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پيشگفتار
به نام حضرت دوست که هرچه داريم از اوست.
منّت خداي را عزّ و جلّ ،که طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد
نعمت .هر نفَسي که فرو ميرود ممدّ حيات است و چون برآيد مفرح ذات .پس
در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب.
در طول زندگي امور فراواني هست که بايستي توسطط مطا انجطام گيطرد .فهطم
اينكه کدام کار اولويت بيشتري دارد ،موضوعي است که متاسطفانه هرگطز بطه آن
فكر نميکنيم.
اين يك سؤال بسيار مهم است که چرا ما آدمها آنگونطه کطه بايطد کارهطا را
انجام نميدهيم؟
متأسفانه ما انسانها با محطدوديتها مواجطه هسطتيم و بطاالخره يطاد ميگيطريم
آنچه مردم انجام ميدهند قابل پيش بيني است .بايد ياد بگيطريم کطه مطا محصطول
محيط پيرامون خود هستيم.
کو آن کسي که کار را براي خدا کند بهجاي بي وفايي مردم ،وفا کند
هرچند خَلق سنگ مالمت بر او زنند بهجاي سنگ نيمهشب براو دعا کند
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وقتي مردم مشكالتشان را به شما ميگويند ،آنچه فكر ميکنند چالش اصطلي
آنها است؛ درواقع اين چنين نيست .بايد بدانيد براي هر مشطكلي راه حلطي وجطود
دارد.
گر تو خواهي پسازاينزندگي ساده کن بايد اول کمك از مردم افتاده کني
خويش تسليم به تقسيم فرستاده کنيبشنوايننكته که خود را زغم آزادهکني
شايد مشكلي نداريم و فقط فكطر مطيکنيم کطه مشطكل داريطم و نتيجطه اينكطه
مشكلي درکار نيست .شما فكر ميکنيطد کطه مشطكل وجطود دارد ،مشطكالت مطا
چيزهايي هستند که در درون خود داريم و اگطر بتطوانيم چيزهطايي را کطه مشطكل
ميناميم شناسايي کنيم و تشخيص دهيم ،ديگر مسأله حل شده و ميتطوان گفطت
که ديگر مشكل نداريم.
علت عاشق ز علتها جداست

عشق اسطرالب اسرار خداست

عشقهايي کز پي رنگي بود

عشق نبود عاقبت ننگي بود
(موالنا)

براي برطرف کردن هر مشكل در ابتدا بايد يطاد بگيطريم کطه شطرطي نباشطيم.
بيشتر وقتها ما از زبان بهعنوان يك مكانيزم دفاعي استفاده مطيکنيم تطا خطود را
در حاشيه امنيت قرار دهيم؛ بهططور مثطال وقتطي از افطراد سطؤال مطيکنيم :اوضطاع
چطور است؟ غالباَ پاسخ ميدهند که همهچيز مرتب است يا ميگويند که خطوب
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و بر وفق مراد نيست؛ اگر شما ميخواهيد آنها را مجبور به صداقت کنيد بايطد بطا
آنها به زبان ديگري صحبت کنيد .بهراستي چرا ما انسانها با خودمطان و ديگطران
صادق نيستيم؟
اين جهان کوهست و فعل ما ندا

سوي ما آيد نداها را صدا

به درونتان رجوع کنيد و از خود بپرسيد که چه چيزي را ميداند و چه چيزي
را نميداند .گوش دادن به قلبتان همان روشي است که راه حل معنوي مشطكالت
را نشان ميدهد ،پس بايطد بپذيريطد کطه گطاهي آسطيبپطذير باشطيد و وقتطي ايطن
واقعيت را پذيرفتيد .همهچيز در زندگيتان دچار تغييطر ميشطود و ايطن فرصطت را
مييابيد که هويّت حقيقي زندگي خود را ببينيد«.بايد حرکت کرد :شروع»
تا چيزي حرکت نكند هيچ اتفطاقي نميافتطد؛ حرکطت عامطل همطهچيز اسطت.
زندگي خودتان را بكنيد اما بگذاريد تا وجودتطان و فضطاي زنطدگيتان از حضطور
خداوند و عشطق بطه او سرشطار گطردد ،تسطليم خداونطد و در خطدمت او و تحطت
اختيارش باشيد .کار ،پول ،جاه طلبي .اينها چيزهايي است کطه مطا خطود را پشطت
آنها پنهان کردهايم .مردم ميترسند عاشق کسي بشوند زيرا فكطر ميکننطد روزي
آن را از دست خواهند داد .بايد همهچيز را و همه کس را دوست داشته باشيم تطا
جاودانه شويم.
محسن بهشتي پور
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مقدمه
براي ايجاد عشق و عالقه در زندگي و بهبطوديِ رابططه و لطذت بطردن از رابططه بطا
ديگران بايد در ابتدا چيزهايي بياموزيم:
.1

زندگي کردن براي يك هدف واال

.2

يافتن نيروهاي دروني خود

.3

غلبه بر شكستهاي فردي

.4

گرفتن تصميمهاي حياتي

.5

جوهر زندگي از همان باورهايي نشأت ميگيرد کطه بعطدها تحقطق پيطدا

ميکند.
اي خدا توفيقت را آنچنان شامل حال ما فرما که به نشسطتن در زيطر درخطت
خلقت و به سير و سياحت در شاخ و برگ آن قناعت نورزيم .وظيفطه بشناسطيم و
در آن راه گططام بططرداريم .راهططي پرسططنگالخ و تاري طك و مخططالف خودپرسططتي و
تمايالت حيواني ،اما بطه سطوي حطق و حقيقطت .تضطادهايي کطه در فهطم و درك
آدمي از جهان در ذهن بهوجود ميآيطد .بايطد خطود ،راهطي در حيطرت و تعظطيم
بيشتر ما به بارگاه الهي باشد .انسطانِ آگطاه بايطد متوجطه شطود کطه زنطدگاني بطراي
آموزش از راه «خوب ديدن ،خوب شنيدن ،خطوب تحليطل کطردن و خطوب بيطان
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کردن» است و در اين راه تا به حرکت و کوشش درنياييم چيطزي اتفطاق نخواهطد
افتاد.
جمله عالم زين سبب گمراه شد

کم کسي ز ابدال حق آگاه شد

براي اين مهم ميبايست انسان با دو علم اخالق اسالمي و سلوك عملي آشنا
شود و تفاوت عظطيم آن دو را خطوب درك کنطد .بطراي ايطن منظطور آشطنايي بطا
بزرگاني چون :امام محمد غزالي ،موالنا ،عزالدين نسفي ،ميرزا جواد آقاي ملكي
تبريزي ،خواجه نصيرالدين طوسي ،مطال صطدرا و ديگطر علمطاي اخطالق اسطالمي
ضروري است  .همچنين بطا مفطاهيمي چطون :توکطل  ،تقطوا  ،توبطه و شطكر کطه از
ارکان اخالق دينياند آشنا شطود و مطلقطاد در اخطالق غيطر دينطي سطمت و محلطي
ندارند و بايد با تعمق در آيات الهطي و روايطات دينطي کشطف و تبيطين گردنطد و
براي برپا کردن بناي اخالق ديني بهکار گرفتطه شطوند .بيسطبب نبطود کطه محمطد
غزالي در قرن پنجم هجري به احياء علوم دين همت گماشت و مهمتطرين علطم را
که «علم اخالق» باشد ،حيات مجدد بخشيد و فلسفه و فقه و کالم را در پاي آنهطا
قرباني کرد .او نيك دريافته بطود کطه نطه علطم اخطالق مسطلمانان و نطه خلقيطات و
افعالشان اسالمي است .در کالم طعنه زد و بر فقه خرده گرفطت کطه چطرا چنطدين
فربه شدهاند و دلربايي ميکنند تا اخالق را از رونق بيفكنند .سلوك زاهدانطة وي
را «موالنا جالل الدين» با سلوك عاشقانه خود تكميل کرد و دست زاهدِ عاقبطت
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طلب را در دست عاشقدلير نهاد تا وي را چو برق همپاي هوا کنطد و از سسطتي و
ماندگي برهاند.
ترس مويي نيست اندر پيش عشق جمله قرباناند اندر کيش عشق
زاهد با ترس ميتازد به پا

عاشقان پرانتر از برق و هوا

بندگي خداي را چنان بهجاي آور کطه گويطا او را ميبينطي ،اگرچطه او ديطده
نميشود ،وليكن او تو را ميبيند .غافلترينِ مردم کسطي اسطت کطه از دگرگطوني
دنيا و احوال خود اندرز نگيرد.
اي دل دمي بيدار شو

مستي مكن هوشيار شو

موال اميرالمؤمنين علي(ع) ميفرمايند« :من نه از شطوق بهشطت و نطه از خطوف
جهنم خداي را ستايش مطيکنم بلكطه وقتطي عظمطت او را بقطدر اسطتطاعت خطود
مططيبينم ،او را سططزاوار سططتايش و پرسططتش مططي دانططم و بنططدگياش را بططه جططان
خريدارم».
از عبادت نميتوان اهلل شد

ميتوانم موسيکليماهللشد

خداوند زيباست؛ براي رسيدن به خدا در هر لحظه و هر مكان ،هر چيزي کطه
الزم داشته باشيد در اختيار شماست .اين شما هستيد که تصميم ميگيريد چططور
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از آنها استفاده کنيد .در انتظار چيزي نباشطيد ،همطهچيزهمينجا اسطت« .در لحظطه
زندگي کنيد» .در مورد عبادت بايد گفت :مرد خدا آن است که بتوانطد بنشطيند و
به چيزي فكر نكند و در هنگام عبادت فكر را آزاد کند .اينكه بتطواني بطه چيطزي
فكر نكني خود عبادت است .خدايا! تنها ايطن تطويي کطه ميدانطي صطالح مطن در
چيست؛ پس براي من آنچه را صالح ميداني انتخاب کن .شايد دوستانمان ،ما را
ترك کنند و خويشانمان از ما دوري جوينطد ،امطا هميشطه يطك نفطر بطه مطا عشطق
ميورزد و «او خداست» .با عشق به او زندگي کنيد ،خدا تمامي هستي را دوسطت
دارد و به تمامي هستي عشق ميورزد .عشق يعني خدا و خدا يعني عشق.
از صداي سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري که در اين گنبد دوار بماند
از او به اين خاطر که شعلة عشطقش را در قلبتطان فطروزان کطرده اسطت تشطكر
کنيد و بگذاريد بيشتر زبانه بكشد ،تا جايي که نفْس شطما را بسطوزاند و هيچچيطز
ديگر جز خدا در وجودتان باقي نماند .براي سطاخته شطدن رنگطينکمطان ،هطم بطه
آفتاب و هم به باران نياز است .همينطور براي اينكه زندگي واقعاد زيبطا و دلپطذير
شود ،هم به شادي و هم به غم نياز است .اگر دلي را شاد کنطيم و آسطايش کسطي
را بيشطتر کطرده باشطيم و يطا قلبطي را اميطدوارتر کطرده باشطيم ،آن روز را بطه هططدر
ندادهايم .کساني که زيباترين دوستيها را دارند هم آنهايي هسطتند کطه بطراي آن
دوستي ،ارزش بسيار قائل بودهاند و کساني که زنطدگيهاي پرتحطرك را سطپري
ميکنند آنهايي هستند که همواره قدر نعمتهاي زندگي را بطهخطوبي دانسطتهاند.
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اگر به سوگ آن چيزهايي نشستهايد که ميخواستيد و بهدست نياورديد بطه تمطام
آن چيزهايي بيانديشيد که نميخواستيد و بهدست هم نياورديطد بدانيطد کطه همطه
چيز را از دست دادهايد« .در هر چيزي يك جنبه مثبطت وجطود دارد» .هميشطه بطه
ياد داشته باشطيد کطه خواسطتن از دانسطتن جطدا نيسطت پطس بايطد بدانيطد کطه چطه
ميخواهيد.
اين بنده نداند که چه ميبايد خواست داننده تويي هر آنچه خواهي آن ده
ما بايد خوشايندي و ناخوشايندي را کنار بگذاريم تطا همطهچيز روشطن شطود.
اگر حرفزدن و فكرکردن را متوقف کنيد ،هيچچيز نيست کطه نتوانيطد بفهميطد.
نفسانيات پنجگانه شطامل :خشطم ،طمطع ،شطهوت ،وابسطتگي بيدليطل بطه چيزهطا و
خودستايي باعث ميشوند که ذهن قوي شود و کنترل روح را به عهده بگيطرد تطا
شما را دور از خدا نگاه دارد و کنترل بر اين پنج نفسانيات ،کنترل روح اسطت بطر
ذهن ،که شما را بطه او کمطال ميبطرد .بايطد بيطاموزيم کطه هوشطياري« ،آگطاهي
معنوي» خود را تحت هطر شطرايط و در هطر تجربطهاي حاضطر بطداريم .دوم اينكطه
بهعنوان يك ابزار و مجرا عمل کنيم تا از طريق آن روح بتوانطد بطه جهطان بيطرون
راه يابد.
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تكنيكهايي براي كسب ثروت
شما ميگوييد من هيچ وقت پولدار نخواهم شد ،زيرا تحصيالت خوبي نداشطتهام
ولي من افراد تحصيل کردهاي را ميشناسم که هميشه جيبشان خالي بوده است و
يططا بططالعكس مططردم کططمسططوادي کططه ططروتهططاي افسططانهاي داشططتهاند .بططراي پططول
درآوردن يا جمع کردن آن ،بايد بتوانيد با آن راحت باشيد .اگطر نتوانيطد بطا پطول
احساس راحتي کنيد هوشيارانه يا ناهوشيارانه ترتيب از دسطت دادن آن را فطراهم
ميکنيد .براي روتمند بودن بايد نسطبت بطه روتمنطدان ديگطر احسطاس خطوب و
مثبت داشته باشيد .اگر قبول موفقيت براي شما تشويش و ناراحتي به دنبال بياورد
هميشه خود را دور از موفقيتها نگطاه خواهيطد داشطت .پزشطكان ،خطود از انطواع
بيماريهططا رنططج مططيبرنططد زيططرا آنهططا زنططدگي خططود را در اطططراف مططردم بيمططار
ميگذرانند ،فقرا دوستان فقير و اغنيا دوسطتان غنطي دارنطد ،افطراد موفطق دوسطتان
موفق دارند و الي آخر .بنابراين اگر براي تغيير زندگي خود مصمم هستيد ،بطراي
تغيير محيط خود نيز مصمم شويد .با هر فردي که دوستي کنطيم اخطالق او بطر مطا
تأ ير ميگذارد .ما جزئي از دنياي روزمرة خود هستيم ،خيليها فقر را به معنويطت
ربط ميدهند و معتقدند که فقطر از پرهيزگطاري اسطت؛ درحطالي کطه کتابهطاي
ديني ما را به دستگيري از فقرا تشويق ميکند نه به ملحطق شطدن بطه آنهطا .بعضطي
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ازمردم گويي بخشندگي را وارونه درك کردهاند ،آنهطا فكطر ميکننطد کطه اگطر
دوستشان را بهخاطر زشت بودن او نميبخشند اين مشكل دوست آنها است.
موسي عرض کرد« :خداوندا چرا روزي ميدهي احمقان را و محروم
ميکني عاقالن را .خطاب آمد :به جهت آنكه عاقل بداند در تحصيل رزق و
روزي حيله و مكر نيست».

براي بهبود وضعيت مالي ميتوان از تكنيك هاي ذيل استففاد
نمود:
.1

براي کسب روت نياز به تصميمگيري وجود دارد ،بايد خود را متعهطد

به انجام تالشهاي الزم در اين زمينه کنيد ،اما اين تالش بايد با نگرش مناسطب و
نظام باورهاي صحيح همراه و همزمان باشد.
.2

اول پس انداز کنيد ،بعد خر کنيد؛ فقرا به عكس عمل ميکنند.

.3

به مشاهده افراد روتمند بپردازيد؛ ببينيد که چه فرقطي بطين شطما و آنهطا

وجود دارد .نكات مثبت و جالب آنها را جذب کنيد و واقطعبطين باشطيد و سطپس
نسبت به انتخاب يك الگو اقدام نماييد.
.4

از ديگران کمك بخواهيد .وقتي مردم ببينند که شطما بطراي کمطك بطه

خود مصمم هستيد آنها نيز براي کمك به شما بسيار مستعد ميشوند.

www.takbook.com

08

وقت طرب

.5

مدام براي خود خاطر نشان کنيد که شايسته روت هستيد.

.6

گاه و بيگاه براي خود پول خر کنيد .وقتطي شطما از پطولي کطه داريطد

لذت ميبريد انگيزهاي براي پولسازي بيشتر پيدا ميکنيد ،ولي مواظب باشيد کطه
به چه قيمتي و با چه هدفي ميخواهيد پولدار شويد.
.7

نقشه بريزيد و هدفگذاري کنيد و بطراي هطدف خطود نقشطهاي مطدوّن

تهيه نماييد.
.8

پيوسته در جهت تعميم و ترميم نظام باورهاي خود بكوشيد.

.9

به سه دليل زير هميشه مقداري پول همراه خود داشته باشيد:

الف) احساس روت بيشتر ميکنيد.
ب) به پول داشتن عادت ميکنيد.
) اعتماد به نفس بيشتر پيدا ميکنيد .همچنين بدين ترتيب ترس از خر کطردن
پول را از دست ميدهيد زيرا براي روتمند شدن حائز اهميت است.
پولسازي واقعي تنها زماني شروع ميشود که کارکردن بطهخطاطر پطول کنطار
گذاشته شطود و توجطه داشطته باشطيد کطه برنطدة مسطابقه هيچگطاه بطه تطابلوي
امتيازات حين بازي نگاه نميکند .
تمام دارايي ما اين لحظطه اسطت ،ميطزان آرامطش ذهطن و کطارايي فطردي مطا
براساس ميطزان توانطايي مطا بطراي زيسطتن در لحظطة حطال مشطخص ميشطود.
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صرف نظر از آنچه که ديروز اتفاق افتاده است و آنچه که ممكن است فردا
اتفاق بيفتد« .اکنون جايي است که شما در آن ايستادهايد».
تكنيكهاي شاد زيسفن
.1

تمرکز :کليد شادي و خرسندي متمرکطز سطاختن ذهطن بطر لحظطه حطال

است .کودکان بهطور دائم خود را درلحظطة حطال غطرق ميکننطد ،وقتطي بطزرگ
ميشويم هنر فكر کردن و نگران بودنِ همزمان را فرا ميگيطريم .هرگطاه زنطدگي
ميکنيم ترس را از ذهن خود مطيرانيم .شطما فقطط زمطاني در معطرض ترسهطاي
شديد قرار ميگيريد که بيحرکت باشيد و درست در همان لحظه که وارد عمل
ميشويد و واقعاد کاري انجام ميدهيد ،ترسها فروکش ميکنند .زيستن در حطال
به معناي حرکت کردن بطدون تطرس از عواقطب اسطت .بطه معنطاي تطالش کطردن
بهخاطر مشغول بودن نفس است بدون نگراني از اينكه آيا ايطن تطالش بطه پطاداش
منصفانه منتهي ميشود يا نه.
وقتي عمل ناپسندي عادت شود ،کنار آمطدن بطا آن مشطكل اسطت ،امطا وقتطي
بخواهيم رفتارهاي جديدي به ايطن عطادت اضطافه کنطيم ،آگطاه ميشطويم کطه بطه
زحمتش نميارزد .قسمت مهمي از زندگي اين است که با موقعيتها چانه بزنيم.
اگر به گذشتههاي بد فكر کنيم ،نااميدي ما را فلج ميکند و اگطر بطه گذشطتههاي
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خططوب فكططر کنططيم دچططار غططرور ميشططويم و خططود از آنچططه ک طه هسططتيم دانططاتر
ميپنداريم «در لحظه زندگي کردن را هرچه زودتر ياد بگيريد».
مردِ يگانه را سرِعشق ميانه نيست

عشق ميانه درخور مرد يگانه نيست

يا عشق ،يا مالمت ،يا راه عافيت

جز جان مرد ،تير بال را نشانهنيست

هرکاري ،کار خود شماست امطا رازي وجطود دارد .هرگطز بطه عطادت اجطازه
ندهيد که بر حرکاتتان فرمانروايي کند .خودخواهي باعث از بطين رفطتن کارهطاي
خير ميشود .حقيقت چيزي نيست که به ما يقين عطا کنطد و يطا مطا را از ديگطران
برتر سازد؛ حقيقت آن چيزي است که مطا را بطه آگطاهي ميرسطاند و آگطاهي در
لحظه زندگي کردن است.
ما بايد در روابطمان تا حدي معلول و تا حدي علت شويم ،البته دانسته و به
عمد ،بايد بدانيم که در اين لحظة خاص ما علت واقع شدهايم يا معلول؟
تأ يرگذاريم يا تأ ير پذيرنده؟ در واقع معلول بودن منفي و علت بودن مثبت است
و روح منشأ علت است .معلول بودن بد نيست مشروط بر اينكه ميزان تأ ير
پذيري تحت کنترل درآيد .سر زندگي از عوامل بسيار مؤ ر در امر انعكاس و
تأ يرگذاري دارد .عيسي(ع) فرمود« :پشت هر خنده گريهاي و پشت هر گريه
خندهاي است» .سعي کنيد در لحظه زندگي کنيد نه در گذشته و نه در آينده.
خردمند کسي است که وقتي مجبور شود ،بتواند موقعيتش را ترك کند .اشياء
انرژي خاص خود را دارند؛ وقتي مورد استفاده قرار نميگيرند مانند آب راکدي
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ميباشند .بايد دقت کنيد و اجازه بدهيد که انرژي آزادانه حرکت کند .اگر
اشياء کهنه را نگه داريد اشياء جديد جايي براي خود پيدا نخواهند کرد «قانون
خالء» .هر يك از ما موظف به خلق يك ا ر هنري هستيم ،اين نقطة مرکزي
حيات ماست .در طريقت معنوي خود ،نبايد منتظر الهامات باشيم ،تنها حامي ما
بايد ايمانمان باشد و اين واضح است ،اگر هيچ کار خوبي نكردهايد پس انتظار
پاداش را نداشته باشيد و پاداش را رد کنيد .اگر بر ترس خود غلبه کنيد ،گامي
بزرگ در راه آزادي خود برداشتهايد.
.2

بخشش :کساني را که به حقوق شما تجطاوز کردهانطد عفطو کنيطد ،زيطرا

اين راه به شاد زيستن شما کمك شاياني خواهد کطرد .بخشطش واقعطي فرامطوش
کردن و بيرون ريختن تمامي کدورتهاست .اگر بخشيدن ديگران مشكل اسطت
بخشيدن خود بهمراتب مشكلتراست .علت بيماري بسياري از افراد آن است که
آنها خود را اليق تندرستي نميدانند .نگهداشتن يك ذهن سالم مانند نگطهداشطتن
يك جسم سالم احتيا به تالش فراوان دارد اما به زحمتش ميارزد.
کارانتزاکيس ميگويد« :قلم و رنگ در اختيار شطما اسطت؛ بهشطت را نقاشطي
کنيد و بعد وارد آن شويد».
.3

تغيير ذهنيت با تفكر مثبت :براي شادتر بودن و براي بهرهبطرداري بيشطتر

از زندگي نبايد دنيا را تغيير دهيد ،بلكه اول بايد خودتطان را تغييطر دهيطد .هميشطه
پلة اول و آخر ،خودِ تو هسطتي «ذهطن آدمطي» .بشطر هميشطه بطه سطمت چيزهطايي

www.takbook.com

22

وقت طرب

کشيده ميشود که غالباَ به آن ميانديشد .هيچوقت بطه خودتطان گفتطهايطد« :مطن
نبايد فراموش کنم که »...و بعد همان چيطز را فرامطوش کطرده باشطيد؟ ذهطن شطما
نميتواند از فراموش کردن بگريزد .اما اگر فكر شما اين باشد که «من بايطد يطادم
بماند که »...آنگاه همان ذهن اين بار به طرف به ياد داشتن حرکت خواهد کرد،
اگر ما در انتخاب و يطا جطايگزيني صطحيح واژههطا در ذهطن خطود اقطدام نمطاييم؛
بهطور مثال به جاي گفتنِ« :داد نزن»؛ مطيتطوانيم بگطوييم« :لطفطاد سطاکت بطاش» و
بهجاي گفتن« :غذا را روي لباست نريز»؛ ميتوانيم بگوييم« :وقتي غذا ميخطوري
مواظب باش» انديشة ذهن ها مثبتگرا خواهد شد؛ بطهطور مثطال تنطيسبطازي کطه
مهمتططرين مسططابقات را ميبططرد مططيگويططد« :مططن ايططن امتيططاز الزم را دارم» و آنكططه
ميبازد تفكرش اين است که بهتر است اين امتياز را از دست ندهم .تفكطر مثبطت
سازنده است زيرا دارندگان اين نوع تفكر ،به آنچه کطه مطلطوب آنهاسطت فكطر
ميکنند و آنگاه الزاما بهسوي اين هدف کشيده ميشوند.
ما بايد تمام توان خود را صرف تداوم انديشههاي مثبت کنيم زيرا تنها به ايطن
ترتيب ميتوانيم شاد زيستن خود را تضمين کنيم .ارتباط ذهن و جسطم بطه حطدي
است که اگر بهعنوان مثطال مطا قصطد اجتنطاب از چيطزي را داشطته باشطيم ذهطن
ناهوشيار ما اغلب ترتيب اين کار را برايمان ميدهد .بطراي سطالم بطودن و انطرژي
داشتن الزم است که هيجانهاي مثبت خطود را حفطک کنطيم ،بطه بيطان احساسطات
خود بپردازيم وخود را سزاوار تندرستي و سالمتي بدانيم .اگر از ترس و خشطم و
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هيجانهاي برزبان نيامده اشباع شدهايد ذهن شما همين تطرس و خشطم و هيجطان-
هاي سرکوب شده را منعكس خواهد ساخت.
«بيماري ذهن به بيماري جسم تبديل ميشود»

www.takbook.com

24

وقت طرب

.4

تفكر روي هدف :هميشه به آنچطه کطه ميخواهيطد فكطر کنيطد ،اگطر از

ماشيننويسي که قادر است در هردقيقه  08کلمه را ماشين کند بخواهيد که جطاي
حططروف را روي ماشططين تحريططر بططه شططما نشططان دهططد او را حسططابي بططه زحمططت
انداختهايد ،ولي ميتواند با چشم بسطته و بطا اسطتفاده از ضطمير ناهوشطيار خطود در
هر انيه پنج حرف را ماشين کند اما با ضمير هوشيار خود حتي نميتوانطد ترتيطب
قرار گرفتن حروف را مشطخص کنطد ،همانگونطه کطه ضطمير هوشطيار سرچشطمة
انديشه است ذهن ناهوشيار سرچشمة قدرت است ،بياييد بپذيريم کطه مطا هطر روز
از طريق افكار خود برنامههاي تطازهاي بطه ضطمير ناهوشطيار خطود مطيدهيم ،پطس
مواظب افكار خود باشيم ،هدف خطود را بطهدسطت آمطده تصطور کنيطد تطا ضطمير
ناهوشيار شما ترتيب رسيدن به آن را فراهم کند.
پس اگر مدام به ضميرناهوشيار خود اين برنامه را بدهيد کطه مطن همطهچيز را
بهياد ميآورم آن وقت است که شطاهد بهبطودي محسطوس يطادآوريهطاي خطود
خواهيد بود .زيرا به اين ترتيب شما به گونه اي ناهوشيار انتظار بهياد آوري نامهطا
و شمارهها را داريد و به طور روزافزون نيز به آن دست خواهيد يافت.
آلبرت انيشتن ميگويد« :توانايي او براي کودكگونه بودن به او کمك کرد
تا به غولي در ميان انديشمندان تبديل شود» .اگر قادر باشيم که خود را کطامالَ در
مجسطم کنطيم ،آنگطاه
ّ
يك منظرة تخيلي طبيعطت؛ بطهططور مثطال در سطاحل دريطا
ميتوانيم آن آسودگي دلپذير را بهدست آوريم ،چطه توانطايي ارزشطمندي اسطت
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پرورش تخيل هماننطد پطرورش جسطم .هطر چطه تخيطل شطما رشطد يافتطهتطر باشطد.
يادآوري و حطل مسطايل برايتطان آسطانتطر خواهطد بطود ،تمطرين در تخيطل نتطايج
برجستهاي به بار ميآورد ،يكي از دستاوردهاي آن الگوسازي ذهن است؛ بهطور
مثال شما دو الگوي خوب و بد را در نظر بگيريد الگوي خوب مانند :من هميشطه
تندرستم و الگوي بد :من هميشه مطري

هسطتم يطا مطن هميشطه ديطر بطه سطرکارم

ميروم .اين الگوهاي پوسيده چه زماني تغيير ميکنند؟ وقتي ما تغيير کنيم آنگطاه
زندگي تغيير ميکند .تغيير الگوها هميشطه کطار سطادهاي نيسطت ،امطا امكطانپطذير
است .اين الگوها از کودکي برجاي مانده است و به رفتارهاي پدران و مادران بطا
کودکانشان بستگي دارد؛ بهطور مثال از والطديني کطه خطوب هسطتند و احسطان و
نيكي ميکنند ،غالباَ فرزنداني با خصوصيت نيك به بار ميآيطد و بطرعكس ،اگطر
در کودکي با ما رفتار بد شده باشد در بزرگسالي به دنبال کساني ميگطرديم کطه
به ما بطدي ميکننطد و بطرعكس .هميشطه راه تغييرکطردن بطراي انسطانها بازاسطت،
بوداييها ميگويند «:تمام رنج بشر چنگ انطداختن او بطه اوضطاع گذشطتة هسطتي
است ،وقتي اين توقع را که آينطده بايطد تطداوم گذشطته باشطد از زنطدگي حطذف
کرديم آنگاه آرامش بيشطتري را بطراي ذهطن خطود تضطمين کطردهايم» .از نقططه
نظري ما نيازمند حذف به طريقة رواني نيز هستيم ،براي خلق يطك جريطان سطالم،
تمام چيزهايي را که نميخواهيد يا نياز نداريد رها کنيد .جطدا از احساسطاتي کطه
بدين ترتيب آشكارا به مرحلهاي از تعالي ميرسند .ناگهان ميبينيد که مانند يك
آهنربا چيزهاي تازهتري را به خود جذب ميکنيد .شادي زماني بيشتر از هميشطه
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حاصل ميشود که نتطايج نهطايي را رهطا کنطيم و بطراي رسطيدن بطه اهطداف خطود
بكوشيم ،اما زنداني اين اهداف نباشيم .ما کساني را کطه کمتطرين تطالش را بطراي
تأ يرگذاري بر ما از خود نشان ميدهند ،بيشتر دوست داريطم .ضطمير ناخودآگطاه
زماني دست به اقدام ميزند که توسط عواطف شما به آن دستور داده شدهباشطد،
عواطف بايد با احساسات همراه باشد .ايمان ،جوهر چيزهايي اسطت کطه خواهطان
آنها هستيم و شايد چيزهايي که نميبينيم .نيروي روحي و ذهني ،حاد ه نيست ،با
دقت کار ميکند .شما هستيد که آن را خلق کردهايد تا او درسطت همطان چيطزي
را که انتظارش را داريد ،درست کنطد .ضطمير ناخودآگطاه حطاوي تمطام چيزهطا و
دانشهطايي اسطت کطه فطرد در ططول زنطدگي خطود کسطب کطرده اسطت و عقطل
دورانهاي گذشته را نيز در خود دارند .وقتي به دقطت تمرکطز کنيطد در حقيقطت
نسبت به آن چيز نامريي که براي شما قابل رويت شده است عمل کردهايطد .ايطن
کار احتيا به تمرين دارد .شكي نيست که وقتي که شخص در حال مرگ اسطت
حافظه با پيدا کردن حالت غالب سطعي ميکنطد بطا کسطي کطه پيونطدي بطا او دارد
ارتباط برقرار کنطد .شطما داراي يطك وجطدان آگطاه و يطك وجطدان ناخودآگطاه
هستيد و از يك وجدان ابَرآگاه نيز برخورداريد .اين سطه نيطروي فكطري بطا فكطر
اعظم کطه در دنيطا وجطود دارد مطرتبط اسطت .وجطدان آگطاه يطا تفكطر هوشطيارانه
نميتواند به تنهايي شما را به اهطدافتان برسطاند .شطما بايطد تلفيطق ايطن سطه نيطروي
فكري و استفاده از اين تثليث را ياد بگيريطد .جهطان مطاده از انطرژي سطاخته شطده
است .هيچ جسم جامدي واقعا وجود ندارد بلكه ايطن سطرعت ارتعطاش تودههطاي
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انرژي است که مشخص ميکند اين ماده يطك پطاره آجطر اسطت يطا يطك خميطر
دندان؛ بهعبارت سادهتر اين جهان مادي که مطا تصطوّر بطر شطناخت آن داريطم در
واقع توده عظيمي از انرژي است کطه بطا سطرعتهطاي مختلطف در حطال ارتعطاش
هستند .انديشهها ،نيروهاي واقعي هستند و سروکار ما با انرژي است .ذهن ،خطالق
واقعيت است و براي تغيير واقعيت بايد ذهن را تغييطر داد .در انجيطل آمطده اسطت
که «بشر ،آن چيزي است که در تمام طول روز بطه آن ميانديشطد»؛ خيليهطا زود
مأيوس ميشوند و ميدان را خالي ميکنند غافطل از آنكطه پايطان شطب سطيه سطپيد
است.
حاجي به ره کعبه ومن طالب ديدار اوخانه هميجويد و من صاحبخانه
چوندرهمهجاعكسرخِ يارتوان ديد ديوانه منم من ،که روم خانه به خانه

.5

پرورش تخيل :در راه رسيدن به هر هدف ميتوانيم به شهامت و اراده

قوي دست يابيم ،بر قدرت متقاعدسازي خويش بيافزاييم ،انضباط فردي را
بياموزيم ،توان و قدرت خود را افزايش دهيم ،هدايت يك هواپيما را ياد
بگيريم ،اعتماد به نفس بيشتري پيدا کنيم ،همسر آيندة خود را مالقات کنيم و يا
حتي نوشتن يك چك را ياد بگيريم .هدفهاي خود را روي کاغذ بياوريد.
عجيب اين است که اگرچه مردم به کارايي اين ليستها آگاهي دارند با اين
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حال تنها حدود سه درصد از آنها براي برنامهريزي زندگي خود از آنها استفاده
ميکنند .تهية يك ليست ،طريقه و ساختاري براي دستيابي به اهداف زندگي در
اختيار ما ميگذارد .ليستها چه براي خريد و چه براي زندگي مؤ رند .مهم
نيست که از کجا شروع ميکنيد مهم آن نقطهاي است که براي خاتمه
برميگزينيد .مشكالت ،دامنة ذهن ما را وسعت ميبخشد.
به قول هوراس« :بدبختي نبوغ را نمايان ميسازد وخوشبختي آن را
ميپوشاند».
رسيدن به هر هدفي هميشه مستلزم خطر است .تا ترس را کنار نگذاريد به
هدف خود نميرسيد .درست از همان لحظه که با قاطعيت ميگوييم« :من به هر
قيمتي اين کار را خواهم کرد» کم و بيش گام اول را به سوي همان «نبوغ،
قدرت و سحر» برداشتهايم .در زندگي موفق ،ابتدا تصميم به موفق شدن گرفته
شده است .اگر بتوانيم اين نگرش را اتخاذ کنيم که «من از هرکاري که انجام
ميدهم صرفاد بهخاطر انجام دادن آن ،لذت خواهم برد»؛ آن وقت است که
رسيدن به هرنتيجهاي براي ما در حكم گرفتن انعام است .وقتي همهچيز تيره و
تار بهنظر ميرسد بايد به خود بگوييم« :مثل اينكه هيچچيز درست پيش نميرود
و اين ميتواند به اين معني باشد که پس از تالشهاي بسيار به يك قدمي هدف
رسيدهام» و آن وقت حال بهتري خواهيم داشت.
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تكنيك براي درخواستهاي مهم
اگر از شغل خود بيزاريد ،اگر محل زندگي خود را دوسطت نداريطد يطا در جطاي
ديگر موقعيتهاي بهتري براي خود ميبينيد ،گاهي بهتطرين راه حطل بيطرون زدن
است .پافشاري جزء مشطترك تمطامي موفقيطتهطاي چشطمگير اسطت« .درس اولِ
چگونه رسيدن به هر خواستهاي ،درخواست کردن آن است».
به چهار دليل درخواست خواستهها مهم است:
 -1درخواست کردن نشانة اعتماد به نفس و ارزش قائطل بطودن بطراي خطود
است .احساس شايستگي ميکنيم و اين آغاز پيدايش يطك نگطرش مثبطت ،بطراي
بيان کردن توقعات بجاست.
 -2درخواست کردن براي سالمت ما مهطم اسطت .وقتطي خواسطت خطود را
عنوان نميکنيم ،ممكن است ناديده گرفته شويم و مورد بيتوجهي قرار بگيريم.
 -3درخواست کردن اولين قدم منطقي بطراي تفهطيم خواسطتههاي خطود بطه
رؤسا ،خانواده و دوستان است زيرا هيچيك از اين افراد قادر به خواندن افكار مطا
نيستند.
 -4درخواست کردن براي ديگران هم لذت کمطك کطردن بطه مطا را دربطر
دارد ،در واقع امتناع از درخواست کردن نوعي خودخواهي است.
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وقتي از کسي در مورد آنچه که ميخواهيم سؤال ميکنيم ،به رشد فردي او
نيز کمك کردهايم .يكي از خصوصيات انسانهاي رشد يافته توانايي آنها در «نه
گفتن» بدون گناه است .وقتي که ما راه رفتن را ياد ميگرفتيم بارها زمين
خورديم و برخاستيم .آيا هنوز آن اراده و پشتكار را از خود نشان ميدهيم؟
ورزشكاران رَزمي ميدانند که عموماد ورزشكاري بيشترين صدمه را ميبيند که
بيحرکت در جاي خود ميايستد.
وقتي واقعاد عاشق خداوند باشيد همهچيز تبديل بطه دري بطراي ورود ميشطود.
به همين علت ميگويم« :عشطق خطود مراقبطه اسطت بطين عشطق و مراقبطه .انتخطاب
نكنيد! با مراقبه عاشقي کنيد! و با عشق مراقبه کنيد» .درك اين شطادي و ناشطادي
که دو جنبه از يك انرژي هستند را «شعف» گوينطد .شطادي ميآيطد و مطيرود و
شما فقط شاهد آن هستيد .نميگوييطد مطن شطادم و يطا ناشطادم بلكطه شطاهد بطاقي
ميمانيد .خونسرد با خاطري جمطع و آرام ،ايطن حالطت را شطعف گوينطد .شطعف
نهاييترين مرحلطة آگطاهي اسطت .شطعف سطرور و شطادي نيسطت .شطعف؛ يعنطي
گذشتن از دوگانگي شادي و ناشادي و رفتن به فراسطوي هطر دو ،دور افكنطدن و
رها شدن از هر دو .عشق تنها يطك زمطان ميشناسطد (حطال) و فقطط يطك مكطان
ميشناسد (اينجا) .براي ذهن ،عاشق شدن مشكل است زيرا يا در گذشته است يطا
در آينده و به حال کاري ندارد .عشق دلتنگي براي گذشته و آينده ندارد بهخاطر
همين ارضاء کننده است دو بعدي کطه انسطانها در آن زنطدگي ميکننطد و ارضطا
کننده نيستند عبارتند از :گذشته و آينده .در لحظه بودن ،مترادف است بطا عشطق.

www.takbook.com

تكنيكهاي موفقيت

31

از قلبي که راضي و قانع باشد ،سپاسگزاري برميخيزد .سپاس به خاطر اين اسطت
که انسان خوشحال باشد .عشق بايد مانند رودخانه هميشه در حال حرکطت باشطد.
در ابتدا هميشه کوچك است ،ولي در آخر بايد بينهايت باشد .اگر رابطة دو نفر
سطحي باشد به آن آشنايي ميگويند و اگر در رابططه ،مرکطز دو نفطر بطاهم آشطنا
شوند به آن عشق گويند .آشنايي عشق نيست عشق بسيار نادر است .وقتطي مسطأله
انتخاب بين حقيقت و غيرحقيقت پيش ميآيد ،هميشه حقيقت را انتخطاب کنيطد.
عشق همطان مراقبطه اسطت .اگطر شطما واقعطاد عاشطق باشطيد اصطال راجطع بطه مراقبطه
کنجكاوي نميکنيد .زيرا عشق همة شكافها را پرميکند و شما احتيا بطه چيطز
بيشتري نداريطد اگطر احسطاس کطردي بطه چيطز بيشطتري احتيطا داري پطس بطدان
شكافي نيز وجود دارد.
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نشانههاي عاشق بودن
اول :اغناي مح

 .به هيچچيز ديگر نياز نيست.

دوم :آينده وجود ندارد .عشق فقط در همطين لحظطه اسطت نطه آينطده دارد نطه
فردا .عشق در زمان حال رخ ميدهد.
سوم :وجودت از ميان برميخيزد .ديگر وجود نداري .اگر هنوز وجود داشطته
باشي يعني هنوز وارد معبد عشق نشدهاي.
اين سه چيز شما را قانع ميکند ،امكان ميدهد تا در زمطان حطال بسطر بريطد و
نفس شما را مقهور ميکند .بنابراين نميتوان گفت که عشطق يطك روش طبيعطي
است و اگر اين روش مقدور نباشد بايد به روشهاي مصنوعي و ابطداعي متوسطل
شد« .عشق ميتواند تمايل جنسي ،شهوت و احساس مالكيت باشد ،ولي براي من
عشق ،جان مراقبه است» .همينطورکه بر روي صطندلي نشسطتهايد نطيم سطاعتي بطه
نفَستان فكرکنيد .مراحل دَم و بازدَم را در ذهطن تصطور کنيطد آن وقطت حسطي را
پيدا ميکنيد که تا حاال پيدا نكردهايد و آنوقطت بيشطتر و بيشطتر از حيطوان بطودن
فاصله ميگيريد .مطا داراي معيارهطاي دوگانطه هسطتيم يكطي بطراي توجيطه کطردن
اعمال خودمان و ديگري براي متهم کردن اعمطال ديگطران ايطن ذهنيطت عادالنطه
نيست و تا زماني که عادالنه نشطود نشطانهاي از حقيقطت نخواهيطد داشطت .هرچطه
براي خودت ميخواهي براي ديگران هم بخواه .عوض شطدن مطوقعي اسطت کطه
شما معيار يگانه را بپذيريد .وقتي به داشتن صفاتي مثل :شهوت پرستي ،عصبانيت
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و حرص آگاهي داشته باشيد و آنها را قبول کنيد ،آنها به سططح ذهطن ميآينطد و
آنوقت است که راحتتر ميتطوان آنهطا را دور ريخطت .وقتطي از بيمطاري خطود
آگاه باشيد ميتواند بهبود يابيد و بطرعكس .هطر کطاري کطه ميکنيطد بدانيطد کطه
حريصيد ،چون اين طرز تفكر ميتواند شما را عوض کند و نگوييد ،من حطريص
نيستم .آنگاه خرد به قلب ارتباط پيدا ميکند و قلطب بطا اعتمطاد و عشطق شطكوفا
ميشود .همة اسرار گشوده ميشوند اما از طريق عشق و دل .خدا بطا قلطب تمطاس
دارد و با مغز بيارتباط است .بنابراين اگر کسي بخواهد به خدا نزديك شود بايد
از راه قلب بگطذرد .بطهمحط

اينكطه خطرد را از راه قلطب شطناختيد مطيتوانيطد از

تجربهها در خدمت خرد بكار ببريد .انرژيهاي خودتان را به سمت قلب هطدايت
کنيد با محبتتر باشيد آنگاه شگفتي غير مترقبهاي بطراي شطما رخ خواهطد داد و
اين همان خرد است .دانش ،اطالعات و خرد ،دگرگوني ميآورد .مراقبه دوچيطز
به ما ميآموزد يك عشقي که به جهان درونطي شطما مربطوط ميشطود و ديگطري
عشقي که به هستي مربوط ميشود .خلطوص و صطفا وقتطي پطيش ميآيطد کطه در
آگاهيِ بدون انتخاب بسر ببريد .وقتي که بين تضادها و بين خطوب و بطد تفطاوت
قائل ميشويد ،وقتي که در تطاريكي هطم ،نطور ميبينيطد .در ايطن حالطت خلطوص
کمکم بر ما نازل ميشود .اين خلوص همان آزادي است .مراقبه يطا مديتيشطن بطه
سادگي يعني سكوت کامطل .فقطدان ذهطن يعنطي مراقبطه .در ايطن حالطت شطخص
شكوفا ميشود و تمامي زندگي شما لبريز از عشق ميشطود ولطي بطدون سطكوت
اين کار غير ممكن است .انسان بودن يعني در راه خدا قرار داشتن .بطراي سطاکت
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شدن بايد آگاه شد .اگطر در سطكوت آگطاهي نباشطد ،افكطار هجطوم ميآورنطد و
نميتواني تمرکز بگيري.
ياففن خويشفن خويش
دوست داريم ،براي اينكه دوست داشته باشيم ،اما هيچگاه هيچ دليلي براي
دوست داشتن نبوده و نيست .چيزي را که بهدست ميآوري اگر دور از آلودگي
باشد هرگز فراموشت نخواهد کرد .تجربه نوعي آموختن است که آن هم ميسّر
نيست مگر با حرکت کردن .بنابراين فراگيري و آموزش فقط يك راه دارد «به
سفر رفتن» و هرآنچه الزم باشد به شما ياد خواهد داد جز يك چيز را .شما نبايد
گنج خود را فقط در حديث خويش بجوييد ،شما بايد ياد بگيريد که با حديث
خويش زندگي کنيد .در ابتدا همة دانش را فقط بر سطح يك زُمرّد ساده
مينوشتند .ولي مردم ديگر ،آنقدر آن را تفسير کردند و کتاب در موردش
نوشتند تا آن راز در زير هزاران تن خروار کتاب مدفون شد .چرا به آواي قلب
خودمان گوش دهيم؟ چون قلب شما آنجايي است که گنج شما وجود دارد.
جانِ جهان آنهايي را که در راه رسيدن و انجام آرزوهاي خود هستند ،به
آزمايش ميگذارد .ابتدا پشتكار و عالقة آنها را آزمايش ميکند ،سپس قدرت
گذشت آنها را ميسنجد و در نهايت سماجت و پايداري آنها را ميبيند .اين،
گذشتن از مسير و گرفتن درسهايي از مسير راه را به ما ميآموزد .عده اي فقط
در جستجوي طال بودند که هرگز به اسرار آن نرسيدند ،چون فراموش کرده
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بودند که سُرب و مس و آهن نيز درحديث خويش زندگي ميکنند و همينطور
کسي که در حديث ديگران کنجكاوي کند ،هرگز موفق نميشود که حديث
ش خويشتن را بشناسد .صداي اموا دريا هميشه در صدف شنيده ميشود
خوي ِ
چون دريا هم قسمتي از حديث آن است و هرگز آن صدا در صدف قطع
نميشود مگر روزي که صحرا به دريا بدل شود .حديث خويش هم پديدهاي
است که روزي به پايان خود ميرسد .در آن روز الزم است که آنکس يا
آنچيز بدل به کس يا چيزي واالتر شود .انگيزة کيمياگران بايد اين باشد که
ماهيت همة آنچه را که در روي زمين است درك کنند .چون آن بياني بود که
ديگر اشياء بدان وسيله بين خود رابطه برقرار ميکردند ،کيمياگران به اين کشف
خود شناخت و ذات اصلي نام نهادند و آن را دو جزء جدا نشدني دانستند .يك
جزء مايع و يك جزء جامد که جزء مايع از ذات اصلي را اکسير حيات گفته و
مانع از پيرشدن و شفاي همة امراض است و جزء جامد آن را «کيميا» گويند.
کيمياگري را بايد در زندگي روزانهاتان ياد بگيريد .سريعترين راه براي پيشرفت
در هر زمينهاي همراه کردن تمرينهاي جسماني منظم با تمرينهاي ذهني منظم
است .پس ما ميتوانيم با بازي گلف ،صحبت کردن در ميان جمع ،اعتماد به
نفس و مهارتهاي رانندگي را با نشستن در يك صندلي راحت و تمرين ذهن
آنها را بهبود بخشيم:
هله نوميد نباشيکه تو را يار براند گرتامروز براندنهکهفردات بخواند
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و اگر بر توببندد همه درها وگذرها ره پنهان بنمايدکه کس آن راه نداند
واگر برتو ببندد مرو و صبرکنآنجا زپس صبر ،تورا او به سر صدرنشاند
تكنيكهايي براي بهبود نوع احساسات
در اينجا براي آنكه بتوانيد نوع احساستان را بهبود بخشيد چند پيشطنهاد ارائطه
شده است که عبارتند از:
 -1قبول تعارف کالمي
 -2اداي تعارف کالمي .يكي از آسانترين راهها براي داشتن يك احساس
خوب دربارة خود ،قدرداني کردن از خوبي ديگران است.
 -3هميشه از خود به خوبي ياد کنيد.
 -4از خود ستايش کنيد.
 -5وقتططي کططار درسططتي انجططام ميدهيططد ،بططه خططود نگططاهي بيندازيططد و بططه
ارزشهاي خود اعتراف کنيد.
 -6رفتارتان را از خود متمايز کنيد.
 -7از گناه بيزار باش و گناهكاران را درك کن.
 -0با جسم خود به خوبي رفتار کنيد .هميشه به ياد داشته باشيد که اين تنهطا
جسمي است که به ما داده شده است( .ورزش کنيد)
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 -9به ديگران بگوييد کدام رفتار آنها را دوست داريد.
 -18اطراف مردمِ خوب بگرديد.
 -11سعي کنيد بدون آنكه احساس گناه داشته باشيد از مواهب الهطي لطذت
ببريد.
 -12از بيان مثبت استفاده کنيد.
 -13کتابهايي بخوانيد که به شخصيت شما ارزش و شهامت ميدهند.
 -14هميشه در ذهن خود تصطويري از آنچطه کطه ميخواهيطد باشطيد ترسطيم
کنيد و نه آنچه که هستيد آنگاه الزاما بطه سطوي ايطن انديشطههاي غالطب کشطيده
خواهيد شد.
 -15از تفكر مثبطت اسطتفاده نماييطد و بدانيطد هطر فكطري کطه از ذهطن شطما
ميگذرد در يك چشم برهم زدن بر ترکيبات شيميايي بدن تأ ير ميگذارد.

تكنيكهايي براي بيان بهفر
اصولي وجود دارد که بايد به هنگام استفاده از بيان مثبت بهخاطر سپرده
شوند:
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-1اگر بيان شما بدين گونه باشد که من مري

نيستم ،نتايج دلخواه عايد شما

نخواهد شد .زيرا در اين حالت ذهن شما همچنان شما را به طرف آنچه که
ميگوييد سوق خواهد داد .کلماتي وجود دارند که معموالد مانع پيشرفت ما
ميشوند؛ بهعنوان مثال هر بار که از کلمه سعي استفاده ميکنيم نشان ميدهيم
که احاطه الزم را بر اوضاع نداريم .وقتي ميگوييم که سعي ميکنم شاد باشم
در واقع ميگوييم که ممكن است بتوانم اين کارها را انجام دهم و ممكن هم
هست که نتوانم .جايگزين کردن « ميتوانم» ،بهجاي «سعي ميکنم» حاکي از
حس مبارزه طلبي است که نتايج بسيار بهتري خواهد داشت.
-2اصل دوم آن است که با گفتن و نوشتن يك بيان مثبت ميتوان تطأ ير آن
را دوچندان ساخت و تا زماني که بيان مثبت فقط در سطح تفكر باشد ذهطن
به مسائل ديگر منحرف ميشود.
-3اصل ديگري که در اين زمينه مطرح ميشود لزوم اهميطت تكطرار اسطت.
انتظار نداشته باشيد که رشته زندگي شما با شش بطار گفطتن «مطن واقعطاد شطاد
هستم» دستخوش تغيير شود.
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کلمات ما بر نوع احساسات و افكار ما تأ ير ميگذارنطد و احساسطات مطا نيطز
خود بر نوع بيان و افكار ما تأ ير خواهنطد گذاشطت .افطراد موفطق راه اشطتباه را بطه
منزله يك تجربة ارزشمند يادگيري قلمداد ميکنند .حال آنكه اشطخاص نطاموفق
و ناکام آن را بهعنوان يك شكست در نظرميگيرند.
اين جفاي خلق با تو در جهان

گر بداني گنج زر باشد نهان

خلق را با تو کج و بدخو کند

تا تو را ناچار و آن سو کند

تكنيكهايي براي صحيح صحبت كردن
 -1از صحبت در موضوعهاي شخصي خودداري کنيطد .مطا همطه در عصطر
آگاهي من زندگي ميکنيم.
 -2صططحبت بيخططود نكنيططد ،گرچططه ممكططن اسططت خططوش زبططان باشططيد و
شنوندگان مايل باشند صحبت شما را بشنوند ،ولي اگر مجال سخن را به ديگطران
ندهي از صحبت شما خسته خواهند شد.
 -3به سخنان ديگران طوري اعتراض نكنيد کطه تصطورکنند آنهطا را کطامالَ
در اشتباه ميدانيد .بهتر است اين طور بگوييطد ،مطن چنطدان بطا گفتطة شطما موافطق
نيستم.
 -4در ا ناء صحبت ،کالم ديگران را قطع نكنيد .
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 -5ناگهان موضوع صحبت را تغييرندهيد .
-6

آنچه گفته ميشود را بطا دقطت گطوش بدهيطد زيطرا بطا ايطن امطر قلطوب

متكلمان را به خود جلب خواهيد نمود .شنيدن تنها به وسيله گوش نباشد بلكطه بطا
تمام اعضاي بدنتان بفهمانيد که به سخنان متكلم با دقت گوش ميدهيد.
 -7اگرمتكلم موضوع صحبت خود را به علتي تغييرداد ،سعي کنيد با لحني
غير زننده و آرام او را متوجه موضوع اصلي بنماييد .بهططور مثطال از او بخواهيطد،
توضيحي در مورد جملة قبلي بدهد.
 -0هرگز بهطور تأکيطد چيطزي را بيطان نكنيطد ولطو اينكطه در مطورد حقطايق
صحبت نماييد .صحبت خود را اينطور شروع کنيد «چنين بهنظرم ميرسد که»...
و يا «آيا ممكن نيست که.»...
 -9واضح و شمرده صحبت کنيد و پيش از سخن گفتن دربطارة موضطوعي
که ميخواهيد بيان کنيد نيك انديشه نماييد تا آماده پاسطخ دادن بطه هطر انتقطاد و
اعتراضي باشيد .زياد مطالعه کنيد و بسيار گوش بدهيد تا معلومطات و اطالعاتتطان
زياد شود.
 -18از صحبت در مورد موضطوعهطايي کطه نااميطدي دربطردارد بپرهيزيطد و
هرگز انتقادي که منظور نيكي در آن نباشد نكنيد .از سخناني کطه ايجطاد تطرس و
نگراني ميکند خودداري کنيد.
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ايد آل كلي زندگاني
 .1لقمة حالل
آرمانهاي زندگي ،گذران از چشطمهسطار حيطات ،تكامطل ،آبيطاري کطردن و
شكوفا ساختن ،انسان و جهان را در خود يافتن و شخصيت انسطاني را در حرکطت
به سوي ابديت به مر رسانيدن است .روزي شخصي از امام صطادق(ع) خواسطت
که از خدا بخواهد ،روزيش را فراوان کند .حضرت فرمودند «دعا نميکنم و برو
معاش خود را با اسبابي که خدا مقرر فرموده تحصيل کن» .لقمه حطالل بطراي دل
انسان ،علم ،حكمت ،عشق ،ظرافت و معنويت ايجاد ميکند .غالباَ اشخاص بدون
توجططه بططه حقططايق امططور همططينکططه موجططود بططا ارزشططي بططه آسططاني در دسترشططان
قرارگرفططت ،قيمططت و قططدر او را نميداننططد زيططرا بططراي بططهدسططت آوردن آن
نكوشيدهاند و يا قيمت زيادي نپرداختهاند .به همين جهت به نظر آنها محقر آمطده
و ميتوانند آن را به قيمت ارزاني از دست بدهند .خداوندا ،به ما لياقطت و فهطم و
قدر دانستن آنچه را که به ما عطا فرمودهاي عنايت بفرما.
 .2مسئوليت پذيري
هيچ پديدهاي به آن اندازه شرمآور و وقيحتطر از آن نيسطت کطه انسطان بطراي
خود هيچ مسئوليتي در زنطدگي احسطاس نكنطد .هنگطامي کطه يطك روح بطه حطد
تكامل رسيد و هنگامي که به مطر و هطدف اقصطاي خطود نايطل گشطت صطداي «
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ْضطيَّة  »1در اعمطاق آن روح
َاضطيَةد مَّر ِ
يَأَيَّتهَُا الطنَّفْسُ الْمُطْمَئنَّطة ارْجِعِطِ ىِلطَِ رَبِّطكِ ر ِ
طنينانداز ميگردد ،اگر انسان آگطاه باشطد و توجطه کنطد کطه عاشطق او کيسطت،
هرگز به دنبال شهوت و هوس و غضب ،عاشقانه نميتازد .اي انسان در همهحطال
متوجه باش که کسي عاشق توست که از عشق ورزيدن تو به خود بينياز است.
زنده جاويد کيست ،کشته شمشير دوست آب حيات قلوب ،از دم شمشير
اوست

 .3ايمان داشتن
ايمان عبارت است از اقرار با زبطان و تصطديق قلبطي و اعمطال عضطويِ مططابق
آنها .حضرت محمد (ص) فرمودهانطد« :مطرد بطا ايمطان همطواره خنطدان و بشطاش
است» .همواره در عين حال که در طبيعت است در ماوراي طبيعت مينگرد ،بدن
او همچططون رصططدخانهاي اسططت کططه روزنططههاي حططواس آن بططه بينهايططت نظططاره
ميکند .بدين جهت همواره دنيا براي او در حال تازه شدن و نو شدن است .متطاع
دنيا بنا به فرمودة خداوند عزّ و جلّ ،لهو و لعبطي بطيش نيسطت کطه چنطد روزي در
برابر ديدگان ما ميدرخشد و ما را به ارزانترين قيمت ممكن ميخطرد .2مطا روح
 .1بسوى پروردگارت باز آى كه تو خوشنود و او از تو راضى و خوشنود مىباشد (سوره الفجر آيه
 72و )72
 « .7وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ َلهْوٌ وَ َل ِعبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ ا ْلحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُون».
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خود را با تمام اختيار ،از کار و هدف واقعي کنار ميکشطيم و ميطدان را بطا نفطس
حيواني خود رها کنيم .متوجه آن نيستم که اين افراطگريها و تفريطجطوييهطا،
چه گوهر و فرصت گرانبهطايي را کطه همطان روح و فرصطت شطاگرديکطردن و
تكامل يافتن است را از چنگ ما ميربايد .واي بر ما انسانهاي زودباور و مغطرور
که هر لحظه به گونه اي هستيم و به احمقانهترين وجه ممكطن دسطتخوش عوامطل
طبيعي ميشويم .ما انسانها نبايد اسير احساساتي شويم که انديشطه در واقعيطتهطا
را از ما بگيرد و حالتي انفعالي در ما ايجاد کند و شخصيت ما را منفعل (پطذيرا) و
غيططرخالق تربيططت کنططد .انسططان هرانططدازه در راه تكامططل روحططي پططيشتططر بططرود،
فعاليتها و نمودهاي خوشطايند و واقعطي درون او افطزايش مييابطد .در ايطن دنيطا
اکثريت مردم از حدود نفس خويش پا فراتر نميگذارند و در همان دهليز حيات
سطحي بار اقامت ميافكننطد و از همطان دهليطز نيطز بطه فنطا ميرونطد .قلطب انسطان
جايگاه جلوة خداوندي است .دربارة فرشتگان و پريان چنين قلبطي وجطود نطدارد
مخصوصاد قلبي که توانسته است خود را از سنگالخهاي طبيعت رهطايي داده و بطه
شاهراه ملكوت رهسپار گردد ،اين مقولطه از آن رو اسطت کطه انسطان داراي روح
خداوندي است که نه انس و نه جن و نه هيچ موجود ديگري آن را ندارد.

اين زندگى دنيا چيزى جز لهو و لعب نيست و به راستى كه زندگى راستين و حقيقى در عالم آخرت
خواهد بود .اگر آنان بدانند (سوره عنكبوت ،آيه )46
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اولياءالططه در درون خططود نغمططههايي دارنططد کططه بططراي جوينططدگان راه حططق و
حقيقت ميتواند حياتي دوباره و حياتي فوق ارزش ببخشطد .قطدرت شطنيدن ايطن
نغمهها را گوشهاي حسي ندارند و با اينكه نغمه پريان در بعطد جهطان و قطانون و
جريانهاي طبيعي ايجاد ميگردد ،امطا آدمطي بطه آن جهطت کطه در مقابطل پريطان
ناشنوا است  ،نميتوان آن نغمهها را بشنود .ولي نغمه دروني اولياءاله از هطر دوي
نغمه آدميان معمولي و پريان برتر است .کار اولياءاله بطاالتر از کطار پريطان اسطت.
اگر رهبر کاملي براي خود پيدا کنيم ايطن راز را بطر مطا آشطكار خواهطد سطاخت.
خداوند در سورة الرّحمن آيه  33ميفرمايند« :اي گطروه جطن و انطس حتطي اگطر
بتوانيد در جوانطب آسطمانها و زمطين نفطوذ کنيطد ،بطاز هطم نخواهيطد توانسطت از
آسمانها و زمين نفوذي به بيرون داشته باشيد ،مگر به سلطه و ياري خداوند» .اي
انس آنهايي که فنا و نابودي ،شما را در زير پوست طبيعيتان مخفي ساخته اسطت.
بياييطد از عطدم بططه سطوي وجطود بگراييططد ،آيطا صطداي الهططي را نميشطنويد؟ ايططن
صداهايي که از رهبران راه حق و حقيقت برميآيد ،مربوط به خود آنها نيست.
مطلق اين آوازها ازشاه بود

گرچه از حلقوم عبداهلل بود

خداوند فرموده است« :اي بندة من ،حقيقتطاد در اطاعطت مطن بكطوش تطا تطو را
مانند خود نمايم» .همچنين از امام باقر(ع) نقل اسطت کطه خداونطد متعطال فرمطوده
است« :هيچيك از بندگان من نميتواند تقربي به من داشته باشد که محبوبتر از
همه گردد ،مگر اينكه واجباتي را که براي او دستور دادهام انجام بدهد .پس ايطن
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بنده من که با بجا آوردن نوافطل ،بطه مطن نزديكطي ميجويطد تطا آنگطاه کطه او را
دوست بدارم .هنگامي که او را دوسطت بطدارم ،ماننطد گطوش او ميشطوم کطه بطه
وسيلة من بشنود و بينايي او ميگردم که بهوسيلة من ببيند و زبطان او ميشطوم کطه
بهوسيلة من سخن گويد».
اگر ما زندگي خود را براي خدا قرار دهيم ،خدا هم براي ما خواهد بود .ايطن
يك اصل اساسي است کطه در ايطن دنيطا و زنطدگي هطرکس کطه هطدفي را بطراي
حيات خود انتخاب ميکند ،اگر در راه آن هدف واقعاد بكوشد و اگطر آن هطدف
را حقيقتاد دريابد ،احساس خواهد کرد که از جانطب آن هطدف دخطالتي در تمطام
زندگي او احساس ميگردد ،گويي همان هدف راهنماي اوست .روي اين اصطل
اگر ما بتوانيم با عشق مطلق به مقام شامخ ربوبي ،زندگي خود را تفسطير نمطوده و
پيريططزي کنططيم ،خططواهيم ديططد کططه ايططن وجططود اعلططي کططه از رگ گططردن بططه مططا
نزديكتر است ،چنان زندگي ما را با رنگ الهي خود رنطگآميزي ميکنطد کطه
آدمي با اختيار ،تمام نيروهاي خود را در اختيار او ميگذارد و در عطين حطال کطه
شخصيت خود را داريم و شخصيت ما به تكامل کشيده ميشود ،جطذب معشطوق
مطلق ،آنچنان ميشويم که گويي ديگطر اختيطاري نمانطده اسطت و هرجطا را کطه
بنگريم او را ميبينيم .همه داشتههاي بشر از آن جهت که با حواس ما در تماسطند
نسبي هستند .اگر موجوديت ما از روي عشق و محبطت واقعطي بطراي خطدا شطود،
بدون ترديد آنگاه خدا هطم بطراي مطا خواهطد بطود .رهبطران و مطردان راه حطق و
حقيقت به دليل پيوندي که ميانشان با حق تعالي وجود دارد ،داراي نطوري از نطور
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خداوندي هستند که انسان ميتواند از آن روح براي بطه تكامطل رسطاندن روح و
آگاهي خود بهره بجويد .آب ،خاصيت خود را خواهطد بخشطيد ،خطواه از جطوي
آب يا از سبويي باشد که از جوي آب برداشته شده است .پس آدمطي هرجطا کطه
ستارهاي را ديد بايد در کسب نطور از آن سطتاره بكوشطد .انسطان عطالوه بطر تمطام
امكانات طبيعي که خداونذ به ساير موجودات عطا کطرده داراي عقطل و وجطدان
نيز هست که باعث تفكر آرمانگرايي و ابتكطار و نطوآوري درونطي او ميشطوند.
خداوند ،امانت خود را به تمام موجودات خلقت عرضه کرده است ولطي در نطوع
انسان به دليل دارا بودن عقل و وجدان ،عاليتر و دقيقتر جلوه کرده است.
آسمان بار امانت نتوانست کشيد

قرعة فال به نام من ديوانه زدند

با اين حال همين انسان با داشتن انديشه و ساير مشاعر از روي هطوي و هطوس
ميگويد که من آزادم من ميتوانم بدون قيد و شرط در اين دنيطا زنطدگي کطنم،
در صورتي که زنجيرِ وجود از بامطداد ازل تطا شطامگاه ابطد داراي حلقطههاي بهطم
آميخته بوده و هريك از حلقههاي اين زنجير با کمطال تسطليم در جويبطار جريطان
قطوانين قططرار گرفتطه و کوچططكترين تخلفططي نميکننطد ،ولططي ايطن حيططوان پسططت
ميگويد«:من آزادم و نميبيند که در اين پرده يك رشته بيكار نيست ،سطر رشطته
بر ما پديدار نيست» .با اين حال انسان به امانت الهي خيانت ميکند ،البته مقصطود
تمام انسانها نيست ،زيرا گروه انبياء و اولياء و مردم با ايمان به اين امانت خيانطت
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نكردهاند زيرا آنها جانهاي شيرين خود را در اين راه از دست دادهاند و از تمطام
لذائذ دنيا دست برداشتهاند.
«وَ الْعَصْرِ( )1ىِنَّ الْانسَنَ لَفِِ خُسْرٍ()2
ت وَ تَوَاصَوْاْ بِا ْلحَقّ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرِْ(»)3
ح ِ
ىِلَّا الَّذِينَ ءَا َمنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّلِ َ

3

کالبد مادي و زميني ما مانند شتري است که غطذاي او خطار اسطت و مطا بايطد
مانند يك انسان برگزيده باشيم که بر اين مرکب سوار هستيم ،انسطان داراي روح
بزرگي است که ميتواند با آن روح تا بينهايت گسترده شود ،و تا بينهايطت بطه
اعماق جهان نفوذ کند .بينهايتي است که مطيتوانطد بينهايطت؛ يعنطي خطدا را در
اعماق قلبش دريابد .انسان در ميان دو بينهايت زندگي ميکنطد هنگطامي کطه بطه
جنبططه مططادي و غرايططز و مقتضططيات حيططوانيش توجططه ميکنططد ،آنچنططان کوچططك
ميشود که هيچ موضوعي را نميبيند و هيچ رويدادي را درك نمطيکنطد ،اصطال
نه تنها بينهايت کوچك شطده اسطت ،بلكطه اصطال موجوديطت خطود را از دسطت
ميدهد و همين انسان آن هنگام که به يك موضوع ولطو آن موضطوع نطاچيزترين
اشياء در دنيا بوده باشد توجه تمام نمايطد و آگطاهي کامطل نسطبت بطه آن موجطود
کسب نمايد به واقعيتِ فاني بودن و غيرمطلق بودن آن موجود پي خواهطد بطرد و
در آن زمان متوجه جالل و جمال بينهايت عظيم خداونطدي خواهطد شطد و روح
 .3سوگند بزمان نورانى رسول كه انسان در زيانكاريست مگر آنان كه ايمان آورده و نيكوكار شدند و
سفارش كردند بامر حق و وصيت كردند يكديگر را بصبر و بردبارى و شكيبايى( .سوره عصر)
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او از تمام جهات از دنيا و مطواد مطادي دور گرديطده و بطا روح مطلطق خداونطدي
قرين ميشود .در اين حالت عشق واقعي رخ داده است که باعث رهنمطون شطدن
روح به وادي بينهايت بزرگ ميشود .بايد به اين نكتطه توجطه داشطت کطه عقطل
جزئي ما نميتواند از عهده آشكار ساختن واقعيتها و حقيقتهطاي عشطق مطلطق
برآيد ،دل و وجدان با اهميتترين پيك الهي است .هنگامي که روح پاك شطود
پاکي او کالبد را هم پاك و صطاف ميکنطد .آنجطا کطه بياعتنطايي «مطن» دربطارة
«وجدان» به نهايت خود برسد و سقوط وجدان رخ دهد همطان حطالتي اسطت کطه
خداوند در قرآن بطا ايطن جملطه «خَطتَمَ اللَّطهُ عَلطِ قُلُطوبِهِمْ وَ عَلطِ َسطمْعِهِمْ وَ عَلطِ
أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ »4تعبير ميکند .بهعبطارتي ديگطر خطتم و مهطر
کردن دل و سقوط وجدان نتيجه تحريطك يطك ا طر طبيعطي اسطت کطه بطه دنبطال
مقدماتي نمودار گشته ،که آن مقطدمات را «مطن» ايجطاد نمطودهام .عقطل جزئطي و
نظري زيرك و داناست و بطراي تفسطير قطوانين جهطان طبيعطت عطاليترين وسطيله
است ،ولي اين عقل تنها خود را ميبيند و خود را درمقابل حقايق مافوق عقل نيطز
موجود ميپندارد ،بههمطين جهطت اسطت کطه نمطيتوانطد از عهطدة چشطيدن طعطم
عاليترين حقايق برآيد ،چنانكه فرشته با آن تقدس و تجردش مطادامي کطه خطود
را نفي نسازد اهريمني و فرشته نما است .عقل جزئي گفتار ما را تنظيم ميکند .به

 .6خدا بر قلب و گوش آنان مهرزده است و بر چشمانشان پوشش و پردهاى قرار دارد و براى ايشان
عذابى است دردناك( .بقره ،آيه )2
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ما منطق ميآموزد ،حسابگري ميکند و فعاليتهاي آن بطراي شناسطايي کيفطي و
کمي جهان هسطتي يطار و يطاور ماسطت .امطا از عطالم حطال و مقطام اططالع نطدارد.
حالوت باطل و خوشي حقيقي بدون دسطت کشطيدن از ايطن خوشطيهاي طبيعطي
امكان پذير نخواهد بود ،هر چيزي که با اختيار کامل از وجود خطود صطرف نظطر
نكند ،نميتواند و نخواهد توانست در عاليترين درياي هستي فرو برود و به طور
اجبار «نيست و نابود» خواهد گشت و منشأ هيچ و خير و عظمتي نميتواند باشطد،
آنچه که کمال واقعي در آن نهفته است جان است و سخني که از جان برميآيطد
فرحبخش جان است ،عاليترين مقام انساني آن است که فطرد بتوانطد درون خطود
را در ا ر نظاره بر نور الهي در روح ،آنچنان در اختيار داشطته باشطد کطه درنتيجطه
بتواند يك وحدت و هماهنگي بسيار عطالي در آن ايجطاد نمايطد .هطوي و هطوس،
روح و وجود انساني را افسرده و پژمرده ميکند و از طراوت مياندازد و عقطل و
جان انساني ميتواند روح انسان را به بطاالترين مقامهطا رهنمطون سطازد .انسطان تطا
وقتي که تنها با عقل جزئطي خطود در جسطتجوي فضطائل انسطاني باشطد بطه جطايي
نخواهد رسيد ،او بايد در جستجوي عقل کل و کامل باشد که آن عقل جزئي بطه
جهت همنشيني با آن عقل کل به سوي تجرد و عظمت کلي صطعود نمايطد ،اگطر
هوشيار مطلق در اين جهان پديدار ميشد و آدمي به کوچكي آمال و هدفهاي
بشر و عظمت و جاللي که در ماوراي امور و پديدهها در طبيعت و افكار ظاهري
وجود دارد پيميبرد ،آنگاه شايد زنطدگي بطه کلطي غيطرممكن ميگشطت زيطرا
آدمي وجود خود را کامالد در يطك نطوع زنطدان ميديطد کطه ميخواسطت هرچطه
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سريعتر از آن قفس تن پرواز کند و تمطام هسطتي را بطهيكبطاره و بطه عنطوان يطك
حقيقت واحد دريابد ،اگر هوشياري مطلطق بطر مطا پديطدار ميشطد ،مطيتوانسطتيم
بفهميم که کشش روحي ما خيلي بيشتر از فعاليتهايي است که عقل با تمطام قطوا
ميخواهد انجام بدهد و تمام جهان براي روح آنچنان جلوه ميکرد کطه گطويي
جهان با اين عظمت ،کف ناپايدار و پوچي است که بطا انطدك نسطيمي در مقابطل
ديدگان انساني متالشي ميشد و مانند اين است کطه پرنطده محبطوس در قفطس را
براي چند لحظه از قفس آزاد نمايي ،اين پرنده هرگز خيال بازگشت بطه قفطس را
نخواهد کرد؛ حال بايد گفت که اين هوشياري مطلق در همطين زنطدگاني امكطان
پذير است اما براي کساني که توانسته باشند از حدود طبيعت گطام فراتطر نهطاده و
جهاني از روح براي خود بسازند ،اينان درعين اينكه در ماديات زندگي ميکنند،
تار و پود تمام زندگي آنها را ،روح فرا گرفته است ،مانند حضرت علطي (ع) کطه
همواره از يك روزنه به جهان ملكوت در حال نظاره بود ،آن جهان ملكوتي کطه
مطابق مشيت خداوند در پشت پرده بسيار نازك و شفاف نمودهاي طبيعت بطراي
ما گسترده شده است ،ما بايد به ياد داشته باشيم که همين جهان بايسطتي محبطوب
اصلي را در نهايت به ما نشان بدهد و در همين جهان است که مطا آغطاز آمطادگي
براي ديدار محبوب مطلق را شروع ميکنيم و اين جهان مظهر مشطيت خداونطدي
است.

www.takbook.com

02

وقت طرب

فناء في اهلل شدن
در زنططدگي دنيططوي تمططام خوشططيها و ناخوشططيها و لذائططذ روزي بططه بططاد فنططا
ميروند ،ولي مزايايي را که مردان خدا در زندگاني کسب ميکنند از آن جهطت
که تمام اين مزايا را با رنگ الهي رنطگآميطزي ميکننطد و آنهطا را بطه سرچشطمه
في

الهي متصل ميسازند ،بنابراين براي آنان هرگطز مسطأله فنطاي لطذت مططرح

نخواهد بود ،ناگفته نماند که هيچگاه لذت ،هدف اوليطاء اهلل نيسطت؛ زيطرا کسطي
که لذت را براي خود هدف قرار داده هنوز از خود بيطرون نرفتطه اسطت ،بنطابراين
نميتواند به آن مزاياي الهي برسطد .در درون مطردان الهطي ،جهطاني از روحانيطت
گسترده ميشود که خود زير بناي جهان را نشان ميدهد ،آن زيربنا که براي آن،
فنا و نابودي مفهومي نطدارد .تمطام ارزش عبطادات در چگطونگي نيتطي اسطت کطه
موجب صدور آن عبادات ميگردد ،امتداد و کشش و قابطل شطمارش بطودن کطه
خاصيت غير قابل تفكيك اين جهان طبيعت است در جهان پشتپرده کطه جهطان
روحانيت است نه کوچكترين ارزشي را دارد و نه از نظر عظمطت قابطل مقايسطه
با روي پرده است .خداوند متعال يكبار از تمام انسانها پيش از پاي گذاشتن در
اين دنياي مادي از «خدايي خود» پيمان گرفته است (سورة االعطراف ،آيطه .)172
موجوديت انسان بر دو رکطن اساسطي دانسطتن ،روش و عمطل ،اسطتوار اسطت .هطر
اندازه که عقل نظري تقويت پيدا ميکند با دريافتهاي فططري و روحطاني عطالي
هماهنگتر ميشود ،افراطگري در هريك از نيروهاي خدادادي ،ازکارانطداختن
نيروهاي ديگر را به دنبال خواهد داشت و مسطأله شناسطايي مطا را دربطاره انسطان و
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جهططان تاريططك خواهططد کططرد .وجططود رهبططران الهططي از دو جهططت انسططانها را در
زندگاني اصيل ميتواند رهبري کند ،اول از نظر اساس آفرينش ،زيرا روي زمين
نبايستي از خليفة ا ...خالي باشد ،چون وجود خليفه ا ...در روي زمين در حقيقطت
زمينة بهوجود آمدن هدف خلقت انسانها است و دوم از آن جهطت کطه انسطانها
در حالت طبيعي ميخواهند مانند ساير حيوانات فقط خود را ببينند و خود طبيعطي
خويش را اشباع نمايند ،لذا وجود رهبران الهي مانند آن نيرويي اسطت کطه در تطه
چاه به آب فشطار مطيآورد و آن را بطه بطاال مطيآورد و بطراي روح انسطاني راه را
هموار نموده و انسان را بهاعتالي وجودي -که اگر بخواهد ميتواند حائز شطود-
ميرساند .خداوند عقل را براي راه رفتن در ايطن زنطدگي عططا فرمطوده اسطت نطه
براي مبارزه کردن با خود ،هنگامي که عقل نتواند ماهيت يك حقيقت را بطهطور
صحيح و منطقي ارزيابي کند ،ممكن است آن حقيقت در ازبطين بطردن خطود آن
حقيقت بكار برده شود .نيروي عقالني کطه خداونطد بطه انسطانها عنايطت فرمطوده
اسططت يكططي از عططاليترين وسططايل زنططدگاني مططادي و معنططوي ماسططت ،ايططن عقططل
ميتواند در درون ما حقايقي را که از راه حواس به ذهن ما منتقل گشطته اسطت را
کامالد تنظيم نموده آنها را بهصورت قواعطد و اصطول کلطي درآورده و از ايطن راه
در پيشبرد معارف انسان بزرگترين نقش را به عهده بگيرد .متأسفانه عطدم درك
صحيح از وظيفه واقعي عقل و در پي آن توقع بيجا از فعاليتهاي عقل نظطري و
افراط در پرستش بيپايه آن ،بشر را نه تنها از بهرهبطرداري از فرآوردههطاي عقطل
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محروم ساخته است بلكه خود عقطل نظطري را هطم از آن وظيفطه واقعطي کطه دارد
برکنار نموده است.

وجدان آگا
وظيفة عقل نظري اين است که به هرشكلي که هست خود را بطا عقطل عملطي
يا همان «وجدان» هماهنگ نمايد .وجدان بايد بتواند صحت عقل نظطري را تأييطد
کند وگرنه بههيچوجه نميتوان به دعوي عقل نظري گوش فراداد .هر موجطودي
که تكامل خود را بهدست آورد ،ديگر جريانها طبيعطي ايطن جهطان بطه او کطاري
ندارد زيرا کارهايي که ميبايست به حكم موجوديت طبيعي خود در آن مرحلطه،
انجام بدهد به پايان رسانيده است.
مردان الهي با دريافتهايي که دارند به معلومات ناقص بشري کمك ميکند
تا بتواند داليل ناقص خود را آنطور که بايد تنظطيم نمطوده و آمطاده بهرهبطرداري
نمايند .اگر تمام قسمتهاي دين قابل درك عقل نظري بود و چيزي مافوق عقل
نظري وجود نداشت ،ديگر احتياجي هم به معجزه نبود.

دقايقي در گذر عمر
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قيمت عمر را دريابيم .عدم توجطه انسطانها بطه ارزش عمطر از دو دليطل عمطده
ناشي ميشود:
اول اينكه ناداني ما به موجوديت انساني و ارزش آن اسطت .مطادامي کطه ايطن
سواالت سهگانه ،که «از کجاآمدهام؟ آمدنم بهر چه بطود؟ بطه کجطا مطيروم؟ »...
برايمان مطرح نشده باشد و نيز پاسخ قانع کنندهاي براي آنها آماده نساخته باشيم.
نخواهيم فهميد که انسان چيست و هدف از زندگي او کدام اسطت؟ و بعطد از آن
بخواهيم به ارزش عمر پي ببريم.
دوم اينكه ممكن است متوجه عظمت موجودات انساني شده باشطيم و بطدانيم
چه سرماية کالني در اختيار ما گذاشتهاند اما بهدليل آنكه سپري شدن عمرِ انسطان
روند تدريجي طي مينمايد ،انسان به اين لحظات اعتنايي نميکند و متوجه گطذر
آنها و همچنين ارزش لحظات نميشود.
بتهوون ،موسيقي را يك عمر آنچنان پرستيد و آنچنان «منِ» خطود را در راه
آن باخت که گويي در اين جهان هستي انگيزه و هدفي غير از موسطيقي و همطان
سمفونيهاي معروف او وجود ندارد .با اين حال گاهي ميگفطت« :خداونطد مثطل
من مرد بدبختي را نيافريده است» .آري بياييد هيچ يك از مزاياي جهان مطادي را
از حدود خود منحرف نسازيم و آنها را نپرستيم حتي اگر خود «من» بطوده باشطد،
چراکه آخرِ قبله و راه ما «من» نيست ،قبلة ما طروت ،زيباييهطاي زودگطذر ،جطاه
ومقام ،شهوت و شهرت نيست .بهططورکلي هطر چيطزي کطه در زنطدگي از ارزش
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حقيقي خود باالتر رفت و توانست شخصيت ما را بخرد ،همانچيز ميان ما و خطدا
حجابي است که مانع گرايش و پرستش خداوند خواهطد بطود ،اگطر تمطام دانطش
دنيا را در دل خود جاي دهيم و اگر روت دنيا را در ملك خطود داشطته باشطيم و
اگر بر تمام دنيا پيروز شويم و اگر به تمام انسطانها محبطت بطورزيم و همطه افطراد
انساني را به عاليترين رفاه زندگي مادي و معنوي برسانيم .مادامي کطه از مهلكطة
خودپرستي نجات پيدا نكرده باشيم ،گامي در راه تكامل برنداشتهايم و بطه انطدازه
محقرترين موجودات ارزشي نداريم و سطقوط نهطايي در انتظطار مطا خواهطد بطود.
هنگامي که حالت هوشياري مطلق که لحظهاي از آن برابطر اسطت بطا تمطام جهطان
هستي ،به انسان دست بدهد ،تمام لذائذ و آالم و تفكرات و گمانها يكمرتبه از
درون انسان بيرون مطيرود ،تمطام موجطودات طبيعطي چنطان از نظطر انسطان غايطب
ميگردند که گويي اصالد يك سنگريزه در ايطن جهطان طبيعطت وجطود نداشطته
است .در اين موقع و در مقدمات چنين حالت هوشياري مطلقي ،انسان در حيرت
شگفتانگيزي فرو ميرود ،انسان در اين حالت در يك بينهايطت فطرو مطيرود،
اولين چيزي که در آغاز ايطن حالطت از انسطان دور ميشطود همطان «مطنِ» طبيعطي
اوست که ساليان دراز او را به خطود پيچيطده و از گطامبرداشطتن او بطهسطوي خطدا
ممانعت ورزيده است ،به همين دليل با ازبينرفطتن «مطن» طبيعطي اسطت کطه اصطالد
هيچ لذت و تفكر و درد و … براي انسان مطرح نخواهد بود و همه هسطتي خطود
را در وجططودِ وحططدتِ اعظططم خالصططه خواهططد کططرد .بزرگتططرين آرمططان بشططري،
هماهنگ ساختن عقل نظري جزئي با عقل کلي است ،که مادامي که انسان خطود
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در صدد هماهنگ کردن اين دو برنيايد به اين همطاهنگي هرگطز دسطت نخواهطد
يافت و نيز روشن است که تنها در صدد برآمدن کافي نيست بلكطه بايسطتي عقطل
جزئي با توجه به خطاها و محدوديتهاي قلمرو فعاليتش ،اين حقيقطت را پطي در
پي به خود بقبوالند که بايسطتي بطراي وصطول بطه واقعيطتهطا تجربطههاي خطود را
توسعه دهد و درنتيجه آن اصطول عاليطهاي را کطه بطا کمطك عقطل عملطي مططرح
ميسازد در فعاليتهاي خويش منظور بدارد ،مطيتطوان گفطت کطه بايسطتي عقطل
جزئي با همراهي عقل عملي براي هماهنگي با عقطل کطل ،فعاليطت مطداوم داشطته
باشند .اين من طبيعي نميتواند بدون اينكه خود را متعلق به «من ملكوتي» نمايطد،
کوچكترين گامي را در راه کمال بردارد ،بنابراين هرچه که در راه خودِ طبيعي
فعاليت کنيم مانند کرم پيله ،تطار جهالطت و بطدبختي را بطدور خطود تنيطدهايم کطه
عاقبت باعث سقوط و مرگ نهايي ما خواهد بود .اگرعقل جزئي بشر ،تقاضاهاي
متعاقب درباره هماهنگي با عقل کلي را داشته باشد ميتواند به اين مقصطود نايطل
آيد ،زيرا باالخره جويباري که در تكاپوي دريا بوده باشد باالخره يطا دريطا بطه او
خواهد رسيد يا او خود را به دريا خواهد رسانيد ،البته يك شطرط دارد ،اينكطه در
ريگزارها فرو نرود .براي بهدست آوردن اين همطاهنگي بطا عقطل کطل کطه همطان
غرق شدن در جمال و جالل خداوندي که باالترين ارزشهاي غير قابل محاسطبه
بشري را دارد ،بايد شاهينوار و قهرمانانه بكوشطيم و ماننطد خورشطيد جهطانتطاب
براي پرتو افكني به منظومه خود جانباز باشيم ،بدانيم که هرچطه در ايطن راه بيشطتر
مستهلك بشويم ،هوشياري عاليتري را بهدست خطواهيم آورد ،درسطت اسطت
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که ما در تكاپوي زندگي انرژيهاي زيطادي صطرف مطيکنيم و قطواي درونطي و
بيروني را مستهلك ميسطازيم تطا آنجطايي کطه حطواس و اجطزاء کالبطد مطادي مطا
ضعيف و ناتوان ميگردد ،اما اگر ما با هوشياري متوجه اين مطلب باشطيم کطه در
هرصططورت و هرصططحنه از زنططدگاني کططه هسططتيم بططاالخره در بارگططاه ربططوبي بسططر
ميبريم و نيز بدانيم که کاري که بشر آن را مرتكطب ميشطود و ابطراز مينمايطد،
نيست و نابود ميگردد بلكه در پشت پرده غيطب آ طار نتطايج آن محفطوا اسطت،
آنگاه اين حقيقت براي ما قابل قبول ميشطود کطه اگطر اندوختطههاي مطا ،موافطق
اصططول عططالي انسططاني بططوده باشططد ،مططا بططا از دسططت دادن هرگونططه قططوا و هرگونططه
موجوديت فعلي که داريطم آن را بطه يطك نمطاد و موجوديطت گرانبهطاتر تبطديل
مينماييم و لذت شگفت انگيزي در خود احساس خطواهيم کطرد و اگطر مخطالف
آن اصول بوده باشد ،شرمنده و خجل ميشويم.
ابن سينا ميگويد« :5اکنون که در کالبد بدن مستقر گشطتهاي و عاليطق مطادي
بدن ،تو را به خود جلب نموده است و رسيدن بطه کمطال را کطه بطراي تطو ممكطن
است ،احساس نكردهاي و اشتياق به آن را در خود نميبيني و يطا اينكطه در درون
تو ضدِ کمال بهوجود آمده است ،دردي احساس نميکني ،بايطد بطداني کطه ايطن
حالت از خود تو است نه از خدا ،و بدان که اين عاليق مادي نوعي از انعكاسهطا
هستند که در هنگام مجاورت نفسانساني با بدن به نفس ضميمه ميشطود و در او
 .5كتاب اشارات ،ج  ،3ص  363و .353
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منعكس ميگردد و اگر به همين حال باقي بماند نفس انساني در موقع جطدايي از
بدن همان انعكاسها را به خود خواهد داشت و پس از مفارقت روح از بدن ايطن
انعكاسها خواه از پديدههاي لذتبار بوده باشد يا دردناك ،ا ر خطود را بطر شطما
آشكار خواهد ساخت ،اما اينكه فعالد اين آالم و لذائذ را احساس نميکني ،بطراي
اينست که روح تو مشغول و درگير اداره و تنظيم جريطانهطاي بطدن شطده اسطت.
مانند هنگامي که هواي دماغ انساني به سمت معينطي متمرکطز گطردد ،نمطيتوانطد
حوادث و رويدادها را مورد توجه قرار بدهد ،زيرا که روح به يك سطمت جلطب
شده است.
نيت پاك را نبايستي در هيچ موقع از دست داد زيرا خود نيت پاك و خالص
به منزله موتور و راهنماي زندگاني انساني است که هم نيروي حرکطت بطه انسطان
ميبخشد و هم انسان را در حرکت بهسوي مقصد راهنمايي ميکند .آن زندگاني
که شيريني غيرمنطقي دارد مرگ بسيار تلخي را در انتظار دارد ،دليل اين مطلطب
اين است که هرچه زندگاني را با لذائذ و شطيرينيها پطر کنطيم زنطدگاني مطا يطك
مفهوم پيدا ميکند ،ولي آنگطاه کطه دوران افسطردگي غرايطز ميرسطد کطه خطود
طاليهدار مرگ محسطوب ميگردنطد ،مراحطل جطدي تلخيهطا شطروع ميشطود و
هرچه که لذت جويي شخصيت انسان عميقتر بوده باشد ،تلخي دل کنطدن از آن
لذتها و شيرينيها -که بهطور طبيعي فرا خواهد رسيد -بيشتر و شديدتر خواهطد
بططود .کوچططكترين افراطگططري يططا تفريطجططويي در سططاختمان مططنظم بططدن مططا
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عكسالعمل دردناك خود را ايجاد ميکنطد ،همطين آب گطوارا کطه مايطه حيطات
است اگر مقدار بيشتر از معمول مطورد بهرهبطرداري قطرار گيطرد بطدون ترديطد در
جهاز هاضمه ا ر خود را منعكس ميکند؛ حال با ايطن حساسطيت کطه موجوديطت
طبيعي ما دارد آيا ميشود گمان کرد که روح که هزاران بطار از کالبطد مطادي مطا
حساستر است ،افراط و تفريطهاي مطا را چطه در لذائطذ و چطه در آالم مطنعكس
نخواهد ساخت؟
خداوند در قرآن ميفرمايطد« :اي مطردم ،مطا شطما را از يطك مطرد و يطك زن
آفريديم و شما را گروهها و عشيرههاي گوناگون قرارداديم تا با يكطديگر تفطاهم
کرده (در تكاپوي زندگي با همديگر هماهنگ شويد) هطيچ يطك از اشطخاص و
گروهها بر ديگري مزيتي ندارند ،بلكه شريفترين شما در نزد خطدا بطا تقطواترين
شما است .»6
بياييم ايمان به روزيدهي خداوند را از فاختطه بيطاموزيم  ،پرنطده اي آرام کطه
بر درختي مينشيند و در فكر آن نيست که شب چه بايد بطراي غطذاي خطود تهيطه
کند؛ از عندليب که حمد خدا ميگويد و اعتماد به روزي خود را بر او ميپويطد،
بياموزيم.

ََا النَّاسُ إِنَّا خَ َلقْنَكمُ مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثىَ وَ جَ َعلْنَكمُ ُشعُوبًا وَ قَبَائلَ ِلتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْ َرمَكمُ عِندَ اللَّهِ
« .4يَأَيهُّ
أَتْقَئ ُكمْ إِنَّ ال َّلهَ عَلِيمٌ خَبِير»

www.takbook.com

تكنيكهاي موفقيت

11

در زندگاني کوشش و تفكر زياد در اينكه چه بخورم و چه نخورم و چه کنم
و چه نكنم ،چرا اين حاد ه اين چنين شد و آنچنان شد؟ چرا فالن کار نتيجطه داد
و فالن کار نتيجه نداد و بدين سان در خيالهاي واهي فرو رفتن ،وسواسطي اسطت
که بر جان مسلط ميگردد و مانند موريانه آن را ميخورد .اگر مجموع زندگاني
را آنچنان ارزيابي کنيم که تلخيها هم تطا آنجطا کطه اختيطاري نباشطد ،جزئطي از
زندگاني هستند؛ يعني براي خود بپذيريم که زنطدگاني نكطات منفطي و دردنطاکي
دارد که نماينده حالتِ به ظطاهر منفطيِ زنطدگي يطا همطان مطرگ هسطتند ،در ايطن
صورت مرگ براي ما تلخ نبوده بلكه با يك محاسبه الهي ،مرگ را بهعنوان يك
پل براي عبور به سوي بارگاهش معرفي نموده ،و شيرين و لذت بار خواهد کرد.
پس بياييم از دردهاي زندگاني که فرستادگان مرگند روي گطردان نباشطيم و نيطز
بدانيم که کسي که زندگي خود را بر پرستش بدنِ مادي پي ريطزي نمطوده اسطت
او نميتواند در اين دنيا شخصيت روحي خود را بطه مطر رسطانيده و از ايطن دنيطا،
روحِ با عظمت و با مرتبهاي را با خطود ببطرد ،بطه قطول نيلزبطور فيزيكطدان« :مطا در
نمايشنامه بزرگ وجود ،هم بازيگريم و هم تماشاگر» .معناي اين جمله اين اسطت
که انسان در قلمرو جهان هستي ميخواهد موجوديطت خطود را درك کنطد و در
آن ادراك ،به نفع خود يا براي رفع ضرر تصرف نمايطد .در هطر صطورت بطديهي
است که او هر اندازه هم بخواهد که خود را بيطرف قرار دهد ،به آن دليطل کطه
خود جزئي از هستي است به هيچ وجه نخواهطد توانسطت بطدون تطأ ير متقابطل در
جهان هستي ،کاري انجام دهد .انسان به هيچ وجه نخواهد توانست «من» خطود را
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آنچنان کنطار بنهطد کطه کوچطكترين تطأ يري از هسطتي در «مطن» و از «مطن» در
هستي نمودار نگردد .نكتهاي که در اينجا قابطل ذکطر اسطت آن اسطت کطه هرچطه
تجربيات ما بيشتر شود و هرچه روح انساني تكامل و قدرت بيشطتري پيطدا کنطد و
در نتيجه معلوماتش افزايش پيطدا کنطد ،مطيتوانطد بطازيگريهطاي خطود را تحطت
محاسبه درآورده و از تماشاگري خويش بهرهمند گردد.
خداوند مُشك را بيهوده معطر نسطاخته اسطت ،ايطن عطرآگينطيِ مشطك بطراي
مشام سالم است ،نه براي کسي که قوه شطامهاش مختطل اسطت .در آيطة 14سطورة
آلعمران ،چنين بيان شده است« :براي مردم ،محبت ،شهوات ،زنان و فرزنطدان و
پولهاي کالن و اسبهاي چرنده و چهارپايان و زراعت ،زينطت قطرار داده شطده
است (خوشايند است) .اينها متاع زندگاني همين دنيطا اسطت و در نطزد خداسطت،
حسن عاقبت».7
کسي که حقيقتاد از لططف و داد و رقطت قلبطي بهرهمنطد اسطت ،در حقيقطت او
معشوق انسانها نيست ،او انسان معمولي نيست ،بلكه پرتو حق است ،گويي او بطه
قول ابن سينا رب النوع انساني است .در حديث آمده است که« :سوگند به نفطس
انساني و به کسي که او را تنظيم نمود .هم نيروي فجور و هم نيروي تقوا در او به

 « .2زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْ َبنِينَ وَ الْ َقنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ َهبِ وَ الْ ِفضَّةِ وَ الْخَ ْيلِ
حرْثِ ذَلِكَ مَتَعُ ا ْلحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ ال َّلهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَََاب».
الْمُسَوَّمَةِ وَ ا ْلأَنْعَمِ وَ الْ َ
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وديعه نهاد .هرکس که آن نفس را تزکيه کرد ،رستگار گشت و هرکس کطه آن
را مغشوش و مختل ساخت از رحمت الهي مأيوس شد».
من و مايي ،سنگينترين زنجير بر گردن انسان اسطت ،هطيچ فطردي نمطيتوانطد
مادامي که در زنجير خودپرستي اسير شطده اسطت ،گطامي در راه تكامطل بطردارد،
اگر پاي انسان برهنه باشد بهتر از کفطش تنطگ اسطت ،شطگفت انگيزتطرين وضطع
رواني همين است که انسان هرچه که با قصد تعالي و تكامل «مطن» گطام بطردارد،
همجوار به عقب بر ميگردد .گويي خود پرستي از بتپرستي هم پستتر اسطت،
چرا که آن بت را شريك و همكار درجه دوم او قرار ميدهد و در خطود پرسطتي
به کلي خدا از نظر ميرود .خصوصيتي که در خود پرستي وجود دارد اين اسطت
که هيچ روزنهاي براي وصول به واقعيتها نميگذارد ،هرچطه انسطان را بطه خطود
جلب کند به اندازة خود ،او را از خود ،بگيرد که ديگطر تطوجهي بطه مطاوراي آن
نداشته باشد و آن موضوع براي او معبود ميشود ،خودپرستي بزرگترين سد راه
در مقابل انسان راهرو است ،اگطر انسطان زنطدگاني خطود را در ايطن دنيطا بطا يطك
ايدهآل نتواند تفسير کند ،بدون ترديد حتي لذائذ اين دنيا هم براي او مفهوم قابل
تفسيري نخواهد داشت؛ به اين معني که اگطر انسطان در زنطدگاني خطويش بطدون
داشطتن يططك ايطدهآل ،تنهططا بطا توجططه بططه خطود طبيعططي حيطوانيش بخواهططد از ايططن
آرمانهاي جهان لذتي ببرد ،بدون رهبر به هيچوجه نمطيتوانطد بطه هطدف واقعطي
خود برسد ،با درك صحيح از دو مطلب باال ميتوان گفت که انسانها ميتواننطد
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از يكديگر ا رات تكاملي پيداکنند؛ يعني يكي به جهت تكطاملي کطه پيطدا کطرده
است ديگري را هم دنبال خود بكشد ،مانند اساتيد راهنماي انسانها که انسان هطا
را از مراتب پست حيواني -خواه از نظر علمي خواه از نظر اخالقي و روحطي -بطه
عاليترين مقامات رسانيدهاند ،آنها در انسان چيزي را ايجاد نميکننطد ،بطهوجطود
نميآورند بلكه آنها حقيقتي را که خود انسانها دارند به فعليطت ميرسطانند و بطه
اين معني که آنها با روش تربيتي که دارند «خود طبيعي» فرد را تطا «خطود انسطاني
الهي» او پيش ميبرند .تماس با حقايق به طور مستقيم و بدون کوشش و سعي در
آگططاهي ،مسططاوي بططا مططرگ اسططت؛ ايططن خطاهططا و گمانهططا کططه انسططانها بططا آنهططا
درگيرند ،درحقيقت همان سنگالخهايي است کطه مطا بايسطتي آنهطا را ببينطيم و از
آنها عبور کرده و پس از طي کردن منزلگاههاي سرِ راه به مقصطد برسطيم ،اينكطه
نيروي ما بهتدريج به فعليت ميرسد و اينكه ما در راه تكامل گامي پس از گطامي
برميداريم ،معلول عوامل اساسي اسطت کطه در زيربنطاي ايطن جهطان قطرار گرفتطه
است ،زيرا جهان را به تكامل و انسان را به اعتال ،نميتوانطد تمطام فعليطت خطود را
در يك لحظه دريابد ،اگطر چنطين بطود کطه همطه انسطانها بطدون تحمطل و بطدون
زحمت و بدون اينكه از اين سنگالخها و گمانها عبطور کننطد و بطه همطه حقطايق
برسند .اصالد ميتوانستند به اين جهان پا نگذارند .عقل انساني مانند شترباني است
که مهار انسان را بهدست گرفته و بطه هرکجطا کطه مطيخواهطد ميکشطاند ،عقطول
انسانهاي معمولي مانند شطترها هسطتند و اوليطاءاهلل عقطل عقطول و سطاربانان الهطي
انساني ميباشند ،اولياء خدا در قالب روح مقدس در اين دنيا تا ابد با مطا هسطتند و
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خداوند به همة ما نزديك و اجابت کننده نيايشهاي ماسطت ،آدم عاقطل همطواره
عاقبت انديش است و خود را ازنفس و ناداني دور مينمايد ،پيامبران بطا آنكطه از
نظر ظاهر مانند همه انسانها ميباشند ،از آن رو کطه بطا خداونطد همطدم و مقطرّب
هستند ،فرد و ناتوان نميباشند ،بلكه ميتوانند کل عالم را با توانطايي خطود تحطت
تصرف درآورند .پيامبران و اولياءاهلل همواره در راسطتاي وظيفطه و مطأموريتي کطه
دارند ،به نوع انسان اندرزها و راههاي حق را گوشطزد ميکننطد واي بطر مطا مطردم
نادان و بيخطرد .حضطرت مسطيح(ع) ميفرماينطد« :حكومطت خطدا در درون مطا و
اطراف ما است نه در بناهاي چوبي و سنگي.چوبي را به دو نيم کن تا مطرا ببينطي،
سنگي را بردار و مرا خواهي يافت .هرکس که مفهوم ايطن سطخنان را بطه درسطتي
درك کند مزه مرگ را نخواهد چشيد».0
يك پيام آور ،ايمان و اعتقاد دارد .ما فقطط شطك داريطم .زنطدگاني شطعلهاي
دارد که گويي تمام انسانها در آن شعله با يكديگر شريكند و همه افطراد انسطاني
از آن نورِ شگفتانگيز بهرهبرداري ميکنند ،به همين جهت خاموشي و روشنايي
ديگران به هطر شطكل کطه بطوده باشطد در ديطدگان تماشطا کننطده خيرگطي ايجطاد
ميکند ،چنانچه هنگامي که ما درمقابل شخصي قطرار ميگيطريم کطه او در حطال
چشيدن يك طعم ترش يا شيرين است و از قيافه او تأ ير آن ترشي يطا شطيريني را
درك ميکنيم و ما هم انعكاسطي از همطان طعطم را در خطود احسطاس مينمطاييم،
 .2انجيل برنابا
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هرچه عظمت روحي انسان عاليتر باشد دريافت مزبطور ،شطدت بيشطتري خواهطد
داشططت .ولططي متأسططفانه گططروه زيططادي از انسططانها ايططن حططس مقططدس را در خططود
ميکشند و از ديدن خاموش و کشته شدن همه انسانها نيز کوچكترين تطأ يري
در خود نمييابند .آه! که انسان در سقوط چگونطه بطه بينهايطت پسطتي ميرسطد؟
اگر انسان بتواند روح خود را به آن مرتبة الهي برساند که پرتويي از نور الهطي در
آن جاي گيرد و به عبطارتي بطه پرتطويي از نطور الهطي تبطديل شطود ،ديگطر کسطي
نميتواند بر آن روح پيروز شود .انعكاس هر نمودي در جهان هسطتي احتيطا بطه
جريان قوانين و درنتيجه گذشت زمان دارد .اين جهان با تمام اجطزايش چنطان در
ارتباط است که گويي حقيقت واحدي اسطت کطه کوچطكترين تغييطري در آن،
موجب تغيير در تمام هستي خواهطد شطد ،آن چشطمي کطه عاقبطت انطديش اسطت
ميتواند حقايق را بهطور صحيح دريابد و چشمي که تنها خود را ميبيند همطواره
در غرور و خططا بسطر ميبطرد .اي کطاش هرکسطي گنجطايش و موقعيطت و ارزش
حقيقي خويش را درك ميکطرد و سطپس درصطدد بطهدسطت آوردن مزايطايي بطه
اندازه همان ظرفيت و موقعيت برميآمد .مطا بايطد بطدانيم کطه درمقابطل قطدرت و
قوانين جهان هستي که خداوند مقدر فرموده است هيچ قطدرتي نطداريم و بطدانيم
که در مقابل خواست خداوندي بسيار ناتوانيم و بايطد خطود را تسطليم خواسطت او
نماييم.
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شناخت نفس
بايد نفس را مهار کرد نه اينكه آن را کشت .همانگونه کطه از کفطش و لبطاس يطا
چتر هنگامي که هوا باراني است استفاده ميکنيم ولي در مواقطع غيرضطروري آن
را با خود حمل نميکنيم .نبايد محدود به ذهن باشطيم بلكطه بسطيار فراتطر از ذهطن
باشيم و بايد نسبت بطه ضطمير خطود هوشطيار باشطيم .آنگطاه ذهطن چيطز کطوچكي
خواهد بود و ميتوانيم هرگاه به آن نياز داشتيم از آن استفاده کنيم و هرگطاه نيطاز
نداشتيم آن را خاموش کنيم .براي صحبت کردن با ديگران بايد از ذهن اسطتفاده
کرد و از واژهها استفاده نمود ولي وقتي با خودمان در خلوت هستيم واژهها کنطار
ميروند و تنها سكوت و اتصال با طبيعت و عدم پيشداوري ميماند .زيطرا آنجطا
ديگر زبان قادر به کار نيست .در اين مرحله است که هرچه داريد بايد رهطا کنيطد
و آن بكارگيري ذن است .دانش به دور خود گشتن است .ولي شناخت نفطوذ بطه
درون خود است .لحظهاي که مستقيم به درون خود نفوذ مطيکنيم (شطناخت) بطه
عنوان يك ماهيت جداگانه ناپديد ميشويم .ما ديگر نيستيم و اين دانستن دربطاره
چيزي نيست .مطا خطود آن شطناخت هسطتيم .در مقابطل ،مطا بطه آيطات ديگطري بطر
ميخوريم که از نفس که باز معنايش خود اسطت تجليطل مطيشطود« :وَ ال تَكُونُطوا
کَالَّطذينَ ن َُسطوا اللَّطهَ فَأَنْسطاهُمْ أَنْف َُسطهُم »9از آن گطروه مباشطيد کطه خطداي خطود را
فراموش کردند ،خدا هم خودشان را ،نفسشان را از آنها فراموشطاند .خطوب اگطر
 .3سوره حشر ،آيه 13
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ايطن نفطس همطان نفطس اسطت چطه بهتطر کطه هميشطه در فراموشطي باشطد «قُطلْ ىِنَّ
الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم »18بگو باختگان ،زيان کردگان ،آنهطا نيسطتند کطه
روتي را باخته و از دست داده باشند يعني آن يك باختن کوچك اسطت بطاختن
بزرگ اين است که انسان نفس خود را ببازد ،خودِ خطود را ببطازد و بطه اصططالح
اگزيستانسياليستهاي امروز خويشتن خود را ببازد ،روت ،سرمايه مهمي نيسطت.
بزرگترين سرمايههاي عالم براي يك انسان ،نفس خود انسطان اسطت .اگطر کسطي
خود را باخت ديگر هر چه داشته باشد گويي هيچ ندارد ،که به اين تعبير بطاز هطم
ما در قرآن داريم (بنابر اين در قرآن از يطك ططرف) تعبيراتطي از قبيطل فرامطوش
کردن خطود ،بطاختن خطود ،فطروختن خطود( ،سطوره حشطر ،آيطة 19سطوره الزمطر،
آيه ،)15نبايد خودش را بفروشد و از ططرف ديگطر ،انسطان بايطد بطا هطواي نفطس
خودش مبارزه کند که اين خود فرمان به بدي ميدهد .ازجمله قطرآن مطيگويطد:
آيا ديدي آن کسي را که خواستههاي خود را معبود خويش قرار داد؟
عزت نفس در كالم امام صادق و امام علي (ع)
 « .13فَاعْبُدُوا ما شِ ْئتُمْ مِنْ دُو ِنهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوا أَ ْنفُسَهُمْ وَ أَهْليهِمْ يَوْمَ الْقِيا َمةِ أَال ذ ِلكَ
هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبين»( .زمر ،آيه  )15شما هم هر كه را مىخواهيد جز خدا بپرستيد (كه از غير خدا
جز زيان نمىبينيد) .بگو كه زيانكاران آنان هستند كه خود و اهل بيت خود را (از كفر و عصيان) در
قيامت به خسران جاودان در افكنند ،آگاه باشيد كه اين همان زيان است كه (در قيامت) بر همه
آشكار است
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امام صادق(ع) فرمودند« :و ال تكن فظا غليظا يكر الناس قربتك
و ال تكن واهنا يحقرك من عرفك» در معاشرت بتا متردم ميانته رو
باش ،نه آنجور خشن و تندخو و بد اخالق و بد برخورد بتاش كته
مردم از نزديك شدن به تو خوششان نيايد و نه آنقدر واهتن يعنتي
ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعي
باش كه هر كس با تو بر خورد ميكند تتو را تحقيتر كنتد ،متممن
نبايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري
بكند كه در نظر ديگران تحقير بشتود در وستا ل الشتيعه از حضترت
علي (ع) نقل ميكند كه فرمودند« :ليجفمع في قلبك االففقار التي
الناس و االسفغناء عنهم»؛ يعني در آنِ واحد در قلب خودت بايد دو
حس مفضاد را داشفه باشي :اينكه «من بته متردم محفتاجم و متن از
مردم بينيازم در چه خودم را محفاج فرض كنم و در چه بينياز».
فرمودند :آن وقتت كته بتا متردم برختورد متيكنتي و ستنن
ميگويي ،به روي بياعفنتايي نبتاش ،حترفهتاي تنتد و خشتن و
گوشهدار و زختمدار و ختاردار بته متردم نگتو .هتر كته هتر چته
ميخواهد بگويد اما سننفان نرم و ماليم باشد.
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آيا انسان داراي دو نفس است؟
روانشناسي ميگويد :تعدد شخصطيت را بطه معنطي واقعطي آن بپطذيريم؛ يعنطي
قبول کنيم که هر کس در واقطع دو «خطود» اسطت؛ دو «مطن» اسطت؛ دو «شطخص»
است .قطعا مقصود اين نيست ،در واقع در يك کالبد دو «من» مجزا وجود ندارد،
دو شخص وجود ندارد.
يك فرض اين است که در انسان دو شخص وجود دارد ،دو من وجود دارد،
دو خويشططتن در مقابططل يكططديگر وجططود دارد .از ايططن دو ،يكططي را بايططد ضططعيف
کرد و کشت و ديگري را محترم شمرد .فرض ديگر اين است کطه انسطان داراي
دو خود است؛ اما نه به اين معني که دو خود اصيل ،دو من در کنطار يكديگرنطد،
بلكه يك خود واقعي و يك خود پنداري که آن ناخود است ولي انسطان نطاخود
را «خود» خيال ميکند .مگر ميشود چنين چيزي؟ ميگويند بلطه مطيشطود آنجطا
که گفتهاند :با خود بايد مبارزه کرد ،آن خود ،خود خيطالي و پنطداري اسطت ،آن
چيزي است که خيال ميکني تطو آن هسطتي ،ولطي انسطان داراي دو خطود اسطت:
خود فردي(شخصي و جزئي) و خود کلي؛ بهطور مثال من يك خود دارم که بطه
آن خود ،اين فرد و اين شخص هستم و شما يك خود داريد که به آن خطود ،آن
فرد و شخص هستيد با آن ابعاد خاص و با آن اضافات خاص که بهطور مثال پدر
و مادرتان کيست ،صفات و احوال و اطالعاتتطان چيسطت و يطك خطود ديگطر در
درون همه انسانها وجود دارد که آن خود کلي است (نه خود شخصي و فردي)
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خود انساني است؛ يعني در من االن دو خود وجود دارد .يطك خطود مطن بطهططور
مثال الف فرزند ب است و خود ديگر ،انسان است که در مطن وجطود دارد .شطما
هم داراي دو خود هستيد يك خود ،خود فردي شما است ،يكي هم انسان اسطت
که در شما وجود دارد .افراد ديگر نيز همين طور اين هم يك فرضيه است.
قرآن ميگويد :با يك خود بايد مبارزه کرد و خطود ديگطر را بايطد محتطرم و
عزيز و مكرم داشت و با مكرم داشتن اين خود است که تمام اخطالق مقدسطه در
انسان زنده ميشود و تمام اخالق رذيله از انسان دور ميگطردد و اگطر ايطن خطود
کرامت پيدا کرد ،شخصيت خودش را باز يافت و در انسان زنطده شطد ،ديگطر بطه
انسان اجازه نميدهد که راستي را رهطا کنطد و دنبطال دروغ بطرود ،امانطت را رهطا
کند دنبال خيانت برود ،عزت را رها کنطد دنبطال تطن بطه ذلطت دادن بطرود ،عفطت
کالم را رها کند دنبال غيبت کردن برود .حال آيا اين خود ،همطان خطود کلطي و
انساني است يا چيز ديگري است؟ اين سؤالي است که ما راجطع بطه اينكطه آن دو
خود چيست و چگونه ميشود آنها را توجيه کطرد ططرح کطرديم .شطهيد مطهّطر
مسأله نتيجه و محصول عبادت خالصانه و عارفانه را ايطن چنطين توضطيح مِدهطد:
«اساساد هر موجود که قدمِ در راه کمال مقدّر خطويش پطيش رود و مرحلطها
از مراحل کماالت خود را طِ کند ،راه قرب به حق را مِپيمايد .انسان نيز يكطِ
از موجودات عالم است و راه کمالش تنها اين نيست کطه امطروز «تمطدّن» ناميطده
مِشود؛ يعنِ يك سلسله علوم و فنون که برا بهبود اين زنطدگِ مطؤ ّر و مفيطد
است و تنها اين نيست که در يك سلسله آداب و مراسم کطه الزمطة بهتطر زيسطتن
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اجتماعِ است پيشرفت حاصطل کنطد ،اگطر انسطان را تنهطا در ايطن سططح در نظطر
بگيريم مطلب همين است ،ولطِ انسطان راهطِ و بُعطد ديگطر دارد کطه از طريطق
تهذيب نفطس و بطا آشطنايِ آخطرين هطدف؛ يعنطِ ذات اقطدس احطديت حاصطل
مِ گردد».
آر ! نفس و قوا آن با عبطادت خالصطانه ،آن هطم تحطت سرپرسطتِ انسطان
کامل ،در اختيار حق قرار مِگيرد و از اين طريطق انسطان بطه يطك موجطود الهطِ
و با کرامت تبديل مِگردد.
در اين قسمت الزم است بحثِ کوتاه ،از آيات و روايات و کتابهطا قابطل
توجّه اخالقِ و عرفانِ و تربيتِ ،دربطارة نفطس تقطديم کنطيم ،باشطد کطه دريچطة
ديگر از معرفت و بينش به رو ما باز شود.
«نفس» عبارت است از همان خطود طبيعطي کطه از همطين مطواد جهطان طبيعطت
توليد ميشود و بطه تنهطايي قلمطرو فعطاليتش تطبيطق رويطدادهاي جهطان هسطتي بطا
خواست «خود طبيعي» است ،که همواره در جستجوي تأمين جنبه حيواني انسطان،
در اين جهان طبيعي است که در آن زندگي ميکنيم ،خوشطيها و لذائطذ زيطادي
بر ما عرضه ميشود ،تشخيص دهنده اين خوشيها و لذائذ تحريك کننده ،نفطس
انساني است که در حطال عطادي ميخواهطد همطه آن لذائطذ و خوشطيها را بطدون
محططدوديت بططهدسططت آورد ،عقططل محاسططبات و کليططات را تحليططل و طططرحريططزي
ميکند و نفس ميخواهد همه آنها را در خواستههاي خود پياده کند .زمطاني فطرا
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ميرسد که اين نفس به مبارزه با عقل برخواسته و آرمانهاي عقالني را بطه کلطي
ناديده ميگيرند و ميخواهد عقل را نيز تحت تأ ير و سلطة خطويش بگيطرد؛ ايطن
است نفس شر و ناشايست آدمي.
ولي هر دو پديده نفس و عقل در انسان ضطرورت دارد ،زيطرا ايطن دو هسطتند
که انسان را به خير و شر و نيك و بد آشطنا ميسطازند و در طرفطداري هريطك از
خواستههاي خود ،انسان را وادار به تكطاپو ميکننطد ،ايطن تكطاپو آن موقطع نتيجطه
بخش و مثبت خواهد بود که عقل و نفس انساني هماهنطگ شطوند ،امطا انسطان در
همين نفس طبيعي خود منحصر نميشود و در وراي آن بهتدريج قدرت تعقطل را
پيدا کرده و کلمات و روش منطقي در افكار خود را نيز بهدست ميآورد کطه بطه
آن «عقل نظري» ميگطوييم .بطازهم وجطود يطك نيطروي مطافوق ديگطر در انسطان
مشاهده ميشود که وراي نيروي عقل نظري و محاسطبات زنطدگاني و منطقطي بطا
درك از نيك و بد و خير و شطر سطروکار دارد .اگطر ايطن نيطروي مطافوق وجطود
نداشططت عقططل نظططري تنهططا مططيتوانسططت همططان خططود طبيعططي را کشططف و مططورد
بهرهبرداري قرار دهد .اين نيروي مافوق ،حد و مرزي را براي خود نميشناسطد و
انسان با داشتن اين نيرو و بكطار انطداختن آن مطيتوانطد از حطد انسطانيت پطا فراتطر
گذاشته و در قلمرو عاليتر ازجهان ماده و ماديات قدم بردارد .اين نيطروي ربطاني
از همه حوادث و از همة آنچه که در نفس و عقل نظري ميگذارد آگاه است.
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عقل في نفسه در طلبِ معني است ؛ از اين رو در عالم عقل اگر تكاپويي جطز
در راستاي پيشگاه حق وجود نداشته باشد ،انسان به سوي کمال بينهايت رهسپار
ميشود .در غير اين صورت تا دون بينهايت پايين به پستي کشيده ميشود.
مقصود از عباداتي که خداوند بر بنطدگانش مقطرر فرمطوده اسطت بطدون هطيچ
ترديدي تنها شكل ظاهري آنها نيست؛ يعني خداوند ميخواهطد بنطدگانش بطدون
علت و هدف مقداري حرکات و سكنات و ذکرها را بجا آورند .عبادت خشطك
و جامد ،تاريكترين پردهاي است که بر روي عبادت واقعي کشيده ميشود.
«عقل بايد به مرتبهاي برسد که خداوند به وسيله آن عبادت شطود و بطه وسطيله
آن بهشت را ميتوان کسب کرد».

11

در تماس گذاشتن ذات بينهايت پايين (به واسطه نيروي تفكرات روحاني) با
ذات بينهايت باال را «نماز» ميگوينطد کطه بايطد هطدف و مقصطودي واال و عطالي
براي آن منظور کنيم؛ به اين معني که اگر مقصود از دخول به پرستشطگاه ،سطؤال
از احتياجات بوده باشد ،چيطزي دسطتگير مطا نخواهطد شطد .اگطر بطراي خضطوع و
خشوع به پرستشگاه الهي گام نهيم ،هرگز به عظمت و بلندي انساني که در انتظار
ماست نخواهيم رسيد و نيز اگر ورود به پرستشگاه به اميد بهدسطت آوردن حسطن
نظر ديگران باشد ،درخواست ما بطدون اجابطت خواهطد مانطد .حضطرت علطي(ع)

. 11اصول كافي ،جلد اول ،عقل و جهل.
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دراينباره ميفرمايد« :من تو را نه بطراي تطرس از آتطش عبطادت مطيکنم و نطه بطه
جهت طمع در بهشت تو ،بلكطه تطو را سطزاوار پرسطتش ديطده و ميپرسطتم» .نمطاز
گسترش ذات انساني در ابديت است .خداوندا ،احتيا نهايي ما بطه ذات توسطت.
هرگاه که از تو بهرهمند شويم از همهچيز برخوردار خواهيم شد .اگر يك انسطان
صدها بطار عبطادتي را بجطا آورد و تنهطا در يكطي از اجطزاء عبطادت بتوانطد حالطت
روحاني واقعي را پيدا کنطد؛ در حقيقطت بطه هطدف عظمطايي نايطل شطده اسطت و
نبايستي عدم حضور قلطب دائمطي را بهانطهاي بطراي اعطراض از عبطادت گطردانيم؛
نبايستي پس از نماز و پرستش در انتظطار آن نشسطت کطه ا طر و معلطول ايطن ابطراز
محبتي که کردهايم چه زماني فرا ميرسد.
از رسول خدا پرسيدند« :يا رسول اهلل (ص) خدا در کجاست؟ در زمين اسطت
يا در آسمان؟ فرمود :خدا در دلهاي بندگان با ايمطانش اسطت» .در جطايي ديگطر
خداوند فرموده است« :زمين و آسمان گنجايش مرا ندارد ولي قلطب بنطدة مطؤمنم
گنجايش مرا دارد»( .المجه البيضاء ،5 ،بابقلب)
ما در زندگاني نبايد عنان شخصيت را آنچنان از دست بدهيم تطا چيطزي کطه
مورد محبت ما است ،بهکلي شخصيت ما را خريداري کند ،مطا بايسطتي محبطت و
کينه را که بدون ترديد از جلوههاي اعالي روح آدميطان اسطت ،هنگطامي کطه بطه
موضوعهاي معمولي تعلق پيدا ميکند بطه عنطوان يكطي از پديطدههاي قابطل فنطا و
نابودي تلقي کنيم .حضرت علي(ع) در نهج البالغهص 20ميفرمايند« :محبت تطو
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به چيزي ،تو را از ديدن همه جانبه آن چيز کور و از شنيدن همه آنچه که مربوط
به آن چيز است کر ميکند» .ما در آن موقع ميتوانيم محبت و کينه را قابل زوال
بدانيم و درك کنيم ،که به عوامطل آن پديطدهها کطامالد اططالع و شناسطايي دقيطق
حاصل کرده باشيم ،آنگاه که اطالع و شناسايي حاصل کرديم دربارة شخصيت
خود نيز به فكر فرو خواهيم رفت .آن موقع احسطاس مطيکنيم کطه نطه آن پديطده
معمولي زميني ،عوامل اقتضاي مطلق بودن محبت را داراسطت و نطه شخصطيت مطا
آنچنان راکد است که هر موضوعي که امطروز بطراي مطا مطورد محبطت يطا کينطه
نمودار گشته است ،آن موضوع براي ابد براي ما مطرح گشطته و محبطت مطا را بطه
خود برانگيزد .محاسبههاي منطقي و عقالني تماس شخصيت را با موضوع مزبطور
از نظر بگذرانيم تا درنتيجه اين محاسبه دو پديطده مطذکور در مطا اخطتالل روحطي
ايجاد نكند .به انسان حقايقي تعليم داده شد که فرشطتگان بطا شطنيدن آنهطا سطر بطه
سجده نهادند .انسان ،اگر از نظر کميت ،وجودي به اين نطاچيزي مينمايطد ،تمطام
آنچه را که در ارواح و در الواح اسطت در وجطود خطود دارد،تنهطا بايطد بخواهطد.
انسان با آن گوهر شگفت انگيزي که در درون خود دارد حائز عاليترين عظمتي
است که تا پيشگاه ربوبي ميتواند اعتال بجويد .انسان موجودي است که اگطر بطه
مقام محبت برآيد تمطام دنيطا در مقابطل محبطت او نطاچيز مينمايطد ،اگطر در مقطام
غضب برآيد ميخواهد تمام موجودات را نابود سازد ،اگر بخواهد لجاجت کنطد
تمام حقايق را ميتواند ناديده بگيرد ،اگر نيروي عقل خود را به تكاپو وادار کند
مجهوالت را يكي پس از ديگري برطرف ميسازد ،اگر اراده کند ،براي او هطيچ
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مسألهاي محال جلوه نخواهد کطرد و اگطر هطر مقطدار در درون خطود بطه مكاشطفه
بپردازد به کشف قارههاي جديدي نايل ميآيد ،آري اين است همان انساني کطه
حكمت خداوندي چنين خواسته ،که تمام مزايايي را که در عطالم ارواح اسطت و
تمام آنچه را که در صفحات پشت پردة هستي به نام الواح است با تكامل روحطي
درك کند.
انسان در حدود هشتاد ميليارد سلول در مغز خود دارد و مغز انساني تا حطدود
يك ميليون ميليارد واحد اطالع ميتواند بت کند.
رسيدن به هرگونه هدف ،احتيا بطه سطپري کطردن مقطدمات و وسطايل دارد؛
بهدست آوردن اولين و عاليترين وسطيله بطراي رهسطپار شطدن بطه کطوي ربطوبي،
عنايت و لطف الهي خداوند است .خداوند که ما را بهسوي خويش ميخواند در
حقيقت خود ،وسيله ديدار خود را فطراهم ميکنطد و هطم اوسطت کطه ميفرمايطد:
«خداوند نفوس و اموال مؤمنان را درمقابل بهشت برين خريداري کرده اسطت».12
ما اگر حقيقت را درك کنيم کطه از آنِ خداونطد هسطتيم و وجطود خطود را بطه او
تسليم کنيم ،خداوند ما را خواهد پذيرفت .تمام بدبختيهاي بشطري در همطينجطا
است کطه منزلگاههطايي را کطه بايسطتي در راه مقصطد پشطت سطر بگطذارد ،گمطان
ميکند که مقصد است و رحل اقامت معرفت را در آنجطا ميانطدازد و از مقصطد
اصلي باز ميماند .تنها چيزي که براي ما الزم است اين اسطت کطه بطدانيم بطه هطر
جنَّ َة»( .سورةتوبه ،آيه)117
« .17إِنَّ اللَّهَ اشْترَََى مِنَ الْمُؤْ ِمنِينَ أَنفُسَهُمْ وَ َأمْوَلهََُم بِأَنَّ لَ ُهمُ الْ َ
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منزلططي کططه ميرسططيم بايسططتي بططه مقططداري کططه از آن منططزل مططيتططوان اسططتفاده و
بهرهبرداري کنيم و سپس به راه بيفتيم .در پشت پرده ،حقايق مخفطي وجطود دارد
که تا روح تكامل واقعي پيدا نكند ،درك آنها امكان پذير نخواهد بود ،تا زمطاني
که نتوانيم اين جنبه مادي خويش را از دست بدهيم ،راهي به عالم معني نخطواهيم
يافت .آگاه نبودن تن از جان ،مانند آگاه نبودن جامه از تطن اسطت .همطانطور کطه
جامه نخواهد گذاشت تن را ببينيم؛ تن نيز نخواهد گذاشت جان را ببينيم.
اگططر در تكططاپوي زنططدگي آگاهانططه حرکططت کنططيم از هرچيططزي حقططايقي را
خواهيم يافت که درصدد رسيدن به آنها نبطودهايم ،خداونطدا از عنايطات بيکطران
خود بينش وسيعي به ما عنايت فرما تا در انتخاب هدفها و گطذرگاههاي هسطتي
عاقالنه تصميم بگيريم.
پسازبهدست آوردن رشد و کمطال حقيقطي ،هطدفها و غايتهطاي محطدود
زميني ديگر نميتوانند انسطان را جلطب کننطد ،انسطان در مسطير هسطتي و زنطدگي
طبيعي مجبور است که نقاطي را به عنوان هدف انتخاب کرده و براي رسطيدن بطه
آنها وسايل مناسبي را انتخاب کند؛ هرچه که رشد و تكامل انساني افطزايش پيطدا
کنططد ،محططدوديت ،هططدفها و نططاقص و نططارس بططودن آنهططا را درمقابططل عظمططت
تحركهططاي نيططروي زنططدگي بهتططر احسططاس مططيکنيم .ايططن احسططاس بططا پيشططرفت
تدريجي شخصيت ادامه پيدا ميکند تا آنگاه که هدفها و غايتهاي محطدود،
انگيزة خود را از دست ميدهند ،گمطان نكنطيم کطه روح انسطاني در آن موقطع بطا
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خالء روبرو ميشود چرا که تحرك و تكامل واقعطي روح انسطاني بطدون کشطش
به سوي کمال امكان ناپذيراست بلكه آنچه که در درجات عالي شخصيت بطراي
روح هطدف قططرار ميگيطرد ،گسططترش و رسطيدن در بينهايططت اسطت کططه از ذات
طبيعي روحِ کمال يافته سرچشمه ميگيرد ،در جهان هستي ،هيچ موجودي بطدون
غرض و بدون هدفي که خار از خود آن موجود باشد حرکطت نمطيکنطد مگطر
عاشق حقيقي که تمام موجوديت او پيرامون عشق ميگردد.
عاشق دنيا مانند عاشق ديواري است که بر آن آفتاب ميتابد و او هيچ تالشي
نميکند تا بفهمد که آن تابش و نطور از ديطوار نيسطت بلكطه از خورشطيد آسطمان
است؛ الجرم همة دل و جان و ديدة خود را بطر ديطوار نهطاده اسطت و چطون پرتطو
آفتاب رفت ،او محروم خواهد ماند.
عاشق کل نه اين عشاق جزء

ماند از کل هرکه شد مشتاق جزء

احساسِ اين معني تلخ است که معشوق نمونهاي از يك حقيقت کلطي باشطد،
ولي عاشق آن را معشوق حقيقي خود بپندارد ،آنگطاه معشطوق بطه حقيقطت خطود
بپيوندد و عاشق محروم بماند.
هيچگاه نميتوان گفت که رابطة انسان با خدا رابططه جطزء و کطل اسطت چطرا
که در آن صورت بعثت پيامبران و مسئوليتها و کيفطر و پطاداش همگطي باططل و
بيهوده ميگشت .انسان تنها از وديعه شعاع الهي که در اعماق وجود خود دارد به
خدا پيوسته است که آن شعاع را هطم آدمطي بايطد پطرورش و بطه تكامطل برسطاند.
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کساني که به عشق مطلق رسيدهاند نميتوانند به جزء واقعي عشق بورزنطد .اينكطه
ميبينيم بعضي از افراد عاشق نمودهطاي بيمقطدار و دچطار سرشكسطتگي هسطتند؛
براي اين است که هنوز شخصيت آنها قابليت برخورداري از عشقِ کلطي را نيافتطه
است.
موجودات جزئي زيبايي که ما عاشق آنها ميشويم؛ خود ،آن زيبطايي موقطت
و پا در هوا را بهطور دائم از يك زيبايي ديگر ميگيرند؛ يعني وجود آنها قائم به
غير است و براي حفک يا فناي خويش به آن منبطع اصطلي زيبطايي وابسطته هسطتند.
چگونه اين نمودها ميتواند روح کسي را اشباع کنطد کطه بايسطتي عشطق او را تطا
بينهايت گسترش داد .اين بينهايتخواهي ،که در وجود همه ما هست بطا وضطع
عاريتي ،که زيبايي محدود و موقت دارد ،ناسازگار خواهد بود.
سنگيني عاليق مادي نخواهد گذاشت که با روح انساني بطر آخطرين قلطههاي
جهان هستي سربكشيم .جهان اسطرار آميطز مطاوراي طبيعطت ماننطد سططح دريطايي
است که ما انسانها به جهت عاليق حيواني که در اين خاکدان تيره دامنگيطر مطا
شده است .مانند انسان زنده که نمطيتوانطد روي آب بمانطد .در قعطر ايطن دريطاي
طبيعت فرو ميرويم و بهجهت زندگيِ ساختگي مادي که داريم خطود را سطنگين
نموده و به اعماق درياي طبيعت فرو ميرويم .در اينصطورت نخطواهيم توانسطت
هيچگاه روي درياي اسرارآميز مطاوراي طبيعطت را ببينطيم و بطه روي آن حرکطت
کنيم.
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زماني فرا خواهد رسيد که ما بايد تمام سنگينيها و وابستگيهاي مادي خطود
و خواب و خشم و شهوت را رها کنيم و در روي سطح اين جهان هسطتي کطه بطه
مجاورت خداست ،شنا کنيم.
کساني که با محاسبه و آگاهي دقيق و ارزيابي منطقي روحاني در اين عاليطق
مادي مينگرند نميگذارند از اين عاليق ،يك زندگاني ساختگي و درنتيجطه آن
سططنگيني ايجططاد شططود کططه او را از اعططتال بططه سطططح پسطتِ دريططاي هسططتي وا دارد.
اشخاصي که در پديدههاي حيواني زندگاني زنداني شدهاند آنچنان داراي روح
سنگيني هستند که کوچكترين گامي فراتر از همطان پديطدههاي حيطواني را هطم
درك نميکنند.
هرگونه مفهوم و تصوري را که آدمطي دربطاره عظمطت بيکطران الهطي از راه
افكار معمطولي خطود درك کنطد غيطر از اينكطه مطا را از خطدا دور ميکنطد نتيجطه
ديگري دربر نخواهد داشت ،زيرا مقياس بزرگي او را از مقوالت معمولي کطه در
طبيعت با آنها سروکار داريم اخذ کردهايم .تنها در هنگامي که دل را به سطوي او
متوجه ميسازيم و مطيخطواهيم از اعمطاق قلطب خطود خطدا را دريطابيم ،احسطاس
ميکنيم با وجودي روبرو هستيم که تمام جهان با عظمت هستي در مقابل وجطود
او اصالد نميتوانند اظهار وجود نمايند .تنها تصوير ناقصي است که انسطان دربطاره
عظمت خداوندي ميتواند براي خود بهوجود آورد؛ آنگاه خواهطد ديطد کطه در
عظمت روح انساني خود را از وجود خداونطد سرشطار نمطوده اسطت .اگطر توجطه
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کنيم يك فرد انساني با رشد تدريجي که در فعاليتهاي مغزي و روحي خود بطه
دست ميآورد ،ميتواند جهان به اين عظمت را به محدوديت يك سوزن ناچيز،
درك کند .انسان از مراحطل اوليطه درك شطروع ميکنطد و بطه تطدريج بطه درك
جهان نايل ميشود .در اين مرحله هر يك از موجودات جهان ميتواننطد در روح
او قرار گيرند .مانند اينكه روح او ظرفي است کطه در ا طر درك بيشطتر گسطترش
بيشتري پيدا ميکند گويي ظرف بزرگتري پيدا کرده است تا به جايي که تمطام
قلمرو جسم و جسمانيات را که در پيرامون او قابطل تمطاس بطا يكطي از حطواس او
است درمييابد .آنگاه با آن روح تازه بينهايتطلب کطه بطهدسطت آورده اسطت
مجددا به درون خطود مراجعطه ميکنطد و ميبينطد کطه گطويي چيطزي در درون او
وجود ندارد .در صورتي که همين شخص در مراحل اوليه تماس با جهان بيرونطي
با درك انطدك خطود موجوديطت خطود را پطر از معلطوم ميديطد و نمطيتوانسطت
معلومات ديگري را درباره ساير موجودات بطه درون خطويش منتقطل سطازد .پطس
ميبينيم که انسان بعد از ططي کطردن مراحطل تكامطل و درك ،بطه جطايي خواهطد
رسيد که به تمطام جهطان مشطرف شطده و همطه ايطن عطالم خلقطت را بطه اصططالح
معمططولي در گوشططهاي از روح خويشططتن قططرارداده اسططت ،بططدون آنكططه احسططاس
افزايش مادي کند و ممكن است که حتي از کوچكي ،طرف توجطه او هطم قطرار
نگيرد .اينجاست که ما خواهيم توانست عظمت خداونطدي را بطا توجطه بطه نمونطه
کوچك روح انساني که خود همين روح انساني در مقابطل وجطود خداونطد بطس
ناچيز است تا حدودي درك کنيم« .او باالتر از اين است که سطودي از خطود بطه
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خود برساند؛ کجا رسد که ما بتوانيم به او سودي برسانيم»( .حسين ابطن علطي(ع)،
دعاي عرفه).
«تو را آنچنطان کطه شايسطته شناسطايي بطودي نشطناختم و آنچنانکطه بايسطتي
پرستش شوي نپرستيدم»( .از فرمايشات پيغمبر اکرم(ص))
افراد ساده لوح گمان ميکنند «خود طبيعي» را شكستن ،از بطين رفطتن اسطت؛
در صورتي که شكستن «خود طبيعي» عاليترين درسطت شطدن را بطه دنبطال دارد.
جهاني که ما در آن زندگي ميکنيم داراي هزاران ماده و صورت و روابطط ميطان
آنها و ترکيبات و اجزاء است .اين موجودات همواره در حال تجزيطه و تحليطل و
تالش و تأليف و ترکيب بسر ميبرند .عظمت و حقارت اين تجزيطه و ترکيبهطا
به طور کلي ،نسبي هستند و مطا نمطيتطوانيم هطر تجزيطه را فسطاد و هطر ترکيبطي را
هستي عاليتر فرض کنيم .مانند دانهاي کطه در زيطر خطاك تجزيطه ميشطود و بطه
ريشه و ساقه و برگ و گل مبدل ميشود و غذاهايي که انسانها ميخورند و بعد
از تجزيه شدن مبدل به گوشت و خطون و سطلولهاي انسطاني ميشطوند .پطس هطر
تجزيه و فاني شدن دليل فساد مطلق نيست و ما بايد ترکيبات و نتايجي را که پس
از تجزيه بهوجود خواهد آمد را در نظر بگيريم .پس ميتوان به اين نتيجطه رسطيد
که در موجود انساني ،تجزيههايي که خطواه در اجطزاء درونطي و خطواه در اجطزاء
بروني صورت ميگيرد ،ميتواند مقدمة ترکيبات عاليتري گردد .امطا انسطانهاي
ساده لوح و آنان که در ظواهر و نمودهاي جهان هستي غوطهور شطدهاند ،گمطان
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ميکنند که اين تجزيهها و ترکيبات به همطين شطكل کطه در قلمطرو هسطتي ديطده
ميشوند ،پايان ميپذيرند و نميدانند کطه ترکيبطات عطاليتري در جهطان هسطتي،
مخصوصاد در جهان روح انسان ،صورت ميگيرد که انسان را تا مقام تشبه به خدا
ميرساند .عقل جزئي بهطور دائم سر و کارش با نمودهاي کمي و کيفي و نتطايج
مربوط به محصول حواس ظاهري است؛ پس به راحتي ميتطوانم توجطه نقطص و
محدوديت بسيار زياد حطواس ظطاهري انسطان گشطت .حطال اگطر انسطان بخواهطد
آهنگ جهان هستي را بشنود و نشاط و هيجان جهان هسطتي را درك کنطد اولطين
گام آن است که بهرهوري مطلق از حواس ظاهري را تعديل نموده و يا حداقل به
محدوديت فعاليتهاي حواس ظاهري کامالد آگاه گردد؛ نه آنكه فريطب آنهطا را
بخططورد و هططر حقيقتططي را کططه از مقابططل حططواس دور ميشططود و حططواس بططه آنهططا
دسترسي ندارد را منكر شود .انسان نمطيتوانطد آنچطه در ايطن جهطان ميگطذرد را
يكجا ببيند .عقل انساني بسيار خام است و با اينكه اين محدوديتهاي بسيار زيطاد
را ميبيند ،باز از همين حطواس تبعيّطت کنطد و بطا کمطك آن مطيخواهطد جطواب
سؤاالت جهان هستي و ماوراي آن را بدهد .ايطن در حقيقطت ديگطر عقطل نيسطت
بلكه سد راه انسانها به سوي تكامل است .انسان در راه تكامل پيوسطته در تحليطل
و ترکيب بسر ميبرد تا آنگاه که روح از قلمرو تحليل و ترکيب خار شود .بطه
عبارت ديگر اين تكامل از تجزيه و ترکيبهاي پيدرپي ادامه دارد تا آنگاه کطه
موضوع تجزيه و تحليل به کلي از بين برود و روح توانسته باشد آن اعتال را براي
خود کسب کند که اين جهان با عظمت نتواند در مقابل آن روح سد راهي باشد.
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انساني که در راه تكامل وارد شده است ،هر حالت پيشين را که درمقابطل حالطت
بعدي ناچيز است منتفي ساخته و حالت بعدي را که تكامل يافتهتر است بطهجطاي
آن ،در روح خود ايجاد ميکند.
هنگامي که انسان آن درياي بيپايان ماوراء الطبيعه را ديد و خود را بطه ماننطد
يططك قطططره درمقابططل آن دريططا درك کططرد ،در آن هنگططام اسططت کططه بططه حالططت
ناخودآگاهي قدم ميگذارد و در آن حال است که ميتواند نيروي واقعطي خطود
را دريابد .آن نيرويي که اين جهان با اين عظمت را خُرد کرده و آن را نيسطت و
نابود بسازد.
موجوديت طبيعي انسان همچون سبويي است که با شكستن درست ميشطود؛
به اين معني که «من» ما در راه تكامطل مطيخواهطد هطر موجوديطت طبيعطي را کطه
براي خود ساختهايم مانند يك ساختمان ،ويرانه و تخريب کرده و مرتبه بعدي را
از تكامل به شكل يك ساختمان عاليتر در درون ما بسازد .اين سبويي کطه مطا از
هم متالشي ميسازيم ،مانند سبوهاي طبيعطي نيسطت کطه اگطر بشطكنند آب از آن
ريخته شده و ازبين برود .چطرا کطه اگطر آبطي کطه در ايطن سطبوي قطرار دارد روح
ماست ،نه تنها با شكستن موجوديت طبيعيِ روح ،نيسطت و نطابود نميشطود ،بلكطه
سبوي عاليتري به جاي آن براي ما ميسازد .ولي اين عقل ناچيز و جزئطي ،پطاي
بند حواس طبيعي است و نميخواهطد کطه از آن بطاالتر بطرود و مطيگويطد چنطين
چيزي محال است .اما خواه اين عقل ناچيز اعتطراف بكنطد يطا انكطار نمايطد ،بايطد
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بدانيم در هر حال موجوديطت طبيعطي مطا شكسطته مطيشطود ،چنانکطه سطبو موقطع
شكستن متالشي و از روي پرده جهان هستي ناپديد ميشطود و همچنطين آن آبطي
که سبو داشته است؛ يعني روح ما نيز به عالم ملكوت صطعود کطرده و بطه جايگطاه
خويش که پرده جهان هستي اسطت سطفر ميکنطد .آري ،اگطر روح مطا بطه سطوي
تكامل برود ،آنگاه که کالبد مادي شكست ،چهرة جان نمودار ميشود تا مرحله
بعدي شروع شود .ولي متأسفانه ما با همطين وسوسطههاي عقطل نطاچيز جزئطي ،در
ظططواهر ،گرفتططار مانططدهايم .عقططل بططا نفططس در مجادلططه اسططت .نفططس مططيخواهططد
خواستههاي خود را به عقل تحميل کند حال اگر عقل با آگطاهي و درك بتوانطد
بر نفس غالب آيد نوراني خواهد شد و ظلمات بر اين نفس باقي خواهد ماند.
کسي که ديدگاه خود را به همين جهان طبيعت منحصر ميکند و به شطناخت
اين جهان طبيعت قناعت ميورزد ،براي او يك روشنايي ايجاد ميشود که جنبطه
مزاحمت هم دارد .چرا که او در حجابهاي نور چهارچوب اين دستگاه گرفتطار
و اسير خواهد بود .اگر در راه تبعيت از راهبر ،خارها در پاي ما فرو رونطد ،نبايطد
گمان کنيم که اين خارها تنها براي ناراحت کردن مطا هسطتند ،بلكطه بطراي اينكطه
گلشني در روح ما سرسبز شود ،بايستي خارهايي که در راه به پاي ما فرو ميرود
را با جان و دل بپذيريم .بهطورکلي با تنپروري و نازكدلي نميتوان راه بطه ايطن
باريكي و طوالني را پيمود .هدف اقتصادي خلقت اين است که انسان با کوشطش
در قلمرو طبيعت جوهر گرانبهطاي خطود را اسطتخرا کنطد .او بطا ايطن کوشطش و
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تكاپو ،خدانماي روح خود را صيقلي ميسازد .او با اين کوشش ،خود طبيعطي را
تا مقام روحانيت برترين باال ميبرد .تقرّب به بارگاه ربوبي و تعقطل و آگطاهي بطه
راز دروني که خدا در وجطود مطا بطه وديعطت گذاشطته اسطت يكطي از عطاليترين
وسايل براي رسيدن به درگاه خداوندي اسطت .آنگطاه کطه توانسطتيم در ايطن راه
براي خود رهبر پيدا و انتخاب کنيم ديگر آن نازكدليها را کطه باعطث ميشطود
که از همهچيز رنجش پيدا کنيم ،بايد دور بيندازيم تا اين هسطت روح مطا صطيقلي
شود .بدون تحمل ناراحتيها ،به راحتي حقيقطي نمطيتطوان رسطيد .ديطو نفطس مطا
خطرناكترين دشمن ماست .توحيطد واقعطي ،علطم و گذشطتن از خطود در مقابطل
خداست .گرايش بدون علم مثمر مر نيست .اگطر علطم درگطرايش نباشطد همطان
تقليد بيجا و بيهوده است که طعم عبادت را ندارد .علم بدون گطرايش هطم هطيچ
فايدهاي در زندگاني انساني نخواهد داشت .اين دو واحد تا با يكديگر هماهنطگ
نباشد ،انسان گامي به سوي تكامل برنداشته است.
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اي داوود چهار خصلت را در خود حفک کن تطا در تطو علطم العطالمين داخطل
شود:
-1

آنكه حرص تو بر دنيا به قدر ماندن تو باشد در آن.

 -2عمل کن براي آخرت به قدر ماندن تو در آن.
 -3خدمت کن موالي خود را به قدر حاجتت براي او.
 -4جرأت تو برمعصيتها به قدر صبرت بر عذابش باشد.
هرکس چهل روز عملش را بهخاطر خدا نيك گرداند و بيريا شود ،خداوند
چشمههاي حكمت را بر زبانش جاري ميسازد.
اي غافل ،اگر در گناه پياپي اقتدا ميکني پطس در توبطه هطم اقتطدا کطن؛ زيطرا
پيامبر فرمود« :من روزي صد بار توبه ميکنم».
لطف حق با تو مداراها کند

چون که از حد بگذرد رسوا کند

خوشنودي خدا به خشنودي پدر و مادر بستگي دارد.
سعادت در نشاط روح است و روح بشاش عالمت توجّه به خدا است.
کسي که طعامي را بخورد و شكرگزار باشد ،برتر از کسي است کطه روزهدار
باشد و در موقع افطار خاموش باشد« .جز تغيير هيچچيز دوام نميآورد».
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مردم فقط وقتي رشد ميکنند که خطاهطاي بسطيار مرتكطب شطده باشطند .هطر
اشتباه فرصتي براي رشد کردن است .راه تحول دروني دشوار است .هطيچ تحطول
واقعي نميتواندآسان باشد .انسان فهيم ميتواند از همهچيز استفاده کند .حتطي از
زهر نيز ميتواند همچون شهد استفاده کند .آنچه که مورد نياز است هوشياري و
هوشمندي است.
پس از چند سال تالش عظيم ،شما تشخيص خواهيد داد که هر کطاري بكنيطد
به جايي نخواهيد رسيد ،زيرا تالشهايي که از نفس برميخيزنطد چگونطه شطما را
از نفس رها ميسازند؟ اين نفطس اسطت کطه «کننطده» ميشطود ،نفطس نمطيتوانطد
تصميم بگيرد که تسليم شود .اگر نفس تصميم به تسليم بگيرد ،بار ديگطر شطما را
فريب داده است .آن وقت نفس حاضر است و حتي تسليم شطما را نيطز در کنتطرل
خود دارد .ولي نفس نميتواند تسليم را کنترل کند .تسليم؛ يعني بينفطس بطودن.
«چندين سال همة راههاي ممكن را پيموديد و راهي براي بازگشتن نيافتيد .هرچطه
بيشتر تالش ميکرديد دورتر ميشديد» .وقتطي از تمطام تالشهطا دسطت برداريطد
ديگر رويايي نميتوانيد ببينيد .فكري بطه سطراغتان نميآيطد ،کطاري بطراي انجطام
دادن نميآيد ،تمام تالشها به شكست خواهد انجاميد و شما در نااميدي تمام بطه
سر خواهيد برد و کامالد ناتوان خواهيد شد .شما اندوهگين نبودهايد .وقتطي کطامالد
نااميد باشيد ،نميتوانيد غمگين باشيد .اندوه؛ يعني اينكه شطما هنطوز هطم اميطدوار
هستيد؛ يعني اينكه اين تالش مر نداد و شما براي همين غمگين هسطتيد ،ولطي بطا
تالش ديگر موفق خواهيد بود و باز هم فكر خواهيد کرد و باز هم نقشطه خواهيطد
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کشيد .نااميدي؛ يعني اينكه شما هيچ اميدي نداشته باشيد ،نطه اينكطه مطن شكسطت
خططوردهام .تمططام راز ،راز بططزرگ ،راز رازهططا در همططين بططيتالش زيسططتن اسططت.
بيعملي؛ يعني تسليم .شما نميتوانيد بگوييطد« :بگطذار تسطليم شطوم» زيطرا تسطليم
شدن به نظر بهترين راه براي رسيدن به سرور ،خدا ،فراآگاهي و اشراق است .آن
وقت تسليم شما وسيلهاي است براي رسيدن به يك هطدف .ولطي تسطيلم واقعطي،
وسيلهاي نيست براي يافتن چيزي .انسان فقط آسوده است .تسيلم را «فناء فطي اهلل»
ميخوانند ،ناپديد شدن در خداوند و آن وقت از ميان اين ناپديطد شطدن ،چيطزي
شروع به پيطدايش مطيکنطد و عرفطا ايطن حالطت را «بقاءبطاهلل» ميخواننطد .حضطور
خداوند چيزي است کطه غيطر قابطل توصطيف و بيطان نشطدني اسطت .يطك تجربطة
بيکالم است .حالتي که نه ذهنيت است و نه عينيت بلكه وراي هردو است.
انسان هوشمند قادر نيست تا آتش به پا کند .انسان هوشطمند تطرجيح ميدهطد
خودش کشته شود تا اينكه مردمي بيگناه را به قتل برساند .انسان هوشمند چنطين
نخواهد کرد.
مسأله انسان ،چگونه يافتن خداوند نيست ،اين است که چگونه از ايطن زنطدان
که ذهن شما است و فرهنگ شما است آزاد شطويد .ذهنطي کطه شطما آن را ازآنِ
خود ميخوانيد ،مال شما نيست .انسان پيوسته و هرلحظه در تضطاد و جنطگ بسطر
ميبرد .ايطن آمطوزش دنيطا اسطت .وقتطي از همطان ابتطدا بطه شطما درس جطاهطلبطي
ميدهند؛ يعني شما بايد از ديگران باالتر باشيد؛ يعني شما بايد برتري خودتطان را
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ا بات کنيد و ابت کنيد کطه ديگطران از شطما پطايينتر هسطتند و شطما بايطد موفطق
شويد .مسأله انسان ،چگونطه يطافتن حقيقطت نيسطت زيطرا تطا وقتطي کطه شطما آزاد
نباشيد ،نميتوانيد حقيقت را پيدا کنيد ،حقيقت فقط در آزادي اتفاق ميافتطد .از
زنداني که بر شما تحميل کردهاند بيرون بياييد .اگر با زنطدانبان همكطاري نكنيطد،
زندان نميتواند وجطود داشطته باشطد و اگطر شطما بخواهيطد خداونطد را بشناسطيد،
زندگي را بشناسيد و نعمتها و برکطات آن را درك کنيطد و زيبطايي ايطن جهطان
هستي را ببينيد ،آزادي ،نخستين پيش نياز است .راز آفرينش تقسيمات در انسطان،
ايجاد شكاف در او بوده است .به شما گفتهاند که بدن شما از روحتان جدا است،
خداوند از دنيا جدا است ،دنياي ديگر ،دنياي واقعي است و اين دنيطا ،دروغطين و
کاذب است و براي دربند نگاه داشتن شطما از واژه «تطرس» اسطتفاده شطده اسطت.
ترس از جهنم ،وحشت از تنبيه و اينكه شما را بطراي بهشطت و انطواع خوشطيهاي
آن طمعكار بارآوردهاند .ولي اينگونه نيست .تنها يك دنيا وجود دارد ،اين تنهطا
دنيا است .بدن و روح شما يگانه و يكي است .تمام ترسهطا را دور بريزيطد .اگطر
عاشق زندگي باشيد و آن را محترم بداريطد و جشطن بگيريطد ،در بهشطت هسطتيد.
اگر نتوانيد شادماني کنيد ،اگر چنان زنجيرهاي سنگيني بر پا و دست داشته باشيد
که نتوانيد با آهنگ زندگي به رقص درآييد .آنوقت در دوزخ بسر ميبريد.
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فراگيري علوم
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آيند اي روشن
امروز ،عصر حقيقت و آينده عصر مرگ و تاريكي اسطت .چنطين نگرشطي در
عمق ذهن شما وجود دارد .اين ربطي به زمان و واقعيتهاي اطراف شما نطدارد و
شما بايد اين نگرش بدبينانه را دور بيندازيد.
کسططي کططه بططه درون رو مططيآورد در او ناکططامي اسططت؛ گططرايش بططه درون
نميتواند در شخص ميانهرو اتفطاق بيفتطد .ايطن موضطوع وقتطي روي ميدهطد کطه
اوضاع واقعاد داغ باشد و ديگر در بيرون راهي نباشطد و کطذب تمطام راههطا ا بطات
شده باشد .وقتي که توسط دنيطاي بيطرون و سطفرهاي بيرونطي کطامالد ناکطام شطده
باشططيد ،وقتططي تمططام برونگراييهططا بططه نظرتطان بيمعنططي شططده باشططند ،تنهططا در آن
صورت است کطه اشطتياق و خواسطتن بطراي زيطارتِ درون بطاز مطيگطردد .انسطان
هميشه در بردگي زندگي کرده ،ولي بردگي او خيلي روشن و نافذ نبطوده اسطت.
هميشه توهّمي از آزادي وجود داشته است .ميليونها انسان تمام عمرشان را فقطط
کار ميکنند و زحمت ميکشند .تمام زندگي آنان عطرق ريخطتن اسطت و هنطر و
الهامي در آن نيست .هيچوقت دو انسان با هم برابر نيستند ،آنان از هر نظر بطا هطم
نابرابر هستند .استعداد ،هوش ،بدن ،سطالمتي ،سطن ،زيبطايي ،ويژگيهطاي انسطاني
آنان و همهچيزشان با هم نابرابر هست و اين خوب است .تنطوع ،زنطدگي را غنطي
ميکند .تنوع ،به مردم منحصر به فرد بودن و فرديت ميبخشد.
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مسئوليت فردي
نيازي نيست که نگران جهنم باشيد .شما به اندازه کافي رنج کشطيدهايد .شطما
هماکنون در جهنم هستيد .شما به اندازه کافي زجر کشطيدهايد .ولطي نمطيتوانيطد
چنان زندگي کنيطد کطه تمطام زنطدگيتان سطعادت و برکطت باشطد .هنطوز زنطدگي
ميتواند بهشت شود .تنها چيطزي کطه واقعطاد مطورد نيطاز اسطت «قطدرت هوشطياري
بيشتر» است .رفتارتان را غير خودکطار کنيطد .فقطط تماشطا کنيطد کطه تطاکنون چطه
ميکردهايد.
اگر کسي را دوست بداريد ،آن شخص فوراد زيبا ميشود ،عشطق کيميطاگري
بس بزرگ است با چشماني عاشقانه به شخصي نگاه کنيد و ناگهان خواهيد ديطد
که هالة او تغيير کرده و صورتش درخشان ميشود؛ خطون بيشطتري بطه چهطرهاش
وارد ميشود و آن را درخشانتر ،زيباتر و هوشمندتر ميسازد .ايطن يطك معجطزه
است.
آيا آمادهايد هيچ شويد؟ به سبب پيچيدگي انسان اسطت کطه مطذهب بطه نظطر
مشكل ميرسد .زيرا بدون دستيابي به خداوند هر چه بيشتر تطالش کنيطد ،امكطان
يافتنش کمتر خواهطد بطود .بازيهطاي غيطرالزم ذهطن را دور بيندازيطد .سطاکت و
ساکن شويد آنگاه مذهب را در خطودِ رشطتة درونيتطان خواهيطد يافطت ،در آنجطا
منتظرتان است ،ولي نواي آن بسيار خفيف و کوتاه است .ذهن شطما سروصطداي
زيادي به راه مياندازد ،براي همين است که نميتوانيد آن ندا را بشطنويد .قطرب،
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حالتي است که شما را به سكوت ميرساند ،حطالتي کطه در آن صطداهاي ذهنتطان
ازبين رفته و بخار شدهاند .وقتي که افكار ،شطما را تطرك کردهانطد و شطما کطامالد
تنها هستيد؛ حتي سايهاي از ديگران نيز حضور نطدارد .وقتطي «مطن» وجطود داشطته
باشد ،توليد دوگانگي ميکند و همطهچيز در دوگطانگي از دسطت مطيرود .وقتطي
«من» نباشد ،آنگاه دوگانگي نيز وجود نخواهد داشت .ولي چون ما نميخواهيم
ازبين برويم ،آنگاه تمطامي رويكطرد ،مشطكل و طاقطت فرسطا مطيگطردد .آنگطاه
شروع به بازي کردن ميکنيم .از يك سو خطدا را مطيخطواهيم و از سطوي ديگطر
ميخواهيم از خودمان محافظت کنيم .انسان بايد براي رسيدن به خداونطد هطر دو
دنيا را بدهد ،همهچيز را بايد فطدا کنطد ،تنهطا در آن صطورت اسطت کطه خداونطد
دريافته خواهد شد و آنان که به دنبال اشراق هستند ،فرصت را از کطف ميدهنطد
و زنططدگي آنططان بيشططتر و بيشططتر پيچيططده ميشططود و سططفر سططختتر و سططخت تططر
ميگردد.

سه گام اصلي
فقط سه گام وجود دارد :گام نخست ،آگاهي بطه ايطن موضطوع کطه ايطن دنيطا
چيزي جز بازي نيست؛ اين دنيا تنها فرافكنيهاي خود ما است .گام دوم ،آگاهي
به اين موضوع که دنياي ديگر نيز چيزي جز روياهاي ارضا نشدة مطا نيسطت و در
زمان و در آينده فرافكني شده است .گام سوم ،وقتي دنيا کنار رفت و آخرت نيز
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کنار گذاشته شد ،تنها چيزي که باقي ميماند ،شما هستيد .آن وقطت تنهطا چيطزي
که باقي مانده نيروي فرافكن يا نفس شما است .گام سطوم انطداختن نفطس اسطت.
ناگهان ديگر نيازي وجود ندارد و همهچيز در دسترس است.
انسان همچون يك قطعه يطخ اسطت .خداونطد چيطزي جطز آب شطدن آن يطخ
نيسططت .زمانيکططه شططما انجمططاد خودتطان را از دسططت ميدهيطد و بططه مططايع تبططديل
ميشويد؛ آن وقت شما ايستايي خودتان را از دست داده و جاري ميشويد.
هرگاه مردم به خدا فكر ميکنند ،مجسمه ،معبد و يا مكان مقدسي را در نظطر
ميآورند؛ آنان مفهومي غلط از خدا دارند و هرگز بطه خودشطان فكطر نميکننطد.
وقتي که روبهروي آيينه ايستادهايد و به چشمان خودتان نگاه ميکنيد ،آيا هرگطز
اين فكر به ذهنتان آمده که ايطن خداسطت .پديطدة واقعطي همطين اسطت کطه شطما
خداوند را در وجود خودتان تشطخيص دهيطد؛ او در شطما ميتپطد و در هطر تطپش
قلبِ شما حضور دارد.
هر واژه را مزه کنيد تا در روي زبانتان ذوب شود ،تطا بتوانيطد آن را و زيبطايي
آن را هضم کنيد.
آموزگار واقعي کسي است که تمطام راههطا و آموزشهطا را از شطما بگيطرد و
بارهاي شما را بر دارد و تمام دانش شما را نابود کند و شما را بطار ديگطر ،نطادان،
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معصوم و مانند کودك سازد .آموزگار واقعي بسيار مخرب است .وقتي خودتطان
 ،برهنه و بيسرپناه بمانيد ،ناگهان آن انفجار عظيم رخ ميدهد.
پس مسأله يافتن خداوند نيست؛ مسأله تنها يادآوري است .مطا فقطط فرامطوش
کردهايم .يادآوري کافي است.
انسان فقط ميتواند چيزي شود که هست و از قبل بوده .شما فقطط مطيتوانيطد
چيزي بشويد که هستيد و نه هيچچيز ديگر .پس مسألة شدن در کار نيست .فقطط
مسألة بيدار شدن وجود خودتان به امكانات و حقيقت خودتان است.
وقتي نزد مرشد ميرويد ،فقط تسليم او ميشويد و آنگاه بطه او بسطتگي دارد
که بگويد چه کار بكنيد و چه کار نكنيد .وقتي نزد پيطر يطا مرشطد ميرويطد ،تنهطا
چيزي که نياز داريد «اعتماد» است .شما فقط در کنار او مينشينيد و منتظر لحظطة
درست ميمانيد .او ميداند ،خودش به شما خواهد گفت.
سه نوع جوينده وجود دارد :بهترين نوع يك «مخلص» اسطت .او فقطط تسطليم
ميشود و چيزها شروع ميکنند بطه رخ دادن ،سطفري در کطار نيسطت .او فطوراد بطه
وطن ميرسد .با نگاه کردن در چشمان مرشد و با لمطس پاهطاي مرشطد بطه وططن
ميرسد .اينك او جايي براي رفتن ندارد .اين پديدهاي بسيار کمياب اسطت .ايطن
گونه افراد بسيار معدود هستند و تنها کساني که هوشطمند و شطجاع باشطند بطه آن
ميرسند

www.takbook.com

تكنيكهاي موفقيت

99

نوع دوم کسي است که در مورد مراقبه ميپرسد و بهتطر از نطوع سطوم اسطت،
زيرا پرسشي اساسي را مطرح ميکند.
نوع سوم پرسشي بسيار پايين را مطرح ميکنطد .پرسطش او بيشطتر بطه اخطالق،
شخصيتسازي و به ساختن نمايي زيبا مربوط ميشود .پس سفر بطراي او مشطكل
است .براي اولي سفري وجود ندارد؛ براي دومي ،سفر آسان است و براي سومي
سفري بسيار طاقت فرسا وجود دارد.
چرا نميتوانيد اعتماد کنيد؟ آيا ميپنداريد که بسيار بطاهوش هسطتيد و بطراي
همين نميتوانيد اعتماد کنيد؟ نه ،شما ترسو هستيد؛ براي همين نميتوانيد اعتمطاد
کنيد.
بزرگترين مشكل وقتي است که شما بخواهيد اعمالتان را تغيير بدهيد.
رويدادي که براي مردمان رخ ميدهطد ايطن اسطت .آنطان پيمطاني ميبندنطد و
نميتوانند به آن پايدار بمانند و سپس پيماني ديگطر ميبندنطد و بطاز هطم شكسطت
ميخورند و کم کم به اين نتيجه ميرسند که «من انساني پست ،بسطيار ضطعيف و
زشت هستم؛ يك گناهكطار واقعطي و ابطداد ارزشطي نطدارم» .انسطانها چنطين تنطزل
ميکنند؛ انسانهايي بيارزش ،بيمعنا و ناتوان.
مردم راههطاي ططوالني را ميپيماينطد ،درحطالي کطه ميانبرهطايي در دسطترس
است ،ولي آنطان بطه سطفرهاي ططوالني عطادت کردهانطد .آنطان راههطاي کوتطاه را
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انتخاب نميکنند ،راه ميانبر برايشان بسيار تازه است ،شايد بسيار راحت و آسطان
باشد ،ولي بسيار جديد است .مشكل همين است .هميشه ذهن چيزهاي قطديمي را
دوست دارد.
مردم حقيقت را بسيار ارزان ميخواهنطد .آنطان حقيقطت را ميخواهنطد بطدون
اينكه حاضر باشند بهاي آن را بپردازند.
انسان هميشه از دو چيز ميترسد :زنطدگي و مطرگ .او از زنطدگي ميترسطد،
زيرا زندگي مرگي را ميآورد و از مرگ ميترسد زيرا مرگ بطه زنطدگي پايطان
ميدهد .اگر به صورت مردم نگطاه کنيطد و وجودشطان را ببينيطد ،متوجطه دو چيطز
خواهيد شد :آنان توجهي به مرگ ندارند و مرگ در همه جا هست.
هر چيز کطه در زنطدگي وجطود دارد بايطد بطا آن برخطورد کطرد و بايطد بطا آن
زندگي کرد .اين تنها راهي است که ميتوان به وراي آن رفت.
تمام ترسها پايطه در مطرگ دارنطد .بطا خشطمتان روبطهرو شطويد ،بطا خشطونت
خودتان برخورد کنيد ،با مرگ روبهرو شويد ،زيرا نميتوانيد آن را انكار کنيد.
کسي که خودش را دوست بدارد ،با وقار و متطين مطيگطردد و کسطي کطه از
خودش نفرت داشته باشد مخرب ميگردد و از سايرين هم نفرت خواهد داشت.
او پيوسته در خشم و عصبيت و خشونت خواهد بود .کسي کطه از خطودش متنفطر
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باشد ،چگونه ميتواند اميدوار باشد که ديگران دوسطتش بدارنطد؟ عشطق هميشطه
نفس را ذوب ميکند .هرگاه عشق بورزيد« ،خود» از بين ميرود.
کسي که عاشق خودش باشد ،عاشق تصويرش نخواهد شد ،او فقطط خطودش
را دوست دارد .عشق مقايسه نميشناسطد .عشطق بطدون مقايسطه دوسطت مطيدارد.
عشق واقعي هميشه در زمان حال است .عشق نفساني هميشه يا در گذشته و يطا در
آينده است.

شروع و فرجام
منظور از شروع و فرجام بحثي تقريبي و اجمالي در رابطه با هطدف از خلقطت
انسان و چگونگي طي طريق است.
شروع به معني آغاز کردن هدفي است که با توبه کردن به درگاه خدا شطروع
ميشود.
فرجام نيز به معناي آخر و پايان هدف است؛ يعني «فناء في اهلل».
به راستي هدف از خلقت چيست؟
اين سوالي است که تا به حال بيشتر انسانها از خود يا از ديگران پرسيدهاند و
هيچکس به درستي نتوانسته است جوابي دقيق و روشن به آن بدهد و ساليان سال
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است که انسانهاي زيادي سعي نمودهاند جواب و دليل قانع کنندهاي بياورنطد تطا
بفهمند که:
از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود به کجا ميروم آخر ننمايي وطنم
( موالنا)
و در نهايت هنوز هيچکس نتوانسته پاسخي منطقي ،روشطن و واضطح بطر ايطن
سؤال بيابد.
گفتند يافت مينشود ،جستهايم ما گفتآنچهيافتمينشودآنمآرزوست
آنچه که ميتواند ما را تا حدي ارضا کند و تا حدي هدف خلقطت را بطر مطا
روشن نمايد اين است که:
«بيانديشيم ،جستجو کنيم ،بيابيم و بكار ببنديم».
اين فرمول اصلي خلقت «مسئله» است و سؤال مطرح شدة فوق مسطأله هسطتي
است و جواب آن در انجام و گذرانيدن اين مراحل است .يعني اينكه حطل مسطأله
در خود صورت مسأله و بكارگيري فرمول مسأله است.
اين فرمول ميتواند تا حطدي معقطول ،مطا را بطه حقيقطتِ هسطتي برسطاند .البتطه
يادتان نرود که گفتم تا حدي ،چراکه اساس خلقت چيزي نيست که بشطر بتوانطد
بهطورکامل آن را دريابد ،چون ديدگاه مطا انسطانها نسطبي و محطدود بطه زمطان و
مكان خاص است؛ درحاليکه اصول اصلي خلقت ،بناي آن بر احاطه و غلبطه بطر
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زمان و مكان «متافيزيك» است و غير از ذات احديت ،موجود ديگري نميتوانطد
به آن دست يابد.
«اهلل بِكُل َشيٍ مُحيط»
ما فقط ميتوانيم آنچه را که حس و عقل و منطق خودمان درك ميکنطد ،را
ارزيابي کنيم نه بيشتر .مگر خداوند خطودش بخواهطد حطد يطا انطدازه آن را بطراي
بشري يا موجودي بيشتر نمايان سازد.
پس نتيجه ميگيريم وظيفه و هدف مطا در ايطن دنيطا کطه همطان علطت خلقطت
«صورت مسأله» است .اين است که کسب علم کنيم و بعد از فراگيري دقيطق آن،
آنچه را که مطمئن شدهايم و يقين حاصل نمودهايم به فعل در آوريم .البتطه خطود
اين مقوله جاي بحث دارد که در چه زمان و چگونه ميتوان گفت که يقين براي
ما حاصل شده است و اين خود به تنهايي بحثي خاص است.
بهطور خالصه ميتوان گفطت :مرحلطه يقطين آنجطايي اسطت کطه علمطي را از
ديدگاههاي مختلطف بررسطي کطرده ،آمطوزش ديطده و آن را بطه فعطل در آورده،
چنانچه نتايج براي شما و ديگران مثبت نمود يقين است .البته به شرط اينكه فقطط
براي خود شخص يا اشخاص و يا موارد مشابه خيال و اوهام ايجاد نشده باشد.
تابنده اي

يابنده اي

تابنده اي

يابنده اي
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حال بايد ديد که چگونه ميتوان به اين مراحل برسيم و از کجطا بايطد شطروع
کرد؟ يعني« :بيانديشيم ،جستجو کنيم ،بيابيم و بكار ببنديم».
براي شروع ابتدا بايد:
 -1به درجهاي رسيده باشيد که بدانيد تا به حطال اشطتباه ميکرديطد و حطال
ميخواهيد توبه کنيد و کسب في

نماييد.

 -2ايمان داشتن بطه راه خطدا و خودتطان .البتطه ايمطاني راسطخ و محكطم کطه
توسط استاد داده ميشود.
 -3دعاي پدر و مادر؛ يعني ميبايست آنها را به هر صورتِ ممكن از خطود
راضي نگه داريد.

مراحل فراگيري علوم
در مرحله فراگيري علوم ميتوان از چهار راه وارد شد:
.1

نقلي

.2

عقلي

.3

شهودي

.4

نقلي ،عقلي و شهودي.
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بعضيها براي رسيدن و کسب حقيقت فقط راه اول «نقلي» را پيش ميگيرنطد
و بعضي نيز راه دوم «عقلي» را پيش ميگيرند و برخي نيز راه سوم «شهودي» کطه
متاسفانه هر سه راه اشتباه و ناقص اسطت .نقلطي يعنطي اينكطه شطما بطراي فراگيطري
دانش پاي صحبت اين و آن بنشينيد و فقط به حرفها اکتفا کنيد و آنچطه را کطه
پاي سخنراني يا کنفرانس فرا ميگيريد دربست قبول کطرده و تحقيطق و تفحطص
در آن نكنيد که اين بسيار اشتباه است .زيرا ممكن است شخص نقطال خطود خططا
فهميده باشد و نادرست شما را هدايت نمايد .پطس اگطر بخواهيطد فقطط بطه نقلطي
اکتفا کنيد مطمئناد بطه جطايي نخواهيطد رسطيد .بطه گفتطه قطرآن کطريم :انسطانها در
خسران و اشتباه هستند« .اِنِّ االنسانَ لَفطي خُسطر» و آنچطه را يطاد ميگيرنطد معلطوم
نيست که درست است يا غلط ،پس نبايد تنها به نقلي اکتفا کرد .در روش عقلي،
شخص بايطد خطود بطه تنهطايي علطم و دانطش و معرفطت را در تمطام امطور و علطوم
رياضي ،جبر ،هندسه ،فيزيك ،شيمي ،عرفان ،فلسفه و غيره را فرا بگيرد .پس اين
طريق نيز معقول نيست؛ زيرا مگطر عمطر انسطان چقطدر اسطت کطه شطخص شطانس
بياورد عمري طوالني داشته باشد تا بتوانطد قسطمتي از آن علطوم را فراگيطرد .پطس
اين راه نيز عملي نيسطت .شطهودات آن اسطت کطه شطخص نطه بطه پطاي سطخنراني
ميرود که کسطب فطي

کنطد و نطه مطالعطه ميکنطد و درسطي ميخوانطد و فقطط

ميخواهد از شهودات کمك بگيرد و از راه الهامات به حقايق خلقت برسد.
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الزم است کمي در مورد شهودات و الهامات نيطز صطحبت کنطيم کطه بطدانيم
شهودات يعنطي چطه؟ شطهودات؛ يعنطي الهامطات و نشطانههاي الهطي کطه در زمطين
مشاهده ميشود و برخي آن را از راه حس دريافت ميکنند .بهطور مثال قطار قطار
کالغ يا خواب ديدن و يا ارتباط با ارواح و يا روشهطاي ديگطر کطه ايطن راه نيطز
منطقي و صحيح نيست؛ يا اگر هم باشد بسيار نادر است .زيرا شطخص ميبايسطت
آنقدر صاف و پاك باشد که جلوههاي الهي در آن منور گردد تا بتوانطد بفهمطد
آنچه را که دريافت و حس ميکند شهودات و الهامات است يا خياالت و خيطال
هاي که بسيار مشكل است و اما راه چهارم که منطقيترين و درسطتترين راه بطه
نظر ميرسد؛ يعني شخص بهتر است اول خوب فكطر کنطد «پنطدار نيطك» خطوب
حرف بزند «گفتار نيك» و خوب عمل کند «کردار نيك»؛ يعني ميبايطد نقلطي را
داشته باشد اما هرچه را که ميشنود يا ميخواند حجت قرار نطداده و تحطت تطأ ير
آن قرار نگيرد (عقلي) .پس بايد خوب بشنود (نقلي) و خوب بخواند و تحقيطق و
تفحص کند (عقلي) سپس بعد از تحقيق و تفحص به آنچه فرا گرفته فكر کنطد و
از خدا استمداد بجويطد تطا حقيقطت بطر او روشطن شود(شطهودات) .ايطن عملكطرد
ميتوانيد تا حدي شروع خوبي باشد.
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فراگيري علوم و نحو عمل به آن
حال بايد بدانيم که چگونه بايد عمطل کنطيم و چطه علطومي را مقطدم بطدانيم و
اينكه در اين راه چه مراحلي براي ما پيش خواهد آمد .در ابتدا بايد گفت کطه مطا
هيچگاه نبايد نسبت به علوم خاص و افراد خاص و شرايط خاص پافشطاري کنطيم
چون تمامي آنچه در دنياست براي آگاهي ما است و مطا ميبايطد بطه خطوبي و بطه
موقع از آنها بهرة الزم را بگيريم و در وهلة اول بايد به خداوند متعال توجه کنطيم
و عالقه داشته و نشان دهيم .چون تنها دوسطت داشطتن کطافي نيسطت ،نشطان دادن
(عملكرد) نيز بسيار مؤ ر است و چيزي را شريك خداوند متعال قرار ندهيم« :ال
اِلهَ اِال اَنتَ کاشِفِ الَهمّ مُجيب».
نيست معبودي غير از تو و پرستش تو بر حق است که تو تنها بر طرف کننده
غم و اجابت کننده هستي.
و ميبايططد مطالعططات خططود را در تمططامي زمينططههاي علمططي ،فرهنگططي ،بططدون
هرگونه سوء نيت يا خطداي نطاکرده خرافطات افطزايش دهطيم .مطلطب بعطد اينكطه
هيچگططاه خططود را آلططوده بططه چيططزي يططا مططادهاي مثططل مططواد مخططدر نكنططيم و از
سياستبازي دوري کنيم و به ناموس و اموال ديگران تجاوز نكنيم و همچنطين از
چهار عنصر حيات؛ يعني :آتش ،خاك ،باد ،آب و عنصر ترکيبي (چوب) نهايت
استفاده را کنيم .مثطل کوهپيمطايي ،پيطاده روي بطر روي سطنگفرش ،پطا برهنطه راه
رفتن ،شنا کردن و بطه آتطش توجطه داشطتن .مطلطب بعطدي اسطتفاده از کتابهطاي

www.takbook.com

018

وقت طرب

آسماني چون قرآن و کتب مذاهب ديگر ،به شرط آنكه با راهنمطايي اسطتاد اهطل
فن باشد .زيطرا تفسطير و خوانطدن و فهطم آنطان بسطيار مشطكل و در برخطي مطوارد
شهودي است و هر کس به اندازه حلم و فهطم و آگطاهي خطود ميتوانيطد از آنهطا
بهره بگيرد.

چه بايد کرد؟
اول فكر :منشأ هر آنچه آفريده ميشود آگاهي مطلق است که جوياي تجلطي
از نامتجلي است و راه آن مراقبه سرشطار از سطكوت و اتصطال بطا طبيعطت و عطدم
پيش داوري است .فكر شما بزرگترين پرتو روح است .اين قوه بطا تكامطل بشطر
پيشرفتهاي بيشماري نموده که با سرعت شگفتآوري مغزهطاي ابنطاي بشطر را
تسخير کرده است .خالصه اينكه از اين قوه نيرومندتر تا به امروز نيرويي شطناخته
نشده است .هرگز نميتوان چيزي مهمتطر از فكطر بطا مشخصطات و مختصطات آن
سراغ گرفت و ترديدي نيست که استفاده صحيح از آن قدرت عجيبطي بطه انسطان
خواهد بخشيد .اگر همة آنچه را باور داريد احساستان باشد ،آنچه کطه ميبينيطد و
احساس ميکنيد (معناي حقيقي زندگي) در زندگيتان شكل ميگيرد .بايد مطدتي
را صرف تامل و تفكر کنيد ،نه به آنچه ميبينيد ،بلكه چرا ميبينيد .و چه نيرويطي
باعث ديدن شطما ميشطود .در نقطاب زنطدگي نفطوذ کنيطد .او در درون شماسطت.
بططهمح

اينكططه او را بيابيططد ،فرزانططه و بينططا ميشططويد .همططه جططدالها از «تفكططر»
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برميخيزد و اين کليد اعجاز است .زيطرا آنچطه را کطه بتوانيطد در جهطان درونتطان
ببينيد ،ميتوانيد در جهان برونتان متجلي کنيطد .ايطن حقيقطت در کتطاب آفطرينش
(لوح محفوا) و در کتاب تمامي اديان الهي آمده است.
«لَيسَ لِالنسان اِال ما سَعي»
سعي و تالش انسان سرنوشتش را رقم ميزند.
يك واژه در يك سطح ،نقطه مرکب است اما در سطح ديگر ،کليطدي بطراي
ورود به يك انديشه است .اگر قوه بينايي اين جهان را قابل رويطت کطرده اسطت،
پس چه کسي و چه چيزي خالق بينايي است؟
دوم عشق :براي رسيدن به بينش جهان نامرئي بايد چشمههاي حيات درونتطان
را جوشان کنيد .آنچه که همطه ناخالصطيها را پطاك ميگردانطد و فقطط حقيقطت
وجود را صاف ميکند ،عشق است .بزرگترين قدرت شما عشق است .پس رمز
موفقيت شما در هر کاري اين است کطه بطراي رسطيدن بطه مطلطب مطلطوب ،ابتطدا
آگاه و بعد عاشق باشيد و اين با نيروي ذهن همطراه و شطدني اسطت .درمطان تمطام
دردها و اضطرابها و دلمشغوليها عشق اسطت و هرگطز گمطان نكنيطد کطه ايطن
سخني معمطولي اسطت .بهراسطتي «عشطق» چيسطت و چطرا تمطام عرفطا و عالمطان و
بزرگان از آن دم ميزنند و شعر ميسرايند؟ آيا تا به حال به اين فكر کردهايد که
شايد عشق کليد مهمي براي رسيدن به خدا باشد .ميل به عشق و فهم واژه «عشق»
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قاطعانهترين نشانه براي ا بات وجود خداوند متعال است .زيرا انسطان بطدون عشطق
نميتوانيد زندگي کند .پس خدا عاشق است .او عاشقترين موجودات بر خاليطق
است .آنگاه شما نيز سعي ميکنيد براي پيدا کردن او از راه عشطق کطه بطاالترين
راههاست وارد شويد و بدين سان شما نيطز عاشطق ميشطويد و آنگطاه اسطت کطه
احساس هارموني و تناسب عميقي به شما دست ميدهد .ديگر همچون صطداهاي
ناموزون نيستيد ،بلكه داراي دستگاه و هارموني ميشويد .نواي خوش صطداها در
شما جريان پيدا ميکند .هر و مر و آشوب از ميان ميرود و جاي خطود را بطه
نظمي همچون نظم کيهاني ميدهد .آنگاه تحولي کيفي در زنطدگي برايتطان رخ
ميدهد .کيفيت الهي در شما شكل ميگيرد .به جستجو بپردازيد .هرچطه بيشطتر و
بيشتر در عشق غوطهور شويد ،ميبينيد روزي فرا خواهد رسيد که تمام چيزها در
پيرامونتان ،حتي اشياء ،شما را دوست دارند .انسان به سطوي کطل جطذب ميشطود
چراکه انسان احساس تهي بودن ميکند ،ولي وقتي که لحظه حطل شطدن و يكطي
شدن با کل فرا ميرسطد ،ناگهطان تطرس بزرگطي وجطودش را فطرا ميگيطرد زيطرا
بايستي غرور خويش را زير پا بگذارد و خودش را در آن رها کند.

عقل ،بند رهروان و عاشقانست اي پسر بند بشكن ،ره عيان اندر عيانست اي پسر
عقل بند و دل فريب و تن غرور و جان حجاب راه از اين جمله گرانيها نهانست اي پسر
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(موالنا)
سوم تفكر :حوادث زندگي ،خطود نطوعي راهنمطا و راهگشطاي شماسطت .هطر
تجربهاي که تا به امروز براي انسان واقع شطده بطه نطوعي از يطك حاد طه بطهوجود
آمده است .به تعبيري ميتوان گفت که حطوادث زنطدگي نطوعي آمطوزش بطراي
آشنا شدن انسانها با اين نيروهاسطت کطه اگطر نيطك فكطر کنيطد ،نيطك برداشطت
خواهيد کرد و اگر بد بينديشيد ،بد برداشت خواهيد کرد.
«از ماست که بر ماست».
زندگي هيچ تكراري نيست و لحظهها هرگز مانند هم نيستند .زندگي پيوسطته
در تغيير و دگرگوني است و تغييطرات غيطر قابطل پيشبينطي هسطتند .شطما چگونطه
ميتوانيد بيتفاوت از کنار اين تغييرات بگذريد؟
چهارم دانطش و شطناخت :تنهطا راه بيتفطاوت مانطدن شطما ايطن اسطت کطه بطه
گذشتهتان ،تجربههايتان ،دانشتان ،خاطراتتان و به ذهنتان بچسبيد و آويزان باشيد.
و اينچنين است که شما ميتوانيد آنچه را هست ببينيطد و زمطان حطال را از کطف
خواهيد داد .کمطال طلطب نباشطيد .ططوري زنطدگي نكنيطد کطه گويطا همطهچيز را
ميدانيد .شما هيچ نميدانيد .آنچه را هم که ميدانيد ،تنها پيرامطون موضطوعهاي
اصلي است .شناخت با دانش متفاوت است .شما آگاه نيستيد که کيسطتيد ولطي او
آگاه است که او کيست و شما کيستيد.
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«اهللُ بِكُلَّ شَي ء مُحيط»
به ياد بسپاريد ،دانستن درباره چيزي ارزش ندارد .بلكه آن دانطش را بطه فعطل
در آوردن مهطم اسطت؛ يعنطي خطوب بدانيطد و بجطا مصطرف کنيطد .تأکيطد ذِن بطر
ندانستن به معني جهل نيست؛ ندانسطتن جهطل نيسطت بلكطه وضطعيت معصطوميت،
پاك بودن و پاك شدن است .نطه دانشطي هسطت و نطه جهلطي .ندانسطتن فراسطوي
هردوي آنها است.
با اين تعريف شخصي که بادانش است ،جاهلترين افراد است زيرا او دربطاره
همهچيز ميداند و از خودش چيزي نميداند .او از اساسيترين چيزها در زندگي
غافل است و آن «خودشناسي» است.
روزهافكرمنايناستوهمهشبسخنم کهچرا غافل از احوال دل خويشتنم
(موالنا)
دانش ،پس از تولد به ذهن معرفي ميگردد ولي شناخت هميشه در شما بطوده
و هست ،اما شما آن را نميشناختيد .مانند يك دانطه کطه ميدانطد چگونطه جوانطه
بزند و يا ماهي که ميداند چگونه شنا کند؛ يعني همان هطدايت تكطويني( .سطوره
بقره ،آيه ) 4
پس بايد بتوانيد تمايز بين دانش و شناخت را ببينيد .هرگاه دانطش و جهطل در
شما ناپديد شود ،آنگاه قادر خواهيد بطود تطا هسطتي را همطانطور کطه هسطت در
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خودتان منعكس کنيد .دانش پس از تولد کسب ميشود ،ولطي شطناخت بطا تولطد
شما ميآيد و «تجربه» ماحصل شناخت و دانشي است که کسب ميکنيد.
پنجم تجربه :بايد دانست که تجربة هر کس مخصوص به خود اوسطت کطه از
شناخت فطري و دانش خصوصطي خطود کسطب کطرده و بطه يطك تجربطه رسطيده
است .پس نبايد ديگران را مجبور کرد که تجربه شما را داشته باشند ،زيرا تجربطه
فعلي اکتسابي است نه تقليدي .بهتر است از شناخت و دانش ديگران پند بگيطريم
و نتيجة کار آنان را که تجربه خودشطان اسطت بررسطي و تحليطل کنطيم تطا دانطش
خودمان را افزايش داده و به تجربه خود بيفزاييم .بنابراين نتيجه ميگيريم کطه مطا
نبايد تنها از تجربه ديگران الگو برداري کنيم زيطرا اگطر فقطط بطه تجربطة ديگطران
توجه کنيد مانند کسي هسطتيد کطه هميشطه کنطار يطك راننطده خطوب نشسطته و او
رانندگي کرده ولي شما فقط رانندگي و اصطول راننطدگي را ديدهايطد و هيچگطاه
خود پشت فرمان رانندگي نكردهايطد .فقطط آييننامطه را خواندهايطد و از ديگطران
شنيدهايد ولي عملي نداشتهايد .هر چه دانش بيشتري بياموزيطد ،شطناخت بيشطتري
در شما گم ميشود .زيرا دانش فرا گرفته را صرف نكردهايد .بايطد بدانيطد وقتطي
علم آموخته را به فعل در ميآوريد ،انطرژي آن آزاد شطده و نيطروي الهطي شطكل
ميگيرد.
ششم ذن :آينده بشريت به رويكرد ذِن نزديكتر ميشود .ذِن منحصر به فطرد
است .يعني ذِن هر فردي مخصوص خود آن فرد است .ذِن ،دانطش را بطاور دارد.
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ذن فلسططفه نيسططت .ذن پططذيرش و درك مفططاهيم هسططتي اسططت .بنططابراين ذن امططور
معمولي را باور دارد .ذن مايل نيست تطا نطوعي ويطژه از روحانيطت خلطق و نطوعي
تقديس مخصوص را ايجاد کند .آنچطه ذن از شطما ميخواهطد ايطن اسطت کطه بطا
حضور و خودانگيختگي زندگي کنيد و آنگطاه از زنطدگي معمطولي بطه زنطدگي
روحاني برسيد .معجزه ذن تبديل امور عادي و معمولي به پديطدههاي روحطاني و
متعالي است و نكته مهم همينجا است که ذن ،به گذشته و آينده عالقهاي ندارد.
تمامي عالقه ذن به زمان حال است .زيرا ذن در حال تحقق مييابد و بطه اجطرا در
ميآيد .پس گذشته را فراموش کنيد و به آينده نيز چشم ندوزيد .از گذشطته پنطد
بگيريد و براي آينده به کار بزنيد و در حال؛ يعني «اکنون» زندگي کنيد.
ايدلچونحقيقتجهانهستمجاز چندينچهخوريتوغم از اين رنج دراز
تنرا به قضا سپار و با درد بساز

کاين رفته قلم ،ز بهر تو نايد باز

هفتم زمان :زمان حال بخشي از زمان نيست .آيا تطاکنون بطه ايطن نكتطه توجطه
کردهايد .طول زمان چقدر اسطت؟ گذشطته مطدت زمطاني دارد .آينطده نيطز همطين
مدت زمان را دارد ،ولي مدت زمان حال چقدر است؟ آيا ميتوانيد بين گذشته ،
حال و آينده را اندازه بگيريد؟ خير ،غير قابل اندازهگيري اسطت .تقريبطاد مقطداري
نيست و نكته مهم همينجا است کطه ذن در زمطان حطال زنطدگي ميکنطد و تمطام
تعاليم ذن در همين نكته خالصه ميشود کطه «چگونطه در حطال زنطدگي کنطيم؟».
چگونه از گذشته که ديگر وجود نطدارد و فقطط خطاطراتش برايمطان بطاقي مانطده
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بيرون بياييم و چگونه در آينده که آن را نديدهايم و طي نكردهايم درگير نشطويم
بلكه تنها در آنچه که هماکنون هستيم سير کطرده و مرکزيطت پيطدا کنطيم .انسطان
براي رسيدن به حقيقت بايد هوشيار باشد و از زمان حال به خطوبي اسطتفاده کنطد.
زماني که اصالد جزئي از زمان نيست ،زيطرا نميتطوان بطراي آن انطدازهاي در نظطر
گرفت .در اين راه بايد به آنچه برايش وقطت و هزينطه صطرف ميکنيطد برسطيد .و
سؤال اينجاست که چه بايد کرد؟ اين سؤال خيلي عميق است« .چطه بايطد کطرد؟»
به ظاهر ساده است ،ولي نه ،بسيار مشكل اسطت زيطرا فهطم مطا در ططرح و جطواب
سؤال نسبي است و هنگامي که در ايطن وادي حيطران ميشطويد؛ تطازه درمييابيطد
که تمامي اين سواالت عاملي بوده تا شطما را بطه حرکطت درآورد و تمطامي آنهطا
مطالبي حقير هستند که پست بودن دنيا را به شما نشان ميدهد.

جهان پير است و بيبنياد ،از اين فرهاد کش فرياد که کرد افسون و نيرنگش ،ملول از جان شيرينم

(حافک)
حقيقت چيز ديگري اسطت ،امطا ايطن بطراي شطما تطوفيقي اسطت .هنگطامي کطه
حقيقت را دريافتيد ،تمايلتان به اين دنياي پست کامالَ از بين رفته و آنگاه شما به
کمال ميرسيد؛ چون فهميدهايد که غير از او همهچيز دون و پست است.
اي شك اَ ِلفَست احد ،ازو جوي مدد وز شخص احد ،به ظاهر آمد احمد
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در ارض محمد شد و محمود آمد

اِذقالَ اهلل قُل هُوَ اهلل اَحَد
(ابوسعيد ابوالخير)

خواهي فهميد که هر چه هست در وجودتطان نهفتطه و شطما از آن غافليطد .در
بيرون از خود در پي او بودهايد .وقتي که به حقيقتي برخورد ميکنيد؛ زماني کطه
با مرشدي روبرو ميشويد؛ ناگاه چيزي در وجودتان اين را تشخيص ميدهد کطه
تحولي در شما روي داده .نه اينكه شما آن را کامالَ بپذيريد؛ نه اينكه بهطور کلي
باورش داشته باشيد؛ فقط آن را بايد شناسايي کنيد .زماني که حضطور حقيقطت را
احساس کنيد ،وقتي که به اتصالي نزديك با حقيقت ميرسطيد ،بالفاصطله چيطزي
در درونتان آن را بدون هطيچ مباحثطهاي بازميشناسطد .نطوعي شطناخت درونطي و
عميق در وجودتان احساس ميکنيد .آن را در جايي نديده و نشنيده بوديد و ايطن
شناخت و بازشناسي وجود نداشت ولي حاال در درون شما بهوجود آمطده اسطت.
اين يك پرورش و رويكرد ذن اسطت کطه در شطما بطهوجود آمطده و بيطدار شطده
است .تمام پرورش ذن در لحظه بودن آن است و مرشد توجطه را بطه آن ميدهطد
اما حقيقت را به شما نميگويد ،چون حقيقت گفتني نيسطت؛ زيطرا شطما خودتطان
ميبايست با شناخت فطري و دانش و تجربه آن را پيدا کنيد:
گفتند يافت مينشود ،جستهايم ما
گفت آنچه يافت مينشود آنم آرزوست
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پنهان ز ديدها و همه ديدهها از اوست
آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست
گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد
کو قسم چشم ،صورت ايمانم آرزوست
(موالنا)
مرگ چيست؟
در اين لحظه انسان عقب نشيني ميکند .در واقع هر کس بايد با مرگ روبرو
شود با آن مقابله کند ،آن را درك کند و در نهايت از آن فراتر رود .هطر عشطقي
يكتا و بيهمتاست .هر فقداني ،شخصي و منحصربهفرد است .با وجود اين ،رشطتة
تار بزرگ زندگي همگان را در آغوش ميپطذيرد .درد و رنطج مطا ،درد و رنجطي
شناخته شده است .شِفاي ما احتمالي است که کطل گيتطي بطه جانطب آن گطرايش
دارد .آنگاه که ما بطه ايوانهطاي انطدوه وارد ميشطويم؛ بطه فهطم قطرون و اعصطار
برميخوريم؛ تولد ،عشق و مرگ ميتواند شيرين باشد اگر ما به آن پاسطخ مثبطت
دهيم.
اي بنده بازگرد به درگاه ما بيا

بشنو ز آسمانها حي علَي الصَالة

درهاي گلستان ز پي تو گشادهايم در خارزار چند دَوي اي برهنه پا
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هردوجهانپراست ز حيّحياتبخش ما با جان پنج روزه قناعت مكن ز ما
(موالنا)
از آن گريزان مباشيد .بايد قلب خود را بشكافيد تا حقيقت مرگ را دريابيد.
همانطوري که تولد و عشق وجود دارد و ميتوانيد از آن فراري باشيد .در واقطع
ميبايد در مقابل مرگ جهش حيات را احساس کنيد کطه بطا اسطتواري بطه سطوي
شما ميآيد .وقتي ذهطن آرام ميگيطرد شطما احسطاس قطوت ميکنيطد و ديگطر از
مرگ هراسان نيستيد ،بلكه مشتاق هستيد تا هرچه زودتر اين مرحلطه از زنطدگيتان
را بگذرانيد .بايد توجه داشته باشيد که تا وقتطي ارزش و فهطم مطرگ را درنيابيطد،
نميتوانيد مراحل مختلف تعالي را بگذرانيد .بزرگترين عامل شكسطت آدميطان
در راه رسيدن به حقيقت عالم امكان ،اول جهل است و دوم مرگ که ايطن خطود
از جهل آدميان است که مرگ نمطادي را پايطان همطهچيز ميداننطد در حطالي کطه
اصالد چنين نيست.
مرگ اگر مرد است گو نزد من آي
من ز او جاني ستانم جاودان

تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ
او ز من جاني ستاند ننگ ننگ

پس نتيجه ميگيريم که نميتوان بطا تفكطر منفطي بطه حقيقطت زنطدگي دسطت
يافت زيرا حقيقت هيچگونه ارتباطي با ذهن ندارد .حقيقت بطه معنطاي آن چيطزي
است که وجود دارد .بنابراين براي درك و چشطيدن آن نيطازي بطه تفكطر نيسطت،
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بلكه احتيا به نوعي سكوت و آرامش و اتصال با طبيعت است که در آن هنگطام
بدون مداخله ذهن و افكار بتوان به آنچه وجطود دارد دسطت يافطت .هنگطامي کطه
ذهن در حالت سكوت و آرامش با طبيعت اتصال مييابد؛ بدون تشطويش ،افكطار
مختلف بهصورت آيينطه در ميآينطد کطه حقيقطت از طريطق آن بطه شطما انعكطاس
مييابد .حقيقت قبالد نيز وجود داشته است .خداوند آن را عطا کرده اسطت ،زيطرا
تمامي هستي حقيقت اوست و نيازي به جستجو و حيراني به دنبال آن نيست بلكطه
بايد تمامي جستجوها را متوقف کنيم و ياد بگيريم چگونه و چطور جستجو کنيم
و راه آن آرامش و سكوت است  .در سكوت پديدهاي است کطه ايطن کيفيطت را
درك ميکند ،البته نه در هنگام تفكر و مشغله ذهني .بطه همطين خطاطر اسطت کطه
استاد و مرشد به شما ذکر ميدهد و شما در سطكوت آن را درك خواهيطد کطرد.
زيططرا شططما تنهططا در مكططاني سططاکت و بططا آرامططش ميتوانيططد بططه حقيقططت درونتططان
دستيابيد و راه آن بسيار ساده است .بايد با طبيعت آشتي کنيطد و وصطل شطويد.
در هماهنگي باشيد و هرگز به مقابله با آن نپردازيد کطه ايطن قطانون هسطتي اسطت.
تنها از طريق شيوة آزمون و خطاست که موفق به کشف اين قانون خواهيطد شطد.
هنگامي که سرور و راز هستي درون وجودتطان تطراوش ميکنطد ،کطامالَ پطاك و
خالص ميشويد .هر چيز ديگري که از جهان بيرون صادر شود نميتواند تطا ايطن
حد پاك و خالص باشد .اصالد خود حرکت و سفر از دنياي بيرون به دنياي درون
آن را پاك و خطالص ميگردانطد .خوشطي خطالص نيسطت؛ زيطرا منشطأ آن دنيطاي
بيروني است .براي به دست آوردن خوشي الزم است به چيطزي يطا کسطي وابسطته
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بود و همين از ديگر داليل ناپاکي و عدم خلوص آن است زيرا شما بايد «قُل هُطوَ
اهللُ اَحَد» شويد(يكي شطويد) ،ولطي سطروري کطه منشطأ آن خطود انسطان اسطت بطه
هيچکس يا هيچچيزي وابسته نيست .سرور همطان ذکطر اسطت کطه بطه سطادگي از
ماهيت دروني به طبيعت انساني ناشي ميگردد و بسطيار عجيطب اسطت کطه مطا در
دنياي بيرون به جستجوي اين سرور هستيم ،درحالي کطه آن هميشطه در درون مطا
موجود بوده است ،زيرا حقيقت است .بايد به درون خود بازگشطت کنيطد .هرچطه
هست در درون خودتان موجود است .سرور يطا ذکطر درونطي چيطزي نيسطت کطه
داراي شكل يا فرم خاصطي باشطد .نميتطوان آن را لمطس کطرد .در واقطع کيفيتطي
است که تنها بايد درك و تجربه شطود .نميتطوان آن را نوشطت .بايطد آن را بطاور
کرد .آرامش هميشه از سوي خداونطد اسطت .آرامطش چيطزي نيسطت کطه سطاخته
انسان باشد .انسان نميتواند آن را بسازد بلكه تنها ميتوانطد آن را دريافطت کنطد.
پس بايد ياد بگيريد که چگونطه آن را دريافطت کنيطد .بايطد يطاد بگيريطد چگونطه
ميتوانيد پذيراي آن باشيد و راه آن سكوت ،اتصال با طبيعت و ذکر است.
آرامش الهي هميشه در انتظطار ماسطت ولطي مطا آن را ناديطده ميگيطريم زيطرا
کارهاي ديگري براي انجام داريم .ما گرفتاريهاي زيادي داريم و بيش از اندازه
سططرگرم دنيططا هسططتيم ،بططهطوري کططه فرصططتي بططراي ايجططاد سططكوت و آرامططش و
ذکططرگفتن و ارتبططاط بططا حقيقططت درون ،خداونططد متعططال نططداريم .مططا بططه چيزهططاي
دگرگون شونده ميچسبيم و آنگاه توليد رنج براي خود ميکنيم زيرا اينها تغيير
ميکنند و ما ميخواهيم که تغيير نكنيم .ما درخواستي غير ممكن داريطم و چطون
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غير ممكن نميتواند اتفاق افتد ،بارها به بدبختي درميافتيم و رنج ميکشيم .ولي
آگاهي تغيير ناپذير است .در بدن پديدهاي متفطاوت در حطال روي دادن اسطت و
آن پديده نه ذهن است و نه جسم ،بلكه چيزي است که ميتواند هطم مشطاهدهگر
بدن و هم ذهن باشد و آن مشاهده خالص و روح مشاهدهگر اسطت .متاسطفانه مطا
در دنياي ظاهرسازي و تشطريفات زنطدگي مطيکنيم و عطادت کطردهايم هطر چيطز
وااليي را به پطايينترين سططح تنطزل داده و در ايطن کطار مهطارت خارقالعطادهاي
داريم .انسان بيشتر طالب راحتي و امنيت است تطا تحطولي فطردي و ايطن حقيقطت
است که انسان را ميسازد .هر چيز ديگري قيد است و اسارت .انسطان بطا کيفيطت
برتر فوراد مجذوب ميشود .انسان با کيفيت متوسط فوراد مريد ميشود و انساني با
کيفيت پايينتر سالها فقط يك شاگرد باقي ميماند .مريدان هر قديسطي هميشطه
از مسططير خططود دور ميافتنططد .همچططون مريططدان حضططرت عيسططي(ع) يططا حضططرت
موسي(ع) .در آخرين سفر عيسي(ع) به اورشليم و قبل از وفات استاد ،شطاگردان
او بططا هططم بحططث ميکردنططد کططه کططداميك از آنهططا بططراي همراهططي او در بهشططت
سزاوارترند؟ و عيسي(ع) به آنها يادآوري ميکند که منزلت انسان نطه بطه مقطام و
موقعيططت اجتمططاعي ،بلكططه بططه درجططة خططدمتگزاري بططه خداونططد بسططتگي دارد.
محمد(ص) نيز از ميفرمايد« :برترين شما نزد خداونطد بطا تقطواترين شطما اسطت».
انسان تا وقتي به آزادي معنوي دست نيافته همچون بارکشهايي است کطه از سطر
اجبار در کوره راههاي کوهستاني سرگردان است .او باري سنگين بطر دوش دارد
و تمام اعمالش توسط دست محدودگر «کارما» هدايت ميشود .زندگي بر تن او
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تازيانه ميزند تا بر عليه آن طغيان کند ،اما در پاسخ به اين طغيان ،باري سنگينتر
بر دوش او ميگذرد تا روح وحشي و خودخواه وي را مطيع سطازد .مريطدان هطر
استادي در معرض آزمون وفاداري به او قرار دارند .وقتي که يك استاد يا چطراغ
هدايت زمين را ترك ميکند ،مريدان با تكيه بر درك نطاقص خطود راه را دنبطال
ميکنند .بعدها که اصحاب جاي خود را به مريدان ميدهنطد ،اينطان کطه خطود را
وارث قدرت استاد ميدانند ،تعليمات او را بطراي انطبطاق بطا انگيزههطاي خطود در
قالبي تازه ميريزند .بنابراين جانشينان (مريدان) استاد که در مرتبه آگاهي انسطاني
قرار دارند در غياب وي آموزشهاي او را به بيراهه ميکشانند بدون اينكطه قالطب
اصططلي تعططاليم را حفططک کننططد .جوينططدگان معنططوي ذهططن خططود را در برابططر تمططام
دانستنيها باز ميگذارند .در دنياي امروز که ملغمطهاي اسطت از تهديطدات اتمطي،
شططيوع بيماريهططاي افسططار گسططيخته و اقتصططاد متزلططزل پناهگططاهي وجططود نططدارد.
تندرستي و روت هيچكدام موجب خوشبختي نيستند .فقطط خداشناسطي و عشطق
از عهده اين کار برميآيد .عشق به سراغ کسي ميآيد که کلمه با او عجين شطده
باشد .عشق هجوم تندباد و زبانههاي آتش قدرتمندان است و اين پيام عاشقانه که
از کالم حق گرفته ميشود و حق نيطز همطان عشطق اسطت و رعايطت قطوانين روح
الهي فراخوانده ميشوند .نحوه بهکارگيري اين دانطش ،سطرعت رسطيدن آنطان بطه
مرتبه بهجتزاي روشن ضميري الهي است کطه ميتطوان آن را در کالبطد انسطاني
هم کسب کرد .قوانين معنوي ،مثل قانون سكوت است .در ظاهر به غايطت سطاده
مينمايد ولي عمق مسأله هنگامي آشطكار ميشطود کطه سطعي کنيطد بطه آن عمطل
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کنيد .اين قوانين بهخصوص به معني سكوت اختيار کردن درباب هر چيزي است
که بين مريد و مراد يا اسطتاد درون ميگطذرد .البتطه مگطر اينكطه اسطتاد بهگونطهاي
ديگططر فرمططان دهططد ،امططا مططردم معمططوالد چنططين قططوانيني را زيططر پططاي ميگذارنططد،
بهخصوص هنگاميکه خودشان در معرض آزمون باشند و متاسفانه بيشتر مريطدان
اين اعمال را رعايت نكرده و بعد از وداع پير يا استاد از اين جهطان خطاکي ،تمطام
قوانين متعالي را که از استاد فرا گرفتهاند را رها و به اعمال و انديشههاي شخصي
و دور از تعاليم استاد ميپردازند.
قومي متفكرند اندر ره دين

قومي به گمان فتاده در راه يقين

ميترسم از آنكه بانگ برآيد روزي کاي بيخبران راه نه آن استونه اين
(خيام)
براي رسيدن به جان پاك ،نخسطتين قطدم بريطدن از عطالم جسطماني خطار از
وجود خود و قدم دوم جدا شدن از جنبطة ظطاهري حيطات نفسطاني اسطت .13عطالم
جسماني خار از وجود ما يك مقوله کامالَ جدا و متفاوت از جنبطههاي ظطاهري

شكُرُون».
حهِ وَ جَ َعلَ َلكُمُ السَّمْعَ وَ الْ َأبْصارَ وَ الْأَ ْفئِدَةَ قَليالً ما تَ ْ
 « .13ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَ َفخَ فيهِ مِنْ رُو ِ
بعد آن نطفه را نيكو بياراست و از روح خود بر آن بدميد و براى شما گوش و چشمها و قلب قرار
داد ولى كمتر مردمى سپاسگزار مراحم و الطاف خدا هستند (سوره سجده آيه)3
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حيات نفسطاني مطا اسطت ،ايطن نكتطهاي اسطت کطه انسطان بطه خططا آن دو را يكطي
ميداند.14
و شططب و روز و خورشططيد و مططاه را بططراي شططما مُسطخّر سططاخت و سططتارگان و
آسمان را به فرمان خويش مُسخّر کرد و در اين کار آيت و نشانههاي خطدا بطراي
اهل خرد پديدار است.15
با توجه به آيات فوق ميتوان گفطت کطه انسطان هطر چنطد مخلطوق اسطت امطا
مخلوقي است که خالق ،او را در ذات به صورت خويش آفريده است و بطهنوعي
حضور خالق در مخلوق وجود دارد؛ مانند شباهتي که ميطان فرزنطد و پطدر اسطت.
در احاديث است که «خَلَق االنسان عَلي صورتِه» با اين وجطود شطايد چيزهطايي از
انسان نمودي و مخلوق باشد اما با اين همه در او چيزي هست ،روح يطا جطوهر او
يا هر چيز ديگر ،که ازلي و الهي است و بهطريقي با ذات خدا يگانه است .چنطين
تصوري را از قرآن ميتوان استنباط کرد .16بهرغم اين حقيقت کطه قطرآن عمومطاد
« .16فَسَجَدَ الْمَالئِ َكةُ كُلُّهُمْ َأجْمَعُون» پس بفرمان خدا تمام فرشتگان سجده كردند ( .سوره ص آيه
)23
« .15وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّ ْيلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ َو الْقَمَرَ وَ ال ُّنجُومُ مُسَخَّراتٌ ِبأَمْرِهِ إِنَّ في ذ ِلكَ لَآياتٍ لِقَ ْومٍ
يَعْقِلُون»(.نحل آيه)17
جدِين».
« .14فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ َنفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَ َقعُواْ لَهُ سَ ِ
چون آن موجود معتدل را بوجود آور دم و از روح خود در او دميدم تمام شما بايد بر او سجده كنيد
(سوره حجر آيه )73
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تعبير (خلق) را براي انسان بهکار ميبطرد؛ بطاز قطرآن دربطاره خلقطت انسطان چنطين
ميآورد« :خداوند از روح خويش در انسان دميطد» .بطر پايطه ايطن آيطات ميتطوان
گفت که روح و جان در وجود انسان ،از همان روح خدا هستند و عالوه بطر ايطن
قرآن در آياتي کطه در بطاال بطه آن اشطاره شطد مقطام انسطان را بطه چنطان درجطهاي
رسانيده است که تمييز او از خدا آسان نيست و در کنار ايطن عقيطده يكتاپرسطتانه
که ميگويند سجده کردن دربرابر هر موجودي بهجز خطدا گنطاه اسطت ،مطيبينيم
که خود خدا از فرشتگان ميخواهد تا بر انسان سجده کنند و عدم اطاعت از ايطن
امر دليل سقوط ابليس از مقام قرب خطدا بطوده اسطت و نيطز در آيطات بيشطماري
ميخوانيم که چگونه عالم براي خدمت به انسان ساخته شده است و گاه يكطي از
اعمال خاص انسان با عمل خدا يكي گرفته ميشود .بر اين اساس ميتطوان چنطين
برداشت کرد که اراده انساني و اراده الهي ميتواننطد يكطي شطوند بهصطورتي کطه
بتوان گفت فرد از خودي خود عاري شده است.
از وحدت اراده تا وحدت جوهر ،فاصله يك قدم بيش نيست .احاديثي ماننطد
«تَخَلَّقوا بِاخالق اهلل و المطؤمني يَنظُطرُ بنطور اهلل» و نيطز «ال يَطزالُ العبطد يَتَقَّطربُ ىِلطيَّ
َبصطرُ بطه»
َصطرَهُ الطذي ي ُ
بالنَّوافل حَتّي اُحِبُّهُ فاذا اَحببتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الذّي يَسمَعُ به و ب َ
گواه اين مضمون ميباشند.
روح انسان که جوهر واقعي و ابطدي اسطت ،مخلطوق نيسطت و چطون مخلطوق
نيست و واقعي است پس الهي است و خداوند چشمه اصطل روح انسطاني اسطت .
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زندگي سفر بازگشت است به سوي خطدا و جريطان حرکطت آن بهسطوي تكامطل
است.
هرکسي کو دور ماند از اصل خويش

بازجويد روزگار وصل خويش

باالترين مقام آدمي آن است که ارادة وي با ارادة خالق خود؛ يعنطي خداونطد
يكي شود تطا آن کثطرت بطه وحطدتي کطه در حقيقطت يكطي اسطت ،تبطديل شطود.
عاليترين مثال يكي شدن اراده ،غرق شطدن و فنطاي کامطل ارادة عاشطق در ارادة
معشوق است و آن هنگام که خداونطد خواسطت کطه تجلطي کنطد از گطل (آب و
خاك) آدم و سپس حوا را بهوجود آورد و همه ايطن مراحطل تكامطل را در يطك
لحظه بر آنها گذراند .سپس خداوند به آنهطا همطة چيزهطا و همطة اسطماء و اسطرار
غيب آسمانها و زمين را آموخت و کامل و پيامبرگونه گردانيد .آنگاه بطهمنظور
هدايت نوع انساني که در زمين به زيستن جاهالنه خود مشغول بودند از بهشت به
زمين فرستاد و اين تازه آغاز تاريخ حيات و شروع رسالت و به دوش کشيدن بار
امانت الهي براي آدمي بود تا راه خود را ادامه دهد و به سوي تكامل پيش بطرود،
تا بتواند سرانجام خواسته خدا را در زمطين بطه انجطام برسطاند .اگطر کمطي در ايطن
مرحله دقت کنيم خواهيم ديد که تا به اينجا مهمترين عامل براي ادامطه و متحطول
شدن حيات از همان مراحل اوليه ،جنگ و احتيا و نياز و شوق به ادامه بقا بطوده
است.
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گفتيم از بهشت فرود آييد در حالِ که گروهِ از شما با گروه ديگر دشطمن
هستيد و زمين تا روز مرگ برا شما قرارگاه و آرامگاه خواهد بود.17
ولي هدف اين عالم نميتواند جنگ و دشمني و صطرفاد ادامطه دادن بطراي بقطا
رقم خورده باشد .تنها عالم روح ،عالم صلح اسطت .تنهطا آن بخشطي از عطالم کطه
خود را با آن هستي يكتا که بيرون از اين کشاکش ايستاده است ،يكطي کنطد ،بطه
صلح کل خواهد پيوست و در آنجا است که انسان بطراي ادامطه حيطات و تكامطل
به چيزي تبديل ميشود که باعث جطذب شطدن او بطه وجطود بطاالتر و در مراحطل
بعدي باعث تكامل وي ميشود .وجود باالتر از انسان نيز يك مرحله مابين انسطان
و فرشتگان است.که انسان بايد وجود خويش را در آن(خداوند) فنا کند تا به آن
مرحله دست يابد .در اينجا بايد گفت که تنها نيرويي کطه باعطث حرکطت آدمطي
بهسوي آخرين مرحله تكامل و بازگشت به اصل خويش ميشود ،نيطروي «عشطق
حقيقي» است که آدمي تنها با وارد شدن به اين درياي بيكران ميتوانيد به مَلَطك
و سپس به ذات باقي اصلي دست يابد .درواقع بايد گفت که اگر عشق در جهطان
نبود هيچ حرکتي در عالم نبود .انگيطزه و مقصطد نهطايي عشطق ،رسطيدن بطه اصطل
وجود و معشوق ازلي و زيبايي ابدي است .تالش براي رسطيدن بطه همطين آرزو و
هدف است که موجب حرکت عشق به جانب جمال الهي و درنتيجطه رسطيدن بطه
کمال ميشود .در حقيقت عشق ،جوهر حيات و مبدا و مقصد حيات است .عقطل
ستَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حين»( .بقره آيه )34
« .12وَ قُلْنَا اهْ ِبطُوا بَعْضُ ُكمْ لِ َبعْضٍ عَ ُدوٌّ وَ لَ ُكمْ فِي الْأَرْضِ مُ ْ
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مصططلحت بططين اسططت و اصططوالد پططيش از برداشططتن هططر گططام سططود و زيططان آن را
ميسنجد ،اما عشق از آنجا که خود را هدف غايي ميداند ،پيش از ايثطار چنطد و
چون نميکند.
عقل را نا اميدي کي رود؟

عشق باشد آن طرف بر سر دود

ال ابالي عشق باشد نيخرد

عقل آنجويدکه ازآن سوديبرد

عاشقاننيخداراامتحانيميکنند

ني در سود و زياني ميزنند

عشق ،عشق به زيبايي است و تنها زيباييِ شايسطته عشطق و سطتايش مطا زيبطايي
خداوند است .به عبارت ديگر جمال تام و ابدي ازآن خداوند است و هر چيطزي
که در عالمِ ظاهر زيباست تنها پرتو گذراني از جمال ابدي خداسطت و رابططهاش
با خداوند همچون رابطه نور آفتاب با خود آفتاب است.
آن شعاعي بود بر ديوارشان

جانب خورشيد وا رفت آن نشان

برهرآنچيزي که افتدآنشعاع

تو بر آن هم عاشق آيي اي شجاع

عشقتوبرهرچهآن موجود بود

آن ز وصف حق زر اندود بود

بنابراين عشق نبايد به هر چيز که نوري موقت و عاريتي دارد ،بسنده کند
بلكه از ظاهر بايد بگذرد و به اصل منشأ ذاتي همة زيباييها برسد .عشق يكي از
اصول پاية اتحاد و فناست؛ به اين معني که نيروي جاذبه ذرات و به هم پيوستن
آنها و ايجاد نوع جديدي از ماده و نيز تغيير و تبديل شكلي از زندگي و حتي
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شكلي از يك موجود به شكلي ديگر ،همگي از تجليات عشق و شوق ناشي از
آن است که در نتيجه باعث رشد و تكامل ميشود .عشق منشأ و مبدا و اساس
پيدايش جهان و حيات است .بايد متوجه اين موضوع بود که شناخت بنياد وجود
از طريق عقل نظري ميسر نيست .عقل جزئي و نظري بهدليل طبيعت ناقص و
نسبي خود از دريافت واقعيت نهايي عاجزند و قادر به درك جوهر يگانه وجود
نيستند .عقل ميتوانيد چراغ و هادي راه باشد ولي نميتوانيد مقصود و سرانجام
راه باشد .جوهر الهي و طبيعت روح انساني وراي عقل است .بنابراين رابطه نهايي
آنها هم بايد الزاماد وراي عقل باشد.
ز آنكه جزفصلو وصل نبود در روان غير فصل و وصل هم نيديشد گمان اين
تعلق را خرد ،چون ره برد

بستة فصلاستو وصلاستاينخرد

عشق امري دو پهلو است؛ به اين معني که در عشق ،دادن همان گرفتن و
مرگ همان زندگي است .مثال اين تعريف ،تكامل و مراحل رشد حيات از ماده
تا بدين جا است .اين قدرت معجزهگر تبديل و جذب شدن از يك موجود
پستتر به يك وجود باالتر را در جايجاي طبيعت ميتوانم مشاهده کرد .اين
نيروي عالي جذب و فنا شدن در وجود واالتر منشأيي جز عشق به تكامل و
بينهايت نميتوا نيد داشته باشد .پس تا بدين جا نيروي عشق ،وجود يك ماده را
به مرتبه و وجود انسان تبديل کرد .حال بايد پرسيد که آيا اين نيرو ميتوانيد
انسان را بهوجود معنوي جامعي که خداوند باشد تبديل کند و برساند؟
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ذوق جنس ،از جنس خود باشد يقين

ل خود باشد ببين
ذوق جزو از ک َ

همچو آب و نان که جنس ما نبود

گشت جنس ما و اندر ما فزود

اي خُنُك آن مرد کز خود رسته شد

در وجود زنده پيوسته شد

يكي از تفاوتهايي که عشق را ،که اصل وحدت اسطت بطاالتر از عقطل قطرار
ميدهد آن است که عقل تفرقه و جدايي مياندازد ،حال آنكطه عشطق نامتجطانس
را پيوند ميدهد و جطذب ميکنطد و آن را بطا خطود متجطانس ميسطازد .عشطق را
نميتوان با احساس نفساني ،جسماني ،لذت و درد يكطي دانسطت .عشطق از مقولطه
ديگري است.
عاشقي زين هر دو حالت برتر است بيبهار و بيخزان سبز و تر است
خرد نظري هيچگاه به اين احساس نميتوانيد دست يابد ،انسان بايد از منططق
رو بگرداند تا به اين احساس دست يابد.
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جبر يا اخفيار
نقل از اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب است کطه شخصطي نطزد ايشطان شطرفياب
ميشود و سؤال ميکند که جبر و اختيار چيسطت؟ ايشطان ميفرماينطد« :بايسطت و
يك پاي خود را از زمين بردار .آن شخص اين کار را انجام ميدهد .ايشان ادامطه
ميدهد حال آن پاي ديگر را بردار .آن شطخص جطواب ميدهطد کطه نميتطوانم.
ايشان فرمودند :آن زماني که پاي خود را بلند ميکنطي اختيطار اسطت و آن زمطان
که نميتواني آن پاي ديگر را بلند کني جبر».
هرگز نبايد در مكافات خاليق دادگري کنيم .اگر بخواهيد دادگريتان کامطل
باشد بهضرورت الزم است تا يك تن را ،نهتنها از بدو تولد بلكه از جد او و جطدِّ
جدِ او الي انسان نخست شناسايي کنيد و هيچ آدمي با اين وسعت انديشه وجطود
ندارد .پس داوري را تنها متعلق به خداوند بدان و بس .خداوند خود بهتر ميداند
که پارهاي از اعمال انسان از خودش بروز کرده و پارهاي ديگطر از اجدادشطان در
نطفه به ارث رسيده است .اگر دربطاره ايطن موضطوع خطوب تفكطر کنيطد عظمطت
خداوند را در وراي آنچه در گنجايش ذهن قرار بگيرد خواهيد ديد .حتطي مطاه و
ستارگان هم بر رفتار امروز ما ا ر دارد .البتطه وجطود ايطن ا طر را اکثطر انسطانها بطه
درستي حس و درك نميکنند مگر کسطاني کطه پردههطاي ايطن شطب تاريطك را
دريدهاند و به ماوراي آن سفر کردهاند.
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از بزرگمهر حكيم پرسطيدند« :کارهطا بطه کوشطش اسطت يطا بطه قضطا؟ گفطت:
کوشش ،قضا را سبب است».
آدمي هنگامي که بطه ابطديت خطويش بطاز پطس رود هطدف خلقطت را درك
ميکند و آن گنج را به ضرورت چنين نهضتي واجطب آيطد و اگطر هسطتي بطدون
آدمي کامل بود خداوند هرگز چنين خلقتطي نميآفريطد .مطيدانم کطه آمطديم تطا
بشويم به نيكوترين وجه در روش و آمديم تا موم خويشتن خويش را در قطالبش،
با شكوه زينطت دهطيم .ارادت حضطرت حطق بطا ارادت فطردي تفاوتهطايي دارد.
آنگاه که نورهاي درون آدمي پاك و بدون تيرگي باشد ،ميتوانيم نطور حطق را
بگيريم و هنگامي که اين تقارن روي دهد ،عجايب بيني در اين دنيطا و هطيچکس
تاريخ اين تقارن را نميداند زيرا که خداوند را روز وساعت نباشد .پيامبران خطدا
که از پيش ،اين تقارن را ميدانستند ،خود لب فرو بستند و ارادت خداونطد را بطر
ارادت خود سَبَق دادهاند و لب از دعا خطاموش کردنطد و ايطن خطود دورة کمطال
باشد بر ايشان را که دعا کم کنند بر درگاه خداوند .خداوند فرموده است« :قرآن
را با ترتيل بخوانيد» .آيا ميدانيد آنچه پيوسته از کيهان و سماوات ما را به ارمغان
آيد اموا پُرضياء باشد که دمي انقطاع نيابد و رجعت گيرد هر دم پس از آمطدن
و اين آمد وشد از جانب حطق باشطد و الغيطر؟ آواز خطوش بلطبالن و پرنطدگان و
سرود زيباي آبشار و ديگر نشانههاي خداوندي که خود عيان باشد نطواي مطوزون
آنها اندر حيات و عالم .اين الحطان و بسطياري از کارهطاي ديگطر هنگطامي کطه بطا
شهوت همراه باشد به فساد مبدل ميشود .خداوند بينهايطت اسطت و چيطزي کطه
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بينهايت باشد نقصاني در آن بهوجود نميآيد و او را از حلول در اشياء بهوجطود
نميآيد و از هيبتش ذرهاي کطم نميشطود .روح پطاك حضطرت حطق منشطأ تمطام
موجودات و اشياء است .بهخطاطر همطين اسطت کطه روح خداونطد در موجطودات
وجود دارد .شيء پليد و ناپاك ،بايد مرتبت خود را در اين گردون پايان برد و از
گردونه حيات محو نميشود ،بلكه مكان خطويش را تغييطر ميدهطد و بطه مرتبتطي
ديگر وارد ميشود ،خواه اسفل ،خواه اعلي .هيچ شيء از گردونطة حيطات خطار
نشود ،بلكه چهره بدل کند و در صورتي ديگر حيات تازه کند که مو بطر مطو
است و نور بر نور ،و حيات آدمي مملو باشد از اموا و اضواء .ما خطود انطدر دل
اقيانوس عظيم از اموا غوطه خوريم ولي ندانيم اين مهم را و انديشيم که حيطات
همان است که در پيش روي داريم .بدانسان جمله خاليق خود بداننطد کطه حطق
تعالي را جايگه نباشد و اين بدان جهت است کطه انسطانها طريطق مسطتقيم داشطته
باشند؛ بهطور مثال در دعا کردن دسطت بطهسطوي آسطمان بلنطد ميکننطد .او را در
دلها و هم در کواکب و هم برتر مكانها جايگه باشطد پطس زچطه روي خداونطد
فرمايد« :رب العرش استوي» .خداوند در حيات مرتبتي و جايگاهي از خطود فطرو
فرستاد و اين جايگاه هطر مكطان و زمطاني را اقيطانوس نباشطد .او را جايگطه نيسطت
چنانكه در فهم ما آدميان است .ليكن او را تجلي از انوار در مكطاني باشطد کطه بطه
آن عرش و کرسي گويند .و در احاديث و اشعار بارگه ،صفه ،درگطاه و ديطوان و
ديگر الفطاا هطم گوينطد و آدميطان بطدان جهطت بطه سطوي عطرش دسطت بطه دعطا
برميدارند که همة موجودات از آنجا بدون وقفه و درنگ انوار کسطب ميکننطد.
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«شيطان» اسم عام است؛ هم بر انسان اطالق ميشود و هم بطر جطن .ولطي «ابلطيس»
واژهاي است براي موجودي که برآدم سجده نكرد و از دسطتور پروردگطار تمطرّد
ورزيد.
هنگامي که خداوند کائنات را خلق کرد ،به انسان تنها اختيار ارزاني داشت و
اين لطف الهي است کطه او را اشطرف مخلوقطات ميسطازد .ارزش همطه کارهطا و
عبادتها از اين اختيار ناشي ميشود .براي اجطرام فلكطي کطه بطه نطاخواه حرکطت
ميکنند پاداش و جزايي نيست .رحمت خدا مطابق با کوشطش انسطان بطه او عططا
ميگردد.
قدرت همت باشد آن جهد و دعا

ليس لالنسان اال ما سعي

در ادامه بايد گفت که تمام امور و موقعيتهاي جهان را ميتوان به دو گطروه
تغييرپذير و تغييرناپذير تقسيم کرد .انسان تا جايي که بطا وجطه تغييطر ناپطذير سطرو
کار دارد مجبور است ،اما مختار است که امور تغييرپذير را تغيير دهطد .تقطدير تطا
آنجا که به قوانين الهي مربوط ميشود جبري است .ذات شريعت ابدي است .امطا
رونماي آن آزاد و تغييرپذير است .به عنوان مثال بر قلم سرنوشت يكبطار و بطراي
هميشه چنين نوشتهاند« :هر عملي را عكس العملي است» .اگطر راه کطج برگزينطي
قانون بيرحم سرنوشت تو را به خطا رهنمون خواهطد کطرد .حطق و باططل هطر دو
مطيع قانونند .مقدر شده است که خير و شر نتايجي مطابق بطا خطود داشطته باشطند.
در ترازوي تقدير اعمال تا آخرين ذره سنجيده ميشود .ايطن حقيقطت کطه انسطان
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ميان امور ممكن و محال تمايز قايل ميشود و تأمل ميکند ،دليل اختيار اوست و
توانائي او در مورد اول (امطور ممكطن) و نطاتواني او در مطورد دوم (امطور محطال)
است .در جهان خلقت هر چيزي با نيروهايي بيرون از آن مهطار شطده اسطت .تنهطا
انسان است که اختر و اصل زندگي خويش را در درون خطود دارد .هطيچ نيطروي
زميني يا آسماني نميتواند مسير عمل انسان را تعيين کند ،مگر آنكه اختر و اصل
دروني خود او ،به آنچه که از خار بر او تأ ير ميگطذارد پاسطخ مثبطت يطا منفطي
دهد .امر و نهي ،سطتايش و عتطاب ،پطاداش و کيفطر در صطورتي کطه فاعطل عمطل
آزادي انتخاب نداشته باشد ،مسخرگي مح

خواهد بود.

امر و نهي و خشم و تشريف و غيب نيست جز مختار را اي پاك جيب
کار ،تالش و جهد به مفهوم مقابله با قضطاي الهطي نيسطت و نميتوانطد باشطد،
چراکه جِد و جهد سرنوشت بشر است .کوشش به رغم تقدير ،خود تقدير آدمي
اسططت .در ايططن جططد و جهططد قابليتهططاي پنهططان و بططهظهور نرسططيده انسططان فعليططت
مييابد.
با قضا پنجه زدن نبود جهاد ز آنكه اين را هم قضا بر ما نهاد
سرچشمه همه مقاومتهطا در برابطر راه تكامطل و پيشطرفت آدمطي همطان ذات
(خود) اوست که به ظاهر (ناخود) جلطوه ميکنطد و ذات اصطلي و گطوهر وجطود
(خود) آدمي تنها از طريق غلبه دائمي بر اين مقاومت ميتوانيد ظاهر گردد.
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«لَقَد خَلَقنا االنسانَ في َکبَد».
بهراستي که انسان را در تالش و کوشش آفريده (سوره بلد ،آيه )41
آنچه در قرآن (آزمودن خداوند بشر را از طريق مصطائب) خوانطده ميشطود،
در حقيقت همان وسايل تحقق و بروز گوهرجان آدمي است .
حقتعالي گرموسرد و رنج و درد

بر تن ما مينهد اي شير مرد

خوفوجوعو نقص اموال و بدن

جملهبهر نقدجان ظاهر شوند

اما اختيار به خودي خود غايت نيست .غايت آن است کطه آزادانطه بطه سطمت
جنبه متعالي زندگي گام برداريم .بنابراين غايت اختيار ،تحقق بخشطيدن بطه خطود
اسططت در زمينططهاي واالتططر .در نهايططت امططر ،آزادي و جبططر بططا يكططديگر ترکيططب
ميشطوند .زنطدگي در زمينططهاي نطازل بططا جبطر مطلطق آغططاز ميگطردد و در انسططان
بهصورتي از قدرت انتخاب آزاد ،تكامل مييابد تطا بطاز بطه جبطري واالتطر برسطد.
آنجا است که انسان آزادي خويش را در طَبَق اخالص ميگذارد .بنابراين اجبطار
دو نوع است :جبر الزامي و جبر اختياري .جبر اختياري محطدود سطاختن خطويش
در آرزوي رسيدن به کمال مطلوب است.
آزادي تنها در پايان راه به انسان عططا ميشطود تطا خطود را فطداي جبطر واالتطر
وجود واقعي خويش کنطد .امطا ايطن فطدا شطدن را هطيچ حكطم بيچطون و چرايطي
نميتواند پيش آورد .اين فدا شدن فقط به کمك نيروي عشق ميسر است.
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ارادههاي ما متعلق به ماست ،تا ما آن را بطه خداونطد ارزانطي کنطيم( .تنيسطون،
شاعر انگليسي)
قرآن دربارة دنيا و زندگي ميگويد« :به حق و از روي حكمت آفريطده شطده
و بينقص و منطقي اسطت» .10همچنطين در جطاي ديگطري ميگويطد« :دنيطا خانطه
فريب و لهو و لعب اسطت و قلمطرو حيطات واقعطي را در جهطان ميشطمارد» .اگطر
خوب دقت کنيم خواهيم ديد که در هر دو مورد اسالم مفهوم خاصطي از دنيطا را
در نظر داشته است .ميتوان جهان را واقعي و زيبا ديد و زندگي در آن را ارزنده
دانست ،و ميتوان از مرد دنيادار بيزار بود .بنابراين آنچطه در واقطع مطورد تحسطين
اسالم است ،دنياي خدا و دنياي با خدا است و آنچه را که اسالم رد ميکند ،دنيطا
و زندگي بدون خدا است.
چيست دنيا ،از خدا غافل بدن

ني قماش و نقره و ميزان و زن

مال را کز بهر دينباشي حمول

نِعمَ مالٌ صالِحٌ خواندش رسول

آب در کشتي هالك کشتي است

آب اندر زير کشتي پشتي است

اميال و شهوات الزمند تا با مُهر کردن آنها تقوي پرورش يابد .خداوند بطه مطا
گفته است که انفاق کنيم اما بيکسب درآمطد چگونطه ميتطوان ايطن امطر را اجطرا
کرد .وجود شر براي تحقق ارزشها ضروري است.
خلَ ْقتَ هذا باطِال»( .آل عمران ،آيه )131
« .12رَبَّنا ما َ
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امور به خودي خود نه خوب هستند و نطه بطد .خطوب و بطد ارزشهطاي ذاتطي
اشياء نيستند بلكه از برداشت افراد نسبت به اشياء حاصطل ميشطوند .امطري واحطد
چه بسا براي فردي بهخصوص در شرايطي ويژه خير و براي فرد ديگري در همان
موقعيت و يا موقعيتي ديگر شطر محسطوب شطود .حتطي دانطش بطه خوديخطود نطه
خوب است و نه بد .چون در خدمت روح درآيد يار و مددکار است و چون تنها
وقف جسم گردد چه بسا مانند مار زهرآگين عمل کند.
پس بد مطلق نباشد در جهان

بد بنسبتباشد اين را هم بدان

در زمانههيچ زهرو قند نيست

کهيكيرا پا ،دگر را بند نيست

زهرمار آن مار را باشد حيات

نسبتش با آدمي باشد مَمات

علم را بر دل زني ياري شود

علم را بر تن زني ماري شود

خوشبيني مطلق که همه شرهاي جهان را نديده ميگيرد و همهچيز را خوب
و زيبا ميبيند به همان اندازه احمقانه است که شخصي همهچيز را عطين شطر و بطد
شمارد.
آنكه گويد جمله حقند احمقيست وآنكه گويد جمله باطل او قيست
آگاهي بر ارزشها ،ار نهادن بر آنها و تحقق بخشيدن بطدانها ،همطه و همطه
مستلزم وجود چيزهاي فاقد ارزش اسطت .مقاومطت هطوا پرنطده را قطادر بطه پطرواز
ميکند .در خالء هيچ پطروازي ميسطر نيسطت .بنطابراين کسطي کطه از مقاومطت يطا

www.takbook.com

139

تكنيكهاي موفقيت

نيروهاي منفي حيات شكايت ميکند ،نميداند که هر آنچه به گمان او بطا ارزش
است تنهطا بطه مقتضطاي مقاومطت و نفطي ،وجطود دارد .همطه نشطيبها و فرازهطاي
زنطدگي و حطوادث دردنطاك آن بطه قصططد ظطاهر سطاختن و بطه فعليططت درآوردن
امكانات و جنبه انساني پديد آمدهاند .خداوند خوب و بد و حق و باطل را به اين
منظور آميخته است تا انسان در درون خويش سنگ محكي بيافريند .انسطان نبايطد
از شر شكايت کند ،زيرا امكان وجود شر او را اشرف مخلوقات ساخته است.
در حقيقت هر عدو داروي تست

کيميا و نافع و دلجوي تست

زين سبب بر انبياء رنج و شكست

از همه خلق جهان افزونتر است

در مورد حيوانات که پايينتر از انسانند خير و شر مفهومي نطدارد و در مطورد
فرشتگان نيز امكان شر نيست .انسان با طبيعت دوگانة خويش و امكانات مسطاوي
براي پذيرفتن هر دو ،آزاد است که از حيوان پستتر شود و يا با مُهر کطردن شطر
از فرشتگان باالتر رود .در حديث آمده است که خداي تعالي فرشتگان را آفريد
و در آنططان عقططل درآميخططت و جانططداران بيزبططان را آفريططد و در آنططان شططهوت
درآميخت و آدميزادگان آفريد و در آنان عقل و شهوت درآميخت؛ پس آنكطه
عقلش بر شهوتش چيره شود از فرشتگان برتر است و آنكطه شطهوتش بطر عقلطش
چيره شود از جانور بيزبان پسطتتر اسطت .انسطان بطه صطورت ،عطالم اصطغر و بطه
معني ،عالم اکبراست .انسان کامل ،کمال مطلوبي است که براي تحقّق يطافتن آن
تمامي خلقت در کارند و همة مسير تكامل متوجه اين هدف است .انسطان کامطل
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علت غايي خلقت است پس هر چند از نظر زماني آخرِ همه به ظهور آمده امطا در
واقع جنبنده نخستين او بوده است .از نظر زماني درخت پيش از ميوه است ،امطا از
نظر غايي ميوه علت درخت است .جوهر روح ،انسان الهي اسطت .انسطان بطهدليلي
هبوط کرده و مهجور افتاده .ميکوشد مقام نخستين خود را باز يابد.
پس بهصورت عالماصغرتويي

پس به معني عالم اکبر تويي

ظاهراد آنشاخاصل ميوه است

باطناد بهر مر شد ،شاخ ،هست

گر نبودي ميل و اميد مر

کي نشاندي باغبان بيخ شجر؟

اول فكر آخر آمد در عمل

خاصه فكري کو بود وصف ازل

پس بهصورتآدميفرع جهان

وز صفت اصل جهان اين را بدان

ظاهرشرا پشهايآرد به چرخ

باطنش باشد محيط هفت چرخ

گرتوآدمزادهاي چون اونشين

جمله ذريات را در خود ببين
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انسان هيچ است و همهچيز .مرداني چون حال و بايزيد که در اعالم وحدت
هويّت خود با خدا جسورتر از ديگران بودهاند گاه از خويش به منزله نطاچيزتر از
ناچيزي که نه حرکت و نه انديشه و نه اراده دارد ،سخن گفتهاند .اينان شخصطيتي
دوگانه داشتند ،گاهي اين و گاهي آن جنبه آنان عرض وجود ميکرده است .بطه
اين دو جنبه معموالد نفس و روح اطالق ميشود .اگطر جطوهر ذاتطي انسطان ،الهطي
است ،از آن جهت است که جوهر روح او همطان روح خطدا اسطت و اگطر تحقطق
اين وجود الهي در همين حيات خاکي ميسر است ،پس درست است اگر بگوييم
که چون انسان کمال وجود خود را تحقق بخشد ،سرمنشأ قطدرت و علطم بيكطران
خواهد بود .رسانيدن مقام پيطامبر بطه درجطه اصطل کاينطات از يكسطو و الوهيطت
بخشيدن به امام مهدي از سوي ديگر مدعي اين ادعا است  .چون بجز خطدا هطيچ
موجودي نيست ،پس انسان کامل تا آنجطا کطه در وجطود اسطت جلطوهاي از ذات
خداست .قلب او عرش خدا ،عقل او قلطم تقطدير و جطانش لطوح محفطوا اسطت.
انديشههاي نيك انسانِ کامل ،فرشتگانند و شكهاي او ،ارواح خبيثه و شياطينند.
اولين شرط ،معرفت نفس است.
«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقد عَرَفَ رَبَّه».
معرفتططي کططه عطيططة الهططي و آزاد از چنططد و چططون عقططل اسططت ،از درون جططان
ميجوشد و بطنِ حيطاتِ اشطياء را بطر انسطان نمطودار ميسطازد .ايطن معرفطت را در
اصطالح «علم لدُنّي» ميخوانند که منشأ آن حواس نيست .آن معرفتي اسطت کطه
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خداوند به آدم عطا کرد و موجب شد که فرشتگان بر او سطجده کننطد .انسطان در
درون خويش منشأ دانشي وراي منطق و حس دارد کطه دسطتيابي بطه آن از طريطق
تفكر ممكن نيست و تنها از طريق صطاف کطردن دل ،از هطر آنچطه جطز خداسطت
ميسر ميشود.
آدم خاکي زحق آموختعلم

تابه هفتمآسمان افروخت علم

علماالنسان خم طغرايماست

علم عند اهلل مقصدهاي ماست

نيست آن يَنظُر بنورِ اهلل گزاف

نور رباني بود گردون شكافت

چشمآدمچون بهنور پاك ديد

جان و سِر نامها گشتش پديد

عقل دو عقلست اول مكسبي

که درآموزيچودرمكتبصبي

عقل ديگر بخشش يزدان بود

چشمه آن در ميان جان بود

هر کهرا باشد زسينهفتح باب

او ز هر ذره بيند آفتاب

انسان کامل کسي است که به نفس متعالي و ابطدي خطود کطه غيطر مخلطوق و
الهي است تحقق بخشيده باشد .اين کار براي هر کسي امكان پذير است و هدف
و غايت زندگي است .انسطان کامطل در رابططه نهطايي عشطق ،اراده خطويش را در
اراده خدا غرق ميکند .بنابراين نميتوان گفت که انسان کامل هم وجود دارد و
هم وجود ندارد .زندگي در خدا فنا نيست بلكه اسطتحاله اسطت .پطس هطر روحطي
که زندگي در خدا را آغاز ميکند به او بقا مييابد .چون مطرد کامطل از خطويش
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خالي شد خطدا در درونطش ميزيطد و از درون او سطخن ميگويطد و بهدسطت او
عمل ميکند .چشم دلش به نور خدا روشطن ميگطردد و هطر حجطابي را مطيدرد.
انسان کامل چون بگويد با خدا يكي اسطت ،گفتطهاش موجطه اسطت؛ زيطرا ايطن او
نيست که سخن ميگويد بلكه خداسطت کطه بطه زبطان او سطخن ميگويطد .انسطان
کامل تجسم عقل کل است و با نفس کل يكي است .بنابراين هيچ قدرتي بيطرون
از او وجود ندارد.
عقل کل و نفس کل ،مرد خداست عرش وکرسي را مَدان کز وي جداست
رسيدن به مرحله انسان کامل از طريق عبادت نيسطت بلكطه از طريطق اسطتحالة
نفس حاصل ميشود .مرد کامل از خود فاني ميشود و در خدا ميزيد و خدا در
او ميزيد .هطر موجطودي چطون جطزء موجطود زنطده عطاليتري ميشطود ،تكامطل
مي يابد .خداوند ارگانيسم معنوي جهان است .بنطابراين هطر فطرد بايطد بكوشطد تطا
عضوي در ارگانيسم خدا باشد.
جزء از کل قطع شد ،بيكار شد

عضو از تن قطع شد،مردار شد

جزء از اينکلگر بُرَديكسورود

ايننهآن کُلّست کوناقص شود

قطع و وصل او نيايد در مقال

چيز ناقص گفته شد بهر مثال

عقل از معرفت خدا عاجز است ،زيرا هر علمي وابسته مقايسه و تقابل اضطداد
است .نور از راه مقابله با تاريكي و شادي از راه مقابله با رنج شناخته ميشود .امطا
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خدا کل وجود است و هيچچيز بيرون از او نيست تطا بتطوان او را در مقابلطه بطا آن
شناخت.

کار بيچون را که کيفيت نهد؟
پس نهانيها به ضد پيدا شود

اينكه گفتم هم ضرورت ميدهد
چونكه حقرا نيست ضد ،پنهان بود

پس به ضد نور دانستي تو نور

ضد ،ضد را مينمايد در صدور

نورحقرا نيستضدي دروجود

تا به ضد او را توان پيدا نمود

آنچه که در انديشه بگنجد فاني است ،بنابراين خدا آن اسطت کطه در انديشطه
نميگنجد.
هر چه انديشي پذيراي فناست

آنكه در انديشه نايد آن خداست

خداوند حاضر در موجودات است و نطه فراتطر از موجطودات و نطه چيطزي در
ميان اين دو( .چون) و (چرا) برنميتابد ،در انديشه نميگنجطد ،چطون مثطل علطت
قرين به معلول نيست.
متصلني ،منفصلني،ايکمال

بلكه بيچون و چگونه و اعتالل

ماهيانيم و تو درياي حيات

زندهايم از لطف ،اي نيكوصفات

تو نگنجي در کنار فكرتي

ني به معلولي قرين چون علتي
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خدا بر ا ر غم ،کاسته نميشود ،و از درد انسطان غمگطين نميگطردد .درسطت
است که رحمن و رحيم است ،اما رحمتش چون رحم بشري نيست؛ زيرا طبيعطت
بشري غم است .فقط ا ر رحمت ناپذير او را ميتوان ديد اما ماهيطت ايطن صطفت
به فهم درنميآيد.
اي عجب سوزشت او کم شد

يا ز درد سوزشت پر غم شد

رحمتش نه رحمت آدم بود

که مزا رحم آدم غم بود

رحمت مخلوق باشد غصه ناك

رحمت حق از غم و غصه پاك

رحمت بيچونچنين دان اي پدر

نايد اندر وَهم از وي جز ا ر

ظاهرست آ ار و ميوه رحمتش

ليك کي داند جز او ماهيتش؟

هيچ ماهيات اوصاف کمال

کس نداند جز به آ ار و مثال

شيخ بايزيد مردي را ديد که ميگفطت« :عجطب دارم کطه کسطي او را دانطد و
اطاعتش نكند» .شيخ گفت« :عجب دارم از کسي که او را داند و اطاعتش کنطد»؛
يعني عجب بود که کسي او را داند و برجاي بماند.
شخصي از بايزيد پرسيد که عطرش چيسطت؟ پاسطخ داد :مطن .گفطت :کرسطي
چيست؟ گفت :من .و به همينسان درباره لوح و قلطم چطون سطؤال کطرد ،جطواب
داد :من .و اينچنين با پيامبران و فرشتگان هويّت يافطت و چطون سطؤال کننطده را
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متعجب ديد توضيح داد که :هر آن کس در حق فاني شود و به حقيقت برسطد او
خود همه حق شود .چون او نماند ،خداسطت کطه خطويش را در خطويش ميبينطد.
حقيقت وجود خداست و وجود حقيقي با خدا يكي است.
اي از تو حقيقت تو بس ناپيدا

با آنكه تويي ز هرچه پيدا ،پيدا

توحيد طلب،عين همه اشيا شو

چونجان که شدهدرهمهاعضا پيدا

حق،جانجهانستوجهانجملهبدن

ارواح و مالئكه حواس اين تن

افالك و عناصر و مواليد اعضا

توحيد همينست دگر ما همه فن

قرب ني باالو پستي رفتنسطت

قربحق،ازحبسهستي رستنست

نيست را چه باال است وزير

نيسترا نهزود،نه دورست و دير

کارگاه و گنج حقدر نيستيست

غرههستي،چهدانينيستچيست؟

عاشق کسي است که از اوصاف خود فطاني شطده و در اوصطاف معشطوق بقطا
يافته است .انگيزه ،عشق به خدا ،بايد بطهخاطر خطود خطدا باشطد نطه بطهخاطر اميطد
پاداش و يا ترس از کيفر .شر تنها داراي وجود منفي اسطت ،تطاريكي چيطزي جطز
غيبت نطور نيسطت .خداونطدا ،بطا يطك کلمطة «بطاش» کطه درمقابطل کلمطات پايطان
ناپذيرت بس ناچيز است و در يك دم که درمقابل ازلّيطت و ابطدّيتت بطه حسطاب
نميآيد ،روشنايي مطلق و با عظمت جهان هسطتي را بطر تطاريكي و نيسطتي پيطروز
ساختي و درگوشهاي از ميليونها منظومة خورشيدي خود ،کاشانة کوچكي بهنام
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زمين بنا نهادي و در اين آشيانه بس کوچطك موجطودات ضطعيفي را در ميطان دو
بينهايت از خاك تيطره بيطرونآوردي تطا ديطدگان خطود را بطاز کننطد و ببيننطد و
«انسان» ناميده شوند .آنگاه در درون اين موجودات ضطعيف ،شطعاعي از بارگطاه
الوهيت فروزان سطاختي کطه اگطر خطوب بينديشطد پطا در تمطام کطرات دوردسطت
فضايي گذارد و اگر خوب جستجو کند به مرتفعترين قلههاي هستي دسطت پيطدا
خواهد کرد و اگر در اقيانوس خويشتن فرو رود و از اعماق آن اقيطانوس بنگطرد،
ذرات وجودي وي هر يك روزنهاي برديدار جمال و جالل تو بر او بطاز خواهنطد
کرد .اينست آن روي انساني که بهسوي بينهايت باالسطت و زمطاني کطه همگطي
آنها را کار ببندد ،به اشطرف مخلوقطات تبطديل خواهطد شطد و همطين انسطان اگطر
نينديشد و در شورهزار خودپرستي ،سراب «خودِ طبيعي» را هدف و آرمطان خطود
قرار دهد ،شخصيت انساني خود را متالشي سطاخته و بطه پسطتترين نقططه وجطود
سقوط ميکند .اين است آن انساني که بهسوي بينهايت پايين است.
خداوندا ،تويي که شوق وصال بطه زيبطايي مطلطق و کمطال کلطي را در دل مطا
ايجاد کردهاي .يقين ميدانيم که اگر ما را شايسته اين وصال نيافريده بطودي ايطن
همه شور و هيجان در دل ما پديد نميآوردي .اگر نميخواستي عطا فرمايي به ما
نشان نميدادي.
ما نبوديم و تقاضامان نبود

لطف تو ناگفته مارا ميشنود

www.takbook.com

048

وقت طرب

درك از هدف دستورات و فرمانهاي ديني کامطلترين راه و مطذهب شطكل
گرفته از اين فهم و درك و بهکار بستن آن عاليترين و منحصرترين راه مالقطات
خداوند است .تضادهايي که در فهم و درك آدمطي از جهطان در ذهطن بطهوجطود
ميآيد بايد خود راهي در حيرت و تعظيم بيشتر ما بطه بارگطاه الهطي باشطد .انسطان
آگاه بايد متوجه شود که زندگاني براي آموزش از راه خوب ديطدن و انديشطيدن
و معرفت و تكامل روحطي از راه خطوب جسطتجو کطردن و يطافتن و بطه کطاربردن
است ،نه براي خطور و خطواب و خشطم و شطهوت و در ايطن راه تطا بطه حرکطت و
کوشش درنيايد چيزي نخواهد يافت .در قرآن آمده است کطه« :اي انسطان تطو در
حال کوشش کردن بطه مالقطات خطدا ميرسطي» .در راه يطك زنطدگي ايطدهآل و
معرفت انگيز الهي بايد ابتدا مجموع خارهاي دنيايي که در کف پاي ما فرو رفتطه
و باعث توجه ما به درد و ناراحتي در حين راهرفطتن اسطت را بيطرون کشطيم و نيطز
بتهاي سر راهمان را در حد دسترسي ازبين ببريم و آنگاه بطا نيطت نزديكطي بطه
خداوند «قربةد عنداهلل» آمادة گام نهادن در راه معرفت الهي شويم .در قرآن آمطده
است« :خدايي که به آدمي نفس داده ،دو نيروي فجور و تقوا نيطز بطه او داده .هطر
کس که با استفاده از نيروي تقواي خود نفس را تزکيه کرد .رستگار و هطر کطس
که مغلوب نيروي فجور شطد و نفطس خطود را تبطاه کطرد ازعنايطت الهطي محطروم
ميماند».
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و همچنين آمده است کطه هطرکس کطه آرزوي مالقطات خطدا را دارد ،عمطل
نيكو کند و در عبادتش کسي را با خدا شريك قرار ندهد.19
تقويت شخصيت الهي انسانها بدون محطدود سطاختن و بطه اعتطدال درآوردن
غرايز حيواني بهطور اختياري ،امكان پذير نخواهد بطود .هطيچ کطدام از معلومطات
بشري در هيچحال نميتواند آنچنان روشطن باشطد کطه هيچگونطه جنبطه تطاريكي
نداشته باشد.
ندهياگر بهاو دل ،بهچه آرميدهباشي نگزيني ار غماو ،چهغمي گزيدهباشي؟
خداوند بندههايش را در راه رسيدن بطه کمطال و بازگشطت بطه اصطل ،مجبطور
نكرده است ،بلكه تنها با نهادن حقيقت وجودي و قدرتهاي بشري کطه بطه همطه
ارزاني داشته ،انتظار درك و فهم را از آدمي دارد.
تن ز جان و جان ز تن مستور نيست ليك ،کس را ديد جان دستور نيست
گرد و غبار نفهمي و عطدم درك صطحيح از ايطن زنطدگي چنطان روح زيبطاي
آدمي را تيره و تار کرده که گويي صطفا و نيكطويي در ايطن چهرههطا سطاختگي و
« .13قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ َفلْيَعْ َملْ عَمَالً
صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ ِبعِبادَةِ رَ ِّبهِ أَحَداً».اى پيغمبر بامت بگو من هم چون شما انسانى هستم كه وحى
بمن ميرسد كه خداى شما خدايى يگانه و يكتاست و هر كس اميدوار بلقاى پروردگار خود باشد
بايد نيكوكارى پيشه ساخته و در ستايش و پرسش خداى خود هيچكسى را شريك نسازد (كهف،
آيه)113
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اجباري است .زندگي حيواني ،خواب گراني است که خودپرستان نسطبت بطه آن
عشق ميورزند .در زندگي ما آدمها اين مسأله بسيار به چشم ميخورد که گاهي
هدفهايي را براي خود بهعنوان افسانه و هدف شخصطي معطين مطيکنيم و بطراي
بهدست آوردن آن ،وسايل و مقدمات زيادي را فراهم مينمطاييم کطه اگطر توجطه
داشته باشيم گاهي در همان وسايل و مقدمات اوليه چنان واقعيتها و ارزشهطا را
زيرپا ميگذاريم که اگر بهدرستي به ارزش آنها پي ميبطرديم راه هطدف را کطج
ميکرديم و ازهمان مقدمهاي که ناخودآگاه در سر راه هدف بهدست آوردهايم،
بهرهوري شاياني مينموديم .پس بايستي نهتنها در کارهطاي بطزرگ انسطاني بلكطه
در همة کارها ،ارزيابي واقعبينانهاي درباره هدفها و وسايل ،داشطته باشطيم .زيطرا
چنانکه مطيبينيم ،مطا هطدفي را انتخطاب مطيکنيم ولطي در موقطع دسطتيطابي ،بطه
حقايقي ميرسيم که همان اول بهعنوان وسيله براي رسيدن به آن هطدف ،آنهطا را
منظور نموده بوديم و حال مطيبينيم کطه خطود ايطن مقدمطه و وسطيله بطهمراتطب بطا
عظمتتر از خود آن هدف بوده است.
هرچه آيد برتو از ظلمت وهم

آن ز بيباکيوگستاخيست هم

هرکه بيباکيکند درراهدوست

رهزنمردان شد و نامرد اوست

هرکه گستاخي کند اندر طريق

گردد اندر وادي حيرت غريق

صبر تلخ آمد وليكن عاقبت

ميوه شيرين دهد پر منفعت
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حضرت موسي به قومش فرمطود« :آيطا شطما آنچطه را کطه خداونطد بطه جهطت
مصلحت نهايي براي شما خير ديده و فرستاده است را ميخواهيطد بطه چيطزي کطه
دلخواه شماست تبديل کنيد؟ صبر و شكيبايي کنيد که گشايش کارهاست».
عاشقي گر زينسر و گر زانسراست

عاقبت ما را بدان سر رهبرست

نبايد گمان برد که عشق پديدهاي است که هم راه و هم راهبر و هم وسطيله و
هدف است ،بلكه عشق واقعي تنها جنبه رهبري دارد .خواه از اين سر باشطد خطواه
از آن سر .خطواه بطهططور مسطتقيم بطه خطدا متعلطق شطود ،خطواه بطه يكطي ديگطر از
موجودات متعلق گردد .به شرط آنكه همراه بطا آگطاهي باشطد کطه در آن حالطت
دوم ،چون به حقيقت فاني آن موجود ،آگاهي کامل پيدا شود عظمت و جطالل و
جمال خداوندي ديطده و دل عاشطق را خيطر مينمايطد و در نتيجطه آن معشطوق يطا
همان موجود زميني ،شايستگي معشوق مطلق بطودن خطود را از دسطت ميدهطد و
عاشق در صورت داشتن جان و روان سالم و آگاه ،از همان موجود رهسپار کوي
الهي ميشود و عشق واقعي به معشوق واقعي ميرسد .به اين نكته نيطز بايطد توجطه
داشت که در حالت دوم هنگامي که فرد متوجه عشطق الهطي ميشطود ،از آنپطس
همه موجودات و خاليق را بارقهاي از وجطود خداونطد ميبينطد و نسطبت بطه آنهطا
عالقه و عشقي بخصوص ابراز ميکند.
عشق؛ يعني خالصه کردن عالم خلقت در يك موجود و بزرگ کطردن يطك
موجود تا مقام خدايي( .ويكتورهوگو)
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حضرت علي(ع) ميفرمايد« :هرکس که با مردان بزرگ مشورت کند با
عقول آنها شريك شده است .آنچه که گذشته تمام شده؛ آنچه که ميآيد
کجاست؟ پس برخيز و فرصت را ميان دو نيستي غنيمت شمار».
با پوشيده داشتن مقاصد خود براي نيل به آنها کمك بگيريطد ،زيطرا هطرکس
که داراي نعمتي شود ،مورد حسد واقع ميگردد.
دانهاي درصيدگاه عشقبيرخصتمچين کزبهشت،آدم بهيكتقصيربيرونميکنند

بودن پول و مال انسان را هوشمند نميکند بلكطه مهطم بطهکطاربردن آن اسطت.
ارزش عشق مربوط به ارزش معشوق است .اگر معشوق داراي اصالت بوده باشد،
بدون شك آن عشق و احساس نيز اصالت خواهد داشت و بالعكس هرگاه عشطق
به يك موضوع ناچيز متعلق گردد ،چون معشطوق اصطالتي نطدارد و پاينطدگي آن
نامفهوم است ،آن عشق يك اشتهاي کاذب است که بهجهت لذت بخطش بطودن
آن ،غالباَ نام عشق به آن نهادهاند .مست عشق الهي بطودن ،مقطامي بطس واالتطر از
عقل دارد .اگر در راه عشق مطلق ،عاشق (خدا) به معشوق خود قهري نمايد ،ايطن
غير از آن کينهتوزي معمولي است که از عطداوت سرچشطمه گرفتطه اسطت .بلكطه
اين قهر تصفيه و تزکيه عطالي اسطت کطه بطا مهطر و لططف الهطي هماهنطگ اسطت.
خداوند در قرآن فرموده است« :شايد شما به چيزي اکراه داشطته باشطيد در حطالي
که همان چيز خير شماست و شايد شما چيطزي را دوسطت داشطته باشطيد و همطان
چيز براي شما بد و ناشايست بوده باشد».
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انسان هيچگاه نميتواند با استفاده از حداکثر کماالت علمطي ،آلطودگيهطاي
شك و ترديد را از خود دور کند ،به چندين دليل که دو دليل ذکر ميشود:
اول اينكه ،ارتباط شديدي ميان تمام اجزاء و موجودات جهطان هسطتي اسطت.
اين ارتباط اقتضاء ميکند که اگر حداقل يك مجهول براي انسطان وجطود داشطته
باشد ،کل دستگاه براي او مجهول خواهد بود .دوم اينكه انسان هرچقطدر کطه بطه
حواس و وسايل دقيقتر مطلع شود ،بازهم نميتواند از بطازيگري خطود در جهطانِ
معلومات کنار برود .بنابراين همواره اين ترديد براي او باقي خواهد بود کطه مطرز
ميان بازيگري و تماشاگري او درباره جهان هسطتي چيسطت و کجاسطت؟ بطا ايطن
حال اگر ما بتوانيم در جهان هستي قطره معلومات خود را به درياي بيکران علطم
خداوندي مربوط يا منسوب بسازيم ،ترديد و شك کطردن مطا موجطب شطكنجه و
ناراحتي رواني ما نخواهد گشت.
بهترين راهنما براي انسان در راه تكامل روحي ،نوريست کطه خداونطد در دل
او به وديعه گذاشته است (هدايت تكطويني) .رسطيدن بطه عظمطت انسطاني و مقطام
عرفاني واقعي محتا به تخريب و متالشي ساختن ساختمانهايي است کطه هطوي
و هوس و شهوت پرستي در درون انسان بنا نهاده اسطت .ايطن خرابطي ،عطاليترين
آبادي را بهدنبال خواهد داشت .در دنيا صداهاي فريبندة زيطادي وجطود دارد کطه
انسان را از جادة حقيقت منحرف ساخته و به تباهي ميانطدازد .ايطن صطداها شطبيه
به صفير شكارچياي است که پرنده بياطالع را فريطب داده و بطه دام ميانطدازد.
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تأکيد بر افزودن و گسترش فكري به آن سبب است که هرچه ميزان آگاهي ما از
جهان خلقت بيشطتر و عميطقتر شطود ،درگيطري فكطر مطا نيطز در تناقضطات کمتطر
ميشود .زمانيکه بر بيحاصلي آرزوها و هدفهاي زميني و بشطري پطيبطرديم و
آگاه گشتيم ،آنگاه نظم معجزه آسا و شكوه و جالل هستي و جهان انديشه بر ما
آشكار ميشود و سرنوشت و تقدير آدمي و اينكه در زندان ايطن سرنوشطت اسطير
هستيم را احساس خواهيم کرد و در صدد آن برخواهيم خاست کطه تمطام هسطتي
را بهعنطوان يطك وحطدت پطر از جطالل در وجطود خطدا بشناسطيم« .آمطين يطا رب
العالمين».
در راه کمال بايد حسد را در وجود خود ريشه کن کنيم .مريطد يطا سطيرکننده
يا مسافر ديار حق يا هر اصطالح ديگري کطه بطهکار ميبطريم ،بايسطتي بطهتطدريج
موجوديت خود را در رهبر فاني نموده و از اين راه به سرمنزل ربوبي گام بردارد.
مراحل ابتدايي اين سرسپردگي ،از محبت و عالقه سرچشمه گرفته ،بطهتطدريج بطه
مراحل خودباختگي در وجود رهبر و عشق واقعي به او ميرسطد .بطراي هرکسطي
که حقيقتي مطرح نيست ،وسيلهاي براي رسيدن به آن حقيقت هم وجطود نطدارد.
اگر کسي بخواهد قدمي در راه خير بردارد و با خداي خود ارتباط برقطرار سطازد،
در اولين قدم بايستي کثافتهاي دروني خود را مانند کثافطتهطا و آلطودگيهطاي
بروني از خود دور نمايطد .سطپس شايسطتگي نيطايش بطا آن خطداي حكطيم را دارا
ميشود .کسي که تحمل زحمت و مشطقت رياضطات نفسطانيه را بطر خطود همطوار
کند ،خداوند او را از حسد و ساير صفات پليد پاك خواهد کرد .رهبطر از طريطق
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تعليم و تربيت طبيعي ،راهرو را آماده حرکت بهسوي کمطال ميسطازد و چنانچطه
جبران خليل جبران ميگويد« :چراغي بهدست گرفته ،شطخص را تطا آسطتانة روح
خويشططتن هططدايت ميکنططد» .پططس از آنكططه راهططرو بططه آسططتانه روح خططويش قططدم
گذاشت با يك اقيانوس بيکران و ژرفا روبطرو ميشطود .راهبطر بطه ايطن تماشطا و
نظاره و خيره شدن به اقيانوس خويشتن کطه راهطرو بطه آن رسطيده اسطت ،قناعطت
نميورزد بلكه او را کمك مينمايد تطا بطه آن اقيطانوس خطم شطده و خويشطتن را
دقيقاد دريابد و روشن است که مقصود از دريافت خويشتن شناخت حقيقطت روح
نيست ،بلكه با خم شدن و در خويش نگريستن است .هنگامي که بطه ايطن مرحلطه
رسيد جهان خارجي به کمك او ميشتابد .دريافتهايي که از جهان خار بطه او
دست ميدهد پرمعناتر و داراي مفاهيم عاليتري ميگطردد .او مطيتوانطد از ترانطة
يك پرندة ظريف که در ساية برگي آرميده است صداي خدا را بشنود .بطا کمطي
دقت در مسألة علت و معلول ميتوان به اين نتيجه رسيد که مواد جهطان هسطتي و
هر آنچه که در آن است ،نميتواند هدف نهايي خلقت بطوده باشطد .زيطرا هطدف
بايستي با آنکسي که آن را براي هدف بودن انتخطاب کطرده اسطت شطباهتي ولطو
معنوي داشته باشد .هر اندازه که تيزفهم و هوشيار باشيم و هر اندازه که از وسايل
درك و فهم بهرهمند شويم ،آنچه که خداوند از ما ميخواهطد تواضطع و فروتنطي
اسطت .خداونططد دلِشكسططته مطيخواهططد .مقصططود از دل شكسطته ،سططقوط فعاليططت
روحي نيست که خود باعث رکود روان انسان است ،بلكه مقصود از شكسطتگي،
انفجار روحي است که با داشتن حالت تسليم در پيشطگاه خداونطدي بطه بطاالترين
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مقام روحاني نايل ميگردد .خداوند انسان را براي آن آفريد که بطهسطوي عطرش
اعلي ببردش ،نه اينكه در اسفل السافلين ساقطش کند .اين خود آدمطي اسطت کطه
خود را ساقط و نابود ميسازد .تنها يك توجه الهي کافيست که بيپايطه و اسطاس
بودن جهان را براي ما ابت کند .آنگاه که اجل از کمين برآيد ،در يطك لحظطه
تمام اندوختههاي مادي ،مانند گردي به هوا پاشيده ميشطوند و ذرهاي از آن هطم
دستگيرمان نميشود .هرکس که در اين دنيا بيدارتر است ،پر دردتطر اسطت .ايطن
يكي از ويژگيهاي انسان عاقل است که در هنگطام درد و بيمطاري از کردارهطاي
خود نادم گردد و با خود ميگويد :اگر بهبودي يابم به راه حق و حقيقت خواهم
رفت .پيامبران عظام ،تفكيكي ميان دنيا و آخرت از حيث اينكه هر دو راه هطدف
قرار گرفتهاند نميبينند .اميرالمؤمنين کسي را کطه دنيطا را مطورد تقبطيح قطرار داده
بود ،مالمت ميکرد .در قرآن آمده اسطت« :در آنچطه خداونطد بطه تطو داده اسطت
سراي آخرت را جستجو کطن و سطهم خطود را هطم از دنيطا فرامطوش نكطن» .28در
اصول کافي نيز چنين آمده است« :از ما نيست کسي که آخرت خود را براي دنيا
و دنياي خود را براي آخرت رها کند» .البته آنچه که اهميت دارد اين اسطت کطه
حسَنَ اللَّهُ إِ َليْكَ وَ لَا
« .73وَ ا ْبتَغِ فِيمَا ءَاتَئكَ ال َّلهُ الدَّارَ ا ْالََخِرَةَ وَ لَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ْنيَا وَ َأحْسِن كَمَا أَ ْ
َِبُّ الْ ُمفْسِدِين»(.القصص،آيه )22
تَبْغِ ا ْلفَسَادَ فىِ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُ
و به هر چيزى كه خدا به تو عطا كرده بكوش تا (ثواب و سعادت) دار آخرت تحصيل كنى و ليكن
بهرهات را هم از (ل ذّات و نعم حالل) دنيا فراموش مكن و (تا توانى به خلق) نيكى كن چنان كه خدا
به تو نيكويى و احسان كرده و هرگز در روى زمين فتنه و فساد برمينگيز ،كه خدا مفسدان را ابدا
دوست نمىدارد.
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بططراي انسططان کامططل دنيططا و مزايططا و زيباييهططا و لذائططذ آن نبايسططت بططه عنططوان
موضوعهاي قابل پرستش جلوه نمايد .بلكه آنها صرفاد بايطد وسطايل خطوبي بطراي
پيشبرد حيات تكاملي انسان باشند .بياييم صورت و ظاهربيني را رها کنيم .اگر مطا
صورت و ظاهر سرکش را با تزکيه و رياضتهاي نفساني ازبين ببريم ،مطيتطوانيم
به گنجي نايل شويم که نام آن «وحدت» است .اگر خود ما هم نتوانسطتيم بطه ايطن
گنج بيپايطان برسطيم ،آن خطدايي کطه دلهطا در اختيطار اوسطت ،آن خطدايي کطه
راهنماي حقيقي آدميطان اسطت ،او ايطن کطار را خواهطد کطرد .او هرکسطي را کطه
حالت تسليمي واقعي پيدا کند ،ارشاد خواهد کرد.
ور تو نگذاري عنايتهاي او

خود گدازد اي دلم موالي او

اي نفس ،با آرامش در حالي که تو از خدا راضي و خدا از تو خشطنود اسطت
بهسوي خدا بازگرد .جهانِ طبيعت زندان بزرگي است که درمقابطل زنطدان رحِطم
تا حدودي داراي ارزش نسبي است و درنتيجه ميتوان به اين ارزيطابي رسطيد کطه
جهان اعلي داراي ارزش مطلق است .با کمطي تفحطص در مسطائل معنطوي همطين
جهان ميتوانيم ببينيم که همين جهان طبيعت ،چگونه مطيتوانطد بطه بارگطاه الهطي
تبديل گردد.
درمقابططل قضططاي خداونططدي ماننططد مردگططان تسططليم باش طيد .خداونططد توکططل
کنندگان را دوست دارد ،تسليم به خطدا محبطوبترين چيزهاسطت .پطس از آنكطه
تمام فعاليتهاي خود را انجام داديم و آنچه که در اختيار ما بود را بجا آورديطم.
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نتيجه کار را به خدا بايد بسپاريم و اين معناي «توکل» است .بدون شك خداونطد
دربارة جريانهاي هستي که گستردانده است ،منظطور و هطدفي دارد و نيطز بطدون
ترديد روي آن هدف و منظور ،حكمي بر اين قوانين هستي صادر کطرده اسطت و
بهطور دائم در حال نظارت و تسلط بر آن قوانين اسطت  .ايطن حكطم بطر قطوانين و
روابط ،همان «قضاي الهي» است که هيچ موجودي را تخلطف از آن امكطانپطذير
نيست و محصول اين حكم که نقشطه بسطيار مطنظم و سيسطتماتيك جهطان خلقطت
است «قَدَر» است  .بهطور خالصه؛ يعني نسبت بطه حكطم و مشطيت خطدا (قضطا) و
نسبت به خود في نفسه (قطدر) .زورِ بطازو و اعططاي اعضطايي چطون دسطت و پطا و
تالش با اراده و تصميم درقضاي خداوندي تثبيت شده است .و پطس از آنكطه مطا
کوشش کرديم و تالش نموديم و دگرگوني دربطاره مطواد جهطان طبيعطت ايجطاد
کرديم و يا هرگونه حاد هاي که با فعاليت ما در ايطن جهطان نقطش بسطت« ،قطدر»
ايجاد ميگردد .پس ،اينكه ما بنشينيم و کارهطا را بطه قضطا و قطدَر موکطول کنطيم،
خود مخالف قضا خواهد بطود .تسطليم محط

در مقابطل پيشطگاه الهطي رکطورد و

تنبلي نيست .بلكه تسليم واقعي همان کوشش و تالش است که خداونطد فرمايطد:
«من خميرماية انسان را در کوشش قرار دادم» .مرگ واقعي سطپردن کالبطد مطادي
به خاك و بردن روح به مقام مالقطات خداونطدِ ذوالجطالل اسطت .اگطر کطار را بطا
انگيزة محبت انجام دهيم پرمعناتر و به هدف جهان خلقت نزديكتر خواهد بود.
اين جهان زندان و ما زندانيان

حفره کن زندان و خود را وارهان
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ارزش ماديات به آن اندازه است که بتواند زنطدگي مطا را در ايطن دنيطا تطأمين
نمايد تا به ديگران محتا نباشيم و دست احتيا به سوي ديگطران دراز ننمطاييم و
احتياجات جامعه را به اندازه توانايي برطرف سازيم و آنگاه نيطز بطدانيم کطه ايطن
مال دنيا رفتني است و آنچه که ازمتاع دنيا مطيتطوانيم بينطدوزيم عبطارت اسطت از
نتايج معنوي آن ،نه متراکم ساختن طال و نقره .اگر کار و تالش و کوشش مطا در
راستاي خواستة خداوندي بوده باشد ،همة کوشطشهطاي مطا را بطه نتيجطه خواهطد
رساند .با توجه به اين موضوع کطه خداونطد بطر اسطاس قضطاي الهطي از بنطدگانش
خواسته که کار و کوشطش کننطد .اينكطه در بعضطي از کارهطا و فعاليتهطاي دنيطا
آدمي دچار ضرر و مالباختگي ميشود ميتطوان بطه نداشطتن هطدف درسطت کطه
همانا رضا و قرب خداوندي بوده باشد ،مربوط ساخته شود .در سورة بقطره آمطده
است« :آري کسي که از هر جهت تسيلم حكم خطدا گرديطد و نيكوکطار گشطت،
مسلماد اجرش نزد خدا بزرگ خواهد بود و او را هيچ حطزن و انطدوهي در دنيطا و
آخرت نخواهد بود» .و همچنين فرموده« :و پروردگطار شطما فرمطوده مطرا از رو
خلوص بخوانيد تا دعا شما را اجابت کنم و آنهطايِ کطه از نيطايش و دعطا در
پيشگاه ما اعراض و سرکشِ ميكننطد بطهزود بطا ذلطت و خطوار بطهدوزخ وارد
شوند »21و در آيطة  92سطورة آل عمطران آمطده اسطت کطه« :شطما هرگطز بطه مقطام

جهَنَّمَ داخِرين».
جبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي سَ َيدْخُلُونَ َ
« .71وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَ ِ
(غافر)43،

www.takbook.com

061

وقت طرب

نيكوکاران و خادمان خدا نخواهيطد رسطيد مگطر آنكطه از آنچطه دوسطت داريطد و
بسيار محبوب است در راه خدا انفاق کنيد و هرچه انفاق کنيد محققاد خطدا بطر آن
آگاه است »22و در آيه  105همان سوره فرموده است که« :زندگي دنيا جز متاعي
فريبنده نخواهد بود.»23
در درون خود بيفزا درد را

تا ببيني سرخ و سبز و زرد را

اگر پردهها از روي حقطايق ظطاهري برداشطته شطود ،خطواهيم ديطد کطه اغلطب
چاههايي که ما در آنها اسير هستيم را خودِ ما کنطدهايم .از اميرالمطؤمنين حضطرت
علططي(ع) نقططل اسططت کططه بططه ابططن حططارث فرمودنططد« :اي پسططرحارث بططرادرت را
نميبينم؟ او ميگويطد در مكطه در مجطاور خانطه خطدا بطه عبطادت مشطغول اسطت.
حضرت فرمود :بگو بيايد پيش من .هنگامي که برادر او خدمت اميرالمطؤمنين(ع)
رسيد حضرت فرمودند :اي دشمن خود ،چرا گوشهگيري کردهاي و خانوادة تطو
را چهکسي اداره ميکند؟ گفت :مردم اداره ميکنند .حضرت فرمود :شطيطان بطر
تو غلبه کرده است و کساني که عائله تو را اداره ميکنند ،فضيلتشان خيلي بطاالتر
از اين عبادت بيجايي است که تو ميکني» .از پيامبر اسالم(ص) نقطل اسطت کطه
فرمودند « :براي دنيايت آنچنان بكوش که گويي براي ابد زنطده خطواهي بطود و

ََ حَتىَ تُن ِفقُواْ مِمَّا تحَُِبُّونَ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن شىَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم»(.آلعمران)37 ،
« .77لَن تَنَالُواْ الْبرِّ
جنَّةَ فَقَدْ
خلَ الْ َ
ََوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ ُأجُورَكُمْ يَوْمَ ا ْلقِيَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْ ِ
« .73كلُ نَفْسٍ ذَائ َقةُ المْ
فَازَ وَ مَا ا ْلحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا َمتَعُ ا ْلغُرُور»(.آلعمران)125 ،
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براي آخرتت نيز چنان بكوش که گويي فطردا خطواهي مطرد» .انسطان داراي يطك
عده غرايزي است که در زندگاني خواهناخواه ،آگاهانطه يطا ناخودآگطاه ،آنهطا را
بايستي اشباع کند .اين غرايز به منزلة موتور زندگاني او هستند کطه بطهططور دائطم
تجديد و تقويت ميشوند و شروع به فعاليت ميکنند .از آن جهت که اين غرايطز
به منزلة موتور و نيروي زندگي انساني هستند ،بنابراين بههيچوجه نميتوان گفطت
که اين غرايز نمودهاي بدي هستند .پس بااين تصور که غرايطز انسطاني کطه منشطأ
بروز فعاليتهاي زندگي هستند ،مانع انسانيت انسان بوده و بايستي آنهطا را از بطين
برد ،تصور درسطتي نخواهطد بطود .آنچطه ضطرورت منططق و حكمطت الهطي نشطان
ميدهد ،آن است که اين غرايز بايسطتي بطا شخصطيت انسطاني مهطار گردنطد و بطه
تعادل برسند .اگر اين غرايز بدون مهار شدن و بطا آزادي و بيبنطد و بطاري مطورد
بهرهبرداري قرار بگيرند ،نفس انساني قيافة نفس اماره به خود ميگيرد که غيطر از
هوي و هوس حقيقتي بر آن مطرح نخواهد بود .حال اگر بطهوسطيله «مطن انسطاني»
محدود و مهار شوند ،همين غرايز جنبة نفسِعالي انساني را پيطدا ميکننطد کطه در
تقويت زندگي ايدهآل بسيار مفيد خواهنطد بطود .خالصطة مطلطب ايطن اسطت کطه
هيچيك از اجزاء و نيروهطاي انسطاني بطهوجطود آمطده ،زيطادي نيسطتند و يكطي از
بزرگترين و سختترين وظايف آدمي ايجاد تعادل ميان ايطن اجطزاء و غرايطز و
نيروهاي انساني و نيز متعادل نگه داشتن آنهطا اسطت؛ چطرا کطه همطه ايطن اجطزاء و
غرايز براي کار معيني در زندگي انسان آفريده شدهاند .از آن جهت که در انسان
يك نيروي بزرگ وجود دارد که جنبه انساني و بهعبارت ديگر جنبه «الهي» او را
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تشكيل ميدهد و با رهايي مطلق اين غرايز سازگار نيست ،لذا بايستي ايطن غرايطز
در حدود معقول و منطقي بكار برده شوند که اين محدوديتها و ايجاد تعطادل و
کنترل کردن را در بيانات منابع اسالمي «جهاد با نفس» مينامند .به جهت ارتبطاط
شديد غرايز با زندگاني و ظرافت فعاليتهاي آنها و اشتباه ميان خواستههاي نفس
و خواستههاي شخصيت ،جهاد با نفس ،کطار بسطيار دشطواري خواهطد بطود .نفطس
انساني هرچقدر که آزادانه فعاليت کنطد و هرچقطدر کطه اططاعتش کنيطد و آن را
ارضاء نماييد هرگز سير نخواهطد شطد .زنطدگي يعنطي اينكطه آدمطي بطا اسطتفاده از
ديدگان دوربين خود جمال ابدي و سرمنشأ هستي را ببينطد و نسطبت بطه آن آگطاه
شود و سپس بطه آن عشطق بطورزد و بطراي زنطدگاني خطود ايطدهآل ايجطاد کنطد و
عاشقانه و آگاهانه در مسير رسيدن به خانه دوست حرکت کند .در آية  38سوره
فصلت اين مطلب ،بسيار زيبا و لطيف بيان شده است« :آنان که گفتند خطداي مطا
اهلل است و سپس روي اين گفتار خود اسطتقامت ورزيدنطد ،فرشطتگان بطراي آنهطا
نازل ميشوند و به آنان ميگويند که نترسيد و انطدوهگين نباشطيد .شطما را بطه آن
بهشت مژده باد که وعده شدهايد .»24پيامبر اکرم فرمودهاند :هرکس چيطزي را بطا
جديت بجويد آن را پيدا خواهد کطرد و هطرکس کطه دري را بزنطد و ايسطتادگي
کند باالخره به آن خانه وارد خواهد شطد .مطرد خداشطناس واقعطي بطهدليطل تكيطه

« .76إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ َربُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ا ْستَقَمُواْ تَتَنزََّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئ َكةُ أَلَّا تخَََافُواْ وَ لَا تحََْزَنُواْ وَ أَبْشِرُواْ بِالجََْنَّةِ
الَّتىِ كُنتُمْ تُو َعدُون».
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کردن وجطودي بطه خداونطد پطاك ،داراي هيبتطي اسطت کطه همگطان درمقابطل او
احساس کوچكي ميکنند.

روشهايي براي پااليش روح
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دانشِ وارد شدن و خار شدن از بدن ،از اين چهار روش تشكيل شده است:
 -1روش عاطفي
 -2روش صوتي
 -3روش رمزي «براي هرکسي کلمه رمزي وجود دارد»
 -4و روشهايي که با استاد است.
بهشت آرامشي است که از درك جهنم براي خودتطان ميسطازيد .صطميميت
آنجاست که ترس نيست .آنجا که ميتوان زيبايي را از سودمندي جطدا کطرد .در
زندگي انسان هميشه آن چيزي که وجود ندارد بر آن چيزي که وجود دارد تأ ير
زيادي ميگذارد .گذشته مانند چك بيمحل و آينطده ماننطد سطفته ميمانطد .تنهطا
وجه نقدي که داريم همين زمان حال است .بياييد از آن درست استفاده کنيم.
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اگر ميخواهيد خود را بهتر بشناسيد اين سؤالها را از خود بپرسيد:
آيا جرأت داريد از حق دفاع کنيد؟
آيا ميتوانيد در سختيها لبخند بزنيد؟
آيا ميتوانيد به وسوسة شيطان «نه» بگوييد؟
وقتي انساني ميميرد ،زندگي او در چند جمله خالصه ميشود« :خطوب بطود؛
بَد بود؛ انسان بزرگي بود يا آدم بيخطودي بطود» .حطال پطس ازمطرگِ مطن ،بطا چطه
جملهاي از من يطاد ميکننطد .انديشطيدن در زنطدگيمان نقطش بسطيار مهمطي دارد.
انديش طيدن بططه نگططرش و رفتارمططان شططكل ميدهططد .رفتارمططان هططم شخصططيتمان را
ميسازد .شخصيتمان هم به نوبة خود بر زندگيمان ا ر ميگذارد .با تغييطر الگطوي
انديشةمان ميتوانيم زندگيمان را دگرگون کنيم .بدترين حالت براي يطك مريطد
اين است که سَري پرشور ولي دلي سرد و بيروح داشته باشد .ببخشطيد ،ببخشطيد
و ببخشيد .تا جايي که اين بخشش شما را بيازارد .همين درد است کطه شطما را از
بند نفس و تعلقات دنيا آزاد ميکند .اگر به هنگام عبادت ميتوانيم به امور مادي
فكر کنيم پس ميتوانيم به هنگام انجام امور مادي هم بطه خطدا فكطرکنيم .هرچطه
بيشتر بدانيم بهتر است ،ولي بهتر آن است کطه از همطان انطدك دانشطمان درسطت
استفاده کنيم .گيج و ساده باشيد تا در معرض چشم نباشطيد .گطاهي مطا حاضطريم
همهچيز را از دست بدهيم ولي به خودمان برسيم.
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کسي که ميگويد :بعد از مرگم امطوالم را ببخشطيد بطهخطاطر ايطن هسطت کطه
نميتوانيد ببيند مالش را کس ديگر ميخورد .اگر يك خرما در زمان زنده بودن
بدهيد بهتر از هزار خرماست که بعد از مطرگ بدهيطد؛ چطون اگطر بطاز هطم زنطده
بوديد نميداديد .وقتي که نمطيتوانيطد آينطده را تضطمين کنيطد ،فعطالد همطين کطه
داريد ،داشته باشيد .مثل الكپشت باشيد نه مثل خرگوش «آهسته ولطي پيوسطته».
بگذاريد که هر چيزي به فصل خودش اتفاق بيفتطد .صطبر کنيطد ميطوه برسطد بعطد
بكَنيطد و بخوريططد .غططذا خططوردن مناسططب ،خطواب کططافي ،کططار مناسططب ،مطالعططه،
گوشدادن به موسيقي ،و ذکر «يك ساعت در شبانه روز» اينهطا آدم را ميسطازد.
گذشتهها هر چه که بوده گذشته است ،حال را بسازيد .يك روز به گذشتههايتان
ميخنديد و هر چيزي که بوده برايتان مسخره خواهد بود .در ايطن راه ،سطختيهطا
زياد است اما بايد مقاوم باشيد تا برسيد و وسط راه نااميد نشطويد .همطه اول يطك
چيزي از دست ميدهند تا خودشان را پيدا کنند .دنيا مثطل آيينطه اسطت هرچيطزي
که هست ميبينيد و هر کاري که بكنيد نتيجهاش را خواهيد ديد.
در قرآن آمده« :اگر کسي خبري را به شطما داد وظيفطه داريطد برويطد تحقيطق
کنيد و خودتان ببينيد که آيا درست هست يا نه» .خودتان بايد مطمئن بشطويد ،نطه
کس ديگر .اگر همه به همين يك آيه عمل کنند ،ميدانيد چه خواهد شد؟ همطه
محقق ميشوند ،واب آن کار منتهي به شادي حقيقي خودتطان يطا کطس ديگطر و
خشنودي خدا ميشود .توکل؛ يعني شرايطي را کطه خطدا برايتطان در نظطر گرفتطه
است بفهميد .کاري را که قرار است بكنيد ،انجام بدهيد ،و بعد از آن هرچطه کطه
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خداوند بخواهد پيش خواهد آمد .خداوند خواسته است و شما هطم بطه او توکطل
کردهايد ولي بدانيد که اول شما بايد وظيفطهتان را شطروع کنيطد و انجطام دهيطد و
سپس منتظر باشيد .يا درست حرف بزنيد يا سكوت کنيطد .اميطد و آرزو آخطرين
چيزيهايي هستند که دست از سر آدم برمطيدارنطد .بهتطرين موقطع بطراي تربيطت
اراده ،ايام جواني است .اگر انسان شجاعي نيسطتيد در ايطن مطورد حطداقل ،تظطاهر
کنيد .جايي که چند نفر غيبت ميکنند يا نمانيد يا موضوع بحث را عوض کنيطد.
شكر کردن به اين نيست که فقط بگوييد« :خدايا شطكرت» بلكطه شطكر؛ يعنطي از
نعمتي که به شما داده است بخوبي و در راه درست اسطتفاده کنيطد .نبايطد خطدا را
رها کرد و وقتي که به مشكلي برخورديم که حلِّ آن را غيطر ممكطن دانسطتيم آن
موقع خدا را صدا کنيم .وقتي فرزندتان بيمطار ميشطود و شطب سطرفه ميکنطد ،از
خدا نخواهيد که او را شفا دهد که شما بتوانيد راحطت بخوابيطد زيطرا خطدا چنطين
کاري برايتان نميکند بلكه از او بخواهيد که فرزندتان را شفا دهطد تطا کودکتطان
راحتتر بخوابد نطه خودتطان .از حكيمطي بطه شطوخي ميپرسطند ،چطرا صطبح کطه
ميشود يكي از اين طرف و يكي از آن طرف ميرود .چطرا همطه بطا هطم از يطك
طرف نميروند .ميگويد« :براي اينكه اگر همه از يك طرف بروند تعادل زمطين
بهم ميخورد» .اين حرف خنده دار است اما نكتهاي در آن اسطت کطه اگطر همطه
بخواهند يك راه را انتخاب کنند دنيا به چه صورتي درميآيد؟ شما بهططور دائطم
بايد بهياد خدا باشيد .زماني که ميخواهيد حرف بزنيد او را درنظر بياوريد.
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يكي از مسائل مهم براي درك مطالب عرفطاني درسطت انديشطيدن اسطت کطه
اين خود دو شرط دارد« :درست ديدن و درست شنيدن»

تمرين براي درست ديدن
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در يك لحظه سعي کنيد اشيايي را بهخاطر بسطپاريد .در هنگطام خطواب تمطام
تصاوير روزانه را مرور کنيد .در موقع پياده روي سطعي کنيطد تمطام دکّانهطا را و
ترتيب آنها را بهخاطر بسپاريد و در انتهاي روز آنها را يادداشت کنيد .اينها بطه مطا
کمك ميکنند که هر چيزي را همان طوري که هست ببينيم و بر روي تصوّرات
واهي و خيالي تكيه نكنيم و نيروي مشاهدة ما را-که درجهت مراقبه نقش مهمطي
دارد -تقويت ميکند .پس ما بايد در تمرينها دقت کنيم کطه درسطت بشطنويم و
ببينيم تا درست داوري کنيم.
تمرين ديگري که الزم است ،تمرکز حواس است که گطاهي رسطيدن بطه آن
بسيار مشكل است .ما معموالد وقتي کتاب ميخوانيم يك دفعطه متوجطه ميشطويم
که يك صفحه خوانديم ولي حواسمان جاي ديگري بطوده اسطت؛ بطراي تمرکطز
حواس بهتر است کتابهايي را بخوانيد؛ فيلمهايي تماشا کنيد و نوارهايي گطوش
کنيد که به موضوع آنها عالقه داريد .اين تمرکز حواس در خواندن نماز اهميطت
بسيار دارد و به آن «حضور قلب» ميگويند .به هر چيطزي کطه اهميطت بدهيطد در
خاطرتان ميماند.
«در تعادل باشيد ولي بيتفاوت نباشيد»
عرفا از الزمان و المكان صحبت ميکنند و آن وصطول بطه مقطامي اسطت کطه
ديگر زمان و مكان نقش بازي نميکننطد .تطاريكي مخصوصطي عطارف را احاططه
ميکند که باالتر از روشنايي است .اين همطان نطور اسطود اسطت کطه عرفطا بطه آن
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اشاره کردهاند .همين کطه مطيگوينطد« :خطدا نطور اسطت»؛ ايطن هطم تشطبيه کطردن
خداست به چيزي که ما ميشناسيم ولي از تشبيهات ديگر بهتر است.
ادراك نام موقوف به احاطه است و احاطه انسان بر خالق محال است .بهترين
راه خداشناسي ،خويشتن شناسي است.
خداوند امر فرمود« :در ذات باري فكر نكنيد و به شگفتي آيات و مخلوقطات
او توجه نماييد و از مخلوق پي به عظمت خالق ببريد».
«دين؛ يعني زندگي»
اگر خدا را دوست داريد ،ببينيد چه کسي نزد خداوند عزيزتر است و بهدنبال
او برويد؛ مانند :انبياء و اولياء .وقتطي کطاري نداريطد نگذاريطد فكرتطان بطه سطمت
چيزهاي پوچ کشطيده شطود .چشطمهايتان را ببنديطد ،جهطان را رهطا و خطود را در
حضور خدا احساس کنيد و بهآرامطي دعطا بخوانيطد .ايطن اسطت راهطي کطه بطا آن
درونتان را زيبا ميکنيد .ايمان کامل به خدا داشته باشطيد و هيچکسطي را بطهجطاي
خدا قرار ندهيد .وقتي به خدا توجه کنيد ميبينيد که همه وسايل را در اختيارتطان
قرارداده است و فقط ميخواهد بگويد که همه کاره خطودش اسطت و چطرا شطما
نميفهميد؟
خدا واقعاد زيباست .اگر همسرتان ،همكارتان يطا فاميلتطان کطار خالفطي انجطام
ميدهد ،بايد فكر کنيد ببينيد که خدا چه چيزي را ميخواهد به شما نشان بدهطد.
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اگر حرفه يا هنري داريد ،خداوند خواسته است؛ مغطرور نشطويد .شطما هطيچکطاره
هستيد .اينها هدية خدا است .هر وقت بخواهد ميتواند بگيرد .در اين موقطع بايطد
به يادتان بيفتد که هر زماني خواستيد کار بدي انجام دهيد يك صطدايي يطا يطك
التماسي گفت« :نكنيد» .عارف کسي است که سالك راه خدا و راه شادي باشطد.
نبايد به مكاني برود و کارهايي بكند تا عارف شود .براي توليطد شطادي بطراي دل
مردم خر کنيد .بهطور مثال شما که براي دفعة ششم و هفطتم بطه مكّطه ميرويطد؛
آيا بهتطر نيسطت کطه بطهجاي چرخيطدن دور خانطه خطدا بطه دور آدمهطاي نيازمنطد
بگرديد؟ چه کسي گفته خدا درون خانه کعبه است و اينجا نيست .خدا همطه جطا
هست و راههاي رسيدن به خدا هم زياد هستند .خداوند ميفرمايد :مريضي که به
عيادت نيازمند است؛ فقيري که دست به طرف تو دراز کطرده اسطت؛ رضطايت و
دلجويي از آنها رضايت من است .بزرگترين آلودگي اين است که هيچ کطاري
نكنيد .اگر کسي را ديديد که نيازمند است بايد دلتطان بطهدرد آيطد .اينهطا تطوفيقي
است که سر راه شما قرار گرفته است .اگر بچطهاي را درون زبالطهها بطهدنبطال نطان
ديديد و نتوانستيد تحمل کنيد ،اين توفيق است.
«اول اطراف خود را بگرد ،سپس دور خانه خدا بگرد»
وقتي خدا بطراي بنطدهاش نيكطي بخواهطد حاجطت مطردم را در دسطت او قطرار
ميدهد .تندرستي تاجي است بر سر انسان سالم ولي فقط انسان بيمار ايطن تطا را
ميبيند .خودتان را بشناسيد و هماني باشيد که هستيد و بدانيد کطه در دنيطا کسطي
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مثل شما نيست .شوخي کنيد ،لطيفه بگوييد ،تفريح کنيد ،ولطي کسطي را مسطخره
نكنيد .موقع غذا خوردن آرامش داشته باشيد و تلويزيون را خاموش کنيطد .يطك
عارف بايد از تمام وقت خود نهايت لذت را ببرد .چه کسي گفته که عارف بايطد
فقط بسوزد .عشق خدا را در تمام لحظات زندگيتان احساس کنيد .خدا بطه يكطي
پول و مال و به ديگري فهم و شعور ميدهطد .از خطدا بخواهيطد تطا قطدرت درك
کردن في

الهيش را به شما بدهد .اگر ميخواهيد چيزي بسطازيد لزومطي نطدارد

که چيز ديگري را خراب کنيد .خدا ميگويطد هرجطا زيبطايي ديديطد نشطان مطن
است .اين فرصتها را نبايد از دست داد .علم عالم ،هنر هنرمنطد ،اخطالق خطوب،
همة اينها جواب سالم خداوند هستند .فهميدن و بهکار بستن نعمتهطاي خداونطد
جواب سالم خدا است .در قرآن ميفرمايد« :اگر ديديطد کطه شطيطان مطيخواهطد
حمله کند به خدا پناه ببريد؛ گفتنِ بسم اهلل» .اين جمله ،اين معني را نميدهطد کطه
شما بسم اهلل بگوييد و شيطان برود .يعني تالش کنيطد تطا بطهيطاد خطدا بيفتيطد و بطه
اشتباه خودتان پيببريد .از خدا انتظار داريطم بطه وضطع آدمهطاي غافطل رسطيدگي
فرمايد ولي خودمان از اين غافل هستيم که خداوند هطم انتظطار دارد مطا بطه وضطع
آنها برسيم و کمكشان کنيم .جالب اينجا اسطت کطه همطه زيطاد ميخواهنطد ولطي
نميدانند چه چيزي را بخواهند .همة ما دو راه پيش رو داريم؛ يكي اينكه ازخطدا
دور شويم و ديگر اينكه بهخدا نزديك شويم .هر وقطت خطوابي ميبينيطد مطمطئن
باشيد که خدا برايتان پيغامي فرستاده؛ اگر تعبيرش خوب بود بدانيطد از کارتطان و
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از فكرتان راضي است؛ اگر تعبيرش بد است به کارهطا و فكرهطايي کطه کردهايطد
برگرديد و ببينيد که چه کردهايد که رضاي خداوند در آن نبوده است.
حضرت علي(ع) ميفرمايند« :خداوند سرنوشت کسطي را کطه بخواهطد تغييطر
دهد ،تغيير ميدهد» .خداوند ميفرمايند« :بدترين گناه ايطن اسطت کطه از بخشطش
خدا دور باشيد» .تا زماني که به دام مشكالت نيفتاده بوديد مطيترسطيديد و حطاال
که افتادهايد ترس چطه فايطدهاي دارد .اکنطون نوبطت اميطد اسطت .جطايي کطه زور
ميتواند نابود کند ،لطافت ميتواند نقش آفريني کند .متّحطد بطودن بطراي هطدفي
خاص به اين معني است که به هر کسي اجازه دهيم بطه روش خطودش بطه هطدف
نزديك شود و اين روش کساني است که ميخواهنطد بطا خطدا در ارتبطاط باشطند.
هرگز نميتوانيد به جستجوي خداوند برويد در حالي کطه دلتطان از ايطن جسطتجو
مشوّش است .اولين قدم اين است «با ديگران طوري رفتار کنيد که دوست داريد
با شما رفتار کنند» .حتي اگر از رفتار بد دوستتان ناراحت شديد سطعي کنيطد او را
ببخشيد؛ با اين کار قلب خود را جال ميدهيد.
زندگي ،نقطة مقابل مرگ است .اگر زيطاد بيسروصطدا باشطد ،زنطده نيسطتيد.
هرچه به خلقت خدا نزديكتر شدم به خود او نزديكتر شطدم .شطادي يطك نفطر
بدين معنا نيست که ديگطران بايطد غصطه بخورنطد .تنهطا عشطق بطه مطا تطوان گريطز
ميدهد .تنها عشق بردگي را به آزادي تبطديل ميکنطد .کطار خداونطد را تحسطين
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کنيد زيرا خداوند جز خوبي براي انسانها چيز ديگري نميخواهد .عشطق دادنطي
و گرفتني نيست؛ عشق شريك شدني است.
هر روز دعا کنيد و با اين کار رابطة صميمانهتري با دنيا برقرار کنيد .خداوندا
مرا ياري ده که کارهاي امروز من عبادت باشد .ما بايد به فرشتةمان اجطازه دهطيم
هر زمان که خودش مناسب ديد و با بهترين شطيوهاي کطه خطودش ميدانطد بطا مطا
صحبت کند .بهجاي لعنت کردن مشكالت در زندگي سعي کنيد علت بطهوجطود
آمدن مشكالت را پيدا کنيد .شما بايد رفتار محبتآميز ديگطران را بپذيريطد و بطه
ديگران اجازه دهيد که به شما کمك کنند و نيروي پيش رفطتن دهنطد .از تنهطايي
احتراز کنيد .اگر غروب ،ديگر برايتان معني ندارد ،فروتني پيشه کنيد و بطهدنبطال
عشق رويد و بدانيد که هر چه بخشندهتر باشيد ،بيشتر بهرمند خواهيد شد.
هرگاه کسي را عفو ميکنيم خود را نيطز ميبخشطيم .اگطر نسطبت بطه ديگطران
صبور باشيم ،پذيرش خطاهاي خودمان سادهتر ميشود .بطدين ترتيطب مطيتطوانيم
فطارغ از خطططا باشططيم .وقتطي آمططوختم روح خططود را آزاد کطنم ،ميکوشططم نُسططخة
پرشكوه آفرينش را از ابتدا بخوانم .اگر کارهطا خطوب پطيش نميرونطد دو علطت
وجود دارد :يا طاقت شما به معرض امتحان گذاشته شده است و يا بايطد تغييراتطي
را در راهتان ايجاد کنيد .بهنوعي ميتوان گفت اگطر زنطدگي بطر وفطق مطراد شطما
نيست شايد دليل آن اين باشد که شما ابزار مناسطبي را بطراي بهبطودي کطار خطود
جستجو نكردهايد.
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وقتي که روحتطان بطا روياهايتطان در توافطق باشطد ،خداونطد خشطنود ميشطود.
همططهچيز در اطططراف مططا در تحططولي پيوسططته اسططت .هططر روز خورشططيد بططر عططالم
نورافشاني ميکند .آنچطه را کطه مطا تكطراري و بطيتغييطر ميخطوانيم پطر اسطت از
موقعيتها و طرحهاي نو ،اما درك نميکنيم که هر روز با تمطام روزهطاي ديگطر
تفاوت دارد .يكنواختي به اين دنيا تعلق نطدارد .اشطك ،مطوهبتي الهطي اسطت کطه
روح ما را پاکيزه ميکند .گريه کردن بخشي از زندگي اسطت .گريطة بچطهها زود
تمام ميشود براي شما نيز به همين صورت است اما فقط زماني که ميتوانيد مثل
بچهها گريه کنيد ،دست به اين کطار بزنيطد .آنهطا کطه همطهچيز خطود را از دسطت
دادهاند بهتر ميتوانند زندگي کنند زيرا بطراي آنهطا از آن لحظطه بطه بعطد زنطدگي
فقط ميتواند بهتر شود .با راهي که در پيش گرفتهايد با جسارت رفتار کنيطد و از
نكوهش ديگران بيم به دل راه ندهيد .
تپههاي شني با وزش باد جابهجا ميشوند ولي صحرا هميشه صحرا باقي
ميماند؛اين است افسانه عشق.
دنيا را هم ميتوان با چشم يك مرد بدبخت نگاه کرد که قربطاني حُطزن شطده
است و هم ميتوان با چشم يك مرد مطاجراجوي گطنج تماشطا کطرد .هطر يطك از
آدمها از آغاز جواني «حطديث خطويش» را ميشناسطند .در ايطن دوره از زنطدگي
همهچيز روشن و انجام شدني است .انسان از روياها و آرزوهايي که دوست دارد
در زندگي خودش انجام دهد ،وحشطتي نطدارد .بطا گذشطت زمطان نيرويطي سطعي
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ميکند بطه آدمطي بگويطد :تغييطر دادن حطديث خطويش غيطر ممكطن اسطت .اينهطا
نيروهاي مانع هستند ،ولي در واقع به شما ياد ميدهند که چگونه حديث خطويش
را بسازيد .اينها عواملي هستند که به عقل و ارادة تو نظم ميدهند.
«زندگي مايل است که تو با حديث خويش زندگي کني»
جوانكي به آزادي باد حسادت ميکرد ولي فهميد که اگر بخواهد مطيتوانطد
مثل آن آزاد باشد چون هيچکس و هيچچيز ،مانع آزادي او نميشود ،مگر خطود
او .پروانهها عالمت شانس هستند .همچنطين جيرجيطركهطا ،سطنجاقكهاي سطبز،
مارمولكهاي خاکسطتري وشطبدرهاي چهطار بطرگ .همطه اينهطا عالمطت هسطتند.
خداوند هميشه بهصورت ساده راه را به ما نشان ميدهطد .اينكطه مطا لياقطت درك
کردن همين چيزهاي پيش پا افتاده را نطداريم ،تقصطير کيسطت؟ مطن شطبيه ديگطر
مردمان هسطتم ،گطردش دنيطا و حطوادث را ططوري کطه دلطم مطيخواهطد و آرزو
ميکنم ،ميبينم؛ نه آن طور که حقيقتاد اتفاق ميافتند و نتيجه ميدهنطد .خوابهطا
بيان خدا هستند ،وقتي خدا از اين دنيطا حطرف ميزنطد ،همطه مطيتواننطد تعبيطرش
کنند .ولي وقتي به بيان روح شما ميپردازد هيچکس بهجز شما نمطيتوانيطد آنطرا
بفهميد .وقتي که من براي اولين بار عشق را شطناختم تصطور داشطتم کطه آن خطود
بهتنهايي کامل است ولي دريافتم که انعكاس و برگرداني است از همة آنچطه کطه
آفريده شدهاست .زماني که به راستي با همة وجطود خطود ،آرزويطي داشطتيد کطل
کائنات به نحوي عمل ميکند که بتوانيد به آرزوي خود برسيد.
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هميشه مُوَکِّل (فرشته نگهبان) براي آنهايي که بطا «حطديث خطويش» زنطدگي
ميکنند بهشكلي ظطاهر ميشطود .خداونطد ميفرمايطد« :هطيچکس از آينطده مطبهم
وحشت نكند .هر انساني قادر است بهآنچه که ميخواهد برسد» .استاد ميفرمايد:
نه در گذشته زندگي ميکنم نه در آينده .پس آنچه که دارم همين لحظه اسطت و
همين لحظطه بطراي مطن عطين زنطدگي اسطت .اگطر شطما هطم ايطن را درك کنيطد،
ميفهميد که زنده هستيد و شاد و فارغ از زحمت زنده هستيد و شاکر از رحمت.
زماني که در يك جنگ هر دو طرف به خدا توکل ميکنند ،جنگ سالها ططول
ميکشد  .زيرا خداوند با هر دو طرف است .عشق هرگز مانع نميشود کطه انسطان
در جستجوي حديث خويش باشد و اگر چنين شد ،بايد مطمطئن بطود کطه عشطق،
عشق حقيقي نيست .به قلب خود گوش فرا دهيد چون او واقف به اسطرار اسطت و
مظهري از جان جهان است.
از او ميآيد و به نزد او باز ميگردد.
«ىِنَّا لِلَّهِ وَ ىِنَّا ىِلَيْهِ راجِعُون»
عشق نيرويي است که اگر بخواهيم ميتوانيم با آن از پديدهاي بطه آفريطدهاي
ديگر بدل شويم .وقتي که کسي يا چيطزي را دوسطت داريطم نيطازي بطراي درك
علت آن نيست؛ چطون همطة عينيّطات در درون خطود انسطان شطكل ميگيطرد و بطه
معنويات ميرسد و بدين شكل است که انسان ميتواند به باد بطدل شطود .واضطح
است که باد هم بايد بخواهد و کمكش کنطد .هرگطز از آرزوهايتطان صطرفنظطر
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نكنيد .هميشه نسبت به عالمتها دقيق باشيد .از راه عشق و عطالم عرفطان ميتطوان
به راز جهان پيبطرد ،ولطي از راه علطم فلسطفه و عقطل نميتطوان .ذرهاي در جهطان
نيست که از آنچه عرفا «عشق به حق» مينامند خالي باشد .عرفطا هطر موجطودي را
مظهر اسمي از اسماء حق ميدانند .زندگي بيارزش است مگر آنكه شطما بطه آن
ارزش دهيد .براي کسي که ميگويد :هيچچيز مهم نيسطت؛ واقعطا هيچچيطز مهطم
نيست .اين براي من يك راز است که چرا بعضيها به هرجايي که نگطاه ميکننطد
زيبايي و سحر ميبينند؛ حال آنكه اين زيباييها بر ديگران پوشيده اسطت .تطا ايطن
لحظه هرچقدر هم کطه از زيباييهطا لطذت بطرده باشطيد امطروز مطيتوانيطد تصطميم
بگيريد که بيشتر لذت ببريد .امروزمان انتخاب است .امروز و هر روز «امروز مهم
است» .يك درخت هر چقدر هطم کطه بطزرگ باشطد بطاز هطم از يطك دانطه آغطاز
ميشود .طوالنيترين سفرها با اولين قدم شروع ميشود.
هرجا که هستيد همان جا نقطة آغاز است .تالشِ بيشتر امروز سطازندة فطرداي
متفاوت شماست .اولين گام به سوي يك پيشطرفت گسطترده بطراي کسطب نتطايج
مطلوب ،تغيير نوع تفكر و بيان ما در رابطه با خويشتن است .در مورد ناکاميهاي
خود خيلي فكر نكنيد و دربارة آنها با کسطي حطرف نزنيطد .خالصطة کطالم اينكطه
افكارِ شاد و سالمت داشته باشيد .خود را سالمت تصور کنيطد و سطالمتي را حطق
انساني و شايسته خود بدانيد .از همه مهمتر اينكه با خود ماليم باشيد .از همين جا
و همين لحظه خود را بپذيريد؛ دوست بداريد و به خود تلقين کنيطد کطه حتطي تطا
اين لحظه از زندگي خود را به بهترين طريق ممكن زندگي کردهايد .درد ،انسطان
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را به تأمل و تغيير جهت وا ميدارد .درد ،سبب ميشود تطا بطه هطر چيطزي نگطاهي
متفاوت بيندازيم؛ همانند درد جسماني ،اگر با درد عاطفي نيز برخوردي احمقانطه
داشته باشيم ،ضربهها همچنان ادامه خواهند يافت .بهتطرين کطاري کطه مطيتطوانيم
براي فقرا بكنيم آن است که يكي از آنها نباشيم .هر کسي بايد بپذيرد کطه ارزش
کمك گرفتن را دارد .اين مهم است که خود را اليطق کمطك ديگطران احسطاس
کنيد زيرا توانايي براي پذيرش کمك ديگران تعيطين کننطدة توانطايي شطما بطراي
کسب روت است .اغلب مردم تقريباد به همان اندازه شاد هستند کطه انتظطارش را
دارند .در واقع آنچه که در زندگي براي ما رخ ميدهد آنقدرها هم تعيين کننده
شادي ما نيست ،بلكه بيشتر نوع واکنش ما نسبت بطه آن رخطداد اسطت کطه نقطش
تعيين کننده دارد .يكي بدبختي و فالکت و ديگري موقعيت و فرصطتهاي تطازه
را ميبينططد .اغلططب تعريططفهططا وتمجيططدها را ناشططنيده ميگيططريم ،امططا حرفهططاي
ناخوشايند را تا مدتها درذهن نگه ميداريم .اگر اجازه بدهيد که يك تجربه يطا
يك حرف رکيك ذهن شما را به خود مشغول کند خود شما از عواقب آن رنطج
خواهيد برد .يادتان باشد که شطما اسطير ذهطن خطود هسطتيد .الزمطة شطاد زيسطتن،
جستجوي زيباييها وخوبيها است .يكي زيبايي منظره و ديگطري کثيفطي پنجطره
را ميبيند .اين شما هستيد که انتخاب ميکنيطد چطه چيطز را ببينيطد و بطه چطه چيطز
بيانديشيد .خنده بهترين داروست .وقتي کطه ميخنطديم همطهچيز بطه نفطع جسطم و
ذهن ما پيش ميرود .اگربه ذهن خود بگوييم که من نميخواهم  Aاتفطاق بيافتطد
بازهم بهطرف  Aکشيده ميشويد .اما اگر نگطرش شطما اينگونطه باشطد کطه مطن
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ماشينم را دوست دارم اما بدون آن هم ميتوانم بههمين اندازه خوشطبخت باشطم،
ديگر ميتوانيد تا هر موقعي که دوست داريطد صطاحب آن باشطيد .بايطد از آنچطه
اکنون در اختيار ماست لذت ببريم و در حطال زنطدگي کنطيم .هرگطاه بطه توانطايي
براي موفقيت شك کرديد به موانعي فكر کنيد که ديگران به آن چيطره شطدهاند.
خداوند از طريق خطاها با شما در رابطه است .از شكستهايمان بطهمراتطب بيشطتر
از پيروزيهايمان درس ميگيريم .روزي از «توماس اديسون» پرسيدند« :از اينكطه
بارها با شكسطت روبطرو شطدهاي و هنطوز هطم المطا را نسطاختهاي چطه احساسطي
داري؟» اديسون گفت« :من هيچ وقت شكست نخوردهام بلكه با موفقيت توانستم
هزاران راه نساختن الما را کشف کنم» .خطاها واقعا اشتباه نيستند .بياييد در هطر
موردي انتظطار خططا از خطود داشطته باشطيم و آنهطا را بطهعنطوان بخشطي از فرآينطد
يادگيري بپذيريم .هر انساني در جايي قرار دارد که قانون حيات او ،تعيطين کطرده
است و افكار و انديشههايي که به شخصطيت خطود القطا کطرده او را بطه ايطن نقططه
کشانده است .در زندگي انسان عاملي بهعنوان بخت وجطود نطدارد ،بلكطه هرچطه
هست نتيجة قانوني است که خطا بردار نيست« :کارما»؛ قانون کشطت و برداشطت.
اگر دروغ بگوييم دروغ خواهيم شنيد .اگر انتقاد کنيم از ما انتقطاد خواهطد شطد و
اگر عشق بورزيم ديگران هطم بطه مطا عشطق ميورزنطد .بطا شطما همانگونطه رفتطار
خواهطد شططد کططه شططما بططا ديگطران رفتططار کردهايطد؛ هرچططه بكاريطد همططان را درو
ميکنيد .عجيب اينجاست که طبيعت ،بسيار بيشتر از آنچه ما به آن ميدهيم به مطا
باز ميگرداند .الزمة عشق و دوست داشتن خططر کطردن اسطت .اينكطه بطه کسطي
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بگوييم دوستت دارم ريسك بزرگي است ،ولي پطاداش آن مطيتوانطد فوقالعطاده
باشد .اوضاع وقتي بهتر ميشود که ما بهتر شويم .همهچيز زماني تغيير ميکند که
ما تغيير کرده باشيم و نه قبل از آن .زندگي اينگونطه اسطت .هميشطه سطردترين و
تاريكترين لحظطهها درسطت قبطل از سطپيده اسطت .مطا اگطر خطود را ازسطقوط و
نوميدي حفک کنيم پاداشها به زودي سرازير ميشوند .اگر قصد کمطك کطردن
به ديگران را داريم پطس بايطد ايطن شطانس را بطه آنهطا بطدهيم و ديگطران را از آن
رضايت خاطري که از کمك به ما حاصل ميشود محروم نسازيم.
عشق احساسي سطحي و زودگذر نيست .عشق ،قدرت و تعهد اسطت .معنطاي
عشق ،ميتواند گفتن حرفهايي باشطد کطه معشطوق نمطيخواهطد بشطنود .عشطق
شهامت است .گفتن کلماتي چون «ميترسم» يا «دوسطتت دارم» نيازمنطد شطهامتي
است بهمراتب بيش از آنچه کطه بطراي نفطوذ در ديگطران بطدان نيازمنطديم .همطان
لحظههايي که ميگطوييم« :ايطن کطار را بكطن تطا دوسطتت بطدارم» عشطق را نطابود
کردهايم .عشق يعني همهچيز و اين؛ يعني عشق همهچيز اسطت .مقطداري از وقطت
خود را بطا بچطهها بگذرانيطد و چيزهطاي بيشطتري را در مطورد خنديطدن بطيدليطل،
کنجكاوي ،پذيرفتن انعطاف ،اعتماد ،اراده و تصورخالق از آنها بياموزيد .بچهها
بططراي آمططوزش بططه مططا آمادهانططد .آسططوده باشططيد و امططور را بططه حططال خططود
واگذاريد(حرکت در مسير جريان) .بچهها خود به خطود بطه وجطد مطيآينطد .هطر
چيزي را بيجهت تجزيه و تحليل نميکنند .آنهطا فقطط در مشطغلة بطودن هسطتند.
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بچهها شيفتگاني ابديند .بچهها کنجكاوند .يك صخره ،يك حفره روي زمين ،يا
يك موش براي کودك منشأ حيرت و شگفتي است .هر چيزي يك تجربه مهيج
براي مجذوب شدن است.
از ديد بچهها فقيطر و غنطي ،سطياه و سطفيد همطه خطوب هسطتند .حتطي اهميطت
نميدهند که شما حمّام ميکنيد يا نه؟ هيچ وقت هم از وضع آب و هوا شطكايت
نميکنند .آنها ميدانند که براي سالمت بودن بايد با جريان رودخانه پيش رفطت.
اگرمصمّم هستيد که قبل از استفاده کردن از هر چيطزي ابتطدا آن را درك کنيطد،
بايد مدتها انتظار بكشيد .بهطورکلي اگر ميخواهيطد الگوهطاي رفتطاري خطوبي
داشته باشيد .زندگي را آنطور که ميخواهيد تصور کنيد .بطه نوارهطاي احسطاس
برانگيططز گططوش دهيططد .وقططت خططود را بططا کسططاني کططه از آنهططا چيزهططاي تططازه يططاد
ميگيريد بگذرانيطد .بهتطر اسطت الگوهطاي رفتطاري دلخطواه خطود را روي کاغطذ
بنويسيد تا اين الگوها براي شما بهصورت يك انتخاب آگاهانه درآيند.
ورزشكاري که به خود ميگويد« :براي برنده شدن بايد حتما فطالن گردنبنطد
را به گردن بياندازم يا فالن کفش را بپوشم» واقعاد بدون اينها قادر به بردن نيسطت؛
اما آنچه به او قدرت برنده شدن را ميدهد مسلماد اين عقايد خرافاتي نيست بلكطه
قدرت ذهن اوست .ذهن انسان شبيه يك آهنربا است و هرچه را که به آن فكطر
ميکند بهطرف خود ميکشد و همان اصولي که در رابطه با خاصيت آهنربطايي
بر جهان ماده حاکم است عينطاد در مطورد ذهطن انسطان نيطز مصطداق پيطدا ميکنطد.
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اموا راديويي بهآساني از چوب ،آجر ،فوالد و ديگر مواد جامد عبور ميکننطد.
ارتعاشات فكر نيطز اينگونطه هسطتند .وقتطي امطوا فكطر حتطي قابليطت تبطديل بطه
نوسانات باالتر را دارا هستند ،چرا نبايد بر مولكولهاي اجسام جامد ا ر بگذارند.
افكار و احساسات انرژيهاي مغناطيسطي خطود را دارا هسطتند کطه جطاذب نطوعي
انرژي با ماهيت مشابه ميباشند .مردم موفق هميشه از واژههاي تشكرآميز استفاده
ميکنند زيرا به اين واقعيت پيبردهاند که تأييد درستي يك عمل ،نشانة سطالمت
و تندرستي است.
دوست دارد يار اين آشفتگي
اندرين ره ميتالش و ميخراش

کوشش بيهوده به ازخفتگي
تا دم رفتن دمي غافل نباش

خواهي که روي راه به سرمنزل او ميرو به نشانِ بينشاني اي دل
فرزانة واقعي آن است که فروتن باشد .مرد احمق همواره ميپندارد که برتطر
از ديگران است .تمام راهها به يك جا ختم ميشود ،اما شما راه خطود را انتخطاب
کنيد و آن را تا آخر طِي کنيطد .سطعي نكنيطد کطه در تمطام راههطا قطدم بگذاريطد.
همهچيز را طوري ببينيد که گويي اولين بار است که آنها را ميبينيد.
ديدهاي خواهم که باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس
اگرکسي در ايمطان کامطل شطود علطم همطة مطردم را بطه اوعرضطه مطيدارنطد.
بنويسيد و هرچه که ميخواهيد باشطد بنويسطيد .بطا نوشطتن بطه خداونطد و ديگطران
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نزديك ميشويم .نوشتن به ما امكان ميدهد که به افكارمان سروسامان بطدهيم و
آنچه را که در اطرافمان اسطت بطا وضطوح بيشطتري ببينطيم« .کلمطه ،قطدرت دارد».
استاد ميگويد« :من اسرار را به کسي که ميشناسم ،ميگويم .آنان که پرهيزگار
به نظر ميآيند ،غالباَ خودبيني و غرور خود را مخفي ميکنند ،بنابراين کسطي کطه
نقصش را ميداند بيشتر قبول دارم».
«سعي کن هميشه خودت باشي»
ايمانِ بدون عبادت وجود دارد اما عبادت بدون ايمان وجود ندارد .خردمنطد
کسي است که بهجاي کشتنِ اميالش قادر به مهارکردن آنها باشد .بهتطر اسطت در
زندگي ياد بگيريد که هر چيزي و هرکاري قيمتي دارد و ايطن درسطي اسطت کطه
جويندگان راستين سعي دارند ياد بگيرند .زماني که علت وجوديِ چيزي بر شطما
آشكار شود آن زمان آن را با عالقه حفک خواهيد کرد.
وظيفة ما بطراي شطناخت خداونطد ،کامطل کطردن ذهنيطات اسطت تطا از طريطق
عينيات به او برسيم .هر خواب تعبيري دارد و بسياري از آنها هطم بطا واقعيتهطاي
عيني همراهند .وسوسطهها بطه زنطدگي جطذابيت ميدهنطد و بطه تطالش در راه آن،
مفهوم .وقتي که با اشخاص معيني مستمراد در آمد و شطد باشطيم و هميشطه آنهطا را
ببينيم و بعد بهمرحلهاي برسيم که آنها را جزئي از زنطدگي خطود بطدانيم ،در ايطن
صورت آنها ميل دارند که زندگي ما را تغيير بدهند .حال اگر ما آنچنان که آنها
ميخواهند نباشيم و آنطور که آنها انتظار دارند رفتطار نكنطيم ،بطديهي اسطت کطه
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نارضايتيها بروز ميکنند زيرا مردم فكر ميکننطد کطه ميداننطد ديگطران چگونطه
زندگي کنند ،ولي هيچکس هرگز يطاد نگرفتطه اسطت کطه خطودش چگونطه بايطد
زندگي کند« .بزرگترين فريب دنيا» .در يك لحظه از حيطات خطود ،مالكيطت و
فرمان زندگي خود را از دست ميدهيم و تصور ميکنيم که سرنوشت بر زندگي
ما مسلط شده است.
شما ميتوانيد از حرکات و رفتار عيني به روحيات و افكار اشخاص پي ببريد
و ضمير مردم را بخوانيطد و بطا يطك نگطاه بفهميطد کطه شطخص در چطه فاصطله از
حديث خويش است .جهان و آنچه در اوست جز يك حقيقت نيسطت .بطه همطان
صورتي که شانس به ما کمك ميکند ،ما هم بايد وسايل الزم را براي آن فراهم
کنيم.
در جهان ،بيان بدون کالمي وجطود دارد کطه بطهوسطيله آن همطهچيز ممكطن و
قابل فهم ميشود .اين بياني است مهم از هيجان روح ،که براي رسيدن از عشطق و
شيفتگي و وارسطتگي کمطك ميگيطرد .هطر نعمتطي رحمطت الهطي اسطت و قبطول
نكردن آن موجب تبديل آن به لعنت و زحمطت ميشطود .کيميطاگري بطه مطا يطاد
ميدهد که چگونه بايد تزکيه يافت و خالص شد و به وااليي رسيد؛ يعني صطعود
از مرحلهاي که هستيم؛ (واقعيت) به مرحلهاي ديگر کطه خطواهيم بطود (حقيقطت).
در اين مرحلة انتقال است که خود شخص تغيير ميکند و کامطل ميشطود و همطة
آنچه را که در پيرامونند  ،به تبعيت آن تغيير کرده و کامل خواهند شد.
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مهم نيست چه اتفاقي ميافتد ،ولي هر شخص در روي زمين ،نقش عمطدهاي
در ساخت تاريخ دنيايي دارد که معموالد خود از آن بياطالع اسطت( .تتاري را
تكرار نكنيد ،سعي كنيد خود تاريني ديگر بسازيد).
بدي و شرارت آن چيزي نيست که از راه دهان وارد جسم انسان شود،
چيزي است که از آن راه خار ميشود.
از عارفي پرسيدند« :آدم و ابليس هر دو در بهشت گناه کردند چه شد که
يكي بخشيده و ديگري ملعون شد» .گفت« :گناه آدم از شهوت بود و بعد
پشيمان شد ،ولي گناه ابليس از روي غرور و تكبر بود که نزد خدا بخشش ناپذير
بود».
چه او که از کفر برست به آشنايي رسيد و او که از خود برست به دوستي
رسيد .از آشنايي به دوستي هزار منزل و از دوستي تا به دوست هزار وادي.
خداوند ميفرمايد :پروردگار را بپرستيد .در اينجا خطاب به همة مردم است که
عبادت ايشان بر ديدار نعمت و بهواسطة تربيت است .در جاي ديگر ميفرمايد:
خدا را بپرستيد؛ در اينجا خطاب به خاصّة مردم است که عبادت ايشان بر ديدار
منعم و بيواسطة تربيت است.
الهططي آن را کططه بخططواهي آب در جططويش روان اسططت و آن را کططه نخططواهي
بيدرمان است .الهي ،روزگاري تو را ميجسطتم و خطود را مييطافتم ،اکنطون کطه
خود را ميجويم تو را مييطابم .الهطي ،يقينطي ده کطه در او شطك و ريطا نباشطد و
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علمي ده که بيبرق و ضياء نباشد .الهي دلي ده که شوق طاعت تو را افزون کنطد
و علمي ده که در آن آتش هوي و هوس نباشد و عملي ده که در آن ريا نباشطد.
الهي ديدهاي ده که ربوبيت تو را ببيند ،و دلي ده که که جطز عبوديطت تطو نبينطد.
الهي همه را از فكر شيطان نگهدار و همطه را از کيطد نفطس نگطاه دار .خداونطد بطه
محمد فرمود« :مردم در سختيها مرا ميخوانند و پس از رسطيدن بطه آسطاني ،مطرا
فراموش ميکنند .به آنها بگو که از دارايي جهطان آنقطدر برگيريطد کطه توانطايي
تحمل آن را داشته باشيد .و گناه آنقدر مرتكب شويد کطه تحمّطل عطذاب آن را
داشته باشيد .و نعمت آنقدر بخواهيد که توانايي شكر آن را داشته باشيد».
با دو قبله ره توحيد نتوان رفت راست يارضايدوستبايدياهوايخويشتن
ابوذر به امطام حسطين گفطت« :مطن تطوانگري را بطر درويشطي و بيمطاري را بطر
تندرستي برگزيدم» .حضرت فرمود« :رحمت خدا بر ابوذر .او را چه جاي اختيطار
است و بنده را با اختيار خود چه کار؟ پيروز آن کسطي اسطت کطه اختيطار و مطراد
خود را فداي مراد و اختيارحق کند» .خداوند بطه محمّطد(ص) فرمطود« :هرگطز از
خود راضي مباش و در هر حال توبه کن و توبه را برخود واجب دان».
اندر دل من بدين عياني که تويي

وز ديدة من بدين نهاني که تويي

پيرطريقت ميگويد« :خدايا ،گاهي به خود مينگرم و ميگويم از من زارتر
کيست؟ گاهي به تو مينگرم و گويم از تو بزرگوارتر کيست؟».
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اگر نتواستيد که به خدا تقرّب بجوييد ،به دل اوليايش تقرّب جوييد کطه خطدا
بر دل ايشان اطالع کند و هرکطه را در ايشطان ببينطد بطه دوسطتي ميگيطرد .عَجطب
نيست که براي خود در برگشاييد و جوانمردي کنيد ،عجب آن اسطت کطه بطراي
ديگري دري بگشاييد .مردي بايَزيد را ديد و گفطت« :چطرا هجطرت نميکنطي تطا
مردمان را فايدت رساني؟» بايَزيد گفت« :دوستم مقيم اسطت و بطه وي مشطغولم».
آن مرد گفت« :آب که يك جا بماند بگندد» .بايزيد گفت« :دريا باش تطا هرگطز
نگندي .مؤمنان ،نخست درصنعتها وآيتها نگرند ،آنگاه به حطق رسطند .ولطي
عارفان نخست به حق رسند و بعد به آيات باز نگرند» .مطرد خطوش بخطت مطردي
است که خدا را در خود ببيند و در خود بجويد همطانطور کطه اسطتاد مطيگويطد:
«خوشبختي حتي در يك دانه صحرا هم ديده ميشود چون ايطن دانطه هطم بيطانگر
لحظططهاي از آفططرينش اسططت و کائنططات بططراي پيططدايش آن ميليططونهططا سططال وقططت
گذاشتهاند».

مراتب دريافت عرفاني از نظر عبداهلل بن سينا
اولين درجه حرکت عرفا همطان اسطت کطه «اراده» ناميطده ميشطود کطه همطان
خواستن شخص براي رسيدن به مقطام معرفطت الهطي اسطت  .اراده درعمطق نفطس
انساني بايد شكل بگيرد و يقين صددرصد در قلب بايد وجطود داشطته باشطد .ايطن
همان ايمان خواهد بود که به هيچ وجه نبايد از روي تقليد و مسائل جطانبي ديگطر
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باشد که در آن صورت آدمي نخواهد توانسطت ايطن راه ططوالني و بطا عظمطت را
سپري کند.
دوم :براي وصول به اين هدف احتيا بطه «تزکيطه روح» را در خطود احسطاس
مينماييم که اين تزکيه و رياضت نفساني سه نتيجه مهم دربردارد:
الف :دورکردن هر آنچه جز خداي جليل و عظيم از فضاي روح.
ب :تسليم ساختن نفس اماره بر نفس مطمئنه ،تا با اين کار بتوانيم تمطام قطواي
تخيل و توهّم و ساير فعاليتهاي رواني خود را در حق متمرکز نماييم.
 :ظريف ساختن درون براي آگاهي و شعور بيشتر.
سوم :هنگامي که ارادة حق و تزکية نفطس بطهحطدي رسطيد کطه گطاهگطاهي از
تابش نور حق براي او لذتي دست داد به مرحلة «اوقات» رسيده است.
چهارم :تكرار و استمرار اين حال است که موجب لذت بيشتر ميشود و ايطن
مرحله درنتيجة استمرار رياضت و تزکيه نفس پيشرفت ميکند.
پنجم :سپس اين حال آن اندازه دوام و استمرار پيدا ميکنطد کطه ديگطر بطراي
نمودار شدن آن حال لذتبخش احتياجي به توجّهات خاص نميشطود و بطه ايطن
نتيجه ميرسيم که از انگيزههاي متفرقه هم ميتوان به جانب قدس الهطي گراييطد.
بهتدريج و با پيشرفت اين حال حق جلّ و عال را در همة اشياء مطيبينيم و حطداقل
روزي پنج بار ميتوانيم حضور حق تعالي را و آن لذت الهي را درك کنيم.
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ششم :در مرحلة فوق هنوز انگيزههاي ايجاد کننده يا نابود کننطدة حطال در او
تأ ير ميبخشد و هريك به نوبت خود ميتواند حطال را از او بگيطرد و آرامطش او
را به هم بزند و يا اينكه آن حال را ايجاد نمايد .ولي هنگامي کطه رياضطت بيشطتر
طول بكشد ديگر انگيزههاي حالت موقطت بطودن را از دسطت داده ،بطه مرحلطهاي
ميرسد که اوقات به «آرامش» تبديل ميشطود و بارقطههاي زودگطذر و نطاچيز بطه
روشناييهاي آشكاري تبديل ميشود و معرفت ابتي در او دست ميدهد .گويي
از يك صحبت دائمي با حق بهرهمند گشته است .هنگامي که اين آرامطش و ايطن
توجه از او گرفته ميشود ،مانند اينكه از روح عالي رو به پايين نزول کنطد حالطت
تأسف و تحير به او دست ميدهد.
هفتم :تا مرحله فوق کامالد «خطود» بطراي خطويش آشطكار نشطده بطود .اکنطون
بهتدريج با غوطهخوردن در اين مرحله از عرفان ،ظهور «خود» بطر خطويش تقليطل
پيدا ميکند .او در حالي که از صحنة ظاهري طبيعت ،روح خود را غايطب کطرده
است ،خود را حاضر ميبيند و در حالي که کوچ کرده ايستاده به نظر ميرسد.
هشتم :در اين مرحله ديگر از حال اوقات گهگاهي باالتر رفته و اين حالطت را
هر وقت بخواهد در خود مييابد؛ يعني تمطاس مسطتقيم بطا نطور حطق در اختيطار او
قرار ميگيرد.
نهم :بهتدريج از خود غايب ميگردد و فقط نظرش به جانب حق تعالي اسطت
و اگر گاهي بخود بنگرد و بخود متوجه شود ،نه از آن جهطت کطه خطود موجطود
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است و داراي موجوديتي است ،بلكه از آن جهطت کطه در راه و مشطغول سطلوك
است خود را درمييابد .اگر به اين مرحله برسد ،شايسته وصطول بطه حطق خواهطد
بود .ميتوان گفت که اين مرحله،عاليترين مرحله است که از نظر عرفان «مقطام»
ناميده ميشود.
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عرفان
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عرفان

تصوف و عرفان يك مفهوم کلطي و عطام اسطت کطه بطر مصطاديق گونطاگوني
اطالق شده است .بنابراين در تعريف عرفان و همچنين در رد و قبول آن نبايطد از
خصوصيات مصاديق غفلت کرده و مبناي کار را اين مفهوم کلي و عام قطرار داد.
تعاريف عرفا نيز از عرفان متعطدد اسطت ،زيطرا عرفطا در تعريطف عرفطان و مسطائل
مربوط به آن همانند توحيد ،فنا ،عشق ،محبت ،فقر ،اخالص و رضا ،در مطواردي
موقعيت خاص مخاطب را در نظر گرفتهاند؛ بهطور مثال در برابر جاهطلبان ،بر ذم
جاه تأکيد کردهاند و در برابر مال دوستان ،بر ذم مال .گاه با اسيران لذايطذ حسطي
سخن داشتهاند و زماني با گرفتاران عاليق خيالي و نفساني .بنابراين ممكطن اسطت
در پاسخ يك سؤال سخنان گوناگوني داشته باشند .در مواردي براساس موقعيطت
معرفتي و سلوکي خود سخن گفتهاند کطه طبعطا سطخنان مقطام رضطا فطرق خواهطد
داشت .حتي يك نفر در حال سطكر چيطزي ميگويطد کطه در حطال صطحو انكطار
ميکند.
نمونههايي از اين تعاريف به شرح زير است:
ذوالنون مصري دربارة صوفيان ميگويد «:مردماني که خداي را بر همطه چيطز
بگزينند و خداي ،ايشان را بر همه بگزيند».
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و جنيططد ميگويططد« :تصططوف صططافي کططردن دل اسططت از مراجعططت خلقططت و
مفارقت از اخالق طبيعت و فرو ميراندن صطفات بشطريت و دور بطودن از دواعطي
نفساني و فرود آمدن بر صفات روحاني و بلنطد شطدن بطه علطوم حقيقطي و بطهکطار
داشتن آنچه اوليتر است الطي اببطد و خيرخطواهي بطه همطة امطت و وفطا بطهجطاي
آوردن بر حقيقت و متابعت پيغمبر کردن در شريعت».
سهروردي ميگويد« :صوفي آن باشد که دايم سطعي کنطد در تزکيطة نفطس و
تصفية دل و تجلة روح».
ابن سينا به عنوان يك فيلسوف مشايي ،در نمط نهم ا ر معطروفش «االشطارات
و التنبيهات» در مورد عرفان چنين ميگويد« :العرفان مبتدي من تفريق و تطرك و
رف

معين في جمع ،هو جمع صفات الحق للطذات المريطده بالصطدق ،منتطه الطي

الواحد ،م وقوف» .به اين معني که عرفان با جدا سازي ذات از مشطغوليات آغطاز
شده و با دسطت افشطاندن بطه ماسطوي ،ادامطه يافتطه بطا دسطت شسطتن از خطويش و
سرانجام با فدا و فنا کردن خويش و رسيدن به مقام جمع کطه جمطع صطفات حطق
است براي ذاتي که با صدق ارادت همراه پيش رفتطه آنگطاه بطا تخلّطق بطه اخطالق
ربوبي ،رسيدن به حقيقت واحد و سپس با «وقوف» به کمال ميرسد.
خواجه نصير طوسي ميگويد« :در اين مرحله همه اوست و غير او نيست ...نه
واصفي نه موصوفي ،نه سالكي نه مسلوکي ،نه عارفي نه معروفي و اين است مقام
وقوف بر آستان حق».
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عرفان عبارت است از :علم به حضرت حق سبحان از حيث اسماء و صفات و
مظاهرش و علم به احوال مبدأ و معاد و به حقايق عالم و چگطونگي بازگشطت آن
حقايق به حقيقت واحدي که همان ذات احدي حق تعالي است و معرفطت طريطق
سلوك و مجاهده براي رها ساختن نفس از تنگناهاي جزئيت و پيوسطتن بطه مبطدأ
خويش و اتصاف وي به نعمت اطالق و کليّت.
اين نمونهها با هم فرق و فاصلهاي دارند که چنانكه گذشت ناشي از اخطتالف
حال و مقام گويندگان يطا جوينطدگان ايطن معطارف بطوده و نيطز مربطوط بطه ادوار
مختلف عرفان و سير تكاملي آن است.
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عرفان عملي و نظري از نظر استاد مرتضي مطهري
.1

عرفان عملي

يكِ از علومِ که در دامن فرهنگ اسالمِ زاده شد و رشد و تكامل پيدا
کرد ،علم عرفان است .عرفان بهعنوان يك دستگاه علمِ و فرهنگِ دارا دو
بخش است :بخش عملِ و بخش نظر  .بخش عملِ عبارت است از آن قسمت
که روابط و وظايف انسان با خودش و با جهان و با خدا بيان مِکند و توضيح
مِدهد .عرفان در اين بخش مانند اخالق است؛ يعنِ يك «علم» عملِ است با
تفاوتِ که بعدا بيان مِشود .اين بخش از عرفان علم «سير و سلوك» ناميده
مِشود .در اين بخش از عرفان توضيح داده مِشود که «سالك» برا اينكه به
قلة محكم و استوار انسانيت؛ يعنِ «توحيد» برسد از کجا بايد آغاز کند و چه
منازل و مراحلِ را بايد بهترتيب طِ کند و در منازل بين راه چه احوالِ برا او
رخ مِدهد و چه وارداتِ بر او وارد مِشود .و البته همه اين منازل و مراحل بايد
با اشراف و مراقبت يك انسان کامل و پخته که قبال اين راه را طِ کرده و از
رسم و راه منزلها آگاه است صورت گيرد و اگر همت انسان کاملِ بدرقة راه
نباشد خطر گمراهِ است .عرفا از انسان کاملِ که الزم است همراه «نوسفران»
باشد گاهِ به «طاير قدسِ» و گاهِ به «خضر» تعبير مِکنند:
همتم بدرقه راه کن ا طاير قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
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ظلمات است بترس از خطر گمراهِ

البته توحيد که از نظر عارف ،قلة محكم و استوار انسانيت بهشمار مِرود و
آخرين مقصد سير و سلوك عارف است ،با توحيد مردم عامِ و حتِ با توحيد
فيلسوف؛ يعنِ اينكه واجب الوجود يكِ است نه بيشتر ،از زمين تا آسمان
متفاوت است .توحيد عارف يعنِ اينكه موجود حقيقِ منحصر به خدا است .جز
خدا هر چه هست «نمود» است نه «بود» .توحيد عارف؛ يعنِ «جز خدا هيچ
نيست» و طِ طريق کردن و رسيدن به مرحلهاي که جز خدا هيچ نبيني .اين
مرحله از توحيد را مخالفان عرفا تاييد نمِکنند و احيانا آن را کفر و الحاد
مِخوانند ،ولِ عرفا معتقدند که توحيد حقيقِ همين است و ساير مراتب توحيد
خالِ از شرك نيست .از نظر عرفا رسيدن به اين مرحله کار عقل و انديشه
نيست ،کار دل و مجاهده و سير و سلوك و تصفيه و تهذيب نفس است .به هر
حال اين بخش از عرفان ،بخش عملِ عرفان است .از اين نظر مانند علم اخالق
است که دربارة «چه بايد کردها» بحث مِکند؛ با اين تفاوت که اوال عرفان
درباره روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث مِکند و عمده نظرش
دربارة روابط انسان با خدا است و حال آنكه همه سيستمها اخالقِ ضرورتِ
نمِبينند که دربارة روابط انسان با خدا بحث کنند ،فقط سيستمها اخالقِ
مذهبِ اين جهت را مورد عنايت و توجه قرار مِدهند؛ انيا سير و سلوك
عرفانِ همچنانكه از مفهوم اين دو کلمه پيداست پويا و متحرك است ،برخالف
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اخالق که ساکن است .در عرفان سخن از نقطه آغاز است و از منازل و مراحلِ
که به ترتيب سالك بايد طِ کند تا به سرمنزل نهايِ برسد .از نظر عارف واقعا و
بدون هيچ شائبه مجاز ،برا انسان «صراط» وجود دارد و آن صراط را بايد
بپيمايد و مرحله به مرحله و منزل به منزل طِ نمايد و رسيدن به منزل بعد بدون
گذر کردن از منزل قبلِ ناممكن است .بنابراين از نظر عارف روح بشر مانند
يك گياه و يا يك کودك است و کمالش در نمو و رشد است که طبق نظام
مخصوص بايد صورت گيرد .ولِ در اخالق صرفا سخن از يك سلسله فضائل
است از قبيل :راستِ ،درستِ ،عدالت ،عفت ،احسان ،انصاف ،ايثار و غيره که
روح بايد به آنها مزين و متجلِ گردد .از نظر اخالق ،روح انسان مانند خانها
است که بايد با يك سلسله زيورها و زينتها و نقاشيها مزين گردد بدون اينكه
ترتيبِ در کار باشد که از کجا آغاز شود و به کجا انتها يابد؟ بهطور مثال از
سقف شروع شود يا از ديوارها و از کدام ديوار؟ از باال ديوار يا از پايين؟ در
عرفان برعكس ،عناصر اخالقِ مطرح مِشود اما بهاصطالح به صورت
ديالتيكِ؛ يعنِ متحرك و پويا .الثا عناصر روحِ و اخالقِ محدود است به
معانِ و مفاهيمِ که غالباَ آنها را مِشناسد ،اما عناصر روحِ عرفانِ بسِ
وسيعتر و گستردهتر است .در سير و سلوك عرفانِ از يك سلسله احوال و
واردات قلبِ سخن مِرود که منحصرا به يك «سالك راه» در بين مجاهدات و
طِ طريقها دست مِدهد و مردم ديگر از اين احوال و واردات بِخبرند .بخش
ديگر عرفان مربوط است به تفسير هستِ؛ يعنِ تفسير خدا و جهان و انسان.
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عرفان در اين بخش مانند فلسفه است و مِخواهد هستِ را تفسير نمايد،
برخالف بخش اول که مانند اخالق است و مِخواهد انسان را تغيير دهد
همچنانكه در بخش اول ،با اخالق تفاوتهايِ داشت ،در اين بخش با فلسفه
تفاوتهايِ دارد .در درس بعد اين مطلب را توضيح خواهيم داد.
پس نتيجه ميگيريم که عرفان عملي عبارت است از سير و سلوك انسطان يطا
بيان سير و سلوك انسان به سوي خدا .به عبطارت ديگطر بيطان حطاالت و مقامطات
انسان در سير بهسوي حق که از اولين منزلطي کطه عرفطا آن را «يقظطه» مينامنطد -
يعني منزل بيداري -شروع ميشود تا آخرين منزل که وصول به حق اسطت و هطر
يك از آنها را تعبير به توحيد کردهاند .توحيد حقيقي تا وصطول بطه حطق حاصطل
نميشود .يعني توحيدهاي قبل از اين مرحله را عارف توحيد واقعي نميداند.
.2

عرفان نظر :

اکنون بايد به توضيح بخش دوم عرفان؛ يعنِ عرفان نظطر بپطردازيم .عرفطان
نظر به تفسير هستِ مِپردازد ،دربارة خطدا و جهطان و انسطان بحطث مطِنمايطد.
عرفان در اين بخش خود مانند فلسفه الهطِ اسطت کطه در مقطام تفسطير و توضطيح
هستِ است و همچنان کطه فلسطفه الهطِ بطرا خطود موضطوع و مسطائل و مبطاد
معرفِ مِنمايد .البته فلسفه در داليل خود تنهطا بطه مبطاد و اصطول عقلطِ تكيطه
مِکند و عرفان مباد و اصول به اصطالح کشفِ را مايه استدالل قرار مطِدهطد
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و آنگاه آنها را با زبان عقل توضيح مِدهد .داليطل عقلطِ فلسطفِ ماننطد مططالبِ
است که به زبانِ نوشته شده باشد و با همان زبان اصلِ مطالعه شود ،ولطِ داليطل
عرفانِ مانند مطالبِ است که از زبان ديگر ترجمه شده باشد؛ يعنِ عارف الاقطل
به ادعا خودش آنچه را که با ديده دل و با تمام وجود خود شهود کطرده اسطت
با زبان عقل توضيح مِدهد .تفسير عرفان از هستِ و به عبارت ديگر جهطانبينطِ
عرفانِ هستِ ،با تفسير فلسفه از هستِ تفاوتها عميقِ دارد .از نظطر فيلسطوف
الهِ ،هم خدا و هم غير خدا اصالت دارد  ،مگر اينكه خدا واجب الوجود و قطائم
بالذات و غير خدا ممكن الوجود و قائم بالغير و معلول واجب الوجود است .ولطِ
از نظر عارف ،غير خدا بهعنوان اشيايِ که در برابر خطدا قطرار گرفتطه باشطند ،هطر
چند معلول او باشند ،وجود ندارد ،بلكه وجود خداوند همه اشياء را در بطر گرفتطه
است؛ يعنِ همه اشياء ،اسطماء و صطفات و شطئون و تجليطات خداونطد هسطتند ،نطه
امططور در برابططر او .نططوع بيططنش فيلسططوف بططا عططارف متفططاوت اسططت .فيلسططوف
مِخواهد جهان را فهم کند؛ يعنِ مِخواهد تصطوير صطحيح و نسطبتا جطامع و
کامل از جهان در ذهن خود داشته باشد .از نظر فيلسوف حد اعال کمال انسطان
به اين است که جهان را آنچنانكه هست با عقل خود دريابد به طور کطه جهطان
در وجود او وجود عقالنِ بيابطد و او جهطانِ شطود عقالنطِ .بنطابراين در تعريطف
فلسفه گفته شده است« :صيرورة االنسان عالما عقليا مضاهيا للعطالم العينطِ»؛ يعنطِ
فيلسوفِ عبارت است از اينكه انسان جهانِ شود عقلطِ شطبيه جهطان عينطِ .ولطِ
عارف به عقل و فهم کار ندارد ،عارف مِخواهد به کنه و حقيقت هسطتِ کطه
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خدا است برسد و متصل گردد و آن را شهود نمايد .از نظر عارف کمال انسان به
اين نيست که صرفا در ذهن خود تصوير از هسطتِ داشطته باشطد ،بلكطه بطه ايطن
است که با قدم سير و سلوك ،به اصلِ که از آنجا آمده است باز گردد و دور
و فاصله را با ذات حق از بين ببطرد و در بسطاط قطرب از خطود فطانِ و بطه او بطاقِ
گردد .ابزار کار فيلسوف ،عقل و منطق و استدالل است ،ولِ ابطزار کطار عطارف،
دل و مجاهده و تصفيه و تهذيب و حرکت و تكطاپو در بطاطن اسطت .پطس نتيجطه
ميگيريم که عرفان نظري يعني جهانبيني و بينش عرفطاني .يعنطي آن نظطري کطه
عارف و عرفان دربارة جهان هستي دارد کطه بطهططور مسطلم از نظطر هطر فيلسطوفي
متفاوت است تا چه رسد به غير فيلسوف .کسي کطه عرفطان را بطهصطورت فلسطفه
درآورد مُحي الدّين عربي بود .او پدر عرفان نظري اسالمي است.
کسي که عيب ديگران ببيند و دنبال عيب گرفتن از ديگطران باشطد بطه وصطال
نخواهد رسيد .اگر خدا را بيشتر بشناسيد عبادتهاي شطما تطأ ير بيشطتري خواهنطد
داشت و درجة معنويت شما باالتر خواهد رفت .براي رسيدن بطه محبطت خداونطد
هفت مرحله را بايد طي کرد .خداوند همطواره انسطان را در راه سطلوك آزمطايش
ميکند .براي رسيدن به کمال بايد از تعلقات دنيوي دست بكشيد و حتي در ايطن
راه جان خود را نيز بايد بتوانيد فدا کنيد.
عرفان؛ يعني فنا في اهلل ،چرا که هيچکس جز ذات خودش نمطيتوانطد وجطود
او را درك کند« .مقام» مرحلهاي است که انسان از علوم محدود نسطبي پطا فراتطر
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گذاشته و ميتواند زمان ،مكان و فضا را درهم بپيچد و در اين مرحلطه اسطت کطه
معرفت انساني همه جانبه ميگردد و اين است همان مطلق که نفوس عالية انساني
از آغاز تمدن و علم در جستجوي آن بودهاند .هنگامي کطه انسطان در ايطن جهطان
طبيعت به اين موجوديت رسيد ،بطهتطدريج اسطتعداد پطذيرش شطعاع الهطي را پيطدا
ميکند .شعاعي از نور خداوندي به روح انساني ميتابطد و بطهسطوي کمطال الهطي
تحريكش ميکند .هرچه که انسطان بطهوسطيله دو نيطروي عقطل و وجطدان تكامطل
يافتهتر باشد ،به آن شعاع الهي نزديكتر ميگردد .آنجا است که در همان شطعاع
الهي مستغرق ميگردد و نفس انساني به روح ملكوتي ميپيوندد .امام حسين (ع)
در وصف اين بينيازي چنين ميفرماينطد« :خداونطدا ،رضطاي تطو پطاکيزهتر از آن
است که علتي از خودِ تو براي آن ،وجود داشته باشد ،کجا رسد که علت رضاي
تو را من فراهم بياورم .خداوندا ،تو در ذات خويش آنچنان بينيازي که سطودي
از ذات خود ،به خويشتن نميرسد .چگونه من ميتوانم علت وصول نفطع ،بطه تطو
بوده باشم» .عدالت؛ عبارت است از قرار دادن هر چيطز در جطاي خطود .کوشطش
ب دون معرفت مانند گام برداشتن بدون بينايي اسطت و معرفطت بطدون عمطل ماننطد
انسان بيناي بدون پا است.
حقيقتِ وجود منحصر واحد است و او خداست و غير از او هرچه که هسطت،
نمود و ظهور است .ذات حق که ذات بسيط الحقيقه است ،همة اشياء اسطت و در
عينحال هيچ يك از اشياء هم نيست .اگر شما کسي را در آيينه ببينيطد عكطس او
ظهور است و خودش اصل است و همينطور اشيايي که ما ميبينيم ظهطور اسطت.
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آيا ما جلوة خداوند هستيم يا او خود جلوة خويش است و ما را با او هطيچ نسطبت
نيسططت؟ خداونططد انسططان را درجططهاي داد کططه ديگططر موجططودات را نططداد و آن
خداگونگياش است و آن را نميتوان با عقل سنجيد که روحي ويژه در آدميطان
است و هر انسطاني جلطوة خداونطد نيسطت .آدميطان در آخطرت بطهميطزان پطاکي و
سالمتي خود به خداوند متصل ميشوند که جزئي از وجود خداوند هستند .ما بطه
روي آمديم تا کامل شويم ،به فعليت برسيم و برگرديم.
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عصيان اگر عصيان باشد و متوقطف شطود آن نطزول انحططاط و سطقوط اسطت.
ولي اگر منجر به توبه و بازگشت شود ،آن کمال است .خداوند کلمات و اعطداد
را از جانب خويش آفريد و از همين رو آنها را نهايتي نباشد و آنچه را که نهايتي
نباشد روح از ابديت خداوندگار دارد به يقين .با ياد و نام اهلل تمام دردهطا درمطان
ميشود و دلها آرام ميگيرد .خداونطد کطرة زمطين را از آب آفريطد از ايطن آب
موجوداتي خُرد پديد آمدند .قويتر شدند تكامل يافتند تا به انسان تبديل شطدند.
قتلي که بهوسيلة قابيل روي برادر انجام گرفت ،اولين قتل يك انسان آگاه بطود و
بهخاطر همين اولين خوني که بهوسيلة يك انسان آگاه بر روي زمين ريخته شطد،
خون فرزند آدم بود .خداونطد انسطانهطايي را انتخطاب و در دلشطان نطور پطاکي را
ميپروراند و اينگونه آدمها تجلي و آيينة حضرت حق هسطتند و بطر روي زمطين
فرستاده ميشوند تا امر خداوند را به فعل درآورند.
درمان تمام دردهاي آدميان و اضطرابهاي آنها «عشق الهطي» اسطت .هرگطاه
عشق و آگاهي با هم آميخته شوند عجايب بيافرينند در جهطان .عطارف را واجطب
است که سخن در حد فهم و درك عام گويد .آدمي پيوسته در جسطتجوي راز و
رمز است و خداوند الزم دانست تا اين موجودات را از جطرم برهانطد تطا رمزشطان
پيوسته آدميان را به جطاودانگي و خلطود بكشطاند و هطم از ايطن رو جملطه آدميطان
بتوانند در حكايت موسي و خضر و ديگر روايات کطه سطخن از آب حيطات دارد
بيانديشند و از آن بهره گيرند .آدمطي را از آن زمطان کطه در لطوح محفطوا نقطش
حيات بزد ،چارهاي نيست جز آنكه به جهان قدم نهد و فوت يا کشطتن نيطز چنطين
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باشد .بسياري از امور ما در جهطان بطه ارادت باشطد و لطوح محفطوا آنگطاه رقطم
خورد که ارادت خداوند بر ارادت شما منطبق شطود .امطا آدمهطا نيطز بطا توجطه بطه
انديشه و علم خود ميتوانند والدت خود را در اين جهان تغيير دهنطد .از ايطن رو
آدمهاي آينده خواهند توانست بر بسياري از امور فائق آيند و بسياري از مرگها
و والدتها را فوريت بخشند يا اينكه مانع شوند .اين را برخالف قدرت خداونطد
ندانيد .خدا اين راه را براي انسانها باز گذاشته تطا انسطانهاي آگطاه از انسطانهاي
غافل بطاز شطناخته شطوند .آدميطان بطر پايطه دانطش خطود مطيتواننطد از نعمتهطاي
خداوندي بهره جويند يا آنها را ويران کنند .اما همچنان گطويم مطرگ و زنطدگي
فقط براي خداوند است ،ليكن آدمي خود خداگونهاي است بطر ارض خداونطد و
اين خداگونه را به اين پايه مقام دادهاند .در کيفيت« اسم اعظم» بايطد دانسطت کطه
نميتواند خداي را نامي باشد برتر از ديگر نامها و همطة نامهطا چطون رشطتهاي در
عقد يكديگرند .در واقع اگر گوينده اعظم باشد همان نام را که ديگران گويند با
لحن اعظم بگويد و آنگاه معجزات اتفاق ميافتند .هنگامي کطه وجودتطان پطاك
شد همة نامهاي خداوند براي شما نام اعظم هستند .همه پيامبرها در ستيز با جبرها
و موانع زمان خود به آن قله واصطل شطدند کطه خطود در آرامطش و امنيطت تمطام،
چنين درجاتي حاصل نيايد آدميان را .ما بايد زيباييهاي پيمودن راه کمطال را بطه
مردم نشان دهيم نه راه اصلي را که راههاي اصلي براي مطردم متفاوتنطد و در ايطن
امر بايد تسليم خداوند و نداي درون شد .ابليس را در برابر صنع خداوند عصطيان
بوده است و اين عصيان از اختيار ابليس نبود بلكه ابليس خود عاشق خداوند بطود
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و اين کارزار را خود حضرت حق بيافريد و در گطوش ابلطيس نجطوايي کطرد درد
آلود .ابليس را خود توان عصيان نبود اگر خداوند اجازت نميداد .آنگاه ابلطيس
به زمين فرستاده شد تا عاشقان دروغين خدا را نهيب زنطد .عشطق را تطاب خواهطد
بيش از هر چيز و معشوق بايطد عاشطق خطود را بيازمايطد سطخت .آدمطي از مطرگ
گريزان نباشد بلكه پيوسته به دنبال موت است و موت نيز به دنبطال اوسطت .آنچطه
موجب اضطراب است ناشناخته بودن اين آيت خداوندي اسطت و آدميطان نيطز از
گشودن اين راز در هراسند ولي براي کساني کطه ايطن دنيطا قفطس شطده باشطد آن
آيت ديگر اضطراب نخواهد آورد و مرگ بسيار شيرين خواهد بود.
چرا غم ميخورند از ترس مُردن

مگر آنان که مُردند غم نخوردند

رابطة مريد با مرشد
اگططر اسططتاد واقعططا راه پيمططوده باشططد و راهططي بططه عططالم معنططا يافتططه باشططد و بطه
دستگيري موظف شده باشد ديگر در اين فكر نيست که ديگران چطه ميکننطد او
راه خود را ميرود و به ديگران خرده نميگيرد و از طعن آنان نيز متأ ر نميشطود
و اين حقيقت مقام استاد است .عالم است نه به علوم ظاهري .علمي کطه ناشطي از
نور حضرت حق است .اصل اين علم ،موهبت الهي است و بهدست نيايد مگطر بطه
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خدمت و اخالص و اعتقادي ظنّ ناپذير به مبداء و معاد .از دنيا کنارهگير اسطت و
به اين معني زاهد است .راجع به اعمال مريدان با گذشطت اسطت .ذخطاير دنيطا بطه
نظرش هيچ نمايد و هرچه به او رسد به مصرف مستمندان ميرساند و پايداري او
در حوادث بيانتهاست.
انسان اشرف مخلوقات است ولي به شرايطي .شرط مهم آنكه غرايطز حيطواني
را مهار کنيم و صفات ملكوتي را در خود تقويت کنيم و هرگز کاري نكنيم کطه
به شرافت ديگران خدشهاي وارد شود.
اگر در قومي مداهنه و تملطق وارد شطود ،شطرافت انسطاني از در ديگطر خطار
ميشود .خداوند انسان را در روي زمين خليفة خود قرار داده و بديهي اسطت هطر
خليفهاي وظايفي دارد و اگر اين خالفت را قبول کنيم بايد اين را هم قبول داشطته
باشيم که در انجام وظايف اين خالفت اختياراتي نيز به ما محوّل شده است.
رابطة بين مرشد و شاگرد يا مريد و مراد بايطد يطك رابططه خطاص و عاشطقانه
باشد .ميتوان بدون اينكه مريد بود به حرفهاي مرشد گوش داد امطا معنطي را از
کططف ميدهيططد .ترانططه را ميشططنويد ولططي موسططيقي را نميگيريططد .اسططتدالل را
ميشنويد ولي نتيجهگيري را از دست ميدهيد .براي فهم و درك اهميت سخنان
مرشد که کامالَ بيواژه است به رابطهاي کامالَ متفاوت نياز است .رابططة سطخنگو
و مخاطب در ميان نيست ،بلكه رابطة عاشق و معشوق است.

www.takbook.com

218

وقت طرب

هرکه شد محرمدل در حرميار بماند آنكه اينکار ندانست در انكار بماند
ازصداي سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري که در اين گنبد دوار بماند
(حافک)
در اين راه ،نخستين مرحله ،گامي است که از سوي شاگرد برداشته ميشطود.
شاگرد کنجكاو است .هنوز دورادور يك نظارهگر است .او مشغول گردآوري و
کسب دانش و اطالعات براي شناخت خود است .در مرحلطه دوم شطاگرد تبطديل
به مريد ميشود .ديگر نظاره گر نيست ،بلكطه مشطارکت کننطده اسطت .ديگطر بطه
دانش عالقهاي ندارد ،بلكه بيشتر عالقه دارد دانش خود را به تجربه تبطديل کنطد.
مرحلة سوم پيدايش و مجذوب شدن اسطت و کطامالَ متحطد و متصطل بطا مرشطد و
اسططتاد ميشططود .او از منبططع پايانناپططذير مرشططد مينوشططد و مسططت از جذبططه الهططي
ميشود .زيرا مرشد هرچه بيشتر مريد را به سوي خداوند بزرگ هدايت ميکنطد.
متاسفانه مردم فقط بطه چيطزي گطوش ميدهنطد کطه ميخواهنطد بشطنوند ،در غيطر
اينصورت به خواب ميروند .اگر هم به خواب نروند به هزار و يك چيطز ديگطر
فكر ميکنند که آن هطم نطوعي خطواب اسطت .مطا قرنهطا خطواب بطودهايم و ايطن
خواب ،جزئي از طبيعت ما شده است بهطوري که فرامطوش کطردهايم هوشطياري
چيست و بيداري چه طعمطيدارد؛ زيطرا در خطواب روياهطاي شطيريني مطيبينيم و
حاضر نيستيم به سادگي از خواب بيدار شويم .اما مرشد ميتواند ما را بهم بريطزد.
آنها ميتوانند حقيقتي را که در درون شاگرد به خواب رفته بيدار کننطد .زيطرا در
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اصل ،شما خود ،حقيقت هستيد و حقيقت در اصطل در شطما بطوده اسطت و آن را
داشتهايد اما از آن بيبهره بوديد .حقيقت را نميتطوان بطه شطما داد ولطي ميتطوان
چيزي را در درونتان بهم ريخت .عملكرد مرشد رويكردي منفي اسطت؛ يعنطي او
ضد شما عمل ميکند .فاز ديگر ژنراتور سيستم است .هيچگاه يك قططب مثبطت
يا منفي به تنهايي نميتواننطد توليطد جريطان الكتريكطي کننطد .همطهچيز در جهطان
خوب نيست ،همهچيز در جهان بد نيست ،بلكه اين شناختي نسبي از خطوب و بطد
است که در ذهن شما تعريف شده است و باعث حرکتتان در جهت سطير تكامطل
ميشود و شما را به حرکت درميآورد و چرخه انرژي صورت ميپذيرد .مرشطد
آن هنگام که ذن را در شما بهم ميريزد شما را حرکت ميدهد و باعث پطرورش
روحتان ميشود .او عشطق را برايتطان معنطا ميکنطد ولطي نميتوانطد آن را برايتطان
تعريف کند زيرا عشق تعريف کردني نيست ،بلكه معنا کردني است.
عشق را شرحي نبود و نيست شرح

عشق را اليق شدن بيشرحشرح
(صغير اصفهاني)

عشق مثل سوختن است .ميتوانيد بطه کسطي بگوييطد سطوختن يعنطي چطه؟ تطا
نسوزانيد او سوختن را نخواهد فهميد .استاد يا مرشد بايد عشطق را در شطما شطكل
دهد و شما را عاشق خود کند .شوق فراگيري را در شما بطه وجطود آورد .عشطق،
خود حالوت است ،بهنوعي سيرابتان ميکند .نميتوان آن را تزريق کرد .بايد بطه
او بياموزيد که چگونه ديگران را عاشق خود کند .پس در ابتدا بايد عشطق را يطاد
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بگيريد و بعد بتوانيد ديگران را عاشق خود کنيد .تا نسطوزيد ،نميتوانيطد سطوختن
را بفهميد .بعد در مييابيد که بايد بسوزيد تا راه را منطور کنيطد .پطس تطا نسطوزيد
منور نميشويد .اين به صدق نزديكتر است که عاشق در سوز وصال ميگدازد.
دردمندان غم عشق دوا ميخواهند به اميد آمدهاند از تو ،تو را ميخواهند
روز وصلتوکهعيداستومنشقربانم چون سحر تاشبقدرش بدعا ميخوانند
(سيف فرقاني)
اما در عشق حالوتي ديگر نيطز وجطود دارد کطه در بيعشطقي و جهطل هرگطز
نيست .عاشق از ذوقي برخوردار است که هر کسي را آن ذوق نباشد و نميتوانطد
بفهمد .هيچ دردي باالتر از بيدردي نيست و حضرت حق بيدردي را آفريطد تطا
درد مفهوم پيدا کند .عشق نوعي درد است .سوز و ساز است .انسان نميتوانطد بطه
يكباره پرده از راز هستي بردارد ،بلكه الزمهاش ايطن اسطت کطه حرکطت کنطد و
زمان را سپري کند .قدم بردارد تا آرام آرام راز عظيم هستي را بطراي او بگوينطد؛
يعنطي تطا حرکطت در شططما بطهوجود نيايطد و زمطان سططپري نشطود ،حقيقطت هويططدا
نميشود .بايد بدانيد خداوند خالق زمان است و وقت براي او جايگاهي ندارد .او
به خوبي به آغاز و پايان همهچيز واقف است و ما از روي ناتواني حل اين معضل
ميگوييم« :او ما را براي عبادت و شناخت خود آفريده است»؛ درحاليکه هرگز
چنين نيست بلكه او ما را آفريد تا خداگونگي بشطر را در دنيطا روان کنطد و از آن
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لذت برد .لذت ،نه بدان سان کطه مطا ميشناسطيم ،بلكطه بطدان طريطق کطه او خطود
ميداند.
رابطه بايد عاشقانه باشد ،آنگاه همدردي و همياري بطراي ايجطاد يطك پطل و
ارتباط بهوجود ميآيد .وقتي همدردي بهوجود بيايد تطا همحسطي فاصطله زيطادي
نخواهد بود .همدردي به آساني قابل تبديل به همحسطي (بينطايي درون) ميشطود.
در واقع اين تبديل به خوديِ خود انجام ميشود .آنگاه ادراك حاصطل ميشطود
و اين است که آزادي ميآورد .ما مرشطد را مطيبينيم و سطخنانش را ميشطنويم و
اينها بدون ترجمه و برگردانِ ذهنطي درك ميشطود و راهِ دشطوار برايمطان همطوار
ميشود .ذهن مانند رابط عمل نميکند بلكه ارتباط مستقيم پديد ميآيد .در واقع
يك نوع اتحاد و اتصال صورت ميگيرد .بايد عاشق بود و غرور و منيت را کنطار
گذاشت .در دنيا مجبوريم از واژة «من» استفاده کنيم ،ولطي نبايطد فرامطوش کنطيم
که اين تنها يك واژه است و کاربردي ويژه دارد.

شرايط يك رهجو
اولين اصل راه نوراني آن است که مريد دست از جستجوي حقيقت بردارد و
هدف خود را از جستوي خدا به کشف وظيفهاي که دارد انتقال دهد .راه تكامطل
براي آنهايي که خُرده ميگيرند و انتخطاب ميکننطد ،سطخت اسطت .رهجطو بايطد
مسلمان باشد و پاية آن هم نماز است .در نماز حضور قلب واجب است (نطه فكطر
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حضور خلق) .اول بايد معني تمام کلمات نماز را درست بفهميد و در ذکر آن بطه
معني توجه داشته باشيد و نگذاريد فكرتان منحرف شود .اين کار در ابتطدا آسطان
نيست .روزه هم مانند نماز بسيار مهم است .ترك منهيّات نيز از واجبات شطريعت
است .احتراز از پرخوري و نيز رعايت اعتدال در همة کارها واجب اسطت .بطراي
شخصي که سالم باشد شش سطاعت خطواب کطافي اسطت و چطون بطه ايطن مطدت
عادت کرد خوابش عميق ميشود .رهجو بايد سعي کند لث آخر شطب را بيطدار
بماند .نصيحت بعدي فروتنطي اسطت .خطود را در برابطر درگطاه جطالل پروردگطار
کوچك شمارد و از خود بيخطود شطود تطا روزي خطود را دريابطد و خويشطتن را
بشناسطد .آنهطا کسططاني هسطتند کططه اعمطال روزانهشططان نشطان دهنططدة تعطاليم نيططك
آنهاست .يك سالك روحاني بايد با مرشد در رابطهاي صميمانه و عاشقانه باشطد.
اين پديده زمان الزم دارد .شما نميتوانيد فقط از يك در بطه دري ديگطر برويطد.
عشقي که بين مرشد و مريد وجود دارد همچون گلهاي فصطلي نيسطت بلكطه بطه
عشقي طوالني از صميميت و تماس بالفصل با مرشطد احتيطا دارد .تنهطا در ايطن
صورت است که چيزي آهسته در معرفت او طلوع خواهد کرد( .صداقت داشطتن
با مرشد)
اگر تسليم باشيد ،ميتوانيد باالتر برويد وقتطي تمطام انرژيتطان را بطا اعتمطاد در
چيططزي ميريزي طد ،آن کططار يططك مراقبططه ميشططود و سططرور و شططعف بططا خططودش
ميآورد .وقتي با يك مرشد هستيد بايد بسيار هوشيار و آگاه باشيد ،زيرا هرچيطز
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و هر امر کوچك نيز طوري ترتيب داده شده تطا بطه رشطد روحطاني شطما کمطك
کند.
شططما مططيتواني طد اطالعططات جمططع آوري کني طد ،ولططي در درونت طان ،تمططام آن
اطالعات يك آشطوب بطزرگ ميشطود .شطما از سطوء هاضطمه در رنطج بوديطد و
ميانگاشتيد که رنجتان بهخاطر اين است که ميخواهيد بيشتر بدانيطد و بطهانطدازه
کافي دانش نداشتيد ،در صورتي که ذهن شما پر از پرسطشهايي اسطت کطه اگطر
هم به آنها پاسخ داده شود ،فضايي نداريد که آن پاسطخها بطه درون برونطد .شطما
اينگونه هوشمندتر نميگرديد ،بلكه احمق خواهيد شد .بهياد بسپاريد که دانطش
نيز بايد هضم گردد .تنها آنگاه است که به خرد تبديل ميشود.
مرشد نميتوانيد تمام حقيقت را به شما بگويد .شما قادر به شنيدن آن نيستيد.
شما تنها ميتوانيد جزء به جزء و خرده خرده جطذب کنيطد .وقتطي ايطن جزءهطا را
هضم کرديد ميتوانيد قدري بيشتر تحمل کنيد.
درغالب کارهايي کطه بطه نظطر شطما مشطرف شطدن نميآيطد ،مرشطد بطه شطما
ميآموزد که چگونه آنچه را که خوردهايد هضم کنيد و آن را بطه انطرژي ،نطه بطه
وزن اضافي ،تبديل کنيد .هر آنچه را که مرشد به شما ميدهد بايد به خرد تبديل
شود ،نه به دانش .دانش وزن است و خرد مواد مغذي .خرد در تمامي وجود شما
منتشر ميگردد و ابداد نيازي به يطادآوري خطرد نيسطت ،خطرد «خطودِ» شطما اسطت.
همان وجودتان است.
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شما بايد يك اعتماد بيقيد و شرط داشته و از دستورات مرشد پيطروي کنيطد.
هرچه آن چيز بيشتر غيرممكن باشد ،رشد و بلوغ شما ،دستاورد شطما و روشطنايي
شما نيز از طريق آن بيشتر خواهد بود .اعتماد يعني همين.
قبل از اينكه درِ درست را بيابيد بايد به درهطاي اشطتباه بسطياري روي آوريطد،
زيرا مرشد واقعي پديدهاي بسيار کمياب است.
احساس اندوه ميکنيد زيرا شما از مرشد پرهيطز ميکردهايطد .اينجطا هسطتيد و
هنوز از رشد کردن دوري ميکنيد .شما هنوز تسليم نشدهايد .غمگين بودنتطان بطه
آن خاطر است که ميدانيد با مرشطد زرنگطي ميکنيطد و کلطك ميزنيطد .ايطن را
بدان ،کساني که در اينجا زرنگي کنند و زيرك باشند کساني هستند که فرصطت
را از کف ميدهند .معصوم باشيد .تنها در اين صورت اسطت کطه امكطان متحطول
شدن را خواهيد داشت.
شما براي همراهي با مرشد بايطد بطاز باشطيد .ولطي اگطر نميخواهيطد اينگونطه
باشططيد نيططازي بططه پنهططان کططاري و تظططاهر نيسططت در غيططر ايططنصططورت انططدوهگين
ميشططويد و بططا مرشططد تماسططي نخواهي طد داشططت .پططس تصططميم بگيريططد کططه اگططر
ميخواهيد اينجا باشيد ،بايد طبق خواسته مرشد رفتار کنيطد .نطه براسطاس خواسطته
خودتان .تنها تسيلم است که ميتواند بطه شطما کمطك کنطد و بطه مرشطد فرصطت
ميدهد تا فيضش را به درونتان بريزد.
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مرشد به شما ميآموزد که سطازش کطار نباشطيد .بطه شطما تعلطيم ميدهطد کطه
مشتاق رفاه و راحتي نباشيد .زيرا در جامعه نان و رفطاه بطهدسطت ميآوريطد ،ولطي
آگاهي و معرفت را از دست ميدهيد .شما رفاه خواهيد داشت ،ولطي روحتطان را
از دست خواهيد داد.
آن تعليم و تربيت که در دنيا رايج است شما را آمطاده کسطب نطان ميکنطد و
اين روند شما را براي زندگي آماده نميکند .ولي امكانات رفاهي بيشتر به معنطي
زندگي بهتر نيست.
اين آموزش تنها براي کسب نان اسطت و ايطن افطراد فقطط گطداياني هسطتند و
بس .آنان حتطي مطزة زنطدگي را نچشطيدهاند و نميداننطد زنطدگي چيسطت و نطور
چيست .آنان طعمي از هستي نچشيدهاند .آري آنان نان بهدست ميآورند ،بيشطتر
از ديگران و بسيار ماهر هستند .آنان از نردبان ترقي باال و باالتر ميرونطد ولطي در
عمق وجود ،پوچ و بينوا هستند.
آموزش بايد به شما غناي دروني ببخشد .نبايد فقطط اطالعطات شطما را بيشطتر
کنطد .آمطوزش در اولططين مراحطل بسططيار ابتطدايي اسطت و اينكططه زنطدگي را نبايططد
همچون مبارزه براي بقا انگاشت .زندگي را بايد همچطون يطك جشطن و ضطيافت
برگزار کرد .آموزش ،شما را آماده ميکند تا خودتان باشيد؛ يعني بيرون آوردن
چيزي که در درونتطان هسطت .تبطديل بطالقوهگطي شطما بطه فعليطت؛ چيطزي را کطه
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خداوند همچون گنجينطهاي در شطما بطه وديعطه نهطاده ،کشطف آن گطنج ،آشطكار
شدنش و نوراني شدنش؛ يعني آموزش واقعي مريد.
خرد در آگاهي شما ميرويد و انسان تنها زماني خرد را بهدست ميآورد کطه
در مقابل جهان هستي باز و آسيبپذير باشد و در عشق عميقطي نسطبت بطه هسطتي
باشد آن وقت حتي افتادن يك برگ پوسيده و مرده از درخت هم مطيتوانيطد بطه
شما خرد ببخشد .خرد از مشاهدهگري ميآيد نه با مطالعه .هوشياري نه با تمرکز،
بلكه با مراقبه حاصل ميشود .اگر داوري کنيد ،انتخطاب کنيطد ،محكطوم کنيطد و
اگر ارزش گذاري کنيد مانع خرد خواهيد بود .فردي که بخواهد خرد بر او ببارد
بايد فقط يك شاهد ،باقي بماند .او بدون تفكر نگطاه ميکنطد او تنهطا يطك آيينطه
است که بازتاب ميکند .او نتيجطه گيطري نمطيکنطد و هرگطز دانطش جمطعآوري
نميکند  .شخصيت ،اخالق ،مفهوم خطوب و بطد ،جطدايي بطدن و روح و تمطامي
دانشتان را دور بياندازيد .دوباره معصوم شطويد .وقتطي از ايطن زنطدان رهطا شطديد
خردمند ميشويد و اين يك اشراق ناگهاني است و تدريجي نيست .هرچه بيشطتر
بدانيد معرفت شما کمتر خواهد بود .خرد در بعد بودن اسطت ،نطه شطدن .آگطاهي
همچون رودخانه است .هرلحظه که راکد شطويد ،آگطاهي را از دسطت ميدهيطد.
همة راز مذهب در اين است که انسان را از ناآگاهي به آگاهي بياورد .بطه دانطش
بيشتر نيازي نيست ،به هوشياري بيشتر نياز است .خويشتنِ خودتان بشويد .انسطاني
که خودش شده باشد خواهطد دانسطت کطه چطه وقطت اطاعطت کنطد و چطه وقطت
اطاعت نكند .وقتي حقيقت را ببيند ،اطاعت خواهطد کطرد و وقتطي باططل را ببينطد
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مطيع نخواهد بود .تحت انضباط درونطي قطرار بگيريطد ،زيطرا اگطر نطوري فطرا راه
خويش باشيد ،ديگر از چيزهاي بيمعني کطه تطاکنون پيطروي ميکرديطد ،پيطروي
نخواهيد کرد .حقيقت فقط هست؛ واقعيت خطويش را بپذيريطد .حقيقطت هميشطه
بسيار ساده است اگر شما پيچيده نباشيد .قبل از اينكه چيزي خلق شود ،چيزهطايي
بايد نابود شود .درون و بيرون در تضاد و مخالفطت بطا هطم نيسطتند ،دو روي يطك
سكه هستند .هم درون و هم بيرون به تغييري عظطيم نيطاز دارنطد .هطردو بسطيار در
رنج بودهاند ،ولطي مطيتطوان هطر دو را نجطات داد و بازسطازي کطرد ،زيطرا هطردو
جاودانه هستند .با وجودي که مسموميتي بسيار حاکم بطوده ميتطوان سطموم را از
سيستم بيرون ريخت و هنوز ميتوان سيستم را خالص کرد .هنوز اميدي هست.
بيدار شويد .شما ميتوانيد .هيچچيز جز شما مانعتان نيست .شطما مجبوريطد از
چند راحتي و رفاه بگذريد ،ولطي ارزشطش را دارد ،زيطرا وقتطي کطه خوشطيهاي
واقعططي زنططدگي را شططناختيد ،هرگططز از اينكططه آن چنططد اسططباببططازي را از دسططت
دادهايد پشيمان نخواهيد شد .ولي قبل از اينكطه ايطن واقعيطت را بشناسطيد ،کطاري
دشوار است .به اعتماد و توکل نياز داريد و اين مرشطد اسطت کطه درشطما اعتمطاد
ايجاد ميکند (ذکر) .چه کسي شما را به درون اقيانوس خواهد برد .وقتي کطه بطه
کسي اعتماد کنيد ،تنها وقتي کسي را آنقدر دوست داشته باشيد که جانتان را به
مخاطره اندازيد و بگوييطد« :آري ،ارزش مخطاطره را دارد» .حضطور او دلنشطين و
پرجذبه است .لحظهاي که طعم عشق مرشد را چشيديد ،آمادهايد که هر کجطا او
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رفت برويد و ندانيد که او کجا ميرود .بين مريطد و مرشطد يطك مشطكل وجطود
دارد .مرشد از جايگاه نگرش خودش ،از او معرفت خودش صحبت ميکنطد و
مريد از تاريكي و از عمق درههاي خودش ميشنود .وقتي که نخستوزير هستيد
بيدار شدن بسيار دشطوار اسطت .زيطرا آنوقطت انسطان ميترسطد .اگطر بيطدار شطود
درمييابد که تنها رويا بوده است .ديدن چيزها همان طوري کطه هسطتند ،فروتنطي
کامل الزم دارند.
شكل يافتطه؛ يعنطي مطن بطه نقططهاي رسطيدهام کطه کطامالد راضطيم و بطه حطالتي
رسيدهام که ديگر هيچ خواستهاي نطدارم .چيطزي نيسطت تطا آرزوي آن را داشطته
باشم ،همهچيز در دسترس است .من به جايي رسيدهام کطه ذهطن محلطول شطده و
من با هستي يگانه گشتهام .يعني کسي که بهعنوان يك شخص از بين رفته و يك
حضور گشته است .نخستين الزام اين است که تفكرات خودمطان را تغييطر دهطيم.
هستي يك موسيقي ظريف است ،ولي فقطط زمطاني شطنيده ميشطود کطه شطما در
حالت مراقبه باشيد .وقتي که تمام افكار ازبين رفته باشد .وقتطي تمطام ناآگاهيهطا
نابود شده باشطد .وقتطي کطه چيطزي جطز يطك آيينطة خطالص نباشطيد کطه هطيچ را،
بازميتاباند .سعي کنيد همهچيز را درك کنيد و سپس شروع کنيد کطه از حالطت
بيداري خودتان بيشتر و بيشطتر هوشطيار شطويد .وقتطي در جطاده قطدم ميزنيطد ،بطا
هوشياري تمام راه برويد .با دانستن اينكه شما در حال راه رفتن هسطتيد .آن وقطت
آهسته آهسته ،هر عملتان را به هوشياري تبديل کنيد .هطر عملتطان را غيرخودکطار
کنيد .از هر حرکت لذت ببريد .هطر حرکطت را تطا حطد ممكطن بطه حرکطتهطاي
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کوچكتر تقسيم کنيد تا بتوانيد بيشتر و بيشتر هوشيار باشيد .وقتي نگطاه ميکنيطد
با هوشياري نگاه کنيد و آنگاه درختان را سبزتر از هميشطه خواهيطد ديطد .وقتطي
شخصي صحبت ميکند و يا حتي غيبت ميکند با دقت و توجه گطوش بسطپاريد.
وقتي حرف ميزنيد با توجه صحبت کنيطد .بگطذار تمطام کارهطايي کطه در زمطان
بيداري انجام ميدهيطد غيرخودکطار شطوند .آنوقطت شطگفت زده خواهيطد شطد.
وقتيکه چنين شد ،فعاليتهاي روياهايتان نيز ديدگاهي تازه خواهند داشت .شطما
شروع ميکنيد به هوشيار بودن در حالطت رويطا .و آنگطاه قطادر خواهيطد بطود تطا
خواب بدون رويايتان را نيز تماشا کنيد .شما در خواب هستيد و هنوز هم بيداريد
و همانند يك تماشاگر سطاکت بطه تماشطا نشسطتهايد .آنگطاه فطرد ميآمطوزد کطه
چگونه روياهايش را نگاه کنطد .آنگطاه در سططحي ديگطر ،شطما روزي خواهيطد
توانست حتي خواب عميق و بدون روياي خودتان را نيطز مشطاهده کنيطد .بطهجاي
اينكه بكوشيد غير خشن شويد ،از خشونت خودتان آگاه شويد که خشونت شطما
چگونه عمل ميکند .حماقتتان را تماشا کنيد .عملكرد آن را پيدا کنيطد .بطا دقطت
رفتارهايتان را تماشطا کنيطد .حماقطت را ببينيطد کطه چگونطه بطر اعمطال شطما تطأ ير
ميگذارد و در همين نگريستن است که شطما هوشطمند ميگرديطد .سطعي نكنيطد
کسي باشيد که نيستيد.
رنج به شما بلوغ و پختگي ميبخشد .شما براي هر آنچه که هستيد مسطؤوليد.
اگر رنجور هستيد مسؤوليد .در ابتدا ايطن حقيقطت شطما را آزرده ميکنطد .اينكطه
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دريابيد «من مسؤول هستم» شطايد قطدري انطدوهبار باشطد و شطايد بطراي چنطد روز
گريه و زاري کنيد و اين خوب اسطت ،چشطمانتان را تميطز خواهطد کطرد .آنگطاه
ناگهان ،رفته رفته پطيخواهيطد بطرد کطه آزاد شطدهايد .اگطر شطما خطالق رنجهطاي
خودتان بودهايد ميتوانيد آنها را خلق نكنيد.
شما از آنچه که هماکنون داريد استفاده نميکنيد .شما آنچه را که مورد نيطاز
است داريد .خداوند هرگز شما را ناقص و ناآماده به دنيا نفرستاده است .هرآنچطه
را که براي زيارت زندگي مورد نياز است تأمين کرده و پيشاپيش فرستاده است.
اين را بهخاطر بسپاريد که ذهن ميتواند هر چيزي را توجيطه کنطد .توجيهطات
کمك ميکند که شما همان گونه کطه هسطتيد بمانيطد .اگطر واقعطاد مايليطد کطه در
دنياي جديطد حرکطت کنيطد و بطه آگطاهي تطازهاي دسطتيابيطد از توجيطه کطردن
روياهايتان پرهيز کنيد و حتي اگر حقايق آزار دهنده باشطند بگطذار آزار بدهنطد،
ولي در پشت يك افسانه پنهان نشويد.
اين مكان يطك آيينطه اسطت .شطما را باتمطام کثافطات و انحرافهايتطان نشطان
ميدهد.اگر واقعاد شجاع باشيد؛ آن وقت بودن تو يك برکت بزرگ خواهد بطود.
ميتوانيد به وراي آن انحرافات برويد زيرا تنها رفتن به فراسوي انحراف ،هوشيار
شدن است( .شاهد بودن و نظارهگر بودن) .توکل به اين معني نيست که همطهچيز
روبراه خواهد بود .توکل؛ يعنطي اينكطه همطهچيز پيشطاپيش روبطراه اسطت .توکطل
آينده نميشناسد ،توکل فقط حال را ميشناسد .فقط انسانهاي جاهل هستند کطه
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ادعاي دانستن ميکنند .وقتي کاري انجام دهيد ،دير يا زود خسطته خواهيطد شطد.
هر عملي خستگي ميآورد .آنگاه شخص شروع ميکند به اميد بستن که چيزي
از طريق عمل نكردن روي دهد .عمل نكردن ،توکل کردن نيست .پطس فقطط بطه
درون وجود خودتان آسوده شويد ،ولي توکل را با غير فعال بودن اشتباه نگيريد.
شما فقط نسبت به هر آنچه که هستيد ،باز و راحت خواهيطد بطود .آنگطاه هرچطه
روي دهد ،همهچيز خوب است ،زيرا خداوند هست.
مراقبه؛ يعني اينكه شطما ديگطر فطرار نميکنيطد .حتطي بطا وجطود اينكطه آزرده
ميکند ،ولي شما از آن نميگريزيطد .دردآور اسطت ،ولطي فطرار نميکنيطد .اگطر
وجود دارد شما بايد با آن برخورد کنيد و هر چه عميقتر آن را با شناختي عميطق
بكاويد .در تنها بودن ،شما انساني خردمند خواهيد شد .ولطي قبطل از آن خوشطي،
رنجهاي بسيار وجود دارند .اين خوشي زماني به شما دست ميدهطد کطه از ميطان
رنجهايتان عبور کرده باشيد .براي نخستين بار گامي شجاعانه برداشطتهايد تطا تنهطا
بودن را تجربه کنيد .پس درد وجود خواهد داشت .اين «دردِ زايطش» اسطت و بطه
شما صدمه نخواهد زد .فرار کردن است؛ زيطانآور اسطت .درد وجطود دارد ولطي
کاري برايش انجام ندهيد ،بگذاريد باشد .يك عادت کهنه در حطال ازبطين رفطتن
اسططت .ذهططن هميشططه در رنططج خواهططد بططود .هرچططه بيشططتر مشططتاق چيزهططا باشططيد،
رنجورتر خواهيد بود و اشتياق هرگز تمامي نخواهد داشت .شطما ميتوانيطد تمطام
لوازمي را که فناوري جديد ميتوانطد بدهطد ،داشطته باشطيد و هنطوز هطم در رنطج
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باشيد ،حتي اگر بتوانيد تمام دنيا را هم داشته باشيد باز هم در رنطج خواهيطد بطود.
ذهن هميشه بيشتر ميخواهد ،باز هم به زياده خواهي ادامه خواهد داد .هطر آنچطه
را که داريد ،با شكرگزاري از آن استفاده کنيد .وقتي هم که چيزي نداريطد ،بطاز
هم از اين نداري خود شاکر باش .اگر فقير هسطتيد از خطدا سپاسطگزار باشطيد کطه
فقيططر هسططتيد ،زيططرا فقيططر نيططز خوشططيهاي خططودش را دارد کططه هططيچ روتمنططدي
نميتواند آنها را داشته باشد و براي انسان روتمند نيز به همين طريق اما بالعكس.
پس هر کجا که هستيد ،هر کجا خودتان را يافتيد ،از هر آنچطه کطه داريطد لطذت
ببريد .به تمامي لذت ببريد .ولي مردم پيوسته درخواست چيزهايي را ميکنند که
ندارند .زنطدگي کوتطاه اسطت و هميشطه ميليونهطا کمبطود وجطود دارد .مطردم در
چيزهايي کطه دارنطد زنطدگي نميکننطد ،آنطان در چيزهطايي کطه ندارنطد زنطدگي
ميکنند؛ براي همين است که زندگيشان تهي است و هرگز غني و سرشار نيست.
زندگي نه رنج است و نه سرور؛ زندگي يك لطوح سطپيد اسطت و انسطان بايطد در
موردش بسيار هنرمندانه رفتار کند .اگر هدف خير باشد ،هر وسيلهاي خير اسطت.
هدف يك چيز است« :تخريب ،وابستگي تو به دانش».
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مفهوم شدن
شدن؛ يعني شخصي ويژه بودن واينكه شما به آينده عالقه داريد ،نه بطه حطال.
بودن ،در لحظة حال است و شدن ،به آينده نياز دارد .شدن ،هميشه در فطردا قطرار
دارد .شما فردا معمولي خواهيد شد اما تصور ميکنيد که فردا از عشطق  ،آگطاهي
و سرور سرخوش خواهيد بود .ولي فردا و فرداهطا هرگطز فطرا نميرسطند .هميشطه
امروز است.
در مورد اين فكر کنيد .درست همين لحظه ايطن را ببينيطد .اگطر شطما فقطط بطه
همين لحظه عالقه داشته باشيد ،گذشتهاي نياز نيست .مهارت و دانشي نياز نداريد
و اگر شما فقط در اينك و اينجا باشيد؛ شدن کجاست؟ شما يك وجود هسطتيد.
شيوههاي نفس را تماشا کنيد .هميشه از بعدي تازه وارد ميشود .اگطر يطك در را
ببندي طد ،از دري ديگططر وارد ميشططود .انسططاني کططه واقع طاد مططيخواهططد حقيقططت را
بشناسد ،تماشا ميکنطد .تمطامي راههطاي ممكطن نفطس را نظطاره خواهطد کطرد .بطا
تماشاي مكرر تمامي شيوههاي نفس ،ادراکي بطزرگ برخواهطد خواسطت .روزي
ناگهان شما ،تمام بازيهاي نفس را ديدهايطد .در خطود آن ديطدن ،شطدن از ميطان
خواهد رفت .انسان بايد نفس را بشناسد تا بتواند بطه ايطن نطوع آزادي دسطت پيطدا
کند .شيوههاي نفس را تماشا کنيد .به تماشا کردن ادامه دهيد .نيازي به جنگيطدن
بر عليه يا براي چيزي نيست .فقط به يك چيز نيطاز اسطت« :نظطاره کطردن نفطس و
هوشياري از شيوة عملكرد نفس» و آهسته آهسته ،از ميان ايطن هوشطياري ،روزي
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نفس ديگر پيدا نخواهد بود .زيرا نفس ،تنها در ناهوشطياري ،امكطانِ وجطود دارد.
وقتي که هوشياري و نور بيايطد ،نفطس همچطون تطاريكي از بطين خواهطد رفطت و
آنگاه آزاديِ واقعي وجود خواهد داشطت .ايطن آزادي ،نفطس نميشناسطد؛ ايطن
آزادي ،عشق است و اين آزادي ،خداوند است .ايطن آزادي ،حقيقطت اسطت .در
اين آزادي است که شما در خداونطد وجطود خواهيطد داشطت و خداونطد در شطما
موجود خواهد بود .و آنگاه هيچ خطايي از شما سطرنخواهد زد.آنگطاه زنطدگي
شما تقوا خواهد بود .آنگاه نفس کشيدن شما مراقبطه خواهطد بطود .آنگطاه شطما
براي جهان يك نعمت و برکت خواهيد بود.

فلسفه و مذهب
فلسفه؛ يعني پرسيدن و مذهب؛ يعني طلبيدن و تفطاوت ايطن دو بسطيار اسطت.
اگر فكر کنيد ،در پيرامطون حرکطت خواهيطد کطرد .افكطار عمقطي ندارنطد تفكطر
هميشه سطحي است .افكار مانند امواجي بر سطح آگطاهي هسطتند؛ مطيتوانيطد بطه
دنبال کردن اموا ادامه دهيطد .چيطزي بطهدسطت نخواهيطد آورد .زنطدگيتان يطك
اتالف کامل خواهد بود .ولي چرا انسان به فكر کردن ادامطه ميدهطد؟ وقتطي کطه
مسأله وارد شدن به وجود خود است ،چرا او بطه سططح چسطبيده اسطت .بطه سطبب
ترس است .دستيابي به ژرفا نياز به شهامت دارد .در سططح نطور وجطود دارد و در
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سطح ،مردم بسياري مانند خودت هستند ،شطما تنهطا نيسطتيد .در عمطق ،شطما تنهطا
خواهيد بود .درست در مرکز وجوديت ،تنها بودن است و بس.
تفكر شما را سرگرم ميکنطد .بطه سطبب تطرس از تنهطا بطودن شطما را مشطغول
ميسازد و البته شما هميشه ميتوانيد توجيه کنيد که مشغوليتهاي فكري شطما از
اهميت بسيار برخوردار هستند .اگر شخص در مورد پول فكر کند ،مطا ميگطوييم
که او دنيا دوست است و اگر کسي درمورد خدا فكر کند ميگوييم« :ببطين ،چطه
انسان متديني است» ،ولي هر دو دنيايي هستند.
ما در «پيرامون» وجود خود ميمانيم و «مرکز» در دوردسطتها نيسطت و شطما
نبايد به سفري طوالني برويد تا به مرکز وجودتان دستيابيد .ميتوانطد در همطين
لحظه اتفاق بيفتد زيرا اين مرکز ،خودتان است .شما شايد پشتتان را بطه آن کطرده
باشيد ،فقط يك چرخش صد و هشتاد درجهاي نيطاز اسطت و آنگطاه شطما آن را
خواهيد يافت.
«مرکز» هميشه آنجا بطوده ،ولطي تطاکنون شطهامت کطافي بطراي رويطارويي بطا
خودتان را پيدا نكردهايد .پس بطا هطزار و يطك چيطز ديگطر درگيطر ميشطويد .در
رابطهها ،در تجارت ،در سياست و قدرت ،در جطاه طلبيهطا .شطما بطراي پرهيطز از
يك واقعيت ،خودتان را با چيزهاي بسياري درگير ميسازيد و آن واقعيطت يكتطا
خودت طان هسططتيد .ايططن توليططد دوگططانگي ميکنططد .چططون شططما ازخودت طان دوري
ميکنيد؛ شروع به خلق يطك خطود کطاذب ميکنيطد .چطون شطما از خطود واقعطي
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خويش پرهيز ميکنيد ،مجبوريد يك خود دروغين بيافرينيطد ،ايطن نفطس اسطت.
نفس واقعاد نميتواند به شطما مفهطوم مرکزيطت داشطتن را بدهطد .اول اينكطه نفطس
ترکيبي است از عقايد بسيار که توسطط ديگطران درمطورد شطما بيطان شطده اسطت.
شخصي گفته که شما زيباييد و ديگري گفته که شطما زشطتيد ،هطر دو مفهطوم در
شما وجود دارد .از مجموعة اين مفاهيم شما شخصطيتي را در ذهنتطان آفريدهايطد.
يك تصوير« .من کيستم؟» .اين تصطور بسطيار درهطم و بطرهم اسطت .بطراي همطين
است که زندگي شما يطك آشطوب و سطردرگمي اسطت و چطون ايطن تصطوير از
بيرون ميآيد و از کساني است که هرگز شما را نميشناسند و نميتواننطد مرکطز
شططما را بشناسططند ،زيططرا آنططان حتططي مرکططز خودشططان را نيططز نميشناسططند ،چگونططه
ميتوانند مرکز شما را بشناسند؟ خود کاذب شما هميشه چيطزي درسطت مخطالف
مرکز واقعي شما است .شما بهجطاي اينكطه يكطي باشطيد ،دو شطخص ميشطويد و
دچار يك دوگانگي ميگرديد .اينگونه شما هرگز يكپارچه نميگرديد و بيشتر
و بيشتر دچار شكاف شخصطيت مطيشطويد .شطما در سططح کطاري ميکنيطد و در
عمق درست مخالفش را انجام ميدهيد .در سطح شاد و خوشحال بهنظر مي آييد
و لبخند مي زنيد ،ولي در عمق شادي ،فقط رنجور هستيد و بطس .همطانطور کطه
در زندگي و تجربه رشد ميکنيطد ايطن فاصطله بيشطتر و بيشطتر ميشطود .در زمطان
مرگ ،شما همچون يك انسان نخواهيد مرد ،همچون يك جمعيت خواهيد مرد.
شططما فقططط خودتطان را تماشططا کنيططد آنگططاه يططك فططرد را نخواهيطد يافططت ،بلكططه
خودهاي بسياري خواهيد ديد .شما موجطودي چنطد روحيطهاي هسطتيد؛ روحيطات
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بسيار داريد و هر روحيه با روحيطات ديگطر در جنطگ اسطت .رقابطت بسطياري در
درون وجود دارد ،يك نزاع پيوسته .و در اين تضاد شما انطرژي تلطف ميکنيطد و
وقتططي انرژيتطان را در جنططگ داخلططي هططدر ميدهيطد ،شططوق زنططدگي را از دسططت
ميدهيد .شما تمامي امكانات را براي مشطعوف بطودن و سطرور زنطدگي از کطف
ميدهيد .در اين جنگ هيچکس پيروز نميشود ،فقط حقيقت اسطت کطه هميشطه
پيروز است .دروغها هرگز برنده نميشوند .آري در جنگهطاي کوچطك شطايد
يك دروغ بر دروغ ديگر پيروز شود ولي در نهايت ،هيچ دروغطي برنطده نيسطت.
تنها حقيقت برنده است ولي ما به انتخاب اين دروغ و آن دروغ ادامه مطيدهيم و
هرگز به سمت حقيقت پيشروي نميکنيم.
انسان خودش را در موقعيتي عجيب مييابد و اين موقعيت همطه اسطت .چطون
ما در مورد زندگي ،مشطكالت زنطدگي و اسطرار زنطدگي فكطر مطيکنيم .درگيطر
نظريات و فلسفهها ميشويم ،زيرا از کجا ميتوان پاسخها را يافت؟ يك پرسطش
احمقانه بپرسيد و هزاران پاسخ احمقانه دريافت خواهيطد کطرد .و چطون سطؤال را
پرسطيدهايد ،ايططن پرسططش توليططد نططاراحتي ميکنططد و تططا پاسططخي دريافططت نكنيطد،
نميتوانيد راضي شويد .آن پرسش شطما را تسطخير ميکنطد و شطما حتمطاد در دام
يك نظرية جزمي يا يك فلسفه خواهيد افتاد .شما نطاگزير بطه دام کسطي خواهيطد
افتاد و اين به سبب يك پرسش نادرست است .مطرح کردن يك پرسطش؛ يعنطي
اينكه شما آمادهايد تا پاسطخي را از کسطي دريافطت کنيطد و هرگطاه پاسطخي را از
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کسططي دريافططت کنيطد ،از حقيقططت دورتططر و دورتططر خواهيطد شططد ،زيططرا حقيقططت
هيچگاه استقراضي نيست .نه کتابهاي مذهبي و نه هيچکس نميتوانطد حقيقطت
را به شما بدهطد .حقيقطت را هطرکس بايطد در درون خطودش کشطف کنطد .شطما
خودتان حقيقت هستيد.
تنها پرسش مطذهبي درسطت ايطن اسطت« :مطن کيسطتم؟» زيطرا کطس ديگطري
نميتواند به آن پاسخ دهد و براي همين است که پرسشي معتبر اسطت .تنهطا شطما
ميتوانيد به آن پاسخ بدهيد .هيچکس نميتواند بگويد که شما کيستيد ،تنها شما
و آن هم فقط زماني که عميقاد وارد وجود شده باشطيد ،وراي تمطام برچسطبهايي
که به سطح شما چسبيده است که من پزشطك يطا مهنطدس ،پروفسطور و يطا يطك
کمونيست هستم .سپس شروع ميکنيد به نفوذ به تمام اين برچسبهايي که روي
شما خورده .تعدادشان زياد است؛ اليطه ،پشطتِ اليطه قطرار دارنطد .اگطر اليطهاي را
برداريد اليه ديگري در پشت آن خواهيد ديد و شما بايد تمام ايطن برچسطبها را
از خودتان دور کنيد و سپس روزي به «مرکز» خواهيد رسطيد .ايطن مرکطز هيچطي
است؛ صطوفيان آن را «فنطا» ميخواننطد .همطهچيز رفتطه ،تمطام چيزهطايي کطه بطاور
داشتيد ،تمام اعتقادات و برچسبها رفته است و شما ديگر اين و آن نيستيد .تمام
آن برچسبها را کندهايد .شما ديگر زن يا مرد نيستيد؛ زيرا آگاهي نميتواند زن
يا مرد باشد .شما ديگر سفيد پوست يا سياه پوست نيستيد .ايطن تنهطا رنگدانطههاي
بدن است و شما بدن هم نيستيد.
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ميتوانيد از بدن آگاه باشيد .من ميتطوانم دسطتهطايم را ببيطنم؛ يعنطي اينكطه
بيننده ،از ديده شده جداست .من ميتوانم افكارم را تماشا کنم؛ پس مطن افكطارم
نيستم .من ميتوانم احساساتم را ببينم ،پس من احساسات خودم نيستم .شما ادامطه
ميدهيد« :من اين چيز نيستم ،من آن چيز نيستم» شما به اين کطار ادامطه ميدهيطد.
سپس لحظهاي فرا ميرسد که همهچيز ريخته شطده .شطما يطك بطي چيطز هسطتيد؛
يعني هيچ هستيد.
هيچ بودن به معني خالي بودن نيست .يادتان باشد ،هيچي يعني چيزي نبطودن.
شما يك آگاهي هستيد؛ نه يك چيز و آگاهي را نميتوان به هيچچيطز تنطزل داد.
آگاهي را نميتوانم فعول قرار داد و هميشطه فاعطل خواهطد بطود .هرچطه عميطقتر
وارد شويد ،خواهيطد يافطت کطه بيشطتر در وراي شطما قطرار دارد .آگطاهي هميشطه
ماورايي و در فراسو قرار دارد.
پس آن را نميتوان با هيچچيز هم هويّت گرفت .نطه بطا رنطگ پوسطت ،نطژاد،
زبان ،کليسا ،فلسفه و نه با هيچچيطز ديگطر .تمطام ايطن چيزهطا استقراضطي هسطتند.
دانش اگر استقراضي باشطد زشطت اسطت؛ شطما را ماننطد يطك صطفحة گرامطافون
ميسازد .و شما تمام زندگيتان را به تكرار کردن خواهيد گذراند .حتي طوطيها
چنين ناهوشمند نيستند .کشف خويشتن؛ يعني دور انداختن تمطامي نقطلقولهطا و
برهنه بودن کامل در زير خورشيد .آنوقت است که انسان ،مذهبي ميگطردد؛ او
مرکز واقعيِ وجود خويشتن را خواهد شناخت ،ولي شما تنها وقتي ميتوانيطد آن
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را بيابيد که خودتان تبديل به يك طلب شطديد و شطوقي شطهواني بطراي شطناخت
خودتان شويد.
هوشمندي ،يك کيفيتِ آينهگون در آگاهي شماست و آنچطه را کطه هسطت
بازتططاب ميکنططد .گذشططته و آينططدهاي نططدارد و فقططط در زمططان حططال وجططود دارد.
هوشمندي در زمان حال زندگي ميکند ولي دانش در گذشته زنطدگي ميکنطد.
اميد آينده را داريد و به از دست دادن حال ادامه ميدهيد .هيچ آينهاي نميتوانطد
بازتابي از گذشته داشطته باشطد .آيينطه ،نمطيتوانطد تصطوير زنطي را کطه ديطروز در
برابرش بوده يا تصوير مردي را که فردا در آن نگطاه خواهطد کطرد بازتطاب کنطد.
آنچه که نيامده ،نيامده .آيينه هرچه که هست ،تنها اين لحظه را بازتاب ميکند.
عشق چيست؟ ميتوانيد به فرهنگ واژگان مراجعه کنيطد و معطاني بسطياري را
براي عشق پيدا کنيد .عشق موهون ،عشق مقدس ،عشق مادري ،عشق زناشطويي و
عشق مريد به مراد .تمام اين معاني در فرهنگنامه هست .ولي تا زمطاني کطه طعطم
عشق را خودتان نچشيده باشيد ،تطا زمطاني کطه در عشطق غرقطه نشطويد و خودتطان
عاشق نشده باشيد تا وقتي که قلبتان از عشق نتپد و آواز عشق سرندهد ،شطما نطزد
مرشد ميرويد و درخواستي داريد بدون اينكه هيچچيز را به مخطاطره بيندازيطد و
بدون مخاطره هيچچيطز بطهدسطت نخواهيطد آورد .شطما بايطد بهطاي هطر چيطزي را
بپردازيد و وقتي حقيقت را ميخواهيد ،بايد با تمام وجودتان بهايش را بپردازيد.
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گاهي شما با چنان معماهاي احمقانهاي سرگرم ميشويد که بعدها به خودتان
خواهيد خنديد .شما آن را بسيار مسخره خواهيد يافت که چطرا ايطن قطدر بطه ايطن
چيز احمقانه توجه کردهايد.
فقط پرسشهاي خودتان را تماشا کنيد .چقدر از آنها بيفايده هسطتند و چطرا
شما اين همه روي آنها تأکيد داريد و چرا اين همه با انرژي خود به آن خطوراك
ميدهيد .چرا بارها آنهطا را تحمطل ميکنيطد؟ فقطط بطراي بيسطت و چهطار سطاعت
تماشا کنيد ،يادداشت کنيد .شگفت زده خواهيطد شطد .نطود و پطنج درصطد از آن
بار ،هماکنون ميتواند بيفتد و شطما احسطاس آزادي زيطادي خواهيطد کطرد .ولطي
مشكل اينجاست که نفْطسِ شطما هميشطه طالطب مشطكالت اسطت .نفْطس از طريطق
مشكالت زنده است .اگر مشكلي وجود داشطته باشطد ،نفْطس کطاري بطراي انجطام
دادن خواهد داشت .اگر مشكلي نباشد نفْس کاري ندارد که انجام دهد و وقتي
کاري براي انجام دادن نباشد ،نفْس شروع بطه مطردن ميکنطد .نفْطس يطك انجطام
دهنده بزرگ است .نفْس از انجام هر کاري کامالد خشنود و راضي است .کطاري
را به او واگذار کنيد و نفْس کطامالد خطوش اسطت؛ نفْطس از کطاه ،کطوه ميسطازد؛
نفْس مشكالت جزئي را بسيار بطزرگ ميکنطد؛ نفْطس يطك درشطتنمطاي عظطيم
است.
شما تنها چيزي را بهدسطت ميآوريطد کطه لياقطت آن را داشطته باشطيد .ايطن را
هميشه بهياد بسپاريد کطه بايطد ارزش دريافطت چيطز بهتطر را داشطته باشطيد .مرشطد
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هميشه عادل است .او آماده است هرچه شما در توان داريد بطه شطما بدهطد ،ولطي
نميتواند بيشتر از ظرفيت شما به شما بدهد .شما قادر نخواهيطد بطود آن را درك
کنيطد .در واقططع شططما آن را س طوء تفططاهم خواهي طد دانسططت و از آن سططوء اسططتفاده
خواهيد کرد .شما شايد با آن به خودتطان صطدمه بزنيطد ،زيطرا هطر آن چيطزي کطه
توسط شما جذب نشود و نتواند هضم شود به سم تبطديل مطيگطردد .مرشطد بايطد
بسيار مراقب باشد که چيزي را به شما بدهد که بتوانيطد جطذبش کنيطد .اگطر شطما
فقط بتوانيد کلم بخوريد ،آنگاه فقط کلم به شما داده ميشود.
مريد ،کسي است که خودش را آمطاده ميکنطد کطه بيشطتر دريافطت کنطد .او
تقاضايي نميکند ،زيرا تقاضا را نميتوان برآورده ساخت .شطايد شطما چيطزي را
تقاضا کنيد که ربطي بهوجود شما نداشطته باشطد .آدم مطيتوانطد خيلطي چيزهطا را
تقاضا کند .چيزهايي که براي او ارزش غطذايي نداشطته باشطد و يطا حتطي مسطموم
کننده باشد .ولي مرشد بايد فقط چيزي را بطه شطما بدهطد کطه شطما در آن لحظطة
مشخص نياز داريد.
اگر شما به يك تكان و ضربه نياز داشته باشيد ،او شما را شوکه ميکند .اگطر
به کتك مفصلي نياز داشته باشيد ،او شطما را حسطابي کتطك خواهطد زد .اگطر بطه
عشق نياز داشته باشيد ،او به شما عشق خواهد داد .اگر شما در لحظهاي خاص بطه
عشق نياز نداشته باشيد ،او شما را ناديده خواهد گرفت .شطما ابطداد وجطود نداريطد
ولي هرچه که نياز باشد مرشد آن را برآورده خواهد ساخت .يادتان باشطد مرشطد
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تقاضاهاي شما را برآورده نخواهد کطرد و کسطي کطه بطه تقاضطاهاي شطما پاسطخ
بگويد مرشد نيست .او خطرناك است مراقب او باشطيد ،زيطرا او تقاضطاي واقعطي
شما را نميشناسد .او نميتواند به رشد شما هيچ کمكي کند .سفري طوالني ،پطر
مخاطره و ظريف درپيش است .جاده سربااليي است و کوهسطتاني و هطر امكطاني
وجود دارد .يك خطاي کوچك کافي است تا بطه عمطق دره پرتطاب شطويد و از
بين برويد .جاده بسيار باريك است به باريكي لبطة تيطا اسطت .مرشطد بايطد بسطيار
مراقب باشد که فقط چيزي را به شما بدهد که ظرفيت جذب آن را داشته باشطيد.
اگر آن را جذب کرديد بيشتر به شطما داده خواهطد شطد .هرگطز نبايطد اضطافه بطار
داشته باشيد .مرشد ،مواد غذايي ميدهد نطه وزن اضطافي ،زيطرا وزن اضطافي مطانع
رشد شما است .مرشطد بطه شطما دانطش نميدهطد؛ او تنهطا شطما را راهنماييهطايي
ميکند .آنگاه شما بايد روي آن راهنماييها کار کنيد .ولي شما هميشطه چيطزي
را دريافت ميکنيد که نياز داريد ،نه کمتر و نه بيشتر .اگر شما کور باشيد ،مرشد
هرگز دربارة نور با شما سخن نخواهد گفت ،زيطرا ايطن بطه شطما کمطك نخواهطد
کرد .نخست ،چشمان شما بايد بازشوند و يادتان باشد هيچکس کور نيست .همطه
چشم بسته هستند .پس ميتوان چشطم بنطدها را از روي چشطمها برداشطت .مرشطد
واقعي از هر راه ميکوشد تا پارچه را از پيش چشم بردارد ولي مشطكل در اينجطا
است که شما مقاومت ميکنيد زيطرا شطما ميپنداريطد کطه شطايد ايطن پارچطه کطه
چشمانتان را پوشانده ،محافک چشمان شما است .گوشهطاي شطما مسطدود شطده،
ولططي شططما ميپنداري طد کططه چيططزي آن را مسططدود کططرده ،جنبططه حفططاظتي دارد و
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نميگذارد صداهاي غير الزم به گوش شما برسد .شما شايد چنين ايدهاي داشطته
باشيد که صداها مضر هستند و يا نور خطرناك است .مردم با سوءتفاهمهاي زياد
و با بدآموزيهاي بسيار زندگي ميکنند و آرمانهاي کاذب دارند ،ولطي بطا ايطن
وجود اينها عقايد آنان است و به آنها وابسته هستند .بسطيار کميطاب اسطت انسطاني
کططه نظططر و عقيططدهاي نداشططته باشططد .مرشططد بايططد تمططام بططدآموزيها ،نظريططات و
سوءتفاهمها را از شما دور کند .ايطن چشطم بنطدهاي شطما هسطتند وگرنطه کطار او
نواختن فلوت براي انسان ناشنوا و ايجاد روشطنايي بطراي انسطان کطور اسطت .ايطن
بسيار عبث خواهد بود و هيچ مرشدي هرگز دست به کارهاي عبث نميزند.
شما بايد بسيار مراقب باشيد .با که صطحبت ميکنيطد؛ چطه ميگوييطد و گفتطة
شما در او به چه چيزي تبديل ميشود ،زيطرا آنچطه شطما بگوييطد اهميطت نطدارد؛
چيزي کطه او ميشطنود مهطم اسطت .آنچطه ميدهيطد مهطم نيسطت ،آنچطه دريافطت
ميشود مهم است و الزامي نيست که آنچه داده ميشود دريافطت شطود در همطين
داد و ستد چيزها عوض ميشطوند .چيطزي گفتطه ميشطود و چيطزي ديگطر شطنيده
ميشود .نخستين چيزي که هر انسانِ هوشمندي خواهد پرسيد اين اسطت کطه آيطا
واقعاد مسألهاي وجود دارد يا خير؟ اگر مسالهاي باشطد مطيتطوان آن را حطل کطرد،
ولي اگر مسالهاي وجود نداشته باشد چگونه آن را ميتواند حل کرد؟ اگر سعي
کنيد آن را حل کنيد تطا بينهايطت بطه قهقطرا خواهيطد رفطت؛ هرگطز از آن بيطرون
نخواهيد رفت .در واقع هطيچ حرفطي معنطا نطدارد .معنطي در زنطدگي اسطت نطه در
واژهها .معني در عشق است و در عشطق ورزيطدن نطه در واژه «عشطق» .تماميطت را
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تغيير بدهيطد .ذهنيطت را از واژههطا بطه خطود زنطدگي تغييطر بدهيطد .لحظطهاي کطه
تشخيص بدهيد نادان هستيد ،ديگر نادان نيستيد .زيرا تنها انسانِ هوشمند ميتواند
حماقت خويش را ببيند .انسانِ احمق نميتواند ببيند .براي همين هم احمق اسطت.
اساسيترين حماقت اين است که شخص نميتواند آن را ببيند .وقتي کطه شطروع
به ديدن ناهوشمندي خود بكنيد ،هوشمندي در شما طلوع خواهد کرد .وقتي کطه
شروع به ديدن سردرگمي خود بكنيد وضوح شما شروع خواهد شد وگرنطه چطه
کسي سردرگمي را تشخيص ميدهد؟ شما از سردرگمي خودتان جدا شدهايد و
ميتوانيد آن را ببينيد.
جزء ،تماميت نيست و اگر شما جزء را بهعنوان کل بخطواني ،در دام يكطي از
بزرگتططرين دروغهططاي ممكططن خواهي طد افتططاد .بططراي ايططن اسططت کططه ميگططويم:
«بزرگترين دروغ» ،زيرا قدري از حقيقطت در آن هسطت .در واقطع نطيمِ حقيقطت
اسطت .حقيقطت نطاقص يططا نطيم حقيقطت از دروغ کامططل خطرنطاكتر اسطت .زيططرا
ميتواند مطردم را فريطب دهطد و شطما مطيتوانيطد توسطط آن گطول بخوريطد و يطا
ديگران را گول بزنيد ،زيرا جزئي از حقيقطت در آن وجطود دارد .تماميطت وقتطي
قابل درك است که شما نفس را ،فكطر را ،قلطب را و همطهچيز را در آن محلطول
کرده باشيد.
حقيقت ابداد معما نيست .حقيقت بسطيار سطاده اسطت .حقيقطت مشطكل نيسطت،
بلكه يك راز اسطت؛ درسطت همطان ططوري کطه عشطق يطك راز اسطت و مشطكل
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نيست .نميتوانيد عشق را از راه منطق و رياضيات حل کنيد .ميتوانيد طعم عشطق
را بچشيد .عشق ميتواند شما را دگرگون کند ولي مشكلي نيست که بتواند حطل
شود ،بلكه رازي است که بايد زندگي شود.
حقيقططت همططين رازي اسططت کططه شططما را دربرگرفتططه اسططت؛ بططه شططكل مططردم،
درختان ،حيوانات ،پرنطدگان و سطتارگان .تمطام ايطن هسطتي ،راز حقيقطت اسطت.
هيچکس جز همان راز وجطود نطدارد .چگونطه يطك مطو کوچطك در اقيطانوس
ميتواند راز آن را حل کند؟ او خودش همچون ما ،جزئي از راز است.
شما تنها وقتي قادريد به يك مرشد اعتماد کنيد که به خودتان بتوانيد اعتمطاد
کنيد .اگر شما نتوانيد به خود اعتمطاد کنيطد چگونطه مطيتوانيطد بطه مرشطد اعتمطاد
کنيد؟ اين غيرممكن است.
در دستهاي انسان درست ،حتي ابزار نادرست به درسطت تبطديل ميشطود و
برعكس در دستهاي انسان نادرست ،حتي ابزار درست هم بطه نادرسطت تبطديل
ميگردد .نتيجة نهايي به قلب شما بستگي دارد ،نه به ابزاري که استفاده ميکنيطد.
وقتي مرشدي زنده وجود دارد ،او ميتواند از هر وسيلهاي اسطتفاده کنطد .و همطة
ابزارها نيروهاي دگرگون کننده ميشوند .وقتي مرشد رفته باشد ،تمام آن ابزارها
آهسته آهسته تأ يرشان را از دست ميدهند .آن وقت مردم براي قرنهطا از همطان
ابزارها استفاده ميکنند ولي اتفطاقي نمطيافتطد .ابزارهطاي درسطت در دسطتهايي
نادرست ،مؤ ر نيست و ابزارهاي نادرست در دستهايي درست ،مؤ ر است.
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خدا نميتواند آغاز جستجوي شما باشد ،خداوند پايان است؛ او است؛ حد
اعلطي اسطت .پطس شطما نمطيتوانيطد خطدا را جسطتجو و تحقيطق کنيطد .شطما فقططط
ميتوانيد در واقعيتي که در دسترس است تحقيق کنيد.
به مرشد نزديكتر شويد .لحظهاي ميرسد کطه در عمطق صطميميت ،آنقطدر
نزديكي که شعله شمع روشن به شمع خاموش ميجهد .آن وقطت مريطد خطودش
مرشد ميشود .اين تنها راه جستجو و تحقيق است .تمام راههاي ديگر فقطط بطراي
پرهيز کردن و تظاهر است .فقط يك چيطز يادتطان باشطد .اگطر واقعطاد ميخواهيطد
کاري انجام دهيد ،انجام دهيد و اگر نميخواهيد ،انجام ندهيد اما واضطح باشطيد.
درهم و برهم و حيران نباشيد .اگر واقعطاد نميخواهيطد نقطاش بشطويد ،پطس نقطاش
نشويد و هرچه را که مخاطرة آن است قبول کنيطد .ولطي اگطر ميخواهيطد نقطاش
شويد ،نقاش شويد حتي اگر بهمعني فقير ماندن شطما باشطد ،حتطي اگطر بطهقيمطت
گرسنگي شما باشد ،حتي اگر زودتر بميريطد .اگطر بطه قيمطت رنطج کشطيدن شطما
باشد ،زيرا حتي در آن رنج هم شما از اينكه کطاري را کطه دوسطت داريطد انجطام
ميدهيد ،لذتي ظريف خواهيد برد .شما رضطايتي بطزرگ خواهيطد داشطت .شطايد
رفاه نداشته باشيد ،ولي راضي خواهيد بود و اين ارزش واقعي است.
اگر چيزهاي ديگر را هم درنظر داريد ،به هر چيز ديگر هم ميانديشطيد بهتطر
است سياستكار بشويد تا نقاش؛ در اين صورت روتمند و مشهور خواهيطد شطد و
مورد احترام خواهيد بود .والطدينتان بطه شطما افتخطار خواهنطد کطرد .همطه و حتطي
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همسايگانتان به شما افتخار خواهند کرد .همطه فكطر ميکننطد کطه شطما جطواهري
گرانقيمت هستيد ،ولي خودتان ناراضي خواهيد بود.
نكته واقعي در زندگي ،رسيدن به شطادماني و خوشطي اسطت و اينكطه شطما بطا
شجاعت به روش خودتان زندگي کنيد و بهطاي آن را هطم ،هرچقطدر کطه هسطت
بپردازيد .هرگاه چيزي را بهدست آورديد که بهايش را پرداخته باشطيد ،آن چيطز
ارزش بيشتري دارد ،امطا اگطر آن را ارزان بطهدسطت آورده باشطيد ،ارزشطش را از
دست ميدهد .کساني که براي پول ،قدرت و اعتبار زندگي ميکنند فقط به دور
نورهاي خيابان چرخ ميزنند .طبيعتطاد وقتطي شطما سطرتان را بطاال بگيريطد و مطاه را
هدف قرار دهيد ،آنان از شما خشمگين ميشوند .آنان شما را مسخره ميکننطد و
شما را ديوانه ميخوانند .آنان ميگويند« :هيچکس تا بحال به ماه نرسيده» .احمق
نباشيد ،طبيعي باشيد .بياييد ببينيد اين شمع چه زيباسطت و ايطن چطراغ خيابطان چطه
باشكوه است .وقتي غناي بيروني با غناي دروني مالقات ميکنند رضايت واقعطي
روي ميدهد .وقتي غناي بيروني با فقر دروني مالقات ميکننطد رضطايت کطاذب
بهوجود ميآيد .ما ميتطوانيم روي همطين زمطين بهشطتي بسطازيم و اگطر مطا آن را
نسازيم ،آن وقت غير از ما هيچکس ديگطر مسطؤول نيسطت .مراقطب؛ه يعنطي وارد
جاودانگي شدن .براي همين است که تمام فنون و روشهاي مراقبه اصرار دارنطد
که وسواس گذشته را نداشته باشيد .رهايش کنيطد و بطيش از حطد درگيطر آينطده
نشويد .بگذاريد از اين هم فراتر برود و آينده را هطم رهطا کنيطد .آهسطته آهسطته،
خودتان را از خاطرات گذشته و تخيالت آينده کنار بكشيد .گذشته ديگر وجود
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نططدارد .آينططده هنططوز نيامططده ،هططر دو غيرموجططود هسططتند؛ بططهعبارتي مانططدن در
غيرموجود ،ماندن در رنج است ،زيرا وجطود و هسطتي يعنطي حقيقطت ،آگطاهي و
سرور .غير موجطود يعنطي غيطر حقيقطت ،ناآگطاهي و رنطج؛ درسطت نقططه مقابطل.
خودتان را از گذشته و آينده دور نگهداريد.ساده بودن؛ يعنطي بيآرمطان زيسطتن.
آرمانها توليد پيچيدگي ميکنند .آرمانهطا در شطما تقسطيمات ايجطاد ميکننطد و
پيچيدگي به دنبال دارند .لحظهاي عالقهمند ميشويد که شخص ديگري باشطيد و
پيچيده ميگرديد .ساده بودن؛ يعنطي رضطايت از خطود ،همطان گونطه کطه هسطتيد.
آينده پيچيدگي ميآورد .وقتي کامالد در زمان حال باشيد ،ساده هستيد و زندگي
مطابق با خواستهها و نظرات ديگران ابداد ساده بودن نيسطت .زنطدگي مططابق نظطر
ديگران؛ يعني يك زندگي مقلدانه .اين يك زندگي پالستيكي است .شما چيزي
در سطح خواهيد بود و درست چيزي در مقابطل آن در عمطق وجطود دارد و تنهطا
عمق اهميت دارد .شما ميتوانيد در سطح يك قديس و در عمق يك گناهكار و
عامل تعيين کننده و همين عمق است .زيرا خداوند تنها با ژرفطاي شطما در تمطاس
است ،نه با سطح .هستي با عمق در ارتباط اسطت .هسطتي فقطط آنچطه را کطه شطما
هستيد ميشناسد و هرگز آنچه را که تظطاهر ميکنيطد نميشناسطد .خطودِ حقيقطي
بايد کشف شود؛ نه اينكه اختراع شود .اگطر بخواهيطد يطك خطود جديطد اختطراع
کني طد ،بايططد از ديگططران درخواسططت کني طد .ايططن تنهططا راه اختططراع خططود اسططت،
گردآوري نظرات ديگران دربطارة خودتطان و ايطن کطاري اسطت کطه مطا در تمطام
زندگي انجام ميدهيم و براي همين اسطت کطه مطا از بياحترامطي ديگطران بسطيار

www.takbook.com

241

وقت طرب

ميترسيم .ما ميخواهيم قابطل احتطرام باشطيم .زيطرا اگطر محتطرم باشطيم آن وقطت
نظرات مردم دربطارة مطا قشطنگ خواهطد بطود .آنطان مطا را تحسطين ميکننطد و مطا
ميتوانيم خود بهتري داشته باشيم .اگر ما قابل احترام نباشيم مردم مطا را سطرزنش
ميکنند .آن وقت شما هرگز خودِ قشنگي نخواهيد داشت« .خود» تنها از نظطرات
مردم تشكيل شده ،يك محصول چهلتكه است.
من تملق شما را ميگويم تا شما بتوانيد به من يك گواهي بدهيطد .مطن بيشطتر
از شما چاپلوسي ميکنم تا شما بتوانيد حتي يك گواهي بهتر بدهيطد .ولطي تمطام
اين گواهينامهها فقط از بيرون است .آنان تنها ظاهر شما را ميشناسطند و ظطواهر
ميتوانند بسيار دروغين باشند .انساني که در بيرون بهنظطر بسطيار نجيطب ميرسطد
شايد در درون بسيار نفسطاني باشطد .آن ظطاهر آراسطته شطايد تنهطا يطك حفطاا و
پوشش و ترفند باشد .شخصي که در بيطرون بسطيار زرنطگ بطهنظر ميرسطد شطايد
درست نقطه مقابل آن باشد .شايد کامالد احمق باشد .او تظاهر به زرنگي ميکنطد
و آزرده ميشود که بداند «من احمق هستم».
کسي ميگويد« :تو قشنگي» و البته که شما بايطد تحسطين را بازگردانيطد .ايطن
سرگرمي ادامهدارِ ما با اختراع خود نكتهاي است که بايد درك شود .چطرا اصطالد
وجود دارد؟ علت آن اسطت کطه شطما پيوسطته احساسطي از تهطي بطودن در قلبتطان
ميکنيد .شما خودتان نميدانيد که کيستيد و زندگي بدون شطناخت خطود بسطيار
مشكل است .تا وقتي کطه شطما ندانيطد کيسطتيد ،هرکطاري کطه بكنيطد شكسطت و
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ناکاميخواهد بود .شما فقط وقتي ميتوانيد راضي شويد کطه بدانيطد کيسطتيد .آن
وقت زندگيتان را به گونهاي انتخاب ميکنيد که نيازهاي واقعي شطما را بطرآورده
کند .وگرنه با نشناختن خود هرکاري که انجام بدهيد ،تصادفي بطاقي ميمانطد .تطا
زماني که شما اهميت زندگي را احساس نكنيد ،چگونه ميتوانيد شاد باشطيد؟ تطا
زماني که زندگي شما با آن اهميت به تپش درنيايد .چگونه ميتواند ترانطه شطود؟
تنها يك زندگي مهم ميتواند تبديل به ترانهاي شطود .وقتطي شطروع ميکنيطد بطه
احساس که متوجه شويد زندگي معني دارد .وقتي احسطاس ميکنيطد کطه چيطزي
بسيار اساسي و مهم را در اين هستي اجابطت ميکنيطد کطه بدانيطد مطورد نيازيطد و
بدون شما چيزي کم خواهد بود .آنگاه احترامطي بطزرگ در خطود برميخيطزد و
در همين احترام و حرمت براي هستي ،نيطايش و سپاسطگزاري وجطود دارد .مطا از
کساني که وجودشان قابل ترديطد اسطت پيوسطته درخواسطت مطيکنيم کطه بطه مطا
بگويند که کيستيم .هر آنچه که آنان بگويند ،نظرية آنان باقي خواهطد مانطد زيطرا
هططيچکس نمططيتوانططد بططه درون ديگططري نفططوذ کنططد .شططما در درونيتططرين رشططتة
درونيتان کامالد مجرد و تنها هستيد .ولي مردم بطازهم از ديگطران ميپرسطند« :مطن
کيستم؟» .خودتان را تماشا کنيد ،مستقيم و غير مستقيم .سعي ميکنيد کطه چكطار
کنيد .چقدر مشتاق تحسين هستيد؟ چقدر اشتياق داريد که کسي به شطما بگويطد:
چقدر قشنگيد؛ چقدر باهوشيد .فقط ذهنتان را تماشا کنيد .اين يك اشتغال ذهني
پيوسته است و چقدر نگطران ميشطويد ،وقتطي کسطي چيطزي بگويطد کطه خطالف
تصور شما باشد .چقدر دفاع ميکنيد ،ميجنگيد و بحطث ميکنيطد و چطرا؟ زيطرا
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اين تنها راه آفرينش يك خود دروغين است و بسيار آسان بهدست ميآيد .فقطط
به قدري اجتماعي بودن نياز داريد ولي اينها تنهطا اليطههاي پيرامطون شطما هسطتند.
هستة دروني ،چهره اصيل شما است؛ يعني شناخت همهچيز بطدون شطناخت ايطن.
شما ميتوانيد دانش زيادي داشته باشيد ولي تنها جهلتان را پنهان ميکنيد.
عارفان ابداد نگران اين نيستند که شطما دربطارة آنطان چطه فكطر ميکنيطد .آنطان
خودشان را ميشناسند .پندار شما تفاوتي ايجاد نخواهد کرد .سالكان بايد بطه يطاد
داشته باشند که مشتاق خودي از بيطرون نباشطند .ايطن تلطف کطردن وقطت اسطت و
مردم ميتوانند نظراتشان را هر لحظه پس بگيرند و ذهن آنان هطيچ ابطت نيسطت.
آنان پيوسته در تغيير هستند .آنان از هيچ پيوسطتگي ،در وجودشطان آگطاه نيسطتند.
آنان به قسمتهاي مختلف تقسيم شدهاند .يطك روز شطما را تحسطين ميکننطد و
ميستايند ،روز ديگر شما را پايين ميآورنطد و سطرزنش ميکننطد .آنطان نخسطت
شما را به عرش اعال ميبرند ،فقط براي اينكه پايينتان بياورند .آنطان از ايطن بطازي
بسيار لذت ميبرند.
مراقب باشيد و به گفته ديگران تكيه نكنيطد .کطامالد بطيربط اسطت .در نهايطت
تنها چيزي که اهميت دارد شناختي است که شما از خودتان داريد .براي مردمطان
حيله گر بسيار مشكل است که مستقيماد به چشمان ديگران نگاه کنند .آنان سرشار
از احساس گناه هستند.
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هوش تنها زماني ميآيد که شما خودتان را کشف کرده باشطيد .هطوش سطاية
اکتشاف خويش است .هطوش آن انبسطاط خطاطر و شطعفي اسطت کطه وقتطي شطما
خودتان را رودررو ميبينيد به شما دست ميدهطد .ناگهطان شطما در هسطتي ريشطه
ميگيريد ،در آن جاودانگي ،تمطامي ترسهطا ناپديطد ميشطوند و در ايطن تجربطه
اکتشططاف خويشططتن ،تمططام آرزوهططاي مالكيططت ،ناپديططد ميشططوند .تمططام ترديططدها
بيرنگ شده و شما به صخرهاي مطلق رسيدهايد و تنها بر روي اين صخره اسطت
کططه پرسططتشگاه مططذهب مططيتوانططد بنططا شططود .ايططن صططخره جاودانططه اسططت .در
غيراينصورت هر عملي که انجام دهيد درست مانند ساختن بر هاي ماسهاي بطر
ساحل است .فقط يك وزش باد قوي کافي است تا تمام آن بر هطا نطابود شطود.
مردمي که در نوعي از خفه شدگي زندگي ميکنند ،نميتوانند رشطد کننطد زيطرا
رشد کردن؛ يعني اتصال پيوسته بطا جهطان هسطتي ،برهنطه بطودن بطا هسطتي ،پنهطان
نكردن هيچچيز و هطيچ رازي را نگطه نداشطتن .در دسطترس بطودن و آسطيبپطذير
بودن ،باز بودن براي انواع خطرها .تنها در ايطن صطورت اسطت کطه رشطد ممكطن
ميگردد .شروع سفر دروني بايد با اين پرسش باشد« :من کيستم؟» و اين پرسطش
بايد به يك طلب و خواست دروني تبديل شود .پرسش ،يك کنجكاوي سطحي
است .طلب ،يك رابطة عاشقانه و شهوتناك است .براي همين است که به مراقبطه
کننده ،پرسشي بيمعني ميدهند تا ذهن نتواند پاسخ دهد و لحظطهاي فطرا خواهطد
رسيد که فرد با اين پرسش و تمام بيهودگي آن بسيار فرسوده ميشطود و پرسطش
از آگاهي تو فرو خواهد لغزيد .شما تنها گذاشته ميشطويد ،يطك هيچطيِ خطالصِ
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آينهگون .نماد فرد نيز دايره کامل است .حلقطه فقطط وقتطي تشطكيل ميشطود کطه
مرشد حضور داشته باشد .او مرکز آن حلقه است.
همة مردم اقيانوس هستند .ولي اگر شما نخواهيد اين را تشطخيص دهيطد ،ايطن
آزادي شما است که حقيقت را نبينيطد .مطيتوانيطد چشطمانتان را بسطته نگهداريطد.
ميتوانيد به اين تظاهر ادامه بدهيد .خداوند واقعيت وجودي شما اسطت و هطر آن
چيز ديگري را که تظاهر کنيد يك باور است .راهي جز الهي بودن وجود ندارد.
حقيقت يك تجربة بيواژه است .حقيقت وقتي رخ ميدهد که شطما در هطيچ
پنداري باقي نمانده باشيد وقتي که تمام واژهها نابود شده باشند و تمطام غبارهطا از
روي آيينه پاك شده باشند .وقتي که آيينطه فقطط بازتطاب ميکنطد و هطيچ را بطاز
ميتاباند .هيچگونه بازتطابي سطاخته نميشطود و هطيچ مطوجي در درياچطة آگطاهي
برنميخيزد .آنگاه همهچيز بازتاب ميکند ،آن وقت شما ميدانيد کطه چطه چيطز
وجود دارد .نه تنها خودتان را خواهيطد شطناخت بلكطه شطما تمطامي هسطتي را نيطز
خواهيد شناخت .انسان بطا شطناخت خطود ،همطهچيز را مطيشناسطد و اسطرارآميزتر
ميشود .عرفان اعالم اين است که زندگي هرگز واقعطاد نميتوانطد شطناخته شطود،
زندگي در اصل غير قابل شناخت است .عرفان اظهار اين است که زندگي شطامل
سه طبقه بندي است :يكطي شطناخته ،ديگطري ناشطناخته و سطوم و مهمتطر از همطه،
ناشناختني که رشتة اساسي تمام زندگي اسطت .ناشطناختني ميتوانطد تجربطه شطود
ولي شناخته نميشود .نميتطوان آن را بطه دانطش نطزول داد .در حطالي کطه قلبتطان
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ميتواند ترانهاش را بخواند .مانند رودخانطهاي کطه در اقيطانوس ناپديطد ميشطود.
رودخانه خودش اقيانوس ميشود ،ولي شناختي وجطود نطدارد .در واقطع وقتطي بطا
چيزي يكي ميشويد چگونه ميتوانيد آن را بشناسيد؟ دانستن نياز به تقسيم شدن
دارد .آزمودني بايد از آزمونگر جدا باشطد ،داننطده بايطد از شطناخته شطده فاصطله
بگيرد.
اگر به آنچه که روي داده از بيرون نگاه کنيد قادر نخواهيطد بطود کطه بفهميطد
واقعاد مورد چه بوده است .زيرا چيزي که سهيم ميشوند قابل ديطدن نيسطت .ايطن
جاري شدن يك وجود به وجود ديگري است .جريان حضطور مرشطد بطه وجطود
مريد و تنها انرژيهاي جاري و نه استخرهاي ايستا ميتوانند با هم مالقات کننطد.
آنان که هنوز روشن نشدهاند ،کساني که شمعشان هنوز روشن نشده در نزديكطي
يكديگر مينشينند در صميميت ،در مهر و سپاسي عميق ،در سكوتشطان و آهسطته
آهسته لحظهاي ميرسد که فاصله بين مرشد و مريد از بين ميرود و شعله مرشطد
به درون مريد ميجهد و مريد چيزي جز يك دريافطت کننطده نيسطت .وقتطي کطه
مرشد با شما حرف ميزند ،اگر شما شخص کنجكاوي باشيد که آمده تطا بشطنود
و ببيند که اينجا چه ميگذرد ،شما فقط سطخنان مرشطد را گطوش ميدهيطد .شطما
گنجينهاي واقعي را از دسطت ميدهيطد .کطالم را فقطط بطه کسطاني ميگوينطد کطه
نميتوانند به سكوت گوش بدهند ،و شما هرگز از طريق فكطر ،تحليطل و تشطريح
نكنيد و با واژهها بحطث نكنيطد چنطان سطخنان را بشطنويد کطه بطه موسطيقي گطوش
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ميدهيد و در حالي که ذهن به موسيقي گوش ميدهطد ،قلطب شطروع بطه جطذب
کردن وجود و حضور مرشد ميکند .اين آيطين محرمانطه اسطت و فقطط وقتطي در
دسترس است که شما در عشطقي عميطق بطا مرشطد مطرتبط باشطيد ،ديگطران مجطاز
هستند تا بيايند ولي براي آنان ناديدني خواهطد مانطد و ايطن محطرم بطودن نكتطهاي
است که بايد درك شود .آنانكه ميآيند تا ببينند ،فقط چند بطدن را ميبيننطد کطه
در سكوت نشستهاند .آنان انتقال نطور را نميبيننطد شطما بايطد خودتطان را محلطول
کنيد .شما بايد مخاطره کنيد تنهطا آن وقطت اسطت کطه طعمطي بطر زبطان داريطد و
تجربهاي در قلب داريد .ارتعاشي که به درونتان نفوذ کطرده و بخشطي از زنطدگي
شما شده است ،ولي فقط کساني که به آن مشطرف شطدهاند ،واقعطاد قادرنطد آن را
ببينند.
واژه به نوبة خود از ريشه ميآيطد .دهطان خويشطتن دوخطتن در عرفطان؛ يعنطي
اينكه شما چيزي را تجربه کردهايد ولي نميتوانيد آن را بيان کنيد .عرفطان يعنطي
اينكه شما با حقيقتي برخورد کردهايد که شما را گنگ ساخته .آنقطدر بطزرگ و
وسيع است ،آنقدر فراگير است که نميتوان در واژه جايش داد .اينها فقطط واژه
هستند .واقعيت بس غنيتر است .شطما بطراي آنكطه واژه خطدا را بيطان کنيطد ،واژة
نيايش و شكرگزاري و غيره را به کطار ميبريطد .شطما هطيچ درکطي نداريطد زيطرا
تجربهاي نداريد .آنان که تجربه کردهاند گنگ ميشوند .نه اينكه آنطان از سطخن
گفتن دست کشيده باشند ،ولطي آنطان درمطورد روشهطا سطخن ميگوينطد .آنطان
دربارة راه ،سخن ميگويند که چگونه آنان درمورد حقيقطت سطخن نميگوينطد.
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آنان ميگويند که چگونه به آن برسيد .آنان ميگوينطد کطه چگونطه از چالطههاي
راه پرهيز کنيد .آنان ميگويند که چگونه گمراه نشويد .آنان ميگويند «راه ايطن
است» آنان نقشة راهها را ميدهنطد .آنطان شطما را از برخطي نشطانههايي کطه در راه
برميخوريد هوشيار ميسازند تا شما يقين کنيطد کطه در جهطت درسطت حرکطت
ميکنيد .اين تمام کاري است کطه مرشطدان ميکننطد ولطي در مطورد حقيقطت يطا
خداوند ،آنان نميتوانند کلمهاي ادا کنند.
تمام تجربيات خودتان را در منطقي بودن رها کنيد .از عقل به شهود حرکطت
کنيد ،از سر به قلب بياييد .زيرا قلب به اسرار نزديكتر است .سَر ،ضد راز است.
تمام کوشش سَر اين است که هستي را راز زدايي کند .آگاهي فقطط يطك سطايه
است و بسيار غير اساسي است.
هدف چيست؟ هدف؛ يعني تقسيم شدن بين وسطيله و هطدف نهطايي .هطدف؛
يعني «تجارت»؛ يعني اينكه من اين را بطراي آن مطيکنم .بطه سطبب ايطن وسطواس
هدف گرايي ،شما هرگز نميتوانيد کاري را با تماميطت انجطام دهيطد ،زيطرا شطما
عالقهاي نداريد کاري را بهخاطر خود آن انجطام دهيطد .هطدفي بايطد باشطد .تمطام
مفاهيم نفس پرستانه را دور بيندازيد .هدفي وجود ندارد .نه مرد و نه زن .نه پرنده
و نه حيوان هدف و مقصودي در کار نيسطت .زنطدگي از خطودش مسطرور اسطت.
اين ادارك آزادي ميآورد و اين ادراك بصيرت روحاني است .شطما نسطبت بطه
زندگي نگرشي کامالد اشتباه داريطد .شطما بطا زنطدگي مخالفيطد و اگطر بطا زنطدگي
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مخالف باشيد ،زندگي نميتواند برايتان مطلوب باشد .شما هرگز با جهان هسطتي
دوستي نكردهايد .هميشه دنياي ديگر را ستايش کردهايد پطس چگونطه ميتوانيطد
چيزي را ازبين ببريد که مشغول ستايشش هستيد؟ ذهن شما سبب فقر شماست .تا
زماني که عاشق زندگي نباشيد ،چگونه ميتوانيد روت بيافرينيد؟
بدانيد که اين فقط يك اتاق انتظار است .تا وقتي که دايره کامطل نشطود و تطا
هردو را راضي نكنيد پس هر دو در رنج هستند ،زيرا نيمه هستند .رنج؛ يعني نيمطه
بودن زيرا شما فقط روحي و فقط بدن نيستيد؛ شما هردو با هم هستيد ،شطما يطك
بههم پيوستگي هستيد .انسان ،بدن و روح است و هردو بايد ارضا و راضي شوند.
اگر شخصي آرزوي زندگي کردن را از دست بدهد ،آن وقت هيچ دارويطي
ا ر ندارد .اگر او نخواهد زندگي کند همين فكر کافي است که او را بكشد .اگطر
شخص اشتياق به زيستن داشته باشد حتطي اگطر هطم گطاهي بيمطارياي غيطر قابطل
عال داشته باشد .شفا مييابد و حتي اگر شوق زندگي بسيار باشد گطاهي بطدون
دارو و با ترکيب زندگي کردن و در دودنيطا هوشطمندانه زنطدگي کطردن ،درمطان
مييابد.
شما بايد نگرش ضد دنيايي و ضد بدن خودتان را دور بيندازيد .بياموزيد کطه
چگونه روت بهوجود بياوريد .شما بايد نگرش تقدير گرايانه را دور بيندازيد که
ميگويد« :ما چه کنيم؟ اگر خدا بخواهد ما فقير باشطيم ،فقيطر خطواهيم بطود .اگطر
خدا بخواهد ما روتمند باشطيم ،روتمنطد خطواهيم بطود» .مسطئوليت را روي خطدا
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نيندازيد .او بهاندازه کافي به شما آزادي داده تا غني يا فقير باشطيد .ايطن چيزهطاي
غير الزم را به نيايشهايتان نياوريد .اين نيايشها شطما را خطراب ميکننطد و ديطن
شما را از بين ميبرد.
به آنچه که مردم مري

ميگويند گوش ندهيد؛ فقط وانمود کنيد که گوش

ميدهيد .براي آنها کافي است و منظور آنان برآورده شطده .آنطان فكطر ميکننطد
که شنيده شدهاند .اين ابداد به آنان آسيب نميرساند .اين بطه آنطان احسطاس بسطيار
خوبي ميدهد که آنان مردمي مهم هسطتند و اينگونطه فشطار بخطار از روي آنطان
برداشته شده و شما گوش ندهيد وگرنه بخار آنان وارد شما ميشود .و اگر تمطام
آن سخنان بيهوده را که گفتهاند با خودتان حمل کنيد ،دير يطا زود خودتطان مثطل
آنان ميشويد .شما بايد از سنگيني بخار خالص شويد ،ولي بخار شما نبايطد وارد
وجود ديگري شود وگرنه شما خشن خواهيد شد.
آيينه به بازتاب ادامه ميدهطد .حقيقطت بطه ا بطات نيطاز نطدارد .فقطط هسطت و
نميتوان آن را انكار کرد .ادراك حقيقت ،مستقيم است .به هطيچ واسططهاي نيطاز
نيست .درخشان و مرتعش است .اگطر گطوش شطنوا داشطته باشطيد ،حقيقطت را در
همان قلب خودتان خواهيد شنيد .حقيقت همطان صطداي سطاکن و خفيطف درون
اسططت و هططيچ بحثططي ،هططيچگططاه ،نيططاز نخواهططد داشططت .پطس وقتططي نططزد شططخص
خردمندي ميرسيد .او به سادگي ميداند که کجا هستيد ،کيستيد و چيسطتيد؟ نطه
اينكه او دربارة شما فكر کند ،هيچ تفكري در ميان نيست .نه اينكه او درونتطان را
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ببينطد و نطه از ايططن چيزهطا .او يططك آيينطه اسططت .شطما بططه سطادگي در او مططنعكس
ميکنيد .بودن در حضور يك انسان فرزانه (مرشطد)؛ يعنطي کطامالد عريطان بطودن،
نميتوانيد خودتان را پنهان کنيد ،راهي نيسطت .نميتوانيطد فريطب بدهيطد ،حتطي
اگر بكوشيد بيفايده است .شما ميتوانيد تظاهر کنيد ولي آيينه تظاهرهاي تطو را
منعكس نميکند .فقط آنچه که هست را بازتاب ميکند .لحظطة حطال شطما تمطام
گشته و تمام آيندهيتان را شامل ميشود .با ايستادن در برابر يك مرشد از ابتدا تطا
انتهايتان شناخته ميشود .هيچچيز شما پنهطان نميمانطد ،او بطيش از آنچطه دربطارة
خودتان بدانيد شما را ميشناسد .زيرا هر آنچه که شما دربارة خودتطان دانسطتهايد
بسيار جزئي و بخش کوچكي از واقعيت شماست .تنها بخشي از ذهن شما که بطه
سطح آگاهي رسيده يك دهم آن است .نهدهم از وجود شما در تاريكي عميقطي
قرار دارد .مرشد نه تنها افكار شما را ميشناسد ،بلكه روياهاي شما را نيز ميداند.
نه تنها پندارها و توهّمات شما را در مورد خودتان ميشناسطد ،بلكطه خطود ديگطرِ
شما را نيز ميشناسد .شما قسمت ساية وجود خود را انكار کردهايطد ،بخشطي کطه
ابداد آن را بهعنطوان بخشطي از وجودتطان تشطخيص ندادهايطد و مرشطد بايطد بطا آن
تماميت؛ يعني شمايي که خودتان هستيد کار کند ،نه با آن شمايي که خودتان را
ميشناسيد .بنطابراين بارهطا مريطد دچطار مشطكل ميشطود .زيطرا او ميپنطدارد کطه
مشكلش متفاوت است ولي مرشد دارويي ديگر تجويز ميکند .مريطد ميپنطدارد
«مشكل من اين نيست» و مرشد روي داروي خاصي اصرار ميکند که با توجه بطه
مشكلي که او فكر ميکند دارد مطلقاد مسطخره بطه نظطر ميرسطد .اعتمطادي عظطيم
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مورد نياز است .تنها در اين صطورت اسطت کطه مرشطد ميتوانطد روي شطما عمطل
کند .زيرا شما تنها چيزهاي سطحي را ميشناسيد و شايد آن مشكالت جطايگزين
باشند .ذهن حقهاي ميزند زيرا حطل آن بطراي ذهطن يطك خودکشطي اسطت ،آن
وقت ذهن به شما مشكلي کاذب ميدهد .شما با مشكل کاذب مشطغول ميشطويد
و مشكل واقعي همچون سرطان به رشد خود در درون شما ادامه ميدهطد .مرشطد
براي مشكالت دروغين شما هيچ دارويي تجويز نميکند.
فرا آگاهي و اشراق ،يك خاموش شدن است .قبل از اينكه بتوانيد نور شويد،
قبل از اينكه منور شويد ،بايد کامالد شعلة نفس را خاموش کنيد .نخسطت بايطد بطه
اعماق تاريكي سقوط کنيد و سپس همان تاريكي نور ميگردد (خطاها) .تنهطا بطا
اعتماد عميق به مرشد است که ميتوانيد در تاريكي حرکت کنيطد .فقطط بطه ايطن
سبب که با آن آشنا نيستيد .در ابتدا مانند تاريكي بهنظر ميرسد .همانطور که بطا
آن آشنا ميشويد ،همطان ططور کطه چشطمانتان بطه تطاريكي تطازه عطادت ميکنطد.
تعجب خواهيد کرد تاريكي به نوري بينهايت تبديل ميشود .فنا؛ يعني خطاموش
کردن و بقا؛ يعني اشراق و تنوير .فنا؛ يعنطي «افتطادن بطه هيچطي و از بطين رفطتن بطه
عنوان يك نفس» .بقا؛ يعني «برخاستن دوباره نه بهعنوان يك نفس بلكه همچطون
يك موجود الهي» أناالحق« .من» ديگر در اين تجربه وجطود نطدارد .تنهطا حقيقطت
احساس ميشود .بودن با مرشد واقعاد شهامت مطيخواهطد ،زيطرا شطما در برهنگطي
خود شناخته ميشويد و انسان مايل است پنهان کند و چيطزي را نشطان بدهطد کطه
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نيست .براي همين است که ما نقطاب مطيزنيم و هطر شطخص صطدها نقطاب حمطل
ميکند ،زيرا هرلحظه شما به نقاب ديگري نياز داريد .شما هر لحظطه بطا مطوقعيتي
تازه روبهرو ميشويد ،نقابي ديگر نياز داريد و آيا شطما در زنطدگيتان لحظطاتي را
داريد که تمام نقابها را دور مياندازيد و فقط خودتان هستيد؟ اگر نيسطت پطس
شما در هيچ لحظهاي از زندگي عشق نداريد .در برابر آيينه هطر حرکطت يطا عطدم
حرکت ،کالم يا سكوت ،همهچيز مهطم اسطت .هطر چيطز ،چيطزي را دربطارة شطما
ميگويد  .چگونه به ديدار مرشد ميآييد؛ چگونه در برابرش مينشطينيد؛ چگونطه
سخن ميگوييد؛ چگونه واکنش نشان ميدهيد؛ همهچيز اهميت دارد .شما نسبت
به آنها هوشيار نيستيد ولي آيينه منعكس ميکند .چيطزي را پنهطان نكنيطد زيطرا در
هر صورت چيزي پنهان باقي نميماند .پس چرا زحمت بدهيد؟ چرا اعتمادتان را
در رفتار نشان ندهيد؟ مرشد خواهد دانست .پس چرا پنهان کنيد و بيهوده مشكل
درست کنيطد و وقطت تلطف کنيطد؟ امطور مطيتواننطد بهتطر جابيفتنطد و رشطد شطما
ميتواند بسيار سريعتر باشد ،ولطي شطما آن را بطه تعويطق مياندازيطد .زبطان بطراي
فططريفتن بططهکططار مططيرود نططه بططراي ارتبططاط ،مططردم از اينكططه سططاکت باشططند بسططيار
ميترسند ،زيرا آنگاه چهرههايشان شايد چيزي را بگويد کطه آنطان نميخواهنطد
بگويند .تلگرافي باشيد .فقط چيزي را بگوييد که واقعاد ارزش گفتن داشطته باشطد.
پرسشهاي غير الزم نكنيد .فقط چيزي را بپرسيد که در زنطدگي شطما تفطاوتي را
ايجططاد ميکنططد .بططدن از ذهططن کمتططر فريبكططار اسططت .شططما بططا دهانت طان چيططزي را
ميگوييد و چشمانتان کامالد چيز ديگري را ميگويند .شما چيزي ميگوييد ولي
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لحن گفتن شما پيشتر بيانگر و گوينده است تا واژههطاي شطما .ميتوانيطد چنطان
عاشقانه «نه» بگوييد که «آري» معني دهد .مرشد کسي اسطت کطه انطواع مختلطف
مراحلي را که شما از آن عبور ميکنيد ،گذرانده است .او کامالد از تمطام حطاالت
ممكن انساني آگاه است .او تمام رنجهطا را کشطيده و همانقطدر فريبكطار بطوده و
همانقدر به دنيا دروغ گفته و متظاهر و منافق بوده که شما هستيد .او تمام اينها را
ميشناسد .هيچچيز براي او ناشناخته نيست .او ماننطد يطك کتطاب وجطود شطما را
ميخواند .زندگينامة شما در سراسطر وجودتطان ،بطدنتان ،ذهنتطان ،آگاهيتطان و در
ناآگاهيتان .افكار ،اليههاي غبار روي ذهن شما هست .به سبب افكارِ بسيار اسطت
که بازتابهاي شما با واقعيت منطبق نيست .ذهن شطما پيوسطته واقعيطت را مختطل
ميکند .مرشد بدون هيچ انگيزهاي اسطت .او از شطما چيطزي نميگيطرد .حقيقطت
بسيار بهندرت روي ميدهد ،زيرا مردمان اندکي هستند که آنقطدر شطهامت پيطدا
ميکنند که حقيقت به وقوع بپيونطدد و هرچطه کطه تودههطا بگوينطد هميشطه خططا
است .زيرا هميشه با منطق هستند و کساني را ميپرستند که درخواستهايشطان را
اجابت کند و اين افراد نميتوانند به فراسوي ذهنشان فكر کنند .انسان با حقيقطت
هميشه در عصيان است .او هميشطه عطدم تططابق دارد .جامعطه برعليطه او اسطت .در
حضور مرشد هرچه که دربارة ديگران فرياد کنيد و يا هرچه ديگران دربارة شطما
فرياد کنند اهميتي ندارد .او فقط هستة دروني شطما را ميبينطد .و مردمطان زشطت،
آيينططه شططكن هسططتند زيططرا ميپندارنططد کططه آيينططه آن طان را زشططت ميکنططد .آنططان
چهططرههايشططان را تغييططر نميدهنططد .زيططرا ايططن کططار دشططوار و طاقططتفرسططا اسططت.
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آسانترين کار ،شكستن آيينه و فراموش کردن آن است .مردم بطا دروغ زنطدگي
ميکنند و وقتي کسي با ذهنهاي آنان تطابق دارد و آنان را تأييد ميکند همگطي
به او احترام ميگذارند و با سپاسي بسيار همگي تعظيم ميکنند .اين يك ادراك
دو طرفه است .توافق دو جانبه براي ارضاي نفسهاي يكديگر است و زماني کطه
نزديك مرشد ميرسيد وارد عصيان و آتش شدهايد .آماده باشيد تا بسوزيد ،زيرا
تنها وقتي که بسوزيد زاده خواهيد شد« .بميريد قبطل از اينكطه بميريطد ،تطا دوبطاره
زاده شويد» .رقصندگي را فراموش کنيد و رقطص شطويد .لحظطهاي کطه احسطاس
حقارت کنيطد ،غمگطين و افسطرده ميشطويد و بطاري سطنگين بطر قلبتطان احسطاس
ميکنيد و همين امر مانعي در راه رشد شما ميگردد.
هرگاه کسي در مورد چيزهاي محرمانه سخن مطيگويطد ،حقطايق پنهطاني کطه
شما از آن آگاه نيستيد ،او ازاينكه داننده است و ديگري را به سطح يك شطخص
نادان تنزل ميدهد لذت ميبرد .ذهن ميکوشطد تطا آخطرين لحظطه ،شطما را اغطوا
کند .ذهن تجربههاي زيبايي به شما ميدهطد کطه بطه آنهطا بچسطبيد و خطود همطين
خواسته ،شما را ازحقيقت غايي دور نگه ميدارد .براي حقيقت غايي همطهچيز را
بايد فدا کرد ،محرمانه ،معجزات ،همهچيز را بايد انداخت .شخص بايد به تجربطه
نهايي وارد شود که يك تجربه نيست .زبان از بيان آن قاصر است ،زيرا در تجربه
دو قسمت تجربه کننده و تجزيطه شطونده وجطود دارد ولطي در ايطن تجربطه نهطايي
تقسيمي وجود ندارد .شما دانندهايد ،شناخته شطدهايد ،بينندهايطد ،ديطده شطدهايد،
تجربه کنندهايد و شما تجربه شوندهايد .تنها شما هسطتيد .شطما همانقطدر بزرگيطد
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که خودتان را باور کنيد .انسان ،همان است که ميپندارد و اگر به هيچچيطز بطاور
نداشته باشيد ،شما بينهايت هستيد .زيرا هطيچ بطاوري نميتوانطد بينهايطت باشطد.
تمامي باورها محكوم به محدود بطودن هسطتند .بطاور ،نيطاز بطه تعريطف دارد .پطس
محدود خواهد بود .گذشته را فراموش کنيد؛ براي هميشه رفته و فايطدهاي نطدارد
که وقتتان را با آن تلف کنيد .پيوسته گذشته را تكطرار نكنيطد ،زيطرا بطه آينطدهتان
کمكي نخواهد کرد .شما براي آينده به ذهني تازه نياز داريد ،زيرا بحراني که در
پيش است بسيار تازه است و شما به رويكردي کامالد متفاوت نياز داريطد و وقتطي
که بحران در ميگيرد همان چالش ميتواند تبديل بطه يطك عبطور از مطانع شطود.
ولي روبرو شدن با آينده و نابود نشطدن توسطط آن بطه شطهامت ،هوشطمندي و بطه
گرايشهاي تازة ذهن نياز دارد .اگطر بيططرف بمانيطد دوسطتي نخواهيطد داشطت.
بيطرفي در مردم توليد سوءظن ميکند .اين يعني که شما بطا هطيچکس نيسطتيد و
هيچکس نميخواهد با شما باشد .تطرس در ايطن اسطت کطه اگطر شطما از ديگطران
کمك بگيريد ،بار ديگر حقارت شما آشكار ميگردد .ولي شما بايد همه کار را
خودتان انجام دهيد ،حتي اگر همهچيز را خراب کنيد« .مطا بطه کمطك هطيچکس
نياز نداريم»؛ اين نگرشي نفساني است .اگر انسطاني فقيطر باشطد و نتوانطد روتمنطد
شود ،شروع به الف زدن ميکند که «مطن» نميخطواهم روتمنطد شطوم .انگورهطا
ترش هستند چه کسي به خودش زحمت روتمند شطدن را ميدهطد؟ مطن بطه فقطر
خودم خوشبختم ،در فقر چيزي ويژه وجود دارد .در واقع شما چيزي را از دسطت
دادهايد ،من چيزي از دست ندادهام .مذهب واقعي نميتوانطد در آسطمان باشطد و
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نميتواند فقط در زمين باشد .مذهب واقعي هميشه مالقات زمين و آسمان اسطت.
انسان صادق در دسترس است ،او از چيزي نميهراسطد .او همطانطور کطه هسطت
وجود دارد او هرگز به غير از آن تظاهر نميکند  .ولي انساني که تظاهر ميکنطد.
هميشه ترسو است زيرا چهرة او کاذب است .او ميترسد اگر کسي عميقتر نگاه
کند ،نزديك بيايد ،آن وقت آن چهره خواهطد رفطت و واقعيطت نمايطان خواهطد
شد .واقعيت درست برخالف آن چهرة کاذب خواهد بود .شما نبايد با والطدين و
سايرين بجنگيد ،زيرا بيرون و درون مهم نيست .آنها از شما جطدا هسطتند .بيطرون
جدا است و درون نيز جدا است .درون ،تنها بازتطاب بيطرون اسطت .اگطر بطر عليطه
ذهن خودتان شورش کنيد ،اين تنها يك واکنش است و عصيان نيست .واکطنش
از روي خشم است .واکنش خشونتآميز است و در واکنش ،شما از خشم کطور
ميشططويد و همچنططين بططه افططراط کشططيده ميشططويد .پ طس عصططيانگري چيسططت؟
عصططيانگري ادارك خططالص اسططت و عصططيانگري هميشططه شططما را در وسططط نگططه
ميدارد و به شما تعادل ميبخشد .شما نبايد با کسي بجنگيد؛ مراقبهگون باشطيد و
يك روز وقتي که عملكرد شرطي شدگيهايتان را ديديد ،ناگهان به يك تعطادل
خواهيد رسيد .عصيانگر واقعي يك جنگجو نيست؛ او انساني فهيم است؛ او فقطط
در هوشمندي رشد ميکند ،نطه در خشطم و انتقطام .شطما نميتوانيطد بطا خشطمگين
بودن نسبت به گذشتهتان متحطول شطويد .در آن صطورت گذشطته بطر شطما چيطره
خواهد بود ،آنگاه گذشته به صورت مرکزي در شما باقي خواهطد مانطد و نقططة
توجه شما خواهد ماند .شايد به نقطة مقابل کشانده شطويد ولطي هنطوز بطه گذشطته
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وابسته هستيد .مراقب اين باشيد .اين راهِ يك مراقبه کننده و سطالك اسطت .تمطام
شدنها و تمام آرزوها براي آينده ،گسترش نفس هسطتند و اگطر چنطين آرزويطي
داشته باشيد ،تمام زندگيتان را نابود خواهد کرد و عبث خواهد بود .مراقبه گونطه
بشوييد ،بيشتر ساکت و ساکن باشيد؛ بيشتر مهر بورزيد و محبطت بيشطتري داشطته
باشيد .با هستي دوستي کنيد؛ به زنطدگي اعتمطاد کنيطد؛ در لحظطه زنطدگي کنيطد؛
آنگاه هر چه که روي دهد خوب است .آرزوها هميشه شما را به حالت انقبطاض
ذهنطي هططدايت ميکننطد .بيآرزويططي؛ يعنططي آسطودگي را در درونتطان بجوييططد و
چشمهاي را در درونتان بسازييد .وقتتان را با آرزوهاي بيهوده تلطف نكنيطد .ذهطن
ميتواند آرزوهاي بسيار زيبا به شما بدهد ،آرزوهطايي روحطاني ،چنطان کطه شطما
تقريباد فراموش ميکنيد که اينها نيطز آرزو و خواسطته هسطتند و خواسطته ،خواسطته
است .سكوت و سماع هر دو بطه يطك هطدف منتهطي ميشطوند .زيطرا کطه هطدف
درست در وسط است .مثبت يك قطب و منفي قطب ديگر آن است .درسطت در
ميان اين دو است که تحول روي ميدهد .حالتي که انسطان از دنيطا و همطهچيز بطه
فراسو ميرود؛ حالتي که انسان وارد خداوند ميشود و الهي ميگردد .سفر علطم،
بيروني و سفر مذهب ،دروني است .اين دو قطبهطاي مخطالف هسطتند ،همچنطين
مكمل هم نيطز هسطتند .يطك همطاهنگي بطين اضطداد وجطود دارد .درون و بيطرون
دشمنِ هم نيستند ،دوستِ هم هستند .نميتوانند جدا از هطم وجطود داشطته باشطند؛
مانند زن و مرد ،تاريكي و نور ،تابستان و زمستان ،مثبت و منفي همه با هم وجطود
دارند .و براي همين است که جهان هستي در هماهنگي کامل وجود دارد.
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اگر شما واقعاد هوشمند باشيد ميتوانيد بطين ترديطد و توکطل يطك همطاهنگي
ايجاد کنيد و آنگاه است که انسان واقعي برميخيزد .به اين منظور کطه وقتطي بطه
بيرون حرکت ميکنيد ،از ترديد بهعنوان روش خود استفاده کنيد .وقتي به بيرون
ميرويد ،به ترديد اعتماد کنيد ،و وقتي به درون ميرويطد ،ترديطدهايتان را کنطار
بگذاريد .به اعتماد توکل کنيد .اگر اعتماد کنيد ،زبانِ ترديد را فراموش خواهيطد
کرد ،و قادر نيستيد با مشكالت فراواني کطه انسطان بطا آنهطا روبهروسطت دسطت و
پنجه نرم کنيد .اگر شما فقطط از ترديطد اسطتفاده کنيطد ،از نظطر فطنآوري بهتطر و
غنيتر ميشويد ولطي فقطط دنيطاي درون فرامطوش مطيگطردد .آنگطاه شطما روح
نداريد .در هر صورت انسان ناتمام ميماند و بطه تماميطت خطود نميرسطد و تنهطا
انسان کامل است که ميتواند راضي باشد ،در درون و برون غنيتطر باشطد .واقعطاد
شادمان و از بدنش راضي باشد ،روح و احساساتش ارضاء شطده باشطد .ضطدها را
بايد جذب کرد ،نه انكار؛ زيرا هر چه انكار و سطرکوب شطود ،در زمطان خطودش
انتقامش را خواهد گرفت .هستي از طريق اضداد عمل ميکند .چالش در اضطداد
است و به سبب چالش است که حرکت توليد ميشود .به سبب چالش اسطت کطه
شما خفته نميمانيد و بيدار ميگرديد.

www.takbook.com

159

تكنيكهاي موفقيت

فصل ششم:
مرشد

www.takbook.com

261

وقت طرب

اعفماد به مرشد
وقتي به درون سفر ميکنيد ،نخست بطه تطاريكي عظيمطي برميخوريطد ،زيطرا
چشمان شما به نور بيروني عادت کردهاند و نميدانند که چگونه درون را ببيننطد.
شما به تاريكي بيانتهايي سقوط ميکنيد .شما بطه کسطي نيطاز داريطد کطه قطبالد راه
درون را رفته باشد (مرشد) .مرشد؛ يعني اينكه شما بايد با او بسيار صميمي باشيد،
يك رابطه عاشقانه است .زيرا در دنياي درون ،شما آنقدر عميقاد به او نياز داريطد
که تا وقتي با قلب او بسيار نزديك نشويد ،ممكطن نخواهطد بطود کطه در تطاريكي
درون با او همنشين گرديد .بطه صطميميتي عظطيم نيطاز اسطت و صطميمت از عشطق
برميخيزد ،از اعتمطاد .اگطر بطه مرشطد شطك کنيطد ،قطادر نخواهيطد بطود بطه سطفر
خطرناك و پرماجراي درون ادامه دهيطد .تنهطا عشطق او و عشطقي کطه شطما بطه او
داريد شما را زنده نگه ميدارد؛ شما را با اشتياق ميکنطد .در دنيطاي بيطرون خططر
گم شدن وجود ندارد و در هر راهي نشطانهها و نقشطههايي در دسطترس هسطتند و
هميشه ميليونها نفر هستند که به شما کمك کنند .ولي در دنياي دروني ،نقشهاي
وجود ندارد .زيرا ذهنيتها متفاوت است و رشد هر فرد آنقدر منحصطر بطه فطرد
است که نميتوان عالمتهايي بر پا کطرد و هطر فطرد از چنطان مارپيچهطايي گطذر
ميکند که شما نياز به کسي داريد که کطامالد گطوش بطه زنطگ ،هوشطيار و بيطدار
باشد تا بتواند در هر گام به شما کمك کند .در غير اين صورت امكطان دارد کطه
در هر گام که برميداريد گم شطويد و مشطكلتر آنكطه وقتطي دنيطاي بيطرون را از
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دست بدهيد ،تنها خواهيطد مانطد و قطادر نخوانيطد بطود کطه بطين واقعيطت و افسطانه
هيچگونه تفاوتي بگذاريد .مرز بين واقعيت و تخيل از بين رفتن مطيرود .واقعيطت
را چگونه قضاوت ميکنيد؟ اگر ديگران موافق باشند ،شما ميدانيد کطه واقعيطت
است .اگر هيچکس موافق نباشد ،ميدانيد که افسانه بوده .موافقت ديگران آن را
يك واقعيت ميکند ولي در درون ،شما تنها هستيد .کسي نخواهد بود که موافطق
باشد يا نباشد که چه چيز واقعيت است و انسان ميتوانطد بطهسطادگي در تخطيالت
خويش گم شود و اين يعني ديوانگي .خطر سفر دروني همين اسطت و شطما نيطاز
به کسي داريد که هميشطه حضطور داشطته باشطد .آفطرينشِ پلطي چنطان محكطم ،بطا
شخصي که حتي وقتي در مراقبطه تنهطا هسطتيد او آنجطا باشطد .مرشطد فقطط وقتطي
ناپديد ميشود که خداوند بطراي مريطد روي داده باشطد .او شطما را هوشطيار نگطه
ميدارد و نميگذارد که به بيراهه برويد .ميتوانيطد چشطمهايي داشطته باشطيد کطه
تنها ميتوانند بيرون را ببينند .ولي مريد چشطماني را خواهطد داشطت کطه درون را
مينگرد .او گوشهايي مييابد که درون را ميشنود .حواس او دو برابر شطدهاند.
شما فقط با پنج حس زندگي ميکنيد ،مريطد بطا ده حطس زنطدگي ميکنطد .پطنج
حس براي سفر بيرون و پنج حس بطراي سطفر درون .صطوفيان بطه موسطيقي درون
«سماع» ميگويند .وقتي که سطماع شطنيده شطد ،تمطام موسطيقيهاي بيرونطي فقطط
سروصدا است و بطس .شطما رايحطهاي درونطي داريطد .وقتطي آن را ببوييطد ،تمطام
عطرهاي بيروني ديگر عطر نخواهطد بطود .شطكوهي تطازه و در برابطر ايطن شطكوه،
تمامي زيباييهاي بيروني بهنظر بيرنگ ميرسند .وقتطي کطه شطفافيت درونطي را
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بشناسيد ،همهچيز در بيرون آشوب و سردرگم بهنظر ميرسد .آنگاه ديگر مسأله
ترديد وجود نخواهد داشت .تسليم مطلق است .آن وقت مرشد نطداي درون شطما
ميشود ،آنگاه ديگر جدايي وجطود نطدارد .عارفشطدن؛ يعنطي اينكطه در درون
خويش سفر کنيد ،خودتان را بشناسيد تا خداوند را بشناسيد .سالك واقعي کسي
است که براي نبودن گام در راه ميگذارد .از خويشتن سفر ميکند؛ «از خويشتن
رها شويد تا آزاد شويد» .هدف سالك شطناخت نفطس نيسطت ،بلكطه حطل کطردن
نفس است؛ رسيدن به خودشناسي نيست ،بلكه ازبين بردن خطود يطا فنطا اسطت .در
دنياي بيروني شما بايد دفاع کنيد .بقا در اين دنيا يك نطزاع پيوسطته اسطت و شطما
بايد سپرهاي محافک داشته باشيد ،وگرنه مورد بهره کشي قرار ميگيريطد و مطردم
از آسيبپذيري و باز بودن شما سوء استفاده خواهنطد کطرد .ادب؛ يعنطي چگونطه
بودن در کنطار مرشطد ،همچطون يطك غايطب در حضطور مرشطد بطودن ،تطا بتوانطد
هرگوشه و کنار وجودتان را پطر کنطد .چگونطه باشطيد؟ گطويي کطه نيسطتيد! هطيچ
مقاومتي را در برابطر او نداشطته باشطيد ،از خودتطان دفطاع نكنيطد .تطا مرشطد بتوانطد
همچون نور و نسيم و باران در شطما جطاري شطود و بطدون هيچگونطه مقطاومتي از
جانب شما ،در شما نفوذ کند .شما فقط بايد در حالت پذيرندگي باشيد.
هر وقت بتوانيد به شخصي اعتماد کنيد ،شادي عظيمي احساس خواهيد کرد.
دست کم گوشة کطوچكي را از وجطود درونتطان بطهعنطوان معبطدي بطراي اعتمطاد
نگهداري کنيد .اگر نتوانيد اعتماد کنيد ،نخواهيد توانسطت آسطوده باشطيد و اگطر
نتوانيد آسطوده باشطيد ،طعطم زنطدگي را نخواهيطد چشطيد و ايطن راهطي اسطت کطه
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جهنمي براي خودتان خلق ميکند .وقتي مرشد خودش به مريطد چيطزي بگويطد،
شايد انجامش دهد زيرا باور کرده که به او اعتماد دارد .شطايد او ترديطد نكنطد بطا
وجودي که ترديد در اعمطاق ناخودآگطاهش وجطود دارد .خطود حضطور مرشطد،
درونتان را تغيير خواهد داد و خود حضور او کيمياگري اسطت .نطه بطه ايطن سطبب
که اعتماد در شما طلوع کرده ،بلكه فقط به اين دليطل کطه مرشطد حضطور دارد و
بارش پيوستة ارتعاشات او به شطما ايطن تطوهّم را ميدهطد کطه شطما بطه او اعتمطاد
داريد .پس مرشد او را دور ميکند تا او بيشتر عطادي شطود ،بيشطتر واقعطي شطود،
بيشتر مانند خودش شود ،تا تماس با مرشد سست شود و ا ر مرشد کمرنگ شطود
و از بين برود .تمام تالش آن ،اين است که موقعيتي خلق کنند تطا آن موقعيتهطا
بتوانند چيزها را به شما نشان بدهنطد .وقتطي شطما ضطربهاي گطيج کننطده بخوريطد،
طبيعي است که فكر کنيد مرشد در خطا است .اين ناهوشمنديِ کامل است ،زيرا
شايد مرشد عمداد به شما ضربه زده باشد و شطما را گطيج کطرده باشطد .شطايد ايطن
ضربه از نوع درماني آن باشد .مرشدان اين را ميدانستهاند که گاهي يطك ضطربة
واقعي براي انسان بسيار خوب است .ايطن ضطربه شطما را بيطدار ميکنطد ،بطه شطما
کمك ميکند تا سر عقل بياييد و بار ديگر شما را هوشيار ميسازد.
نكته اينجاست که مرشد هيچگاه توضيح نميدهد .مرشد فقط به شما دسطتور
ميدهد و بايد انجام شود .اگر درخواست توضيحات داشته باشطيد ،فرصطت را از
دست دادهايد ،زيرا ميتوان توضيحات را داد ،ولي آنها فقط منطق شما را ارضطاء

www.takbook.com

264

وقت طرب

ميکنند .اگر با منطق ارضطاء شطده کطاري را انجطام دهيطد ،آن وقطت ايطن اعتمطاد
نخواهد بود .اين به رشد اعتماد شما کمك نخواهد کرد.
اعتماد خوب است ،اگر بدون سرکوب کردن ترديدها بيايد .اگر به ترديطدها
قدرت اظهار کامل داده شود و سپس به سطح بيايند و اگر به ترديدهاي شما تمام
فرصتها داده شود و سطپس پيطروز شطود .نطزاع بطين قلطب و ذهطن اسطت .انطرژي
برونفكن و انرژي درونفكن .نزاع بين دم و بازدم و عبطور از ميطان ايطن اغتشطاش
خوب است .شما بايد بجنگيد تا راهتان را از ميان اين آشطفتگي پيطدا کنيطد .اگطر
بتوانيد راهتان را پيدا کنيد ،اگر بتوانيد عبور کنيد و دست نخطورده بيطرون بياييطد،
چيز بسيار با ارزشي بهدست خواهد آمد .شما بايد بسيار بسيار در دسطترس باشطيد
تا بتوانيد نكات را بفهميد ،شما بايد انتظاراتتان را کنار بگذاريد.
اعتماد ،ميداند که چگونه اطاعت کند .اعتمطاد ،تنهطا اطاعطت را ميشناسطد و
توسط اطاعت ،نفس رفته رفته ناپديد ميشود .مسأله بين نفساني بطودن و بطينفس
زيستن است .تمام عملكرد مرشد اين است که به شطما کمطك کنطد کطه چگونطه
همچون يك نفس بميريد و براي اين از انواع راههطا و روشهطا اسطتفاده ميکنطد.
يادتان باشد که خيلطي زود فطرار نكنيطد ،بطه ايطن آزمايشطگاه کيميطاگري فرصطت
بدهيد .در اينجا انواع اغتشاشها و ترديدها آفريده ميشود و عمداد خلق ميشطود.
به شما دستورات مسخره داده ميشود تا اطاعت کنيطد .بطراي حمايطت از نفطس و
انتظاراتتان پيش مرشد نرويد؛ براي مردن برويد.

www.takbook.com

تكنيكهاي موفقيت

115

مرشد يك اسفعار است
واژة «استعاره» زيباست؛ يعني بطه فراسطو و مطاورا رفطتن .مرشطد يطك اسطتعاره
است .او شما را به وراي خويش ميبرد .او فقط يك شروع است ،بودن با مرشطد
چيزي نيست جز انضباطي براي چگونه بودن با خداوند .خداونطد ديطدني نيسطت،
مرشد ديدني است .آسانتر است که از ديدني بياموزيد و سپس به سوي ناديدني
برويد .چنين نيسطت کطه چيطزي بطر شطما تحميطل شطده باشطد .ايطن از درون شطما
برميخيزد .بخشي از عشق و احساس قلبي شما است .شطما نسطبت بطه او احسطاس
خوبي داريد و وقتي او در کنارتان است ،شما بالفاصطله وارد سطكوت ميشطويد،
وارد وقططار ميگردي طد .متانططت عظيمططي در شططما برميخيططزد ،ناگهططان شططما تمططام
نگرانيهايتان را فراموش ميکنيد ،تمطام برنامطههاي گذشطته و آينطده را فرامطوش
ميکنيد .براي چند لحظه به دنياي ديگري منتقل ميشطويد و آهسطته آهسطته ايطن
حالت در شما عميقاد ريشه ميگيرد که ديگر نيازي به حضور مرشد نيست .هرگاه
و هرکجا مرشد را بهياد بياوريد بالفاصله وارد همان فضا و همان حالت ميشويد.
پس رفته رفته ،نيازي بطه يطادآوري مرشطد هطم نيسطت .يطادآوري همچطون نفطس
کشيدنتان خواهد شد ،به شيوهاي ظريف .آنگطاه ديگطر مسطأله رفتطار موقرانطه بطا
مرشد در ميان نيست .شما با هر کس ديگر کطه در ارتبطاط باشطيد ،موقرانطه رفتطار
خواهيد کرد .تمام انگيزه شما بسيار معمولي است .ذهن شما پر از خواسته اسطت.
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شططما ميپنداري طد کططه خواسططتههاي روحططاني داري طد .سططرور ميخواهي طد ،خططدا را
ميخواهيد ،حقيقت را ميطلبيد ولي تمام خواستهايتان دنيايي هستند .آري ،حتي
آرزوي خدا و سرور و حقيقت هم دنيايي هسطتند .اگطر بخواهيطد سطاکت شطويد،
بدون هيچ دليلي ،بدون هيچ خواسته و انگيطزهاي سطالك ميشطويد .مرشطد يطك
استعاره است .دست کم در زندگي يك چيز را بدون هيچگونه انگيزهاي و بطراي
خوشي صرف آن انجام دهيد.

صبر بينهايت
زندگي يك مشكل يا معما نيست که حل شود ،زنطدگي يطك راز اسطت کطه
بايد به آن عشق ورزيد آن راز چيطزي در دوردسطتها نيسطت .راز چيطزي بسطيار
آشكار و در اينك و اينجا قرار دارد .جستجوي شما بايد تا زماني که شطما بطه آن
آزادي مطلق برسيد ادامه داشته باشطد .وقتطي تمطام قيطدهاي وابسطتگي ،مالكيطت،
سلطهجويي و… نابود شدهاند؛ وقتي که ديگر نطه طمعطي باشطد ،نطه شطهوتي ،نطه
خشمي؛ وقتي که هيچچيز باقي نمانده باشد و شما روحي خالص شطده باشطيد آن
وقت شما رسيدهايد .هدف اين است« :رهايي مطلق» .زبان فقط وقتي خوب است
که بخواهيد واقعيتهاي معمولي را بيان کنيد .ولي براي بيان و انتقال مفاهيم واال
و مقدس کامالد ناتوان است .حقيقت مانند پول نيست؛ مانند زيبايي است .هر چطه
افراد بيشتري حقيقت را ببينند ،آشكارتر خواهد بود .هرچه مردم بيشتري حقيقطت
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را داشته باشند ،امكان داشتن آن توسط افراد بيشتري فراهم ميشود .مسطألة طمطع
در کار نيست .حقيقت شيء نيست .حقيقت کااليي خار از شما نيست .حقيقطت
يك تجربه است که در درون شما قرار دارد .آن را ميتوانيد در اعماق وجودتان
احساس کنيد و زندگي کنيطد .حقيقطت را نميتوانيطد مالطك شطويد .ولطي مطردم
بيخبر هستند و اين طمع است و انسان طمع کار نميتوانطد سطالك شطود .مسطأله
اين نيست که مرشد شما را متقاعطد کنطد ،شطما بايطد مرشطد را متقاعطد کنيطد کطه
ارزش داريد که به سلوك مشرف شويد .شما بايد مرشد را متقاعد کنيد که فقط
به سبب اينكه ديگران دربارة خدا صطحبت کردهانطد اينجطا بطه طلطب نيامدهايطد و
يك اشتياق بزرگ دروني در شما برخاسته است .يك تشنگي که شما را مشطتعل
ساخته که «اگر من ندانم که کيستم ،از کجا آمدهام و بطه کجطا مطيروم ،زنطدگي
بيفايططده اسططت» .صططبور از صططبر ميآيططد و يعنططي صططبر بينهايططت .آنططان کططه در
جستجوي حقيقت هستند بايد بينهايت صبور باشطند .صطبر بزرگتطرين ويژگطي
انسان مذهبي است .اگر صبر داشته باشيد ،هيچچيطز ديگطر نيطاز نداريطد .صطبر بطه
خودي خود کافي است .صبر؛ يعني اميد و اعتمطاد ،بيشطتابي و عطدم ناشطكيبايي.
ناشكيبايي فقط نشان ميدهد که شما توکل نداريطد و ميخواهيطد خودتطان را بطر
ارادة خداوند تحميل کنيد .ناشكيبايي؛ يعني که شما همين حاال ميخواهيد .شطما
مايل نيستيد تا خداوند کار خودش را انجام دهد .بيصبري؛ يعني «ارادة من مقدم
بر ارادة تو است» .صبر؛ يعني «مطن ارادهام را تسطليم ارادة تطو کطردهام .بگطذار تطو
ارادة من باشي .هرگاه که من پخته و رسيده شدم ،هر وقت حتي اگطر تطا ابطد هطم
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طول بكشد خوب است من توکل ميکنم .من اميد دارم .من اعتمادم را بطه تطو از
دست نميدهم و شهامتم را از کف نميدهم» .من به رضطاي او راضطي هسطتم ،او
از من مراقبت ميکند پس چرا من نگران باشم؟ انسان مذهبي کسي اسطت کطه بطا
هستي در آسودگي قرار بگيرد؛ کسي که رودخانه را هل نميدهد و بطرعكس در
رودخانه حل ميشود و به رودخانه ميگويد « :هرجا ميروي مرا ببر ،زيرا هرجطا
تو بروي ،هدف آنجاست» .من براي خودم هدف و مقصطدي نطدارم ،مطن هطدفي
شخصي و خصوصي ندارم که آن را بجويم .هر کجطا کطه ايطن هسطتي بينهايطت
برود ،من نيز ميروم .مردم در عجله هستند آنان خداي فطوري ميخواهنطد .ماننطد
قهوة فوري .آنان نميتوانند منتظطر بماننطد .و وقتطي نميتوانيطد صطبر کنيطد ،فقطط
ميگوييد که زياد برايتان مهم نيست .اگر برايتان مهم باشد ميتوانيد صطبر کنيطد.
هرچه بيشتر برايتان اهميت داشته باشد بيشتر ميتوانيد منتظر بمانيد .خداونطد گطل
فصلي نيست؛ درخت سدر لبناني است؛ رشد آن زمطان ميبطرد .بطراي رسطيدن بطه
ابرها زمان الزم است .در واقع ،زمان کافي نيسطت؛ جطاودانگي الزم اسطت ،زمطان
کم ميآورد .اگر نزديك مرشد واقعي برويد او چيزهاي بسياري از شطما خواهطد
خواست .مرشد تقاضاي تسليم کامل دارد و مريد هر چه انسان بزرگتري باشطد،
تقاضاي مرشد نيز بيشتر خواهد بود .مرشد واقعي نيامده تا به شما اطالعات بدهد،
او آمده تا شما را دگرگون سازد .ولي چه کسي مايل است که دگرگطون شطود؟
مردم چيزهايي را ميخواهند بدون اينكه حاضر باشند بهطايش را پرداخطت کننطد.
اطالعات هيچگاه ارضاء کننده نيست .اطالعات همانقدر بيفايده و عبطث اسطت
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که شما به شخصي گرسنه در مورد نطان توضطيح بدهيطد .ميتوانيطد سطاعتها در
مورد نان با او بحث کنيد .ولي اين مباحثات بزرگ ،گرسنگي را فطرو نمينشطاند.
صحبت دربارة چراغ ،نور نخواهد آفريد .حقيقت را فقط وقتي مطيتطوان بطه شطما
گفت که شما آمادة آن باشيد .حقيقت را فقط وقتي ميتوان به شما داد کطه شطما
لياقت و ارزش آن را داشته باشيد .حقيقت را وقتي ميتوانم منتقل کطرد کطه شطما
پذيراي آن باشيد حتي يك لحظه قبل از آن امكانپذير نيست .وقتي شطما رسطيده،
پخته ،بالا و آمطاده باشطيد ،حتطي يطك لحظطه نيطز فروگطذار نميشطود .بالفاصطله
حقيقت از آنِ شما است .منظور از تنطاق

چيسطت؟ انسطان واقعطي و بطا معرفطت،

شخصيت برنامهريزي شده ندارد .او به روشي از پيش آماده زندگي نمطيکنطد .او
قابل پيشبيني نيست .او هر لحظه به گونهاي تازه واکطنش نشطان ميدهطد .صطادق
است؛ با خويش يگانه است؛ و چيزها بر او تحميل نشده است .او اينهطا را تمطرين
نكرده .فقط کوشش کرده که بيشتر و بيشتر هوشيار و آگاه باشد .و زرهپوشي بطه
نام «شخصيت» با خودش حمل نميکند .او پيوسته آزاد است .دنيطاي بطدون چيطزِ
خودِ حقيقي کامالد متفاوت است ،نه تنها کامالد بطا خطودِ کطاذب تطو تفطاوت دارد،
بلكه درست نقطة مقابل آن است .شما نميتوانيد توسط خودِ کاذب ،مفهطومي از
خود حقيقي داشته باشيد .براي آشكار شدن و بودن خطودِ حقيقطي ،خطودِ کطاذب
بايد متوقف شود .خودِ غيرحقيقي بايد مطلقاد نباشد .هر بيطان مثبتطي مجبطور اسطت
که محدود باشد .مثبت؛ يعني تعريف شده .تنها منفي است کطه ميتوانطد تعريطف
شود ،تنها منفي است کطه محطدود نيسطت .مثبطت بالفاصطله بطه يطك چيطز تبطديل
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ميشود و شما يك چيز نيستيد .شطما يطك بيچيطزي هسطتيد .انسطان هطيچ اسطت؛
بهدليل اينكه هيچکس را واقعاد نميتوان به سططح شطيء تنطزل داد .مطردم از عشطق
ورزيدن باز ايستادهاند و شروع به عشقبازي با اشياء کردهاند .ايطن ططوري امنتطر
است .خودتان را تماشا کنيد .آيا عاشق اشياء نيستيد؟ اگر باشطيد؛ يعنطي کطه شطما
کامالد فراموش کردهايد که کيستيد و کامال يادتان رفته که خداوند همچون يطك
حضور در هستي وجود دارد .و شما هرگز قادر نخواهيد بود با او متصطل و يگانطه
شويد و اگر نمادي درست انتخاب نكنيد ،آنگطاه زنطدگيتان اهريمنطي شطده و از
هم خواهد پاشيد .زندگيتان مجموعهاي گسسته و در هم ريخته خواهد شد و ايطن
زندگي رنگ بيتفاوتي و خونسردي به خود ميگيطرد .چنطين انسطاني خطودش را
کشانکشان در زندگي حمل ميکند .او کسل است و زنطدگي ناشطاد و مطردهاي
دارد .زندگيِ او نميتواند شعر داشته باشد ،شكوه و شادي در زنطدگي او نيسطت؛
چيططزي نيسططت تططا بططرايش شططاد باشططند .پططس يططك نمططاد درسططت انتخططاب کنيططد و
بيخودي بسيار بهتر از خود است .وقتي خداوند سخن ميگويد ،آنگاه نيازي به
تالش نيست .آنگاه انشاي عمدي ،شعر يطا نقاشطي وجطود نطدارد .آنگطاه نطوعي
سرمستي وجود دارد .انسان در خداوند غرقه گشته و شكوفا ميگردد .هنطر بطه دو
بخش تقسيم شده :يكي هنر عيني و ديگري هنر ذهني .هنر عيني هنري اسطت کطه
از انساني که واصل شده تراوش ميکند و هنر ذهني تنها توهّم و روياگونه است.
وقتي که شعر بازتاب تصوير خداوند باشد ،آن وقت شما يك ريشه هستيد .يطك
بيننده و يك شاعر واقعي هستيد .شعر ،همان بازتاب شما است .اگر شما خودتطان
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زياد وجود داشته باشيد ،آن وقت نفْطس شطما در شطعر بازتطاب خواهطد داشطت و
آنگاه آن شعر هيچچيز جز تزييني براي نفْس نخواهد بود .ولي اگر شما در ميان
نباشيد ،آنگاه خداوند بازتاب دارد و آن شعر چيزي مقدس خواهد بود.
ديوانگي
دو نوع ديوانگي وجود دارد :نوع نخست ديوانگي که روانشناسي معاصطر از
آن آگاه است و سقوط کردن بطه زيطر ذهطن منطقطي اسطت .وقتطي کطه نتوانيطد بطا
واقعيتها کنار بياييد ،وقتي که بار واقعيتها بسيار باشد ،وقتي که باري غير قابطل
تحمل شود؛ ديوانگي راهي است براي گريز به دنياي ذهنطي خودتطان ،تطا بتوانيطد
واقعيتهايي را که در بيرون است ،فراموش کنيد .شما حتي با چشماني بطاز رويطا
ميبينيد ،تا اين گونه بتوانيد از واقعيتهايي کطه بسطيار سطنگين و غيرقابطل تحمطل
شده پرهيز کنيد ،اين يك نوع فرار است .ولي نوع ديگري از ديوانگي هم وجود
دارد .نوع اول در زير ذهن عقالني بود و اين نوع ديگر در باالي آن قطرار دارد و
به سمت باال ميرود .در هر دو مورد ذهن عقالني از دسطت رفتطه اسطت .در نطوع
اول شما ناهوشيار ميگرديد و در نوع دوم شما به سمت فراآگاهي ميرويطد .در
يكي کامالد ناهوشيار ميگرديد و نطوعي تماميطت در شطما برميخيطزد .او دو نفطر
نيست؛ او کامال يگانه اسطت .دوگطانگي در او از بطين رفتطه اسطت .و همچنطين در
انسان ديوانه نوعي معصوميت خواهي يافت .درواقع چون نتوانسته حيلطهگر شطود،
ديوانه گشته است .شما در انسان ديوانه نوعي سادگي و خلطوص خواهيطد يافطت.
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آنان در توهّمات خود يكپارچه هستند ،ولي يكي هستند .تمام ديوانگان متعصطب
و تمام متعصبين ديوانه هستند .انسان متعصب شخصي است کطه بطاور دارد« :فقطط
من درست ميگويم ،و همه در اشتباه هستند» و باور دارد که «هر کطس بطه آنچطه
که من باور دارم معتقد باشد ،حطق دارد و هطرکس ميپنطدارد کطه مطن در اشطتباه
هستم ،باطل است» و امكان هيچگونه ارتباطي با يك انسان متعصب وجود ندارد.
او فقط دو گونه فكر ميکند .شما يا دوست هستيد و يا دشمن .هر کس ماننطد او
فكر کند ،دوست است و هرکس مانند او باور نداشته باشد ،دشمن است .در نوع
ديگر ديوانگي ،انسان به وراي برهان و دليل ميرود؛ او کامالد هوشيار و فراآگطاه
ميگردد .در نوع اول ديوانگي ،آن يك قسمت که آگاه بود در نوع اول قسمتي
که ناآگاه بود حل ميگردد .در نوع دوم ،آن قسمت که ناآگاه بود شروع به بطاال
آمدن ميکند و تمام وجود ،وارد نور ميشود و روي سططح آن ميآيطد .تمطامي
ذهن هوشيار و آگاه ميگردد و اين ديوانگي ،زيبايي بسيار دارد ،زيطرا هطر آنچطه
که زيباست از درون همين ديوانگي زاده ميشود و هر آنچه که شاعرانه اسطت از
ميان اين جنون جاري است ،بزرگترين تجربههاي زندگي ،عظيمترين شطعف و
شور زندگي از اين ديوانگي زده ميشوند.
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ذكر چيست؟
مراد از تذکر در اين ميان با اذکار رسيدن است و فرق ميان تفكر و تطذکر آن
است که تفكر جستن و تذکر يافتن است .تذکر به گطوش و چشطم و زبطان تعلطق
ميگيرد؛ بدينگونه که به گوشِ ترس نداي وعيد شنيده شود و به چشمِ رجطا بطه
منادي نداي او نگريسته شود و به زبان نيازمنطدي ،منطت او اجابطت گطردد .مطوارد
شمول تذکر تطرس فطروغ و سطنن و جعطد وقطت اسطت و رجطا بطه ايطن سطه تعلطق
ميگيرد :توبه کوشيده ،وجد بيسرانجام و تأسف بطر وقطت شطوريده و تطذکر بطه
توبه کوشيده و شفاعت نوشيده و رحمت يافته و تذکر نياز به مناجطات پوشطيده و
آشنايي ازلي ،شادي آشكار و دلي گشاده دارد.

اقسام ذكر
 .1ذکري که در زبان است و دل از آن غافل باشد( .ذکر ستمگران)
 .2ذکري که به زبان ياد گردد و دل حاضر نباشد( .ذکر مزدوران که هطدف
فقط واب است).
 .3ذکري که با حضور دل و زبان خاموش ،باشد( .ذکر عارفان)
ذکر از فكر تمامتر است؛ زيرا فكر صطفت خلطق و ذکطر صطفت حطق اسطت.
خداوند فرمود« :من چيزها را جفت آفريدم که دليل يكتايي من باشد».
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گويند مردي را در بهشت بطه بطاالترين درجطه رسطاندند .دليطل را از خداونطد
پرسيد که اين منزلت چيست؟ فرمودنطد« :از دعطاي فرزنطدت».پيطر طريقطت شطيخ
انصاري گفت« :من چه دانستم که مادرِ شادي غم اسطت و در زيطر ناکطامي هطزار
گنج؟ من چه دانستم که آرزو ،بريد وصال است و در سطاية ابطر هسطتي ،نوميطدي
محال .من چه دانستم که خداوند چنان بنده نواز است و دوستان را بر او چنين ناز
است؟ من چه دانستم که آنچطه ميجطويم ميطان روح اسطت و عطزّ وصطال تطو مطرا
فتوح؟».
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مراحل سلوك
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به نقل از خواجه عبداهلل انصاري هفت وادي عشق به شرح زير
است:
 -1طلب
طلب که جستن و کوشيدن معني ميشود سه گونه دارد« :طلب آزادي ،طلب
واب و طلب حق تعالي» .طلب آزادي از درد ،قطعيت است و از خجلت عتاب و
از ذلّ حجاب و اين طلب مفتقران است؛ اما طلب واب ،طلب بهشطت و شطفاعت
و عفو و خوشنودي است و اين طلطب مجتهطدان اسطت .طلطب حطقتعطالي کطاري
عظيم است و آن جز ترك دنيا و آخرت نيست .عزّت طالبان حق از آن است که
همه چيز را جز حق پيش ميجويند و پس مييابند ،اما اينان حق را اول مطييابنطد
و پس ميجويند؛ يعني اينكه يكسره بايد يار را بجوييطد و هرچطه پطيش آمطد چطه
خوش و چه بد همه را بايد نيك شماريد و خدا را طلب کنيطد .شطوق و شطور در
طلب ،در تكاپو ،در کوشش و در ذهن است .ايستادن چه سطرانجامي جطز مطرگ
دارد .طالب نيز بايد نهر باشد از ميان سنگها ،درهها و خارها بگذرد نعره سردهد
تا به يار برسد و آرام گيرد.
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 -2عشق
عشق بُراق سالكان و مرکطب رونطدگان اسطت و هرچطه عقطل بطه پنجطاه سطال
اندوخته باشد عشق در يكدم آن جمله را بسوزاند .عشق حقيقي و عشق مجطازي
چنين است که عشق حقيقي آنچنان که حقِ عشق اسطت نميتطوان نوشطت؛ زيطرا
مردم نميتوانند فهم آن کنند و کفر داننطد امطا از عشطق مجطازي بطدان کطه عشطق
مجازي سه مرتبه دارد :اول چنان باشد که عاشق همه روز در يطاد معشطوق بطود و
مجاور کوي معشوق باشد و خانه معشوق را قبله خود سازد و همه روز گرد خانطه
معشوق طواف کند و در ديوار معشطوق نگطاه کنطد کطه جمطال معشطوق را از دور
ببيند ،تا از ديدار معشوق راحتي به دل مجروح وي رسد.
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چكار آيد دل
عشق سخت آتشزا است .عاشق بايد بسطوزد و بسطوزاند .بطه هسطتي و نيسطتي
نيانديشد .به فكر فردا نباشد و جز دوست (خدا) چيز ديگري نبيند.
عشق يعني اينكه شما آماده باشيد جانتان را براي عشقتان بدهيد (قبل از مردن
بميريد) زيرا مردن در عشق؛ يعني فراتر رفتن از مرگ .انسان بايد در چنان عشقي
بسر برد که آماده باشد همهچيز را به مخاطره افكند .عشطق و نفطس نميتواننطد بطا
هم باشند؛ مثطل خورشطيد و مطاه (نطور و تطاريكي) .اگطر از نفطس حمايطت کنيطد،
مجبوريد که در بيعشقي سر کنيد و برعكس اگر نفس دور انداخته شود ،عشطق
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از همه جوانب فرا ميرسد .نفْس انسان بهگونهاي است که نميتواند اعتراف کند
که احمق بوده است .وقتي شما شروع بهگردآوري دانش ميکنيد راضطي و شطاد
هستيد و فخر ميفروشيد و ميپنداريد که ميدانيد و بسيار نفساني ميگرديطد .در
واقع شما هيچ نميدانيد ولي دانشي که جمع کردهايد به شطما يطك تطأ ير کطاذب
ميدهد ،گويي که ميدانيد و شروع بطه تظطاهر کطردن ،نخسطت بطراي ديگطران و
سپس براي خودتان ميکنيد .وقتي ديگران فكر کنند که شطما ميدانيطد ،باورتطان
ميشود .عشق دردناك است زيرا انسان را دگرگون ميسازد .ذهن در امور تطازه
کططامالد نططاتوان و ترسطان اسططت .بططا تططرك دنيططاي کهنططة راحططت و امططن ،درد آغططاز
ميگردد .شما بدون رفتن در درون رنج نميتوانيد به شعف دستيابيطد .بسطياري
از انسانها نيز در رنج هستند ،ولي رنجشان عبث اسطت .زيطرا درد کشطيدن بطدون
عشق ،يك اتالف وقت است و بالعكس رنج کشيدن در عشطق ،سطازنده اسطت و
شما را به سطوح باالترِ معرفت ،خواهطد بطرد .بطراي خودشناسطي ،عشطقي اساسطي
الزم است تا ديگري را در عشقي عميق و شطديد و در شطعفي کامطل بشناسطيم تطا
آينهاي براي بازتاب وجود خطويش داشطته باشطيم .عشطق؛ يعنطي شطما بطاز باشطيد،
آسيبپذير باشيد ،حصارها و زرهپوشها را بيندازيد .درآمطدن از حالطت دفطاعي،
خطرناك زندگي کنيد و از خود شيفتگي و از دنياي بسته خويش بيرون بياييطد و
اين يعني شخص وجود ندارد .عشق؛ يعني ديگران ميتوانند شما را انكار کننطد؛
ميتوانند شما را آزرده کنند و شما بايد اين چالشها را بپذيريد تا رشطدي کامطل
داشته باشيد .نخستين گام عشق يعني هماهنگ بودن بطا تمطام انسطانها ،حيوانطات،
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پرندگان ،درختان ،اشياء و انتهاي آن پروردگار .کساني کطه ميگوينطد :زنطدگي
بيمعني است؛ کساني هستند که عشق را نشناختهاند.
 -3معرفت
شناخت بر سطه درجطه اسطت :شطناخت هسطتي و يكتطايي ،شطناخت توانطايي و
دانايي و مهرباني و شناخت نيكوکطاري و دوسطتداري و نيكطويي .معرفطت ،اول
بناي اسالم است و دوم بناي ايمان و سوم بنطاي اخطالص .راه رسطيدن بطه معرفطت
اول ،ديدار تدبير صانع است در گشاد و بنطد صطنايع .راه رسطيدن بطه معرفطت دوم
ديدار حكمت صانع است در خود؛ راه رسيدن به معرفت سوم ديدار لطف مطولي
است .در شناخت کارها و در گذشتن جرمهطا و ايطن بطاب آخطر ميطدان عارفطان،
کيمياي محبّان ،طريق خاصگان ،دلآرايي و شاديافطزاي و مهرگشاسطت .در راه
معرفت راه يكي نيست ولي همة راهها بهيكديگر ختم ميشطوند و آنجطا شطناختن
خداوند است .کسي که در راه معرفت پاي بگذارد با کوشش ميتواند بهروشطني
برسد و آنگاه جايگاه خود را ببيند .معرفت حق ،نردبان رسيدن به سطيمرغ اسطت
و بايد باال رفتن از اين نردبان را بياموزيم .اين وادي بيپايان است زيرا تشطنهاي و
هرچه خدا را بيشتر شناسيد تشنهتر خواهيد شطد .آنكطه معرفطت ،دلطش را روشطن
ساخت ،شاد و سرمست ميشود و آنكه معرفت دلش را روشن نكرد دنيطا بطرايش
ماتمكده خواهد شد .عارف ميگويد :معرفت راهي اسطت کطه مطا را بطه حقيقطت
رهنمون ميشود و براي وصطول بطه آن حطواس پنجگانطه ضطرورت نطدارد؛ يعنطي
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انسان ميتواند به مقامي برسد که نه با چشمِ سر بلكه با چشمِ باطن به حقايق آگاه
شود .معرفت مثل سايرعلوم آموختني نيست بلكه شدني است .شايد بشطود گفطت
که عرفان مثل هنر است.
«آنكه ميخواهد مكتب معرفت را طي کند بايد خود را عوض کند».
سِير ،در راه عرفان درجات دارد .سير در راه عرفان مثل نردباني اسطت کطه بطه
ديوار بلندي تكيه داده شده باشد .و در ايطن ديطوار از کطف زمطين تطا زيطر سطقف
پنجرههايي يكي بعد از ديگري باز کرده باشند .وقتي در روي زمطين هسطتيد و از
پنجطره اول نگطاه ميکنيطد منططاظري را ميبينيطد کطه از آنجططا بعضطي اشطياء عططادي
محسططوس و بعضططي چيزهططاي تططازه ميبينيطد و چططون بططه پلططههاي بططاالتر رفتيطد بططا
پنجرهايي ديگر روبرو ميشويد .هطر يطك بطدايعي شطگفت انگيطز بطه شطما ارائطه
ميکنند که ديگر ربطي بطه محسوسطات عطادي ندارنطد .ايطن همطان مراتطب عطالم
اشراق است .اما در راه عملي براي سير بطه سطوي تكامطل ،شطاگرد بايطد بطهعنطوان
تمرين از بهکار بردن ضمير اول شخص احتطراز کنطد و واژههطاي «مطن و مطنم» را
بهکار نبرد .شخصيت ساخته انسان است و معرفت امري الهي است .انسان آگاه با
معرفت خويش زندگي ميکند و معرفت او ،شخصيت اوسطت .اگطر شخصطي بطه
شما توهين کرد ،انسان باشخصيت پاسخي آماده دارد .انسان با معرفت پاسطخهاي
آماده و ازپيش تعيين شده نطدارد .او معرفطت دارد و کيفيتطي آينطهگطون در خطود
دارد .رفتططار او بططراسططاس هوشططياري آن لحظطة او خواهططد بططود .رفتططار او براسططاس
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گذشته ،حافظطهاش و از ذهطنش نميآيطد .رفتطار او در لحظطة حطال اسطت و تطازه
خواهد بود .رفتار او زيبايي دارد و موقّرانه است .نياز لحظه ،هرچيز که باشد شطما
آن را در خودتان خواهيد داشت ،ولي انسان باشخصيت زشت اسطت .در گذشطته
و در عادات خود زندگي ميکند.
 -4اسفغنا
استغنا؛ به معني بينيازي آمدهاست .چاههطاي خودخطواهي و خودپسطندي در
وادي استغنا زياد است که انسانها را به کام خود ميکشاند .از سر هر چيزي کطه
خواستيد بايد بگذريد و پاي بر فرق نياز گذاريد و چهره به درگطاه چطارهسطاز بطه
خاك بماليد.
 -5وادي توحيد
توحيد ،يكتا گفتن و يكتا دانستن و يكتا ديدن است .اما يكتا گفتن ،سطرّ همطه
عِلم است و نور همه معرفت و مبناي دين و حاجز ميطان دشطمن و دوسطت اسطت.
شهادت ،علم است و اخالص بناي آن و وفا شرط آن و گفتار توحيطد را و ظطاهر
و باطن آن را سه وصف است :اول گواهي دادن اهلل را تعالي به يگطانگي در ذات
و پاکي از جفت؛ دوم گواهي دادن اهلل را به يگانگي در صفتها که در آن شطبيه
و شباهتي ندارد و سوم گواهي دادن اهلل به يگانگي به نامهاي حقيقي ازلي که آن
نامها وي را سزاست و ديگران را سزاوار نيست و اما يكتطا ديطدن در اقطرار اسطت
که کس را جز وي آن علم و حكمت نيست .سرزمين برهنگي و يگانهبيني است.
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در اين وادي ميبايست جز حطق نبينيطد و جطز رضطاي حطق چيطزي طلطب نكنيطد.
توحيد درك عارف است از وجدانيت ذات باري .من دراينباره هيچ نمطيگطويم
چون نه موضوع گفتن است و نه موضوع نوشتن .عارف وقتي به جايي رسطيد کطه
موت ارادي را درك کرد و به مقام بقاء بعد از فنا رسيد ،خطودش معنطي توحيطد،
اتحاد و وحدت را درك خواهد کرد.
از کجا بدانيم که به خدا نزديكترشدهايم؟ هرچه بطه خطدا نزديطكتر شطويم
نسططبت بططه بططرآوردن نيازهططاي اطرافيانمططان مهربططانتر و بططا حساسططيت بيشططتر عمططل
ميکنيم .هر اتفاقي که براي ما ميافتطد بطه نوبطة خطود يطك رحمطت اسطت .زيطرا
خداوند همه عشق است .او همه عقل است .او مهربانتر از آن است که تنبيه کنطد
و عاقلتر از آن که اشتباه کند .او بهخاطر خود ما است که از ما مواظبت ميکنطد
و هيچچيزي بياشارة او اتفاق نميافتد .پس ،بياييد تا هر کجا کطه خداونطد مطا را
ميبرد برويم و هرکجا ما را نگه داشت بمانيم .بايد همواره بهياد داشته باشيم کطه
همهچيز خوب است و همهچيز خطوب بطوده اسطت و صدسطال ديگطر هطم خطوب
خواهد بود .وقتي که مشكل خاصي براي مدتي آزارتان ميدهد و کطاري هطم از
دستتان برنميآيد ،آن را به خدا واگذار کنيد .يك نفَس عميق بكشيد و بگوييطد:
«خدايا راضيام به رضطاي تطو .»..و چطه زود ميبينيطد کطه راهحلطي جلطوي پايتطان
گذاشته ميشود .آيا خدا از ما ميخواهد که عمل بخصوصي را انجام دهطيم و يطا
عاشقش باشيم؟ آنچه خدا ميخواهد اين است که به عشقش «عمل کنيم» .عشق،
کليد شناخت خداست .هيچکس با کوشش خود به روشنايي نميرسد .روشطنايي
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تنها از طريق لطف خدا به انسان عطا ميشود .البته براي رسيدن به روشطنايي بايطد
بكوشيم .ولي بايد مانند برزگري باشيم که زمين را شخم ميزند و دانه ميپاشطد؛
در پايان دست را به آسمان مينمايد و از خدا طلب باران ميکند .خيليها هستند
که با تمام وجودشان سعي ميکنند به ديگران بفهماننطد کطه دينشطان از دينهطاي
ديگر برتر است؛ حتي جان خود را فدا ميکنند .امطا در ايطن ميطان تعطداد انطدکي
هستند که براساس تعاليم دينشان زندگي ميکنند.
 -6حيرت
حيرت آن است که ظاهر از اغراض دنيوي برهنه و در باطن -نه در اين جهان
و نه در آن جهان -چيزي از خدا طلب نكند .عارف بايد از اشكال و امثطال خطود
فرد گردد .در اين وادي عدد و شماره از ميان برخيزد ،همه يكطي شطود و در ايطن
يك نيز عدد بگنجد و به حق يگانه و يكتا شود .انسان سالك بايد در راه توحيطد،
همه جا را خطدا ببينطد و خطود را از گناهكطار و گناههطاي زشطت بطاز دارد و همطة
بديها را کنار بگذارد.
اگر من و تو از ميان برخاست و هردو يكي شد؛ وادي پنجم با پيطروزي پايطان
ميپذيرد .در وادي حيرت رهرواني کطه بطه اينجطا ميرسطند ،جطز حسطرت و درد
بهرهاي ندارند و نيك را از بد نشناسند .شب و روز ندانند ،هست و نيستي ندارند،
مردم نشناسطند ،خطدا و بطت را از هطم تشطخيص نميدهنطد .سطرزمين فراموشطي و
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گنگي و بيهوشي است .هر که در اين وادي پا ميگذارد گطم ميشطود و کسطي
که گم نشود ،آسوده نيز نگردد .هرکه گم شود در اين گمگشتگي ناخوانطدنيها
را بخواند و به رازها دست يابد .اما تنها مردان پردل و گذشت ميتواننطد ايطن راه
را بپيمايند .آنكه پاك است به اين وادي خواهد رسيد .تا کسطي تطن و جطانش بطه
آتش عشق نگدازد از وادي فقر و فنا گذر نتواند کرد و تا کسطي از خطود بيخبطر
نشود به اسرار دست نخواهد يافت و از رازها آگاه نخواهد شد.
هفت شهر عشق را عطارگشت

ما هنوز اندر خم يك کوچهايم

 -7فقر و فنا
دل از جان پرسيد :وفا چيست؟ گفت :عهد دوستي را در جان بسطتن .پرسطيد:
فنا و بقاء چيست؟ گفت« :فنا ،از خودي خود برستن و بقا ،به حق پيوستن است».
آنها که زکات دادند گويند :بارخدايا به آنچه ما داديم از ما راضي و خشطنود
هستي؟ ولي آنها که تمام مال را دادند خداوند به آنطان گويطد :از ايطن انفطاق کطه
کردي از ما راضي هستي؟

www.takbook.com

تكنيكهاي موفقيت

115

فنا نيستي است و آن نيست گشتن ،سه چيز است در سطه چيطز .نيسطت گشطتن
جستن در يافته ،شطناختن در شطناخته ،نيسطت گشطتن در ديطده .هرچطه جطز از وي
است؛ درميان سه چيز است :نابودي ،گم شدن امروزي و نيست شدن فردا .فقري
سختتر از ناداني و روتي بطاالتر از خردمنطدي نيسطت .و عبطادتي برتطر از تفكطر
نباشد .از لقمان پرسيدند :حكمت از که آموختي؛ گفت :از نابينايان که تا جاي پا
ندانند پاي ننهند.
حضرت عيسي فرمود« :نميتوانم آدم نادان را دانا کنم ،زيطرا خشطم خطدا بطر
آدم نادان فرود آمد و به هيچچيزعال نميشود من از آدم نادان گريزان هستم».
چهار چيز براي هر مرد عاقل و روشنبين الزم است:
 -1گوش سپردن به علم.
 -2حفک علم.
 -3نشر علم.
 -4عمل به آن علم.
اول علم ،شناختن خداست و پايان علم واگذاشتن کارها است به او.
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خواب عالم ،بهتر از عبادت نادان است .اگر انسان مطيع و فرمانبردار خداونطد
باشد و در پي طلب علم برود وعمل به آن گفتهها بكند به جايي ميرسد که مقام
او از ملك هم باالتر ميرود.
هر انديشه و گفتار و کردار نيك نتيجه علم و معرفت اسطت و همطة انديشطه و
گفتار و کردار زشت نتيجة ناداني است.
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طريقۀ سير و سلوك انسان از نظرخواجه نصيرالدين طوسي:
خدا وقتي سطعادتِ ايمطان بطه کسطي عططا بكنطد ،همطه چيطز بطر او داده اسطت.
روتمنداني هستند که چون ايمان ندارند ،فقيرترين و بيچارهترين مردمند .کسي
که ايمان دارد در دنيا و آخرت هميشه شاد و خرم است؛ چطون ايمطان چيزيسطت
که نه زوال دارد نه تمام ميشود و نه فاني ميشود ،زيرا ارتباط مستقيم با حضرت
دوست دارد .در صورتيکه ماديات هرچه داشطته باشطد روزي فطاني اسطت ،پطس
بيارزش است .ايمان حالّلِ مشكالت دنيا و آخرت است .به شرطي که هطيچگطاه
شك و ترديد در آن نيايد و با کمال اطمينطان و اسطتقامت باشطد ،هرچيطزي پطيش
بيايد تجربه و فلسفه و علتش هم همراهش هست و به او الهطام مطيشطود کطه ايطن
چيز که پيش آمد علتش چه بوده .چهطار عامطل بطراي تقويطت ايمطان الزم اسطت:
بات ،نيت ،صدق و اخالص.

آغاز مقامات
توبه:
مهمترين مقامات صاحبان طريقت توبه است .اهميت آن از اين رو نيست کطه
نخستين گام سالك در سير طريقت با توبه شروع ميشود و يطا در مرتبطه آغطازين
مقامات قرار دارد ،بلكه از آن رو اهميت دارد که در سراسر منازل راه ،توبه رفيق
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سالك است و از اين جهت گفتهاند« :ورود به هر مقام با توبطه و خطرو از آن بطا
توبه است» .توبه به معناي بازگشت به سمت خدا و نشطان دهنطدة عاصطي بطودن از
اعمال خويش و رغبت و طلب بهسمت خداست .يكطي خطود را بطه کطردار خطود
ناجي ديدن و يكي خود را مستحق آمرزش ديدن و ديگر اصطرار آرام گطرفتن از
منيتها و کجرويها است و فهم اينكه بداند به خطا رفتطه و مطيبايسطت اسطتغفار
کند و منتظر بخشش الهي باشد.

ورع:
ورع ،پرهيز ديدن از ناپسند و از افزوني و از خاطرهها شوريده .ورع از ناپسند
به سه چيز توان داشتن :اول دريطا داشطتن خطود را از نكطوهش؛ ديطن خطود را از
کاهش و دل خود را از آاليش و ورع از افزوني به پنج بيم توان :اول بطيم درازي
حساب و شماتت ،ورع از خاطرههاي شوريده ،خواندن قرآن ،زيطارت گورسطتان
و تفكر در حكمت و حكيمان است.
زهد:
زهد در سه چيز است :اول در دنيا؛ ديگر در خلق و سوم در خود .نشان زهطد
در دنيا سه چيز است :ياد مرگ و قناعت و قوت و صحبت و دستگيري از فقيران
و مستمندان .زهد شامل اين سه مورد ميشود :دنيا ،خلق و خطود خويشطتن اسطت.
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زاهد اين جهان کسي است که دولت اين جهان را از دشمن خطود دريطا نطدارد و
هرکه آزرم خلق وي را به مداهنه حق وادار نكند در مردم زاهد است و هرکه بطه
چشم پسندد در خود ننگرد ،زاهد در خود است؛ يعني زهد در دنيا جز با پاشطيدن
نعمت در دنيا بر خصم و زهد در خلق جز با عدم مداهنه در حطق بطا خلطق و زهطد
در خود جز با چشم ناپسندي در خود ديدن درست نميشود و اين معني زهطد را
در حوزه بسيار متفاوتتر با تعريف معمول آن ميگستراند و براي رسيدن به ايطن
زهد از توبه تا زهد يازده منزل قرار دارد.

فقر:
در ميدان فقر از سه گونه آن سخن ميرود :فقطر اضططرار ،فقطر اختيطار و فقطر
تحقيق.
فقر اضطرار شامل :کفّاره ،عقوبت و قطعيت ميشود و هرکدام نشانهاي دارد.
فقر اضطرار ،صبر است و نشطان عقوبطت ضطيق و نشطان قطعيطت ِشطكوه و سطختي
است .فقر اختيار ،شامل درجه قربت و کرامت مطيشطود کطه در مرتبطه ،قناعطت و
قربت با رضا و کرامت بطا ايثطار مطرتبط اسطت .فقطر تحقيطق نيطز سطه نشطانه دارد و
باريكترين نوع فقر همين است .زيرا حطک را در آن راه نيسطت و عصطمت بطدان
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راهي ندارد و نعمت بيرون از شمار است و شكر به سزاي نعمت فراتطر از طاعطت
است.
صبر:
صبر را بر سه رکن قائل شدهاند :يكي بر بال آن است و ديگري بر معصطيت و
بر طاعت .صبر بر بال به دوستداري توان و از آن سه چيز زايد .يك بينايي دل و
علم و نور فراست و صبر از معصيت به ترس و توان و از آن سه چيطز زايطد :الهطام
دعا و قبول دلها و نور عصمت و صبر بر طاعطت بطه اميطد تطوان ،از آن سطه چيطز
زايد .بازداشت بالها و روزي پيوسته و گراييدن به نيكان.
رضا:
رضا خوشنودي است و بسندکاري و آن سه چيز است :دين وي چنانكطه وي
نهاد بدان بسنده دهد ،قسم که تو را و ديگران را بخشيدند بدان بسطنده دهطد و بطه
موالي خويش بهجاي هرچه از اوست بسطند دهطي و بسطنديدن ديطن وي چنانكطه
وي نهاد از تكليف و از بدعت و از وسواس آزادي است و پسنديدن قسطمت وي
از حيلت و حسطد و از ضطجرت آزادي اسطت و پسطنديدن بطه مطوالي خطويش از
هرچه جز از وي از عاليق و عوايق و از دو کون آزادي است.
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رضا و تسليم هر دو به اين معني است که در مقابل خداوند ملطول نشطويم .در
اين بحث عرفا مطالب بسياري نوشتهاند .بعضي رضا را بر تسليم و برخي تسليم را
بر رضا مقدم دانستهاند.
توکل:
توکل ،قنطره يقين و عماد ايمان است و محك اخالص است .توکطل بطر سطه
درجه است :يك درجه بر تجربه است و يكي بر ضرورت و ديگري بطر حقيقطت
است .تجربي آن است که ميکوشد و ميسازد و ضرورتي آن است که ميدانطد
که به دست ديگر کس چيزي نيست و از حيلت سطود نيسطت .در سطبب ببسطت و
بيارميد و اين حال منتظران است و حقيقي آن است که دريابد که عططا و منطع بطه
حكمت است و قسّام مهربان و بيغفلت است ،و رهي پيوسته روي آخرت اسطت
و بياسايد و اين حال راضيان است .توکل آن اسطت کطه مطا خداونطد را راجطع بطه
مصالح خود داناتر دانيم و امور خود را به او توفيطق نمطاييم .ايطن نطه بطه آن معنطي
است که دست از کار بكشيم و توکل به خدا نماييم .صطوفي بطا اعتطدال در امطور
زندگي خود کوشش ميکند ،ولي فراموش نميکنطد کطه ارادة بطاالتر از عقطل و
تططدبير در او موجططود اسططت کططه امططور برطبططق آن انجططام ميشططود .توکططل را خططود
درجاتي است که سالك بايد خود آن را طي کند و فراگيرد.
مقارن سلوك که وصول بطه مقصطد اسطت :ارادت ،شطوق ،محبطت ،معرفطت،
يقين ،سكون.
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ذوالنون گفته است که اگر ميخواهي دلت نرم گردد بسطيار روزه بطدار؛ اگطر
نرم نگرديد بسيار نماز کن و اگر نشد با يتيمان لطف کن.
پيغمبر اکرم فرمودند« :ايمان بنده ،به استقامت درنيايد تا زماني کطه قلطب وي
به استقامت نگرايد و اين چنين نشود تا زبان وي به استقامت در نيايد».
هر پديدهاي از پديدآورندة خود خبر ميدهد.
بر هيچ نفسي تكليفي مگر به اندازة توان آن نهاده نشطده اسطت .هرچطه نيكطي
کند براي اوست و آنچه بدي کند بطر اوسطت .خطدايا مطا را بطه گنطاه مگيطر .اگطر
فراموش کنيم يا خطايي کنيم ،خداوندا بطر مطا گرانبطاري روا مطدار آنگونطه کطه
پيشينيان را روا داشتي و برايشان نهادي ،خداوندا بر مطا منطه آنچطه مطا را تطوان آن
نيست ما را ببخش و بيامرز ما را و رحم کن ،تو خطداي مطايي .مطا را يطاري ده بطر
گروه کافران( .آية آخرسورة بقره)
پيغمبر فرمود« :خداوند در شب معطرا مطرا سطورة حمطد و آيطة آخطر بقطره

25

جايزه داد که به هيچکس نداد».
خطَأْنَا
َِفُ اللَّهُ نَفْسًا ِإلَّا وُ ْسعَهَا َلهَا مَا كَسَ َبتْ وَ عَلَيهََْا مَا ا ْكتَسَ َبتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ َأ ْ
 75لَا يُكلَّ
رَبَّنَا وَ لَا َتحْمِلْ عَلَ ْينَا ِإصْرًا كَمَا حَمَ ْلتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَ َّبنَا وَ لَا تُحَمِّ ْلنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا
صرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَفِرِين (بقره ،آيه )724
وَ اغْفِرْ َلنَا وَ ارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَئنَا فَان ُ
خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايى او ،نيكيهاى هر كس به سود او و بديهايش نيز به
زيان خود اوست .پروردگارا ،ما را بر آنچه به فراموشى يا به خطا كردهايم مؤاخذه مكن .بار
پروردگارا ،تكليف گران و طاقت فرسا كه بر پيشينيان ما نهادهاى بر ما مگذار .پروردگارا ،بار تكليفى
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بزرگي را پرسيدند :بنده کي به موال رسد؟ گفت :آنگاه که در خطود برسطد.
پرسيدند :در خود چون رسطد؟ گفطت :وقتطي کطه طلطب در سطرِ مطلطوب شطود و
معرفت در سر معروف .از تن باز مانطد و بطس؛ از دل نشطان مانطد و بطس؛ از جطان
عيان ماند و بس؛ سمع برود و شنونده ماند و بس .دل برود ،نمود ماند و بس.
دل ،زآنخواهمکه برتو نگزيند کس جان ،ز آنكه نَزَد بيغم عشق تو نفس
تن ،زآن که بجز تواش نيست هوس چشم ،از پي آنكه خود تورابيندو بس
هرکس خود را انفاق کند ،مطلوب خود را از خدا خواهد يافت .هرکس دنيطا
و آخرت خود را انفاق کند ،خدا را بهدست آورده است.
خداوند به موسي وحي فرستاد که اگر خواهي بطه مطراد رسطي ،مطراد خطود را
فداي مراد ازلي ما کن.
پيغمبر فرمود« :تواناترين کس اوست که به خدا توکطل کنطد ،سطعادتمندترين
کس اوست که تقوي پيشه کند و غنيتطرين کطس اوسطت کطه روزيِ خطدايي را
استوارتر از دارايي خود بداند».
فرمان آمد که اي محمد ،نااميدي در اين درگه نيست و کار بنده در پيطروزي
از سه خصلت بيرون نيست .اگر مطيع است واب او بجا است .اگر عاصطي اسطت
فوق طاقت ما بر دوش ما منه ،و بيامرز و ببخش گناه ما را ،و بر ما رحمت فرما ،تنها آقاى ما و ياور
ما تويى ،پس ما را بر گروه كافران يارى فرما.
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شفاعت تو بجا است .و از هرچه باز ماند رحمت من او را بجا اسطت .داود پيغمبطر
را ديدند کطه گريطه و زاري ميکنطد .نطدا رسطيد کطه اي داود مطا کطه گنطاه تطو را
بخشيديم ،چرا گريه ميکني؟ گفت :خداوندا آن وقت خوشي که در صطحبت و
آن نفس که مرا با تو بود در خلوت ،باز ده .ندا آمطد« :هيهطات کطه دوسطتيي بطود
گذشت ،بيبرگشت».
پيرطريقت گفت« :الهي چون من کيست که اين کار را سزيدم و اينم بس که
صحبت تو را ارزيدم».
هجرت عارفان در نهادشان است .در پردههاي نفْس هجرت ميکنند تا بطه دل
رسند ،آنگاه در پردههطاي دل ،آنگطاه در پردههطاي جطان ،تطا بطه وصطال جانطان
برسند.
گفتم :به کجا جويم اي ماهِ دل دوستان گفتا :قرارگاه صنعت جان دوستان
حسين منصور حال گفت« :چطون بنطده بطه صطدق بسطم اهلل گويطد بطر هرچطه
خواند راست آيد و آنچه خواهد يابد».
شبلي گويد« :خدايا اگر تو را طلب کنم مرا وا ميگذاري و اگر تطو را تطرك
کنم مرا ميطلبي .پس چه کنم در اين حيراني».
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جنيد عارف گويد« :دل خود را پاك داريد تا حق را بشناسطيد .همطهچيز را از
لطف او ببينيد تا بر او مهر نهيد .بطر مرکطب خطدمت نشطينيد تطا بطه منطزل حرمطت
برسيد .بر حرمت بيفزاييد تا به محبت برسيد .همت عالي داريد تا با وي بمانيد».
پير طريقت گفت« :مخلص همه از او بيند عارف همه به او بيند موحد همطه او
بيند.
پيغمبر فرمود« :دلهاي بندگان ظرفهاي خدا هستند و من آنها را پاكتطر و
صافتر و اسطتوارتر دوسطت دارم .خداونطد نطه بطه صطورت شطما مينگطرد نطه بطه
کارهاي شما ،بلكه به دل مينگرد و کار او جز با دل پردرد نيست».
پير طريقت گفت :توحيد نه همه آن است که او را يگانه دانطي ،بلكطه توحيطد
حقيقي آنست که او را يگانه باشي و از غير او بيگانه.
جويندة تو همچون تو فردي بايد

آزاد ز هر علت و دردي بايد

پيغمبر(ص) فرمود« :چون از خطدا چيطزي خواهيطد ،قطدر کفايطت خواهيطد تطا
ياغي و بيراه نشويد».
محمد مصطفي(ص) فرمود« :چون خداونطد بنطدهاي دوسطت بطدارد ،بالهطايي
بدو رساند تا پرواي ديگرانش نبود».
گرشوند اينخلقعالم ،سربهسرخصمان من روا دارمنگارا ،چونتوباشي آن من
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از شيخ بلخي عالمت سعادت پرسيدند گفت« :پنج چيطز اسطت؛ دلطي نطرم در
عبادت حق بهدست آوردن؛ از بيم عقوبت بسيار گريستن؛ بطه دنيطا بيميطل بطودن؛
آرزو را کوتاه کردن و بر حيا و شرم زيستن».
يكي از عارفان گويد« :خواهان استقامت باش نه خواهان کرامت که نفْس تطو
خواهان کرامت است و خداوند خواهان استقامت».
حضرت مصططفي(ص) فرمودنطد« :خداونطد فرمطوده چطون بطدانم کطه غالطبِ
اشتغال بندة من به من است ،خواهش (شهوت) او را در سؤال از من و با مناجطات
با من قرار ميدهم و چون بخواهد از ياد من غافل شود ،ميان غفلطت او بطا خطودم
حائل ميشوم که بيبهره نشود».
کسي را صديق گويند که به همه حال و همه وقطت راسطت رود بطه نفطس در
مجاهدت ،به دل در مشاهدت ،به روح در مكاشفت ،به سطر در مالطفطت و مطراد
خود را فداي مراد حق کردن .ظاهر به خلق کرده و باطن با حق آسوده .همهکس
دست در دامن او زَده و دل وي به کس التفات نكرده .خويشتن را به حطق سطپرده
و به هرچه پيش آيد رضا داده.
نفس چه داند که در خانة دل چه گنجي تعبيه است .دل چه داند که در حطرم
روح چه لطيفهها است .روح چه داند که در سراپردة سر چه وديعهها است و سطر
چه داند که در اخفي چه حقيقطتهطا اسطت .پطس نفطس جطاي امانطت و دل خانطة
معرفت و روح نشانة مشاهدت و سر محل رحلِ عشق است و اخفطي را حطق دانطد
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که چيست و دانندة آن کيست و فهم درك خلق از آن دانش تهي است .يكي از
بزرگان دين ابليس را ديد به او گفت مرا پندي ده ،گفطت :مگطو «مطن» تطا نشطوي
چون من.
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پيوسته سه چيز از سه چيز به فرياد است :ايمان ازحرص ،جطان از زبطان ،دل از
ديده.
شبلي را پرسيدند که شكر چيست؟ گفت« :آن است که در رسيدن به نعمت،
منعم را ببيني نه نعمت را .و شادي بر ديدار منعم کني نه بر ديدار نعمت».
يا رب دل پاك و جان آگاهم ده

آه شب و گرية سحرگاهم ده

در راه خود اول زخودم بيخود کن بيخودچوشدمزخودبخود راهمده
خداوند به داود فرمود« :نالة گناهكاران از دعاي عابدان نطزد مطن محبطوبتطر
است».
ازابوالحسن خرقاني پرسيدند که صوفي کيست؟ گفت« :صطوفي آن بُطوَد کطه
نَبوَد».
بزرگي را پرسيدند :شب بهتر اسطت يطا روز؟ گفطت :شطب کطه شطب همطه در
آسايشند و آسايش از بهشطت اسطت؛ شطب بهطرة مخلصطان اسطت کطه عبطادت بطه
اخالص کنند نه به رياء؛ شب وقت خلوت دوستان است و معيطار آشطتيجويطان و
تسلي مشتاقان و هنگام راز محبّان.
نام تو مرا مونس و يار است به شب وز ذکر توام هيچ نياسايد لب
کسي که خواهد از علم اليقين به عين اليقين رسد او را سه چيز بطه کطار آيطد.
اول آموختن و بهکاربردن علم؛ دوم بزرگ شمردن امر و سطوم پيطروي کطردن از
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شرع و چون خواهد از عين اليقين به حق اليقين رسد نخست تطرك تطدبير بايطد و
سپس مالزم رضا و حرمت در خلوت بايد و پس از آن شرمسار از خطدمت شطود
و چون به حق اليقين رسد به گفته پير طريقت باران است که چون به دريا رسطد و
آن کسي که به حق رسد در خود رسد.
بر چهرة خوب تو نشانديم نا

جان و دل و ديده هرسه کرديم فدا

در هرچه کني ،ز دل بداديم رضا

حكمي که کني و گر بجان است ،روا

حسين منصورحال را از زهد پرسيدند گفت« :تطنعُّم دنيطا را بگذاشطتن ،زهطدِ
نفس است؛ نعيم آخرت را بگذاشطتن ،زهطدِ دل اسطت و تطرك خويشطتن گفطتن،
زهدِ جان است».
در راه خدا دوکعبه باشد منزل يك کعبة صورت است و يك کعبة دل
شبلي گفت« :ما در حال خويش فرو مانديم .گاهي به يك موي ديطدة خطود،
دو جهان از جاي برداريم و گاهي بُوَد که چندان طاقت حمل يك موي خطويش
نداريم» .حسين منصطورحال او را گفطت« :در اولطي برداشطتة غايطت باشطي و در
دومي از دست غايت افتاده باشي».
کمحوصلگياست آنكه سالكبيگاه

خواهد شود از سرِّ حقيقت آگاه

وامانده بود راهروي که هر دم

پرسد خبرازدوري و نزديكي راه
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حضرت محمد مصطفي(ص) فرمودند« :خطدا را بطه شطناختن نامهطاي بلنطد او
تسبيحخوان».
بزرگان بر احتراز از مجالست با منكران تأکيطد دارنطد و گوينطد :ضطرري کطه
يك وسوسه بهوجود ميآورد در طول سالهاي دراز ممكن نيست کطه بتطوان آن
را دفع کرد.
هر آن نقشي که در صحرا نهاديم

تو زيبا بين که ما زيبا نهاديم

عنايت خدا آن است که چشم باطن انسان را باز نموده و هر کجا که بنگرد
وجهاهلل بيند .توحيد ،آنچه به فهم آيد و به خيال رسد غير از خداوند است.
حضرت علي (ع) ميفرمايند« :آدمي در پشت زبان خود پنهان است و هرکس را
از آنچه که ناگهان بر زبان ميراند ،توان شناخت» .پيامبر اکرم فرمودند« :مدارا با
مردم نصف ايمان است و به رفق و رفاقت با آنها رفتارکردن نصف عيش و
زندگي و خوشي است».
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علم اگرچه اندك باشد ولي از عبادت زياد بهتر باشد .مطلع مكطن صطديق را
از سِرّ خود مگر آنكه آن سطرّي را کطه اگطر دشطمنت مطلطع شطود ضطرري بطه تطو
ميرساند .چرا که صديق ممكن است روزي دشمن شود.
امام صادق(ع) فرمودند« :هيچ عبادتي مانند تفكر و انديشه کردن نيست».
حضرت علي (ع) فرمود« :خوشا به حال کسي که توجه به عيب خطود او را از
توجه به عيبهاي مردم باز ميدارد».
مؤمن کسي است که ايمان به لسان و قلب دارد و مسلم کسي است کطه فقطط
به زبان اظهار ايمان ميکند .عرفان در فارسطي بطه معنطي مرمطوز ،پنهطان و مخفطي
ترجمه شده است .عرفان به جهانبيني خاصي اطالق ميگردد که امكطان ارتبطاط
مستقيم ،شخصي و نزديك و حتي پيوستن و وصل آدمي را بطا خداونطد از طريطق
باطني که «حال» نامند جايز و ممكن الحصول کند.
در بر آن را که چون تو ياري باشد گر ناله کند سياه کاري باشد

ترسندگان در راه دين شش گروهند:
اول تائبان :تائبان را خوف است .خوف ،ترس توبهکطاران اسطت و مبتطديان را
حصار ايمان و صالح مؤمن .هر که را که اين ترس نيست ايمان نيست.
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دوم عابدان را وَجَل .وَجَل ترس زنده دالن است که ايشان را از غفلت رهايي
دهد.
سوم زاهدان را رهبت که عشق را از ميطان ببطرد و او خطود از خلطق ببُطرد و در
جهان از جهان جدا شود .همة وجود خويش را غرامت بيند و همطة سطخنان خطود
را شكايت نگرد و همة کردارخود را جنايت شمرد .گطاهي چطون غطرق شطدگان
فريادرس خواهد و گاهي چون نوحه سرايان دسطت بطر سطر زنطد و گطاهي چطون
بيماران آه کشد.
چهارم عالمان را خشيّت.
پنجم عارفان را اشفاق که از رهبت ،اشفاق پديد آمد و تطرس عابطدان اسطت.
ترسي که نه پيش دعا حجاب گذارد و نه پيش فراست بند ،نه پطيش اميطد ديطوار.
ترس گدازنده و کشنده که تا نداي «َالَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُطوا» نشطنود ،نيارامطد .ايطن
ترسنده را گاهي سطوزند و گطاه نوازنطد و گطاه خواننطد و گطاه کشطند .ولطي نطه از
سوختن آه کشد و نه از کشتن بنالد.
ششم صديقان را که از پس اشفاق هيبت است و آن بيم صديقان است .بيمطي
که از عيان خيزد و ديگر بيمها از بيان .چيزي بر دل تابد چون برق .نه در کالبد و
نه جان را طاقت آورد که با وي بماند و بيشتر اين حالت در موقطع وجطد و سطماع
اتفاق افتد چن آنكه کليم را در کوه طور افتاد که بيهوش شد .موسي براي قطوم
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خطططود آب خواسطططت .عيسطططي نطططان خواسطططت و محمطططد رحمطططت و بخشطططايش
خواست(.خواجه عبد اهلل انصاري)
خواجه عبداهلل انصاري گويطد از حطق پرسطيدم« :کسطي بطه خطود بطه ايطن روز
رسيد؟» فرمود« :يافت من به عنايت است و پنداشتن اينكه بهخود ميتطوان بطه مطن
رسيدن جنايت است».
اميد وصال تو ،عمر من بيافزود .خود وصل چه چيطز اسطت چطون اميطد چنطين
است .هرکه خويش را نَبُوَد خدا وي را بُوَد ،هرکس فرمانبردار خدا بود ،خطدا بطه
او پيوست .خداوند به محمد(ص) فرمود« :تو دوست مايي ،پسنديدة مايي ،تطو را
چه زيان که قوم کافر تطو را نپسطندند .تطو را آن بايطد کطه منطت پسطندم .دوسطت،
دوست پسند بايد ،نه شهرپسند».
جز خدمتِ روي تو ندارم هوسي من بيتو نخواهم که برآرم نفسي
آنانكه اهل هدايتند ،داراي چراغ معرفت و محرم اسرار حضطرت عزتنطد .هطر
حجابي در راه افتد ميدرند و هواي نفطس را بطه رياضطت از خطود دور ميکننطد.
بهترين کارها شناختن حقتعالي است که اول و آخر همة چيزها است .اگر ندهند
او بدهد و چون بدهد کس نتواند بستاند و چون او ندهد کس نتوانطد دهطد .او را
نگاه داريد تا شما را نگطاه دارد .عمطر را در پرسطتش او خطر کنيطد کطه حسطاب
خر را خواهد داشت .خداوند دليل راه علم؛ چراغ راه عقل و نمايندة راه راست
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است .صبر بر طاعت ،صبر اميدواران است .صبر بر بطال ،صطبر دوسطتداران اسطت.
صبر از معصيت ،صبر ترسطداران اسطت .اميطدواران شطكيبايي کننطد تطا بطه انطس و
خلوت رسند .ترسطداران شطكيبايي کننطد تطا بطه نطورِ عصطمت رسطند .دوسطتداران
شكيبايي کنند تا به نور سالمت رسند.
پيامبران را فرستاديم و هر يك را خاصيتي داديم .آدم را در خلقطت کرامطت؛
ادريس را زندگي تا قيامطت؛ نطوح را اجابطت دعطوت؛ ابطراهيم را اجابطت خِلَّطت؛
اسماعيل را فداي خويش به هدايت؛ داود را آواز به ملك و نعمت؛ سليمان را بطه
علم و معرفت؛ موسي را به مكالمت؛ يحيطي را بطه عصطمت؛ عيسطي را بطه اعجطاز
خلقت و محمد را از آنچه همة پيمبران داشتند ارزانطي داشطت کطه آنچطه خوبطان
همه دارند تو تنها داري.
يكي ازعارفان را گفتند« :درهاي بهشت به روي تو باز است؟» عارف با زبطان
حال گفت« :خدايا ،بهشت و حور راچه نازم اگر مرا نفسي دهي کطه از آن نفطس
بهشتي سازم».
اعمال آدميان پيوسته ماندگار است .در گطردون و جملطه اعمطال و کطردار در
گردش ايام زير و زبر شوند ،اما هيچ يك از آنها محو نشود هرگز .و هر عملي را
زايشي است در مسير زمان .اگر خير باشد آن عمل خير زايد و اگر شر باشد خود
شر زايد .مرا خود آشكار شده است که جملطه اعمطال آدميطان را خداونطد زايانطد
بهگونهاي که اين زايش بهگونهاي در پارهاي زماني به ناگطه ظطاهر شطود .اگطر مطا
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عمل خوب يا بدي انجام دهيم زماني اين عمل خوب يا بد به سراغمان ميآيطد و
هيچ ديار البشري نيست که زمان رجعت دوبارة اعمال خود را بداند جز خداونطد.
مرا خود انديشه بر اين است که زايمان عمل و رجعت از سر او قيامت است .دنيطا
خود قيامت صغري است در قياس با قيامت تامّه و کبري .از اين رو اسطت کطه مطا
پيوسته در قيامت بهسر بريم و خود جدايي موجود نباشد در بين دنيطا و بطرزخ؛ در
اين منظر که من ايستادهام .اگر من کار زشت انجام دهم الزم است تطا در قيطامتي
که چند پشت بعد از من است پاداش و جزاء عمل مرا فرزندي ديگر بطه گونطهاي
دريافت کند به ضرورت زمان و مكان و اين وجود و ضطرورت قيامطت کبطري را
ابت ميکند و اين عين عدالت است که اعمال آدمي را در ديگري تأ ير باشد تطا
خود تكامل را مفهومي نو در ميان آيد و هم قيامت را .پطس اختيطار انسطان را چطه
ميشود؟ نيمي از حيات را من با اعمال خويش رقم زنطم و نيمطي ديگطر از همطان
جهان حامله ،ميان سماء و ارض زايشي آغازند از بطدو تولطد .آغطاز قطرآن بطا نطام
«اهلل»« ،الرحمن» و «الرحيم» است و به اين جهت است که اوالد همطة معطاني در آن
سه جمع است و آن معاني سه قسم است :قسطمي جطالل و هيبطت و آن در نطام اهلل
است؛ قسمي نعمت و تربيت و آن در نام رحمن است و قسمي رحمت و معرفطت
و آن در نام رحيم است .دوم اينكه سرآغاز همة آفرينش است .قدرت و پرورش
و سپس رحمت و آمرزش؛ يعني اينكه به قدرت بيافريدم و به نعمت بپروريطدم و
به رحمت بيامرزيدم .توحيد بناي اسالم است و معرفت بناي دين .ارواحي کطه در
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ملكوت اعلي در حرکتند و بر معاني غيطب آگطاه ،از اسطرار حطق سطخن مشطاهده
گويند نه سخن گمان و اين فراست است.

اهل عرفان گويند دل چهار گونه است:
دل برهنه از عالقهها که در آن نوري افروخته و آن دل مؤمنان است.
دل پوشيده از غالف که روي آن پردهاي پوشيده و آن دل کافران است.
دلي که از آغاز روشني کمي داشت ولي تاريك شد و آن دل منافقان است.
دلي که در آن هم ايمان و هم نفاق است و آن دل فاسقان است.
بناي اسالم
اول اقرار به وحدانيت خداوند است؛ دوم ايمان به نبوت محمد مصطفي(ص)
است؛ سوم نماز است؛ چهارم زکات است؛ پنجم روزه و ششم حج است.
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بناي ايمان
اول ايمان به خدا؛ دوم ايمان به فرشتگان؛ سوم ايمان به کتطاب خطدا؛ چهطارم
ايمان به پيغمبران خدا؛ پنجم ايمان بطه روز رسطتاخيز و ششطم ايمطان بطه مقطدرات
است.
حضرت علي(ع) فرمودند« :اسالم همان تسطليم اسطت و تسطليم همطان يقطين و
يقين همان تصديق و تصديق همان اقرار است و اقرار همان اداء تكاليف اسطت و
اداء تكاليف همان عمل کردن و انجام آنهاست».
«الالهَ اال اهلل» همان شريعت است؛ «محمّد رسطول اهلل» ،طريقطت و «علطي ولّطي
اهلل» حقيقت است .
شريعت آن است که خداي را بپرستيد و طبق دسطتورات دينطي عمطل نماييطد؛
طريقت آن است که در عبادت خداي را حاضردانيد و حقيقطت آن اسطت کطه او
را مشاهده نماييد.
امروزه در بسته است و آن طريق سابق بهطور کامل مسدود شده اسطت ،ولطي
آنچه که امروز تكليف است نخست نماز اول وقت است و دوم اهتمام به حضطور
قلب در نماز و اين کار مثل خوشنويسي است و به يكي دو روز درست نميشطود
و طول زمان الزم دارد و از او که گذشت ،بيداري پيش از صبح است.
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من آنم که تو بهعنوان خدا ميشناسي امّا من خدا نيستم .من درون هر انسطاني
هستم در عين اينكه من درون هر انساني نيستم .عشق من در توست امّا نطه در تطو.
وقتي اين معمّا را حل کردي به معمّاهاي باالتر قدم بگذار .تمام واقعيت در همين
لحظه و در همين مكان وجود دارد و کافي است ما آن را به درون خطود بكشطيم،
نه آن که خود به درون آن برويم .بهعنوان انسطان همطة مطا بطه يطك انطدازه شطامل
قانون رحمت هستيم اما هرکسي به نسبتي از اين قانون دريافت ميکند کطه آن را
درك کرده است و اين نسبت است کطه تفطاوت را ميطان دو نفطر ايجطاد ميکنطد.
دست يافتن به واقعيت معمطوالد از راه حطواس پطنجگانطه صطورت ميگيطرد .علطوم
مادّي ما بر اين مشاهدات پايهگذاري شده است و اصل رابطة علطت و معلطول بطر
روي مشططاهدات اسططتوار اسططت .بايططد توجططه داشططته باشططيم کططه هيچيططك از ايططن
مشاهدات لزوماد صحت ندارد و ممكن اسطت مطا را گمطراه کنطد و در آخطرِ کطار
نتايجي هم که بهعنوان قانون علمي بهدست ميآيد احتمطاال مخطدوش باشطد .مطن
واقعيت به آن چيزي ميگويم که نتيجة مشطاهدات حطس مطا باشطد و حقيقطت بطه
آنچه که مطلقاد صحيح و بدون غش باشد.
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مراحل مقدماتي ارتباط براي سالك از ديدگا خواجته عبتداهلل
انصاري:
اول طلب و مجاهده؛ دوم تزکيه؛ سوم محاسبه؛ چهارم مراقبه و پنجم تخليه.
شوق طلب و همت در مجاهده ،دو کليدي هستند کطه بطراي گشطودن دروازة
عرفان ضرورت دارند .وقتي خود را طالب حس کرديد و قطدرت مجاهطده را در
خود يافتيد ،ابتدا بايد توبه کنيد .شرط توبه اين است کطه بايطد بطا بطدني پطاك(بطا
وضو) ،دو زانو رو به قبله بنشطينيد و بطا کمطال خشطوع و بطا منتهطاي اميطد از تمطام
معاصي گذشته خود به درگاه خداوند توبه کنيد و از او اسطتعانت جوييطد کطه بطه
شما نيرو و پايداري در طي صراط مستقيم عطا کند .در توبه بايد نيت قوي داشطته
باشيد که ديگر پيرامون معاصي نگرديد و گناه را تكرار نكنيد و از صميم قلب به
درگاه احديت اذعان کنيد که شما شخصي ضعيف و در معرض لغزش هستيد .از
او بخواهيد که به شما نيرويي دهد تا در راه راست قدم برداريطد نتيجطة ايطن توبطه
بستگي کامل به حالت شما در حال توبه دارد .هطر چقطدر ايطن توبطه خطالصتطر و
صميميتر باشد به همان اندازه هم نتيجة بيشتري خواهيد گرفت «بطا خطدا صطادق
باشيد» .سعي کنيد طلب در شما قوي باشد تا نتيجه مثبت باشد.
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جهاد اکبر ،جهاد با نفس است که امطروزه جهطاد بطا غرايزحيطواني نطام گرفتطه
است .در جهاد اکبر زدودن آيينة دل و مسططح سطاختن آن رکطن اساسطي تزکيطه
است.
براي تزکيه و جهاد با نفس ابتدا بهتر است که نفس را کمي بهتر بشناسيم.
 -1نفس اماره همان غرايزحيواني است که بهطور دائم ما را به انجام کارهطاي
حيواني وسوسه ميکند و در ضمير ناآگاه و آگاه ما رسوخ ميکند.
-2نفس لوامه ما را نكوهش ميکند و اگر عمل ناشايسطتي انجطام دهطيم مطا را
متوجه اشتباهمان ميکند.
-3نفس مطمئنه :در اين مرحله ما ديگر از شرّ نفس امّطاره خطالص شطدهايم و
طوري پيشطرفت کطردهايم کطه اطمينطان الهطي در قلطب مطا جطاي گرفتطه و ديگطر
احتياجي نداريم که نفس لوّامه مطا را شطماتت کنطد .ايطن مرحلطه کمطال پيشطرفت
است .تزکيه بهطورکلي مبتني بر اصول اخالق است و کسي که بطه معنطي واقعطي
صاحب خلق نيكو شد خود ،عمل تزکيه انجام داده است .براي اينكه بتوانيم خود
را آماده به اخالق پسنديده کنيم بايد اول براي از بين بردن رذائطل جهطاد کنطيم و
سپس به نيرومند ساختن صفات پسنديده همت گماريم.

www.takbook.com

تكنيكهاي موفقيت

311

قسمت اول ،مجاهدة مخفي و قسمت دوم ،کوشطش مثبطت اسطت .امطا رذائطل
بسيار اسطت :غضطب ،انتقطام ،آز ،بخطل ،شطهوت ،غطرور ،دروغ ،تهمطت ،نمّطامي،
عيبجويي ،رياء ،حب جاه و ...
در عفو لذتي است که در انتقام نيست .ببخشيد و فراموش کنيد .نَمّام بطا فكطر
ناقص خود گمان ميبرد که با نمّامي ،خود را نزد شخص الثي خطدمتگزار نشطان
ميدهد .حبّ جاه آن است که کسي عدهاي را دور خود جمع کند که در گوشه
و کنار از او تعريف کنند و او را بيش از آنچه که هست نشان دهنطد .سطالك ،راه
خود را ميرود وظايف خطود را انجطام ميدهطد و بطه اينكطه خلطق چطه ميگوينطد
توجهي ندارد.
عرفا ميگويند :قبل از مردن بمير و آن را «موت ارادي» گويند.
موت احمر همان جهاد اکبر با رذائل نفس است.
موت ابي

کم خوردن باشد.

موت اخضر به ظواهر اهميت نميدهد.
موت اسود آن است که سطالك از بطدي خلطق متطا ر نشطود و کلطوخ انطداز را
پاداش ،سنگ ندهد .دلش از شطماتت و اهانطت ديگطران نلطرزد و اعمطال آنهطا را
ناديده گيرد و با چشم عفو و بخشايش در حقشان نظر کند.
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دربارة مراقبه عرفا بسيار نوشتهاند و تعريطف بعضطي بطا بعضطي اخطتالف دارد.
گاهي فكر و ذکر هم داخل مراقبه نمودهاند .مراقبه نگهباني دل اسطت .مراقبطه در
مرحلة اول تمرکز حواس اسطت بطراي مقصطودي واحطد و در مرحلطة دوم تخليطة
کامل مغز است از حطواس .مقصطود از مراقبطه تمرکطز فكطر اسطت .شطاگرد سطعي
ميکند فكر خود را به يك موضطوع تمرکطز دهطد .مراقبطه همطانطورکطه گفتطيم
بسيارمشكل است .بات قدم ،استواري اراده و پيگيري بالانقطاع الزم دارد .يكطي
از دليل ناکامي اين است که مريدان در کار تزکيه نكوشطيدهاند و خطود را آمطادة
مراقبه نساختهاند و ديگر آنكه دستور ،راجع به «ذکر» آنطورکه بايطد رسطا نبطوده
است .براي شروع ،هم جسم و هم روح بايد مهيّاي کار باشطد .بطراي مراقبطه الزم
است که تمام اعضاء و جوارح و فكر و خيال تحت کنترل باشطند و در هطيچيطك
انحرافي رخ ندهد وگرنه موجب پراکندگي فكر و تمرکطز حطواس خواهطد بطود.
مرحلططة اول کنتططرل اعضططاء بططدن؛ مرحلططة دوم تمرکططز فكططر و مرحلططة سططوم -کططه
مشكلترين است -خطالي کطردن مغطز از هرگونطه فكطر اسطت کطه آن را «تخليطه»
ميگويند .بطه حطال اسطتراحت در روي يطك صطندلي يطا چهطار زانطو روي زمطين
مينشينيم .ميتوان اين کار را با دراز کشيدن روي تختخواب نيز انجام داد .اين
عمل بايد در محلي خلوت و بدون سروصدا و در تنهايي انجام شود .بطراي اينكطه
بدن و روح انسان آماده براي مراقبه شود اول بايد تمام عضالت بدن را به حالطت
استراحت درآورد بهطوري کطه در هطيچ يطك از آنهطا حالطت انقبطاض و کشطش
نباشد .تقريباد به حالتي که انسطان خطواب اسطت .قطدري تمطرين الزم دارد ابتطدا از
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دست و بازو شروع ميکنيم .انگشتان خود را به حالطت اسطتراحت درمطيآوريطم.
بهطوريکه حالت رشتههاي بيجان را داشته باشد .همچنين عضالت مچ و سطاعد
را شل ميکنيم .سپس همين عمل را با پاها ،ران و ساق انجام ميدهيم .سپس کار
را با عضالت شطكم و سطينه انجطام مطيدهيم .البتطه عضطالت سطينه را چطون نفطس
ميکشيم نميتوان بهطور کامل به حالت استراحت درآورد ولطي مطيتطوان نفطس
کشيدن را منظم کرد .بعد از اين اسطتراحت سطر و گطردن اسطت .در گطردن نبايطد
حالت کشش و انقباض بماند .بعد از اينكه در اين مرحله توفيق حاصل کطرديم و
توانستيم بهطور ارادي و فوري عضالت بدن را به حالطت اسطتراحت درآوريطم بطه
تمرين بعدي ميپردازيم .در اين مرحله چشطمها را مطيبنطديم و بطهططور مطنظم و
عميق از بيني نفس ميکشيم .سپس سطعي مطيکنيم از تفرقطههاي حطواس تطا حطدِّ
ممكن جلوگيري کنيم .اين حالت را حدود ده دقيقه انجطام مطيدهيم اگطر خسطته
شديم بهتر است کار را قطع کنيم .بعد از اينكه در ايطن قسطمت پيشطرفت کطرديم
شروع ميکنيم به مرحلة دوّم که جنبة ذکطر دارد .مجطدد در محلطي خلطوتي روي
زمين يا صندلي مينشينيم؛ عضالت را به حالت استراحت درميآوريم چشمها را
ميبنديم و نفس کشيدنمان را با ذکر هماهنگ ميکنيم .اين عمل را ده تا بيسطت
دقيقه انجام ميدهيم پس از آن چشمها را باز ميکنيم و استراحت مطيکنيم .بعطد
از پيشرفت در اين تمرين به جايي ميرسيم کطه بطا ادامطة ذکطر حطواس مطا کطامالَ
متوجه ذکر ميشود و کمتر تفرقة حواس به ما دست ميدهد؛ آن وقت است کطه
ما ميتوانيم کمکم انتظاراتي از اين مراقبه داشته باشيم .در ابتداي کار ،ما ذکطر را
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به زبان ميآوريم و حتي مفيد است که کلمة ذکر را در ذهن خود مجّسطم کنطيم،
ولي بهتدريج به جايي ميرسطيم کطه ذکطر را در دل ميگطوييم و ديگطر بطه زبطان
آوردن احتيا ندارد .از اين هم که جلوتر رفتيم طوري در خود فرو ميرويم کطه
ديگر به ذکر هم احتياجي نيست اين مقدمة تخليه اسطت .تخليطه آن اسطت کطه در
موقع مراقبه هر فكري را از مغز خود بيرون کنيم و در را براي واردات باز نماييم.
سالك بايد بتواند فكر خود را به هر موضوعي که بخواهد تمرکز دهد.
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فكر صحيح در مراقبه پنج قسم است:
اول در آيات خداوندي که موجب معرفت است؛ دوم در نعمتهاي نامتناهي
که موجب شطكر اسطت؛ سطوم در وعطدههطاي خداونطد اسطت کطه موجطب شطوق
ميشود؛ چهارم در وعيد عقاب که موجب رهبت است و پنجم در تفطريط انسطان
در برابر يزدان که موجب خجلت و ندامت است .وقتي فكر صطحيح باشطد انسطان
بهسوي خير راغب ميشود و از شر حذر مينمايد .ذکر بدون فكر معني نطدارد .و
شرط اعظمِ مجاهده ،ذکر با فكر است .عارفي گفته که فكر ذکر قلب است.
براي تخليه ،پس از مراقبه و اداي ذکر ،کمکم سعي ميکنيم هر فكري ،حتي
فكر ذکر ،را از سطر بيطرون کنطيم و بطه هيچچيطز نيانديشطيم .بطراي شطاگرد مراقبطه
نتايجي عملي دارد که ميتواند براي پيشرفت بيشتر او مشوق باشد.
بهطور مثال در زندگي مشكلي داريد که اخذ تصميم برايت دشوار است .بطه
خدا متوسّل شويد و بهحال مراقبه درآييد .اغلطب اتفطاق ميافتطد کطه بطه صطورت
اشراق راه حل بر شما آشكار ميشود .آنها که در مراقبه و تخليطه پيشطرفت کننطد
بعداد ممكن است موهبت الهي آنان را يار شود و وارداتي برايشان پيش بيايطد کطه
در کالم نميگنجد.
پس از سيرِآفاق در عطالم ناسطوت و رفطع موانطع و عوايطق و تزکيطة نفطس ،بطا
کمك مراقبه براي تعالي به جانب عالم ملكوت آماده خواهيم شطد .در مراقبطه بطه
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تدريج از طريق شهود و اشراق يا بهعبارت ديگر مكاشفه ،راه براي سالك روشن
ميشود .اين سير را «قوس صعود سالك» ميگويند که در صراط مستقيم اعتطدال
ميپيمايد .بهتدريج از عالم کثرت که از مشخصات عطالم ناسطوت اسطت خطود را
مبّرا ميسازد تا به عالم ملكوت و جبروت و درك مقطام وحطدت برسطد .در ايطن
جلسات خط به نقطه منتهي ميشود و کثرت به وحطدت تبطديل ميشطود .سطالك
در اين مدت محو کبرياي پروردگار و عاشق سرگشته مقام ربوبيت است .در اين
حالت او را «سالك مجذوب» ميگوييم .چنين سالكي تقريبا مدام از خود بيخبر
است و چنان غرق در عظمت بارگطاه خداونطدي اسطت کطه بطا مطردم سطروکاري
ندارد .سالك مجذوب ،اگر صاحب استعداد استثنايي باشطد و موهبطت الهطي هطم
يار او باشد دوباره به خود ميآيد و در عين اينكه به عطالم وحطدت پيوسطته اسطت
باز به عالم کثرت برميگردد بيآنكه به آن آلوده شطود .ايطن برگشطت را «قطوس
نزول» و چنين سالكي را «سطالك مجطذوب» گوينطد؛ يعنطي سطالكي کطه يكبطار
مجذوب بوده و باز از حال شكر به محطو برگشطته اسطت؛ يعنطي عطالم هوشطياري.
چنطين مططردي کامططل و مكمططل اسططت و صططاحب مقططام ارشططاد .وي وظيفططه دارد از
گمگشتگان دستگيري و آنها را به راه راست هدايت نمايد .عرفا اين قوس صعود
و قوس نزول را «کمال دايره» گويند .از مقام کثرت شطروع کطرده پطس از درك
مقام وحدت باز به مقام کثرت باز مطيگطردد و دايطره کامطل ميشطود .سطالك از
کثرت تا وحدت ميرود و باز به کثرت مراجعت ميکند.
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مراحل ترقي روح انساني
خوف؛ يعني نگراني باطني .اگر اين خوف از بابت قصوري باشد کطه سطالك
مرتكب شده مفيد است ،زيطرا وجطدان او را متوجطة ايطن کوتطاهي ميکنطد و راه
جبططران آن توبططه اسططت .ولططي اگططر خططوف وهمططي و ماليخوليططايي باشططد موجططب
سرگرداني سالك ميشود و بايد با کمك پير بر آنها فائق آمد .سالكي که به حدِّ
کمال برسد ديگر از خوف و حزن مبرا باشد که خداوند ميفرمايد« :چون سالك
به مقام رضا برسد ديگر در دل او جايي براي خوف نميماند».
رجاء براي سالك در برابر خوف است .سالك اگر بطه سطبب اعمطال يطا قصطوري
خائف باشد رجاء او را به لطف پروردگار اميدوار ميسازد .ايطن خطوف و رجطاء
موجب ترقي و پيشرفت سالك در سير است.
صبر ،بردباري و تحمل در پيشامد است .بطراي انسطان ،صطبر عطوام خطودداري
ظاهري در برابر مصائب است .صطبر عارفطان تطا بطهجطايي ميرسطد کطه در مقابطل
مصيبت لذت ميبرند؛ نه به دليل اينكه از آزار ديدن خود و يا ديگران لذت ببطرد
و يا طلب مصيبت کند ،بلكه چون گمطان ميکننطد نصطيبي اسطت از جانطب خطدا
موجب خرسندي است نه مالل و با درك و لذت در مورد آن صبر ميکند.
شكر :شاکر بايد به نعمت منعم پيبطرد و بطا سپاسطگزاري رضطاي خطاطر او را
فراهم سازد .شكر به درگاه خداوند حد ندارد؛ چون خداوند منعم بيحد اسطت و
تحصيل رضاي او بر هر بنده ،فرض اسطت .زنطدگي عطارف ،هطر لحظطه از امطري
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ماليم يا غير ماليم خالي نباشد .بر ماليم بايد شكر کطرد و بطر نطاماليم بايطد صطبر
کرد.
حالهايي که بر سطالك در سطير بطه سطوي مقصطد حطادث ميشطوند؛ ارادت،
شوق ،محبت ،معرفت ،يقين و سكون هستند.
ارادت؛ خواستن است و بر سه چيز مشروط است :شعور به مراد ،شعور به کمطالي
که مراد را حاصل باشد و غيبت مراد .اگر مراد از امطوري باشطد کطه تحصطيل آن
ممكن باشد ،چون با قدرت توأم شود به دست آوردن آن نيز آسان شود.
شوق؛ حالتي است که لذت محبطت را بطه مطا ميچشطاند و آن درنتيجطة فطرط
ارادت است .سالك هرچه بيشتر ترقي کند شوق او قويتر ميشود.
محبت :عرفا گفتهاند که رجاء ،خوف ،شوق ،انطس ،انبسطاط ،توکطل ،رضطا و
تسليم؛ جمله از لوازم محبت باشند .اما معرفت بلندترين مرتبة خداشناسي باشطد و
اين خداشناسي را مراتب بسيار است که شرح آن از حد ما خار اسطت .منتهطاي
معرفت رسيدن به يقين است.
يقين آن است که شخصي به موضوعي اطالع حاصل نمايد کطه در آن شطك
نباشد .يقين در سه درجه است:
علم اليقين :درجة علما است که با استدالل پي به واقعيت ميبرند.
عين اليقين :مقام عارفان است.
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حق اليقين :فناگاه دوستان و اين مرتبة حد اعالي سلوك است.
سكون :سالك بعد از سطلوك بطه حطالتي خواهطد رسطيد کطه ديگطر در دلطش
تشويشي باقي نماند و جز او به چيزي نظر نكند .اين حال پس از توکل و رضا در
سالك دست دهد و آن را «سكينة قلبيّه» نيز ناميدهاند.
خودخواهيِ خوب ،اين است که ما عدهاي را دوست داريطم .از پطدر و مطادر
گرفته تا دوستان و آشنايان .اين محبّت خوب است ولي ريشة آن در خودخواهي
است.
خودخواهي بد ،اين است که ما به ناحق جاي ديگران را غصب ميکنيم و بطا
تبعي

 ،حق ديگران را پايمال ميکنيم .زماني که به مقصطود رسطيديم خوشطحال

ميشويم و آنزمان در واقع حس خودخواهي خود را ارضا ميکنيم.
هر انساني به سه چيز محتا است :غطذا ،لبطاس و سطرپناهي کطه بتوانطد در آن
زندگي کند و از آفطات مصطون بمانطد و ايطن سطه ممكطن نشطود مگطر از سطه راه:
دزدي ،که در هر مذهبي حرام است؛ تكّدي کطه آن هطم در هطر مشطربي مطذموم
است و ديگري کار.
شريعت در اسالم مجموع مقرراتي است که خداوند و رسول او محمّطد(ص)
براي تعيين رابطه ،نسبت به خلق خود و روابط بين يكديگر وضع مينمايند.
طريقت ،قدم اول بهسوي حقيقت است.
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در زندگي هر فرد ،اعتدال شطرط اسطت .کطار بطا اعتطدال ،خطواب بطا اعتطدال،
تفريح با اعتدال.
فرق انسان و حيوان اين است که حيطوان آنچطه را کطه غريطزة او امطر ميکنطد
بيچون و چرا انجام ميدهد ولي انسان صددرصد تابع غريزههاي حيواني نيسطت.
تمام مشكل عارف اين است که خصايص انساني را با آن غرايطز حيطواني در حطد
تعادل نگه دارد.
پس انساني که بخواهد به سطوي تعطالي سطيرکند و صطفات ملكطوتي خطود را
تقويت نمايد بايد در مهار کردن غرايز حيطواني کوشطا باشطد .ايطن مجاهطده را در
اصطالح عرفاني «جهاد اکبر»؛ يعني جهاد با نفس ميگويند.
انساني که ميخواهد به طرف تكامل سير کنطد بايطد بطر تمطام غرايطز حيطواني
مسلط شود و کار آنها را بهحدي که براي بقطاء جسطم الزم اسطت تقليطل دهطد .از
طرف ديگر بايد صفات ملكوتي را در خود تقويت کند.
پيامبر اکطرم(ص) ميفرماينطد« :چهطار چيطز تقطديري اسطت :صطورت خطوب،
همت ،شجاعت ،بذل و بخشش و پنجچيز با کوشش است :علم ،جاه ،مقام ،دنيطا،
آخرت» .همچنين از امام صادق(ع) نقل است که فرمودند« :محبوبترين برادران
من کساني هستند که عيبهاي مرا بهعنوان هديه به من بگويند».
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نفيجه گيري
جستجو ،پيشاپيش اين گمان را ميدهد که حقيقت از شما جدا است و با شما
تفططاوت دارد و در جططايي ديگططر اسططت و بايططد آن را جُسططت تططا پيططدا شططود و ايططن
پيشفرض براي سالك توليد رنج و عذاب ميکند .سالك به اين سبب در رنج و
ناکامي است که شروع سفرش اشطتباه اسطت .سطالك هرگطز خداونطد را نخواهطد
يافت ،زيرا خداوند چيزي نيست که در بيطرون بطه دنبطالش باشطيد و او در وجطود
خود سالك است.
کيفيت جستجو يكسان است .اين چطه کيفيتطي اسطت؟ ايطن تنشطي اسطت بطين
آنچه که شما هستيد و آنچه که مايليد باشدي يا اينكطه مطيخواهيطد بشطويد .ايطن
يعني جستجو .فقير ميخواهد روتمنطد شطود؛ انسطان ناروشطن ضطمير مطيخواهطد
روشن ضمير گردد؛ شخص زشت ميخواهد زيبا شود؛ انسان گمنطام مطيخواهطد
مشهور گردد .جستجو؛ يعني ناراضي بودن از آنچه که هستيد .پس نجسطتن يعنطي
چه؟ نجستن؛ يعني از خود به خود .يعني از بطودنش کطامالد خطوش وقطت اسطت و
آرزويي ندارد که چيز ديگري شود.
زندگي شما را با مقاصد و اهداف بسياري احاطه کرده اسطت :قطدرت ،پطول،
اعتبار ،شهرت ،آبرو و هزار و يك چيز ديگر .ولي تنها يك مقصد بيشطتر وجطود
ندارد و آن هم خداوند است.
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مرشد نميتواند حقيقت را به شما بدهد .نخسطت اينكطه حقيقطت شيءنيسطت؛
دوم اينكه شما به آن نياز نداريد .حقيقتِ داده شطده ،يطك قطرض خواهطد بطود و
آنچه داده شود ميتواند باز پس گرفته شود .حقيقت بايد در شما طلوع کند ،تنها
آن وقت است که ن ميتوانيد پس گرفته شود.
گنج شما ،همان آگاهي و معرفت شما است .با شيرجه زدن عميطق در ژرفطاي
آگاهي ،شما آن منبع و آن کوهستان زيرين وجودت را لمس خواهيد کرد.
و آنجا ،جايي است که خداوند در آن يافت ميشود .اشراق ،عشطق ،زيبطايي،
سرور و آنچه که شما هميشه آرزو ميکرديد و هرگز نمييافتيد آنجاسطت .همطة
اينها ناگهان با هم ،براي شما روي خواهند داد .تجربة منبع ،تجربهاي چنطد بعطدي
است.
بگذاريد دنيا همان طور که هست باشد .شما کيستيد تا آن را ترك کنيد؟ در
همين مفهوم ترك گفتن ،شما يك چيز را ميپذيريد .اينكطه دنيطا متعلطق بطه شطما
است .چگونه ميتوانيد چيزي را که به شما تعلطق نطدارد تطرك کنيطد؟ ايطن نكتطة
ساده را درك کنيد .همهچيز متعلق به شما نيست.
شما بدون هيچچيز به اين دنيطا ميآييطد و بطدون هيچچيطز ايطن دنيطا را تطرك
ميکنيد .با دست خالي ميآييد و بطا دسطت خطالي ميرويطد .هيچچيطز مطال شطما
نيست ،پس چگونه ميتوانيد آن را ترك کنيد؟ تطرك ،وقتطي ممكطن اسطت کطه
تصاحب ممكن باشد .مالكيت تنها يك توهّم و سراب است .شما مالك هيچچيز
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نيستيد .چگونه ميتوانيد چيزي را مالك باشيد؟ مطرگ خواهطد آمطد و شطما را از
تمام داشتههايتان جدا ميکند و شطما قطادر نخواهيطد بطود هيچچيطز را بطا خودتطان
ببريد .نخست توهّم مالكيت است؛ دوم توهّم ترك دنيا و هر دو بطر اسطاس نفْطس
خود وجود دارند .نخست ،نفْس ميکوشد تا جايي که امكان دارد تصاحب کنطد
و هر چه بيشتر مالك شود ،بيشتر وجود خواهطد داشطت .سطپس نقططهاي ميرسطد
که شما آنقدر تصاحب کردهايد که نفْس تمام عالقطهاش را از دسطت ميدهطد و
دنيا کسالتآور ميشود.
فقر روحاني؛ يعني اين نكتطه را ببينيطد کطه «مطن نيسطتم؛ خداونطد هسطت؛ مطن
نيستم؛ کطل هسطت؛ جطزء نيسطت؛ اقيطانوس هسطت؛ مطو نيسطت» .مطن از خطودم
مقصدي ندارم ،هر کجا که شما برويد ،من فقط بطا شطما مطيآيم .مطن سطاية شطما
خواهم بود ،من از جانب خودم هويّتي جداگانه ندارم.
دوم چيز اساسي در مذهب «ذکر» است .يطادآوري خداونطد .خداونطد چيطزي
بهدست آوردني نيست ،خداوند را نه مطيتطوان کشطف کطرد و نطه مطيتطوان او را
اختراع کرد .خدا را فقط بايد بهياد آورد .مطا فقطط او را فرامطوش کطردهايم ،تنهطا
چيزي که نياز داريم بيدار شدن است.
فقر و ذکر دو روي يك سكه هستند .اگر خدا را به ياد آوريد ناپديد خواهيد
شد .اگر ناپديد شويد ،يادآوريِ خداوند شروع خواهد شد .فقر ،ذکطر مطيآورد.
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فقر دروني و بينفس بودن سبب يادآوريِ خطدا ميشطود و ذکطر ،فقطر مطيآورد.
يادآوري خداوند شما را هوشيار ميسازد که شما نيستيد ،فقط او هست.
بت ساختن از خداوند ممكن نيست ،زيرا خداوند بس عظطيم و وسطيع اسطت.
چگونططه ميتوانيططد شططمايلي از او بسططازيد؟ اگططر ميخواهي طد او را بپرسططتيد ،او را
همچنان که هست بپرستيد .در کوهستانها ،در درختان ،در ستارگان و در ابرهطا،
او همه جا هست .تنها او وجود دارد.
بسياري اوقات حقايق عظيم در دست انسطانهاي احمطق خطرنطاك ميشطوند.
مانند شمشيري که به دست يك کودك بيفتد.
وقتي شما خوشحاليد ،مردم حسودي ميکنند و اگر مردم در شاديهاي شطما
حسود باشند ،چگونطه در وقطت ناخوشطي مطيتواننطد همطدردي کننطد؟ ايطنسطان
غيرمنطقي است .بيمعني است که در وقت شاديِ شطما حسطود اسطت ،در هنگطام
ناشاديِ شما خوشحال است .منطق چنين است.
تفاوت بين شخصيت و فرديت اين است که شخصيت چيزي است که توسط
اجتماع و کساني که شما را بار آوردهاند به شما داده شده و فرديت چيزي اسطت
که شما با خودتان به اين دنيا آوردهايد.
فرديت ،چهرة اصيل شما است .شخصيت به معنطي نقطاب اسطت ،يطك چهطرة
نقاشي شده .هرگاه ميخواهيد نيايش و دعا کنيد ،تنها باشطيد .در خلطوت کامطل.
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دعا را نبايد بلند انجام داد .نبايد آن را فرياد کنيد .دعا يك انجطام وظيفطه نيسطت.
نيازي نيست که به ديگران نشان بدهيد .دعطا بايطد در سطكوت ،سطكون و خلطوت
کامل انجام شود تا هيچکس هيچگاه چيزي در مورد آن نداند .فقط خداوند بايد
بداند .شما نبايد الفش را بزنيد ،بايد آن را همچون يك راز نگه داريد.
اگر چيزي را بدانيد که ديگران نداننطد ،احسطاس خوشطحالي ميکنيطد و اگطر
دربارهاش صحبت کنيد ،نفس شما از آن لذت ميبرد .شما احساس ميکنيطد کطه
شخصي ويژه شدهايد .مردم را ميبينيد و دانش خود را بطه آنهطا عرضطه ميکنيطد.
شما به خودتان زحمت نميدهيد که ببينيد آيا آنان ميخواهنطد گطوش بدهنطد يطا
نه ،ولي با اين کار شما چيزي زيبا را نابود ميکنيد.
وقتي چيزي را در مورد ديگري ميگوييد نخستين چيطزي کطه بايطد روي آن
تأمل و فكر کنيد اين است که شايد آن چيز حقيقتي در مورد خودتان باشد و نطه
ديگري .شخصي که واقعاد بطه خودشناسطي عالقطه داشطته باشطد هميشطه روي ايطن
حقيقت تأمل ميکند.
هرگططاه شططرط بگذاري طد عشططقتان را نططابود ميکني طد .ايططن را بططه يططاد بسططپاريد:
«هيچگاه براي عشق شرط نگذاريد» .بگذاريد عشق شما مشطروط نباشطد و هرگطز
ديگري را وادار نكنيد تا انتظار شما را برآورده سازد .بگذاريطد عشطق شطما يطك
شراکت آزادي ،در آزادي باشد.
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عشاق واقعطي و دوسطتان واقعطي ،يكطديگر را آزاد ميگذارنطد .هرچطه بيشطتر
عاشق باشند ،آزادي بيشطتري برخواهطد خواسطت .عشطق و دوسطتيِ عاشطقانِ غيطر
واقعي را ،هزاران اما و اگر احاطه کرده است .شطروط آنطان بايطد بطرآورده شطود،
تنها در اين صورت است که آنان ميتواننطد دوسطتي کننطد .ولطي ايطن ابطداد عشطق
نيست .عشق شرط نميشناسد.
وقتي به اين جهان ميآييد ،بهصورت لوحي سپيد و خالي از هر چيزي شطكل
ميگيريد و سپس چيزها به شما اضافه ميشوند و شما در آن چيزهاي اضافي گم
ميشويد .شما با دانشي که انباشطته کردهايطد ،هويّطت ميگيريطد .بطا شطهرت و يطا
روتي که بهم زدهايد هم هويّت ميشويد .شما بيشتر و بيشتر با تمام چيزهايي که
پس از تولدتان براي شما روي داده هويّت ميگيريد و کامالد آنچه را کطه قبطل از
تولدتان بوديد ،فراموش ميکنيد.
خدايي جز خداونطد يكتطا نيسطت« .الالطه اال اهلل» .هطدفي جطز مقصطد نيسطت و
تناق

در اينجاست که هدف همان منبع است .شطما از پطيش ،آن را در خودتطان

داريد .آنجا در درونتان تپش دارد و مرتعش است .هيچ کجطا نرويطد .بطه خلطوت
خودتان وارد شويد ،وارد حرم شطويد ،وارد اتطاق سطري وجطود خودتطان شطويد.
دربارهاش صحبت نكنيد .بگذاريد يك راز بمانطد .اگطر غيرقابطل تحمطل شطد ،بطه
مرشدتان بگوييد ،وگرنه آن را محرمانه نگطه داريطد .بگذاريطد ايطن راز در زمطين
قلب شما عميق و عميقتر شود .بگذاريد به هستة دروني شما نزديطك شطود .تنهطا
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زماني که به درونيترين هستة وجودتان برسد مشتعل خواهد شد .آن وقت اسطت
که فقط خدا هست و بس« .ال اله اال اهلل»
بياموزند که آنها نميتواننطد کسطي را وادار کننطد کطه عاشقشطان باشطد ،همطه
کاري که آنها ميتوانند کنند اين است که اجازه دهنطد خودشطان دوسطت داشطته
باشند بياموزند که درست نيست خودشان را با ديگران مقايسه کنند ،بياموزند کطه
فقط چند انيه طول ميکشطد تطا زخمهطاي عميقطي در قلطب آنطان کطه دوستشطان
داريم ايجطاد کنطيم ،امطا سطالها ططول ميکشطد تطا آن زخمهطا را التيطام ببخشطيم؛
بياموزند که روتمنطد کسطي نيسطت کطه بيشطترينها را دارد .کسطي اسطت کطه بطه
کمترينها نياز دارد؛ بياموزند که آدمهايي هستند که آنها را دوسطت دارنطد فقطط
نميدانند چگونه احساساتشان را نشان دهند ،بياموزند که دو نفر ميتوانند بطا هطم
به يك نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببينند؛ بياموزند که کافي نيست فقط آنهطا
ديگران را ببخشند بلكه آنها خود را نيز بايد ببخشند.
اولين چيزي که بايد بياموزيد و تا آخر عمر از آن اسطتفاده کنيطد الفبطاي ايطن
کار است؛ براي مثال شما ميخواهيد خواندن و نوشطتن را يطاد بگيريطد پطس بايطد
الفبططاي فارسططي را بدانيططد .در ايططن کططار نيططز الفبططايي وجططود دارد .مهمتططرين آن و
ابتداييترين آن شناختن انرژي دروني خود اسطت و اينكطه چگونطه بتوانيطد آن را
کنترل کنيد .براي اين کار توضيحات الزم داده شده اسطت ولطيكن در اينجطا مطن
فقط فهرست آنرا ميگويم:
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شما ابتدا فكر کنيد که چه ميخواهيد و به چه ميخواهيد برسيد؟ سپس فكر
کنيد که تواناييهاي شما چقطدر اسطت ،اگطر ديديطد شطما از پطس از خواسطته بطر
نميآييد اين خواسته را فراموش کنيد چونکه هيچوقطت بطه آن نخواهيطد رسطيد.
ولي از ديد ،زياد دور از ذهن نيست؛ براي مثطال پطنج سطال ديگطر يطا حتطي بيشطتر
ميتوانيد به اين آرزو برسيد ،هر روز به آن فكر کنيد و هر روز راههطاي مختلفطي
را در ذهن خود بسازيد .دليل ندارد اين راههطا حتمطا منطقطي باشطد شطايد يكطروز
فكر کنيد که شخصي ميآيد و شما را در رسيدن به آن هدف کمك ميکند يطا
بهعبارتي معجزه ميشود .بله اين راه هم هست ولي دفعه بعد بطه ايطن فكطر نكنيطد
راهي ديگر را انتخاب کنيد .بعد از مدتي که گذشطت احسطاس ميکنيطد بطه ايطن
خواسته نزديكتر ميشويد .ولي از خيال پردازي دست برنداريد فكر کنيد و خطود
را در آن موقعيت احساس کنيد و لذت ببريد ،اين را مطمئن باشيد کطه روزي بطه
آن خواهيططد رسططيد .راههططا طططوري بططراي شططما بططاز ميشططود کططه اصططال فكططرش را
نميکنيد از موقعيتها استفاده کنيد و در بهدست آوردن خواسته بهکار بريد.
تعليمات اسالمي نشان ميدهد که اين مكتب مقدس الهي به همة ابعاد انسطان،
اعم از جسمي و روحي ،مطادي و معنطوي ،فكطري و عطاطفي ،فطردي و اجتمطاعي
توجه عميق داشته است؛ نه تنها جانب هيچ کدام را مهمطل نگذاشطته اسطت بلكطه
عنايت خاص به «پرورش» همة اينها روي اصطل معينطي داشطته اسطت در اينجطا بطه
طور اجمال به همة اينها اشاره کرديم .اسالم «تنپروري»؛ به معني «نفطسپطروري»
و شهوتپرستي را بهشدت محكوم و سطالمت و بهداشطت را از واجبطات شطمرده
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است و هر نوع عملي را که براي بدن زيانبخش باشد حرام شمرده است .اسطالم
آنجا که يك امر واجب (روزه) احياناد براي بدن مضر تشخيص داده شود تكليف
آن را ساقط ميکند ،بلكه چنين روزهاي را حرام ميداند .هطر اعتيطادي کطه بطراي
بدن مضر باشد از نظر اسالم حرام است .آداب و سنن بسياري در اسالم به خطاطر
بهداشت و سالمت بدن وضع شده است .ممكن است افرادي ميان «پرورش بدن»
که امري بهداشتي است و «تنپروري»؛ به معني «نفسپروري» که امطري اخالقطي
است فرق نگذارند و خيال کنند اسالم که با تنپروري مخالف است بطا بهداشطت
بدن مخالف است ،پس بيقيدي در حفک سالمت و بلكه کارهطايي کطه مضطر بطه
بهداشت و سالمت بدن است از نظطر اسطالم کطار اخالقطي اسطت و ايطن اشطتباهي
فاحش و خطرناك است .تقويت و سالمت بدن و بهداشت آن کجا و تنآسطاني
و تنپروري کجا؟ نفسپطروري و شطهوتپرسطتي کطه در اسطالم محكطوم اسطت،
همططان طططوري کططه بططر ضططد روحپططروري اسططت و موجططب بيمططاري روح و روان
ميگردد ،بر ضد بهداشت و پرورش صحيح جسم نيز هست و منجطر بطه بيمطاري
جسمي ميگردد ،زيرا نفسپروري و شهوتپرسطتي منجطر بطه بيمطاري جسطمي و
افراطکاريها ميشود و افراطکاريها منشأ اختالالت اساسي در جهطازات بطدني
و محيطي است.
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عشق در راه طلب راهبر مردان است

وقتمستيوطرببالوپر مردان است

سفر آن نيستکه ازمصر به بغداد روي رفتنازجانسويجانانسفرمردان است
ظفر آن نيستکه درمعرکه غالب گردي از سرخويشگذشتنظفر مردان است
هنرآن نيستکه درکسب فضائل کوشي
همه دلهاسطت فسرده هطمه جانها تيره

به پر عشق پريدن هنر مردان است
گرم و افروخته آه سحر مردان است

چشمةکو ر و سرسبزي بوستان بهشت خبري از ا طر چطشمِ تطر مردان است
گوهطر اشطك نطدامطت به قيامت ريزد هرکهدرفكرشكستگوهرمردان است
«في

»اگر آبحياتازگوهرنظمچكاند همازآنروستکهاوخاكدرِمردان است

(مالّ محسن في

کاشاني)
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«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ ىِذْ هَدَيْ َتنَا وَ هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ َرحْمَةد ىِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب»
بار پروردگارا ،دلها ما را به باطل ميل مده پس از آنكه به حق هدايت
فرمود و به ما از لطف خود رحمتِ عطا فرما ،که تويِ بسيار بخشنده
(بِمنّت)( .آلعمران ،آيه )0

«رَبَّنَا ىِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ َلنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّار»
آنان که (به درگاه الهِ) عرضه دارند :پروردگارا( :به کرم خود) گناهان ما
ببخش و ما را از عذاب جهنّم نگاه دار (آلعمران)16 ،
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