
حماقت را محو كن و حكمت را جايگزين . ميداني، جهالت را از وجود ما بزداي

  .نما
ا ما ر. ما خوابيم. ، ما زندگي نداريم و ندانيم"حضرت زنده و زندگي بخش"اي 

ما را زندگي بخش تا زندگي را . اي از قبرهايمان برانگيز همانطور كه وعده داده
  .آنچنان كه هست زندگي كنيم

كه جز تو خدايي نيست، توآن پادشاهي كه هر لباسي بر اي  خداي يگانهاي   و
پس . چه آشكار و چه پنهان. ايم دست تو را همه جا ديده. تن كني باز هماني

  .كنتر  هر دم در وجودمان ناب ش رامعرفت از خوي
  

                                                 
  27 -لقمان 1
 53 - زمر 2
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  انديشة درست
  

انديشة . هاست، نه پذيرش قالب يكي از آنها انديشة درست، رهايي از انديشه
انديشة درست، . هاست رد همة قالب. بي قالبي است. درست، قالب نيست

. انديشة بي آزاري است. رها از بدخواهي است. رها از كام خواهي و آز است
انديشة درست، بر فراز . تا محو آنهاستها  ، مشاهدة انديشهانديشة درست
 "خرد"انديشة درست، كار . هيچكدام از آنها نيست. هاست همة انديشه

انديشة . پروازش در آسماني ديگر است. است و خردمند بر فراز متفكر است
اينها همه مادون . آيين نامه و مقررات نيست درست، آزاد است و واضعِ

نه در بند است و نه . اليتناهي است انديشة درست، وصلِ. اند ستانديشة در
انديشة درست، . تر از زمين و آسمان است پهنايش وسيع. كند در بند مي

انديشة درست، مشاهدة ناب است، . همان بهشت است، راحت جان است
انديشة درست، . آگاه شدن و گذشتن است. مشاهدة بي قضاوت است

انديشة  .رام بودن و پذيرش جريان هستي است. انديشة بي تعلقي است
تصويرسازي انديشة درست، . درست، تسليم است در هر آن و هر حال

محو . پذيرش كل است. تجربه سازي نيست. تركيب سازي نيست. نيست
. بودنِ در فرادست است. انديشة درست همان عشق است. در كل است

اي  هر چهار چوبه. ر نيستپذي هكامل چهارچوب. انديشة درست، كامل است
حيات در انديشة . بايد رو سوي اين انديشه داشت. برايش نقص است
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همان انديشة . انديشة درست، انديشة خداست. درست محدوديت است
گشايندة هر . انديشة درست، آزادپرور است. بودن، اينجاست. متعالي است

بن . آفريند ميانديشة درست، خفقان ن. عين رهايي است. غل و زنجير است
فكر ريشه در . زيرا انديشة درست، از جنس فكر نيست. بست زا نيست

 "حال"اما انديشة درست، در . بازي با تصور و تصديق است. گذشته دارد
انديشة . كند را درك نمي "حال"زيرا ذهن، . پس فراتر از ذهن است. است

مغز . خرَدنداولي االلباب، صاحبان . است "اولي االلباب"درست از آنِ 
، "اولي االلباب"در قرآن؛ آياتي است براي . خورند و پوست خور نيستند

آيات اولي االلباب براي متفكرين . همچنانكه آياتي است ويژة متفكرين
... آنها آيات خود را دارند . نشينند متفكرين بر سر اين سفره نمي. نيست

  .آمديآنگاه كه مغز خور شدي به سفرة اولي االلباب خوش 
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