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 پيشگفتار 

 .م از اوستيدوست که هرچه دارنام حضرت ه ب

د يشكر اندرش مزه منّت خداي را عزّ و جلّ، که طاعتش موجب قربت است و ب

د مفرح ذات. پس يات است و چون برآيرود ممدّ حسي که فرو مينعمت. هر نفَ

 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 

 کنيم. فكر نمي

د کارهطا را يطگونطه کطه باها آنچرا ما آدم ار مهم است کهيك سؤال بسين يا

 م؟ يدهيانجام نم

 ميگيطراد مييطم و بطاالخره يها مواجطه هسطتتيمحطدود ها بامتأسفانه ما انسان

م کطه مطا محصطول يريطاد بگيد يني است. بايب يشدهند قابل پآنچه مردم انجام مي

 م. يرامون خود هستيط پيمح

 کند مردم، وفا وفايي بي جايهب  کو آن کسي که کار را براي خدا کند

 ا کندعد براو شبمهين سنگ جايبه زنند مالمت بر او هرچند خَلق سنگ
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کنند چالش اصطلي گويند، آنچه فكر ميوقتي مردم مشكالتشان را به شما مي

د براي هر مشطكلي راه حلطي وجطود يد بدانيبا .ستين نين چنيدرواقع ا ؛آنها است

 دارد. 

 د اول کمك از مردم افتاده کنييبا زندگي ساده کننياازگر تو خواهي پس

 يکنزغم آزاده را نكته که خودنيه کنيبشنوام فرستاديتقس به ميتسل خويش

جطه اينكطه ينت و ميطمشطكل دارکطه م يکنمطي م و فقط فكطريد مشكلي نداريشا

مشطكالت مطا  ،د کطه مشطكل وجطود دارديطکنشما فكر مي .ستين مشكلي درکار

ي را کطه مشطكل يزهطايم چيداريم و اگطر بتطوان ي هستند که در درون خوديزهايچ

تطوان گفطت گر مسأله حل شده و مييم، ديص دهيم و تشخيي کنيم شناسايناممي

 م.يگر مشكل نداريکه د

 عشق اسطرالب اسرار خداست  ها جداستعلت عاشق ز علت

 بود ننگي  نبود عاقبت عشق  بود رنگي پي هايي کزعشق

 )موالنا(

 م.يم کطه شطرطي نباشطيريطاد بگيطد يبراي برطرف کردن هر مشكل در ابتدا با

م تطا خطود را يکنزم دفاعي استفاده مطييك مكانيعنوان ما از زبان به هابيشتر وقت

اوضطاع  :ميکنططور مثطال وقتطي از افطراد سطؤال مطيبه؛ ميت قرار دهيه امنيدر حاش

گويند که خطوب ا مييچيز مرتب است دهند که همهپاسخ مي غالباَ ؟چطور است
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د بطا يطد بايبه صداقت کن خواهيد آنها را مجبوراگر شما مي ؛ستيو بر وفق مراد ن

گطران يها با خودمطان و دراستي چرا ما انسانبه .ديگري صحبت کنيآنها به زبان د

 م؟يستيصادق ن

 را صدا هاندا يدآ سوي ما      ن جهان کوهست و فعل ما ندايا

زي يداند و چه چزي را مييکه چه چ به درونتان رجوع کنيد و از خود بپرسيد

همان روشي است که راه حل معنوي مشطكالت  اندادن به قلبتداند. گوش را نمي

ن يطو وقتطي ا يدر باشطيپطذبيکطه گطاهي آسط يطدريد بپذيطپس با ،دهدرا نشان مي

ن فرصطت را يطشطود و ار ميييطدچار تغ انتيچيز در زندگهمه د.رفتييت را پذيواقع

 «شروع :د حرکت کرديبا»د.ينيقي زندگي خود را ببيد که هويّت حقيابيمي

. چيز اسطتحرکطت عامطل همطه ؛افتطدچ اتفطاقي نمييزي حرکت نكند هيتا چ

تان از حضطور يد تا وجودتطان و فضطاي زنطدگيد اما بگذاريزندگي خودتان را بكن

م خداونطد و در خطدمت او و تحطت يتسطل ،خداوند و عشطق بطه او سرشطار گطردد

 پشطتي است کطه مطا خطود را يزهاياينها چ .د. کار، پول، جاه طلبييارش باشياخت

کننطد روزي را فكطر مييترسند عاشق کسي بشوند زمردم مي .ايمآنها پنهان کرده

م تطا يچيز را و همه کس را دوست داشته باشد همهيبا .آن را از دست خواهند داد

 م.يجاودانه شو

 محسن بهشتي پور                                  
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 مقدمه

بطا  هو لطذت بطردن از رابططرابططه  عالقه در زندگي و بهبطوديِجاد عشق و يابراي 

 بايد در ابتدا چيزهايي بياموزيم: گرانيد

 ك هدف وااليزندگي کردن براي  .1

 روهاي دروني خوديافتن ني .2

 هاي فرديغلبه بر شكست .3

 اتييهاي حگرفتن تصميم .4

دا يطپ تحقطقگيرد کطه بعطدها ي نشأت مييجوهر زندگي از همان باورها .5

 .کندمي

ر درخطت يطچنان شامل حال ما فرما که به نشسطتن در زقت را آنياي خدا توف

م و يفطه بشناسطيم. وظياحت در شاخ و برگ آن قناعت نورزير و سيخلقت و به س

ك و مخططالف خودپرسططتي و يططم. راهططي پرسططنگالخ و تاريگططام بططردارراه در آن 

و درك  ي کطه در فهطميقطت. تضطادهايواني، اما بطه سطوي حطق و حقيالت حيتما

م يرت و تعظطيطراهطي در ح ،د خطوديطآيطد. باوجود ميآدمي از جهان در ذهن به

د متوجطه شطود کطه زنطدگاني بطراي يطآگطاه با شتر ما به بارگاه الهي باشد. انسطانِيب

ان يطل کطردن و خطوب بيطدن، خطوب تحليدن، خوب شنيخوب د»آموزش از راه 
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زي اتفطاق نخواهطد يطم چيياين راه تا به حرکت و کوشش درنيو در ا است «کردن

 افتاد.

 کم کسي ز ابدال حق آگاه شد     ن سبب گمراه شديجمله عالم ز

ست انسان با دو علم اخالق اسالمي و سلوك عملي آشنا يبان مهم مييبراي ا

ي بطا ين منظطور آشطنايطم آن دو را خطوب درك کنطد. بطراي ايشود و تفاوت عظط

رزا جواد آقاي ملكي يم عزالدين نسفي،، موالنا ،امام محمد غزالي :بزرگاني چون

علمطاي اخطالق اسطالمي ديگطر و  صطدرامطال  ،طوسيالدين ريخواجه نص ،زييتبر

توبطه و شطكر کطه از  ،تقطوا  ،توکطل  :چطون مييبطا مفطاه همچنين ضروري است .

نطي سطمت و محلطي ير ديطاند آشنا شطود و مطلقطاد در اخطالق غنييارکان اخالق د

ن گردنطد و يطينطي کشطف و تبيات ديطات الهطي و روايدر آد با تعمق يبا و ندارند

محمطد سطبب نبطود کطه کار گرفتطه شطوند. بيني بهيبراي برپا کردن بناي اخالق د

مهمتطرين علطم را  ن همت گماشت وياء علوم ديالي در قرن پنجم هجري به احزغ

ا د و فلسفه و فقه و کالم را در پاي آنهطيات مجدد بخشيباشد، ح «علم اخالق»که 

ات و يطافته بطود کطه نطه علطم اخطالق مسطلمانان و نطه خلقيك دريقرباني کرد. او ن

ن يزد و بر فقه خرده گرفطت کطه چطرا چنطد ه. در کالم طعناسالمي است افعالشان

وي  ةفكنند. سلوك زاهدانطيکنند تا اخالق را از رونق بي ميياند و دلربافربه شده

عاقبطت  ل کرد و دست زاهدِيخود تكمبا سلوك عاشقانه  «نيموالنا جالل الد»را 
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و  سسطتيهوا کنطد و از  همپايبرق چو ر نهاد تا وي را يدلرا در دست عاشق طلب

 .ماندگي برهاند

 ش عشقياند اندر کجمله قربان    ش عشقيست اندر پيي نيترس مو

 برق و هوا تر ازپران عاشقان    پا به  تازدمي  ترس با   زاهد         

   

ده يطبينطي، اگرچطه او دا او را مييطجاي آور کطه گوخداي را چنان بهبندگي 

دگرگطوني  مردم کسطي اسطت کطه از ترينِبيند. غافلميتو را  كن اويول ،شودنمي

 .ردياحوال خود اندرز نگ ا ويدن

 شو  هوشيار مكن مستي  شو دارياي دل دمي ب

خطوف  نطه از بهشطت وشطوق  من نه از»: فرمايندمي ن علي)ع(يرالمؤمنيموال ام

اسطتطاعت خطود  را بقطدر عظمطت او وقتطي کنم بلكطهش مطييجهنم خداي را ستا

را بططه جططان اش بنططدگي و مططي دانططم پرسططتش ش وياو را سططزاوار سططتا، بينممططي

 . «دارميخر

 شداهللميکلوسيمتوانم ميد      توان اهلل شعبادت نمي از         

زي کطه يچ مكان، هر هر لحظه و هر در دن به خدايبراي رس ؛باستيخداوند ز

 د چططوريگيرم مييد که تصمين شما هستيا .ار شماستياخت د دريالزم داشته باش
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لحظطه  در. »جا اسطتچيزهمين، همطهيدزي نباشطيچ انتظار در .دياستفاده کنآنها  از

 ند ويست که بتوانطد بنشطا مرد خدا آن بايد گفت: مورد عبادت در«. ديزندگي کن

زي يطاينكه بتطواني بطه چ .در هنگام عبادت فكر را آزاد کند نكند و زي فكريبه چ

 دانطي صطالح مطن درن تطويي کطه مييطا! تنها ايخدا .نكني خود عبادت است فكر

ما را  مان،د دوستانيداني انتخاب کن. شاپس براي من آنچه را صالح مي ؛ستيچ

بطه مطا عشطق  نفطر كيطشطه يهم امطانطد، ياز ما دوري جو مانشانيخو ترك کنند و

، خدا تمامي هستي را دوسطت ديزندگي کن با عشق به او «.خداست او» و ورزدمي

 ورزد. عشق يعني خدا و خدا يعني عشق.دارد و به تمامي هستي عشق مي

 يادگاري که در اين گنبد دوار بمانداز صداي سخن عشق نديدم خوشتر  

 فطروزان کطرده اسطت تشطكر انقلبتط که شعلة عشطقش را در ن خاطريبه ا او از

چيطز بسطوزاند و هيچرا  شطما سي که نفْيتا جا ،شتر زبانه بكشديب يدبگذار و يدکن

هطم بطه ، کمطاننينماند. براي سطاخته شطدن رنگطباقي  انوجودت خدا در جز گريد

ر يدلپطذ بطا ويبراي اينكه زندگي واقعاد ز طورنيهم نياز است. هم به بارانو آفتاب 

ش کسطي يآسطا وکنطيم دلي را شاد  اگر نياز است. هم به غمو شود، هم به شادي 

 م، آن روز را بطه هططدريکطرده باشط دوارتريطا قلبطي را اميط و يمکطرده باشط شطتريرا ب

هم آنهايي هسطتند کطه بطراي آن  ها را دارندن دوستييباتريم. کساني که زيانداده

هاي پرتحطرك را سطپري که زنطدگي کساني اند وقائل بوده اريارزش بسدوستي، 

اند. خطوبي دانسطتهههاي زندگي را بطنعمت کنند آنهايي هستند که همواره قدرمي
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د بطه تمطام ياورديدست نبه د ويخواستايد که ميي نشستهيزهاياگر به سوگ آن چ

بدانيطد کطه همطه  ديطاورديدست هم نبه د ويخواستد که نمييشيانديي بيزهايآن چ

شطه بطه ي. هم«ك جنبه مثبطت وجطود دارديزي يچ هر در» ايد.چيز را از دست داده

کطه چطه  دد بدانيطيطسطت پطس بايکطه خواسطتن از دانسطتن جطدا ن يداد داشته باشطي

 .  دخواهيمي

 داننده تويي هر آنچه خواهي آن ده ت  د خواسيبان بنده نداند که چه مييا 

چيز روشطن شطود. م تطا همطهيبگذار ندي را کناريشاناخو ندي ويد خوشايما با

. دبفهميط دست کطه نتوانيطين چيز، هيچدفكرکردن را متوقف کني زدن وحرف اگر

زهطا و يل بطه چيطدلخشطم، طمطع، شطهوت، وابسطتگي بيشطامل:  گانهات پنجينفسان

تطا رد يطکنترل روح را به عهده بگ شوند که ذهن قوي شود وباعث مي خودستايي

ات، کنترل روح اسطت بطر ين پنج نفسانيا کنترل بر خدا نگاه دارد و دور ازشما را 

آگطاهي » ،ارييم کطه هوشطياموزيطد بيطبطرد. باذهن، که شما را بطه او  کمطال مي

م. دوم اينكطه يبطدار اي حاضطرتجربطه هطر در ط ويشطرا خود را تحت هطر« معنوي

رون يطوانطد بطه جهطان بق آن روح بتيطر م تا ازيمجرا عمل کن ك ابزار ويعنوان هب

 ابد.يراه 
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 هايي براي كسب ثروتتكنيك

ام زيرا تحصيالت خوبي نداشطته ،نخواهم شد من هيچ وقت پولدار گوييدمي شما

 شناسم که هميشه جيبشان خالي بوده است ورا مي ايکردهتحصيل  افراد من ولي

بططراي پططول  اند.اي داشططتههططاي افسططانهسططوادي کططه  ططروتبططالعكس مططردم کططميططا 

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

 براي  روتمند بودن بايد نسطبت بطه  روتمنطدان ديگطر احسطاس خطوب و .کنيدمي

ناراحتي به دنبال بياورد  اگر قبول موفقيت براي شما تشويش و .مثبت داشته باشيد

انطواع  از ها نگطاه خواهيطد داشطت. پزشطكان، خطودهميشه خود را دور از موفقيت

 اطططراف مططردم بيمططار در را برنططد زيططرا آنهططا زنططدگي خططودهططا رنططج مططيبيماري

افطراد موفطق دوسطتان  ،اغنيا دوسطتان غنطي دارنطد فقرا دوستان فقير و ،گذرانندمي

اگر براي تغيير زندگي خود مصمم هستيد، بطراي  . بنابراينالي آخر موفق دارند و

مطا  با هر فردي که دوستي کنطيم اخطالق او بطر .تغيير محيط خود نيز مصمم شويد

ها فقر را به معنويطت خيلي ،ما جزئي از دنياي روزمرة خود هستيم .گذاردتأ ير مي

هطاي کتاب؛ درحطالي کطه معتقدند که فقطر از پرهيزگطاري اسطت دهند وربط مي

بعضطي  هطا.نکند نه به ملحطق شطدن بطه آدستگيري از فقرا تشويق ميه ديني ما را ب
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ننطد کطه اگطر کمي آنهطا فكطر ،اندازمردم گويي بخشندگي را وارونه درك کرده

 ت.سابخشند اين مشكل دوست آنها نمي او خاطر زشت بودندوستشان را به

محروم  دهي احمقان را وخداوندا چرا روزي مي»موسي عرض کرد: 

تحصيل رزق و  : به جهت آنكه عاقل بداند درخطاب آمدکني عاقالن را. مي

 .«نيست مكر روزي حيله و

 

استففاد  از تكنيك هاي ذيل  توانبراي بهبود وضعيت مالي مي 

 نمود:

بايد خود را متعهطد  ،گيري وجود داردبراي کسب  روت نياز به تصميم .1

 اما اين تالش بايد با نگرش مناسطب و ،هاي الزم در اين زمينه کنيدبه انجام تالش

 همزمان باشد. نظام باورهاي صحيح همراه و

 کنند.ل ميفقرا به عكس عم ؛اول پس انداز کنيد، بعد خر  کنيد .2

آنهطا  ببينيد که چه فرقطي بطين شطما و ؛به مشاهده افراد  روتمند بپردازيد .3

و سطپس  بطين باشطيدواقطعو جالب آنها را جذب کنيد  نكات مثبت و .وجود دارد

 نسبت به انتخاب يك الگو اقدام نماييد. 

وقتي مردم ببينند که شطما بطراي کمطك بطه  .از ديگران کمك بخواهيد .4

 شوند.د آنها نيز براي کمك به شما بسيار مستعد ميخود مصمم هستي
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 مدام براي خود خاطر نشان کنيد که شايسته  روت هستيد.  .5

وقتطي شطما از پطولي کطه داريطد  .بيگاه براي خود پول خر  کنيد گاه و .6

، ولي مواظب باشيد کطه کنيداي براي پولسازي بيشتر پيدا ميبريد انگيزهلذت مي

 خواهيد پولدار شويد.دفي ميبه چه قيمتي و با چه ه

اي مطدوّن گذاري کنيد و بطراي هطدف خطود نقشطههدف نقشه بريزيد و .7

 تهيه نماييد.

 ترميم نظام باورهاي خود بكوشيد. پيوسته در جهت تعميم و .8

  به سه دليل زير هميشه مقداري پول همراه خود داشته باشيد: .9

  .کنيداحساس  روت بيشتر ميالف( 

  .کنيدعادت ميبه پول داشتن ب( 

همچنين بدين ترتيب ترس از خر  کطردن  .کنيداعتماد به نفس بيشتر پيدا مي ( 

 براي  روتمند شدن حائز اهميت است.زيرا  دهيداز دست مي پول را

 خطاطر پطول کنطارشود که کارکردن بطهپولسازي واقعي تنها زماني شروع مي

گطاه بطه تطابلوي و توجطه داشطته باشطيد کطه برنطدة مسطابقه هيچ گذاشته شطود

 کند .امتيازات حين بازي نگاه نمي

کطارايي فطردي مطا  ميطزان آرامطش ذهطن و ،تمام دارايي ما اين لحظطه اسطت

شطود. براساس ميطزان توانطايي مطا بطراي زيسطتن در لحظطة حطال مشطخص مي
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ه که ممكن است فردا آنچ که ديروز اتفاق افتاده است و صرف نظر از آنچه

 «.ايدايستاده جايي است که شما در آن اکنون»اتفاق بيفتد. 

  

 هاي شاد زيسفنتكنيك

لحظطه حطال  سطاختن ذهطن بطر خرسندي متمرکطز کليد شادي وتمرکز:  .1

وقتطي بطزرگ  ،کننطدطور دائم خود را درلحظطة حطال غطرق ميکودکان به. است

هرگطاه زنطدگي  .گيطريمفرا مي همزمان را نگران بودنِ شويم هنر فكر کردن ومي

هطاي شطما فقطط زمطاني در معطرض ترس .رانيمکنيم ترس را از ذهن خود مطيمي

 عمل همان لحظه که وارد درست در حرکت باشيد وگيريد که بيشديد قرار مي

کنند. زيستن در حطال ها فروکش ميدهيد، ترسو واقعاد کاري انجام مي يدشومي

بطه معنطاي تطالش کطردن  .عواقطب اسطت به معناي حرکت کردن بطدون تطرس از

خاطر مشغول بودن نفس است بدون نگراني از اينكه آيا ايطن تطالش بطه پطاداش به

 نه. شود يامنصفانه منتهي مي

وقتطي  امطا اسطت،آمطدن بطا آن مشطكل  شود، کناروقتي عمل ناپسندي عادت 

شطويم کطه بطه واهيم رفتارهاي جديدي به ايطن عطادت اضطافه کنطيم، آگطاه ميبخ

ها چانه بزنيم. ارزد. قسمت مهمي از زندگي اين است که با موقعيتزحمتش نمي

هاي کند و اگطر بطه گذشطتهميدي ما را فلج ميااهاي بد فكر کنيم، ناگر به گذشته
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 ه هسططتيم دانططاترشططويم و خططود از آنچططه کططمي خططوب فكططر کنططيم دچططار غططرور

 «. يدياد بگير لحظه زندگي کردن را هرچه زودتر در»پنداريم مي

 عشق ميانه درخور مرد يگانه نيست   مردِ يگانه را سرِعشق ميانه نيست

 نيستبال را نشانه جان مرد، تير جز   يا عشق، يا مالمت، يا راه عافيت

عطادت اجطازه بطه  هرگطز. ست امطا رازي وجطود داردشماخود  هرکاري، کار

خواهي باعث از بطين رفطتن کارهطاي خود. فرمانروايي کند انحرکاتت ندهيد که بر

شود. حقيقت چيزي نيست که به ما يقين عطا کنطد و يطا مطا را از ديگطران خير مي

 آگطاهي در و رسطاندمي گطاهيحقيقت آن چيزي است که مطا را بطه آ ؛سازد برتر

 کردن است. لحظه زندگي

دانسته و به  البته شويم، تا حدي علت طمان تا حدي معلول ورواب ما بايد در

ايم يا معلول؟ بايد بدانيم که در اين لحظة خاص ما علت واقع شده ،عمد

علت بودن مثبت است  معلول بودن منفي و در واقعتأ يرگذاريم يا تأ ير پذيرنده؟ 

أ ير ت اينكه ميزان معلول بودن بد نيست مشروط بر .و روح منشأ علت است

 انعكاس و امر در مؤ ر عوامل بسيار زندگي از پذيري تحت کنترل درآيد. سر

گريه  هر پشت اي وخنده گريه هرشت پ»گذاري دارد. عيسي)ع( فرمود: رتأ ي

نه در گذشته و نه در آينده.  يددر لحظه زندگي کن يد. سعي کن«اي استخنده

شود، بتواند موقعيتش را ترك کند. اشياء  خردمند کسي است که وقتي مجبور

گيرند مانند آب راکدي نمي وقتي مورد استفاده قرار ؛انرژي خاص خود را دارند
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 اگر .که انرژي آزادانه حرکت کند داجازه بدهي و يدباشند. بايد دقت کنمي

قانون »اشياء جديد جايي براي خود پيدا نخواهند کرد  داشياء کهنه را نگه داري

اين نقطة مرکزي  ،به خلق يك ا ر هنري هستيم وظفما م هر يك از .«خالء

تنها حامي ما  ،طريقت معنوي خود، نبايد منتظر الهامات باشيم حيات ماست. در

 پس انتظار داياگر هيچ کار خوبي نكرده ،ستاواضح و اين بايد ايمانمان باشد 

، گامي خود غلبه کنيد ترس بر . اگريدپاداش را رد کن و يدپاداش را نداشته باش

 .دايراه آزادي خود برداشته بزرگ در

زيطرا  ،انطد عفطو کنيطدکرده کساني را که به حقوق شما تجطاوزبخشش:  .2

بخشطش واقعطي فرامطوش  شما کمك شاياني خواهد کطرد.شاد زيستن  به اين راه

بخشيدن ديگران مشكل اسطت  هاست. اگربيرون ريختن تمامي کدورت کردن و

علت بيماري بسياري از افراد آن است که  .تراستمراتب مشكلبه بخشيدن خود 

داشطتن داشتن يك ذهن سالم مانند نگطهدانند. نگهآنها خود را اليق تندرستي نمي

 ارزد.يك جسم سالم احتيا  به تالش فراوان دارد اما به زحمتش مي

شطي بهشطت را نقا ؛رنگ در اختيار شطما اسطت قلم و» گويد:ميکارانتزاکيس 

 «.بعد وارد آن شويد کنيد و

بطرداري بيشطتر براي بهره براي شادتر بودن و: تغيير ذهنيت با تفكر مثبت .3

بلكه اول بايد خودتطان را تغييطر دهيطد. هميشطه  ،از زندگي نبايد دنيا را تغيير دهيد

بطه سطمت چيزهطايي هميشطه بشطر  .«ذهطن آدمطي»هسطتي  تو آخر، خودِ پلة اول و
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مطن » :ايطدوقت بطه خودتطان گفتطههيچد. انديشکه  غالباَ به آن مي دشوکشيده مي

بعد همان چيطز را فرامطوش کطرده باشطيد؟ ذهطن شطما  و.« .نبايد فراموش کنم که.

من بايطد يطادم »تواند از فراموش کردن بگريزد. اما اگر فكر شما اين باشد که نمي

 ،ذهن اين بار به طرف به ياد داشتن حرکت خواهد کرد گاه همانآن« بماند که...

 ؛هطا در ذهطن خطود اقطدام نمطاييماگر ما در انتخاب و يطا جطايگزيني صطحيح واژه

و  «لطفطاد سطاکت بطاش»بگطوييم:  يمتطوانمطي ؛«داد نزن: »به جاي گفتنِطور مثال به

خطوري غذا ميوقتي »بگوييم:  يمتوانمي ؛«غذا را روي لباست نريز» :گفتن جايبه

بطازي کطه تنطيس طور مثطالگرا خواهد شد؛ بطهانديشة ذهن ها مثبت« ب باشظموا

آنكططه  و «مططن ايططن امتيططاز الزم را دارم»گويططد: بططرد مططيمهمتططرين مسططابقات را مي

بازد تفكرش اين است که بهتر است اين امتياز را از دست ندهم. تفكطر مثبطت مي

هاسطت فكطر به آنچه کطه مطلطوب آن ،تفكرسازنده است زيرا دارندگان اين نوع 

 شوند.سوي اين هدف کشيده ميگاه الزاما بهآن کنند ومي

هاي مثبت کنيم زيرا تنها به ايطن ما بايد تمام توان خود را صرف تداوم انديشه

حطدي ه جسطم بط و توانيم شاد زيستن خود را تضمين کنيم. ارتباط ذهنترتيب مي

مثطال مطا قصطد اجتنطاب از چيطزي را داشطته باشطيم ذهطن عنوان به    است که اگر 

انطرژي  دهد. بطراي سطالم بطودن وناهوشيار ما اغلب ترتيب اين کار را برايمان مي

هاي مثبت خطود را حفطک کنطيم، بطه بيطان احساسطات داشتن الزم است که هيجان

 خشطم و سالمتي بدانيم. اگر از ترس و خود بپردازيم وخود را سزاوار تندرستي و
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-هيجطان خشطم و ايد ذهن شما همين تطرس وهاي برزبان نيامده اشباع شدههيجان

 هاي سرکوب شده را منعكس خواهد ساخت. 

 «شودبيماري ذهن به بيماري جسم تبديل مي»
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 از اگطر ،خواهيطد فكطر کنيطدهميشه به آنچطه کطه ميتفكر روي هدف:  .4

کند بخواهيد که جطاي کلمه را ماشين  08نويسي که قادر است در هردقيقه ماشين

حططروف را روي ماشططين تحريططر بططه شططما نشططان دهططد او را حسططابي بططه زحمططت 

 ناهوشطيار خطود در بطا اسطتفاده از ضطمير تواند با چشم بسطته وولي مي، ايدانداخته

توانطد ترتيطب هر انيه پنج حرف را ماشين کند اما با ضمير هوشيار خود حتي نمي

گونطه کطه ضطمير هوشطيار سرچشطمة همان ،قرار گرفتن حروف را مشطخص کنطد

 بياييد بپذيريم کطه مطا هطر روز ،انديشه است ذهن ناهوشيار سرچشمة قدرت است

دهيم، پطس خطود مطي ناهوشطيار اي بطه ضطميرهاي تطازهبرنامه خود طريق افكار از

دسطت آمطده تصطور کنيطد تطا ضطمير هدف خطود را بطه ،ب افكار خود باشيمظموا

 سيدن به آن را فراهم کند.ناهوشيار شما ترتيب ر

را  چيزبدهيد کطه مطن همطه اين برنامه را خود پس اگر مدام به ضميرناهوشيار

هطاي خطود وقت است که شطاهد بهبطودي محسطوس يطادآوري آورم آنياد ميبه

هطا ياد آوري نامانتظار به ناهوشيار يا زيرا به اين ترتيب شما به گونه .خواهيد بود

 به آن دست خواهيد يافت. يد و به طور روزافزون نيزها را دارشماره و

گونه بودن به او کمك کرد توانايي او براي کودك» گويد:مي آلبرت انيشتن

 اگر قادر باشيم که خود را کطامالَ َ َ َ َ در «.تا به غولي در ميان انديشمندان تبديل شود

م کنطيم،  ططور مثطال دربطه ؛يك منظرة تخيلي طبيعطت گطاه آنسطاحل دريطا مجسطّ

اسطت  چطه توانطايي ارزشطمندي آوريم،دست توانيم آن آسودگي دلپذير را بهمي
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 .باشطد تطرهطر چطه تخيطل شطما رشطد يافتطه پرورش تخيل هماننطد پطرورش جسطم.

تمطرين در تخيطل نتطايج  ،خواهطد بطود تطرل برايتطان آسطانيمسطا حطل يادآوري و

طور يكي از دستاوردهاي آن الگوسازي ذهن است؛ به ،آورداي به بار ميبرجسته

من هميشطه مانند: الگوي خوب ي خوب و بد را در نظر بگيريد دو الگومثال شما 

بطه سطرکارم  من هميشه مطري  هسطتم يطا مطن هميشطه ديطر :الگوي بدو تندرستم 

 آنگطاه کنيم کنند؟ وقتي ما تغييراين الگوهاي پوسيده چه زماني تغيير مي. روممي

 پطذيرامطا امكطان ،اي نيسطتکند. تغيير الگوها هميشطه کطار سطادهمي زندگي تغيير

بطا  انمادر و انکودکي برجاي مانده است و به رفتارهاي پدر است. اين الگوها از

 احسطان و والطديني کطه خطوب هسطتند و طور مثال ازبه ؛داردبستگي کودکانشان 

 اگطر ،بطرعكس آيطد وك به بار ميبا خصوصيت ني فرزنداني غالباَ ،کنندنيكي مي

گطرديم کطه بزرگسالي به دنبال کساني مي بد شده باشد در ما رفتار کودکي با در

 ،ها بازاسطتبطرعكس. هميشطه راه تغييرکطردن بطراي انسطان کننطد وبه ما بطدي مي

هسطتي  ةتمام رنج بشر چنگ انطداختن او بطه اوضطاع گذشطت :»گويندها ميبودايي

توقع را که آينطده بايطد تطداوم گذشطته باشطد از زنطدگي حطذف وقتي اين ، ستا

نقططه  . از«ايمگاه آرامش بيشطتري را بطراي ذهطن خطود تضطمين کطردهکرديم آن

براي خلق يطك جريطان سطالم،  ،هستيم نظري ما نيازمند حذف به طريقة رواني نيز

اتي کطه نداريد رها کنيد. جطدا از احساسط خواهيد يا نيازتمام چيزهايي را که نمي

د که مانند يك يبينناگهان مي .رسنداي از تعالي ميبدين ترتيب آشكارا به مرحله

شادي زماني بيشتر از هميشطه  کنيد.تري را به خود جذب ميربا چيزهاي تازهآهن
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بطراي رسطيدن بطه اهطداف خطود  و شود که نتطايج نهطايي را رهطا کنطيمحاصل مي

کساني را کطه کمتطرين تطالش را بطراي ما . اما زنداني اين اهداف نباشيم ،بكوشيم

ناخودآگطاه  ضطمير بيشتر دوست داريطم. ،دهندخود نشان مي تأ يرگذاري بر ما از

باشطد، داده شده زند که توسط عواطف شما به آن دستورزماني دست به اقدام مي

جوهر چيزهايي اسطت کطه خواهطان  ،عواطف بايد با احساسات همراه باشد. ايمان

با  ،حاد ه نيست ،ذهني بينيم. نيروي روحي وشايد چيزهايي که نمي م وآنها هستي

ايد تا او درسطت همطان چيطزي کند. شما هستيد که آن را خلق کردهدقت کار مي

درست کنطد. ضطمير ناخودآگطاه حطاوي تمطام چيزهطا و  ،را که انتظارش را داريد

ل عقط ططول زنطدگي خطود کسطب کطرده اسطت و هطايي اسطت کطه فطرد دردانش

حقيقطت  تمرکطز کنيطد در به دقطتهاي گذشته را نيز در خود دارند. وقتي دوران

ايطد. ايطن ت شده است عمل کردهيچيز نامريي که براي شما قابل رو نسبت به آن

حال مرگ اسطت  کار احتيا  به تمرين دارد. شكي نيست که وقتي که شخص در

پيونطدي بطا او دارد کنطد بطا کسطي کطه حافظه با پيدا کردن حالت غالب سطعي مي

يطك وجطدان ناخودآگطاه  ارتباط برقرار کنطد. شطما داراي يطك وجطدان آگطاه و

 برخورداريد. اين سطه نيطروي فكطري بطا فكطر رآگاه نيزاز يك وجدان ابَ هستيد و

 وجطدان آگطاه يطا تفكطر هوشطيارانه .اعظم کطه در دنيطا وجطود دارد مطرتبط اسطت

برسطاند. شطما بايطد تلفيطق ايطن سطه نيطروي  به تنهايي شما را به اهطدافتانتواند نمي

يث را ياد بگيريطد. جهطان مطاده از انطرژي سطاخته شطده ثلاستفاده از اين ت فكري و

هطاي هيچ جسم جامدي واقعا وجود ندارد بلكه ايطن سطرعت ارتعطاش توده .است

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     17  

يطك خميطر  کند اين ماده يطك پطاره آجطر اسطت يطاانرژي است که مشخص مي

 شطناخت آن داريطم در بطر اين جهان مادي که مطا تصطوّر ترعبارت سادهبه ؛دندان

هطاي مختلطف در حطال ارتعطاش انرژي است کطه بطا سطرعت واقع توده عظيمي از

ما با انرژي است. ذهن، خطالق  سروکار ها، نيروهاي واقعي هستند وهستند. انديشه

اسطت  انجيطل آمطده داد. در براي تغيير واقعيت بايد ذهن را تغييطر واقعيت است و

هطا زود خيلي ؛«انديشطدآن چيزي است که در تمام طول روز بطه آن مي، بشر»که 

کنند غافطل از آنكطه پايطان شطب سطيه سطپيد ميدان را خالي مي شوند ويوس ميأم

   است.

 خانهصاحب من و جويدهمي اوخانه    حاجي به ره کعبه ومن طالب ديدار  

 خانه خانه به روم که من، ديوانه منم   رخِ يارتوان ديدجاعكسدرهمهچون  

 

اراده  توانيم به شهامت وهدف مي در راه رسيدن به هرپرورش تخيل:  .5

فردي را  قوي دست يابيم، بر قدرت متقاعدسازي خويش بيافزاييم، انضباط

ياد قدرت خود را افزايش دهيم، هدايت يك هواپيما را  بياموزيم، توان و

يا  خود را مالقات کنيم و ةپيدا کنيم، همسر آيند يبگيريم، اعتماد به نفس بيشتر

 .هاي خود را روي کاغذ بياوريدهدف حتي نوشتن يك چك را ياد بگيريم.

اين  ها آگاهي دارند باب اين است که اگرچه مردم به کارايي اين ليستيعج
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استفاده آنها  ريزي زندگي خود ازبراي برنامهآنها  حال تنها حدود سه درصد از

ساختاري براي دستيابي به اهداف زندگي در  يك ليست، طريقه و ةتهي. کنندمي

. مهم مؤ رند چه براي زندگي و ها چه براي خريدگذارد. ليستاختيار ما مي

اي است که براي خاتمه کنيد مهم آن نقطهنيست که از کجا شروع مي

 .بخشدمشكالت، دامنة ذهن ما را وسعت مي گزينيد.برمي

را  سازد وخوشبختي آنبدبختي نبوغ را نمايان مي» ل هوراس:به قو

 «.پوشاندمي

کنار نگذاريد به  تا ترس را .است هدفي هميشه مستلزم خطر سيدن به هرر

 من به هر»: گوييمرسيد. درست از همان لحظه که با قاطعيت ميهدف خود نمي

نبوغ، »همان بيش گام اول را به سوي  کم و «قيمتي اين کار را خواهم کرد

تصميم به موفق شدن گرفته ابتدا  ،در زندگي موفق. ايمبرداشته« سحر قدرت و

هرکاري که انجام  من از» بتوانيم اين نگرش را اتخاذ کنيم که اگر شده است.

وقت است که  آن ؛«انجام دادن آن، لذت خواهم برد خاطردهم صرفاد بهمي

 چيز تيره وگرفتن انعام است. وقتي همهحكم  اي براي ما دررسيدن به هرنتيجه

رود درست پيش نمي چيزهيچ مثل اينكه» :رسد بايد به خود بگوييممي نظربه تار

هاي بسيار به يك قدمي هدف به اين معني باشد که پس از تالش توانداين مي و

 وقت حال بهتري خواهيم داشت. آن و« امرسيده
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 هاي مهمتكنيك براي درخواست

جطاي  دوسطت نداريطد يطا در شغل خود بيزاريد، اگر محل زندگي خود را از اگر

بينيد، گاهي بهتطرين راه حطل بيطرون زدن هاي بهتري براي خود ميديگر موقعيت

 درس اولِ»هطاي چشطمگير اسطت. است. پافشاري جزء مشطترك تمطامي موفقيطت

 .«اي، درخواست کردن آن استخواسته چگونه رسيدن به هر

 :ها مهم استدليل درخواست خواستهبه چهار 

ارزش قائطل بطودن بطراي خطود  درخواست کردن نشانة اعتماد به نفس و -1

اين آغاز پيدايش يطك نگطرش مثبطت، بطراي  کنيم واحساس شايستگي مي .است

 بيان کردن توقعات بجاست.

اسطت. وقتطي خواسطت خطود را  درخواست کردن براي سالمت ما مهطم -2

 بگيريم. توجهي قرارمورد بي و ممكن است ناديده گرفته شويم ،کنيمعنوان نمي

هاي خطود بطه درخواست کردن اولين قدم منطقي بطراي تفهطيم خواسطته -3

خواندن افكار مطا ه يك از اين افراد قادر بدوستان است زيرا هيچ سا، خانواده وؤر

 نيستند.

 ديگران هم لذت کمطك کطردن بطه مطا را دربطردرخواست کردن براي  -4

 خواهي است.درخواست کردن نوعي خود واقع امتناع از در ،دارد
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به رشد فردي او  ،کنيمخواهيم سؤال ميکه مي آنچه وقتي از کسي در مورد

نه »هاي رشد يافته توانايي آنها در يكي از خصوصيات انسان. ايمکرده نيز کمك

گرفتيم بارها زمين بدون گناه است. وقتي که ما راه رفتن را ياد مي «گفتن

دهيم؟ پشتكار را از خود نشان مي آن اراده و آيا هنوز .برخاستيم خورديم و

د که بينمي دانند که عموماد ورزشكاري بيشترين صدمه ران رَزمي مياورزشكار

 .ايستدحرکت در جاي خود ميبي

 .شطودتبديل بطه دري بطراي ورود مي چيزهمه دد باشيوقتي واقعاد عاشق خداون

انتخطاب  .مراقبطه عشطق خطود مراقبطه اسطت بطين عشطق و» :گويمبه همين علت مي

ناشطادي  درك اين شطادي و«. يدبا عشق مراقبه کن و يد!با مراقبه عاشقي کن يد!نكن

 رود ومطي آيطد وگوينطد. شطادي مي «شعف»جنبه از يك انرژي هستند را  که دو

شطاهد بطاقي  بلكطه ناشطادم و يطا گوييطد مطن شطادمشما فقط شاهد آن هستيد. نمي

آرام، ايطن حالطت را شطعف گوينطد. شطعف  مانيد. خونسرد با خاطري جمطع ومي

يعنطي  ؛شطادي نيسطت. شطعف شطعف سطرور و .ترين مرحلطة آگطاهي اسطتنهايي

 ن وددو، دور افكنط رفتن به فراسطوي هطر و ناشادي دوگانگي شادي و گذشتن از

فقطط يطك مكطان  و (حطال)شناسطد دو. عشق تنها يطك زمطان مي رها شدن از هر

گذشته است يطا  عاشق شدن مشكل است زيرا يا در ،. براي ذهن(اينجا)شناسد مي

خاطر آينده ندارد به آينده و به حال کاري ندارد. عشق دلتنگي براي گذشته و در

ارضطا  کننطد وآن زنطدگي مي ها درهمين ارضاء کننده است دو بعدي کطه انسطان

مترادف است بطا عشطق.  ،لحظه بودن آينده. در گذشته و: عبارتند از ندکننده نيست
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اين اسطت  به خاطر خيزد. سپاسقانع باشد، سپاسگزاري برمي قلبي که راضي و از

هميشه در حال حرکطت باشطد.  که انسان خوشحال باشد. عشق بايد مانند رودخانه

نفر  رابطة دو نهايت باشد. اگربايد بي آخر چك است، ولي درابتدا هميشه کو در

نفطر بطاهم آشطنا  مرکطز دو ،اگر در رابططه گويند وسطحي باشد به آن آشنايي مي

شوند به آن عشق گويند. آشنايي عشق نيست عشق بسيار نادر است. وقتطي مسطأله 

. يطدهميشه حقيقت را انتخطاب کن ،آيدغيرحقيقت پيش مي انتخاب بين حقيقت و

شطما واقعطاد عاشطق باشطيد اصطال راجطع بطه مراقبطه  اگطر .عشق همطان مراقبطه اسطت

شما احتيا  بطه چيطز  کند وها را پرميکنيد. زيرا عشق همة شكافکنجكاوي نمي

بيشطتري احتيطا  داري پطس بطدان  بيشتري نداريطد اگطر احسطاس کطردي بطه چيطز

 شكافي نيز وجود دارد.
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 هاي عاشق بودنهنشان

 چيز ديگر نياز نيست.به هيچ .اغناي مح  :اول

همطين لحظطه اسطت نطه آينطده دارد نطه  عشق فقط در .آينده وجود ندارد :دوم

 دهد.زمان حال رخ مي عشق در. فردا

اگر هنوز وجود داشطته  .ديگر وجود نداري .خيزدوجودت از ميان برمي :سوم

 اي.باشي يعني هنوز وارد معبد عشق نشده

 زمطان حطال بسطر بريطد و دهد تا درکند، امكان ميمي شما را قانعاين سه چيز 

توان گفت که عشطق يطك روش طبيعطي نمي نبنابراي .کندنفس شما را مقهور مي

ي متوسطل ابطداع هاي مصنوعي واگر اين روش مقدور نباشد بايد به روش است و

ولي براي من  ،احساس مالكيت باشد و تواند تمايل جنسي، شهوتمي عشق»شد. 

ايد نطيم سطاعتي بطه روي صطندلي نشسطته طورکه برهمين«. عشق، جان مراقبه است

وقطت حسطي را  ذهطن تصطور کنيطد آن م را دربازدَ م ومراحل دَ .ستان فكرکنيدنفَ

 بطودن حيطوان از بيشطتر و وقطت بيشطترآن ايد وکنيد که تا حاال پيدا نكردهپيدا مي

گيريد. مطا داراي معيارهطاي دوگانطه هسطتيم يكطي بطراي توجيطه کطردن فاصله مي

ديگري براي متهم کردن اعمطال ديگطران ايطن ذهنيطت عادالنطه  اعمال خودمان و

هرچطه  .حقيقطت نخواهيطد داشطت اي ازتا زماني که عادالنه نشطود نشطانه نيست و

عوض شطدن مطوقعي اسطت کطه  .براي ديگران هم بخواه خواهيبراي خودت مي

 شهوت پرستي، عصبانيت :شما معيار يگانه را بپذيريد. وقتي به داشتن صفاتي مثل
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 آينطد وآنها به سططح ذهطن مي د،را قبول کنيآنها  و دحرص آگاهي داشته باشي و

 خطودبيمطاري  وقتطي از .تطوان آنهطا را دور ريخطتتر ميوقت است که راحتآن

کطه  يطدبدان دکنيطکطاري کطه مي بطرعكس. هطر و ديابي بهبود دتوانمي دآگاه باشي

من حطريص  و نگوييد،را عوض کند  شماتواند تفكر مي طرز چون اين د،حريصي

عشطق شطكوفا  قلطب بطا اعتمطاد و کند وخرد به قلب ارتباط پيدا مي گاه. آننيستم

قلطب تمطاس  خدا بطا .دل ق وطريق عش شوند اما ازگشوده مي شود. همة اسرارمي

کسي بخواهد به خدا نزديك شود بايد  بنابراين اگر .ارتباط استمغز بي با دارد و

 توانيطد ازراه قلطب شطناختيد مطي ه خطرد را ازكطمحط  اينهبط .راه قلب بگطذرد از

هاي خودتان را به سمت قلب هطدايت ببريد. انرژي خدمت خرد بكار ها درتجربه

 اي بطراي شطما رخ خواهطد داد ومترقبه گاه شگفتي غيراشيد آنتر بکنيد با محبت

. مراقبه دوچيطز آوردمي دگرگوني ،خردو اطالعات  ،اين همان خرد است. دانش

ديگطري  شطود وکه به جهان درونطي شطما مربطوط مي يك عشقيآموزد به ما مي

 آيطد کطه درصطفا وقتطي پطيش مي خلطوص و شود.عشقي که به هستي مربوط مي

تفطاوت  بطد خطوب وو بين  ببريد. وقتي که بين تضادها بدون انتخاب بسر آگاهيِ

ايطن حالطت خلطوص  بينيطد. درمي نطور ،تطاريكي هطم شويد، وقتي که درقائل مي

اين خلوص همان آزادي است. مراقبه يطا مديتيشطن بطه  .شودما نازل مي کم برکم

ايطن حالطت شطخص  فقطدان ذهطن يعنطي مراقبطه. در .سادگي يعني سكوت کامطل

شطود ولطي بطدون سطكوت عشق مي از تمامي زندگي شما لبريز شود وشكوفا مي

بطراي سطاکت  .داشتن اين کار غير ممكن است. انسان بودن يعني در راه خدا قرار
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 آورنطد وهجطوم مي افكطار ،سطكوت آگطاهي نباشطد اگطر در .شدن بايد آگاه شد

 بگيري. ي تمرکزتواننمي
 

 ياففن خويشفن خويش

گاه هيچ دليلي براي هيچاما  ،اينكه دوست داشته باشيم براي ،دوست داريم

آوري اگر دور از آلودگي دست مينيست. چيزي را که به دوست داشتن نبوده و

 باشد هرگز فراموشت نخواهد کرد. تجربه نوعي آموختن است که آن هم ميسّر

به »يك راه دارد آموزش فقط  بنابراين فراگيري و .با حرکت کردن نيست مگر

نبايد . شما ياد خواهد داد جز يك چيز را شماهرآنچه الزم باشد به  و «رفتن سفر

که با حديث  دبايد ياد بگيري شما د،گنج خود را فقط در حديث خويش بجويي

دانش را فقط بر سطح يك زُمرّد ساده  ةابتدا هم . دردخويش زندگي کني

را تفسير کردند و کتاب در موردش  قدر آننوشتند. ولي مردم ديگر، آنمي

کتاب مدفون شد. چرا به آواي قلب  هزاران تن خروار نوشتند تا آن راز در زير

وجود دارد.  شماآنجايي است که گنج شما چون قلب ؟ خودمان گوش دهيم

به  ،انجام آرزوهاي خود هستند را که در راه رسيدن وآنهايي جهان  جانِ

قدرت ، سپس کندعالقة آنها را آزمايش مي تكار وپش. ابتدا گذاردآزمايش مي

 ،اين. بيندپايداري آنها را مي سماجت ود و در نهايت سنجگذشت آنها را مي

فقط  عده ايآموزد. هايي از مسير راه را به ما ميگرفتن درس گذشتن از مسير و

در جستجوي طال بودند که هرگز به اسرار آن نرسيدند، چون فراموش کرده 
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 طورهمين کنند وآهن نيز درحديث خويش زندگي مي مس و بودند که سُرب و

شود که حديث حديث ديگران کنجكاوي کند، هرگز موفق نمي کسي که در

شود ميصدف شنيده  خويشتن را بشناسد. صداي اموا  دريا هميشه در خويشِ 

صدف قطع  در آن صدا هرگز حديث آن است و هم قسمتي از چون دريا

اي شود مگر روزي که صحرا به دريا بدل شود. حديث خويش هم پديدهنمي

کس يا ست که آنا در آن روز الزم .رسداست که روزي به پايان خود مي

باشد که واالتر شود. انگيزة کيمياگران بايد اين  يچيز بدل به کس يا چيزآن

ماهيت همة آنچه را که در روي زمين است درك کنند. چون آن بياني بود که 

کردند، کيمياگران به اين کشف ديگر اشياء بدان وسيله بين خود رابطه برقرار مي

يك  .آن را دو جزء جدا نشدني دانستند ذات اصلي نام نهادند و خود شناخت و

 حيات گفته واکسير  ذات اصلي رامايع از ء جامد که جزء يك جز مايع وء جز

گويند.  «کيميا»جامد آن را  ءمانع از پيرشدن و شفاي همة امراض است و جز

ترين راه براي پيشرفت . سريعدياد بگيري اناتکيمياگري را بايد در زندگي روزانه

ي ذهني منظم هاي جسماني منظم با تمرينهااي همراه کردن تمرينزمينه هر در

بازي گلف، صحبت کردن در ميان جمع، اعتماد به با توانيم ا مياست. پس م

تمرين ذهن  هاي رانندگي را با نشستن در يك صندلي راحت ومهارت و نفس

 :آنها را بهبود بخشيم

 فردات بخواندکهنهبراند امروزتگر براند يار که تو رانباشي نوميدهله 
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 ه نداندار ه کس آنبنمايدک ره پنهان وگذرها درهاه توببندد هم بر گرو ا

 نشاندصدرسر  بهاو  تورا، صبرزپس آنجا صبرکن و ندد مروببتو بر رواگ

 هايي براي بهبود نوع احساساتتكنيك

آنكه بتوانيد نوع احساستان را بهبود بخشيد چند پيشطنهاد ارائطه  در اينجا براي 

 که عبارتند از:  شده است

 قبول تعارف کالمي -1

ها براي داشتن يك احساس ترين راهيكي از آسان .اداي تعارف کالمي -2

 خوبي ديگران است.  قدرداني کردن از ،خوب دربارة خود

 کنيد.  خوبي ياده خود ب هميشه از -3

 از خود ستايش کنيد.  -4

بططه  و دهيططد، بططه خططود نگططاهي بيندازيططدوقتططي کططار درسططتي انجططام مي -5

 هاي خود اعتراف کنيد. رزشا

 رفتارتان را از خود متمايز کنيد.  -6

 .  درك کنرا ان گناهكارو باش  گناه بيزار از -7

با جسم خود به خوبي رفتار کنيد. هميشه به ياد داشته باشيد که اين تنهطا  -0

   (ورزش کنيد)جسمي است که به ما داده شده است. 
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 .اريدرا دوست دآنها  رفتار کدامبه ديگران بگوييد  -9

 خوب بگرديد. اطراف مردمِ -18

سعي کنيد بدون آنكه احساس گناه داشته باشيد از مواهب الهطي لطذت   -11

 ببريد.

 از بيان مثبت استفاده کنيد.  -12

 دهند.شهامت مي هايي بخوانيد که به شخصيت شما ارزش وکتاب  -13

خواهيطد باشطيد ترسطيم هميشه در ذهن خود تصطويري از آنچطه کطه مي  -14

هاي غالطب کشطيده الزاما بطه سطوي ايطن انديشطهگاه آن که هستيدنه آنچه  کنيد و

 خواهيد شد.

ذهطن شطما  فكطري کطه از هطراز تفكر مثبطت اسطتفاده نماييطد و بدانيطد   -15

 گذارد.يك چشم برهم زدن بر ترکيبات شيميايي بدن تأ ير مي گذرد درمي

  

 هايي براي بيان بهفرتكنيك

خاطر سپرده به هنگام استفاده از بيان مثبت به داصولي وجود دارد که باي

 :شوند
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که من مري  نيستم، نتايج دلخواه عايد شما  گونه باشد بيان شما بدين اگر-1

اين حالت ذهن شما همچنان شما را به طرف آنچه که  نخواهد شد. زيرا در

معموالد مانع پيشرفت ما کلماتي وجود دارند که  گوييد سوق خواهد داد.مي

دهيم ين مکنيم نشاکلمه سعي استفاده مي که از بار عنوان مثال هربه ؛شوندمي

کنم شاد باشم سعي ميگوييم که وقتي مي .اوضاع نداريم که احاطه الزم را بر

ممكن هم  کارها را انجام دهم و گوييم که ممكن است بتوانم ايندر واقع مي

 حاکي از «کنمسعي مي»جاي ، به«منتوامي »زين کردن هست که نتوانم. جايگ

 بهتري خواهد داشت. حس مبارزه طلبي است که نتايج بسيار

آن  توان تطأ يراصل دوم آن است که با گفتن و نوشتن يك بيان مثبت مي-2

تا زماني که بيان مثبت فقط در سطح تفكر باشد ذهطن و را دوچندان ساخت 

 شود.ميبه مسائل ديگر منحرف 

شود لزوم اهميطت تكطرار اسطت. اصل ديگري که در اين زمينه مطرح مي-3

مطن واقعطاد شطاد »انتظار نداشته باشيد که رشته زندگي شما با شش بطار گفطتن 

 دستخوش تغيير شود.« هستم
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 احساسطات مطا نيطز گذارنطد ومي ما تأ ير افكار نوع احساسات و کلمات ما بر

تأ ير خواهنطد گذاشطت. افطراد موفطق راه اشطتباه را بطه  ما افكار نوع بيان و خود بر

کنند. حال آنكه اشطخاص نطاموفق منزله يك تجربة ارزشمند يادگيري قلمداد مي

 گيرند. نظرمي عنوان يك شكست درناکام آن را به و

 بداني گنج زر باشد نهان گر        جهان در اين جفاي خلق با تو

 سو کند و آن تو را ناچار تا        کج و بدخو کند خلق را با تو

 

 صحبت كردنصحيح براي  هاييتكنيك

عصطر  مطا همطه در يطد.هاي شخصي خودداري کنموضوع صحبت در از -1

 يم.کنمي آگاهي من زندگي

 و دخططود نكنيططد، گرچططه ممكططن اسططت خططوش زبططان باشططييصططحبت ب -2

مجال سخن را به ديگطران  ولي اگر ،را بشنوندشما شنوندگان مايل باشند صحبت 

 خسته خواهند شد.شما صحبت  ندهي از

کطامالَ َ َ َ  کطه تصطورکنند آنهطا را به سخنان ديگران طوري اعتراض نكنيد -3

، مطن چنطدان بطا گفتطة شطما موافطق دبگوييط است اين طور بهتر د.دانياشتباه مي در

 نيستم.

 قطع نكنيد . حبت، کالم ديگران راا ناء ص در -4
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 رندهيد .يتغي ناگهان موضوع صحبت را -5

زيطرا بطا ايطن امطر قلطوب  يطددقطت گطوش بده شود را بطاآنچه گفته مي  -6

وسيله گوش نباشد بلكطه بطا ه شنيدن تنها ب .نمود دخود جلب خواهيه ن را بامتكلم

 .ددهيسخنان متكلم با دقت گوش ميه که ب يدبفهمان انتمام اعضاي بدنت

با لحني  يدسعي کن ،يردادياگرمتكلم موضوع صحبت خود را به علتي تغ -7

 د،بخواهيط او ططور مثطال ازبه د.آرام او را متوجه موضوع اصلي بنمايي نده ونز غير

 مورد جملة قبلي بدهد. توضيحي در

مطورد حقطايق  ولطو اينكطه در يطدتأکيطد چيطزي را بيطان نكنطور به هرگز -0

 «رسد که...م ميرنظچنين به» يدطور شروع کنصحبت خود را اين د.صحبت نمايي

 «.آيا ممكن نيست که...»يا و 

سخن گفتن دربطارة موضطوعي  پيش از و يدشمرده صحبت کن واضح و -9

 انتقطاد و تا آماده پاسطخ دادن بطه هطر ييدنيك انديشه نما دبيان کني دخواهيکه مي

 اناطالعاتتط تا معلومطات و يدگوش بده بسيار و يد. زياد مطالعه کنداعتراضي باشي

 زياد شود.

 و يطدي کطه نااميطدي دربطردارد بپرهيزيهطامورد موضطوع صحبت در از  -18

 سخناني کطه ايجطاد تطرس و از .هرگز انتقادي که منظور نيكي در آن نباشد نكنيد

 يد.کند خودداري کننگراني مي
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  فصل دوم:

 هاايده آل
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 آل كلي زندگانيايد 

 حالل لقمة .1

آبيطاري کطردن و  ،تكامطل ،سطار حيطاتچشطمه گذران از ،هاي زندگيآرمان

حرکطت  يافتن و شخصيت انسطاني را درانسان و جهان را در خود ، شكوفا ساختن

امام صطادق)ع( خواسطت  . روزي شخصي ازاست به سوي ابديت به  مر رسانيدن

برو و کنم دعا نمي» ندفراوان کند. حضرت فرمود ش راروزي ،که از خدا بخواهد

. لقمه حطالل بطراي دل «معاش خود را با اسبابي که خدا مقرر فرموده تحصيل کن

غالباَ اشخاص بدون  .کندظرافت و معنويت ايجاد مي ،عشق ،حكمت ،علم ،انسان

دسترشططان  کططه موجططود بططا ارزشططي بططه آسططاني درتوجططه بططه حقططايق امططور همططين

دسططت آوردن آن داننططد زيططرا بططراي بططهقرارگرفططت، قيمططت و قططدر او را نمي

به همين جهت به نظر آنها محقر آمطده اند. نپرداختهاند و يا قيمت زيادي نكوشيده

لياقطت و فهطم و  توانند آن را به قيمت ارزاني از دست بدهند. خداوندا، به ماميو 

 اي عنايت بفرما. قدر دانستن آنچه را که به ما عطا فرموده

 پذيري. مسئوليت 2

تطر از آن نيسطت کطه انسطان بطراي آور و وقيحاي به آن اندازه شرمهيچ پديده

نگطامي کطه يطك روح بطه حطد زنطدگي احسطاس نكنطد. ه خود هيچ مسئوليتي در

 » اقصطاي خطود نايطل گشطت صطداي ف مطر و هطده تكامل رسيد و هنگامي که ب
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يَّة يَأَيَّتهُ َا الطنَّفْسُ الْمُطْمَئنَّطة ارْجِعِطِ ىِلطَِ يَةد مَّرْضطِ آن روح  قاعمطا در« 1 رَبِّطكِ رَاضطِ

 ،اگر انسان آگطاه باشطد و توجطه کنطد کطه عاشطق او کيسطت ،گرددانداز ميطنين

حطال همه اي انسان در تازد.عاشقانه نمي ،هرگز به دنبال شهوت و هوس و غضب

 .نياز استبيبه خود عشق ورزيدن تو  که از توستعاشق  کسي متوجه باش که

آب حيات قلوب، از دم شمشير     کشته شمشير دوست  ،زنده جاويد کيست

 اوست

  

 ايمان داشتن .3

مططابق  تصطديق قلبطي و اعمطال عضطويِايمان عبارت است از اقرار با زبطان و 

مطرد بطا ايمطان همطواره خنطدان و بشطاش » انطد:)ص( فرمودهحضرت محمد . آنها

، بدن نگردماوراي طبيعت مي طبيعت است در عين حال که در همواره در«. است

نهايططت نظططاره هاي حططواس آن بططه بياي اسططت کططه روزنططهاو همچططون رصططدخانه

متطاع . شدن است حال تازه شدن و نو بدين جهت همواره دنيا براي او در .کندمي

 لهو و لعبطي بطيش نيسطت کطه چنطد روزي در ،جلّ و خداوند عزّ ةدنيا بنا به فرمود

مطا روح  .2خطردترين قيمت ممكن ميدرخشد و ما را به ارزانمي برابر ديدگان ما
                                                           

)سوره الفجر آيه  باشدبسوى پروردگارت باز آى كه تو خوشنود و او از تو راضى و خوشنود مى .1

 (72و  72

 «.نوَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّْنيا إاِلَّ َلهْوٌ وَ َلِعبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ اْلحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَُمو» .7
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کشطيم و ميطدان را بطا نفطس مي کار و هدف واقعي کنار خود را با تمام اختيار، از

هطا، جطوييها و تفريطگريمتوجه آن نيستم که اين افراط .حيواني خود رها کنيم

کطردن و بهطايي را کطه همطان روح و فرصطت شطاگرديچه گوهر و فرصت گران

هاي زودباور و مغطرور واي بر ما انسان. ربايدچنگ ما مي از تكامل يافتن است را

دسطتخوش عوامطل  جه ممكطنوترين و به احمقانه اي هستيمبه گونه  لحظه که هر

هطا واقعيطت ها نبايد اسير احساساتي شويم که انديشطه درما انسان .شويممي طبيعي

 و شخصيت ما را منفعل )پطذيرا( وانفعالي در ما ايجاد کند حالتي را از ما بگيرد و 

تططر بططرود، پططيشراه تكامططل روحططي  خالق تربيططت کنططد. انسططان هرانططدازه درغيططر

يابطد. در ايطن دنيطا ها و نمودهاي خوشطايند و واقعطي درون او افطزايش ميفعاليت

همان دهليز حيات  گذارند و دراکثريت مردم از حدود نفس خويش پا فراتر نمي

رونطد. قلطب انسطان بطه فنطا مي زهمطان دهليطز نيط افكننطد و ازسطحي بار اقامت مي

فرشتگان و پريان چنين قلبطي وجطود نطدارد  ةدربار .ستا خداوندي ةجايگاه جلو

هاي طبيعت رهطايي داده و بطه مخصوصاد قلبي که توانسته است خود را از سنگالخ

سطت کطه انسطان داراي روح ا واين مقولطه از آن ر ،شاهراه ملكوت رهسپار گردد

 .خداوندي است که نه انس و نه جن و نه هيچ موجود ديگري آن را ندارد

                                                                                                                         

و لعب نيست و به راستى كه زندگى راستين و حقيقى در عالم آخرت اين زندگى دنيا چيزى جز لهو 

 (46)سوره عنكبوت، آيه  خواهد بود. اگر آنان بدانند
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هايي دارنططد کططه بططراي جوينططدگان راه حططق و خططود نغمططه نرود اولياءالططه در

فوق ارزش ببخشطد. قطدرت شطنيدن ايطن و حياتي دوباره  يتواند حياتحقيقت  مي

هاي حسي ندارند و با اينكه نغمه پريان در بعطد جهطان و قطانون و گوش ها رانغمه

يطان مقابطل پر آدمطي بطه آن جهطت کطه در ، امطاگرددطبيعي ايجاد مي يهاجريان

ولي نغمه دروني اولياءاله از هطر دوي  .ها را بشنودتوان آن نغمهنمي، ناشنوا است 

ار اولياءاله بطاالتر از کطار پريطان اسطت. ک .نغمه آدميان معمولي و پريان برتر است

اگر رهبر کاملي براي خود پيدا کنيم ايطن راز را بطر مطا آشطكار خواهطد سطاخت. 

اگطر حتطي اي گطروه جطن و انطس »فرمايند: مي 33خداوند در سورة الرّحمن آيه 

نخواهيطد توانسطت از  بطاز هطم ،ها و زمطين نفطوذ کنيطدجوانطب آسطمان بتوانيد در

اي  «.، مگر به سلطه و ياري خداوندداشته باشيدن ها و زمين نفوذي به بيروآسمان

مخفي ساخته اسطت.  تانزير پوست طبيعي شما را در ،که فنا و نابودي انس آنهايي

شطنويد؟ ايططن آيطا صطداي الهططي را نمي ،عطدم بططه سطوي وجطود بگراييططد بياييطد از

 آيد، مربوط به خود آنها نيست. صداهايي که از رهبران راه حق و حقيقت برمي

 حلقوم عبداهلل بود گرچه از ه بود امطلق اين آوازها ازش

را و مطن بكطوش تطا تط اطاعطت حقيقتطاد در ،من ةاي بند» فرموده است:خداوند 

خداونطد متعطال فرمطوده  نقل اسطت کطهامام باقر)ع( همچنين از «. خود نمايم مانند

تر از به من داشته باشد که محبوب تقربي دتوانيك از بندگان من نميهيچ»است: 

پس ايطن  .ام انجام بدهددستور داده او همه گردد، مگر اينكه واجباتي را که براي
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گطاه کطه او را جويطد تطا آنآوردن نوافطل، بطه مطن نزديكطي مي با بجاکه بنده من 

شطوم کطه بطه ماننطد گطوش او مي ،هنگامي که او را دوسطت بطدارم .دوست بدارم

شطوم کطه مي من ببيند و زبطان او ةوسيلگردم که بهمن بشنود و بينايي او مي ةوسيل

  «.من سخن گويد ةوسيلبه

ايطن  يم، خدا هم براي ما خواهد بود.اگر ما زندگي خود را براي خدا قرار ده

يك اصل اساسي است کطه در ايطن دنيطا و زنطدگي هطرکس کطه هطدفي را بطراي 

کند، اگر در راه آن هدف واقعاد بكوشد و اگطر آن هطدف حيات خود انتخاب مي

را حقيقتاد دريابد، احساس خواهد کرد که از جانطب آن هطدف دخطالتي در تمطام 

ي اين اصطل گردد، گويي همان هدف راهنماي اوست. روزندگي او احساس مي

اگر ما بتوانيم با عشق مطلق به مقام شامخ ربوبي، زندگي خود را تفسطير نمطوده و 

گططردن بططه مططا  ريططزي کنططيم، خططواهيم ديططد کططه ايططن وجططود اعلططي کططه از رگپي

کنطد کطه آميزي ميتر است، چنان زندگي ما را با رنگ الهي خود رنطگنزديك

گذارد و در عطين حطال کطه يار او ميآدمي با اختيار، تمام نيروهاي خود را در اخت

شود، جطذب معشطوق شخصيت خود را داريم و شخصيت ما به تكامل کشيده مي

شويم که گويي ديگطر اختيطاري نمانطده اسطت و هرجطا را کطه چنان ميمطلق، آن

هاي بشر از آن جهت که با حواس ما در تماسطند بينيم. همه داشتهبنگريم او را مي

وديت ما از روي عشق و محبطت واقعطي بطراي خطدا شطود، نسبي هستند. اگر موج

رهبطران و مطردان راه حطق و گاه خدا هطم بطراي مطا خواهطد بطود. بدون ترديد آن

نطور  حقيقت به دليل پيوندي که ميانشان با حق تعالي وجود دارد، داراي نطوري از

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     17  

 تواند از آن روح براي بطه تكامطل رسطاندن روح وخداوندي هستند که انسان  مي

خطواه از جطوي  ،خاصيت خود را خواهطد بخشطيد ،آب .آگاهي خود بهره بجويد

پس آدمطي هرجطا کطه  .جوي آب برداشته شده است که از باشد وييبس آب يا از

تمطام  بطرعطالوه کسب نطور از آن سطتاره بكوشطد. انسطان  اي را ديد بايد درستاره

ي عقطل و وجطدان دارا عطا کطردهساير موجودات خداونذ به امكانات طبيعي که 

. شطوندياو مي نطگرايي و ابتكطار و نطوآوري دروست که باعث تفكر آرمانهنيز 

نطوع  امانت خود را به تمام موجودات خلقت عرضه کرده است ولطي در ،خداوند

 .است تر جلوه کردهتر و دقيقانسان به دليل دارا بودن عقل و وجدان، عالي

 زدند ديوانهفال به نام من  ةقرع    امانت نتوانست کشيد  آسمان بار

با اين حال همين انسان با داشتن انديشه و ساير مشاعر از روي هطوي و هطوس  

 ،ن قيد و شرط در اين دنيطا زنطدگي کطنموتوانم بدمن آزادم من ميکه گويد مي

هاي بهطم وجود از بامطداد ازل تطا شطامگاه ابطد داراي حلقطه در صورتي که زنجيرِ

هاي اين زنجير با کمطال تسطليم در جويبطار جريطان از حلقه آميخته بوده و هريك

کننطد، ولططي ايطن حيططوان پسططت ترين تخلفططي نميقطوانين قططرار گرفتطه و کوچططك

رشطته  سطر، در اين پرده يك رشته بيكار نيست بيند کهمن آزادم و نمي:»گويدمي

مقصطود  البته ،کندا اين حال انسان به امانت الهي خيانت ميب«. بر ما پديدار نيست

ها نيست، زيرا گروه انبياء و اولياء و مردم با ايمان به اين امانت خيانطت تمام انسان
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تمطام  اند و ازهاي شيرين خود را در اين راه از دست دادهاند زيرا آنها جاننكرده

 اند. لذائذ دنيا دست برداشته

 (2ىِنَّ الْانسَنَ لَفِِ خُسٍْر) (1وَ الْعَصْرِ)»

 3«(3وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرِْ ) الَّذِينَ ءَاَمنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّلَِحِت وَ تَوَاصَوْاْ بِاْلحَقّىِلَّا 

بايطد  کالبد مادي و زميني ما مانند شتري است که غطذاي او خطار اسطت و مطا

انسطان داراي روح ، مانند يك انسان برگزيده باشيم که بر اين مرکب سوار هستيم

نهايطت بطه نهايت گسترده شود، و تا بيتواند با آن روح تا بيمي ست که ا بزرگي

 يعنطي خطدا را در ؛نهايطتتوانطد بينهايتي است که مطياعماق جهان نفوذ کند. بي

کنطد هنگطامي کطه بطه نهايت زندگي ميميان دو بي اعماق قلبش دريابد. انسان در

چنططان کوچططك کنططد، آنجنبططه مططادي و غرايططز و مقتضططيات حيططوانيش توجططه مي

کنطد، اصطال بيند و هيچ رويدادي را درك نمطينمي شود که هيچ موضوعي رامي

نهايت کوچك شطده اسطت، بلكطه اصطال موجوديطت خطود را از دسطت نه تنها بي

دهد و همين انسان آن هنگام که به يك موضوع ولطو آن موضطوع نطاچيزترين مي

وجطود آن مکامطل نسطبت بطه دنيا بوده باشد توجه تمام نمايطد و آگطاهي  اشياء در

فاني بودن و غيرمطلق بودن آن موجود پي خواهطد بطرد و  کسب نمايد به واقعيتِ

نهايت عظيم خداونطدي خواهطد شطد و روح در آن زمان متوجه جالل و جمال بي

                                                           
كه انسان در زيانكاريست مگر آنان كه ايمان آورده و نيكوكار شدند و  سوگند بزمان نورانى رسول .3

 . )سوره عصر(و شكيبايى سفارش كردند بامر حق و وصيت كردند يكديگر را بصبر و بردبارى
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روح مطلطق خداونطدي  او بط گرديطده تمام جهات از دنيا و مطواد مطادي دور از او

در اين حالت عشق واقعي رخ داده است که باعث رهنمطون شطدن  .شودقرين مي

بايد به اين نكتطه توجطه داشطت کطه عقطل . شودنهايت بزرگ ميروح به وادي بي

هطاي عشطق مطلطق ها و حقيقتتواند از عهده آشكار ساختن واقعيتجزئي ما نمي

ود ترين پيك الهي است. هنگامي که روح پاك شطدل و وجدان با اهميت ،برآيد

دربطارة « مطن»اعتنطايي کنطد. آنجطا کطه بيپاکي او کالبد را هم پاك و صطاف مي

به نهايت خود برسد و سقوط وجدان رخ دهد همطان حطالتي اسطت کطه « وجدان»

مْعِهِمْ وَ عَلطِ قُلُطوبِهِمْ وَ عَلطِ خَطتَمَ اللَّطهُ عَلطِ»خداوند در قرآن بطا ايطن جملطه   سطَ

عبطارتي ديگطر خطتم و مهطر هب .کندمي تعبير «4عَذابٌ عَظيمٌ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ

کردن دل و سقوط وجدان نتيجه تحريطك يطك ا طر طبيعطي اسطت کطه بطه دنبطال 

ام. عقطل جزئطي و ايجطاد نمطوده« مطن»مقدماتي نمودار گشته، که آن مقطدمات را 

ترين وسطيله نظري زيرك و داناست و بطراي تفسطير قطوانين جهطان طبيعطت عطالي

بيند و خود را درمقابل حقايق مافوق عقل نيطز ولي اين عقل تنها خود را مي ،تاس

چشطيدن طعطم  ةعهطد توانطد ازهمطين جهطت اسطت کطه نمطيهب ،پنداردموجود مي

قدس و تجردش مطادامي کطه خطود تترين حقايق برآيد، چنانكه فرشته با آن عالي

 هکند. بر ما را تنظيم مي. عقل جزئي گفتااست را نفي نسازد اهريمني و فرشته نما

                                                           
اى قرار دارد و براى ايشان خدا بر قلب و گوش آنان مهرزده است و بر چشمانشان پوشش و پرده .6

 (2. )بقره، آيه عذابى است دردناك
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هاي آن بطراي شناسطايي کيفطي و کند و فعاليتحسابگري مي ،آموزدما منطق مي

و يطاور ماسطت. امطا از عطالم حطال و مقطام اططالع نطدارد.  کمي جهان هسطتي يطار

هاي طبيعطي حالوت باطل و خوشي حقيقي بدون دسطت کشطيدن از ايطن خوشطي

با اختيار کامل از وجود خطود صطرف نظطر امكان پذير نخواهد بود، هر چيزي که 

ترين درياي هستي فرو برود و به طور تواند و نخواهد توانست در عالينكند، نمي

تواند باشطد، خواهد گشت و منشأ هيچ و خير و عظمتي نمي« نيست و نابود»اجبار 

آيطد آنچه که کمال واقعي در آن نهفته است جان است و سخني که از جان برمي

ترين مقام انساني آن است که فطرد بتوانطد درون خطود ش جان است، عاليبخفرح

چنان در اختيار داشطته باشطد کطه درنتيجطه را در ا ر نظاره بر نور الهي در روح، آن

بتواند يك وحدت و هماهنگي بسيار عطالي در آن ايجطاد نمايطد. هطوي و هطوس، 

اندازد و عقطل و اوت ميکند و از طرروح و وجود انساني را افسرده و پژمرده مي

انسطان تطا هطا رهنمطون سطازد. تواند روح انسان را به بطاالترين مقامجان انساني مي

جسطتجوي فضطائل انسطاني باشطد بطه جطايي  وقتي که تنها با عقل جزئطي خطود در

او بايد در جستجوي عقل کل و کامل باشد که آن عقل جزئي بطه  ،نخواهد رسيد

اگطر  ،ه سوي تجرد و عظمت کلي صطعود نمايطدجهت همنشيني با آن عقل کل ب

هاي شد و آدمي به کوچكي آمال و هدفهوشيار مطلق در اين جهان پديدار مي

طبيعت و افكار ظاهري  ها درماوراي امور و پديده بشر و عظمت و جاللي که در

گشطت زيطرا گاه شايد زنطدگي بطه کلطي غيطرممكن ميبرد، آنميوجود دارد پي

خواسطت هرچطه ديطد کطه مينطوع زنطدان مي را کامالد در يطك آدمي وجود خود

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     51  

يكبطاره و بطه عنطوان يطك بطهس تن پرواز کند و تمطام هسطتي را قفتر از آن سريع

توانسطتيم مطي ،شطداگر هوشياري مطلطق بطر مطا پديطدار مي، حقيقت واحد دريابد

قطوا  هايي است که عقل با تمطامبفهميم که کشش روحي ما خيلي بيشتر از فعاليت

کرد کطه گطويي چنان جلوه ميخواهد انجام بدهد و تمام جهان براي روح آنمي

مقابطل  دار و پوچي است که بطا انطدك نسطيمي درپايجهان با اين عظمت، کف نا

 قفطس را شد و مانند اين است کطه پرنطده محبطوس درديدگان انساني متالشي مي

اين پرنده هرگز خيال بازگشت بطه قفطس را  ،براي چند لحظه از قفس آزاد نمايي

همطين زنطدگاني امكطان  حال بايد گفت که اين هوشياري مطلق در؛ نخواهد کرد

پذير است اما براي کساني که توانسته باشند از حدود طبيعت گطام فراتطر نهطاده و 

، کنندماديات زندگي مي اينان درعين اينكه در ،جهاني از روح براي خود بسازند

کطه  (ع)تمام زندگي آنها را، روح فرا گرفته است، مانند حضرت علطي پود  تار و

آن جهان ملكوتي کطه  ،همواره از يك روزنه به جهان ملكوت در حال نظاره بود

پشت پرده بسيار نازك و شفاف نمودهاي طبيعت بطراي  ت خداوند درشيمطابق م

بايسطتي محبطوب  جهانهمين که ما گسترده شده است، ما بايد به ياد داشته باشيم 

اصلي را در نهايت به ما نشان بدهد و در همين جهان است که مطا آغطاز آمطادگي 

اين جهان مظهر مشطيت خداونطدي و  کنيمبراي ديدار محبوب مطلق را شروع مي

 است.
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 فناء في اهلل شدن

ها و لذائططذ روزي بططه بططاد فنططا ها و ناخوشططيدر زنططدگي دنيططوي تمططام خوشططي

کنند از آن جهطت مزايايي را که مردان خدا در زندگاني کسب ميولي  ،روندمي

کننطد و آنهطا را بطه سرچشطمه آميطزي ميرنگ الهي رنطگ که تمام اين مزايا را با

براي آنان هرگطز مسطأله فنطاي لطذت مططرح  بنابراين ،سازندفي  الهي متصل مي

زيطرا کسطي  ؛تهدف اوليطاء اهلل نيسط ،گاه لذتنخواهد بود، ناگفته نماند که هيچ

 بنطابراين ،که لذت را براي خود هدف قرار داده هنوز از خود بيطرون نرفتطه اسطت

درون مطردان الهطي، جهطاني از روحانيطت  تواند به آن مزاياي الهي برسطد. درنمي

 ،دهد، آن زيربنا که براي آنشود که خود زير بناي جهان را نشان ميگسترده مي

چگطونگي نيتطي اسطت کطه  تمطام ارزش عبطادات در فنا و نابودي مفهومي نطدارد.

امتداد و کشش و قابطل شطمارش بطودن کطه  گردد،موجب صدور آن عبادات مي

پرده کطه جهطان طبيعت است در جهان پشت خاصيت غير قابل تفكيك اين جهان

ترين ارزشي را دارد و نه از نظر عظمطت قابطل مقايسطه روحانيت است نه کوچك

ها پيش از پاي گذاشتن در بار از تمام انسانند متعال يكبا روي پرده است. خداو

. (172آيطه  ،االعطراف)سورة پيمان گرفته است  «خدايي خود»مادي از  ياين دنيا

هطر  اسطت. اسطتوار ،عمطل روش و ،دو رکطن اساسطي دانسطتن موجوديت انسان بر

لي هاي فططري و روحطاني عطاکند با دريافتاندازه که عقل نظري تقويت پيدا مي

گري در هريك از نيروهاي خدادادي، ازکارانطداختن شود، افراطتر ميهماهنگ

را به دنبال خواهد داشت و مسطأله شناسطايي مطا را دربطاره انسطان و  نيروهاي ديگر
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ها را در وجططود رهبططران الهططي از دو جهططت انسططان جهططان تاريططك خواهططد کططرد.

س آفرينش، زيرا روي زمين از نظر اسااول  ،تواند رهبري کندزندگاني اصيل مي

روي زمين در حقيقطت  در ...چون وجود خليفه ا ،خالي باشد ...ا فةنبايستي از خلي

ها از آن جهطت کطه انسطان دوم و ها استوجود آمدن هدف خلقت انسانبه ةزمين

خواهند مانند ساير حيوانات فقط خود را ببينند و خود طبيعطي در حالت طبيعي مي

تطه  کطه دراسطت نيرويي آن لذا وجود رهبران الهي مانند  ،ديناخويش را اشباع نم

آورد و بطراي روح انسطاني راه را آورد و آن را بطه بطاال مطيچاه به آب فشطار مطي

 -تواند حائز شطودکه اگر بخواهد مي -اعتالي وجوديهموار نموده و انسان را به

فرمطوده اسطت نطه خداوند عقل را براي راه رفتن در ايطن زنطدگي عططا  رساند.مي

طور را بطهماهيت يك حقيقت نتواند هنگامي که عقل  ،براي مبارزه کردن با خود

ازبطين بطردن خطود آن  د، ممكن است آن حقيقت درکنصحيح و منطقي ارزيابي 

ها عنايطت فرمطوده برده شود. نيروي عقالني کطه خداونطد بطه انسطان حقيقت بكار

مططادي و معنططوي ماسططت، ايططن عقططل ترين وسططايل زنططدگاني اسططت يكططي از عططالي

تواند در درون ما حقايقي را که از راه حواس به ذهن ما منتقل گشطته اسطت را مي

صورت قواعطد و اصطول کلطي درآورده و از ايطن راه تنظيم نموده آنها را به کامالد

متأسفانه عطدم درك  .ترين نقش را به عهده بگيردپيشبرد معارف انسان بزرگ در

 هاي عقل نظطري وجا از فعاليتپي آن توقع بي ه واقعي عقل و دروظيف صحيح از

هطاي عقطل بطرداري از فرآوردهبهره پايه آن، بشر را نه تنها ازافراط در پرستش بي
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آن وظيفطه واقعطي کطه دارد  محروم ساخته است بلكه خود عقطل نظطري را هطم از

 برکنار نموده است.

 

 وجدان آگا 

به هرشكلي که هست خود را بطا عقطل عملطي  عقل نظري اين است که ةوظيف

وجدان بايد بتواند صحت عقل نظطري را تأييطد  .هماهنگ نمايد« وجدان»يا همان 

موجطودي  هر ي عقل نظري گوش فراداد.وتوان به دعنمي وجههيچکند وگرنه به

ها طبيعطي ايطن جهطان بطه او کطاري دست آورد، ديگر جريانکه تكامل خود را به

بايست به حكم موجوديت طبيعي خود در آن مرحلطه، کارهايي که ميندارد زيرا 

 انجام بدهد به پايان رسانيده است. 

کند هايي که دارند به معلومات ناقص بشري کمك ميمردان الهي با دريافت

بطرداري طور که بايد تنظطيم نمطوده و آمطاده بهرهتا بتواند داليل ناقص خود را آن

هاي دين قابل درك عقل نظري بود و چيزي مافوق عقل قسمتنمايند. اگر تمام 

 به معجزه نبود.هم  ياحتياجديگر  ،نظري وجود نداشت

  

 دقايقي در گذر عمر
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ها بطه ارزش عمطر از دو دليطل عمطده عدم توجطه انسطان. قيمت عمر را دريابيم

 شود:ناشي مي

مطادامي کطه ايطن  اسطت. يت انساني و ارزش آنناداني ما به موجوداول اينكه 

 ...«؟ رومبطه کجطا مطي؟ چه بطود دنم بهرمآ ؟اماز کجاآمده»گانه، که سواالت سه

اي براي آنها آماده نساخته باشيم. برايمان مطرح نشده باشد و نيز پاسخ قانع کننده

آن بعطد از و نخواهيم فهميد که انسان چيست و هدف از زندگي او کدام اسطت؟ 

 يم.به ارزش عمر پي ببر يمبخواه

و بطدانيم  يمباشط شدهممكن است متوجه عظمت موجودات انساني دوم اينكه 

انسطان  آنكه سپري شدن عمرِ دليلبه اما انداختيار ما گذاشته کالني در ةچه سرماي

متوجه گطذر کند و انسان به اين لحظات اعتنايي نمي نمايد،روند تدريجي طي مي

 شود.نين ارزش لحظات نميآنها و همچ

خطود را در راه « منِ»چنان چنان پرستيد و آنبتهوون، موسيقي را يك عمر آن

آن باخت که گويي در اين جهان هستي انگيزه و هدفي غير از موسطيقي و همطان 

خداونطد مثطل »گفطت: با اين حال گاهي مي .هاي معروف او وجود نداردسمفوني

. آري بياييد هيچ يك از مزاياي جهان مطادي را «استمن مرد بدبختي را نيافريده 

 ،بطوده باشطد« من»حدود خود منحرف نسازيم و آنها را نپرستيم حتي اگر خود  از

هطاي زودگطذر، جطاه ما  طروت، زيبايي ةنيست، قبل« من»راه ما  قبله و چراکه آخرِ

ططورکلي هطر چيطزي کطه در زنطدگي از ارزش به .شهوت و شهرت نيستمقام، و
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چيز ميان ما و خطدا يقي خود باالتر رفت و توانست شخصيت ما را بخرد، همانحق

اگطر تمطام دانطش  ،حجابي است که مانع گرايش و پرستش خداوند خواهطد بطود

ملك خطود داشطته باشطيم و  دل خود جاي دهيم و اگر  روت دنيا را در دنيا را در

محبطت بطورزيم و همطه افطراد ها تمام دنيا پيروز شويم و اگر به تمام انسطان اگر بر

 ةمهلكط مادامي کطه از .ترين رفاه زندگي مادي و معنوي برسانيمانساني را به عالي

ايم و بطه انطدازه گامي در راه تكامل برنداشته ،خودپرستي نجات پيدا نكرده باشيم

 مطا خواهطد بطود. محقرترين موجودات ارزشي نداريم و سطقوط نهطايي در انتظطار

تمطام جهطان  برابطر اسطت بطااي از آن هوشياري مطلق که لحظههنگامي که حالت 

مرتبه از ها يكتمام لذائذ و آالم و تفكرات و گمان ،دهدببه انسان دست  ،هستي

تمطام موجطودات طبيعطي چنطان از نظطر انسطان غايطب  ،روددرون انسان بيرون مطي

ته ت وجطود نداشطعطريزه در ايطن جهطان طبيگردند که گويي اصالد يك سنگمي

حيرت  مقدمات چنين حالت هوشياري مطلقي، انسان در است. در اين موقع و در

رود، نهايطت فطرو مطيرود، انسان در اين حالت در يك بيانگيزي فرو ميشگفت

طبيعطي « مطنِ» شطود همطانآغاز ايطن حالطت از انسطان دور مي اولين چيزي که در

سطوي خطدا برداشطتن او بطهگطام که ساليان دراز او را به خطود پيچيطده و از تاوس

طبيعطي اسطت کطه اصطالد « مطن»رفطتن ازبينبا به همين دليل  ،ممانعت ورزيده است

و همه هسطتي خطود  براي انسان مطرح نخواهد بود …هيچ لذت و تفكر و درد و 

 ،تططرين آرمططان بشططرياعظططم خالصططه خواهططد کططرد. بزرگ وحططدتِ وجططودِ را در

کلي است، که مادامي که انسان خطود هماهنگ ساختن عقل نظري جزئي با عقل 
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هماهنگ کردن اين دو برنيايد به اين همطاهنگي هرگطز دسطت نخواهطد  دصد در

برآمدن کافي نيست بلكطه بايسطتي عقطل  دصد يافت و نيز روشن است که تنها در

اين حقيقطت را پطي در  ،قلمرو فعاليتش هايمحدوديت جزئي با توجه به خطاها و

 هاي خطود راهطا تجربطهپي به خود بقبوالند که بايسطتي بطراي وصطول بطه واقعيطت

اي را کطه بطا کمطك عقطل عملطي مططرح توسعه دهد و درنتيجه آن اصطول عاليطه

تطوان گفطت کطه بايسطتي عقطل هاي خويش منظور بدارد، مطيفعاليت سازد درمي

با عقطل کطل، فعاليطت مطداوم داشطته جزئي با همراهي عقل عملي براي هماهنگي 

نمايطد، « من ملكوتي» تواند بدون اينكه خود را متعلق بهاين من طبيعي نمي باشند.

طبيعي  ه که در راه خودِچدر راه کمال بردارد، بنابراين هر ترين گامي راکوچك

ايم کطه فعاليت کنيم مانند کرم پيله، تطار جهالطت و بطدبختي را بطدور خطود تنيطده

تقاضاهاي  ،عقل جزئي بشراگرباعث سقوط و مرگ نهايي ما خواهد بود.  عاقبت

 تواند به اين مقصطود نايطلمتعاقب درباره هماهنگي با عقل کلي را داشته باشد مي

تكاپوي دريا بوده باشد باالخره يطا دريطا بطه او  يد، زيرا باالخره جويباري که درآ

 اينكطه در ،يك شطرط داردالبته د، خواهد رسيد يا او خود را به دريا خواهد رساني

دست آوردن اين همطاهنگي بطا عقطل کطل کطه همطان فرو نرود. براي به ريگزارها

هاي غير قابل محاسطبه جمال و جالل خداوندي که باالترين ارزش غرق شدن در

تطاب وار و قهرمانانه بكوشطيم و ماننطد خورشطيد جهطانبايد شاهين ،بشري را دارد

بدانيم که هرچطه در ايطن راه بيشطتر  ،منظومه خود جانباز باشيم براي پرتو افكني به

دست خطواهيم آورد، درسطت اسطت به   تري را ستهلك بشويم، هوشياري عاليم
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کنيم و قطواي درونطي و هاي زيطادي صطرف مطيکه ما در تكاپوي زندگي انرژي

سطازيم تطا آنجطايي کطه حطواس و اجطزاء کالبطد مطادي مطا بيروني را مستهلك مي

گردد، اما اگر ما با هوشياري متوجه اين مطلب باشطيم کطه در مي ف و ناتوانيعض

بارگططاه ربططوبي بسططر  هرصططورت و هرصططحنه از زنططدگاني کططه هسططتيم بططاالخره در

نمايطد، شطود و ابطراز ميبريم و نيز بدانيم که کاري که بشر آن را مرتكطب ميمي

 ،تطايج آن محفطوا اسطتپشت پرده غيطب آ طار ن گردد بلكه درنيست و نابود مي

هاي مطا، موافطق شطود کطه اگطر اندوختطهگاه اين حقيقت براي ما قابل قبول ميآن

دسططت دادن هرگونططه قططوا و هرگونططه  اصططول عططالي انسططاني بططوده باشططد، مططا بططا از

بهطاتر تبطديل د و موجوديطت گراناموجوديت فعلي که داريطم آن را بطه يطك نمط

احساس خطواهيم کطرد و اگطر مخطالف  خود نماييم و لذت شگفت انگيزي درمي

 يم.شومي ده باشد، شرمنده و خجلوآن اصول ب

اي و عاليطق مطادي کالبد بدن مستقر گشطته اکنون که در: »5گويدابن سينا مي

بدن، تو را به خود جلب نموده است و رسيدن بطه کمطال را کطه بطراي تطو ممكطن 

بيني و يطا اينكطه در درون اي و اشتياق به آن را در خود نمياحساس نكرده ،است

بايطد بطداني کطه ايطن  ،کنيدردي احساس نمي ،وجود آمده استکمال به تو ضدِ

هطا و بدان که اين عاليق مادي نوعي از انعكاس ،خدا است نه از خود تو حالت از

شطود و در او نفس ضميمه ميانساني با بدن به هنگام مجاورت نفس هستند که در
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موقع جطدايي از  گردد و اگر به همين حال باقي بماند نفس انساني درمنعكس مي

ها را به خود خواهد داشت و پس از مفارقت روح از بدن ايطن بدن همان انعكاس

 شطمابار بوده باشد يا دردناك، ا ر خطود را بطر هاي لذتها خواه از پديدهانعكاس

بطراي  ،کنيت، اما اينكه فعالد اين آالم و لذائذ را احساس نميآشكار خواهد ساخ

بطدن شطده اسطت.  يهطااينست که روح تو مشغول و درگير اداره و تنظيم جريطان

 توانطدنمطي ،مانند هنگامي که هواي دماغ انساني به سمت معينطي متمرکطز گطردد

ت جلطب زيرا که روح به يك سطم ،حوادث و رويدادها را مورد توجه قرار بدهد

 شده است. 

نبايستي در هيچ موقع از دست داد زيرا خود نيت پاك و خالص  نيت پاك را

به منزله موتور و راهنماي زندگاني انساني است که هم نيروي حرکطت بطه انسطان 

آن زندگاني  کند.سوي مقصد راهنمايي ميحرکت به بخشد و هم انسان را درمي

دليل اين مطلطب  دارد،انتظار  دررا که شيريني غيرمنطقي دارد مرگ بسيار تلخي 

کنطيم زنطدگاني مطا يطك  ها پطراين است که هرچه زندگاني را با لذائذ و شطيريني

رسطد کطه خطود گطاه کطه دوران افسطردگي غرايطز ميولي آن ،کندمفهوم پيدا مي

شطود و هطا شطروع ميجطدي تلخينطد، مراحطل گردمي دار مرگ محسطوبطاليه

تلخي دل کنطدن از آن ، تر بوده باشدهرچه که لذت جويي شخصيت انسان عميق

بيشتر و شديدتر خواهطد  -طور طبيعي فرا خواهد رسيدبه که-ها ها و شيرينيلذت

سططاختمان مططنظم بططدن مططا  جططويي درگططري يططا تفريطترين افراطبططود. کوچططك
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، همطين آب گطوارا کطه مايطه حيطات کنطدد ميالعمل دردناك خود را ايجاعكس

 بطرداري قطرار گيطرد بطدون ترديطد درمعمول مطورد بهره است اگر مقدار بيشتر از

حال با ايطن حساسطيت کطه موجوديطت  ؛کندجهاز هاضمه ا ر خود را منعكس مي

کالبطد مطادي مطا  شود گمان کرد که روح که هزاران بطار ازطبيعي ما دارد آيا مي

لذائطذ و چطه در آالم مطنعكس  هاي مطا را چطه درافراط و تفريط ،تر استحساس

 نخواهد ساخت؟ 

يطك مطرد و يطك زن  مطا شطما را از ،اي مطردم»فرمايطد: خداوند در قرآن مي

هاي گوناگون قرارداديم تا با يكطديگر تفطاهم ها و عشيرهآفريديم و شما را گروه

چ يطك از اشطخاص و کرده )در تكاپوي زندگي با همديگر هماهنگ شويد( هطي

نزد خطدا بطا تقطواترين  ترين شما درها بر ديگري مزيتي ندارند، بلكه شريفگروه

 «.  6شما است 

آرام کطه  اي بيطاموزيم ، پرنطده دهي خداوند را از فاختطهبياييم ايمان به روزي

نشيند و در فكر آن نيست که شب چه بايد بطراي غطذاي خطود تهيطه بر درختي مي

، پويطدمي وا گويد و اعتماد به روزي خود را برکه حمد خدا مي از عندليب؛ کند

 بياموزيم.

                                                           
عِندَ اللَّهِ  ُشعُوبًا وَ قََبائلَ ِلتَعَارَُفواْ إِنَّ أَكَْرَمكمُ جََعلْنَكمُوَ  يَأَيهََُّا النَّاسُ إِنَّا خََلقْنَكمُ مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثىَ» .4

 «أَتْقَئُكمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَِبير
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در زندگاني کوشش و تفكر زياد در اينكه چه بخورم و چه نخورم و چه کنم 

چنان شد؟ چرا فالن کار نتيجطه داد را اين حاد ه اين چنين شد و آنچ ،و چه نكنم

واهي فرو رفتن، وسواسطي اسطت هاي خيال بدين سان درو  و فالن کار نتيجه نداد

اگر مجموع زندگاني  .خوردگردد و مانند موريانه آن را ميجان مسلط مي که بر

جزئطي از  ،ها هم تطا آنجطا کطه اختيطاري نباشطدچنان ارزيابي کنيم که تلخيرا آن

 ييعني براي خود بپذيريم که زنطدگاني نكطات منفطي و دردنطاک ؛زندگاني هستند

در ايطن  ،زنطدگي يطا همطان مطرگ هسطتند يِفطبه ظطاهر من لتِد که نماينده حاردا

عنوان يك صورت مرگ براي ما تلخ نبوده بلكه با يك محاسبه الهي، مرگ را به

، و شيرين و لذت بار خواهد کرد. هپل براي عبور به سوي بارگاهش معرفي نمود

نيطز هاي زندگاني که فرستادگان مرگند روي گطردان نباشطيم و ددر پس بياييم از

ريطزي نمطوده اسطت پي مادي  بدانيم که کسي که زندگي خود را بر پرستش بدنِ

 ،تواند در اين دنيا شخصيت روحي خود را بطه  مطر رسطانيده و از ايطن دنيطااو نمي

 مطا در: »فيزيكطدان ورنيلزبط، بطه قطول اي را با خطود ببطردبا عظمت و با مرتبه روحِ

معناي اين جمله اين اسطت «. تماشاگر نمايشنامه بزرگ وجود، هم بازيگريم و هم

خواهد موجوديطت خطود را درك کنطد و در قلمرو جهان هستي مي که انسان در

به نفع خود يا براي رفع ضرر تصرف نمايطد. در هطر صطورت بطديهي  ادراك،آن 

طرف قرار دهد، به آن دليطل کطه است که او هر اندازه هم بخواهد که خود را بي

به هيچ وجه نخواهطد توانسطت بطدون تطأ ير متقابطل در  خود جزئي از هستي است

خطود را « من»جهان هستي، کاري انجام دهد. انسان به هيچ وجه نخواهد توانست 
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 در« مطن»و از « مطن»هسطتي در  ترين تطأ يري ازبنهطد کطه کوچطك چنان کنطارآن

اي که در اينجا قابطل ذکطر اسطت آن اسطت کطه هرچطه هستي نمودار نگردد. نكته

ات ما بيشتر شود و هرچه روح انساني تكامل و قدرت بيشطتري پيطدا کنطد و تجربي

هطاي خطود را تحطت توانطد بطازيگريمطي ،نتيجه معلوماتش افزايش پيطدا کنطد در

 مند گردد. تماشاگري خويش بهره محاسبه درآورده و از

مشطك بطراي  شك را بيهوده معطر نسطاخته اسطت، ايطن عطرآگينطيِخداوند مُ

سطورة  14در آيطةاش مختطل اسطت. نه براي کسي که قوه شطامه ،است سالممشام 

محبت، شهوات، زنان و فرزنطدان و  ،براي مردم» عمران، چنين بيان شده است:آل

ارپايان و زراعت، زينطت قطرار داده شطده ههاي چرنده و چهاي کالن و اسبپول

 ،د خداسطتسطت و در نطزا اينها متاع زندگاني همين دنيطا .است )خوشايند است(

   .7«حسن عاقبت

حقيقطت او  در ،منطد اسطتلططف و داد و رقطت قلبطي بهره کسي که حقيقتاد از

بلكه پرتو حق است، گويي او بطه  ،او انسان معمولي نيست ،ها نيستمعشوق انسان

سوگند به نفطس : »در حديث آمده است که .قول ابن سينا رب النوع انساني است

ه هم نيروي فجور و هم نيروي تقوا در او ب .ظيم نمودانساني و به کسي که او را تن

                                                           
وَ الْخَْيلِ  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الَْبنِينَ وَ الَْقنَِطيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذََّهبِ وَ الِْفضَّةِ» .2

 «.عِندَهُ حُسْنُ الْمَََاب الدُّنْيَا وَ اللَّهُمَتَعُ اْلحََيوةِ  الَْحرْثِ ذَلِكَالْمُسَوَّمَةِ وَ اْلأَنْعَمِ وَ 
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هرکس که آن نفس را تزکيه کرد، رستگار گشت و هرکس کطه آن  .نهاد هوديع

 «. را مغشوش و مختل ساخت از رحمت الهي مأيوس شد

توانطد گردن انسان اسطت، هطيچ فطردي نمطي ترين زنجير برسنگين ،من و مايي

گطامي در راه تكامطل بطردارد،  ،اسير شطده اسطتزنجير خودپرستي  مادامي که در

شطگفت انگيزتطرين وضطع  اگر پاي انسان برهنه باشد بهتر از کفطش تنطگ اسطت،

، گطام بطردارد« مطن»رواني همين است که انسان هرچه که با قصد تعالي و تكامل 

 ،تر اسطتپرستي هم پستبت گردد. گويي خود پرستي ازهمجوار به عقب بر مي

در خطود پرسطتي و دهد شريك و همكار درجه دوم او قرار مي را آن بت چرا که

پرستي وجود دارد اين اسطت  خودرود. خصوصيتي که در به کلي خدا از نظر مي

گذارد، هرچطه انسطان را بطه خطود ها نمياي براي وصول به واقعيتکه هيچ روزنه

اوراي آن بگيرد که ديگطر تطوجهي بطه مط ،خود او را ازخود،  ةاندازبه جلب کند 

ترين سد راه شود، خودپرستي بزرگآن موضوع براي او معبود مي و نداشته باشد

مقابل انسان راهرو است، اگطر انسطان زنطدگاني خطود را در ايطن دنيطا بطا يطك  در

بدون ترديد حتي لذائذ اين دنيا هم براي او مفهوم قابل  ،آل نتواند تفسير کندايده

ني که اگطر انسطان در زنطدگاني خطويش بطدون به اين مع ؛تفسيري نخواهد داشت

تنهططا بطا توجططه بططه خطود طبيعططي حيطوانيش بخواهططد از ايططن  ،آلداشطتن يططك ايطده

واقعطي  هطدفتوانطد بطه وجه نمطيرهبر به هيچبدون  ،لذتي ببرد هاي جهانآرمان

تواننطد ها ميگفت که انسانتوان مي خود برسد، با درك صحيح از دو مطلب باال
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يعني يكي به جهت تكطاملي کطه پيطدا کطرده  ؛ا رات تكاملي پيداکننديكديگر  از

هطا ها که انسان مانند اساتيد راهنماي انسان ،است ديگري را هم دنبال خود بكشد

بطه  -خواه از نظر علمي خواه از نظر اخالقي و روحطي-مراتب پست حيواني  از را

وجطود بطه ،نطدکننمي ايجادآنها در انسان چيزي را  ،اندترين مقامات رسانيدهعالي

ند و بطه رسطانمي ها دارند به فعليطتآورند بلكه آنها حقيقتي را که خود انساننمي

ي نخطود انسطا»فرد را تطا « خود طبيعي»اين معني که آنها با روش تربيتي که دارند 

 برند. تماس با حقايق به طور مستقيم و بدون کوشش و سعي دراو پيش مي« الهي

ها بططا آنهططا هططا کططه انسططانمانگايططن خطاهططا و  ؛مسططاوي بططا مططرگ اسططتآگططاهي، 

بينطيم و از بست کطه مطا بايسطتي آنهطا را يي اهادرحقيقت همان سنگالخ ،درگيرند

اينكطه  ،راه به مقصطد برسطيم هاي سرِآنها عبور کرده و پس از طي کردن منزلگاه

 مل گامي پس از گطاميرسد و اينكه ما در راه تكاتدريج به فعليت مينيروي ما به

زيربنطاي ايطن جهطان قطرار گرفتطه  معلول عوامل اساسي اسطت کطه در ،داريمبرمي

توانطد تمطام فعليطت خطود را نمي ،زيرا جهان را به تكامل و انسان را به اعتال ،است

ها بطدون تحمطل و بطدون اگطر چنطين بطود کطه همطه انسطان ،در يك لحظه دريابد

ها عبطور کننطد و بطه همطه حقطايق ها و گماننگالخزحمت و بدون اينكه از اين س

ي است نتوانستند به اين جهان پا نگذارند. عقل انساني مانند شتربابرسند. اصالد مي

کشطاند، عقطول خواهطد ميدست گرفته و بطه هرکجطا کطه مطيکه مهار انسان را به

ن الهطي نااهاي معمولي مانند شطترها هسطتند و اوليطاءاهلل عقطل عقطول و سطاربانسان

الب روح مقدس در اين دنيا تا ابد با مطا هسطتند و ق باشند، اولياء خدا درانساني مي
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هاي ماسطت، آدم عاقطل همطواره نزديك و اجابت کننده نيايش ما ةخداوند به هم

نمايد، پيامبران بطا آنكطه از عاقبت انديش است و خود را ازنفس و ناداني دور مي

کطه بطا خداونطد همطدم و مقطرّب  واز آن ر ،باشندميها نظر ظاهر مانند همه انسان

توانند کل عالم را با توانطايي خطود تحطت باشند، بلكه ميفرد و ناتوان نمي ،هستند

راسطتاي وظيفطه و مطأموريتي کطه  تصرف درآورند. پيامبران و اولياءاهلل همواره در

بطر مطا مطردم کننطد واي هاي حق را گوشطزد ميبه نوع انسان اندرزها و راه ،دارند

حكومطت خطدا در درون مطا و »فرماينطد: مي )ع(خطرد. حضطرت مسطيحنادان و بي

 ،چوبي را به دو نيم کن تا مطرا ببينطي.بناهاي چوبي و سنگي است نه در اطراف ما

سنگي را بردار و مرا خواهي يافت. هرکس که مفهوم ايطن سطخنان را بطه درسطتي 

 .0«درك کند مزه مرگ را نخواهد چشيد

اي زنطدگاني شطعله. ما فقطط شطك داريطم .اعتقاد دارد وايمان  ،پيام آوريك 

ها در آن شعله با يكديگر شريكند و همه افطراد انسطاني دارد که گويي تمام انسان

به همين جهت خاموشي و روشنايي  ،کنندبرداري ميانگيز بهرهشگفت از آن نورِ

کننطده خيرگطي ايجطاد  ديطدگان تماشطا ديگران به هطر شطكل کطه بطوده باشطد در

گيطريم کطه او در حطال چه هنگامي که ما درمقابل شخصي قطرار مينچنا ،کندمي

قيافه او تأ ير آن ترشي يطا شطيريني را  چشيدن يك طعم ترش يا شيرين است و از

نمطاييم، همطان طعطم را در خطود احسطاس مي ما هم انعكاسطي از و کنيمدرك مي

                                                           
 انجيل برنابا .2
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شطدت بيشطتري خواهطد  ،بطورزد دريافت متر باشهرچه عظمت روحي انسان عالي

 ها ايططن حططس مقططدس را در خططودداشططت. ولططي متأسططفانه گططروه زيططادي از انسططان

ي رترين تطأ يها نيز کوچكديدن خاموش و کشته شدن همه انسان کشند و ازمي

 رسطد؟نهايطت پسطتي ميسقوط چگونطه بطه بي که انسان در !يابند. آهدر خود نمي

نور الهطي در  الهي برساند که پرتويي از ةخود را به آن مرتب اگر انسان بتواند روح

آن جاي گيرد و به عبطارتي بطه پرتطويي از نطور الهطي تبطديل شطود، ديگطر کسطي 

هر نمودي در جهان هسطتي احتيطا  بطه  انعكاستواند بر آن روح پيروز شود. نمي

 چنطان درجريان قوانين و درنتيجه گذشت زمان دارد. اين جهان با تمام اجطزايش 

 ،ترين تغييطري در آنسطت کطه کوچطكا ارتباط است که گويي حقيقت واحدي

آن چشطمي کطه عاقبطت انطديش اسطت  تمام هستي خواهطد شطد، موجب تغيير در

بيند همطواره چشمي که تنها خود را مي و طور صحيح دريابدتواند حقايق را بهمي

ارزش  موقعيطت وبطرد. اي کطاش هرکسطي گنجطايش و مي غرور و خططا بسطر در

دسطت آوردن مزايطايي بطه بطه دکطرد و سطپس درصطدحقيقي خويش را درك مي

آمد. مطا بايطد بطدانيم کطه درمقابطل قطدرت و اندازه همان ظرفيت و موقعيت برمي

قوانين جهان هستي که خداوند مقدر فرموده است هيچ قطدرتي نطداريم و بطدانيم 

بايطد خطود را تسطليم خواسطت او  مقابل خواست خداوندي بسيار ناتوانيم و که در

 نماييم. 
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 شناخت نفس

گونه کطه از کفطش و لبطاس يطا آن را کشت. همان اينكه بايد نفس را مهار کرد نه

کنيم ولي در مواقطع غيرضطروري آن چتر هنگامي که هوا باراني است استفاده مي

کنيم. نبايد محدود به ذهن باشطيم بلكطه بسطيار فراتطر از ذهطن را با خود حمل نمي

گطاه ذهطن چيطز کطوچكي باشيم و بايد نسبت بطه ضطمير خطود هوشطيار باشطيم. آن

يم هرگاه به آن نياز داشتيم از آن استفاده کنيم و هرگطاه نيطاز توانميود و خواهد ب

نداشتيم آن را خاموش کنيم. براي صحبت کردن با ديگران بايد از ذهن اسطتفاده 

ها کنطار ها استفاده نمود ولي وقتي با خودمان در خلوت هستيم واژهکرد و از واژه

آنجطا  ماند. زيطراداوري ميعدم پيش ت وروند و تنها سكوت و اتصال با طبيعمي

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 

کنيم )شطناخت( بطه اي که مستقيم به درون خود نفوذ مطيدرون خود است. لحظه

شويم. ما ديگر نيستيم و اين دانستن دربطاره مي جداگانه ناپديدعنوان يك ماهيت 

در مقابطل، مطا بطه آيطات ديگطري بطر  چيزي نيست. مطا خطود آن شطناخت هسطتيم.

وَ ال تَكُونُطوا »شطود: اسطت تجليطل مطي خود خوريم که از نفس که باز معنايشمي

هُم وا اللَّطهَ فَأَنْسطاهُمْ أَنْفُسطَ گطروه مباشطيد کطه خطداي خطود را آن  از «9کَالَّطذينَ نَسطُ

از آنها فراموشطاند. خطوب اگطر  را، نفسشان را فراموش کردند، خدا هم خودشان

                                                           
 13سوره حشر، آيه  .3
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قُطلْ ىِنَّ »باشطد  بهتطر کطه هميشطه در فراموشطي ايطن نفطس همطان نفطس اسطت چطه

بگو باختگان، زيان کردگان، آنهطا نيسطتند کطه « 18الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم

بطاختن  دست داده باشند يعني آن يك باختن کوچك اسطت را باخته و از روتي 

بزرگ اين است که انسان نفس خود را ببازد، خودِ خطود را ببطازد و بطه اصططالح 

 نيسطت. هاي امروز خويشتن خود را ببازد،  روت، سرمايه مهمياگزيستانسياليست

اگطر کسطي . اسطتهاي عالم براي يك انسان، نفس خود انسطان بزرگترين سرمايه

تعبير بطاز هطم باخت ديگر هر چه داشته باشد گويي هيچ ندارد، که به اين  خود را

تعبيراتطي از قبيطل فرامطوش  قرآن داريم )بنابر اين در قرآن از يطك ططرف( ما در

زمطر، السطوره 19کردن خطود، بطاختن خطود، فطروختن خطود، )سطوره حشطر، آيطة 

 نفطس هطواي بايطد بطا ديگطر، انسطان ، نبايد خودش را بفروشد و از ططرف(15آيه

: گويطدازجمله قطرآن مطي .دهدين خود فرمان به بدي ميخودش مبارزه کند که ا

 ؟قرار داد هاي خود را معبود خويشآيا ديدي آن کسي را که خواسته

 

 (ع)علي  امام كالم امام صادق وعزت نفس در 

                                                           
الِْقياَمةِ أاَل ذِلكَ  فَاعْبُُدوا ما شِْئتُمْ مِنْ دُوِنهِ قُلْ إِنَّ الْخاِسرينَ الَّذينَ خَسِرُوا أَْنفُسَهُمْ وَ أَهْليهِمْ يَوْمَ» .13

خواهيد جز خدا بپرستيد )كه از غير خدا شما هم هر كه را مى (15)زمر، آيه «. هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبين

بينيد(. بگو كه زيانكاران آنان هستند كه خود و اهل بيت خود را )از كفر و عصيان( در جز زيان نمى

يد كه اين همان زيان است كه )در قيامت( بر همه قيامت به خسران جاودان در افكنند، آگاه باش
  آشكار است
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الناس قربتك   و ال تكن فظا غليظا يكر: »ندفرمود )ع(امام صادق

رو  ميانته در معاشرت بتا متردم« و ال تكن واهنا يحقرك من عرفك

 جور خشن و تندخو و بد اخالق و بد برخورد بتاش كتهباش، نه آن

شدن به تو خوششان نيايد و نه آنقدر واهتن يعنتي  مردم از نزديك

 ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعي 

متممن ، كند تتو را تحقيتر كنتدخورد مي باش كه هر كس با تو بر

 نبايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري

حضترت از الشتيعه بشتود در وستا ل  بكند كه در نظر ديگران تحقير

االففقار التي  ليجفمع في قلبك»: ندكه فرمودكند نقل مي (ع)علي 

واحد در قلب خودت بايد دو  در آنِيعني  ؛«الناس و االسفغناء عنهم

متن از  و محفتاجم من بته متردم»اينكه مفضاد را داشفه باشي:  حس

 .«نيازبي محفاج فرض كنم و در چه نيازم در چه خودم رامردم بي

ستنن و  كنتي: آن وقتت كته بتا متردم برختورد متيندفرمود

هتاي تنتد و خشتن و اعفنتايي نبتاش، حترفبي گويي، به رويمي

هتر كته هتر چته  .متردم نگتو دار و ختاردار بتهدار و زختمگوشه

 .ماليم باشد نرم و انسننفاما  خواهد بگويدمي
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 آيا انسان داراي دو نفس است؟

يعنطي  صطيت را بطه معنطي واقعطي آن بپطذيريم؛گويد: تعدد شخروانشناسي مي

« شطخص»دو  اسطت؛« مطن»اسطت؛ دو « خطود»م که هر کس در واقطع دو قبول کني

مجزا وجود ندارد، « من»قطعا مقصود اين نيست، در واقع در يك کالبد دو  .است

 دو شخص وجود ندارد.

 يك فرض اين است که در انسان دو شخص وجود دارد، دو من وجود دارد،

 از ايططن دو، يكططي را بايططد ضططعيف ويشططتن در مقابططل يكططديگر وجططود دارد.دو خ

داراي  است کطه انسطان ينفرض ديگر ا .ديگري را محترم شمرد کرد و کشت و

يكديگرنطد،  اما نه به اين معني که دو خود اصيل، دو من در کنطار ؛دو خود است

 بلكه يك خود واقعي و يك خود پنداري که آن ناخود است ولي انسطان نطاخود

شطود آنجطا گويند بلطه مطيشود چنين چيزي؟ ميکند. مگر ميخيال مي« خود»را 

با خود بايد مبارزه کرد، آن خود، خود خيطالي و پنطداري اسطت، آن  :اندکه گفته

سطان داراي دو خطود اسطت: کني تطو آن هسطتي، ولطي انچيزي است که خيال مي

من يك خود دارم که بطه  طور مثالبه ؛و خود کلي (شخصي و جزئيخود فردي)

ن هستم و شما يك خود داريد که به آن خطود، آ آن خود، اين فرد و اين شخص

پدر طور مثال به فرد و شخص هستيد با آن ابعاد خاص و با آن اضافات خاص که

ديگطر در  خطود و مادرتان کيست، صفات و احوال و اطالعاتتطان چيسطت و يطك

 (خود شخصي و فردينه )ها وجود دارد که آن خود کلي است درون همه انسان
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ططور بطه خطود مطنيطك  .در من االن دو خود وجود دارد يعني خود انساني است؛

شطما  .الف فرزند ب است و خود ديگر، انسان است که در مطن وجطود دارد مثال

هم داراي دو خود هستيد يك خود، خود فردي شما است، يكي هم انسان اسطت 

 .افراد ديگر نيز همين طور اين هم يك فرضيه است .که در شما وجود دارد

با يك خود بايد مبارزه کرد و خطود ديگطر را بايطد محتطرم و  :گويدقرآن مي

مكرم داشت و با مكرم داشتن اين خود است که تمام اخطالق مقدسطه در  عزيز و

گطردد و اگطر ايطن خطود شود و تمام اخالق رذيله از انسان دور ميمي انسان زنده

ر بطه کرد، شخصيت خودش را باز يافت و در انسان زنطده شطد، ديگط کرامت پيدا

دهد که راستي را رهطا کنطد و دنبطال دروغ بطرود، امانطت را رهطا نمي انسان اجازه

کند دنبال خيانت برود، عزت را رها کنطد دنبطال تطن بطه ذلطت دادن بطرود، عفطت 

حال آيا اين خود، همطان خطود کلطي و  بال غيبت کردن برود.کالم را رها کند دن

ت که ما راجطع بطه اينكطه آن دو انساني است يا چيز ديگري است؟ اين سؤالي اس

 مطهّطر  شطهيدشود آنها را توجيه کطرد ططرح کطرديم. خود چيست و چگونه مي

دهطد: عارفانه را ايطن چنطين توضطيح مِ محصول عبادت خالصانه و نتيجه ومسأله 

ا  مرحلطه اساساد هر موجود  که قدمِ در راه کمال مقدّر خطويش پطيش رود و»

پيمايد. انسان نيز يكطِ کند، راه قرب به حق را مِ از مراحل کماالت خود را طِ

ناميطده  «تمطدّن»ست کطه امطروز راه کمالش تنها اين ني از موجودات عالم است و

مفيطد  فنون که برا  بهبود اين زنطدگِ مطؤ ّر و يعنِ يك سلسله علوم و شود؛مِ

 مراسم کطه الزمطة بهتطر زيسطتن تنها اين نيست که در يك سلسله آداب و است و
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اجتماعِ است پيشرفت حاصطل کنطد، اگطر انسطان را تنهطا در ايطن سططح در نظطر 

بُعطد ديگطر  دارد کطه از طريطق  بگيريم مطلب همين است، ولطِ انسطان راهطِ و

يعنطِ ذات اقطدس احطديت حاصطل  ؛بطا آشطنايِ آخطرين هطدف تهذيب نفطس و

 .«گردد مِ

انسطان قوا  آن با عبطادت خالصطانه، آن هطم تحطت سرپرسطتِ  آر ! نفس و

از اين طريطق انسطان بطه يطك موجطود الهطِ  گيرد وکامل، در اختيار حق قرار مِ

 گردد.با کرامت تبديل مِ و

هطا  قابطل کتاب روايات و از آيات و ،در اين قسمت الزم است بحثِ کوتاه

 يچطةباشطد کطه در ،نفطس تقطديم کنطيم ةدربطار ،تربيتِ عرفانِ و توجّه اخالقِ و

 .بينش به رو  ما باز شود و ديگر  از معرفت

همطين مطواد جهطان طبيعطت  ست از همان خطود طبيعطي کطه ازا عبارت «نفس»

شود و بطه تنهطايي قلمطرو فعطاليتش تطبيطق رويطدادهاي جهطان هسطتي بطا توليد مي

 ،جستجوي تأمين جنبه حيواني انسطان که همواره در ،است« خود طبيعي»خواست 

زيطادي  ها و لذائطذخوشطي ،کنيمدر اين جهان طبيعي است که در آن زندگي مي

نفطس  ،ها و لذائذ تحريك کنندهتشخيص دهنده اين خوشي ،شودبر ما عرضه مي

ها را بطدون و خوشطيآن لذائطذ  همطه خواهطدمي انساني است که در حطال عطادي

ريططزي طططرحتحليططل و  عقططل محاسططبات و کليططات را ،آورددسططت بططه محططدوديت

هاي خود پياده کند. زمطاني فطرا خواسته را درآنها  همه خواهدميکند و نفس مي
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هاي عقالني را بطه کلطي رسد که اين نفس به مبارزه با عقل برخواسته و آرمانمي

ايطن  ؛خطويش بگيطرد ةو سلط تأ ير عقل را نيز تحت خواهدميگيرند و ناديده مي

 است نفس شر و ناشايست آدمي. 

سطتند هزيطرا ايطن دو  ،ولي هر دو پديده نفس و عقل در انسان ضطرورت دارد

طرفطداري هريطك از  سطازند و درشر و نيك و بد آشطنا مي که انسان را به خير و

ايطن تكطاپو آن موقطع نتيجطه  ،کننطدانسان را وادار به تكطاپو مي ،هاي خودخواسته

امطا انسطان در  ،شطوندبخش و مثبت خواهد بود که عقل و نفس انساني هماهنطگ 

قدرت تعقطل را  تدريجبهوراي آن  شود و درهمين نفس طبيعي خود منحصر نمي

آورد کطه بطه ميدست به افكار خود را نيز پيدا کرده و کلمات و روش منطقي در

بطازهم وجطود يطك نيطروي مطافوق ديگطر در انسطان  .گطوييممي «عقل نظري»آن 

شود که وراي نيروي عقل نظري و محاسطبات زنطدگاني و منطقطي بطا مشاهده مي

مطافوق وجطود  اگطر ايطن نيطروي .درك از نيك و بد و خير و شطر سطروکار دارد

سططت همططان خططود طبيعططي را کشططف و مططورد توانمططي نداشططت عقططل نظططري تنهططا

شناسطد و حد و مرزي را براي خود نمي ،نيروي مافوق برداري قرار دهد. اينبهره

از حطد انسطانيت پطا فراتطر  دتوانطمطيانسان با داشتن اين نيرو و بكطار انطداختن آن 

يطروي ربطاني اين ن .تر ازجهان ماده و ماديات قدم برداردقلمرو عالي گذاشته و در

 گذارد آگاه است. نفس و عقل نظري مي که درآنچه  ةاز همه حوادث و از هم
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عالم عقل اگر تكاپويي جطز  در واز اين ر ؛است  معني طلبِ عقل في نفسه در

نهايت رهسپار انسان به سوي کمال بي ،راستاي پيشگاه حق وجود نداشته باشد در

 شود.نهايت پايين به پستي کشيده ميغير اين صورت تا دون بي شود. درمي

بنطدگانش مقطرر فرمطوده اسطت بطدون هطيچ  عباداتي که خداوند برمقصود از 

بنطدگانش بطدون  خواهطدمييعني خداوند  ؛نيستآنها  ترديدي تنها شكل ظاهري

را بجا آورند. عبادت خشطك  ذکرهاعلت و هدف مقداري حرکات و سكنات و 

   .شودروي عبادت واقعي کشيده مير اي است که بترين پردهتاريك ،و جامد

آن عبادت شطود و بطه وسطيله اي برسد که خداوند به وسيله عقل بايد به مرتبه»

   11«.کسب کردتوان مي آن بهشت را

نهايت پايين )به واسطه نيروي تفكرات روحاني( با تماس گذاشتن ذات بي در

گوينطد کطه بايطد هطدف و مقصطودي واال و عطالي مي «نماز»نهايت باال را ذات بي

سطؤال  ،گاهد از دخول به پرستشطوني که اگر مقصاين مع هب ؛براي آن منظور کنيم

اگطر بطراي خضطوع و  .چيطزي دسطتگير مطا نخواهطد شطد ،از احتياجات بوده باشد

انتظار  هرگز به عظمت و بلندي انساني که در ،گاه الهي گام نهيمخشوع به پرستش

آوردن حسطن  دسطتبهگاه به اميد يم رسيد و نيز اگر ورود به پرستشنخواه ماست

حضطرت علطي)ع(  درخواست ما بطدون اجابطت خواهطد مانطد. ،نظر ديگران باشد

                                                           
 .جلد اول، عقل و جهل ،اصول كافي. 11
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کنم و نطه بطه من تو را نه بطراي تطرس از آتطش عبطادت مطي»فرمايد: باره ميدراين

نمطاز  «.پرسطتمبلكطه تطو را سطزاوار پرسطتش ديطده و مي ،بهشت تو جهت طمع در

احتيا  نهايي ما بطه ذات توسطت.  ،ابديت است. خداوندا گسترش ذات انساني در

يك انسطان  چيز برخوردار خواهيم شد. اگرمند شويم از همههرگاه که از تو بهره

لطت يكطي از اجطزاء عبطادت بتوانطد حا صدها بطار عبطادتي را بجطا آورد و تنهطا در

در حقيقطت بطه هطدف عظمطايي نايطل شطده اسطت و  ؛روحاني واقعي را پيدا کنطد

؛ اي بطراي اعطراض از عبطادت گطردانيمنبايستي عدم حضور قلطب دائمطي را بهانطه

نبايستي پس از نماز و پرستش در انتظطار آن نشسطت کطه ا طر و معلطول ايطن ابطراز 

 .رسدمي چه زماني فراايم که کرده يمحبت

زمين اسطت  در ؟کجاست يا رسول اهلل )ص( خدا در» :پرسيدنداز رسول خدا 

گطر يدر جطايي د. «هاي بندگان با ايمطانش اسطتدل آسمان؟ فرمود: خدا در يا در

مطؤمنم ة زمين و آسمان گنجايش مرا ندارد ولي قلطب بنطد» :خداوند فرموده است

 قلب(باب، 5 ،)المجه البيضاء «.گنجايش مرا دارد

چنان از دست بدهيم تطا چيطزي کطه نبايد عنان شخصيت را آنما در زندگاني 

مطا بايسطتي محبطت و  ،خريداري کند شخصيت ما راکلي به ،مورد محبت ما است

هنگطامي کطه بطه  ،عالي روح آدميطان اسطتاهاي جلوه کينه را که بدون ترديد از

هاي قابطل فنطا و کند بطه عنطوان يكطي از پديطدهمعمولي تعلق پيدا مي هايموضوع

محبت تطو » فرمايند:مي 20صنهج البالغهحضرت علي)ع( در  نابودي تلقي کنيم.
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چه که مربوط شنيدن همه آن و از ديدن همه جانبه آن چيز کور تو را از ،به چيزي

محبت و کينه را قابل زوال يم توانمي. ما در آن موقع «کندبه آن چيز است کر مي

ها کطامالد اططالع و شناسطايي دقيطق که به عوامطل آن پديطده ،بدانيم و درك کنيم

صيت شخ ةطالع و شناسايي حاصل کرديم دربارگاه که اآن ،حاصل کرده باشيم

کنيم کطه نطه آن پديطده آن موقع احسطاس مطي .فترخود نيز به فكر فرو خواهيم 

و نطه شخصطيت مطا  سطتاقتضاي مطلق بودن محبت را دارال عوام ،معمولي زميني

چنان راکد است که هر موضوعي که امطروز بطراي مطا مطورد محبطت يطا کينطه آن

ت مطا را بطه براي ابد براي ما مطرح گشطته و محبط آن موضوع ،نمودار گشته است

مزبطور  منطقي و عقالني تماس شخصيت را با موضوع هايبهخود برانگيزد. محاس

ده مطذکور در مطا اخطتالل روحطي يطنيم تا درنتيجه اين محاسبه دو پدرابگذاز نظر 

سطر بطه آنهطا  ايجاد نكند. به انسان حقايقي تعليم داده شد که فرشطتگان بطا شطنيدن

 تمطام ،نمايطدوجودي به اين نطاچيزي مي ،اگر از نظر کميت ،انسان سجده نهادند.

 .تنهطا بايطد بخواهطد،داردوجطود خطود  الواح اسطت در ارواح و در که دررا  آنچه

ترين عظمتي انسان با آن گوهر شگفت انگيزي که در درون خود دارد حائز عالي

اگطر بطه  ست کها اعتال بجويد. انسان موجوديد توانمياست که تا پيشگاه ربوبي 

مقطام  اگطر در ،نمايطدمقابطل محبطت او نطاچيز مي مقام محبت برآيد تمطام دنيطا در

اگر بخواهد لجاجت کنطد  ،مام موجودات را نابود سازدت خواهدميغضب برآيد 

اگر نيروي عقل خود را به تكاپو وادار کند  ،ناديده بگيرد دتوانميتمام حقايق را 

براي او هطيچ  ،اگر اراده کند ،سازديكي پس از ديگري برطرف مي مجهوالت را
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اي محال جلوه نخواهد کطرد و اگطر هطر مقطدار در درون خطود بطه مكاشطفه لهأمس

آري اين است همان انساني کطه  ،آيدهاي جديدي نايل ميبپردازد به کشف قاره

عطالم ارواح اسطت و  که تمام مزايايي را که در ،خداوندي چنين خواستهحكمت 

هستي به نام الواح است با تكامل روحطي  ةصفحات پشت پرد را که درآنچه تمام 

 درك کند. 

مغز خود دارد و مغز انساني تا حطدود  حدود هشتاد ميليارد سلول در انسان در

  بت کند.  دتوانمييك ميليون ميليارد واحد اطالع 

 ؛و وسطايل دارد احتيا  بطه سطپري کطردن مقطدمات ،رسيدن به هرگونه هدف

 ،ترين وسطيله بطراي رهسطپار شطدن بطه کطوي ربطوبيعالي اولين و دست آوردنبه

خواند در سوي خويش ميخداوند که ما را به .عنايت و لطف الهي خداوند است

 :فرمايطدو هطم اوسطت کطه مي کنطدوسيله ديدار خود را فطراهم مي ،حقيقت خود

. 12«خداوند نفوس و اموال مؤمنان را درمقابل بهشت برين خريداري کرده اسطت»

خطود را بطه او  جطودوو خداونطد هسطتيم  اگر حقيقت را درك کنيم کطه از آنِما 

جطا هاي بشطري در همطينخداوند ما را خواهد پذيرفت. تمام بدبختي ،تسليم کنيم

گمطان  ،هطايي را کطه بايسطتي در راه مقصطد پشطت سطر بگطذارداست کطه منزلگاه

مقصطد  زد و ازانطداميآنجطا  و رحل اقامت معرفت را دراست مقصد که کند مي

تنها چيزي که براي ما الزم است اين اسطت کطه بطدانيم بطه هطر  .مانداصلي باز مي

                                                           
 (117آيه ،توبه)سورة «.مِنَ الْمُؤِْمِنينَ أَنفُسَهُمْ وَ َأمْوَلهََُم بِأَنَّ لَُهمُ الَْجنَّةَ  إِنَّ اللَّهَ اْشترَََى» .17
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 و اسططتفادهتططوان مططيرسططيم بايسططتي بططه مقططداري کططه از آن منططزل منزلططي کططه مي

حقايق مخفطي وجطود دارد  ،برداري کنيم و سپس به راه بيفتيم. در پشت پردهبهره

تا زمطاني  ،امكان پذير نخواهد بودآنها  درك ،که تا روح تكامل واقعي پيدا نكند

راهي به عالم معني نخطواهيم  ،جنبه مادي خويش را از دست بدهيم که نتوانيم اين

 همطانطور کطه .اسطتتطن  زامانند آگاه نبودن جامه  ،جان زاآگاه نبودن تن  .يافت

 .تن نيز نخواهد گذاشت جان را ببينيم ؛جامه نخواهد گذاشت تن را ببينيم

 هرچيططزي حقططايقي را آگاهانططه حرکططت کنططيم از تكططاپوي زنططدگيدر اگططر 

 کطرانبيخداونطدا از عنايطات  ،ايمنبطودهآنها  رسيدن به دخواهيم يافت که درصد

هاي هسطتي ها و گطذرگاهانتخاب هدف وسيعي به ما عنايت فرما تا در بينشخود 

 . عاقالنه تصميم بگيريم

هطاي محطدود ها و غايتهطدف ،آوردن رشد و کمطال حقيقطي دستبهازپس

مسطير هسطتي و زنطدگي  انسطان در ،ند انسطان را جلطب کننطدتوانميزميني ديگر ن

 طبيعي مجبور است که نقاطي را به عنوان هدف انتخاب کرده و براي رسطيدن بطه

ا هرچه که رشد و تكامل انساني افطزايش پيطد ؛وسايل مناسبي را انتخاب کندآنها 

را درمقابططل عظمططت آنهططا  ها و نططاقص و نططارس بططودنهططدف ،محططدوديت ،کنططد

کنيم. ايططن احسططاس بططا پيشططرفت نيططروي زنططدگي بهتططر احسططاس مططي هططايتحرك

 ،هاي محطدودها و غايتگاه که هدفکند تا آنتدريجي شخصيت ادامه پيدا مي

گمطان نكنطيم کطه روح انسطاني در آن موقطع بطا  ،دهندخود را از دست مي ةانگيز
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شود چرا که تحرك و تكامل واقعطي روح انسطاني بطدون کشطش مي وخالء روبر

درجات عالي شخصيت بطراي  که درآنچه به سوي کمال امكان ناپذيراست بلكه 

نهايططت اسطت کططه از ذات بي گسططترش و رسطيدن در ،گيطردروح هطدف قططرار مي

هيچ موجودي بطدون  ،در جهان هستي ،گيردچشمه ميکمال يافته سر طبيعي روحِ

مگطر کنطد نمطيغرض و بدون هدفي که خار  از خود آن موجود باشد حرکطت 

 . گرددميعاشق حقيقي که تمام موجوديت او پيرامون عشق 

 تابد و او هيچ تالشيعاشق دنيا مانند عاشق ديواري است که بر آن آفتاب مي

تا بفهمد که آن تابش و نطور از ديطوار نيسطت بلكطه از خورشطيد آسطمان  کندنمي

خود را بطر ديطوار نهطاده اسطت و چطون پرتطو  ةدل و جان و ديد ةالجرم هم ؛است

 او محروم خواهد ماند.  ،آفتاب رفت

 ءل هرکه شد مشتاق جزک ماند از ءل نه اين عشاق جزک عاشق

 ،اي از يك حقيقت کلطي باشطداين معني تلخ است که معشوق نمونه احساسِ

گطاه معشطوق بطه حقيقطت خطود آن ،بپنداردخود ولي عاشق آن را معشوق حقيقي 

 بپيوندد و عاشق محروم بماند. 

انسان با خدا رابططه جطزء و کطل اسطت چطرا  ةگفت که رابطتوان ميگاه نهيچ

ها و کيفطر و پطاداش همگطي باططل و مسئوليتکه در آن صورت بعثت پيامبران و 

اعماق وجود خود دارد به  ه شعاع الهي که درديعانسان تنها از و .گشتبيهوده مي

آدمطي بايطد پطرورش و بطه تكامطل برسطاند.  که آن شعاع را هطم استخدا پيوسته 
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اينكطه  عشق بورزنطد. يند به جزء واقعتوانمين اندکساني که به عشق مطلق رسيده

 ؛هسطتند دچطار سرشكسطتگيو  مقطداربيبينيم بعضي از افراد عاشق نمودهطاي مي

کلطي را نيافتطه  قابليت برخورداري از عشقِآنها  براي اين است که هنوز شخصيت

 است. 

آن زيبطايي موقطت  ،خود ؛شويمميآنها  زيبايي که ما عاشق جزئي موجودات

قائم به آنها  يعني وجود ؛گيرنداز يك زيبايي ديگر مي طور دائمبههوا را  و پا در

است و براي حفک يا فناي خويش به آن منبطع اصطلي زيبطايي وابسطته هسطتند.  غير

روح کسي را اشباع کنطد کطه بايسطتي عشطق او را تطا  دتوانمي  چگونه اين نمودها

وضطع  هست بطا وجود همه ما که در ،خواهينهايتاين بي داد.نهايت گسترش بي

 ناسازگار خواهد بود.  ،که زيبايي محدود و موقت دارد ،عاريتي

هاي سنگيني عاليق مادي نخواهد گذاشت که با روح انساني بطر آخطرين قلطه

جهان هستي سربكشيم. جهان اسطرار آميطز مطاوراي طبيعطت ماننطد سططح دريطايي 

گيطر مطا منها به جهت عاليق حيواني که در اين خاکدان تيره دااست که ما انسان

قعطر ايطن دريطاي  در .روي آب بمانطدد توانطمطيشده است. مانند انسان زنده که ن

ساختگي مادي که داريم خطود را سطنگين  جهت زندگيِبهرويم و طبيعت فرو مي

صطورت نخطواهيم توانسطت در اينرويم. نموده و به اعماق درياي طبيعت فرو مي

روي آن حرکطت ه طبيعطت را ببينطيم و بطآميز مطاوراي گاه روي درياي اسرارهيچ

 کنيم. 
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هاي مادي خطود ها و وابستگيبايد تمام سنگيني زماني فرا خواهد رسيد که ما

بطه  هکط روي سطح اين جهان هسطتي و خواب و خشم و شهوت را رها کنيم و در

 .شنا کنيم ،مجاورت خداست

ين عاليطق ا کساني که با محاسبه و آگاهي دقيق و ارزيابي منطقي روحاني در

يك زندگاني ساختگي و درنتيجطه آن  ،ند از اين عاليقگذارنگرند نميمادي مي

دريططاي هسططتي وا دارد.  پسططتِسططنگيني ايجططاد شططود کططه او را از اعططتال بططه سطططح 

چنان داراي روح اند آنهاي حيواني زندگاني زنداني شدهاشخاصي که در پديده

هاي حيطواني را هطم از همطان پديطدهترين گامي فراتر سنگيني هستند که کوچك

 کنند. درك نمي

کطران الهطي از راه هرگونه مفهوم و تصوري را که آدمطي دربطاره عظمطت بي

کنطد نتيجطه خطدا دور مي مطا را ازاينكطه  از افكار معمطولي خطود درك کنطد غيطر

 مقوالت معمولي کطه در زيرا مقياس بزرگي او را از ،ديگري دربر نخواهد داشت

هنگامي که دل را به سطوي او  تنها در .ايمسروکار داريم اخذ کردهآنها  طبيعت با

احسطاس  ،اعمطاق قلطب خطود خطدا را دريطابيم از خطواهيميمطسازيم و متوجه مي

کنيم با وجودي روبرو هستيم که تمام جهان با عظمت هستي در مقابل وجطود مي

که انسطان دربطاره  است ناقصيند اظهار وجود نمايند. تنها تصوير نتوامياو اصالد ن

 کطه در ديطدگاه خواهطد آن ؛وردآ وجودبهبراي خود  تواندمي اونديعظمت خد

اسطت. اگطر توجطه  سرشطار نمطودهوجود خداونطد  از راعظمت روح انساني خود 
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بطه هاي مغزي و روحي خود فعاليت کنيم يك فرد انساني با رشد تدريجي که در

 ،اين عظمت را به محدوديت يك سوزن ناچيز جهان بهد توانمي ،آوردمي دست

بطه درك  تطدريج بطه کنطد ول اوليطه درك شطروع ميمراحط درك کند. انسان از

روح  نطد درتوانميموجودات جهان  در اين مرحله هر يك از .شودجهان نايل مي

ا طر درك بيشطتر گسطترش  درکطه ست ي اروح او ظرفاينكه  مانند .گيرند او قرار

تري پيدا کرده است تا به جايي که تمطام کند گويي ظرف بزرگميبيشتري پيدا 

يكطي از حطواس او  پيرامون او قابطل تمطاس بطا قلمرو جسم و جسمانيات را که در

آورده اسطت دسطت بطهطلب کطه نهايتگاه با آن روح تازه بييابد. آناست درمي

رون او بينطد کطه گطويي چيطزي در دمي کنطد ومجددا به درون خطود مراجعطه مي

جهان بيرونطي  مراحل اوليه تماس با در صورتي که همين شخص در .وجود ندارد

 سطتتوانمطين ديطد واز معلطوم مي با درك انطدك خطود موجوديطت خطود را پطر

 پطس .معلومات ديگري را درباره ساير موجودات بطه درون خطويش منتقطل سطازد

بطه جطايي خواهطد  ،از ططي کطردن مراحطل تكامطل و درك يم که انسان بعدبينمي

رسيد که به تمطام جهطان مشطرف شطده و همطه ايطن عطالم خلقطت را بطه اصططالح 

بططدون آنكططه احسططاس  ،اي از روح خويشططتن قططرارداده اسططتمعمططولي در گوشططه

طرف توجطه او هطم قطرار  ،افزايش مادي کند و ممكن است که حتي از کوچكي

ا توجطه بطه نمونطه ما خواهيم توانست عظمت خداونطدي را بط هنگيرد. اينجاست ک

مقابطل وجطود خداونطد بطس  کوچك روح انساني که خود همين روح انساني در

او باالتر از اين است که سطودي از خطود بطه . »ناچيز است تا حدودي درك کنيم
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 ،حسين ابطن علطي)ع() .«او سودي برسانيم هيم بنکجا رسد که ما بتوا ؛خود برساند

  .(دعاي عرفه

کطه بايسطتي چنانچنطان کطه شايسطته شناسطايي بطودي نشطناختم و آنرا آن تو»

 (()صپيغمبر اکرمفرمايشات  از)«. پرستش شوي نپرستيدم

 ؛از بطين رفطتن اسطت ،را شكستن« خود طبيعي» کنندگمان مي ساده لوحافراد 

 دنبطال دارد. بطهترين درسطت شطدن را عالي« خود طبيعي»در صورتي که شكستن 

 کنيم داراي هزاران ماده و صورت و روابطط ميطانا در آن زندگي ميني که مجها

اين موجودات همواره در حال تجزيطه و تحليطل و  .استو ترکيبات و اجزاء آنها 

هطا عظمت و حقارت اين تجزيطه و ترکيب .برندمي تالش و تأليف و ترکيب بسر

هطر ترکيبطي را يم هطر تجزيطه را فسطاد و تطوانمطينسبي هستند و مطا ن ،به طور کلي

شطود و بطه خطاك تجزيطه مي ريطر زاي کطه ددانه تر فرض کنيم. مانندهستي عالي

خورند و بعد ها ميشود و غذاهايي که انسانريشه و ساقه و برگ و گل مبدل مي

شطوند. پطس هطر انسطاني مي هاياز تجزيه شدن مبدل به گوشت و خطون و سطلول

بات و نتايجي را که پس بايد ترکي و ماتجزيه و فاني شدن دليل فساد مطلق نيست 

به اين نتيجطه رسطيد  توانمي نظر بگيريم. پس خواهد آمد را دروجود به هاز تجزي

اجطزاء  اجطزاء درونطي و خطواه در هايي که خطواه درتجزيه ،موجود انساني که در

هاي تري گردد. امطا انسطانترکيبات عالي ةمقدمد توانمي ،گيردبروني صورت مي

گمطان  ،اندور شطدهظواهر و نمودهاي جهان هستي غوطه ساده لوح و آنان که در
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قلمطرو هسطتي ديطده  ها و ترکيبات به همطين شطكل کطه درکنند که اين تجزيهمي

 ،تري در جهطان هسطتيدانند کطه ترکيبطات عطاليپذيرند و نميپايان مي ،شوندمي

مقام تشبه به خدا  گيرد که انسان را تاصورت مي ،ر جهان روح انسانمخصوصاد د

 نتطايجکارش با نمودهاي کمي و کيفي و  و سرطور دائم به جزئي رساند. عقلمي

توجطه نقطص و تطوانم مي پس به راحتي  ؛مربوط به محصول حواس ظاهري است

بخواهطد محدوديت بسيار زياد حطواس ظطاهري انسطان گشطت. حطال اگطر انسطان 

را درك کنطد اولطين  آهنگ جهان هستي را بشنود و نشاط و هيجان جهان هسطتي

و يا حداقل به  نمودهمطلق از حواس ظاهري را تعديل ري وهآن است که بهر گام

را آنهطا  نه آنكه فريطب ؛هاي حواس ظاهري کامالد آگاه گرددمحدوديت فعاليت

آنهططا  شططود و حططواس بططهميمقابططل حططواس دور  بخططورد و هططر حقيقتططي را کططه از

 گطذرد رادر ايطن جهطان مي آنچطهد توانطمطيانسان ن .دسترسي ندارد را منكر شود

بسيار زيطاد  هاياين محدوديتاينكه  با وعقل انساني بسيار خام است  .يكجا ببيند

جطواب خواهطد مطي ت کنطد و بطا کمطك آنباز از همين حطواس تبعيّط ،بيندرا مي

ايطن در حقيقطت ديگطر عقطل نيسطت  .ماوراي آن را بدهدسؤاالت جهان هستي و 

تحليطل  ها به سوي تكامل است. انسان در راه تكامل پيوسطته دربلكه سد راه انسان

بطه  .ترکيب خار  شود گاه که روح از قلمرو تحليل وبرد تا آنو ترکيب بسر مي

گاه کطه آندرپي ادامه دارد تا هاي پيتجزيه و ترکيب از عبارت ديگر اين تكامل

موضوع تجزيه و تحليل به کلي از بين برود و روح توانسته باشد آن اعتال را براي 

 مقابل آن روح سد راهي باشد. خود کسب کند که اين جهان با عظمت نتواند در
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حالت پيشين را که درمقابطل حالطت  هر ،انساني که در راه تكامل وارد شده است

جطاي بطه تر استت بعدي را که تكامل يافتهفي ساخته و حالتبعدي ناچيز است من

 د. کنمي روح خود ايجاد در ،آن

را ديد و خود را بطه ماننطد  هپايان ماوراء الطبيعآن درياي بيهنگامي که انسان 

در آن هنگططام اسططت کططه بططه حالططت  ،يططك قطططره درمقابططل آن دريططا درك کططرد

نيروي واقعطي خطود  تواندميگذارد و در آن حال است که ناخودآگاهي قدم مي

رد کرده و آن را نيسطت و خُ اين جهان با اين عظمت را  آن نيرويي که .را دريابد

 نابود بسازد.

 ؛شطودست ميموجوديت طبيعي انسان همچون سبويي است که با شكستن در

هطر موجوديطت طبيعطي را کطه خواهطد مطيدر راه تكامطل  ما« من»به اين معني که 

ويرانه و تخريب کرده و مرتبه بعدي را  ،مانند يك ساختمانايم براي خود ساخته

 تر در درون ما بسازد. اين سبويي کطه مطا ازاز تكامل به شكل يك ساختمان عالي

د آب از آن نمانند سبوهاي طبيعطي نيسطت کطه اگطر بشطكن ،سازيمهم متالشي مي

د روح قطرار دار يچطرا کطه اگطر آبطي کطه در ايطن سطبو .رودبو ازبين  هشدريخته 

بلكطه  ،شطودنيسطت و نطابود نمي ،روح نه تنها با شكستن موجوديت طبيعيِ ،ماست

پطاي  ،جزئطيولي اين عقل ناچيز و  سازد.تري به جاي آن براي ما ميسبوي عالي

چنطين گويطد مطيکطه از آن بطاالتر بطرود و خواهطد ميبند حواس طبيعي است و ن

بايطد  ،اما خواه اين عقل ناچيز اعتطراف بكنطد يطا انكطار نمايطد .چيزي محال است
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کطه سطبو موقطع چنان ،شطودمطيبدانيم در هر حال موجوديطت طبيعطي مطا شكسطته 

شطود و همچنطين آن آبطي روي پرده جهان هستي ناپديد مي شكستن متالشي و از

يعني روح ما نيز به عالم ملكوت صطعود کطرده و بطه جايگطاه  ؛که سبو داشته است

اگطر روح مطا بطه سطوي  ،آري .کنطدجهان هستي اسطت سطفر مي هخويش که پرد

شود تا مرحله جان نمودار مي ةچهر ،گاه که کالبد مادي شكستآن برود،تكامل 

 در ،جزئطي هاي عقطل نطاچيزما با همطين وسوسطه ولي متأسفانه .بعدي شروع شود

خواهططد مططيمجادلططه اسططت. نفططس  ايم. عقططل بططا نفططس درگرفتططار مانططده ،اهرظططو

آگطاهي و درك بتوانطد هاي خود را به عقل تحميل کند حال اگر عقل با خواسته

 اين نفس باقي خواهد ماند.  يد نوراني خواهد شد و ظلمات برآ بر نفس غالب

به شطناخت کند و مي کسي که ديدگاه خود را به همين جهان طبيعت منحصر

شود که جنبطه براي او يك روشنايي ايجاد مي ،ورزداين جهان طبيعت قناعت مي

چهارچوب اين دستگاه گرفتطار  هاي نورحجاب چرا که او در .مزاحمت هم دارد

 نبايطد ،رونطد پاي ما فرو خارها در ،راهبر و اسير خواهد بود. اگر در راه تبعيت از

اينكطه  بلكطه بطراي ،ناراحت کردن مطا هسطتند گمان کنيم که اين خارها تنها براي

رود بايستي خارهايي که در راه به پاي ما فرو مي ،روح ما سرسبز شود در گلشني

راه بطه ايطن  توانميدلي نپروري و نازكکلي با تنطوربه جان و دل بپذيريم.با را 

باريكي و طوالني را پيمود. هدف اقتصادي خلقت اين است که انسان با کوشطش 

او بطا ايطن کوشطش و  .بهطاي خطود را اسطتخرا  کنطدقلمرو طبيعت جوهر گران در
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خود طبيعطي را  ،او با اين کوشش .سازدخدانماي روح خود را صيقلي مي ،تكاپو

به بارگاه ربوبي و تعقطل و آگطاهي بطه ب تقرّ برد.تا مقام روحانيت برترين باال مي

ترين وجطود مطا بطه وديعطت گذاشطته اسطت يكطي از عطالي راز دروني که خدا در

گطاه کطه توانسطتيم در ايطن راه وسايل براي رسيدن به درگاه خداوندي اسطت. آن

شطود ها را کطه باعطث ميدليبراي خود رهبر پيدا و انتخاب کنيم ديگر آن نازك

ن هسطت روح مطا صطيقلي يبايد دور بيندازيم تا ا ،دا کنيمنجش پيچيز رکه از همه

رسطيد. ديطو نفطس مطا  تطوانمطيبه راحتي حقيقطي ن ،هاشود. بدون تحمل ناراحتي

مقابطل  خطود در علطم و گذشطتن از ،دشمن ماست. توحيطد واقعطي ترينخطرناك

نيست. اگطر علطم درگطرايش نباشطد همطان   مرخداست. گرايش بدون علم مثمر 

علم بدون گطرايش هطم هطيچ  .جا و بيهوده است که طعم عبادت را نداردتقليد بي

اين دو واحد تا با يكديگر هماهنطگ  .ي انساني نخواهد داشتنزندگا اي درفايده

 گامي به سوي تكامل برنداشته است.  انسان ،نباشد
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داخطل  عطالمينالعلطم تطا در تطو ن حفک ک خوددر  خصلت را د چهاروواي دا

 :  شود

 .آن باشد در ماندن تو دنيا به قدر بر حرص توآنكه   -1

 .ماندن تو در آن عمل کن براي آخرت به قدر -2

 .حاجتت براي او خدمت کن موالي خود را به قدر -3

 عذابش باشد.  صبرت بر ها به قدربرمعصيت ت توأجر -4

خداوند  ،ريا شودبي گرداند وخدا نيك خاطر به عملش را هرکس چهل روز

 سازد.ميزبانش جاري  رهاي حكمت را بهچشم

زيطرا  ؛توبطه هطم اقتطدا کطن کني پطس درگناه پياپي اقتدا مي در اگر ،اي غافل

 .«کنممن روزي صد بار توبه مي»فرمود:  پيامبر

 حد بگذرد رسوا کند چون که از تو مداراها کند لطف حق با

 .بستگي دارد مادر و پدر خوشنودي خدا به خشنودي

 ست. انشاط روح است و روح بشاش عالمت توجّه به خدا  سعادت در

 دارکسي است کطه روزه برتر از ،شكرگزار باشد کسي که طعامي را بخورد و

 .  «آوردچيز دوام نميجز تغيير هيچ» موقع افطار خاموش باشد. در باشد و
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هطر  .دنبسطيار مرتكطب شطده باشطکنند که خطاهطاي مردم فقط وقتي رشد مي

. راه تحول دروني دشوار است. هطيچ تحطول است اشتباه فرصتي براي رشد کردن

چيز استفاده کند. حتطي از از همهد توانمي آسان باشد. انسان فهيمدتوانميواقعي ن

شياري و وکه مورد نياز است هآنچه همچون شهد استفاده کند.  تواندمي  نيز زهر

 هوشمندي است. 

د يطکطاري بكن داد که هرخواهيد تشخيص  شما ،پس از چند سال تالش عظيم

را  شطماد چگونطه نطخيزنفس برمي ازکه  ييهازيرا تالش ،د رسيديبه جايي نخواه

 دتوانطمطينفطس ن ،شطودمي« کننطده»سازند؟ اين نفطس اسطت کطه نفس رها مي از

را  شطمابار ديگطر  ،تصميم بگيرد که تسليم شود. اگر نفس تصميم به تسليم بگيرد

کنتطرل  را نيطز در شطماحتي تسليم  فريب داده است. آن وقت نفس حاضر است و

نفطس بطودن. بي يعني ؛تسليم را کنترل کند. تسليم دتوانميخود دارد. ولي نفس ن

. هرچطه يدو راهي براي بازگشتن نيافت يدهاي ممكن را پيمودهمة راه چندين سال»

 دهطا دسطت برداريطتمطام تالش . وقتطي از«شديددورتر مي يدکردبيشتر تالش مي

کطاري بطراي انجطام  ،آيطدنمي ان. فكري بطه سطراغتدببيني ديتوانميديگر رويايي ن

نااميدي تمام بطه  در شما خواهد انجاميد وها به شكست تالشتمام  ،آيديدادن نم

. وقتطي کطامالد ايدهاندوهگين نبود شماشد. خواهيد ناتوان  برد و کامالدخواهيد سر 

هنطوز هطم اميطدوار  شطمااينكه  يعني ؛. اندوهدغمگين باشي ديتوانمين ،دنااميد باشي

بطا ولطي  ،دبراي همين غمگين هسطتي شماتالش  مر نداد و اين اينكه  يعني؛ دهستي

 دهم نقشطه خواهيط کرد و باز دد بود و باز هم فكر خواهييتالش ديگر موفق خواه
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مطن شكسطت اينكطه  نطه ،دهيچ اميدي نداشته باشي شمااينكه  يعني ؛کشيد. نااميدي

تالش زيسططتن اسططت. رازهططا در همططين بططي راز ،راز بططزرگ ،تمططام راز .امخططورده

زيطرا تسطليم  «بگطذار تسطليم شطوم» :دبگوييط ديتوانمين شمايعني تسليم.  ؛عمليبي

آن  .فراآگاهي و اشراق است ،خدا ،بهترين راه براي رسيدن به سرور شدن به نظر

 ،ولطي تسطيلم واقعطي .اي است براي رسيدن به يك هطدفوسيله شماوقت تسليم 

 «فناء فطي اهلل»اي نيست براي يافتن چيزي. انسان فقط آسوده است. تسيلم را وسيله

چيطزي  ،خداوند و آن وقت از ميان اين ناپديطد شطدن ناپديد شدن در ،خوانندمي

حضطور  .خواننطدمي «هللبطابقاء»ايطن حالطت را  عرفطاکنطد و شروع به پيطدايش مطي

کطه غيطر قابطل توصطيف و بيطان نشطدني اسطت. يطك تجربطة است خداوند چيزي 

 کالم است. حالتي که نه ذهنيت است و نه عينيت بلكه وراي هردو است. بي

دهطد انسان هوشطمند تطرجيح مي .کند به پا انسان هوشمند قادر نيست تا آتش

گناه را به قتل برساند. انسان هوشمند چنطين مردمي بياينكه  خودش کشته شود تا

 نخواهد کرد. 

اين است که چگونه از ايطن زنطدان  ،چگونه يافتن خداوند نيست ،له انسانأمس

 را ازآنِآن  شطماذهنطي کطه  .داست آزاد شطوي شمااست و فرهنگ  شماکه ذهن 

تضطاد و جنطگ بسطر  هرلحظه درو نيست. انسان پيوسته  شمامال  ،دانيخوخود مي

طلبطي درس جطاه شطماهمطان ابتطدا بطه  ايطن آمطوزش دنيطا اسطت. وقتطي از .بردمي

را  انبايد برتري خودتط شمايعني  ؛دبايد از ديگران باالتر باشي شمايعني  ؛دهندمي
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بايطد موفطق  شطماتر هسطتند و پطايين شطماکطه ديگطران از  دو  ابت کني دا بات کني

آزاد  شطماچگونطه يطافتن حقيقطت نيسطت زيطرا تطا وقتطي کطه  ،انسانمسأله  .دشوي

 افتطد. ازآزادي اتفاق مي حقيقت فقط در ،دحقيقت را پيدا کني ديتوانمين ،دنباشي

 ،دنكنيط يهمكطار بان. اگر با زنطدانييداند بيرون بياتحميل کرده شمازنداني که بر 

 ،دخداونطد را بشناسطي دبخواهيط شطماوجطود داشطته باشطد و اگطر  دتوانميزندان ن

و زيبطايي ايطن جهطان  دها و برکطات آن را درك کنيطو نعمت دزندگي را بشناسي

 ،آفرينش تقسيمات در انسطانراز نياز است.  نخستين پيش ،آزادي ،دهستي را ببيني

 ،ستا جدا اناز روحت شمااند که بدن گفته شماايجاد شكاف در او بوده است. به 

دروغطين و  ،دنياي واقعي است و اين دنيطا ،دنياي ديگر ،ستا خداوند از دنيا جدا

 .اسطت اسطتفاده شطده «تطرس»از واژه  شطماکاذب است و براي دربند نگاه داشتن 

هاي ي بهشطت و انطواع خوشطيرا بطرا شمااينكه  وحشت از تنبيه و ،جهنم ترس از

اين تنهطا  ،تنها يك دنيا وجود دارد .گونه نيستاند. ولي اينكار بارآوردهطمع آن

هطا را دور بريزيطد. اگطر يگانه و يكي است. تمام ترس شمادنيا است. بدن و روح 

. دبهشطت هسطتي در ،دو جشطن بگيريط دو آن را محترم بداريط دعاشق زندگي باشي

 دپا و دست داشته باشي يني براگر چنان زنجيرهاي سنگ ،دشادماني کني داگر نتواني

 .دبريوقت در دوزخ بسر مي. آندبا آهنگ زندگي به رقص درآيي دکه نتواني
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 اي روشنيند آ

حقيقت و آينده عصر مرگ و تاريكي اسطت. چنطين نگرشطي در  عصرامروز، 

هاي اطراف شما نطدارد و اين ربطي به زمان و واقعيت .عمق ذهن شما وجود دارد

 .  دبايد اين نگرش بدبينانه را دور بيندازي شما

گططرايش بططه درون  ؛در او  ناکططامي اسططتآورد کسططي کططه بططه درون رو مططي

دهطد کطه وقتطي روي مي موضطوع ايطن .اتفطاق بيفتطد روميانهتواند در شخص نمي

هطا ا بطات ون راهي نباشطد و کطذب تمطام راهاوضاع واقعاد داغ باشد و ديگر در بير

شده باشد. وقتي که توسط دنيطاي بيطرون و سطفرهاي بيرونطي کطامالد ناکطام شطده 

معنططي شططده باشططند، تنهططا در آن بي انهططا بططه نظرتططگرايي، وقتططي تمططام بروندباشططي

گطردد. انسطان درون بطاز مطي صورت است کطه اشطتياق و خواسطتن بطراي زيطارتِ

 اسطت. نافذ نبطوده وزندگي کرده، ولي بردگي او خيلي روشن هميشه در بردگي 

ها انسان تمام عمرشان را فقطط ميليون هميشه توهّمي از آزادي وجود داشته است.

کشند. تمام زندگي آنان عطرق ريخطتن اسطت و هنطر و کنند و زحمت ميکار مي

ر نظر بطا هطم دو انسان با هم برابر نيستند، آنان از ه وقتالهامي در آن نيست. هيچ

هطاي انسطاني ويژگي، سطن، زيبطايي، ي، سطالمتنابرابر هستند. استعداد، هوش، بدن

زنطدگي را غنطي  ،چيزشان با هم نابرابر هست و اين خوب است. تنطوعهمه و آنان

 بخشد.به مردم منحصر به فرد بودن و فرديت مي ،تنوع .کندمي
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 فردي ليتئومس 

 شطما .دايبه اندازه کافي رنج کشطيده شما. دنيست که نگران جهنم باشينيازي 

 دتوانيط. ولطي نمطيدايبه اندازه کافي زجر کشطيده شما. داکنون در جهنم هستيهم

سطعادت و برکطت باشطد. هنطوز زنطدگي  انکطه تمطام زنطدگيت دچنان زندگي کنيط

رت هوشطياري قطد»نيطاز اسطت  تنها چيطزي کطه واقعطاد مطورد .تواند بهشت شودمي

 کطه تطاکنون چطه يطد. فقطط تماشطا کنيطدرا غير خودکطار کن اناست. رفتارت «بيشتر

 . دايکردهمي

شود، عشطق کيميطاگري ، آن شخص فوراد زيبا ميداگر کسي را دوست بداري

ديطد  دو ناگهان خواهي يدبس بزرگ است با چشماني عاشقانه به شخصي نگاه کن

اش خطون بيشطتري بطه چهطره ؛شودرخشان ميصورتش د کرده وکه هالة او تغيير 

معجطزه  ايطن يطكسازد. تر، زيباتر و هوشمندتر ميشود و آن را درخشانوارد مي

 است. 

پيچيدگي انسان اسطت کطه مطذهب بطه نظطر  به سبب ؟دهيچ شوي دايآيا آماده

، امكطان درسد. زيرا بدون دستيابي به خداوند هر چه بيشتر تطالش کنيطمشكل مي

. سطاکت و يطدرا دور بينداز هطاي غيطرالزم ذهطنکمتر خواهطد بطود. بازييافتنش 

آنجطا  يافطت، در دخواهيط انرشطتة درونيتط مذهب را در خطودِ گاهآن يدساکن شو

سروصطداي  شطمااست، ولي نواي آن بسيار خفيف و کوتاه است. ذهن  تانمنتظر

 ،. قطربدا بشطنويآن ندا ر ديتواناندازد، براي همين است که نميمي راهه زيادي ب
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 ذهنتطان، حطالتي کطه در آن صطداهاي ساندربه سكوت مي شما راحالتي است که 

کطامالد  شطماانطد و را تطرك کرده شطما ،وقتي که افكار .اندازبين رفته و بخار شده

وجطود داشطته « مطن»وقتطي  .اي از ديگران نيز حضور نطداردحتي سايه ؛دتنها هستي

رود. وقتطي چيز در دوگطانگي از دسطت مطيهمطه کند وباشد، توليد دوگانگي مي

خواهيم گاه دوگانگي نيز وجود نخواهد داشت. ولي چون ما نمينباشد، آن« من»

گطاه گطردد. آنمشطكل و طاقطت فرسطا مطي ،رويكطرد گاه تمطاميازبين برويم، آن

خطواهيم و از سطوي ديگطر از يك سو خطدا را مطي .کنيمشروع به بازي کردن مي

از خودمان محافظت کنيم. انسان بايد براي رسيدن به خداونطد هطر دو خواهيم مي

چيز را بايد فطدا کنطد، تنهطا در آن صطورت اسطت کطه خداونطد دنيا را بدهد، همه

دهنطد دريافته خواهد شد و آنان که به دنبال اشراق هستند، فرصت را از کطف مي

 تططر سططخت تر وشططود و سططفر سططختو زنططدگي آنططان بيشططتر و بيشططتر پيچيططده مي

 گردد. مي

 

 سه گام اصلي 

ايطن دنيطا  آگاهي بطه ايطن موضطوع کطه ،گام نخست :فقط سه گام وجود دارد

آگاهي  ،گام دوم هاي خود ما است.اين دنيا تنها فرافكني ؛چيزي جز بازي نيست

در  ودنياي ديگر نيز چيزي جز روياهاي ارضا نشدة مطا نيسطت  به اين موضوع که

گام سوم، وقتي دنيا کنار رفت و آخرت نيز  .است در آينده فرافكني شده و زمان
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آن وقطت تنهطا چيطزي  .دهستي شماماند، کنار گذاشته شد، تنها چيزي که باقي مي

است. گام سطوم انطداختن نفطس اسطت.  شماکه باقي مانده نيروي فرافكن يا نفس 

 . چيز در دسترس استناگهان ديگر نيازي وجود ندارد و همه

انسان همچون يك قطعه يطخ اسطت. خداونطد چيطزي جطز آب شطدن آن يطخ 

و بططه مططايع تبططديل  ددهيططرا از دسططت مي انانجمططاد خودتطط شططما کططهزماني نيسططت.

 .  دشويرا از دست داده و جاري مي انايستايي خودت شماآن وقت  ؛دشويمي

ر نظطر مكان مقدسي را د و يا کنند، مجسمه، معبدهرگاه مردم به خدا فكر مي

کننطد. آنان مفهومي غلط از خدا دارند و هرگز بطه خودشطان فكطر نمي ؛آورندمي

، آيا هرگطز دکنينگاه مي انو به چشمان خودت دياايستاده آيينهروي وقتي که روبه

 شطماپديطدة واقعطي همطين اسطت کطه  .آمده که ايطن خداسطت اناين فكر به ذهنت

تپطد و در هطر تطپش مي شطمادر  او؛ دتشطخيص دهيط انخداوند را در وجود خودت

 حضور دارد. شما قلبِ

هر واژه را مزه کنيد تا در روي زبانتان ذوب شود، تطا بتوانيطد آن را و زيبطايي 

 آن را هضم کنيد. 

بگيطرد و  شطماهطا را از هطا و آموزشآموزگار واقعي کسي است که تمطام راه

نطادان،  ،را بطار ديگطر شماو را نابود کند  شمارا بر دارد و تمام دانش  شمابارهاي 

www.takbook.com



                                                                         وقت طرب                                             08

 انمعصوم و مانند کودك سازد. آموزگار واقعي بسيار مخرب است. وقتي خودتط

 دهد. ، ناگهان آن انفجار عظيم رخ ميدبماني سرپناهبي و ، برهنه

مطا فقطط فرامطوش  .مسأله تنها يادآوري است ؛پس مسأله يافتن خداوند نيست

 ايم. يادآوري کافي است. کرده

 دتوانيطفقطط مطي شمااز قبل بوده.  وتواند چيزي شود که هست فقط ميانسان 

شدن در کار نيست. فقطط  ةچيز ديگر. پس مسألو نه هيچ دکه هستي دچيزي بشوي

 .  ان استبه امكانات و حقيقت خودت انتخود لة بيدار شدن وجودأمس

گاه بطه او بسطتگي دارد و آن دشوي، فقط تسليم او ميدرويوقتي نزد مرشد مي

، تنهطا درويط. وقتي نزد پيطر يطا مرشطد ميدو چه کار نكني دکه بگويد چه کار بكني

و منتظر لحظطة  دنشينيفقط در کنار او مي شمااست.  «اعتماد» دچيزي که نياز داري

 خواهد گفت.  شماداند، خودش به . او ميدمانيدرست مي

اسطت. او فقطط تسطليم  «مخلص»ن نوع يك بهتري :سه نوع جوينده وجود دارد

کنند بطه رخ دادن، سطفري در کطار نيسطت. او فطوراد بطه شود و چيزها شروع ميمي

بطه وططن  با لمطس پاهطاي مرشطد و رسد. با نگاه کردن در چشمان مرشدميوطن 

. ايطن اي بسيار کمياب اسطت. اينك او جايي براي رفتن ندارد. اين پديدهرسدمي

بطه آن  هوشطمند و شطجاع باشطندو تنها کساني که  ار معدود هستندبسي گونه افراد

   رسندمي
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بهتطر از نطوع سطوم اسطت، و پرسد نوع دوم کسي است که در مورد مراقبه مي

 کند. زيرا پرسشي اساسي را مطرح مي

، کنطد. پرسطش او بيشطتر بطه اخطالقنوع سوم پرسشي بسيار پايين را مطرح مي

شود. پس سفر بطراي او مشطكل يي زيبا مربوط ميساختن نما و به سازيشخصيت

براي دومي، سفر آسان است و براي سومي  ؛براي اولي سفري وجود ندارد .است

 سفري بسيار طاقت فرسا وجود دارد. 

و بطراي  دکه بسيار بطاهوش هسطتي دپنداري؟ آيا ميداعتماد کني دتوانيچرا نمي 

اعتمطاد  دتوانيبراي همين نمي ؛دترسو هستي شما؟ نه، داعتماد کني دتوانيهمين نمي

 .  دکني

 . درا تغيير بدهي اناعمالت دبخواهي شماترين مشكل وقتي است که بزرگ

بندنطد و آنطان پيمطاني مي ايطن اسطت. دهطدرويدادي که براي مردمان رخ مي

بندنطد و بطاز هطم شكسطت توانند به آن پايدار بمانند و سپس پيماني ديگطر مينمي

پست، بسطيار ضطعيف و  يمن انسان»که رسند مياين نتيجه کم کم به خورند و مي

ها چنطين تنطزل انسطان .«ابطداد ارزشطي نطدارم و يك گناهكطار واقعطي هستم؛ زشت

 معنا و ناتوان. ارزش، بيهايي بيناانس ؛کنندمي

برهطايي در دسطترس پيماينطد، درحطالي کطه ميانهطاي ططوالني را ميدم راهمر

هطاي کوتطاه را انطد. آنطان راهاست، ولي آنطان بطه سطفرهاي ططوالني عطادت کرده
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شايد بسيار راحت و آسطان  ،بر برايشان بسيار تازه استکنند، راه ميانانتخاب نمي

هن چيزهاي قطديمي را مشكل همين است. هميشه ذ .باشد، ولي بسيار جديد است

 دوست دارد. 

خواهنطد بطدون خواهنطد. آنطان حقيقطت را ميمردم حقيقت را بسيار ارزان مي

 اينكه حاضر باشند بهاي آن را بپردازند. 

ترسطد، زنطدگي و مطرگ. او از زنطدگي مي د:ترسميانسان هميشه از دو چيز 

ترسد زيرا مرگ بطه زنطدگي پايطان از مرگ مي و آوردزيرا زندگي مرگي را مي

متوجطه دو چيطز  د،وجودشطان را ببينيط د ودهد. اگر به صورت مردم نگطاه کنيطمي

 آنان توجهي به مرگ ندارند و مرگ در همه جا هست.  :شد دخواهي

آن بطا هر چيز کطه در زنطدگي وجطود دارد بايطد بطا آن برخطورد کطرد و بايطد 

 توان به وراي آن رفت. است که ميزندگي کرد. اين تنها راهي 

، بطا خشطونت يدشطو روروبطه انبطا خشطمت .ها پايطه در مطرگ دارنطدتمام ترس

   .دآن را انكار کني دتواني، زيرا نمييدرو شو، با مرگ روبهيدبرخورد کن انخودت

از  گطردد و کسطي کطهکسي که خودش را دوست بدارد، با وقار و متطين مطي

 .گردد و از سايرين هم نفرت خواهد داشتخرب مينفرت داشته باشد مخودش 

او پيوسته در خشم و عصبيت و خشونت خواهد بود. کسي کطه از خطودش متنفطر 
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تواند اميدوار باشد که ديگران دوسطتش بدارنطد؟ عشطق هميشطه باشد، چگونه  مي

 رود. مي از بين« خود»، دکند. هرگاه عشق بورزينفس را ذوب مي

شد، عاشق تصويرش نخواهد شد، او فقطط خطودش کسي که عاشق خودش با

دارد. شناسطد. عشطق بطدون مقايسطه دوسطت مطيرا دوست دارد. عشق مقايسه نمي

عشق واقعي هميشه در زمان حال است. عشق نفساني هميشه يا در گذشته و يطا در 

 آينده است. 

 

 شروع و فرجام

و اجمالي در رابطه با هطدف از خلقطت  منظور از شروع و فرجام بحثي تقريبي

 انسان و چگونگي طي طريق است.

شروع به معني آغاز کردن هدفي است که با توبه کردن به درگاه خدا شطروع 

 شود.مي

 «.  فناء في اهلل»يعني  ؛فرجام نيز به معناي آخر و پايان هدف است

 به راستي هدف از خلقت چيست؟

اند و ها از خود يا از ديگران پرسيدهر انساناين سوالي است که تا به حال بيشت

کس به درستي نتوانسته است جوابي دقيق و روشن به آن بدهد و ساليان سال هيچ
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اي بياورنطد تطا اند جواب و دليل قانع کنندههاي زيادي سعي نمودهاست که انسان

 بفهمند که: 

 مايي وطنمروم آخر ننبه کجا ميکجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود    از

 ) موالنا(  

کس نتوانسته پاسخي منطقي، روشطن و واضطح بطر ايطن و در نهايت هنوز هيچ

 سؤال بيابد.

 آرزوستنشودآنممييافتآنچهگفت   ايم مانشود، جستهگفتند يافت مي

تواند ما را تا حدي ارضا کند و تا حدي هدف خلقطت را بطر مطا آنچه که مي 

 روشن نمايد اين است که: 

 «.جستجو کنيم، بيابيم و بكار ببنديم بيانديشيم،»

است و سؤال مطرح شدة فوق مسطأله هسطتي « مسئله»اين فرمول اصلي خلقت 

است و جواب آن در انجام و گذرانيدن اين مراحل است. يعني اينكه حطل مسطأله 

 در خود صورت مسأله و بكارگيري فرمول مسأله است. 

ول، مطا را بطه حقيقطتِ هسطتي برسطاند. البتطه تواند تا حطدي معقطاين فرمول مي

يادتان نرود که گفتم تا حدي، چراکه اساس خلقت چيزي نيست که بشطر بتوانطد 

ها نسطبي و محطدود بطه زمطان و طورکامل آن را دريابد، چون ديدگاه مطا انسطانبه

که اصول اصلي خلقت، بناي آن بر احاطه و غلبطه بطر مكان خاص است؛  درحالي
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توانطد است و غير از ذات احديت، موجود ديگري نمي« متافيزيك»ن زمان و مكا

 به آن دست يابد. 

 «اهلل بِكُل َشيٍ مُحيط»

کنطد، را توانيم آنچه را که حس و عقل و منطق خودمان درك ميما فقط مي

ارزيابي کنيم نه بيشتر. مگر خداوند خطودش بخواهطد حطد يطا انطدازه آن را بطراي 

 نمايان سازد.  بشري يا موجودي بيشتر

گيريم وظيفه و هدف مطا در ايطن دنيطا کطه همطان علطت خلقطت پس نتيجه مي

است. اين است که کسب علم کنيم و بعد از فراگيري دقيطق آن، « صورت مسأله»

ايم به فعل در آوريم. البتطه خطود ايم و يقين حاصل نمودهآنچه را که مطمئن شده

توان گفت که يقين براي و چگونه مياين مقوله جاي بحث دارد که در چه زمان 

 ما حاصل شده است و اين خود به تنهايي بحثي خاص است. 

توان گفطت: مرحلطه يقطين آنجطايي اسطت کطه علمطي را از طور خالصه ميبه 

هاي مختلطف بررسطي کطرده، آمطوزش ديطده و آن را بطه فعطل در آورده، ديدگاه

ن است. البته به شرط اينكه فقطط چنانچه نتايج براي شما و ديگران مثبت نمود يقي

 براي خود شخص يا اشخاص و يا موارد مشابه خيال و اوهام ايجاد نشده باشد.

 يابنده اي  تابنده اي  يابنده اي  تابنده اي
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توان به اين مراحل برسيم و از کجطا بايطد شطروع حال بايد ديد که چگونه مي

 «.كار ببنديمجستجو کنيم، بيابيم و ب بيانديشيم،»کرد؟ يعني:  

 براي شروع ابتدا بايد:

کرديطد و حطال اي رسيده باشيد که بدانيد تا به حطال اشطتباه ميبه درجه  -1

 خواهيد توبه کنيد و کسب في  نماييد. مي

ايمان داشتن بطه راه خطدا و خودتطان. البتطه ايمطاني راسطخ و محكطم کطه   -2

 شود.توسط استاد داده مي

آنها را به هر صورتِ ممكن از خطود بايست دعاي پدر و مادر؛ يعني مي  -3

 راضي نگه داريد.

 

 مراحل فراگيري علوم

 توان از چهار راه وارد شد:در مرحله فراگيري علوم مي

 نقلي  .1

 عقلي  .2

 شهودي  .3

 نقلي، عقلي و شهودي.  .4

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     105  

گيرنطد را پيش مي« نقلي»ها براي رسيدن و کسب حقيقت فقط راه اول بعضي

کطه « شهودي»گيرند و برخي نيز راه سوم را پيش مي« عقلي»و بعضي نيز راه دوم 

متاسفانه هر سه راه اشتباه و ناقص اسطت. نقلطي يعنطي اينكطه شطما بطراي فراگيطري 

اکتفا کنيد و آنچطه را کطه ها دانش پاي صحبت اين و آن بنشينيد و فقط به حرف

گيريد دربست قبول کطرده و تحقيطق و تفحطص پاي سخنراني يا کنفرانس فرا مي

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 

ها در واهيطد رسطيد. بطه گفتطه قطرآن کطريم: انسطاناکتفا کنيد مطمئناد بطه جطايي نخ

گيرنطد معلطوم و آنچطه را يطاد مي« اِنِّ االنسانَ لَفطي خُسطر»خسران و اشتباه هستند. 

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 

پطاي سطخنراني  اين راه نيز عملي نيسطت. شطهودات آن اسطت کطه شطخص نطه بطه

خوانطد و فقطط کنطد و درسطي ميرود که کسطب فطي  کنطد و نطه مطالعطه ميمي

 خواهد از شهودات کمك بگيرد و از راه الهامات به حقايق خلقت برسد.مي
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الزم است کمي در مورد شهودات و الهامات نيطز صطحبت کنطيم کطه بطدانيم  

هطي کطه در زمطين هاي الشطهودات؛ يعنطي الهامطات و نشطانه شهودات يعنطي چطه؟

طور مثال قطار قطار کنند. بهشود و برخي آن را از راه حس دريافت ميمشاهده مي

هطاي ديگطر کطه ايطن راه نيطز کالغ يا خواب ديدن و يا ارتباط با ارواح و يا روش

بايسطت منطقي و صحيح نيست؛ يا اگر هم باشد بسيار نادر است. زيرا شطخص مي

هاي الهي در آن منور گردد تا بتوانطد بفهمطد قدر صاف و پاك باشد که جلوهآن

کند شهودات و الهامات است يا خياالت و خيطال آنچه را که دريافت و حس مي

ترين راه بطه ترين و درسطتهاي که بسيار مشكل است و اما راه چهارم که منطقي

خطوب « پنطدار نيطك»رسد؛ يعني شخص بهتر است اول خوب فكطر کنطد نظر مي

بايطد نقلطي را ؛ يعني مي«کردار نيك»و خوب عمل کند « ار نيكگفت»حرف بزند 

خواند حجت قرار نطداده و تحطت تطأ ير شنود يا ميداشته باشد اما هرچه را که مي

آن قرار نگيرد )عقلي(. پس بايد خوب بشنود )نقلي( و خوب بخواند و تحقيطق و 

فكر کنطد و  تفحص کند )عقلي( سپس بعد از تحقيق و تفحص به آنچه فرا گرفته

از خدا استمداد بجويطد تطا حقيقطت بطر او روشطن شود)شطهودات(. ايطن عملكطرد 

 توانيد تا حدي شروع خوبي باشد.مي
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 به آن فراگيري علوم و نحو  عمل

حال بايد بدانيم که چگونه بايد عمطل کنطيم و چطه علطومي را مقطدم بطدانيم و 

اين راه چه مراحلي براي ما پيش خواهد آمد. در ابتدا بايد گفت کطه مطا  اينكه در

گاه نبايد نسبت به علوم خاص و افراد خاص و شرايط خاص پافشطاري کنطيم هيچ

بايطد بطه خطوبي و بطه چون تمامي آنچه در دنياست براي آگاهي ما است و مطا مي

ه خداوند متعال توجه کنطيم موقع از آنها بهرة الزم را بگيريم و در وهلة اول بايد ب

و عالقه داشته و نشان دهيم. چون تنها دوسطت داشطتن کطافي نيسطت، نشطان دادن 

ال » )عملكرد( نيز بسيار مؤ ر است و چيزي را شريك خداوند متعال قرار ندهيم: 

 «.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. 

هاي علمططي، فرهنگططي، بططدون بايططد مطالعططات خططود را در تمططامي زمينططهو مي

هرگونه سوء نيت يا خطداي نطاکرده خرافطات افطزايش دهطيم. مطلطب بعطد اينكطه 

اي مثططل مططواد مخططدر نكنططيم و از مططادهگططاه خططود را آلططوده بططه چيططزي يططا هيچ

بازي دوري کنيم و به ناموس و اموال ديگران تجاوز نكنيم و همچنطين از سياست

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 

هطاي بطه آتطش توجطه داشطتن. مطلطب بعطدي اسطتفاده از کتاب رفتن، شنا کردن و
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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 

توانيطد از آنهطا شهودي است و هر کس به اندازه حلم و فهطم و آگطاهي خطود مي

 ه بگيرد.بهر

 

 چه بايد کرد؟

شود آگاهي مطلق است که جوياي تجلطي اول فكر: منشأ هر آنچه آفريده مي

از نامتجلي است و راه آن مراقبه سرشطار از سطكوت و اتصطال بطا طبيعطت و عطدم 

ترين پرتو روح است. اين قوه بطا تكامطل بشطر پيش داوري است. فكر شما بزرگ

آوري مغزهطاي ابنطاي بشطر را سرعت شگفتشماري نموده که با هاي بيپيشرفت

تسخير کرده است. خالصه اينكه از اين قوه نيرومندتر تا به امروز نيرويي شطناخته 

تطر از فكطر بطا مشخصطات و مختصطات آن توان چيزي مهمنشده است. هرگز نمي

سراغ گرفت و ترديدي نيست که استفاده صحيح از آن قدرت عجيبطي بطه انسطان 

بينيطد و ر همة آنچه را باور داريد احساستان باشد، آنچه کطه ميخواهد بخشيد. اگ

گيرد. بايد مطدتي کنيد )معناي حقيقي زندگي( در زندگيتان شكل مياحساس مي

بينيد. و چه نيرويطي بينيد، بلكه چرا ميرا صرف تامل و تفكر کنيد، نه به آنچه مي

ر درون شماسطت. شطود. در نقطاب زنطدگي نفطوذ کنيطد. او دباعث ديدن شطما مي

« تفكططر»ها از شططويد. همططه جططدالمح  اينكططه او را بيابيططد، فرزانططه و بينططا ميبططه
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خيزد و اين کليد اعجاز است. زيطرا آنچطه را کطه بتوانيطد در جهطان درونتطان برمي

توانيد در جهان برونتان متجلي کنيطد. ايطن حقيقطت در کتطاب آفطرينش ببينيد، مي

 اديان الهي آمده است.  )لوح محفوا( و در کتاب تمامي

 «لَيسَ ِلالنسان اِال ما سَعي»

 زند. سعي و تالش انسان سرنوشتش را رقم مي

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، 

 است؟  پس چه کسي و چه چيزي خالق بينايي

هاي حيات درونتطان دوم عشق: براي رسيدن به بينش جهان نامرئي بايد چشمه

گردانطد و فقطط حقيقطت ها را پطاك ميرا جوشان کنيد. آنچه که همطه ناخالصطي

ترين قدرت شما عشق است. پس رمز کند، عشق است. بزرگوجود را صاف مي

مطلطوب، ابتطدا  موفقيت شما در هر کاري اين است کطه بطراي رسطيدن بطه مطلطب

آگاه و بعد عاشق باشيد و اين با نيروي ذهن همطراه و شطدني اسطت. درمطان تمطام 

ها عشق اسطت و هرگطز گمطان نكنيطد کطه ايطن مشغوليها و دلدردها و اضطراب

چيسطت و چطرا تمطام عرفطا و عالمطان و « عشطق»راسطتي سخني معمطولي اسطت. به

ايد که يا تا به حال به اين فكر کردهسرايند؟ آزنند و شعر ميبزرگان از آن دم مي

« عشق»شايد عشق کليد مهمي براي رسيدن به خدا باشد. ميل به عشق و فهم واژه 
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ترين نشانه براي ا بات وجود خداوند متعال است. زيرا انسطان بطدون عشطق قاطعانه

ترين موجودات بر خاليطق توانيد زندگي کند. پس خدا عاشق است. او عاشقنمي

کنيد براي پيدا کردن او از راه عشطق کطه بطاالترين گاه شما نيز سعي مياست. آن

گطاه اسطت کطه شطويد و آنهاست وارد شويد و بدين سان شما نيطز عاشطق ميراه

دهد. ديگر همچون صطداهاي احساس هارموني و تناسب عميقي به شما دست مي

خوش صطداها در شويد. نواي ناموزون نيستيد، بلكه داراي دستگاه و هارموني مي

رود و جاي خطود را بطه کند. هر  و مر  و آشوب از ميان ميشما جريان پيدا مي

گاه تحولي کيفي در زنطدگي برايتطان رخ دهد. آننظمي همچون نظم کيهاني مي

گيرد. به جستجو بپردازيد. هرچطه بيشطتر و دهد. کيفيت الهي در شما شكل ميمي

يد روزي فرا خواهد رسيد که تمام چيزها در بينور شويد، ميبيشتر در عشق غوطه

شطود پيرامونتان، حتي اشياء، شما را دوست دارند. انسان به سطوي کطل جطذب مي

کند، ولي وقتي که لحظه حطل شطدن و يكطي چراکه انسان احساس تهي بودن مي

گيطرد زيطرا رسطد، ناگهطان تطرس بزرگطي وجطودش را فطرا ميشدن با کل فرا مي

 را زير پا بگذارد و خودش را در آن رها کند.بايستي غرور خويش 

 

  

 بند بشكن، ره عيان اندر عيانست اي پسر     عقل، بند رهروان و عاشقانست اي پسر

 ها نهانست اي پسرراه از اين جمله گراني   عقل بند و دل فريب و تن غرور و جان حجاب
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 )موالنا( 

اي شماسطت. هطر سوم تفكر: حوادث زندگي، خطود نطوعي راهنمطا و راهگشط

وجود اي که تا به امروز براي انسان واقع شطده بطه نطوعي از يطك حاد طه بطهتجربه

توان گفت که حطوادث زنطدگي نطوعي آمطوزش بطراي آمده است. به تعبيري مي

ها با اين نيروهاسطت کطه اگطر نيطك فكطر کنيطد، نيطك برداشطت آشنا شدن انسان

 اهيد کرد.خواهيد کرد و اگر بد بينديشيد، بد برداشت خو

 «.از ماست که بر ماست»

ها هرگز مانند هم نيستند. زندگي پيوسطته زندگي هيچ تكراري نيست و لحظه

بينطي هسطتند. شطما چگونطه در تغيير و دگرگوني است و تغييطرات غيطر قابطل پيش

 تفاوت از کنار اين تغييرات بگذريد؟ توانيد بيمي

مانطدن شطما ايطن اسطت کطه بطه تفطاوت چهارم دانطش و شطناخت: تنهطا راه بي

هايتان، دانشتان، خاطراتتان و به ذهنتان بچسبيد و آويزان باشيد. تان، تجربهگذشته

توانيد آنچه را هست ببينيطد و زمطان حطال را از کطف چنين است که شما ميو اين

چيز را خواهيد داد. کمطال طلطب نباشطيد. ططوري زنطدگي نكنيطد کطه گويطا همطه

هاي دانيد، تنها پيرامطون موضطوعدانيد. آنچه را هم که مينمي دانيد. شما هيچمي

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 َشي ء مُحيط»

فعطل به ياد بسپاريد، دانستن درباره چيزي ارزش ندارد. بلكه آن دانطش را بطه 

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. 

راد است زيرا او دربطاره ترين افبا اين تعريف شخصي که بادانش است، جاهل

ترين چيزها در زندگي داند. او از اساسيداند و از خودش چيزي نميچيز ميهمه

 است.« خودشناسي»غافل است و آن 

 چرا غافل از احوال دل خويشتنمکه    سخنمشبوهمهاستاينوزهافكرمنر

 )موالنا( 

هميشه در شما بطوده گردد ولي شناخت دانش، پس از تولد به ذهن معرفي مي

دانطد چگونطه جوانطه شناختيد. مانند يك دانطه کطه ميو هست، اما شما آن را نمي

داند چگونه شنا کند؛ يعني همان هطدايت تكطويني. )سطوره بزند و يا ماهي که مي

 ( 4بقره، آيه 

پس بايد بتوانيد تمايز بين دانش و شناخت را ببينيد. هرگاه دانطش و جهطل در 

طور کطه هسطت در گاه قادر خواهيد بطود تطا هسطتي را همطانود، آنشما ناپديد ش
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شود، ولطي شطناخت بطا تولطد خودتان منعكس کنيد. دانش پس از تولد کسب مي

 کنيد. ماحصل شناخت و دانشي است که کسب مي« تجربه»آيد و شما مي

پنجم تجربه: بايد دانست که تجربة هر کس مخصوص به خود اوسطت کطه از 

و دانش خصوصطي خطود کسطب کطرده و بطه يطك تجربطه رسطيده  شناخت فطري

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 

نطش و نتيجة کار آنان را که تجربه خودشطان اسطت بررسطي و تحليطل کنطيم تطا دا

گيريم کطه مطا خودمان را افزايش داده و به تجربه خود بيفزاييم. بنابراين نتيجه مي

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 

گطاه ايطد و هيچل راننطدگي را ديدهرانندگي کرده ولي شما فقط رانندگي و اصطو

ايطد و از ديگطران نامطه را خواندهايطد. فقطط آيينخود پشت فرمان رانندگي نكرده

ايد. هر چه دانش بيشتري بياموزيطد، شطناخت بيشطتري ايد ولي عملي نداشتهشنيده

ايد. بايطد بدانيطد وقتطي شود. زيرا دانش فرا گرفته را صرف نكردهدر شما گم مي

آوريد، انطرژي آن آزاد شطده و نيطروي الهطي شطكل وخته را به فعل در ميعلم آم

 گيرد. مي

شود. ذِن منحصر به فطرد تر ميششم ذن: آينده بشريت به رويكرد ذِن نزديك

است. يعني ذِن هر فردي مخصوص خود آن فرد است. ذِن، دانطش را بطاور دارد. 
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بنططابراين ذن امططور ذن فلسططفه نيسططت. ذن پططذيرش و درك مفططاهيم هسططتي اسططت. 

معمولي را باور دارد. ذن مايل نيست تطا نطوعي ويطژه از روحانيطت خلطق و نطوعي 

خواهطد ايطن اسطت کطه بطا تقديس مخصوص را ايجاد کند. آنچطه ذن از شطما مي

گطاه از زنطدگي معمطولي بطه زنطدگي حضور و خودانگيختگي زندگي کنيد و آن

هاي روحطاني و عمولي به پديطدهروحاني برسيد. معجزه ذن تبديل امور عادي و م

اي ندارد. جا است که ذن، به گذشته و آينده عالقهمتعالي است و نكته مهم همين

يابد و بطه اجطرا در تمامي عالقه ذن به زمان حال است. زيرا ذن در حال تحقق مي

آيد. پس گذشته را فراموش کنيد و به آينده نيز چشم ندوزيد. از گذشطته پنطد مي

 زندگي کنيد. « اکنون»براي آينده به کار بزنيد و در حال؛ يعني بگيريد و 

 اين رنج درازغم از توخوريچهچندينمجاز هستجهانحقيقتچوندلاي

 کاين رفته قلم،  ز بهر تو  نايد باز      به قضا سپار و با درد بسازرا تن

نكتطه توجطه هفتم زمان: زمان حال بخشي از زمان نيست. آيا تطاکنون بطه ايطن 

ايد. طول زمان چقدر اسطت؟ گذشطته مطدت زمطاني دارد. آينطده نيطز همطين کرده

توانيد بين گذشته ، مدت زمان را دارد، ولي مدت زمان حال چقدر است؟ آيا مي

گيري اسطت. تقريبطاد مقطداري حال و آينده را اندازه بگيريد؟ خير، غير قابل اندازه

کنطد و تمطام در زمطان حطال زنطدگي مي جا است کطه ذننيست و نكته مهم همين

«. چگونطه در حطال زنطدگي کنطيم؟»شود کطه تعاليم ذن در همين نكته خالصه مي

چگونه از گذشته که ديگر وجود نطدارد و فقطط خطاطراتش برايمطان بطاقي مانطده 
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ايم درگير نشطويم ايم و طي نكردهبيرون بياييم و چگونه در آينده که آن را نديده

اکنون هستيم سير کطرده و مرکزيطت پيطدا کنطيم. انسطان آنچه که همبلكه تنها در 

براي رسيدن به حقيقت بايد هوشيار باشد و از زمان حال به خطوبي اسطتفاده کنطد. 

اي در نظطر تطوان بطراي آن انطدازهزماني که اصالد جزئي از زمان نيست، زيطرا نمي

کنيطد برسطيد. و يگرفت. در اين راه بايد به آنچه برايش وقطت و هزينطه صطرف م

« چطه بايطد کطرد؟»سؤال اينجاست که چه بايد کرد؟ اين سؤال خيلي عميق است. 

به ظاهر ساده است، ولي نه، بسيار مشكل اسطت زيطرا فهطم مطا در ططرح و جطواب 

يابيطد شطويد؛ تطازه درميسؤال نسبي است و هنگامي که در ايطن وادي حيطران مي

ا را بطه حرکطت درآورد و تمطامي آنهطا که تمامي اين سواالت عاملي بوده تا شطم

 دهد.مطالبي حقير هستند که پست بودن دنيا را به شما نشان مي

  

                                                                                                                                    که کرد افسون و نيرنگش، ملول از جان شيرينم     بنياد، از اين فرهاد کش فريادجهان پير است و بي

 )حافک( 

حقيقت چيز ديگري اسطت، امطا ايطن بطراي شطما تطوفيقي اسطت. هنگطامي کطه 

گاه شما به حقيقت را دريافتيد، تمايلتان به اين دنياي پست کامالَ َ َ َ َ از بين رفته و آن

 چيز دون و پست است. ايد که غير از او همهرسيد؛ چون فهميدهکمال مي

 به ظاهر آمد احمد وز شخص احد،ك اَِلفَست احد، ازو جوي مدد   اي ش
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 اِذقالَ  اهلل  قُل  هُوَ  اهلل  اَحَد             در ارض محمد شد و محمود آمد 

 )ابوسعيد ابوالخير( 

خواهي فهميد که هر چه هست در وجودتطان نهفتطه و شطما از آن غافليطد. در 

کنيد؛ زماني کطه ايد. وقتي که به حقيقتي برخورد ميبيرون از خود در پي او بوده

دهد کطه شويد؛ ناگاه چيزي در وجودتان اين را تشخيص ميبا مرشدي روبرو مي

طور کلي تحولي در شما روي داده. نه اينكه شما آن را کامالَ َ َ َ َ بپذيريد؛ نه اينكه به

باورش داشته باشيد؛ فقط آن را بايد شناسايي کنيد. زماني که حضطور حقيقطت را 

رسطيد، بالفاصطله چيطزي ك با حقيقت مياحساس کنيد، وقتي که به اتصالي نزدي

شناسطد. نطوعي شطناخت درونطي و اي بازميدر درونتان آن را  بدون هطيچ مباحثطه

کنيد. آن را در جايي نديده و نشنيده بوديد و ايطن عميق در وجودتان احساس مي

وجود آمطده اسطت. شناخت و بازشناسي وجود نداشت ولي حاال در درون شما به

وجود آمطده و بيطدار شطده رويكرد ذن اسطت کطه در شطما بطه اين يك پرورش و

دهطد است. تمام پرورش ذن در لحظه بودن آن است و مرشد توجطه را بطه آن مي

گويد، چون حقيقت گفتني نيسطت؛ زيطرا شطما خودتطان اما حقيقت را به شما نمي

 بايست با شناخت فطري و دانش و تجربه آن را پيدا کنيد: مي

 ايم ماشود، جستهنگفتند يافت مي

 نشود آنم آرزوستگفت آنچه يافت مي
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 ها از اوستها و همه ديدهپنهان ز ديد

 آن آشكار صنعت پنهانم  آرزوست

 گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد

 کو قسم چشم، صورت ايمانم آرزوست                                                                                

 )موالنا( 

 مرگ چيست؟

کند. در واقع هر کس بايد با مرگ روبرو در اين لحظه انسان عقب نشيني مي

شود با آن مقابله کند، آن را درك کند و در نهايت از آن فراتر رود. هطر عشطقي 

فرد است. با وجود اين، رشطتة همتاست. هر فقداني، شخصي و منحصربهيكتا و بي

و رنطج مطا، درد و رنجطي  پطذيرد. دردتار بزرگ زندگي همگان را در آغوش مي

شناخته شده است. شِفاي ما احتمالي است که کطل گيتطي بطه جانطب آن گطرايش 

شطويم؛ بطه فهطم قطرون و اعصطار هطاي انطدوه وارد ميگاه که ما بطه ايواندارد. آن

تواند شيرين باشد اگر ما به آن پاسطخ مثبطت خوريم؛ تولد، عشق و مرگ ميبرمي

 دهيم. 

 ها حي علَي الصاَلةبشنو ز آسمانبه درگاه ما بيا      اي  بنده  بازگرد  

 در خارزار چند دَوي اي برهنه پاايم     هاي گلستان ز پي تو گشادهدر
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 با جان پنج روزه قناعت مكن ز ما بخش ماحياتپراست ز حيّجهانهردو

 )موالنا( 

ريابيد. از آن گريزان مباشيد. بايد قلب خود را بشكافيد تا حقيقت مرگ را د 

توانيد از آن فراري باشيد. در واقطع طوري که تولد و عشق وجود دارد و ميهمان

بايد در مقابل مرگ جهش حيات را احساس کنيد کطه بطا اسطتواري بطه سطوي مي

کنيطد و ديگطر از گيطرد شطما احسطاس قطوت ميآيد. وقتي ذهطن آرام ميشما مي

زودتر اين مرحلطه از زنطدگيتان مرگ هراسان نيستيد، بلكه مشتاق هستيد تا هرچه 

ارزش و فهطم مطرگ را درنيابيطد،  را بگذرانيد. بايد توجه داشته باشيد که تا وقتطي

ترين عامل شكسطت آدميطان توانيد مراحل مختلف تعالي را بگذرانيد. بزرگنمي

در راه رسيدن به حقيقت عالم امكان، اول جهل است و دوم مرگ که ايطن خطود 

داننطد در حطالي کطه چيز ميکه مرگ نمطادي را پايطان همطه از جهل آدميان است

 اصالد چنين نيست. 

 تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ  آيمرگ اگر مرد است گو نزد من   

 او ز من جاني ستاند ننگ ننگ   من ز او  جاني  ستانم  جاودان    

توان بطا تفكطر منفطي بطه حقيقطت زنطدگي دسطت گيريم که نميپس نتيجه مي

گونه ارتباطي با ذهن ندارد. حقيقت بطه معنطاي آن چيطزي يافت زيرا حقيقت هيچ

است که وجود دارد. بنابراين براي درك و چشطيدن آن نيطازي بطه تفكطر نيسطت، 
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در آن هنگطام بلكه احتيا  به نوعي سكوت و آرامش و اتصال با طبيعت است که 

بدون مداخله ذهن و افكار بتوان به آنچه وجطود دارد دسطت يافطت. هنگطامي کطه 

يابد؛ بدون تشطويش، افكطار ذهن در حالت سكوت و آرامش با طبيعت اتصال مي

آينطد کطه حقيقطت از طريطق آن بطه شطما انعكطاس صورت آيينطه در ميمختلف به

وند آن را عطا کرده اسطت، زيطرا يابد. حقيقت قبالد نيز وجود داشته است. خدامي

تمامي هستي حقيقت اوست و نيازي به جستجو و حيراني به دنبال آن نيست بلكطه 

ها را متوقف کنيم و ياد بگيريم چگونه و چطور جستجو کنيم بايد تمامي جستجو

اي است کطه ايطن کيفيطت را و راه آن آرامش و سكوت است . در سكوت پديده

در هنگام تفكر و مشغله ذهني. بطه همطين خطاطر اسطت کطه کند، البته نه درك مي

دهد و شما در سطكوت آن را درك خواهيطد کطرد. استاد و مرشد به شما ذکر مي

توانيططد بططه حقيقططت درونتططان زيططرا شططما تنهططا در مكططاني سططاکت و بططا آرامططش مي

يابيد و راه آن بسيار ساده است. بايد با طبيعت آشتي کنيطد و وصطل شطويد. دست

ماهنگي باشيد و هرگز به مقابله با آن نپردازيد کطه ايطن قطانون هسطتي اسطت. در ه

تنها از طريق شيوة آزمون و خطاست که موفق به کشف اين قانون خواهيطد شطد. 

کنطد، کطامالَ َ َ َ َ پطاك و هنگامي که سرور و راز هستي درون وجودتطان تطراوش مي

تواند تطا ايطن ود نميشويد. هر چيز ديگري که از جهان بيرون صادر شخالص مي

حد پاك و خالص باشد. اصالد خود حرکت و سفر از دنياي بيرون به دنياي درون 

گردانطد. خوشطي خطالص نيسطت؛ زيطرا منشطأ آن دنيطاي آن را پاك و خطالص مي

بيروني است. براي به دست آوردن خوشي الزم است به چيطزي يطا کسطي وابسطته 
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قُل هُطوَ »خلوص آن است زيرا شما بايد  بود و همين از ديگر داليل ناپاکي و عدم

شويد)يكي شطويد(، ولطي سطروري کطه منشطأ آن خطود انسطان اسطت بطه « اهللُ اَحَد

چيزي وابسته نيست. سرور همطان ذکطر اسطت کطه بطه سطادگي از کس يا هيچهيچ

گردد و بسطيار عجيطب اسطت کطه مطا در ماهيت دروني به طبيعت انساني ناشي مي

ي اين سرور هستيم، درحالي کطه آن هميشطه در درون مطا دنياي بيرون به جستجو

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 

تطوان آن را لمطس کطرد. در واقطع کيفيتطي داراي شكل يا فرم خاصطي باشطد. نمي

تطوان آن را نوشطت. بايطد آن را بطاور ايد درك و تجربه شطود. نمياست که تنها ب

کرد. آرامش هميشه از سوي خداونطد اسطت. آرامطش چيطزي نيسطت کطه سطاخته 

توانطد آن را دريافطت کنطد. تواند آن را بسازد بلكه تنها ميانسان باشد. انسان نمي

يطد چگونطه پس بايد ياد بگيريد که چگونطه آن را دريافطت کنيطد. بايطد يطاد بگير

 توانيد پذيراي آن باشيد و راه آن سكوت، اتصال با طبيعت و ذکر است. مي

گيطريم زيطرا آرامش الهي هميشه در انتظطار ماسطت ولطي مطا آن را ناديطده مي

هاي زيادي داريم و بيش از اندازه کارهاي ديگري براي انجام داريم. ما گرفتاري

ايجططاد سططكوت و آرامططش و  طوري کططه فرصططتي بططرايسططرگرم دنيططا هسططتيم، بططه

ذکططرگفتن و ارتبططاط بططا حقيقططت درون، خداونططد متعططال نططداريم. مططا بططه چيزهططاي 

کنيم زيرا اينها تغيير گاه توليد رنج براي خود ميچسبيم و آندگرگون شونده مي

خواهيم که تغيير نكنيم. ما درخواستي غير ممكن داريطم و چطون کنند و ما ميمي
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کشيم. ولي افتيم و رنج ميفاق افتد، بارها به بدبختي درميتواند اتغير ممكن نمي

اي متفطاوت در حطال روي دادن اسطت و آگاهي تغيير ناپذير است. در بدن پديده

گر تواند هطم مشطاهدهآن پديده نه ذهن است و نه جسم، بلكه چيزي است که مي

نه مطا گر اسطت. متاسطفابدن و هم ذهن باشد و آن مشاهده خالص و روح مشاهده

ايم هطر چيطز کنيم و عطادت کطردهدر دنياي ظاهرسازي و تشطريفات زنطدگي مطي

اي العطادهترين سططح تنطزل داده و در ايطن کطار مهطارت خارقوااليي را به پطايين

داريم. انسان بيشتر طالب راحتي و امنيت است تطا تحطولي فطردي و ايطن حقيقطت 

و اسارت. انسطان بطا کيفيطت  سازد. هر چيز ديگري قيد استاست که انسان را مي

شود و انساني با شود. انسان با کيفيت متوسط فوراد مريد ميبرتر فوراد مجذوب مي

ماند. مريدان هر قديسطي هميشطه ها فقط يك شاگرد باقي ميتر سالکيفيت پايين

افتنططد. همچططون مريططدان حضططرت عيسططي)ع( يططا حضططرت از مسططير خططود دور مي

سي)ع( به اورشليم و قبل از وفات استاد، شطاگردان موسي)ع(. در آخرين سفر عي

يك از آنهططا بططراي همراهططي او در بهشططت کردنططد کططه کططداماو بططا هططم بحططث مي

کند که منزلت انسان نطه بطه مقطام و سزاوارترند؟ و عيسي)ع( به آنها يادآوري مي

موقعيططت اجتمططاعي، بلكططه بططه درجططة خططدمتگزاري بططه خداونططد بسططتگي دارد. 

«. برترين شما نزد خداونطد بطا تقطواترين شطما اسطت»فرمايد: از ميمحمد)ص( نيز 

هايي است کطه از سطر انسان تا وقتي به آزادي معنوي دست نيافته همچون بارکش

هاي کوهستاني سرگردان است. او باري سنگين بطر دوش دارد راه اجبار در کوره

گي بر تن او شود. زندهدايت مي« کارما»و تمام اعمالش توسط دست محدودگر 
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تر زند تا بر عليه آن طغيان کند، اما در پاسخ به اين طغيان، باري سنگينتازيانه مي

گذرد تا روح وحشي و خودخواه وي را مطيع سطازد. مريطدان هطر بر دوش او مي

استادي در معرض آزمون وفاداري به او قرار دارند. وقتي که يك استاد يا چطراغ 

مريدان با تكيه بر درك نطاقص خطود راه را دنبطال  کند،هدايت زمين را ترك مي

دهنطد، اينطان کطه خطود را ها که اصحاب جاي خود را به مريدان ميکنند. بعدمي

هطاي خطود در دانند، تعليمات او را بطراي انطبطاق بطا انگيزهوارث قدرت استاد مي

گاهي انسطاني ريزند. بنابراين جانشينان )مريدان( استاد که در مرتبه آقالبي تازه مي

کشانند بدون اينكطه قالطب هاي او را به بيراهه ميقرار دارند در غياب وي آموزش

اصططلي تعططاليم را حفططک کننططد. جوينططدگان معنططوي ذهططن خططود را در برابططر تمططام 

اي اسطت از تهديطدات اتمطي، گذارند. در دنياي امروز که ملغمطهدانستنيها باز مي

قتصططاد متزلططزل پناهگططاهي وجططود نططدارد. هططاي افسططار گسططيخته و اشططيوع بيماري

تندرستي و  روت هيچكدام موجب خوشبختي نيستند. فقطط خداشناسطي و عشطق 

آيد که کلمه با او عجين شطده آيد. عشق به سراغ کسي مياز عهده اين کار برمي

هاي آتش قدرتمندان است و اين پيام عاشقانه که باشد. عشق هجوم تندباد و زبانه

شود و حق نيطز همطان عشطق اسطت و رعايطت قطوانين روح فته مياز کالم حق گر

کارگيري اين دانطش، سطرعت رسطيدن آنطان بطه شوند. نحوه بهالهي فراخوانده مي

تطوان آن را در کالبطد انسطاني زاي روشن ضميري الهي است کطه ميمرتبه بهجت

هم کسب کرد. قوانين معنوي، مثل قانون سكوت است. در ظاهر به غايطت سطاده 

شطود کطه سطعي کنيطد بطه آن عمطل نمايد ولي عمق مسأله هنگامي آشطكار ميمي
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خصوص به معني سكوت اختيار کردن درباب هر چيزي است کنيد. اين قوانين به

اي گونطهگطذرد. البتطه مگطر اينكطه اسطتاد بهکه بين مريد و مراد يا اسطتاد درون مي

گذارنططد، زيططر پططاي مي ديگططر فرمططان دهططد، امططا مططردم معمططوالد چنططين قططوانيني را

که خودشان در معرض آزمون باشند و متاسفانه بيشتر مريطدان خصوص هنگاميبه

اين اعمال را رعايت نكرده و بعد از وداع پير يا استاد از اين جهطان خطاکي، تمطام 

هاي شخصي اند را رها و به اعمال و انديشهقوانين متعالي را که از استاد فرا گرفته

 پردازند. يم استاد ميو دور از تعال

 قومي به گمان فتاده در راه  يقين          قومي متفكرند اندر ره  دين

 اينونه خبران راه نه آن استکاي بيترسم از آنكه بانگ برآيد روزي     مي

 )خيام(

براي رسيدن به جان پاك، نخسطتين قطدم بريطدن از عطالم جسطماني خطار  از 

. عطالم 13ن از جنبطة ظطاهري حيطات نفسطاني اسطتوجود خود و قدم دوم جدا شد

هاي ظطاهري جسماني خار  از وجود ما يك مقوله کامالَ َ َ َ َ جدا و متفاوت از جنبطه

                                                           
 «.ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نََفخَ فيهِ مِنْ رُوِحهِ وَ جََعلَ َلكُمُ السَّمْعَ وَ الَْأبْصارَ وَ الْأَْفئِدَةَ قَليالً ما تَْشكُرُون» .13

ها و قلب قرار روح خود بر آن بدميد و براى شما گوش و چشمبعد آن نطفه را نيكو بياراست و از 

 (3)سوره سجده آيه داد ولى كمتر مردمى سپاسگزار مراحم و الطاف خدا هستند
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اي اسطت کطه انسطان بطه خططا آن دو را يكطي حيات نفسطاني مطا اسطت، ايطن نكتطه

 . 14داندمي

و شططب و روز و خورشططيد و مططاه را بططراي شططما مُسططخّر سططاخت و سططتارگان و 

هاي خطدا بطراي را به فرمان خويش مُسخّر کرد و در اين کار آيت و نشانه آسمان

 .15اهل خرد پديدار است

توان گفطت کطه انسطان هطر چنطد مخلطوق اسطت امطا با توجه به آيات فوق مي

نوعي مخلوقي است که خالق، او را در ذات به صورت خويش آفريده است و بطه

هتي که ميطان فرزنطد و پطدر اسطت. حضور خالق در مخلوق وجود دارد؛ مانند شبا

با اين وجطود شطايد چيزهطايي از « خَلَق االنسان عَلي صورتِه»در احاديث است که 

انسان نمودي و مخلوق باشد اما با اين همه در او چيزي هست، روح يطا جطوهر او 

طريقي با ذات خدا يگانه است. چنطين يا هر چيز ديگر، که ازلي و الهي است و به

رغم اين حقيقت کطه قطرآن عمومطاد . به16توان استنباط کردز قرآن ميتصوري را ا

                                                           
) سوره ص آيه  .پس بفرمان خدا تمام فرشتگان سجده كردند «فَسَجَدَ الْمَالئَِكةُ كُلُّهُمْ َأجْمَعُون» .16

23) 

ذِلكَ لَآياتٍ لِقَْومٍ  اللَّْيلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ َو الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ ِبأَمْرِهِ إِنَّ فيوَ سَخَّرَ لَكُمُ » .15

 (17)نحل آيه«.يَعْقِلُون

 «.فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ َنفَخْتُ ِفيهِ مِن رُّوحِى فََقُعواْ لَهُ سَِجدِين» .14

 دم و از روح خود در او دميدم تمام شما بايد بر او سجده كنيدچون آن موجود معتدل را بوجود آور

 (73)سوره حجر آيه 
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بطرد؛ بطاز قطرآن دربطاره خلقطت انسطان چنطين کار ميتعبير )خلق( را براي انسان به

تطوان بطر پايطه ايطن آيطات مي«. خداوند از روح خويش در انسان دميطد»آورد: مي

د و عالوه بطر ايطن گفت که روح و جان در وجود انسان، از همان روح خدا هستن

اي قرآن در آياتي کطه در بطاال بطه آن اشطاره شطد مقطام انسطان را بطه چنطان درجطه

رسانيده است که تمييز او از خدا آسان نيست و در کنار ايطن عقيطده يكتاپرسطتانه 

بينيم جز خطدا گنطاه اسطت، مطيگويند سجده کردن دربرابر هر موجودي بهکه مي

اهد تا بر انسان سجده کنند و عدم اطاعت از ايطن خوکه خود خدا از فرشتگان مي

شطماري امر دليل سقوط ابليس از مقام قرب خطدا بطوده اسطت و نيطز در آيطات بي

خوانيم که چگونه عالم براي خدمت به انسان ساخته شده است و گاه يكطي از مي

تطوان چنطين شود. بر اين اساس مياعمال خاص انسان با عمل خدا يكي گرفته مي

صطورتي کطه تواننطد يكطي شطوند بهاشت کرد که اراده انساني و اراده الهي ميبرد

 بتوان گفت فرد از خودي خود عاري شده است. 

از وحدت اراده تا وحدت جوهر، فاصله يك قدم بيش نيست. احاديثي ماننطد 

ربُ ىِلطيَّ ال يَطزالُ العبطد يَتَقَّط»و نيطز « تَخَلَّقوا بِاخالق اهلل و المطؤمني يَنظُطرُ بنطور اهلل»

رُ بطه رَهُ الطذي يَبصطُ « بالنَّوافل حَتّي اُحِبُّهُ فاذا اَحببتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الذّي يَسمَعُ به و بَصطَ

 باشند. گواه اين مضمون مي

روح انسان که جوهر واقعي و ابطدي اسطت، مخلطوق نيسطت و چطون مخلطوق 

اسطت .  نيست و واقعي است پس الهي است و خداوند چشمه اصطل روح انسطاني
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سطوي تكامطل زندگي سفر بازگشت است به سوي خطدا و جريطان حرکطت آن به

 است. 

 بازجويد روزگار وصل خويش     هرکسي کو دور ماند از اصل خويش

باالترين مقام آدمي آن است که ارادة وي با ارادة خالق خود؛ يعنطي خداونطد 

شطود. يكي شود تطا آن کثطرت بطه وحطدتي کطه در حقيقطت يكطي اسطت، تبطديل 

ترين مثال يكي شدن اراده، غرق شطدن و فنطاي کامطل ارادة عاشطق در ارادة عالي

معشوق است و آن هنگام که خداونطد خواسطت کطه تجلطي کنطد از گطل )آب و 

وجود آورد و همه ايطن مراحطل تكامطل را در يطك خاك( آدم و سپس حوا را به

ة اسطماء و اسطرار لحظه بر آنها گذراند. سپس خداوند به آنهطا همطة چيزهطا و همط

منظور گاه بطهها و زمين را آموخت و کامل و پيامبرگونه گردانيد. آنغيب آسمان

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 

د تا راه خود را ادامه دهد و به سوي تكامل پيش بطرود، امانت الهي براي آدمي بو

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 

دامه بقا بطوده شدن حيات از همان مراحل اوليه، جنگ و احتيا  و نياز و شوق به ا

 است. 
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يد در حالِ که گروهِ از شما با گروه ديگر دشطمن يگفتيم از بهشت فرود آ

 . 17هستيد و زمين تا روز مرگ برا  شما قرارگاه و آرامگاه خواهد بود

تواند جنگ و دشمني و صطرفاد ادامطه دادن بطراي بقطا ولي هدف اين عالم نمي

اسطت. تنهطا آن بخشطي از عطالم کطه  رقم خورده باشد. تنها عالم روح، عالم صلح

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 

شود که باعث جطذب شطدن او بطه وجطود بطاالتر و در مراحطل به چيزي تبديل مي

د. وجود باالتر از انسان نيز يك مرحله مابين انسطان شوبعدي باعث تكامل وي مي

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 

عشطق »شود، نيطروي سوي آخرين مرحله تكامل و بازگشت به اصل خويش ميبه

توانيد به مَلَطك است که آدمي تنها با وارد شدن به اين درياي بيكران مي« قيحقي

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 

يدن بطه همطين آرزو و وجود و معشوق ازلي و زيبايي ابدي است. تالش براي رسط

هدف است که موجب حرکت عشق به جانب جمال الهي و درنتيجطه رسطيدن بطه 

شود. در حقيقت عشق، جوهر حيات و مبدا و مقصد حيات است. عقطل کمال مي

                                                           
 (34)بقره آيه  «.حين وَ قُلْنَا اهِْبطُوا بَعْضُُكمْ لَِبعْضٍ عَُدوٌّ وَ لَُكمْ فِي الْأَرْضِ مُْستَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى» .12
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مصططلحت بططين اسططت و اصططوالد پططيش از برداشططتن هططر گططام سططود و زيططان آن را 

اند، پيش از ايثطار چنطد و دسنجد، اما عشق از آنجا که خود را هدف غايي ميمي

 کند. چون نمي

 عشق باشد آن طرف بر سر دود  کي رود؟ عقل را نا اميدي

 بردجويدکه ازآن سوديعقل آن  خردال ابالي عشق باشد  ني

 زنندني در  سود و زياني مي   کنندميخداراامتحانينيعاشقان

تايش مطا زيبطايي عشق، عشق به زيبايي است و تنها زيباييِ شايسطته عشطق و سط

خداوند است. به عبارت ديگر جمال تام و ابدي ازآن خداوند است و هر چيطزي 

اش که در عالمِ ظاهر زيباست تنها پرتو گذراني از جمال ابدي خداسطت و رابططه

 با خداوند همچون رابطه نور آفتاب با خود آفتاب است.

 نشان جانب خورشيد وا رفت آن     آن شعاعي بود بر ديوارشان  

 اي شجاعتو بر آن هم عاشق آيي      شعاعچيزي که افتدآنبرهرآن  

 آن ز وصف حق زر اندود بود       آن موجود بودتوبرهرچهعشق  

بنابراين عشق نبايد به هر چيز که نوري موقت و عاريتي دارد، بسنده کند 

ها برسد. عشق يكي از بلكه از ظاهر بايد بگذرد و به اصل منشأ ذاتي همة زيبايي

اصول پاية اتحاد و فناست؛ به اين معني که نيروي جاذبه ذرات و به هم پيوستن 

و تبديل شكلي از زندگي و حتي آنها و ايجاد نوع جديدي از ماده و نيز تغيير 
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شكلي از يك موجود به شكلي ديگر، همگي از تجليات عشق و شوق ناشي از 

شود. عشق منشأ و مبدا و اساس آن است که در نتيجه باعث رشد و تكامل مي

پيدايش جهان و حيات است. بايد متوجه اين موضوع بود که شناخت بنياد وجود 

دليل طبيعت ناقص و عقل جزئي و نظري بهاز طريق عقل نظري ميسر نيست. 

نسبي خود از دريافت واقعيت نهايي عاجزند و قادر به درك جوهر يگانه وجود 

توانيد مقصود و سرانجام توانيد چراغ و هادي راه باشد ولي نمينيستند. عقل مي

راه باشد. جوهر الهي و طبيعت روح انساني وراي عقل است. بنابراين رابطه نهايي 

 ها هم بايد الزاماد وراي عقل باشد. آن

 اين غير فصل و وصل هم نيديشد گمانو وصل نبود در روان    نكه جزفصلز آ

 خرد ايناستو وصلاستبستة فصل تعلق  را خرد، چون  ره  برد       

عشق امري دو پهلو است؛ به اين معني که در عشق، دادن همان گرفتن و 

اين تعريف، تكامل و مراحل رشد حيات از ماده  مرگ همان زندگي است. مثال

گر تبديل و جذب شدن از يك موجود تا بدين جا است. اين قدرت معجزه

توانم مشاهده کرد. اين جاي طبيعت ميتر به يك وجود باالتر را در جايپست

نيروي عالي جذب و فنا شدن در وجود واالتر منشأيي جز عشق به تكامل و 

نيد داشته باشد. پس تا بدين جا نيروي عشق، وجود يك ماده را توانهايت نميبي

توانيد به مرتبه و وجود انسان تبديل کرد. حال بايد پرسيد که آيا اين نيرو مي

 وجود معنوي جامعي که خداوند باشد تبديل کند و برساند؟ انسان را به
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 ذوق جزو از کَل خود باشد ببين  ذوق جنس، از جنس خود باشد يقين 

 گشت جنس ما و اندر ما فزود   همچو آب و نان که جنس ما نبود  

 در  وجود  زنده پيوسته  شد  اي خُنُك آن مرد کز خود رسته شد

هايي که عشق را، که اصل وحدت اسطت بطاالتر از عقطل قطرار يكي از تفاوت

اندازد، حال آنكطه عشطق نامتجطانس دهد آن است که عقل تفرقه و جدايي ميمي

سطازد. عشطق را کنطد و آن را بطا خطود متجطانس ميدهد و جطذب ميوند ميرا پي

توان با احساس نفساني، جسماني، لذت و درد يكطي دانسطت. عشطق از مقولطه نمي

 ديگري است.

 تر است خزان سبز و بهار و بيبي عاشقي زين هر دو حالت برتر است 

انسان بايد از منططق توانيد دست يابد، گاه به اين احساس نميخرد نظري هيچ

 رو بگرداند تا به اين احساس دست يابد.
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 يارجبر يا اخف

نطزد ايشطان شطرفياب شخصطي  نقل از اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب است کطه

بايسطت و »فرماينطد: کند که جبر و اختيار چيسطت؟ ايشطان ميال ميؤشود و سمي

دهد. ايشان ادامطه يك پاي خود را از زمين بردار. آن شخص اين کار را انجام مي

تطوانم. دهطد کطه نميدهد حال آن پاي ديگر را بردار. آن شطخص جطواب ميمي

سطت و آن زمطان کنطي اختيطار اايشان فرمودند: آن زماني که پاي خود را بلند مي

 «.  تواني آن پاي ديگر را بلند کني جبرکه نمي

کامطل  انتدادگري دخواهيباگر کنيم. هرگز نبايد در مكافات خاليق دادگري 

 جطدِّو كه از جد او بلاز بدو تولد تنها نهتا يك تن را،  ستا ضرورت الزمباشد به

وسعت انديشه وجطود  با اين و هيچ آدمي دکنيي اياو الي انسان نخست شناس جدِ

داند بهتر ميخداوند خود  خداوند بدان و بس. تنها متعلق بهداوري را  پس .ندارد

از اجدادشطان در ديگطر اي پارهو از خودش بروز کرده  انساناي از اعمال که پاره

عظمطت  ددربطاره ايطن موضطوع خطوب تفكطر کنيطاگر  به ارث رسيده است.نطفه 

حتطي مطاه و  .هن قرار بگيرد خواهيد ديدذنجايش آنچه در گ يخداوند را در ورا

ها بطه را اکثطر انسطانايطن ا طر وجطود  البتطه ستارگان هم بر رفتار امروز ما ا ر دارد.

را  شطب تاريطكهطاي ايطن کطه پرده کسطانيمگر  کنندنمي درستي حس و درك

 ند.اهسفر کرد ماوراي آناند و به دريده
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کوشطش اسطت يطا بطه قضطا؟ گفطت:  کارهطا بطه»بزرگمهر حكيم پرسطيدند:  از

 .  «قضا را سبب است ،کوشش

آدمي هنگامي که بطه ابطديت خطويش بطاز پطس رود هطدف خلقطت را درك 

يطد و اگطر هسطتي بطدون آ کند و آن گنج را به ضرورت چنين نهضتي واجطبمي

دانم کطه آمطديم تطا آفريطد. مطيآدمي کامل بود خداوند هرگز چنين خلقتطي نمي

قطالبش،  در آمديم تا موم خويشتن خويش را وجه در روش وبشويم به نيكوترين 

 هطايي دارد.ارادت حضطرت حطق بطا ارادت فطردي تفاوت. با شكوه زينطت دهطيم

توانيم نطور حطق را بدون تيرگي باشد، مي گاه که نورهاي درون آدمي پاك وآن

کس تقارن روي دهد، عجايب بيني در اين دنيطا و هطيچ هنگامي که اين بگيريم و

پيامبران خطدا  داند زيرا که خداوند را روز وساعت نباشد.اريخ اين تقارن را نميت

دانستند، خود لب فرو بستند و ارادت خداونطد را بطر که از پيش، اين تقارن را مي

اند و لب از دعا خطاموش کردنطد و ايطن خطود دورة کمطال ارادت خود سَبَق داده

قرآن »خداوند فرموده است:  اه خداوند.باشد بر ايشان را که دعا کم کنند بر درگ

 سماوات ما را به ارمغان پيوسته از کيهان وآنچه دانيد آيا مي «.را با ترتيل بخوانيد

آمطدن  طاع نيابد و رجعت گيرد هر دم پس ازقرضياء باشد که دمي انيد اموا  پُآ

الغيطر؟ آواز خطوش بلطبالن و پرنطدگان و  وشد از جانب حطق باشطد و و اين آمد

هاي خداوندي که خود عيان باشد نطواي مطوزون سرود زيباي آبشار و ديگر نشانه

هنگطامي کطه بطا  آنها اندر حيات و عالم. اين الحطان و بسطياري از کارهطاي ديگطر

نهايطت اسطت و چيطزي کطه خداوند بي شود.شهوت همراه باشد به فساد مبدل مي
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وجطود ا از حلول در اشياء بهآيد و او روجود نمينهايت باشد نقصاني در آن بهبي

شطود. روح پطاك حضطرت حطق منشطأ تمطام اي کطم نميآيد و از هيبتش ذرهنمي

خطاطر همطين اسطت کطه روح خداونطد در موجطودات به .موجودات و اشياء است

ناپاك، بايد مرتبت خود را در اين گردون پايان برد و از  پليد و يءش وجود دارد.

دهطد و بطه مرتبتطي كه مكان خطويش را تغييطر ميشود، بلنمي گردونه حيات محو

از گردونطة حيطات خطار   يءشود، خواه اسفل، خواه اعلي. هيچ شديگر وارد مي

مطو   که مو  بطر نشود، بلكه چهره بدل کند و در صورتي ديگر حيات تازه کند

ما خطود انطدر دل  .است و نور بر نور، و حيات آدمي مملو باشد از اموا  و اضواء

ندانيم اين مهم را و انديشيم که حيطات  وليس عظيم از اموا  غوطه خوريم اقيانو

سان جمله خاليق خود بداننطد کطه حطق همان است که در پيش روي داريم. بدان

ها طريطق مسطتقيم داشطته اين بدان جهت است کطه انسطان تعالي را جايگه نباشد و

او را در  .کننطدمي سطوي آسطمان بلنطدطور مثال در دعا کردن دسطت بطهبه ؛باشند

ها جايگه باشطد پطس زچطه روي خداونطد هم برتر مكان ها و هم در کواکب ودل

خداوند در حيات مرتبتي و جايگاهي از خطود فطرو  «.رب العرش استوي» :فرمايد

اين جايگاه هطر مكطان و زمطاني را اقيطانوس نباشطد. او را جايگطه نيسطت  فرستاد و

يكن او را تجلي از انوار در مكطاني باشطد کطه بطه نكه در فهم ما آدميان است. لاچن

درگطاه و ديطوان و  ،صفه، کرسي گويند. و در احاديث و اشعار بارگه آن عرش و

دعطا  بطهديگر الفطاا هطم گوينطد و آدميطان بطدان جهطت بطه سطوي عطرش دسطت 

 کننطد.آنجا بدون وقفه و درنگ انوار کسطب مي که همة موجودات از دارندبرمي
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 «ابلطيس»جطن. ولطي  هم بطرو شود هم بر انسان اطالق مي ؛ام استاسم ع «شيطان»

د تمطرّ پروردگطار دسطتور از براي موجودي که برآدم سجده نكرد واست اي واژه

 ورزيد. 

هنگامي که خداوند کائنات را خلق کرد، به انسان تنها اختيار ارزاني داشت و 

سطازد. ارزش همطه کارهطا و اين لطف الهي است کطه او را اشطرف مخلوقطات مي

شود. براي اجطرام فلكطي کطه بطه نطاخواه حرکطت ها از اين اختيار ناشي ميعبادت

انسطان بطه او عططا  کنند پاداش و جزايي نيست. رحمت خدا مطابق با کوشطشمي

 گردد. مي

 ليس لالنسان اال ما سعي           قدرت همت باشد آن جهد و دعا     

توان به دو گطروه هاي جهان را ميدر ادامه بايد گفت که تمام امور و موقعيت

تغييرپذير و تغييرناپذير تقسيم کرد. انسان تا جايي که بطا وجطه تغييطر ناپطذير سطرو 

ت، اما مختار است که امور تغييرپذير را تغيير دهطد. تقطدير تطا کار دارد مجبور اس

شود جبري است. ذات شريعت ابدي است. امطا آنجا که به قوانين الهي مربوط مي

رونماي آن آزاد و تغييرپذير است. به عنوان مثال بر قلم سرنوشت يكبطار و بطراي 

راه کطج برگزينطي اگطر «. هر عملي را عكس العملي است»اند: هميشه چنين نوشته

رحم سرنوشت تو را به خطا رهنمون خواهطد کطرد. حطق و باططل هطر دو قانون بي

مطيع قانونند. مقدر شده است که خير و شر نتايجي مطابق بطا خطود داشطته باشطند. 

شود. ايطن حقيقطت کطه انسطان در ترازوي تقدير اعمال تا آخرين ذره سنجيده مي
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کند، دليل اختيار اوست و شود و تأمل ميميميان امور ممكن و محال تمايز قايل 

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 

تواند مسير عمل انسان را تعيين کند، مگر آنكه اختر و اصل آسماني نمي زميني يا

گطذارد پاسطخ مثبطت يطا منفطي دروني خود او، به آنچه که از خار  بر او تأ ير مي

دهد. امر و نهي، سطتايش و عتطاب، پطاداش و کيفطر در صطورتي کطه فاعطل عمطل 

 آزادي انتخاب نداشته باشد، مسخرگي مح  خواهد بود. 

 اي پاك جيب نيست جز مختار را     و نهي و خشم و تشريف و غيب امر 

توانطد باشطد، کار، تالش و جهد به مفهوم مقابله با قضطاي الهطي نيسطت و نمي

چراکه جِد و جهد سرنوشت بشر است. کوشش به رغم تقدير، خود تقدير آدمي 

عليططت ظهور نرسططيده انسططان فهططاي پنهططان و بططهاسططت. در ايططن جططد و جهططد قابليت

 يابد.مي

 ز آنكه اين را هم قضا بر ما نهاد با قضا پنجه زدن نبود جهاد       

هطا در برابطر راه تكامطل و پيشطرفت آدمطي همطان ذات سرچشمه همه مقاومت

کنطد و ذات اصطلي و گطوهر وجطود )خود( اوست که به ظاهر )ناخود( جلطوه مي

 توانيد ظاهر گردد. مي بر اين مقاومت)خود( آدمي تنها از طريق غلبه دائمي 
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 «.لَقَد خَلَقنا االنسانَ في َکبَد»

 (41راستي که انسان را در تالش و کوشش آفريده )سوره بلد، آيه به 

شطود، آنچه در قرآن )آزمودن خداوند بشر را از طريق مصطائب( خوانطده مي 

 در حقيقت همان وسايل تحقق و بروز گوهرجان آدمي است . 

 نهد اي شير مردبر تن ما مي    وسرد و رنج و دردگرمتعالي حق  

 بهر نقدجان ظاهر شوندجمله    و نقص اموال و بدنوجوعخوف   

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 

اي واالتططر. در نهايططت امططر، آزادي و جبططر بططا يكططديگر ترکيططب نططهاسططت در زمي

گطردد و در انسططان اي نطازل بططا جبطر مطلطق آغططاز ميشطوند. زنطدگي در زمينططهمي

يابد تطا بطاز بطه جبطري واالتطر برسطد. صورتي از قدرت انتخاب آزاد، تكامل ميبه

براين اجبطار گذارد. بناآنجا است که انسان آزادي خويش را در طَبَق اخالص مي

دو نوع است: جبر الزامي و جبر اختياري. جبر اختياري محطدود سطاختن خطويش 

 در آرزوي رسيدن به کمال مطلوب است. 

شطود تطا خطود را فطداي جبطر واالتطر آزادي تنها در پايان راه به انسان عططا مي

چطون و چرايطي وجود واقعي خويش کنطد. امطا ايطن فطدا شطدن را هطيچ حكطم بي

 پيش آورد. اين فدا شدن فقط به کمك نيروي عشق ميسر است.  تواندنمي
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هاي ما متعلق به ماست، تا ما آن را بطه خداونطد ارزانطي کنطيم. )تنيسطون، اراده

 شاعر انگليسي(

به حق و از روي حكمت آفريطده شطده »گويد: قرآن دربارة دنيا و زندگي مي

دنيطا خانطه »گويطد:  . همچنطين در جطاي ديگطري مي10«نقص و منطقي اسطتو بي

اگطر «. شطماردفريب و لهو و لعب اسطت و قلمطرو حيطات واقعطي را در جهطان مي

خوب دقت کنيم خواهيم ديد که در هر دو مورد اسالم مفهوم خاصطي از دنيطا را 

توان جهان را واقعي و زيبا ديد و زندگي در آن را ارزنده در نظر داشته است. مي

توان از مرد دنيادار بيزار بود. بنابراين آنچطه در واقطع مطورد تحسطين ست، و ميدان

کند، دنيطا اسالم است، دنياي خدا و دنياي با خدا است و آنچه را که اسالم رد مي

 و زندگي بدون خدا است. 

 ني قماش و نقره و ميزان و زن     چيست دنيا، از خدا غافل بدن  

 نِعمَ مالٌ صالِحٌ خواندش رسول     حمول باشيمال را کز بهر دين  

 آب اندر زير کشتي پشتي است     آب در کشتي هالك کشتي است   

اميال و شهوات الزمند تا با مُهر کردن آنها تقوي پرورش يابد. خداوند بطه مطا 

تطوان ايطن امطر را اجطرا کسب درآمطد چگونطه ميگفته است که انفاق کنيم اما بي

 ها ضروري است. ي تحقق ارزشکرد. وجود شر برا

                                                           
 (131آيه  ،)آل عمران«. رَبَّنا ما َخلَْقتَ هذا باطِال» .12
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هطاي ذاتطي امور به خودي خود نه خوب هستند و نطه بطد. خطوب و بطد ارزش

شطوند. امطري واحطد اشياء نيستند بلكه از برداشت افراد نسبت به اشياء حاصطل مي

خصوص در شرايطي ويژه خير و براي فرد ديگري در همان چه بسا براي فردي به

خطود نطه ر محسطوب شطود. حتطي دانطش بطه خوديموقعيت و يا موقعيتي ديگر شط

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.

 باشد اين را هم بدانبد بنسبت پس بد مطلق نباشد در جهان

 نيست را پا، دگر را بنديكيکه هيچ زهرو قند نيستدر زمانه

 نسبتش با آدمي باشد مَمات زهرمار آن مار را باشد حيات

 علم را بر تن زني ماري شود علم را بر دل زني ياري شود

چيز را خوب گيرد و همهبيني مطلق که همه شرهاي جهان را نديده ميخوش

چيز را عطين شطر و بطد بيند به همان اندازه احمقانه است که شخصي همهو زيبا مي

 شمارد. 

 آنكه گويد جمله باطل او  قيستآنكه گويد جمله حقند احمقيست   و 

ها، همطه و همطه ها، ار  نهادن بر آنها و تحقق بخشيدن بطدانآگاهي بر ارزش

مستلزم وجود چيزهاي فاقد ارزش اسطت. مقاومطت هطوا پرنطده را قطادر بطه پطرواز 

مقاومطت يطا کند. در خالء هيچ پطروازي ميسطر نيسطت. بنطابراين کسطي کطه از مي
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داند که هر آنچه به گمان او بطا ارزش کند، نمينيروهاي منفي حيات شكايت مي

ها و فرازهطاي است تنهطا بطه مقتضطاي مقاومطت و نفطي، وجطود دارد. همطه نشطيب

زنطدگي و حطوادث دردنطاك آن بطه قصططد ظطاهر سطاختن و بطه فعليططت درآوردن 

و بد و حق و باطل را به اين اند. خداوند خوب امكانات و جنبه انساني پديد آمده

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. 

 کيميا و نافع و دلجوي  تست    در حقيقت هر عدو داروي تست

 لق جهان افزونتر استاز همه خ زين سبب بر انبياء رنج و شكست

تر از انسانند خير و شر مفهومي نطدارد و در مطورد در مورد حيوانات که پايين

فرشتگان نيز امكان شر نيست. انسان با طبيعت دوگانة خويش و امكانات مسطاوي 

تر شود و يا با مُهر کطردن شطر براي پذيرفتن هر دو، آزاد است که از حيوان پست

در حديث آمده است که خداي تعالي فرشتگان را آفريد  از فرشتگان باالتر رود.

زبططان را آفريططد و در آنططان شططهوت و در آنططان عقططل درآميخططت و جانططداران بي

زادگان آفريد و در آنان عقل و شهوت درآميخت؛ پس آنكطه درآميخت و آدمي

عقلش بر شهوتش چيره شود از فرشتگان برتر است و آنكطه شطهوتش بطر عقلطش 

تر اسطت. انسطان بطه صطورت، عطالم اصطغر و بطه زبان پسطتجانور بيچيره شود از 

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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امطا در  علت غايي خلقت است پس هر چند از نظر زماني آخرِ همه به ظهور آمده

واقع جنبنده نخستين او بوده است. از نظر زماني درخت پيش از ميوه است، امطا از 

دليلي نظر غايي ميوه علت درخت است. جوهر روح، انسان الهي اسطت. انسطان بطه

 کوشد مقام نخستين خود را باز يابد. هبوط کرده و مهجور افتاده. مي

 م اکبر توييپس  به  معني عال اصغرتوييصورت عالمپس به

 باطناد بهر  مر شد، شاخ، هست اصل ميوه استشاخظاهراد آن

 کي  نشاندي باغبان  بيخ شجر؟  گر نبودي ميل  و  اميد  مر

 خاصه فكري کو بود وصف ازل اول فكر آخر آمد  در عمل

 وز صفت اصل جهان اين را بدان فرع جهانآدميصورتپس به

 باشد محيط هفت چرخ باطنش آرد به چرخايرا پشهظاهرش

 جمله ذريات را در خود ببين اي چون اونشينزادهگرتوآدم
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چيز. مرداني چون حال  و بايزيد که در اعالم وحدت انسان هيچ است و همه

اند گاه از خويش به منزله نطاچيزتر از هويّت خود با خدا جسورتر از ديگران بوده

اند. اينان شخصطيتي دارد، سخن گفتهناچيزي که نه حرکت و نه انديشه و نه اراده 

کرده است. بطه دوگانه داشتند، گاهي اين و گاهي آن جنبه آنان عرض وجود مي

شود. اگطر جطوهر ذاتطي انسطان، الهطي اين دو جنبه معموالد نفس و روح اطالق مي

است، از آن جهت است که جوهر روح او همطان روح خطدا اسطت و اگطر تحقطق 

حيات خاکي ميسر است، پس درست است اگر بگوييم اين وجود الهي در همين 

که چون انسان کمال وجود خود را تحقق بخشد، سرمنشأ قطدرت و علطم بيكطران 

سطو و الوهيطت خواهد بود. رسانيدن مقام پيطامبر بطه درجطه اصطل کاينطات از يك

بخشيدن به امام مهدي از سوي ديگر مدعي اين ادعا است . چون بجز خطدا هطيچ 

اي از ذات ، پس انسان کامل تا آنجطا کطه در وجطود اسطت جلطوهموجودي نيست

خداست. قلب او عرش خدا، عقل او قلطم تقطدير و جطانش لطوح محفطوا اسطت. 

هاي او، ارواح خبيثه و شياطينند. هاي نيك انسانِ کامل، فرشتگانند و شكانديشه

 اولين شرط، معرفت نفس است.

 .«مَن عَرَفَ نَفسَهُ َفقد عَرَفَ رَبَّه»

معرفتططي کططه عطيططة الهططي و آزاد از چنططد و چططون عقططل اسططت، از درون جططان 

سطازد. ايطن معرفطت را در جوشد و بطنِ حيطاتِ اشطياء را بطر انسطان نمطودار ميمي

خوانند که منشأ آن حواس نيست. آن معرفتي اسطت کطه مي« علم لدُنّي»اصطالح 
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کننطد. انسطان در  خداوند به آدم عطا کرد و موجب شد که فرشتگان بر او سطجده

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 

 شود. ميسر مي

 آسمان افروخت علم تابه هفتم علمآدم خاکي زحق آموخت

 ي ماست هاعلم عند اهلل مقصد ماستاالنسان خم طغرايعلم

 نور رباني بود گردون شكافت  نيست آن يَنظُر بنورِ اهلل گزاف

 ها گشتش پديدجان و سِر نام نور پاك ديدچون بهآدمچشم

 صبيچودرمكتبکه درآموزي عقل دو عقلست اول مكسبي

 چشمه آن در ميان جان بود  عقل ديگر بخشش يزدان بود

 بيند  آفتاب   او ز هر  ذره فتح بابرا باشد زسينههر که

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 

ه انسان کامل هم وجود دارد و توان گفت ککند. بنابراين نمياراده خدا غرق مي

هم وجود ندارد. زندگي در خدا فنا نيست بلكه اسطتحاله اسطت. پطس هطر روحطي 

يابد. چون مطرد کامطل از خطويش کند به او بقا ميکه زندگي در خدا را آغاز مي
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دسطت او گويطد و بهزيطد و از درون او سطخن  ميخالي شد خطدا در درونطش مي

درد. گطردد و هطر حجطابي را مطير خدا روشطن ميکند. چشم دلش به نوعمل مي

اش موجطه اسطت؛ زيطرا ايطن او انسان کامل چون بگويد با خدا يكي اسطت، گفتطه

گويطد. انسطان گويد بلكه خداسطت کطه بطه زبطان او سطخن مينيست که سخن مي

کامل تجسم عقل کل است و با نفس کل يكي است. بنابراين هيچ قدرتي بيطرون 

  از او وجود ندارد.

 عرش وکرسي را مَدان کز وي جداستعقل کل و نفس کل، مرد خداست  

رسيدن به مرحله انسان کامل از طريق عبادت نيسطت بلكطه از طريطق اسطتحالة 

زيد و خدا در شود و در خدا ميشود. مرد کامل از خود فاني مينفس حاصل مي

امطل شطود، تكتري ميزيد. هطر موجطودي چطون جطزء موجطود زنطده عطالياو مي

يابد. خداوند ارگانيسم معنوي جهان است. بنطابراين هطر فطرد بايطد بكوشطد تطا مي

 عضوي در ارگانيسم خدا باشد. 

 عضو از تن قطع شد،مردار شد جزء از کل قطع شد، بيكار شد

 آن کُلّست کوناقص شود نهاين گر بُرَديكسورودکلجزء از اين

 شد بهر مثالچيز ناقص گفته  قطع و وصل او نيايد در مقال

عقل از معرفت خدا عاجز است، زيرا هر علمي وابسته مقايسه و تقابل اضطداد 

شود. امطا است. نور از راه مقابله با تاريكي و شادي از راه مقابله با رنج شناخته مي
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چيز بيرون از او نيست تطا بتطوان او را در مقابلطه بطا آن خدا کل وجود است و هيچ

 شناخت.

  

 دهداينكه گفتم هم ضرورت مي که کيفيت نهد؟ چون راکار بي

 را نيست ضد، پنهان بودچونكه حقپيدا شود           ها به ضد پس نهاني

 نمايد در صدورضد، ضد را مي پس به ضد نور دانستي تو نور

 تا  به ضد او  را  توان پيدا نمود ضدي دروجودرا نيستنورحق

بنابراين خدا آن اسطت کطه در انديشطه  آنچه که در انديشه بگنجد فاني است، 

 گنجد. نمي

 آنكه در انديشه نايد آن خداست   هر چه انديشي پذيراي فناست

خداوند حاضر در موجودات است و نطه فراتطر از موجطودات و نطه چيطزي در 

گنجطد، چطون مثطل علطت تابد، در انديشه نميميان اين دو. )چون( و )چرا( برنمي

 قرين به معلول نيست. 

 بلكه بيچون و چگونه و اعتالل  کمالايني،ني، منفصلمتصل 

 ايم از لطف، اي نيكوصفاتزنده ماهيانيم و تو  درياي حيات 

 ني به  معلولي قرين چون علتي تو نگنجي در کنار  فكرتي 
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گطردد. درسطت شود، و از درد انسطان غمگطين نميخدا بر ا ر غم، کاسته نمي

اما رحمتش چون رحم بشري نيست؛ زيرا طبيعطت است که رحمن و رحيم است، 

توان ديد اما ماهيطت ايطن صطفت بشري غم است. فقط ا ر رحمت ناپذير او را مي

 آيد.    به فهم درنمي

 يا ز درد سوزشت پر غم شد  اي عجب سوزشت او کم شد

 که  مزا  رحم آدم غم بود رحمتش نه  رحمت آدم  بود

 رحمت حق از غم و غصه پاك      رحمت مخلوق باشد غصه ناك      

 نايد اندر وَهم از وي جز ا ر چنين دان اي پدررحمت بيچون

 ليك کي داند جز او ماهيتش؟  ظاهرست آ ار و ميوه رحمتش

 کس نداند جز به آ ار و مثال هيچ  ماهيات  اوصاف کمال

عجطب دارم کطه کسطي او را دانطد و »گفطت: شيخ بايزيد مردي را ديد که مي

؛ «عجب دارم از کسي که او را داند و اطاعتش کنطد»شيخ گفت: «. اطاعتش نكند

 يعني عجب بود که کسي او را داند و برجاي بماند.

شخصي از بايزيد پرسيد که عطرش چيسطت؟ پاسطخ داد: مطن. گفطت: کرسطي 

سان درباره لوح و قلطم چطون سطؤال کطرد، جطواب چيست؟ گفت: من. و به همين

ن با پيامبران و فرشتگان هويّت يافطت و چطون سطؤال کننطده را چنيداد: من. و اين
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متعجب ديد توضيح داد که: هر آن کس در حق فاني شود و به حقيقت برسطد او 

بينطد. خود همه حق شود. چون او نماند، خداسطت کطه خطويش را در خطويش مي

 حقيقت وجود خداست و وجود حقيقي با خدا يكي است. 

 با آنكه تويي ز هرچه پيدا، پيدا اپيدااي از تو حقيقت تو بس ن

 اعضا پيدادرهمهشدهجان که چون توحيد طلب،عين همه اشيا شو

 ارواح و مالئكه حواس اين تن  بدنجملهوجهانجهانستحق،جان

 توحيد همينست دگر ما همه فن افالك و عناصر و مواليد اعضا

 تهستي رستنسحق،ازحبسقرب قرب ني باالو پستي رفتنسطت

 زود،نه دورست و دير  را نهنيست نيست را چه باال است وزير

 چيست؟  نيستدانيهستي،چهغره در نيستيستکارگاه و گنج حق

عاشق کسي است که از اوصاف خود فطاني شطده و در اوصطاف معشطوق بقطا 

خاطر اميطد خاطر خطود خطدا باشطد نطه بطهيافته است. انگيزه، عشق به خدا، بايد بطه

يا ترس از کيفر. شر تنها داراي وجود منفي اسطت، تطاريكي چيطزي جطز پاداش و 

کطه درمقابطل کلمطات پايطان « بطاش»ة خداونطدا، بطا يطك کلمطغيبت نطور نيسطت. 

يتت بطه حسطاب يطت و ابطدّناپذيرت بس ناچيز است و در يك دم که درمقابل ازلّ

يطروز نيسطتي پو تطاريكي  روشنايي مطلق و با عظمت جهان هسطتي را بطر ،آيدنمي

نام به کاشانة کوچكي ،خورشيدي خود ةها منظوماي از ميليونساختي و درگوشه
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ميطان دو  اين آشيانه بس کوچطك موجطودات ضطعيفي را در نهادي و در زمين بنا

آوردي تطا ديطدگان خطود را بطاز کننطد و ببيننطد و خاك تيطره بيطرون نهايت ازبي

ودات ضطعيف، شطعاعي از بارگطاه درون اين موج گاه درناميده شوند. آن «انسان»

تمطام کطرات دوردسطت  الوهيت فروزان سطاختي کطه اگطر خطوب بينديشطد پطا در

هاي هستي دسطت پيطدا ترين قلهفضايي گذارد و اگر خوب جستجو کند به مرتفع

اقيانوس خويشتن فرو رود و از اعماق آن اقيطانوس بنگطرد،  اگر در خواهد کرد و

او بطاز خواهنطد  برديدار جمال و جالل تو بر ايوجودي وي هر يك روزنه ذرات

نهايت باالسطت و زمطاني کطه همگطي سوي بيکرد. اينست آن روي انساني که به

شطد و همطين انسطان اگطر  دآنها را کار ببندد، به اشطرف مخلوقطات تبطديل خواهط

را هدف و آرمطان خطود « طبيعي خودِ»زار خودپرستي، سراب شوره نينديشد و در

ترين نقططه وجطود بطه پسطتو صيت انساني خود را متالشي سطاخته قرار دهد، شخ

 نهايت پايين است. سوي بيکند. اين است آن انساني که بهسقوط مي

دل مطا  زيبطايي مطلطق و کمطال کلطي را دره تويي که شوق وصال بطخداوندا، 

 ما را شايسته اين وصال نيافريده بطودي ايطن دانيم که اگريقين مي .ايايجاد کرده

خواستي عطا فرمايي به ما آوردي. اگر نمينمي دل ما پديد همه شور و هيجان در

 دادي.نشان نمي

 شنودمي رالطف تو ناگفته ما  ما نبوديم و تقاضامان نبود
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ترين راه و مطذهب شطكل هاي ديني کامطلدرك از هدف دستورات و فرمان

 منحصرترين راه مالقطاتترين و کار بستن آن عاليگرفته از اين فهم و درك و به

وجطود ذهطن بطه فهم و درك آدمطي از جهطان در خداوند است. تضادهايي که در

حيرت و تعظيم بيشتر ما بطه بارگطاه الهطي باشطد. انسطان  آيد بايد خود راهي درمي

ديطدن و انديشطيدن  آگاه بايد متوجه شود که زندگاني براي آموزش از راه خوب

خطوب جسطتجو کطردن و يطافتن و بطه کطاربردن راه  و معرفت و تكامل روحطي از

در ايطن راه تطا بطه حرکطت و و  اب و خشطم و شطهوتوو خط راست، نه براي خطو

اي انسطان تطو در ». در قرآن آمده است کطه: کوشش درنيايد چيزي نخواهد يافت

آل و در راه يطك زنطدگي ايطده .«رسطيحال کوشش کردن بطه مالقطات خطدا مي

رفتطه  کف پاي ما فرو ابتدا مجموع خارهاي دنيايي که درمعرفت انگيز الهي بايد 

رفطتن اسطت را بيطرون کشطيم و نيطز حين راه و باعث توجه ما به درد و ناراحتي در

نزديكطي بطه گاه بطا نيطت حد دسترسي ازبين ببريم و آن راهمان را در هاي سربت

در قرآن آمطده  گام نهادن در راه معرفت الهي شويم. ةآماد «قربةد عنداهلل»خداوند 

خدايي که به آدمي نفس داده، دو نيروي فجور و تقوا نيطز بطه او داده. هطر » است:

کطس  کس که با استفاده از نيروي تقواي خود نفس را تزکيه کرد. رستگار و هطر

که مغلوب نيروي فجور شطد و نفطس خطود را تبطاه کطرد ازعنايطت الهطي محطروم 

 . «ماندمي

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     119  

کطه آرزوي مالقطات خطدا را دارد، عمطل  هطرکسو همچنين آمده است کطه 

 . 19عبادتش کسي را با خدا شريك قرار ندهد نيكو کند و در

ها بدون محطدود سطاختن و بطه اعتطدال درآوردن تقويت شخصيت الهي انسان

، امكان پذير نخواهد بطود. هطيچ کطدام از معلومطات يطور اختيارغرايز حيواني به

گونطه جنبطه تطاريكي روشطن باشطد کطه هيچچنان تواند آنمينحال بشري در هيچ

 نداشته باشد. 

 باشي؟ غمي گزيدهچه ،اوغم نگزيني ار باشيچه آرميدهبه ،او دلاگر بهندهي

مجبطور هايش را در راه رسيدن بطه کمطال و بازگشطت بطه اصطل، خداوند بنده

هاي بشري کطه بطه همطه بلكه تنها با نهادن حقيقت وجودي و قدرت است، نكرده

 ارد.د ارزاني داشته، انتظار درك و فهم را از آدمي

 ليك، کس را ديد جان دستور نيست  ت  تن مستور نيس جان ز جان و تن ز

و غبار نفهمي و عطدم درك صطحيح از ايطن زنطدگي چنطان روح زيبطاي  گرد

هطا سطاختگي و ايطن چهره آدمي را تيره و تار کرده که گويي صطفا و نيكطويي در

                                                           
إِلَيَّ أَنَّما ِإلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ َفلْيَعَْملْ عَمَالً  قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى» .13

 ى پيغمبر بامت بگو من هم چون شما انسانى هستم كه وحىا«.صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ ِبعِبادَةِ رَبِّهِ أََحداً

بمن ميرسد كه خداى شما خدايى يگانه و يكتاست و هر كس اميدوار بلقاى پروردگار خود باشد 

)كهف،  بايد نيكوكارى پيشه ساخته و در ستايش و پرسش خداى خود هيچكسى را شريك نسازد

 (113آيه
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ست که خودپرستان نسطبت بطه آن ا خواب گراني ،گي حيوانيست. زندا اجباري

خورد که گاهي ها اين مسأله بسيار به چشم ميورزند. در زندگي ما آدمعشق مي

کنيم و بطراي عنوان افسانه و هدف شخصطي معطين مطيهايي را براي خود بههدف

وجطه نمطاييم کطه اگطر ت، وسايل و مقدمات زيادي را فراهم ميدست آوردن آنبه

هطا را ها و ارزشل و مقدمات اوليه چنان واقعيتيهمان وسا داشته باشيم گاهي در

راه هطدف را کطج  بطرديممي درستي به ارزش آنها پيگذاريم که اگر بهزيرپا مي

 ،ايمدست آوردهسر راه هدف به اي که ناخودآگاه درکرديم و ازهمان مقدمهمي

کارهطاي بطزرگ انسطاني بلكطه  تنها درنهنموديم. پس بايستي وري شاياني ميبهره

ها و وسايل، داشطته باشطيم. زيطرا اي درباره هدفبينانه، ارزيابي واقعکارها ةهم در

بطه  ،يبيطاموقطع دسطت کنيم ولطي دربينيم، مطا هطدفي را انتخطاب مطيکه مطيچنان

براي رسيدن به آن هطدف، آنهطا را  عنوان وسيلهرسيم که همان اول بهحقايقي مي

مراتطب بطا بينيم کطه خطود ايطن مقدمطه و وسطيله بطهمنظور نموده بوديم و حال مطي

 .از خود آن هدف بوده است ترعظمت

 وگستاخيست همباکيبي آن ز   هميد برتو از ظلمت وآ هرچه

 نامرد اوست و مردان شدرهزن  دوستکند درراهباکيهرکه بي

 گردد اندر وادي حيرت غريق  طريق ند اندرک هرکه گستاخي

 منفعت پر دهد  نوه شيريمي  عاقبت وليكن لخ آمدتصبر 
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آيطا شطما آنچطه را کطه خداونطد بطه جهطت »حضرت موسي به قومش فرمطود: 

خواهيطد بطه چيطزي کطه مصلحت نهايي براي شما خير ديده و فرستاده است را مي

 .«کنيد که گشايش کارهاستدلخواه شماست تبديل کنيد؟ صبر و شكيبايي 

 رهبرست سرعاقبت ما را بدان      سراستو گر زان سرعاشقي گر زين

و هم وسطيله و هبر اهم رو  اي است که هم راهنبايد گمان برد که عشق پديده

خواه از اين سر باشطد خطواه  .بلكه عشق واقعي تنها جنبه رهبري دارد است، هدف

ه خطدا متعلطق شطود، خطواه بطه يكطي ديگطر از ططور مسطتقيم بطبطه از آن سر. خطواه

به شرط آنكه همراه بطا آگطاهي باشطد کطه در آن حالطت  .موجودات متعلق گردد

دوم، چون به حقيقت فاني آن موجود، آگاهي کامل پيدا شود عظمت و جطالل و 

نتيجطه آن معشطوق يطا  نمايطد و درجمال خداوندي ديطده و دل عاشطق را خيطر مي

دهطد و ايستگي معشوق مطلق بطودن خطود را از دسطت ميهمان موجود زميني، ش

همان موجود رهسپار کوي  صورت داشتن جان و روان سالم و آگاه، از عاشق در

رسد. به اين نكته نيطز بايطد توجطه شود و عشق واقعي به معشوق واقعي ميالهي مي

پطس آن شطود، ازمي داشت که در حالت دوم هنگامي که فرد متوجه عشطق الهطي

بينطد و نسطبت بطه آنهطا اي از وجطود خداونطد ميموجودات و خاليق را بارقه همه

 کند. بخصوص ابراز مي يعالقه و عشق

يعني خالصه کردن عالم خلقت در يك موجود و بزرگ کطردن يطك  ؛عشق

 (ويكتورهوگو)موجود تا مقام خدايي. 
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هرکس که با مردان بزرگ مشورت کند با » فرمايد:مي حضرت علي)ع(

آيد آنچه که مي ؛آنچه که گذشته تمام شده. آنها شريك شده است عقول

 «.کجاست؟ پس برخيز و فرصت را ميان دو نيستي غنيمت شمار

با پوشيده داشتن مقاصد خود براي نيل به آنها کمك بگيريطد، زيطرا هطرکس 

 گردد. که داراي نعمتي شود، مورد حسد واقع مي

 کنندميتقصيربيرونيكهب آدم،کزبهشت  مچينرخصتبيشقع رصيدگاهد ايدانه

 کطاربردن آن اسطت.هبط مهطمکند بلكطه نمي مندوشهبودن پول و مال انسان را 

ارزش عشق مربوط به ارزش معشوق است. اگر معشوق داراي اصالت بوده باشد، 

لعكس هرگاه عشطق ابدون شك آن عشق و احساس نيز اصالت خواهد داشت و ب

متعلق گردد، چون معشطوق اصطالتي نطدارد و پاينطدگي آن به يك موضوع ناچيز 

جهت لذت بخطش بطودن نامفهوم است، آن عشق يك اشتهاي کاذب است که به

اند. مست عشق الهي بطودن، مقطامي بطس واالتطر از غالباَ نام عشق به آن نهاده آن،

عقل دارد. اگر در راه عشق مطلق، عاشق )خدا( به معشوق خود قهري نمايد، ايطن 

ست که از عطداوت سرچشطمه گرفتطه اسطت. بلكطه ا توزي معموليير از آن کينهغ

اين قهر تصفيه و تزکيه عطالي اسطت کطه بطا مهطر و لططف الهطي هماهنطگ اسطت. 

شايد شما به چيزي اکراه داشطته باشطيد در حطالي »خداوند در قرآن فرموده است: 

د و همطان که همان چيز خير شماست و شايد شما چيطزي را دوسطت داشطته باشطي

 «.بوده باشد و ناشايست چيز براي شما بد
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هطاي تواند با استفاده از حداکثر کماالت علمطي، آلطودگيگاه نميانسان هيچ

 شود: کند، به چندين دليل که دو دليل ذکر مي خود دور شك و ترديد را از

. اسطت ميان تمام اجزاء و موجودات جهطان هسطتي يارتباط شديد ،اول اينكه

کند که اگر حداقل يك مجهول براي انسطان وجطود داشطته ارتباط اقتضاء مياين 

انسان هرچقطدر کطه بطه دوم اينكه مجهول خواهد بود.  باشد، کل دستگاه براي او

 تواند از بطازيگري خطود در جهطانِتر مطلع شود، بازهم نميحواس و وسايل دقيق

او باقي خواهد بود کطه مطرز  بنابراين همواره اين ترديد براي .معلومات کنار برود

ميان بازيگري و تماشاگري او درباره جهان هسطتي چيسطت و کجاسطت؟ بطا ايطن 

کران علطم حال اگر ما بتوانيم در جهان هستي قطره معلومات خود را به درياي بي

خداوندي مربوط يا منسوب بسازيم، ترديد و شك کطردن مطا موجطب شطكنجه و 

 ناراحتي رواني ما نخواهد گشت. 

دل  راه تكامل روحي، نوريست کطه خداونطد در بهترين راهنما براي انسان در

رسطيدن بطه عظمطت انسطاني و مقطام . هدايت تكطويني()او به وديعه گذاشته است 

است کطه هطوي  هاييناعرفاني واقعي محتا  به تخريب و متالشي ساختن ساختم

ترين عطالي ،ابطيدرون انسان بنا نهاده اسطت. ايطن خر و هوس و شهوت پرستي در

زيطادي وجطود دارد کطه  ةدنيا صداهاي فريبند در دنبال خواهد داشت.آبادي را به

ايطن صطداها شطبيه  د.انطدازحقيقت منحرف ساخته و به تباهي مي ةجاد انسان را از

انطدازد. اطالع را فريطب داده و بطه دام مياست که پرنده بي ايبه صفير شكارچي
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 فكري به آن سبب است که هرچه ميزان آگاهي ما ازو گسترش  تأکيد بر افزودن

تناقضطات کمتطر  تر شطود، درگيطري فكطر مطا نيطز درجهان خلقت بيشطتر و عميطق

بطرديم و هاي زميني و بشطري پطيحاصلي آرزوها و هدفبر بي کهزمانيشود. مي

ما  نظم معجزه آسا و شكوه و جالل هستي و جهان انديشه برگاه آنآگاه گشتيم، 

زندان ايطن سرنوشطت اسطير  د و سرنوشت و تقدير آدمي و اينكه درشومي رآشكا

آن برخواهيم خاست کطه تمطام هسطتي  دصد هستيم را احساس خواهيم کرد و در

آمطين يطا رب ». وجطود خطدا بشناسطيم عنطوان يطك وحطدت پطر از جطالل دربه را

   .«العالمين

ريطد يطا سطيرکننده وجود خود ريشه کن کنيم. م در راه کمال بايد حسد را در

تطدريج بطه بايسطتيبطريم، کار ميکطه بطه ييا مسافر ديار حق يا هر اصطالح ديگر

 .از اين راه به سرمنزل ربوبي گام بردارد و رهبر فاني نموده موجوديت خود را در

تطدريج بطه از محبت و عالقه سرچشمه گرفته، بطه ،مراحل ابتدايي اين سرسپردگي

رسطد. بطراي هرکسطي رهبر و عشق واقعي به او ميوجود  مراحل خودباختگي در

اي براي رسيدن به آن حقيقت هم وجطود نطدارد. که حقيقتي مطرح نيست، وسيله

راه خير بردارد و با خداي خود ارتباط برقطرار سطازد،  قدمي در اگر کسي بخواهد

هطاي هطا و آلطودگيهاي دروني خود را مانند کثافطتاولين قدم بايستي کثافت در

خود دور نمايطد. سطپس شايسطتگي نيطايش بطا آن خطداي حكطيم را دارا  بروني از

شود. کسي که تحمل زحمت و مشطقت رياضطات نفسطانيه را بطر خطود همطوار مي

کند، خداوند او را از حسد و ساير صفات پليد پاك خواهد کرد. رهبطر از طريطق 
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نچطه اازد و چنسطسوي کمطال ميتعليم و تربيت طبيعي، راهرو را آماده حرکت به

دست گرفته، شطخص را تطا آسطتانة روح چراغي به»گويد: جبران خليل جبران مي

پططس از آنكططه راهططرو بططه آسططتانه روح خططويش قططدم  «.کنططدخويشططتن هططدايت مي

راهبطر بطه ايطن تماشطا و  .شطودکران و ژرفا روبطرو ميگذاشت با يك اقيانوس بي

بطه آن رسطيده اسطت، قناعطت  نظاره و خيره شدن به اقيانوس خويشتن کطه راهطرو

نمايد تطا بطه آن اقيطانوس خطم شطده و خويشطتن را ورزد بلكه او را کمك مينمي

دقيقاد دريابد و روشن است که مقصود از دريافت خويشتن شناخت حقيقطت روح 

که بطه ايطن مرحلطه  هنگامياست.  خويش نگريستن نيست، بلكه با خم شدن و در

جهان خار  بطه او  هايي که ازدريافت .شتابدارجي به کمك او ميخجهان رسيد 

 ةترانط توانطد ازاو مطي .گطرددتري ميدهد پرمعناتر و داراي مفاهيم عاليدست مي

ساية برگي آرميده است صداي خدا را بشنود. بطا کمطي  يك پرندة ظريف که در

توان به اين نتيجه رسيد که مواد جهطان هسطتي و علت و معلول مي ةلأمس دقت در

زيطرا هطدف  .تواند هدف نهايي خلقت بطوده باشطدآنچه که در آن است، نمي هر

کسي که آن را براي هدف بودن انتخطاب کطرده اسطت شطباهتي ولطو بايستي با آن

از وسايل که اندازه  هوشيار باشيم و هر اندازه که تيزفهم و معنوي داشته باشد. هر

تنطي وخواهطد تواضطع و فريمند شويم، آنچه که خداوند از ما مدرك و فهم بهره

سططقوط فعاليططت  ،مقصططود از دل شكسطته .خواهططدشكسططته مطياسطت. خداونططد دلِ

روحي نيست که خود باعث رکود روان انسان است، بلكه مقصود از شكسطتگي، 

پيشطگاه خداونطدي بطه بطاالترين  انفجار روحي است که با داشتن حالت تسليم در
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سطوي عطرش انسان را براي آن آفريد که بطهگردد. خداوند ل مييمقام روحاني نا

اين خود آدمطي اسطت کطه  .اعلي ببردش، نه اينكه در اسفل السافلين ساقطش کند

 اسطاسپايطه و تنها يك توجه الهي کافيست که بي سازد.خود را ساقط و نابود مي

کمين برآيد، در يطك لحظطه  گاه که اجل ازآن .بودن جهان را براي ما  ابت کند

اي از آن هطم ند و ذرهشطومي مانند گردي به هوا پاشيده ،هاي ماديدوختهتمام ان

شود. هرکس که در اين دنيا بيدارتر است، پر دردتطر اسطت. ايطن دستگيرمان نمي

هنگطام درد و بيمطاري از کردارهطاي  هاي انسان عاقل است که دريكي از ويژگي

راه حق و حقيقت خواهم  هاگر بهبودي يابم ب :گويدخود نادم گردد و با خود مي

رفت. پيامبران عظام، تفكيكي ميان دنيا و آخرت از حيث اينكه هر دو راه هطدف 

اميرالمؤمنين کسي را کطه دنيطا را مطورد تقبطيح قطرار داده  .دنبيننمي اندقرار گرفته

در آنچطه خداونطد بطه تطو داده اسطت »در قرآن آمده اسطت: کرد. بود، مالمت مي

. در 28«از دنيطا فرامطوش نكطن هطم و کطن و سطهم خطود راسراي آخرت را جستج

از ما نيست کسي که آخرت خود را براي دنيا »اصول کافي نيز چنين آمده است: 

البته آنچه که اهميت دارد اين اسطت کطه  «.و دنياي خود را براي آخرت رها کند

                                                           
نَ الدُّْنيَا وَ َأحْسِن كَمَا أَْحسَنَ اللَّهُ إَِليْكَ وَ لَا وَ اْبتَغِ فِيمَا ءَاَتئكَ اللَّهُ الدَّارَ االََْخِرَةَ وَ َلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِ» .73

 (22آيه ،)القصص«.تَبْغِ اْلفَسَادَ فىِ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ َلا يحَُِبُّ الُْمفْسِدِين

و به هر چيزى كه خدا به تو عطا كرده بكوش تا )ثواب و سعادت( دار آخرت تحصيل كنى و ليكن 

ذّات و نعم حالل( دنيا فراموش مكن و )تا توانى به خلق( نيكى كن چنان كه خدا ات را هم از )لبهره

به تو نيكويى و احسان كرده و هرگز در روى زمين فتنه و فساد برمينگيز، كه خدا مفسدان را ابدا 

 .دارددوست نمى
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بططه عنططوان   هططا و لذائططذ آن نبايسططتبططراي انسططان کامططل دنيططا و مزايططا و زيبايي

هاي قابل پرستش جلوه نمايد. بلكه آنها صرفاد بايطد وسطايل خطوبي بطراي موضوع

اگر مطا  .بياييم صورت و ظاهربيني را رها کنيم .باشندپيشبرد حيات تكاملي انسان 

تطوانيم هاي نفساني ازبين ببريم، مطيصورت و ظاهر سرکش را با تزکيه و رياضت

است. اگر خود ما هم نتوانسطتيم بطه ايطن  «وحدت»به گنجي نايل شويم که نام آن 

اختيطار اوسطت، آن خطدايي کطه  هطا درپايطان برسطيم، آن خطدايي کطه دلگنج بي

او هرکسطي را کطه  .راهنماي حقيقي آدميطان اسطت، او ايطن کطار را خواهطد کطرد

 ارشاد خواهد کرد.  ،حالت تسليمي واقعي پيدا کند

 اي دلم موالي او خود گدازد    هاي اوتو نگذاري عنايت ور 

خدا راضي و خدا از تو خشطنود اسطت  با آرامش در حالي که تو از ،اي نفس

م ست که درمقابطل زنطدان رحِطا طبيعت زندان بزرگي سوي خدا بازگرد. جهانِبه

سطيد کطه ر توان به اين ارزيطابيو درنتيجه مي استش نسبي زتا حدودي داراي ار

مسطائل معنطوي همطين  مطي تفحطص دربا ک .جهان اعلي داراي ارزش مطلق است

د بطه بارگطاه الهطي نطتواچگونه مطي ،توانيم ببينيم که همين جهان طبيعتجهان مي

 تبديل گردد.

. خداونططد توکططل يددرمقابططل قضططاي خداونططدي ماننططد مردگططان تسططليم باشطط

ترين چيزهاسطت. پطس از آنكطه کنندگان را دوست دارد، تسليم به خطدا محبطوب

اختيار ما بود را بجا آورديطم.  را انجام داديم و آنچه که در هاي خودتمام فعاليت
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بدون شك خداونطد  است. «توکل»اين معناي  و نتيجه کار را به خدا بايد بسپاريم

هستي که گستردانده است، منظطور و هطدفي دارد و نيطز بطدون  يهادربارة جريان

بر اين قوانين هستي صادر کطرده اسطت و  ترديد روي آن هدف و منظور، حكمي

طور دائم در حال نظارت و تسلط بر آن قوانين اسطت . ايطن حكطم بطر قطوانين و به

پطذير آن امكطاناز است که هيچ موجودي را تخلطف « قضاي الهي» روابط، همان

ست و محصول اين حكم که نقشطه بسطيار مطنظم و سيسطتماتيك جهطان خلقطت ين

و  (قضطا)يعني نسبت بطه حكطم و مشطيت خطدا  ؛طور خالصهاست . به« رقَدَ»است 

بطازو و اعططاي اعضطايي چطون دسطت و پطا و  . زورِ(قطدر)نسبت به خود في نفسه 

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 

 «قطدر»ايطن جهطان نقطش بسطت،  اي که با فعاليت ما درهرگونه حاد ه کرديم و يا

ر موکطول کنطيم، کارهطا را بطه قضطا و قطدَ شينيم ونگردد. پس، اينكه ما بايجاد مي

مقابطل پيشطگاه الهطي رکطورد و  خود مخالف قضا خواهد بطود. تسطليم محط  در

 :فرمايطد تنبلي نيست. بلكه تسليم واقعي همان کوشش و تالش است که خداونطد

مرگ واقعي سطپردن کالبطد مطادي  .«کوشش قرار دادم من خميرماية انسان را در»

ذوالجطالل اسطت. اگطر کطار را بطا  به خاك و بردن روح به مقام مالقطات خداونطدِ

 تر خواهد بود. محبت انجام دهيم پرمعناتر و به هدف جهان خلقت نزديك ةانگيز

 زندان و خود را وارهان حفره کن  زندانيان ما اين جهان زندان و
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ارزش ماديات به آن اندازه است که بتواند زنطدگي مطا را در ايطن دنيطا تطأمين 

دست احتيا  به سوي ديگطران دراز ننمطاييم و و نمايد تا به ديگران محتا  نباشيم 

گاه نيطز بطدانيم کطه ايطن احتياجات جامعه را به اندازه توانايي برطرف سازيم و آن

تطوانيم بينطدوزيم عبطارت اسطت از است و آنچه که ازمتاع دنيا مطيمال دنيا رفتني 

 گر کار و تالش و کوشش مطا درانتايج معنوي آن، نه متراکم ساختن طال و نقره. 

هطاي مطا را بطه نتيجطه خواهطد کوشطش ةراستاي خواستة خداوندي بوده باشد، هم

بنطدگانش  . با توجه به اين موضوع کطه خداونطد بطر اسطاس قضطاي الهطي ازدرسان

هطاي دنيطا کارهطا و فعاليت بعضطي از اينكطه در .خواسته که کار و کوشطش کننطد

تطوان بطه نداشطتن هطدف درسطت کطه شود ميباختگي ميآدمي دچار ضرر و مال

آمطده  بقطره ةسوردر همانا رضا و قرب خداوندي بوده باشد، مربوط ساخته شود. 

و نيكوکطار گشطت،  ديطآري کسي که از هر جهت تسيلم حكم خطدا گرد» است:

دنيطا و  مسلماد اجرش نزد خدا بزرگ خواهد بود و او را هيچ حطزن و انطدوهي در

و پروردگطار شطما فرمطوده مطرا از رو  » و همچنين فرموده: .«آخرت نخواهد بود

خلوص بخوانيد تا دعا  شما را اجابت کنم و آنهطايِ کطه از نيطايش و دعطا  در 

دوزخ وارد هزود  بطا ذلطت و خطوار  بطهپيشگاه ما اعراض و سرکشِ ميكننطد بط

شطما هرگطز بطه مقطام »آمطده اسطت کطه: آل عمطران سطورة  92و در آيطة « 21شوند

                                                           
 «.سََيدْخُُلونَ َجهَنَّمَ داخِرين عَنْ عِبادَتي أَسْتَِجبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني» .71

 (43)غافر،
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آنچطه دوسطت داريطد و  نيكوکاران و خادمان خدا نخواهيطد رسطيد مگطر آنكطه از

بسيار محبوب است در راه خدا انفاق کنيد و هرچه انفاق کنيد محققاد خطدا بطر آن 

زندگي دنيا جز متاعي »همان سوره فرموده است که:  105آيه و در « 22آگاه است

 .«23فريبنده نخواهد بود

 تا ببيني سرخ و سبز و زرد را   در درون خود بيفزا درد را

روي حقطايق ظطاهري برداشطته شطود، خطواهيم ديطد کطه اغلطب  ها ازاگر پرده

حضطرت  المطؤمنينامير زاايم. ما کنطده خودِ را اسير هستيمآنها  هايي که ما درچاه

اي پسططرحارث بططرادرت را » :نططد)ع( نقططل اسططت کططه بططه ابططن حططارث فرمودعلططي

مجطاور خانطه خطدا بطه عبطادت مشطغول اسطت.  مكطه در گويطد دربينم؟ او مينمي

خدمت اميرالمطؤمنين)ع( او پيش من. هنگامي که برادر بيايد حضرت فرمود: بگو 

و تط ةاي و خانوادگيري کردهاي دشمن خود، چرا گوشه: ندرسيد حضرت فرمود

حضرت فرمود: شطيطان بطر  .کنندکند؟ گفت: مردم اداره مياداره مي کسيچهرا 

کنند، فضيلتشان خيلي بطاالتر تو غلبه کرده است و کساني که عائله تو را اداره مي

پيامبر اسالم)ص( نقطل اسطت کطه  از .«کنيجايي است که تو مياز اين عبادت بي

چنان بكوش که گويي براي ابد زنطده خطواهي بطود و ي دنيايت آنبرا»: ند فرمود

                                                           
 (37عمران، )آل«.ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَِليمتُنِفقُواْ مِمَّا تحَُِبُّونَ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن شىَ لَن تَنَالُواْ الْبرََِّ حَتىَ» .77

تُوَفَّوْنَ ُأجُورَكُمْ يَوْمَ اْلقِيَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدِْخلَ الَْجنَّةَ فَقَدْ نَفْسٍ ذَائَقةُ المََْوْتِ وَ إِنَّمَا  كلُ» .73

 (125عمران، )آل«.فَازَ وَ مَا اْلحَيَوةُ الدُّنَْيا إِلَّا َمتَعُ اْلغُرُور
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انسطان داراي يطك  .«براي آخرتت نيز چنان بكوش که گويي فطردا خطواهي مطرد

ناخواه، آگاهانطه يطا ناخودآگطاه، آنهطا را زندگاني خواه ست که درا عده غرايزي

ططور دائطم بطهاين غرايز به منزلة موتور زندگاني او هستند کطه  .بايستي اشباع کند

کنند. از آن جهت که اين غرايطز شوند و شروع به فعاليت ميمي تجديد و تقويت

 توان گفطتوجه نميهيچهب بنابراينموتور و نيروي زندگي انساني هستند،  ةبه منزل

غرايطز انسطاني کطه منشطأ  تصور که اينبا پساين غرايز نمودهاي بدي هستند.  که

از بطين  ، مانع انسانيت انسان بوده و بايستي آنهطا راهستندهاي زندگي بروز فعاليت

نخواهطد بطود. آنچطه ضطرورت منططق و حكمطت الهطي نشطان  تصور درسطتي ،برد

ردنطد و بطه گ، آن است که اين غرايز بايسطتي بطا شخصطيت انسطاني مهطار دهدمي

بنطد و بطاري مطورد تعادل برسند. اگر اين غرايز بدون مهار شدن و بطا آزادي و بي

گيرد که غيطر از نفس اماره به خود مي ةنفس انساني قياف ،برداري قرار بگيرندبهره

« مطن انسطاني»وسطيله هحال اگر بط .هوي و هوس حقيقتي بر آن مطرح نخواهد بود

کننطد کطه در پيطدا ميرا عالي انساني نفسِ ةمحدود و مهار شوند، همين غرايز جنب

ايطن اسطت کطه  مطلطب ةبطود. خالصطآل بسيار مفيد خواهنطد تقويت زندگي ايده

و يكطي از  ندزيطادي نيسطت ،وجطود آمطدهيك از اجزاء و نيروهطاي انسطاني بطههيچ

غرايطز و  ترين وظايف آدمي ايجاد تعادل ميان ايطن اجطزاء وتترين و سخبزرگ

چطرا کطه همطه ايطن اجطزاء و  ؛ل نگه داشتن آنهطا اسطتدنيروهاي انساني و نيز متعا

از آن جهت که در انسان  .اندآفريده شدهانسان زندگي  در غرايز براي کار معيني

او را « الهي»عبارت ديگر جنبه يك نيروي بزرگ وجود دارد که جنبه انساني و به
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رهايي مطلق اين غرايز سازگار نيست، لذا بايستي ايطن غرايطز  با ودهد تشكيل مي

ايجاد تعطادل و  ها وحدود معقول و منطقي بكار برده شوند که اين محدوديت در

به جهت ارتبطاط  .نامندمي« جهاد با نفس»بيانات منابع اسالمي  کنترل کردن را در

هاي نفس هاي آنها و اشتباه ميان خواستهشديد غرايز با زندگاني و ظرافت فعاليت

نفطس  ، کطار بسطيار دشطواري خواهطد بطود.جهاد با نفس ،هاي شخصيتو خواسته

و آن را  دفعاليت کنطد و هرچقطدر کطه اططاعتش کنيطانساني هرچقدر که آزادانه 

هرگز سير نخواهطد شطد. زنطدگي يعنطي اينكطه آدمطي بطا اسطتفاده از  دييارضاء نما

خود جمال ابدي و سرمنشأ هستي را ببينطد و نسطبت بطه آن آگطاه  نيبديدگان دور

آل ايجطاد کنطد و شود و سپس بطه آن عشطق بطورزد و بطراي زنطدگاني خطود ايطده

سوره  38در آية مسير رسيدن به خانه دوست حرکت کند.  آگاهانه درعاشقانه و 

که گفتند خطداي مطا  آنان»بسيار زيبا و لطيف بيان شده است:  ،بلفصلت اين مط

فرشطتگان بطراي آنهطا  ،اهلل است و سپس روي اين گفتار خود اسطتقامت ورزيدنطد

شطما را بطه آن  .باشطيدننترسيد و انطدوهگين که گويند آنان مي هشوند و بنازل مي

اند: هرکس چيطزي را بطا پيامبر اکرم فرموده .«24ايدبهشت مژده باد که وعده شده

بزنطد و ايسطتادگي را جديت بجويد آن را پيدا خواهد کطرد و هطرکس کطه دري 

دليطل تكيطه کند باالخره به آن خانه وارد خواهد شطد. مطرد خداشطناس واقعطي بطه

                                                           

لَيْهِمُ الْمَلَئَكةُ أَلَّا تخَََافُواْ وَ لَا تحََْزَنُواْ وَ أَبْشِرُواْ بِالجََْنَّةِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ َربُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَقَمُواْ تََتنزَََّلُ عَ» 76.

 «.وَعدُونتُ الَّتىِ كُنتُمْ
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اي هيبتطي اسطت کطه همگطان درمقابطل او کردن وجطودي بطه خداونطد پطاك، دار

 کنند.احساس کوچكي مي

 

 

 

 

 

 

 هايي براي پااليش روحوشر
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 :ل شده استيچهار روش تشكاين  بدن، از خار  شدن از وارد شدن و دانشِ

 روش عاطفي -1

 روش صوتي -2

 «  براي هرکسي کلمه رمزي وجود دارد»روش رمزي  -3

 هايي که با استاد است. و روش -4

ت يمي. صطمدسطازيمي اندرك جهنم براي خودتط بهشت آرامشي است که از

سودمندي جطدا کطرد. در  ي را ازيبايتوان زآنجا که مي .ستيکه ترس ن ستآنجا

زي که وجود دارد تأ ير يزي که وجود ندارد بر آن چيشه آن چيزندگي انسان هم

مانطد. تنهطا نطده ماننطد سطفته مييآ محل وچك بيگذارد. گذشته مانند ادي مييز

 م.يد از آن درست استفاده کنيياين زمان حال است. بيم هميوجه نقدي که دار
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 :ديخود بپرس ها را ازالؤن سيد ايبشناس خواهيد خود را بهترمي اگر

 ؟ديحق دفاع کن د ازيت دارأا جريآ

 ؟ديها لبخند بزنسختي د دريتوانا مييآ

 ؟بگوييد «نه»طان يد به وسوسة شيتوانا مييآ

 ؛خطوب بطود» :شودچند جمله خالصه مي در رد، زندگي اويميوقتي انساني م

مطن، بطا چطه  . حطال پطس ازمطرگِ«خطودي بطوديا آدم بيانسان بزرگي بود  ؛بَد بود

 .داردي مهمط اريزنطدگيمان نقطش بسط دن دريشطيکننطد. انداد مييطمن  اي ازجمله

رفتارمططان هططم شخصططيتمان را  .دهططدمططان شططكل ميو رفتار دن بططه نگططرشيشططياند

الگطوي  ريطيگذارد. با تغمي زندگيمان ا ر نوبة خود بره شخصيتمان هم ب .سازدمي

د يطك مريطن حالت براي يم. بدتريم زندگيمان را دگرگون کنيتوانمان ميةانديش

 يدبخشطب يد،روح داشته باشد. ببخشطبي ري پرشور ولي دلي سرد ون است که سَيا

 را از شطمان درد است کطه يازارد. هميرا ب شمان بخشش يجايي که ا تا .يدببخش و

مادي  م به اموريتوانبه هنگام عبادت مي کند. اگرا آزاد مييتعلقات دن بند نفس و

م. هرچطه يمادي هم بطه خطدا فكطرکن م به هنگام انجام اموريتوانم پس مييکن فكر

درسطت همطان انطدك دانشطمان  آن است کطه از ولي بهتر ،است م بهتريبدان شتريب

م ي. گطاهي مطا حاضطردچشم نباشطي در معرضتا  ديساده باش ج ويم. گياستفاده کن

 دست بدهيم ولي به خودمان برسيم. ازا چيز رهمه
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ن هسطت کطه يطخطاطر امرگم امطوالم را ببخشطيد بطه بعد از :گويدکسي که مي

زمان زنده بودن  اگر يك خرما در خورد.مي ند مالش را کس ديگريتوانيد ببنمي

هطم زنطده  چطون اگطر بطاز د؛يطبدهمطرگ  خرماست که بعد از هزار از بهتر ديهبد

همطين کطه  فعطالد د،آينطده را تضطمين کنيط دتوانيط. وقتي که نمطيددادينمي دبودي

 .«آهسته ولطي پيوسطته»نه مثل خرگوش  ديپشت باش. مثل الكدي، داشته باشدداري

بعطد  دميطوه برسط يطدکن . صطبردچيزي به فصل خودش اتفاق بيفتط هرد که يذارگب

مناسططب، مطالعططه،  . غططذا خططوردن مناسططب، خطواب کططافي، کططاريططدبخور و يطدنبكَ

. دسطازميرا  اينهطا آدم «شبانه روز يك ساعت در» ذکر دادن به موسيقي، وگوش

 انتيهاگذشتهبه  . يك روزدي، حال را بسازاست بوده گذشتهکه  هچ ها هرگذشته

هطا سطختي ،در ايطن راهبود.  ه خواهدمسخر انتيبراکه بوده  زيچي ره و دخنديمي

 ك. همطه اول يطديوسط راه نااميد نشطو د وتا برسي دزياد است اما بايد مقاوم باشي

 زيپيدا کنند. دنيا مثطل آيينطه اسطت هرچيطرا  ناتا خودش دنهددست مي چيزي از

 ديد. داش را خواهينتيجه دبكنيه ککاري  هر و دبينيکه هست مي

تحقيطق  ديطوبر دداد وظيفطه داريط شطمااگر کسي خبري را به » آمده:قرآن  در

نطه  د،يوبايد مطمئن بشط انخودت «.که آيا درست هست يا نه دببيني انخودت و دکني

همطه  خواهد شد؟ هچ دنيادمي ،. اگر همه به همين يك آيه عمل کنندرکس ديگ

 وديگطر  يطا کطس انن کار منتهي به شادي حقيقي خودتطآ  واب د،نوشمحقق مي

گرفتطه  نظطر در انتطييعني شرايطي را کطه خطدا برا ؛. توکلودشخشنودي خدا مي

کطه  ههرچط از آن بعدو ، ديانجام بده، دبكني است که قراررا کاري  د.بفهمياست 
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توکطل  اوهطم بطه شما  و است خواسته وند. خداخواهد آمدد پيش هبخوا وندخدا

 و ديطدهانجطام  و درا شطروع کنيط تانبايد وظيفطهشما اول که  ديناولي بد دايکرده

آرزو آخطرين  . اميطد وديطيا سكوت کن دييا درست حرف بزن .دمنتظر باشي سپس

بهتطرين موقطع بطراي تربيطت  د.نطدارآدم برمطي سر که دست از ندسته ييهاچيزي

 در ايطن مطورد حطداقل، تظطاهر دشجاعي نيسطتي انسان ايام جواني است. اگر ،اراده

. ديطيا موضوع بحث را عوض کن ديناکنند يا نمغيبت مي ي که چند نفري. جاديکن

 يعنطي از ؛بلكطه شطكر «خدايا شطكرت» د:ييواين نيست که فقط بگبه کردن  شكر

نبايطد خطدا را  .دراه درست اسطتفاده کنيط در بخوبي واست داده  ه شمانعمتي که ب

ممكطن دانسطتيم آن  وقتي که به مشكلي برخورديم که حلِّ آن را غيطر و رها کرد

 ، ازدکنطشطب سطرفه مي و ودشطمي مطاريب فرزندتانموقع خدا را صدا کنيم. وقتي 

ين نطخطدا چرا يطز دراحطت بخوابيط دنيابتو شماکه  دهد را شفا که او ديخدا نخواه

 کودکتطانتطا  شفا دهطدرا  فرزندتانکه  ديبخواه او از د بلكهکننمي تانکاري براي

چطرا صطبح کطه  د،پرسطنميبطه شطوخي  حكيمطي . ازاننطه خودتط دبخواب ترراحت

يطك  هطم از چطرا همطه بطارود. مي طرف آن يكي از اين طرف و يكي از ودشمي

ند تعادل زمطين ويك طرف بر براي اينكه اگر همه از» :گويدميد. رونطرف نمي

کطه اگطر همطه  در آن اسطتاي نكته اما است . اين حرف خنده دار«خوردبهم مي

ططور دائطم بهشما  ؟آيديك راه را انتخاب کنند دنيا به چه صورتي درمي دنهبخوا

 .ديرودرنظر بيارا  او دحرف بزني ديهخواميزماني که  د.ياد خدا باشيبايد به
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يكي از مسائل مهم براي درك مطالب عرفطاني درسطت انديشطيدن اسطت کطه 

 «درست شنيدن درست ديدن و» رط دارد:ش اين خود دو

 

 تمرين براي درست ديدن
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هنگطام خطواب تمطام  درد. خاطر بسطپاريي را بهياشيا ديکنلحظه سعي در يك 

و هطا را ناتمطام دکّ ديطموقع پياده روي سطعي کن درد. تصاوير روزانه را مرور کني

. اينها بطه مطا ديادداشت کني روز آنها را در انتهاي و دبسپاريخاطر ترتيب آنها را به

د که هر چيزي را همان طوري که هست ببينيم و بر روي تصوّرات نکنکمك مي

ي که درجهت مراقبه نقش مهمط-ما را ةنيروي مشاهدو تكيه نكنيم  يخيال واهي و

 ها دقت کنيم کطه درسطت بشطنويم وتمرين پس ما بايد در .کندميتقويت  -اردد

 ببينيم تا درست داوري کنيم.

تمرين ديگري که الزم است، تمرکز حواس است که گطاهي رسطيدن بطه آن 

شطويم خوانيم يك دفعطه متوجطه ميبسيار مشكل است. ما معموالد وقتي کتاب مي

بطراي تمرکطز  اسطت؛ که يك صفحه خوانديم ولي حواسمان جاي ديگري بطوده

نوارهايي گطوش  د وهايي تماشا کنييلمف د؛بخوانيرا هايي حواس بهتر است کتاب

. اين تمرکز حواس در خواندن نماز اهميطت داريدکه به موضوع آنها عالقه  دکني

در  ديطهاهميطت بدکطه ويند. به هر چيطزي گمي «حضور قلب»به آن  دارد وار يبس

 ماند.مي انخاطرت

 «ديتفاوت نباشولي بي ديتعادل باش در»

کنند و آن وصطول بطه مقطامي اسطت کطه صحبت ميالمكان  عرفا از الزمان و

تطاريكي مخصوصطي عطارف را احاططه  .کننطدمكان نقش بازي نمي ديگر زمان و

اسطود اسطت کطه عرفطا بطه آن  از روشنايي است. اين همطان نطور کند که باالترمي
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ايطن هطم تشطبيه کطردن  ؛«خطدا نطور اسطت» :گوينطداند. همين کطه مطياشاره کرده

 شناسيم ولي از تشبيهات ديگر بهتر است. خداست به چيزي که ما مي

احاطه انسان بر خالق محال است. بهترين  ادراك نام موقوف به احاطه است و

 خويشتن شناسي است.  ،راه خداشناسي

مخلوقطات  به شگفتي آيات وو در ذات باري فكر نكنيد » :خداوند امر فرمود 

 . «مخلوق پي به عظمت خالق ببريد از و نماييد او توجه

 «زندگي يعني ؛دين»

دنبال تر است و بهعزيز وندخدا نزدي سکچه  ديببين يد،خدا را دوست دار راگ

. وقتطي کطاري نداريطد نگذاريطد فكرتطان بطه سطمت و اولياء انبياء مانند: د؛يبرو او

 خطود را در رهطا و جهطان را ،ان را ببنديطديتهاچشطم .چيزهاي پوچ کشطيده شطود

ايطن اسطت راهطي کطه بطا آن  .آرامطي دعطا بخوانيطدخدا احساس کنيد و به حضور

جطاي هبطرا  يکسطهيچ و يدخدا داشته باشطه کنيد. ايمان کامل بدرونتان را زيبا مي

 اناختيارتط درا همه وسايل رکه  ديبيند ميوقتي به خدا توجه کني يد.نده خدا قرار

شطما چطرا  خطودش اسطت وکه همه کاره  ويدخواهد بگفقط مي واست قرارداده 

 ؟دفهمينمي

خالفطي انجطام  کطار انيطا فاميلتط ان، همكارتانهمسرت رخدا واقعاد زيباست. اگ

. دن بدهطانششما خواهد به مي اي ره چيزکه خدا چ دببيني دکني دهد، بايد فكرمي
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 کطارههطيچشطما . يدنشطو مغطرور است؛ خواسته وند، خدادهنري داري يا حرفه راگ

اين موقطع بايطد  در .دتواند بگيرد ميهوقت بخوا هر .ستا . اينها هدية خداديهست

يطك  يطا يك صطدايي دبدي انجام دهي کار دخواستي زماني هر د کهبيفتان يادتبه 

د. راه شادي باشط عارف کسي است که سالك راه خدا و«. يدنكن» :التماسي گفت

 . براي توليطد شطادي بطراي دلودتا عارف ش دكنب کارهايي و ودبربه مكاني نبايد 

 ؛رويطدمكّطه ميبطه هفطتم  ششم و ةکه براي دفع شماطور مثال . بهيدمردم خر  کن

نيازمنطد  يهطاآدم دورجاي چرخيطدن دور خانطه خطدا بطه بطهنيسطت کطه  بهتطرآيا 

اينجا نيست. خدا همطه جطا  ست وانه کعبه اخ دروني گفته خدا سکچه  د؟بگردي

مريضي که به  فرمايد:مي وند. خداستنده هاي رسيدن به خدا هم زيادراه هست و

؛ رضطايت و کطرده اسطت دراز فقيري که دست به طرف تو مند است؛عيادت نياز

که هيچ کطاري  است ترين آلودگي اينبزرگ .دلجويي از آنها رضايت من است

 ياينهطا تطوفيق .دآيطدرد هبط انبايد دلتط است که نيازمند دديديا کسي ر راگ د.نكني

ن ادنبطال نطبطه هازبالطه اي را درون. اگر بچطهاست قرار گرفته شماکه سر راه است 

 .است ، اين توفيقدتحمل کني دنستياو نتو ديديد

 «نه خدا بگرداخ دور سپسخود را بگرد، اطراف اول »

قطرار  دسطت او اش نيكطي بخواهطد حاجطت مطردم را دروقتي خدا بطراي بنطده

ايطن تطا  را  انسان سالم ولي فقط انسان بيمار سر تندرستي تاجي است بردهد. مي

دنيطا کسطي  کطه در ديبدانو  دکه هستيد يباش يهمان و ديرا بشناس انبيند. خودتمي

www.takbook.com



                                                                         وقت طرب                                             002

، ولطي کسطي را مسطخره ديتفريح کن ،دييلطيفه بگو ،دينيست. شوخي کنشما مثل 

يطك  .ديطتلويزيون را خاموش کن و دي. موقع غذا خوردن آرامش داشته باشدينكن

عارف بايطد که گفته  چه کسي .تمام وقت خود نهايت لذت را ببرد عارف بايد از

 يكطيخدا بطه  .دياحساس کن انتمام لحظات زندگيت . عشق خدا را دردفقط بسوز

خطدا بخواهيطد تطا قطدرت درك  . ازددهطشعور مي فهم وديگري به و مال  پول و

 دلزومطي نطدار دچيزي بسطازي دخواهيمي راگ .بدهد کردن في  الهيش را به شما

 مطن نشطان دگويطد  هرجطا زيبطايي ديديط. خدا ميدديگري را خراب کني که چيز

هنرمنطد، اخطالق خطوب،  علم عالم، هنر .دست داد ها را نبايد ازاين فرصت است.

هطاي خداونطد بستن نعمت کارهب همة اينها جواب سالم خداوند هستند. فهميدن و

خواهطد شطيطان مطيکطه  دديديط اگر»يد: فرماقرآن مي . دراستجواب سالم خدا 

دهطد کطه اين معني را نمي ،اين جمله «.بسم اهلل گفتنِيد؛ به خدا پناه ببر دحمله کن

و بطه  ديطاد خطدا بيفتيطتطا بطه يطديعني تالش کن ود.شيطان بر و دييوبسم اهلل بگشما 

رسطيدگي هطاي غافطل داريطم بطه وضطع آدم خدا انتظار . ازيدببريپ اناشتباه خودت

مطا بطه وضطع  ددار هطم انتظطار وندولي خودمان از اين غافل هستيم که خدا فرمايد

ولطي  هنطدخواسطت کطه همطه زيطاد ميا کمكشان کنيم. جالب اينجا آنها برسيم و

يكي اينكه ازخطدا  ؛داريم و. همة ما دو راه پيش ردنهبخوارا ي ه چيزدانند چنمي

مطمطئن  دبينيطوقطت خطوابي مي يم. هروخدا نزديك شبهاينكه ديگر  يم ووش دور

تطان و کار از ديطنابد بود تعبيرش خوب راگ ؛پيغامي فرستاده انتيکه خدا برا يدباش
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 ايطدهبه کارهطا و فكرهطايي کطه کرد است تعبيرش بد راگاست؛  راضي تانفكر از

 .نبوده است آن در وندکه رضاي خداايد هکرده چکه  ديببين و ديبرگرد

ر يطد تغيهطکطه بخواا خداوند سرنوشت کسطي ر»فرمايند: مي )ع(حضرت علي

بخشطش  کطه از اسطت بدترين گناه ايطن» فرمايند:مي وند. خدا«دهدمي ري، تغيدهد

 حطاال و يدترسطيده بوديد مطيکه به دام مشكالت نيفتاد . تا زماني«دباشي خدا دور

اکنطون نوبطت اميطد اسطت. جطايي کطه زور  .اي داردترس چطه فايطدهايد هکه افتاد

تواند نقش آفريني کند. متّحطد بطودن بطراي هطدفي کند، لطافت مي تواند نابودمي

خاص به اين معني است که به هر کسي اجازه دهيم بطه روش خطودش بطه هطدف 

باشطند. خواهنطد بطا خطدا در ارتبطاط اين روش کساني است که مي نزديك شود و

ايطن جسطتجو  از اندر حالي کطه دلتط دبه جستجوي خداوند بروي توانيدنميهرگز 

 دکه دوست داري ديکن با ديگران طوري رفتار» مشوّش است. اولين قدم اين است

را  او ديطسطعي کن دناراحت شدي تان. حتي اگر از رفتار بد دوست«کنند رفتارشما با 

 .ددهيبا اين کار قلب خود را جال مي ؛دببخشي

. دزنطده نيسطتي ،دسروصطدا باشطاگر زيطاد بي .نقطة مقابل مرگ است ،زندگي

نفطر  تر شطدم. شطادي يطكيكدتر شدم به خود او نزهرچه به خلقت خدا نزديك

بدين معنا نيست که ديگطران بايطد غصطه بخورنطد. تنهطا عشطق بطه مطا تطوان گريطز 

. کطار خداونطد را تحسطين کنطدمي را به آزادي تبطديل تنها عشق بردگي. دهدمي
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خواهد. عشطق دادنطي ها چيز ديگري نميزيرا خداوند جز خوبي براي انسان ديکن

 عشق شريك شدني است.  نيست؛ گرفتنيو 

 ا. خداونددبا دنيا برقرار کني يترصميمانه ةبا اين کار رابطد و يهر روز دعا کن

مان اجطازه دهطيم ةما بايد به فرشت مرا ياري ده که کارهاي امروز من عبادت باشد.

دانطد بطا مطا اي کطه خطودش ميزمان که خودش مناسب ديد و با بهترين شطيوه هر

 دوجطوعلت بطه ديجاي لعنت کردن مشكالت در زندگي سعي کنصحبت کند. به

بطه و  دز ديگطران را بپذيريطآميبايد رفتار محبت شما. دآمدن مشكالت را پيدا کني

کمك کنند و نيروي پيش رفطتن دهنطد. از تنهطايي شما که به  دديگران اجازه دهي

دنبطال و بطه ديمعني ندارد، فروتني پيشه کن انديگر برايت، . اگر غروبدياحتراز کن

 شد. دبيشتر بهرمند خواهي د،تر باشيکه هر چه بخشنده ديبدان و ديعشق رو

بخشطيم. اگطر نسطبت بطه ديگطران کنيم خود را نيطز ميميهرگاه کسي را عفو 

 يمتطوانبطدين ترتيطب مطي .شودمي ترصبور باشيم، پذيرش خطاهاي خودمان ساده

کوشططم نُسططخة خطططا باشططيم. وقتطي آمططوختم روح خططود را آزاد کطنم، مي فطارغ از

 علطترونطد دو پرشكوه آفرينش را از ابتدا بخوانم. اگر کارهطا خطوب پطيش نمي

يراتطي يبه معرض امتحان گذاشته شده است و يا بايطد تغ شما يا طاقت: داردوجود 

توان گفت اگطر زنطدگي بطر وفطق مطراد شطما نوعي ميبه. دايجاد کني اندر راهترا 

ابزار مناسطبي را بطراي بهبطودي کطار خطود  شمان باشد که ينيست شايد دليل آن ا

 ايد. جستجو نكرده
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شطود. توافطق باشطد، خداونطد خشطنود مي در انبطا روياهايتط انوقتي که روحتط

عططالم  روز خورشططيد بططر تحططولي پيوسططته اسططت. هططر اطططراف مططا در در چيزهمططه

 اسطت از خطوانيم پطرمي تغييطربطي کند. آنچطه را کطه مطا تكطراري ونورافشاني مي

با تمطام روزهطاي ديگطر  روز کنيم که هراما درك نمي ،هاي نوها و طرحموقعيت

مطوهبتي الهطي اسطت کطه  ،واختي به اين دنيا تعلق نطدارد. اشطكتفاوت دارد. يكن

 زود هاگريطة بچطه .کند. گريه کردن بخشي از زندگي اسطتروح ما را پاکيزه مي

مثل  دتوانيبه همين صورت است اما فقط زماني که مي نيز شماشود براي تمام مي

را از دسطت  چيز خطود. آنهطا کطه همطهديطدست به اين کطار بزن د،ها گريه کنيبچه

توانند زندگي کنند زيرا بطراي آنهطا از آن لحظطه بطه بعطد زنطدگي اند بهتر ميداده

و از  ديطبا جسارت رفتار کن دايتواند بهتر شود. با راهي که در پيش گرفتهفقط مي

 نكوهش ديگران بيم به دل راه ندهيد . 

باقي صحرا هميشه صحرا  شوند وليجا ميهاي شني با وزش باد جابهتپه

 اين است افسانه عشق. ؛ماندمي

زن شطده توان با چشم يك مرد بدبخت نگاه کرد که قربطاني حُطدنيا را هم مي

توان با چشم يك مرد مطاجراجوي گطنج تماشطا کطرد. هطر يطك از هم مي است و

شناسطند. در ايطن دوره از زنطدگي را مي« حطديث خطويش»ها از آغاز جواني آدم

انسان از روياها و آرزوهايي که دوست دارد  .ني استانجام شد چيز روشن وهمه

در زندگي خودش انجام دهد، وحشطتي نطدارد. بطا گذشطت زمطان نيرويطي سطعي 

www.takbook.com



                                                                         وقت طرب                                             006

 هطااين .تغييطر دادن حطديث خطويش غيطر ممكطن اسطت :کند بطه آدمطي بگويطدمي

چگونه حديث خطويش که دهند ياد مي شماولي در واقع به  ،نيروهاي مانع هستند

 دهند.نها عواملي هستند که به عقل و ارادة تو نظم مي. ايدرا بسازي

 «زندگي مايل است که تو با حديث خويش زندگي کني»

توانطد کرد ولي فهميد که اگر بخواهد مطيميجوانكي به آزادي باد حسادت 

مگر خطود  ،شودچيز، مانع آزادي او نميکس و هيچمثل آن آزاد باشد چون هيچ

هاي سطبز، هطا، سطنجاقكهمچنطين جيرجيطرك .ندهست سها عالمت شاناو. پروانه

عالمطت هسطتند. همطه اينهطا  .هاي چهطار بطرگهاي خاکسطتري وشطبدرمارمولك

. اينكطه مطا لياقطت درك ددهطن ميابه ما نشا صورت ساده راه رخداوند هميشه به

کيسطت؟ مطن شطبيه ديگطر  نطداريم، تقصطير اکردن همين چيزهاي پيش پا افتاده ر

خواهطد و آرزو کطه دلطم مطيي حطوادث را ططور هسطتم، گطردش دنيطا ومردمان 

هطا دهنطد. خوابنتيجه مي افتند واتفاق مي نه آن طور که حقيقتاد ؛مبين، ميکنممي

تواننطد تعبيطرش زنطد، همطه مطيبيان خدا هستند، وقتي خدا از اين دنيطا حطرف مي

 راد آنطيطتواننمطي شما جزهکس بپردازد هيچمي شماکنند. ولي وقتي به بيان روح 

ر داشطتم کطه آن خطود و. وقتي که من براي اولين بار عشق را شطناختم تصطبفهميد

برگرداني است از همة آنچطه کطه و تنهايي کامل است ولي دريافتم که انعكاس به

کطل  د. زماني که به راستي با همة وجطود خطود، آرزويطي داشطتياستهآفريده شد

 .دبه آرزوي خود برسي ده بتوانيکند کنات به نحوي عمل ميئکا
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زنطدگي « حطديث خطويش»که بطا  آنهاييل )فرشته نگهبان( براي هميشه مُوَکِّ

آينطده مطبهم  کس ازهطيچ»فرمايطد: شطود. خداونطد ميمي شكلي ظطاهرکنند بهمي

فرمايد: . استاد مي«خواهد برسدآنچه که ميانساني قادر است به وحشت نكند. هر

که دارم همين لحظه اسطت و  چهکنم نه در آينده. پس آنمي گذشته زندگي نه در

 د،هطم ايطن را درك کنيط شطماهمين لحظطه بطراي مطن عطين زنطدگي اسطت. اگطر 

و شاکر از رحمت.  دفارغ از زحمت زنده هستي و شاد و دکه زنده هستي دفهميمي

ها ططول کنند، جنگ سالزماني که در يك جنگ هر دو طرف به خدا توکل مي

شود کطه انسطان . زيرا خداوند با هر دو طرف است. عشق هرگز مانع نميکشدمي

اگر چنين شد، بايد مطمطئن بطود کطه عشطق،  در جستجوي حديث خويش باشد و

 چون او واقف به اسطرار اسطت و يدعشق حقيقي نيست. به قلب خود گوش فرا ده

 مظهري از جان جهان است.

 گردد.او باز مينزد آيد و به از او مي

 «نَّا لِلَّهِ وَ ىِنَّا ىِلَيْهِ راجُِعونىِ»

اي اي بطه آفريطدهاز پديدهبا آن توانيم عشق نيرويي است که اگر بخواهيم مي

ديگر بدل شويم. وقتي که کسي يا چيطزي را دوسطت داريطم نيطازي بطراي درك 

گيطرد و بطه ات در درون خطود انسطان شطكل ميچطون همطة عينيّط ؛آن نيست تعل

تواند به باد بطدل شطود. واضطح بدين شكل است که انسان مي رسد وميمعنويات 

نظطر صطرف اناست که باد هم بايد بخواهد و کمكش کنطد. هرگطز از آرزوهايتط
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 تطوانعطالم عرفطان مي . از راه عشق وديها دقيق باشهميشه نسبت به عالمت د.ينكن

اي در جهطان ذره تطوان.عقطل نمي ولطي از راه علطم فلسطفه و ،بطردبه راز جهان پي

عرفطا هطر موجطودي را . نامند خالي باشدمي« عشق به حق»نيست که از آنچه عرفا 

ارزش است مگر آنكه شطما بطه آن بي دانند. زندگيمظهر اسمي از اسماء حق مي

چيطز مهطم واقعطا هيچ ؛چيز مهم نيسطتهيچ :گويدارزش دهيد. براي کسي که مي

کننطد ها به هرجايي که نگطاه ميچرا بعضينيست. اين براي من يك راز است که 

ها بر ديگران پوشيده اسطت. تطا ايطن حال آنكه اين زيبايي ؛بينندسحر مي زيبايي و

توانيطد تصطميم هطا لطذت بطرده باشطيد امطروز مطيلحظه هرچقدر هم کطه از زيبايي

امروز مهم »هر روز  امروز و .امروزمان انتخاب است .که بيشتر لذت ببريد بگيريد

هطم از يطك دانطه آغطاز  يك درخت هر چقدر هطم کطه بطزرگ باشطد بطاز«. ستا

 شود. ترين سفرها با اولين قدم شروع ميطوالني .شودمي

بيشتر امروز سطازندة فطرداي  تالشِ .است هرجا که هستيد همان جا نقطة آغاز

متفاوت شماست. اولين گام به سوي يك پيشطرفت گسطترده بطراي کسطب نتطايج 

هاي بيان ما در رابطه با خويشتن است. در مورد ناکامي نوع تفكر و مطلوب، تغيير

اينكطه  کطالم ةخود خيلي فكر نكنيد و دربارة آنها با کسطي حطرف نزنيطد. خالصط

سطالمتي را حطق  خود را سالمت تصور کنيطد و. سالمت داشته باشيد شاد و افكارِ

ماليم باشيد. از همين جا تر اينكه با خود همه مهم از. انساني و شايسته خود بدانيد

دوست بداريد و به خود تلقين کنيطد کطه حتطي تطا  ؛همين لحظه خود را بپذيريد و

انسطان  ،ايد. درداين لحظه از زندگي خود را به بهترين طريق ممكن زندگي کرده
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شود تطا بطه هطر چيطزي نگطاهي سبب مي ،دارد. دردمل و تغيير جهت وا ميأرا به ت

برخوردي احمقانطه  عاطفي نيز اگر با درد ،همانند درد جسماني ؛متفاوت بيندازيم

تطوانيم ها همچنان ادامه خواهند يافت. بهتطرين کطاري کطه مطيداشته باشيم، ضربه

براي فقرا بكنيم آن است که يكي از آنها نباشيم. هر کسي بايد بپذيرد کطه ارزش 

ان احسطاس کمك گرفتن را دارد. اين مهم است که خود را اليطق کمطك ديگطر

کنيد زيرا توانايي براي پذيرش کمك ديگران تعيطين کننطدة توانطايي شطما بطراي 

هستند کطه انتظطارش را  کسب  روت است. اغلب مردم تقريباد به همان اندازه شاد

قدرها هم تعيين کننده ندهد آدارند. در واقع آنچه که در زندگي براي ما رخ مي

ش ما نسبت بطه آن رخطداد اسطت کطه نقطش بلكه بيشتر نوع واکن ،شادي ما نيست

هاي تطازه فرصطت و ديگري موقعيت فالکت و تعيين کننده دارد. يكي بدبختي و

هططاي امططا حرف ،گيططريمهططا وتمجيططدها را ناشططنيده ميبينططد. اغلططب تعريططفرا مي

داريم. اگر اجازه بدهيد که يك تجربه يطا ها درذهن نگه ميناخوشايند را تا مدت

ذهن شما را به خود مشغول کند خود شما از عواقب آن رنطج يك حرف رکيك 

ير ذهطن خطود هسطتيد. الزمطة شطاد زيسطتن، سطيادتان باشد که شطما ا .خواهيد برد

ديگطري کثيفطي پنجطره  وست. يكي زيبايي منظره اها ها وخوبيجستجوي زيبايي

چيطز  ببينيطد و بطه چطهرا کنيطد چطه چيطز اين شما هستيد که انتخاب مي .بيندرا مي

 چيز بطه نفطع جسطم وخنطديم همطهوقتي کطه مي .بيانديشيد. خنده بهترين داروست

اتفطاق بيافتطد  Aخواهم من نميکه رود. اگربه ذهن خود بگوييم ذهن ما پيش مي

گونطه باشطد کطه مطن شويد. اما اگر نگطرش شطما اينکشيده مي Aطرف بازهم به
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 ،همين اندازه خوشطبخت باشطمبه منتواهم مي ماشينم را دوست دارم اما بدون آن

بايطد از آنچطه  .هر موقعي که دوست داريطد صطاحب آن باشطيد توانيد تاديگر مي

در حطال زنطدگي کنطيم. هرگطاه بطه توانطايي  اکنون در اختيار ماست لذت ببريم و

اند. براي موفقيت شك کرديد به موانعي فكر کنيد که ديگران به آن چيطره شطده

 مراتطب بيشطترهايمان بطهاز شكست .در رابطه است شماخداوند از طريق خطاها با 

از اينكطه »پرسيدند:  «توماس اديسون»گيريم. روزي از هايمان درس مياز پيروزي

اي چطه احساسطي هنطوز هطم المطا را نسطاخته ي واهبا شكسطت روبطرو شطد بارها

ام بلكه با موفقيت توانستم من هيچ وقت شكست نخورده» :اديسون گفت« داري؟

هطر  بياييد در .. خطاها واقعا اشتباه نيستند«نساختن الما را کشف کنم راه هزاران

وان بخشطي از فرآينطد عنطرا بطهآنهطا  و موردي انتظطار خططا از خطود داشطته باشطيم

جايي قرار دارد که قانون حيات او، تعيطين کطرده  يادگيري بپذيريم. هر انساني در

هايي که به شخصطيت خطود القطا کطرده او را بطه ايطن نقططه انديشه و افكار است و

بلكطه هرچطه  ،عنوان بخت وجطود نطدارددر زندگي انسان عاملي به .کشانده است

. برداشطت قانون کشطت و ؛«کارما: »طا بردار نيستقانوني است که خ ةهست نتيج

 ما انتقطاد خواهطد شطد و اگر دروغ بگوييم دروغ خواهيم شنيد. اگر انتقاد کنيم از

گونطه رفتطار همان شطماورزنطد. بطا اگر عشق بورزيم ديگران هطم بطه مطا عشطق مي

درو همططان را  دهرچططه بكاريطط د؛ايططبططا ديگطران رفتططار کرده شططماکططه  خواهطد شططد

دهيم به مطا آنچه ما به آن مي بسيار بيشتر از ،. عجيب اينجاست که طبيعتکنيدمي

اينكطه بطه کسطي  .دوست داشتن خططر کطردن اسطت گرداند. الزمة عشق وباز مي
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العطاده توانطد فوقبگوييم دوستت دارم ريسك بزرگي است، ولي پطاداش آن مطي

کند که چيز زماني تغيير ميهمه .شود که ما بهتر شويمباشد. اوضاع وقتي بهتر مي

 هميشطه سطردترين و .گونطه اسطتنه قبل از آن. زندگي اين ما تغيير کرده باشيم و

 مطا اگطر خطود را ازسطقوط و .ها درسطت قبطل از سطپيده اسطتترين لحظطهتاريك

قصد کمطك کطردن  شوند. اگرمي ها به زودي سرازيرنوميدي حفک کنيم پاداش

ديگطران را از آن  و ايطن شطانس را بطه آنهطا بطدهيم به ديگران را داريم پطس بايطد

 شود محروم نسازيم.رضايت خاطري که از کمك به ما حاصل مي

اسطت. معنطاي  تعهد نيست. عشق، قدرت و زودگذر عشق احساسي سطحي و

عشطق  .خواهطد بشطنودهايي باشطد کطه معشطوق نمطيتواند گفتن حرفمي  ،عشق

نيازمنطد شطهامتي « دوسطتت دارم»يا « مترسمي» شهامت است. گفتن کلماتي چون

مراتب بيش از آنچه کطه بطراي نفطوذ در ديگطران بطدان نيازمنطديم. همطان است به

عشطق را نطابود « ايطن کطار را بكطن تطا دوسطتت بطدارم» :گطوييمهايي که ميلحظه

وقطت مقطداري از چيز اسطت. عشق همه و اين؛ يعنيچيز ايم. عشق يعني همهکرده

، دليطلچيزهطاي بيشطتري را در مطورد خنديطدن بطي ا بگذرانيطد وهبچطه خود را بطا

ها بچه .بياموزيدآنها  تصورخالق از انعطاف، اعتماد، اراده و کنجكاوي، پذيرفتن

امططور را بططه حططال خططود  انططد. آسططوده باشططيد وبططراي آمططوزش بططه مططا آماده

. هطر آينطدمطي بطه وجطد خطود به ها خودبچه (.حرکت در مسير جريان)واگذاريد

فقطط در مشطغلة بطودن هسطتند. . آنهطا کنندتحليل نمي جهت تجزيه ورا بيچيزي 
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صخره، يك حفره روي زمين، يا  يك .ها کنجكاوندبچه .ها شيفتگاني ابديندبچه

هر چيزي يك تجربه مهيج  .شگفتي است يك موش براي کودك منشأ حيرت و

 براي مجذوب شدن است.

سطفيد همطه خطوب هسطتند. حتطي اهميطت  ه وغنطي، سطيا ها فقيطر واز ديد بچه

هوا شطكايت  وضع آب و کنيد يا نه؟ هيچ وقت هم ازدهند که شما حمّام مينمي

ند که براي سالمت بودن بايد با جريان رودخانه پيش رفطت. دانميکنند. آنها نمي

 ،چيطزي ابتطدا آن را درك کنيطد هر اگرمصمّم هستيد که قبل از استفاده کردن از

خواهيطد الگوهطاي رفتطاري خطوبي طورکلي اگر ميها انتظار بكشيد. بهتبايد مد

خواهيد تصور کنيد. بطه نوارهطاي احسطاس طور که ميداشته باشيد. زندگي را آن

برانگيططز گططوش دهيططد. وقططت خططود را بططا کسططاني کططه از آنهططا چيزهططاي تططازه يططاد 

وي کاغطذ گيريد بگذرانيطد. بهتطر اسطت الگوهطاي رفتطاري دلخطواه خطود را رمي

 يند.آصورت يك انتخاب آگاهانه دربنويسيد تا اين الگوها براي شما به

براي برنده شدن بايد حتما فطالن گردنبنطد » :گويدورزشكاري که به خود مي

 ؛به بردن نيسطت واقعاد بدون اينها قادر« را به گردن بياندازم يا فالن کفش را بپوشم

اين عقايد خرافاتي نيست بلكطه  دهد مسلماداما آنچه به او قدرت برنده شدن را مي

هرچه را که به آن فكطر  ربا است وذهن انسان شبيه يك آهن قدرت ذهن اوست.

ربطايي همان اصولي که در رابطه با خاصيت آهن کشد وطرف خود ميکند بهمي

کنطد. ان نيطز مصطداق پيطدا ميبر جهان ماده حاکم است عينطاد در مطورد ذهطن انسط
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 .نطدکنمي عبور مواد جامد ديگر چوب، آجر، فوالد و آساني ازاموا  راديويي به

حتطي قابليطت تبطديل بطه  وقتطي امطوا  فكطر .گونطه هسطتندايننيطز ارتعاشات فكر 

هاي اجسام جامد ا ر بگذارند. هستند، چرا نبايد بر مولكولا نوسانات باالتر را دار

هسطتند کطه جطاذب نطوعي  هاي مغناطيسطي خطود را دارااسات انرژياحس افكار و

استفاده  هاي تشكرآميزواژه باشند. مردم موفق هميشه ازانرژي با ماهيت مشابه مي

نشانة سطالمت  ،يك عمل ييد درستيأاند که تبردهکنند زيرا به اين واقعيت پيمي

 و تندرستي است. 

 ده به ازخفتگيکوشش بيهو  اين آشفتگي دوست دارد يار

 تا دم رفتن دمي غافل نباش             خراشمي تالش واندرين ره مي

 دل اي نشانيبي به نشانِ رومي خواهي که روي راه به سرمنزل او

 پندارد که برتطرمرد احمق همواره مي .فرزانة واقعي آن است که فروتن باشد 

خطود را انتخطاب  راه شمااما  ،شودها به يك جا ختم مي. تمام راهاستديگران  از

. دهطا قطدم بگذاريطکطه در تمطام راه ديط. سطعي نكنديططِي کن و آن را تا آخر ديکن

 .  دبينياست که آنها را مي که گويي اولين بار ديرا طوري ببين چيزهمه

 لباس هر تا شناسد شاه را در     اي خواهم که باشد شه شناسديده

 .دارنطدهمطة مطردم را بطه اوعرضطه مطيايمطان کامطل شطود علطم  اگرکسي در 

. بطا نوشطتن بطه خداونطد و ديگطران ديد باشطد بنويسطيخواههرچه که ميد و يبنويس
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دهد که به افكارمان سروسامان بطدهيم و نوشتن به ما امكان مي .شويمنزديك مي

«. قطدرت دارد ،کلمطه»اطرافمان اسطت بطا وضطوح بيشطتري ببينطيم.  را که در آنچه

م. آنان که پرهيزگار گوي، ميشناسممن اسرار را به کسي که مي» :گويدمي استاد

کنند، بنابراين کسطي کطه خود را مخفي مي غرور آيند، غالباَ خودبيني وبه نظر مي

 .  «بيشتر قبول دارم دداننقصش را مي

 «سعي کن هميشه خودت باشي»

خردمنطد  بدون عبادت وجود دارد اما عبادت بدون ايمان وجود ندارد. ايمانِ 

به مهارکردن آنها باشد. بهتطر اسطت در  اميالش قادر کشتنِ جايکسي است که به

ايطن درسطي اسطت کطه  هرکاري قيمتي دارد و وي چيز که هر دزندگي ياد بگيري

چيزي بر شطما  زماني که علت وجوديِ سعي دارند ياد بگيرند.ن جويندگان راستي

 آشكار شود آن زمان آن را با عالقه حفک خواهيد کرد. 

کامطل کطردن ذهنيطات اسطت تطا از طريطق  ،وظيفة ما بطراي شطناخت خداونطد 

هطاي بسياري از آنها هطم بطا واقعيتو عينيات به او برسيم. هر خواب تعبيري دارد 

ر راه آن، دهنطد و بطه تطالش دها بطه زنطدگي جطذابيت ميعيني همراهند. وسوسطه

هميشطه آنهطا را  شطد باشطيم و و آمد وقتي که با اشخاص معيني مستمراد در مفهوم.

، در ايطن ميبطداناي برسيم که آنها را جزئي از زنطدگي خطود مرحلهبعد به ببينيم و

چنان که آنها بدهند. حال اگر ما آن صورت آنها ميل دارند که زندگي ما را تغيير

، بطديهي اسطت کطه ميدارند رفتطار نكنط که آنها انتظارطور و آنخواهند نباشيم مي

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     115  

داننطد ديگطران چگونطه کننطد کطه ميکنند زيرا مردم فكر ميها بروز مينارضايتي

کس هرگز يطاد نگرفتطه اسطت کطه خطودش چگونطه بايطد ولي هيچ ،زندگي کنند

 در يك لحظه از حيطات خطود، مالكيطت و «.ترين فريب دنيابزرگ. »زندگي کند

زندگي  کنيم که سرنوشت برمي دهيم و تصورن زندگي خود را از دست ميفرما

 مسلط شده است.ما 

 ديپي ببرافكار اشخاص  رفتار عيني به روحيات و از حرکات و دتوانيمي شما

کطه شطخص در چطه فاصطله از  دبطا يطك نگطاه بفهميط و دضمير مردم را بخوانيط و

حقيقت نيسطت. بطه همطان يك  اوست جز حديث خويش است. جهان و آنچه در

کند، ما هم بايد وسايل الزم را براي آن فراهم صورتي که شانس به ما کمك مي

 کنيم.

 چيز ممكطن ووسطيله آن همطهدر جهان، بيان بدون کالمي وجطود دارد کطه بطه

 شود. اين بياني است مهم از هيجان روح، که براي رسيدن از عشطق ويم قابل فهم

قبطول  نعمتطي رحمطت الهطي اسطت و گيطرد. هطريشيفتگي و وارسطتگي کمطك م

د. کيميطاگري بطه مطا يطاد شطومي آن به لعنت و زحمطت تبديلنكردن آن موجب 

يعني صطعود ؛ به وااليي رسيد و خالص شد دهد که چگونه بايد تزکيه يافت ومي

(. حقيقطت)اي ديگر کطه خطواهيم بطود به مرحله (واقعيت) ؛اي که هستيممرحله از

همطة  شطود وکامطل مي کند وانتقال است که خود شخص تغيير مي در اين مرحلة

 کامل خواهند شد.  تغيير کرده وآن به تبعيت  ،پيرامونند  آنچه را که در
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اي افتد، ولي هر شخص در روي زمين، نقش عمطدهمهم نيست چه اتفاقي مي 

را  تتاري ) اطالع اسطت.خود از آن بي در ساخت تاريخ دنيايي دارد که معموالد

 د(.بسازي خود تاريني ديگر يد، سعي كنيدنكن تكرار

بدي و شرارت آن چيزي نيست که از راه دهان وارد جسم انسان شود، 

 .شودچيزي است که از آن راه خار  مي

دو در بهشت گناه کردند چه شد که  ابليس هر آدم و»عارفي پرسيدند:  از

بعد  شهوت بود و ازگناه آدم ». گفت: «يكي بخشيده و ديگري ملعون شد

تكبر بود که نزد خدا بخشش ناپذير  روي غرور و ولي گناه ابليس از ،پشيمان شد

 .«بود

خود برست به دوستي  که از او برست به آشنايي رسيد و کفر که از چه او

 .دوستي تا به دوست هزار وادي از هزار منزل و رسيد. از آشنايي به دوستي

که است خطاب به همة مردم اينجا  را بپرستيد. در: پروردگار فرمايدميخداوند 

: فرمايدمي جاي ديگر واسطة تربيت است. درهنعمت و ب ديدار عبادت ايشان بر

خطاب به خاّصة مردم است که عبادت ايشان بر ديدار اينجا  در ؛خدا را بپرستيد

 واسطة تربيت است.بي منعم و

آن را کططه نخططواهي  و جططويش روان اسططت الهططي آن را کططه بخططواهي آب در 

يطافتم، اکنطون کطه خطود را مي جسطتم والهي، روزگاري تو را مي .درمان استبي

 ريطا نباشطد و او شطك و الهطي، يقينطي ده کطه در .يطابمتو را مي جويمخود را مي
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. الهي دلي ده که شوق طاعت تو را افزون کنطد باشدضياء ن برق وعلمي ده که بي

 .عملي ده که در آن ريا نباشطد هوس نباشد و وي وعلمي ده که در آن آتش ه و

 .نبينطد عبوديطت تطو دلي ده که که جطز اي ده که ربوبيت تو را ببيند، والهي ديده

دار. خداونطد بطه  کيطد نفطس نگطاه همطه را از دار وشيطان نگه فكر الهي همه را از

ي، مطرا رسطيدن بطه آسطان پس از خوانند وها مرا ميسختي مردم در»محمد فرمود: 

قطدر برگيريطد کطه توانطايي دارايي جهطان آن از که به آنها بگو .کنندفراموش مي

مرتكب شويد کطه تحمّطل عطذاب آن را  قدرگناه آن تحمل آن را داشته باشيد. و

 «.آن را داشته باشيد قدر بخواهيد که توانايي شكرنعمت آن داشته باشيد. و

 خويشتنبايدياهوايدوستيارضاي   قبله ره توحيد نتوان رفت راست با دو

 بيمطاري را بطر درويشطي و مطن تطوانگري را بطر»به امطام حسطين گفطت:  ابوذر

او را چه جاي اختيطار  .ابوذر رحمت خدا بر»حضرت فرمود:  «.تندرستي برگزيدم

مطراد  خود چه کار؟ پيروز آن کسطي اسطت کطه اختيطار و با اختيار بنده را است و

 هرگطز از»فرمطود:  )ص(. خداوند بطه محمّطد«يارحق کنداخت خود را فداي مراد و

 .  «توبه را برخود واجب دان حال توبه کن و هر در خود راضي مباش و

 وز ديدة من بدين نهاني که تويي       اندر دل من بدين عياني که تويي

 من زارتر م ازگويو مينگرم ميهي به خود اخدايا، گ»: گويدمي پيرطريقت

  «.بزرگوارتر کيست؟ تو گويم ازو نگرم مي توه هي باکيست؟ گ
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کطه خطدا  يد، به دل اوليايش تقرّب جويدکه به خدا تقرّب بجويي دنتواستي اگر

گيطرد. عَجطب ايشطان ببينطد بطه دوسطتي مي هرکطه را در و دل ايشان اطالع کند بر

سطت کطه بطراي ا ، عجب آندجوانمردي کني و دبرگشايي نيست که براي خود در

کنطي تطا چطرا هجطرت نمي»گفطت:  زيد را ديد و. مردي بايَددري بگشاييديگري 

«. بطه وي مشطغولمو دوستم مقيم اسطت »زيد گفت: بايَ «مردمان را فايدت رساني؟

 دريا باش تطا هرگطز». بايزيد گفت: «جا بماند بگندد آب که يك»آن مرد گفت: 

ولطي  .حطق رسطندگاه به ها نگرند، آنها وآيتنخست درصنعت ،مؤمنان .نگندي

مطرد خطوش بخطت مطردي  «.بعد به آيات باز نگرند عارفان نخست به حق رسند و

گويطد: طور کطه اسطتاد مطيبجويد همطاندر خود  است که خدا را در خود ببيند و

شود چون ايطن دانطه هطم بيطانگر خوشبختي حتي در يك دانه صحرا هم ديده مي»

هططا سططال وقططت ليططونيش آن مکائنططات بططراي پيططداي اي از آفططرينش اسططت ولحظططه

 .  «اندگذاشته

 

 عبداهلل بن سينا نظرراتب دريافت عرفاني از م

شطود کطه همطان ناميطده مي «اراده»اولين درجه حرکت عرفا همطان اسطت کطه 

نفطس درعمطق اراده  .مقطام معرفطت الهطي اسطت  به رسيدن رايخواستن شخص ب

 ايطن .قلب بايد وجطود داشطته باشطد انساني بايد شكل بگيرد و يقين صددرصد در

وجه نبايد از روي تقليد و مسائل جطانبي ديگطر  چهمان ايمان خواهد بود که به هي
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باشد که در آن صورت آدمي نخواهد توانسطت ايطن راه ططوالني و بطا عظمطت را 

 سپري کند. 

را در خطود احسطاس  «تزکيطه روح»براي وصول به اين هدف احتيا  بطه دوم: 

 نماييم که اين تزکيه و رياضت نفساني سه نتيجه مهم دربردارد: مي

 فضاي روح.  خداي جليل و عظيم از الف: دورکردن هر آنچه جز

نفس مطمئنه، تا با اين کار بتوانيم تمطام قطواي  ب: تسليم ساختن نفس اماره بر

 حق متمرکز نماييم.  هاي رواني خود را درتوهّم و ساير فعاليتتخيل و 

  : ظريف ساختن درون براي آگاهي و شعور بيشتر. 

گطاهي از حطدي رسطيد کطه گطاهنفطس بطه ةحق و تزکي ةهنگامي که ارادسوم: 

 رسيده است.  «اوقات» ةمرحله تابش نور حق براي او لذتي دست داد ب

شود و ايطن بيشتر مي تحال است که موجب لذتكرار و استمرار اين چهارم: 

 کند. استمرار رياضت و تزکيه نفس پيشرفت مي ةمرحله درنتيج

کنطد کطه ديگطر بطراي سپس اين حال آن اندازه دوام و استمرار پيدا ميپنجم: 

شطود و بطه ايطن هات خاص نميبخش احتياجي به توجّنمودار شدن آن حال لذت

د. يطتوان به جانب قدس الهطي گرايهاي متفرقه هم ميانگيزهرسيم که از نتيجه مي

بينيم و حطداقل مطي اشياء ةهم و عال را در تدريج و با پيشرفت اين حال حق جلّبه

 توانيم حضور حق تعالي را و آن لذت الهي را درك کنيم. روزي پنج بار مي
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او  حطال در ةهاي ايجاد کننده يا نابود کننطدفوق هنوز انگيزه ةمرحل درششم: 

او بگيطرد و آرامطش او  تواند حطال را ازبخشد و هريك به نوبت خود ميتأ ير مي

کطه رياضطت بيشطتر  هم بزند و يا اينكه آن حال را ايجاد نمايد. ولي هنگاميه را ب

اي بطه مرحلطه ،دسطت داده هاي حالت موقطت بطودن را ازطول بكشد ديگر انگيزه

هاي زودگطذر و نطاچيز بطه شطود و بارقطهيل ميتبد «آرامش»رسد که اوقات به مي

گويي  .دهدشود و معرفت  ابتي در او دست ميهاي آشكاري تبديل ميروشنايي

ايطن و مند گشته است. هنگامي که اين آرامطش يك صحبت دائمي با حق بهره از

به پايين نزول کنطد حالطت  وشود، مانند اينكه از روح عالي رتوجه از او گرفته مي

 دهد. و تحير به او دست مي تأسف

بطراي خطويش آشطكار نشطده بطود. اکنطون « خطود»تا مرحله فوق کامالد هفتم: 

بطر خطويش تقليطل « خود»خوردن در اين مرحله از عرفان، ظهور تدريج با غوطهبه

ب کطرده يطظاهري طبيعت، روح خود را غا ةاو در حالي که از صحن .کندپيدا مي

 رسد.و در حالي که کوچ کرده ايستاده به نظر ميبيند است، خود را حاضر مي

گاهي باالتر رفته و اين حالطت را مرحله ديگر از حال اوقات گهدر اين  هشتم:

اختيطار او  يعني تمطاس مسطتقيم بطا نطور حطق در ؛يابدهر وقت بخواهد در خود مي

 گيرد. قرار مي

تعالي اسطت  گردد و فقط نظرش به جانب حقب مييتدريج از خود غابهنهم: 

، نه از آن جهطت کطه خطود موجطود اگر گاهي بخود بنگرد و بخود متوجه شود و
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راه و مشطغول سطلوك  است و داراي موجوديتي است، بلكه از آن جهطت کطه در

اگر به اين مرحله برسد، شايسته وصطول بطه حطق خواهطد  .يابداست خود را درمي

« مقطام»است که از نظر عرفان  ترين مرحلهعالي،مرحلهاين توان گفت که مي .بود

 شود.ناميده مي
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 فصل پنجم: 

 عرفان
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 تعري  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.

زيطرا عرفطا در تعريطف عرفطان و مسطائل  ،تعاريف عرفا نيز از عرفان متعطدد اسطت

فقر، اخالص و رضا، در مطواردي  محبت،، عشق فنا، مربوط به آن همانند توحيد،

بر ذم  طلبان،ال در برابر جاهطور مثبه ؛اندموقعيت خاص مخاطب را در نظر گرفته

حسطي  بر ذم مال. گاه با اسيران لذايطذ اند و در برابر مال دوستان،جاه تأکيد کرده

ممكطن اسطت  بنابراين .و نفساني اند و زماني با گرفتاران عاليق خياليسخن داشته

اساس موقعيطت در مواردي بر گوناگوني داشته باشند. سخناندر پاسخ يك سؤال 

سطخنان مقطام رضطا فطرق خواهطد  اند کطه طبعطاو سلوکي خود سخن گفتهمعرفتي 

گويطد کطه در حطال صطحو انكطار داشت. حتي يك نفر در حال سطكر چيطزي مي

 کند.مي

 : به شرح زير است هايي از اين تعاريفنمونه

مردماني که خداي را بر همطه چيطز :»گويد ذوالنون مصري دربارة صوفيان مي

 .«ن را بر همه بگزيندبگزينند و خداي، ايشا
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تصططوف صططافي کططردن دل اسططت از مراجعططت خلقططت و » گويططد:و جنيططد مي

مفارقت از اخالق طبيعت و فرو ميراندن صطفات بشطريت و دور بطودن از دواعطي 

کطار نفساني و فرود آمدن بر صفات روحاني و بلنطد شطدن بطه علطوم حقيقطي و بطه

جطاي هبطه همطة امطت و وفطا بطو خيرخطواهي  تر است الطي اببطدداشتن آنچه اولي

 .«آوردن بر حقيقت و متابعت پيغمبر کردن در شريعت

صوفي آن باشد که دايم سطعي کنطد در تزکيطة نفطس و » گويد:سهروردي مي

 .«تصفية دل و تجلة روح

االشطارات »ابن سينا به عنوان يك فيلسوف مشايي، در نمط نهم ا ر معطروفش 

 و تطرك و العرفان مبتدي من تفريق»گويد: در مورد عرفان چنين مي« التنبيهات و

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

آغطاز  مشطغولياتبه اين معني که عرفان با جدا سازي ذات از  «. م وقوف الواحد،

بطا دسطت شسطتن از خطويش و  ماسطوي، ادامطه يافتطه شده و با دسطت افشطاندن بطه

و فنا کردن خويش و رسيدن به مقام جمع کطه جمطع صطفات حطق سرانجام با فدا 

است براي ذاتي که با صدق ارادت همراه پيش رفتطه آنگطاه بطا تخلّطق بطه اخطالق 

 رسد.به کمال مي« وقوف»ربوبي، رسيدن به حقيقت واحد و سپس با 

در اين مرحله همه اوست و غير او نيست... نه » گويد:خواجه نصير طوسي مي

موصوفي، نه سالكي نه مسلوکي، نه عارفي نه معروفي و اين است مقام واصفي نه 

 .«وقوف بر آستان حق
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علم به حضرت حق سبحان از حيث اسماء و صفات و از:  عرفان عبارت است

مظاهرش و علم به احوال مبدأ و معاد و به حقايق عالم و چگطونگي بازگشطت آن 

الي است و معرفطت طريطق حقايق به حقيقت واحدي که همان ذات احدي حق تع

گناهاي جزئيت و پيوسطتن بطه مبطدأ تنسلوك و مجاهده براي رها ساختن نفس از 

 ت.خويش و اتصاف وي به نعمت اطالق و کليّ

که چنانكه گذشت ناشي از اخطتالف  اي دارندها با هم فرق و فاصلهاين نمونه

بطه ادوار  نيطز مربطوط مقام گويندگان يطا جوينطدگان ايطن معطارف بطوده و حال و

 سير تكاملي آن است. مختلف عرفان و
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 عملي و نظري از نظر استاد مرتضي مطهريعرفان 

 عرفان عملي .1

يكِ از علومِ که در دامن فرهنگ اسالمِ زاده شد و رشد و تكامل پيدا 

دستگاه علمِ و فرهنگِ دارا  دو عنوان يك عرفان به علم عرفان است. ،کرد

بخش است: بخش عملِ و بخش نظر . بخش عملِ عبارت است از آن قسمت 

کند و توضيح که روابط و وظايف انسان با خودش و با جهان و با خدا بيان مِ

عملِ است با « علم»يعنِ يك  ؛دهد. عرفان در اين بخش مانند اخالق استمِ

ناميده « سير و سلوك»اين بخش از عرفان علم  شود.تفاوتِ که بعدا بيان مِ

برا  اينكه به « سالك»شود که شود. در اين بخش از عرفان توضيح داده مِمِ

برسد از کجا بايد آغاز کند و چه « توحيد»يعنِ  ؛انسانيت محكم و استوار ةقل

  او ترتيب طِ کند و در منازل بين راه چه احوالِ برامنازل و مراحلِ را بايد به

شود. و البته همه اين منازل و مراحل بايد دهد و چه وارداتِ بر او وارد مِرخ مِ

يك انسان کامل و پخته که قبال اين راه را طِ کرده و از  با اشراف و مراقبت

راه  ةها آگاه است صورت گيرد و اگر همت انسان کاملِ بدرقرسم و راه منزل

« نوسفران»همراه  الزم استن کاملِ که نباشد خطر گمراهِ است. عرفا از انسا

 :کنندتعبير مِ« خضر»و گاهِ به « طاير قدسِ»باشد گاهِ به 

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم    کن ا  طاير قدس همتم بدرقه راه
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 بترس از خطر گمراهِ ظلمات است     خضر مكنهمرهِمرحله بِاين ترك

رود و شمار مِانسانيت به محكم و استوار ةتوحيد که از نظر عارف، قل هالبت   

آخرين مقصد سير و سلوك عارف است، با توحيد مردم عامِ و حتِ با توحيد 

يعنِ اينكه واجب الوجود يكِ است نه بيشتر، از زمين تا آسمان  ؛فيلسوف

جز  .است موجود حقيقِ منحصر به خدا اينكه متفاوت است. توحيد عارف يعنِ

جز خدا هيچ »يعنِ  ؛توحيد عارف«. بود»است نه  «نمود»خدا هر چه هست 

. اين نبينيجز خدا هيچ  اي کههطِ طريق کردن و رسيدن به مرحل و« نيست

کنند و احيانا آن را کفر و الحاد مرحله از توحيد را مخالفان عرفا تاييد نمِ

همين است و ساير مراتب توحيد ولِ عرفا معتقدند که توحيد حقيقِ  ،خوانندمِ

نظر عرفا رسيدن به اين مرحله کار عقل و انديشه  خالِ از شرك نيست. از

نيست، کار دل و مجاهده و سير و سلوك و تصفيه و تهذيب نفس است. به هر 

از اين نظر مانند علم اخالق  .حال اين بخش از عرفان، بخش عملِ عرفان است

با اين تفاوت که اوال عرفان  ؛کندبحث مِ «اچه بايد کرده» ةاست که دربار

کند و عمده نظرش درباره روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث مِ

ها  اخالقِ ضرورتِ روابط انسان با خدا است و حال آنكه همه سيستم ةدربار

ها  اخالقِ روابط انسان با خدا بحث کنند، فقط سيستم ةبينند که دربارنمِ

 انيا سير و سلوك  ؛دهنداين جهت را مورد عنايت و توجه قرار مِمذهبِ 

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 

ظر عارف واقعا و که به ترتيب سالك بايد طِ کند تا به سرمنزل نهايِ برسد. از ن

وجود دارد و آن صراط را بايد « صراط»بدون هيچ شائبه مجاز، برا  انسان 

بپيمايد و مرحله به مرحله و منزل به منزل طِ نمايد و رسيدن به منزل بعد  بدون 

از نظر عارف روح بشر مانند  بنابراينکردن از منزل قبلِ ناممكن است.  ذرگ

مالش در نمو و رشد  است که طبق نظام يك گياه و يا يك کودك است و ک

مخصوص بايد صورت گيرد. ولِ در اخالق صرفا سخن از يك سلسله فضائل 

راستِ، درستِ، عدالت، عفت، احسان، انصاف، ايثار و غيره که  :است از قبيل

ا  روح بايد به آنها مزين و متجلِ گردد. از نظر اخالق، روح انسان مانند خانه

ها مزين گردد بدون اينكه ها و نقاشيك سلسله زيورها و زينتاست که بايد با ي

طور مثال از ترتيبِ در کار باشد که از کجا آغاز شود و به کجا انتها يابد؟ به

سقف شروع شود يا از ديوارها و از کدام ديوار؟ از باال  ديوار يا از پايين؟ در 

ح به صورت اصطالشود اما بهعرفان برعكس، عناصر اخالقِ مطرح مِ

يعنِ متحرك و پويا.  الثا عناصر روحِ و اخالقِ محدود است به ؛ ديالتيكِ

انِ بسِ فشناسد، اما عناصر روحِ عرغالباَ آنها را مِ معانِ و مفاهيمِ که

تر است. در سير و سلوك عرفانِ از يك سلسله احوال و تر و گستردهوسيع

مجاهدات و  بيندر « سالك راه»رود که منحصرا به يك واردات قلبِ سخن مِ

خبرند. بخش دهد و مردم ديگر از اين احوال و واردات بِها دست مِطِ طريق

 و انسان. يعنِ تفسير خدا و جهان ؛ديگر عرفان مربوط است به تفسير هستِ
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خواهد هستِ را تفسير نمايد، عرفان در اين بخش مانند فلسفه است و مِ

خواهد انسان را تغيير دهد برخالف بخش اول که مانند اخالق است و مِ

هايِ داشت، در اين بخش با فلسفه همچنانكه در بخش اول، با اخالق تفاوت

 يم داد.هايِ دارد. در درس بعد اين مطلب را توضيح خواهتفاوت

سلوك انسطان يطا  و سير عرفان عملي عبارت است ازگيريم که پس نتيجه مي

مقامطات  به عبطارت ديگطر بيطان حطاالت و .سلوك انسان به سوي خدا و بيان سير

-نامنطد مي «يقظطه»کطه عرفطا آن را  منزلطيسوي حق که از اولين انسان در سير به

هطر  که وصول به حق اسطت و شود تا آخرين منزلشروع مي -يعني منزل بيداري

ا وصطول بطه حطق حاصطل تتوحيد حقيقي  .اندرا تعبير به توحيد کردهيك از آنها 

 داند.شود. يعني توحيدهاي قبل از اين مرحله را عارف توحيد واقعي نمينمي

 

 :عرفان نظر  .2

يعنِ عرفان نظطر  بپطردازيم. عرفطان  ؛اکنون بايد به توضيح بخش دوم عرفان

نمايطد. خطدا و جهطان و انسطان بحطث مطِ ةپردازد، دربارنظر  به تفسير هستِ مِ

عرفان در اين بخش خود مانند فلسفه الهطِ اسطت کطه در مقطام تفسطير و توضطيح 

کطه فلسطفه الهطِ بطرا  خطود موضطوع و مسطائل و مبطاد   هستِ است و همچنان

لسفه در داليل خود تنهطا بطه مبطاد  و اصطول عقلطِ تكيطه نمايد. البته فمعرفِ مِ

دهطد کند و عرفان مباد  و اصول به اصطالح کشفِ را مايه استدالل قرار مطِمِ
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دهد. داليطل عقلطِ فلسطفِ ماننطد مططالبِ و آنگاه آنها را با زبان عقل توضيح مِ

لطِ داليطل است که به زبانِ نوشته شده باشد و با همان زبان اصلِ مطالعه شود، و

يعنِ عارف الاقطل  ؛عرفانِ مانند مطالبِ است که از زبان ديگر ترجمه شده باشد

اسطت  به ادعا  خودش آنچه را که با ديده دل و با تمام وجود خود شهود کطرده

بينطِ دهد. تفسير عرفان از هستِ و به عبارت ديگر جهطانبا زبان عقل توضيح مِ

ها  عميقِ دارد. از نظطر فيلسطوف ِ تفاوتعرفانِ هستِ، با تفسير فلسفه از هست

اينكه خدا واجب الوجود و قطائم  مگرالهِ، هم خدا و هم غير خدا اصالت دارد ، 

بالذات و غير خدا ممكن الوجود و قائم بالغير و معلول واجب الوجود است. ولطِ 

عنوان اشيايِ که در برابر خطدا قطرار گرفتطه باشطند، هطر از نظر عارف، غير خدا به

چند معلول او باشند، وجود ندارد، بلكه وجود خداوند همه اشياء را در بطر گرفتطه 

، نطه هسطتند ون و تجليطات خداونطدئيعنِ همه اشياء، اسطماء و صطفات و شط ؛است

امططور  در برابططر او. نططوع بيططنش فيلسططوف بططا عططارف متفططاوت اسططت. فيلسططوف 

نسطبتا جطامع و  و حخواهد تصطوير  صطحييعنِ مِ ؛خواهد جهان را فهم کندمِ

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 تعريطف  بنطابرايندر وجود او وجود عقالنِ بيابطد و او جهطانِ شطود عقالنطِ. 

يعنطِ  ؛«ان عالما عقليا مضاهيا للعطالم العينطِاالنس ةصيرور»است:  فلسفه گفته شده

فيلسوفِ عبارت است از اينكه انسان جهانِ شود عقلطِ شطبيه جهطان عينطِ. ولطِ 

خواهد به کنه و حقيقت هسطتِ کطه عارف به عقل و فهم کار  ندارد، عارف مِ
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خدا است برسد و متصل گردد و آن را شهود نمايد. از نظر عارف کمال انسان به 

ست که صرفا در ذهن خود تصوير  از هسطتِ داشطته باشطد، بلكطه بطه ايطن اين ني

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 

ابطزار کطار عطارف،  گردد. ابزار کار فيلسوف، عقل و منطق و استدالل است، ولِ

نتيجطه  . پطسدل و مجاهده و تصفيه و تهذيب و حرکت و تكطاپو در بطاطن اسطت

يعنطي آن نظطري کطه  .بينش عرفطاني وبيني عرفان نظري يعني جهانگيريم که مي

نظطر هطر فيلسطوفي  ازططور مسطلم هکطه بط عرفان دربارة جهان هستي دارد عارف و

صطورت فلسطفه عرفطان را بطهکطه  کسي متفاوت است تا چه رسد به غير فيلسوف.

  .است پدر عرفان نظري اسالمياو  بود.درآورد مُحي الدّين عربي 

ديگطران باشطد بطه وصطال  دنبال عيب گرفتن از کسي که عيب ديگران ببيند و

شطتري خواهنطد يتطأ ير ب شطماهاي عبادت دبشناسي نخواهد رسيد. اگر خدا را بيشتر

 ونطدبراي رسيدن بطه محبطت خدا .خواهد رفت رباالت شما درجة معنويت داشت و

هفت مرحله را بايد طي کرد. خداوند همطواره انسطان را در راه سطلوك آزمطايش 

حتي در ايطن  و ديتعلقات دنيوي دست بكش کند. براي رسيدن به کمال بايد ازمي

   .دفدا کني دبايد بتواني راه جان خود را نيز

توانطد وجطود کس جز ذات خودش نمطيچرا که هيچ ،فنا في اهلل عرفان؛ يعني

ست که انسان از علوم محدود نسطبي پطا فراتطر ا ايمرحله« مقام»او را درك کند. 
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تواند زمان، مكان و فضا را درهم بپيچد و در اين مرحلطه اسطت کطه گذاشته و مي

 انساني ةاين است همان مطلق که نفوس عالي گردد ومعرفت انساني همه جانبه مي

ايطن جهطان  . هنگامي کطه انسطان دراندجستجوي آن بوده از آغاز تمدن و علم در

تطدريج اسطتعداد پطذيرش شطعاع الهطي را پيطدا طبيعت به اين موجوديت رسيد، بطه

سطوي کمطال الهطي تابطد و بطهکند. شعاعي از نور خداوندي به روح انساني ميمي

عقطل و وجطدان تكامطل وسطيله دو نيطروي ههرچه که انسطان بط. کندريكش ميحت

همان شطعاع  ست که دراآنجا  .گرددتر ميتر باشد، به آن شعاع الهي نزديكيافته

)ع( امام حسين پيوندد. گردد و نفس انساني به روح ملكوتي ميالهي مستغرق مي

تر از آن خداونطدا، رضطاي تطو پطاکيزه»: فرماينطدنيازي چنين ميوصف اين بي در

و براي آن، وجود داشته باشد، کجا رسد که علت رضاي ت خودِ است که علتي از

نيازي که سطودي چنان بيذات خويش آن خداوندا، تو در .تو را من فراهم بياورم

، بطه تطو عتوانم علت وصول نفطرسد. چگونه من ميخويشتن نميه از ذات خود، ب

خطود. کوشطش  جطاي چيطز در دادن هر ست از قرارا عبارت ؛عدالت«. بوده باشم

دون معرفت مانند گام برداشتن بدون بينايي اسطت و معرفطت بطدون عمطل ماننطد ب

 انسان بيناي بدون پا است.

 ،او هرچه که هسطتاز وجود منحصر واحد است و او خداست و غير  حقيقتِ

 درو  ذات حق که ذات بسيط الحقيقه است، همة اشياء اسطت. نمود و ظهور است

 عكطس او آيينه ببينيطد در اگر شما کسي رايك از اشياء هم نيست.  حال هيچعين

بينيم ظهطور اسطت. اشيايي که ما مي طورهمين خودش اصل است و است و ظهور
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هطيچ نسطبت  آيا ما جلوة خداوند هستيم يا او خود جلوة خويش است و ما را با او

داد کططه ديگططر موجططودات را نططداد و آن  ايهخداونططد انسططان را درجطط نيسططت؟

که روحي ويژه در آدميطان  توان با عقل سنجيدو آن را نمي اش استخداگونگي

 ميطزان پطاکي وآخطرت بطه انسطاني جلطوة خداونطد نيسطت. آدميطان در هر است و

هستند. ما بطه  وجود خداوند شوند که جزئي ازسالمتي خود به خداوند متصل مي

 برگرديم.  روي آمديم تا کامل شويم، به فعليت برسيم و
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 .سطقوط اسطت انحططاط و متوقطف شطود آن نطزول باشد وعصيان  عصيان اگر

ولي اگر منجر به توبه و بازگشت شود، آن کمال است. خداوند کلمات و اعطداد 

آنها را نهايتي نباشد و آنچه را که نهايتي  ورا از جانب خويش آفريد و از همين ر

ردهطا درمطان نام اهلل تمام د به يقين. با ياد و نباشد روح از ابديت خداوندگار دارد

آب آفريطد از ايطن آب  گيرد. خداونطد کطرة زمطين را ازها آرام ميشود و دلمي

تر شدند تكامل يافتند تا به انسان تبديل شطدند. قوي .رد پديد آمدندموجوداتي خُ

 وسيلة قابيل روي برادر انجام گرفت، اولين قتل يك انسان آگاه بطود وقتلي که به

وسيلة يك انسان آگاه بر روي زمين ريخته شطد، هه بهمين اولين خوني کخاطر به

را هطايي را انتخطاب و در دلشطان نطور پطاکي ناخون فرزند آدم بود. خداونطد انسط

ها تجلي و آيينة حضرت حق هسطتند و بطر روي زمطين گونه آدمپروراند و اينمي

 شوند تا امر خداوند را به فعل درآورند. فرستاده مي

هرگطاه  .اسطت «الهطي عشق»هاي آنها دميان و اضطرابدرمان تمام دردهاي آ

عطارف را واجطب  هم آميخته شوند عجايب بيافرينند در جهطان. عشق و آگاهي با

است که سخن در حد فهم و درك عام گويد. آدمي پيوسته در جسطتجوي راز و 

و خداوند الزم دانست تا اين موجودات را از جطرم برهانطد تطا رمزشطان است رمز 

جملطه آدميطان  وايطن ر هطم از خلطود بكشطاند و آدميان را به جطاودانگي وپيوسته 

ديگر روايات کطه سطخن از آب حيطات دارد  وحكايت موسي و خضر  بتوانند در

زمطان کطه در لطوح محفطوا نقطش  بيانديشند و از آن بهره گيرند. آدمطي را از آن

نيطز چنطين  تنيا کشط اي نيست جز آنكه به جهان قدم نهد و فوتحيات بزد، چاره
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گطاه رقطم باشد. بسياري از امور ما در جهطان بطه ارادت باشطد و لطوح محفطوا آن

هطا نيطز بطا توجطه بطه امطا آدم .منطبق شطود شماخورد که ارادت خداوند بر ارادت 

 وتوانند والدت خود را در اين جهان تغيير دهنطد. از ايطن رانديشه و علم خود مي

 هامرگهاي آينده خواهند توانست بر بسياري از امور فائق آيند و بسياري از آدم

ها را فوريت بخشند يا اينكه مانع شوند. اين را برخالف قدرت خداونطد و والدت

هاي هاي آگطاه از انسطانها باز گذاشته تطا انسطانخدا اين راه را براي انسان .يدندان

 هطايتواننطد از نعمتبطر پايطه دانطش خطود مطيغافل بطاز شطناخته شطوند. آدميطان 

 مطرگ و زنطدگيخداوندي بهره جويند يا آنها را ويران کنند. اما همچنان گطويم 

اي است بطر ارض خداونطد و ليكن آدمي خود خداگونه ،فقط براي خداوند است

بايطد دانسطت کطه « اسم اعظم» در کيفيت اند.اين خداگونه را به اين پايه مقام داده

اي در هطا چطون رشطتهها و همطة نامواند خداي را نامي باشد برتر از ديگر نامتنمي

عقد يكديگرند. در واقع اگر گوينده اعظم باشد همان نام را که ديگران گويند با 

پطاك  انهنگامي کطه وجودتطافتند. گاه معجزات اتفاق ميلحن اعظم بگويد و آن

با جبرها  ستيز تند. همه پيامبرها درنام اعظم هس شما هاي خداوند برايشد همة نام

 ،موانع زمان خود به آن قله واصطل شطدند کطه خطود در آرامطش و امنيطت تمطام و

هاي پيمودن راه کمطال را بطه ما بايد زيبايي. چنين درجاتي حاصل نيايد آدميان را

در ايطن  هاي اصلي براي مطردم متفاوتنطد وکه راه را مردم نشان دهيم نه راه اصلي

ابليس را در برابر صنع خداوند عصطيان  ايد تسليم خداوند و نداي درون شد.امر ب

بوده است و اين عصيان از اختيار ابليس نبود بلكه ابليس خود عاشق خداوند بطود 
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و در گطوش ابلطيس نجطوايي کطرد درد  اين کارزار را خود حضرت حق بيافريد و

گاه ابلطيس داد. آنزت نميابليس را خود توان عصيان نبود اگر خداوند اجا .آلود

عشطق را تطاب خواهطد . به زمين فرستاده شد تا عاشقان دروغين خدا را نهيب زنطد

آدمطي از مطرگ  بيش از هر چيز و معشوق بايطد عاشطق خطود را بيازمايطد سطخت.

گريزان نباشد بلكه پيوسته به دنبال موت است و موت نيز به دنبطال اوسطت. آنچطه 

بودن اين آيت خداوندي اسطت و آدميطان نيطز از  طراب است ناشناختهضموجب ا

گشودن اين راز در هراسند ولي براي کساني کطه ايطن دنيطا قفطس شطده باشطد آن 

 بسيار شيرين خواهد بود. مرگ طراب نخواهد آورد و ضآيت ديگر ا

 ردند غم نخوردندمگر آنان که مُ     ردنرند از ترس مُوخچرا غم مي
 

 

 

 رابطة مريد با مرشد

ه بطط راهططي بططه عططالم معنططا يافتططه باشططد و راه پيمططوده باشططد و واقعططا اسططتاد اگططر 

 کننطد اواين فكر نيست که ديگران چطه مي دستگيري موظف شده باشد ديگر در

 شطود ر نميأمتنيز از طعن آنان  گيرد وبه ديگران خرده نمي رود وراه خود را مي

 علمي کطه ناشطي از .ظاهريعالم است نه به علوم . استاستاد اين حقيقت مقام و 

ه بط دست نيايد مگطربه موهبت الهي است و ،نور حضرت حق است. اصل اين علم
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گير اسطت و دنيا کناره معاد. از مبداء وبه ناپذير  نّاعتقادي ظ و اخالص خدمت و

ه به اين معني زاهد است. راجع به اعمال مريدان با گذشطت اسطت. ذخطاير دنيطا بط

پايداري او  رساند وبه او رسد به مصرف مستمندان مي هرچه نظرش هيچ نمايد و

 انتهاست.حوادث بي در

انسان اشرف مخلوقات است ولي به شرايطي. شرط مهم آنكه غرايطز حيطواني 

هرگز کاري نكنيم کطه  و صفات ملكوتي را در خود تقويت کنيم را مهار کنيم و

 اي وارد شود.به شرافت ديگران خدشه

ديگطر خطار   شطرافت انسطاني از در ،تملطق وارد شطود و قومي مداهنه اگر در

 بديهي اسطت هطر شود. خداوند انسان را در روي زمين خليفة خود قرار داده ومي

اين خالفت را قبول کنيم بايد اين را هم قبول داشطته  اگر اي وظايفي دارد وخليفه

 ه است.باشيم که در انجام وظايف اين خالفت اختياراتي نيز به ما محوّل شد

رابطة بين مرشد و شاگرد يا مريد و مراد بايطد يطك رابططه خطاص و عاشطقانه 

هاي مرشد گوش داد امطا معنطي را از توان بدون اينكه مريد بود به حرفباشد. مي

گيريططد. اسططتدالل را شططنويد ولططي موسططيقي را نميدهيططد. ترانططه را ميکططف مي

راي فهم و درك اهميت سخنان دهيد. بگيري را از دست ميشنويد ولي نتيجهمي

اي کامالَ َ َ َ َ متفاوت نياز است. رابططة سطخنگو واژه است به رابطهمرشد که کامالَ َ َ َ َ بي

 و مخاطب در ميان نيست، بلكه رابطة عاشق و معشوق است. 
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 کار ندانست در انكار بماندآنكه اين يار بماند دل در حرمرکه شد محرمه

 يادگاري که در اين گنبد دوار بماند  ازصداي سخن عشق نديدم خوشتر

 (حافک) 

شطود. در اين راه، نخستين مرحله، گامي است که از سوي شاگرد برداشته مي

گر است. او مشغول گردآوري و شاگرد کنجكاو است. هنوز دورادور يك نظاره

کسب دانش و اطالعات براي شناخت خود است. در مرحلطه دوم شطاگرد تبطديل 

. ديگر نظاره گر نيست، بلكطه مشطارکت کننطده اسطت. ديگطر بطه شودبه مريد مي

اي ندارد، بلكه بيشتر عالقه دارد دانش خود را به تجربه تبطديل کنطد. دانش عالقه

مرحلة سوم پيدايش و مجذوب شدن اسطت و کطامالَ َ َ َ َ متحطد و متصطل بطا مرشطد و 

جذبططه الهططي نوشططد و مسططت از ناپططذير مرشططد ميشططود. او از منبططع پاياناسططتاد مي

کنطد. شود. زيرا مرشد هرچه بيشتر مريد را به سوي خداوند بزرگ هدايت ميمي

خواهنطد بشطنوند، در غيطر دهنطد کطه ميمتاسفانه مردم فقط بطه چيطزي گطوش مي

روند. اگر هم به خواب نروند به هزار و يك چيطز ديگطر صورت به خواب مياين

ايم و ايطن هطا خطواب بطودهنکنند که آن هطم نطوعي خطواب اسطت. مطا قرفكر مي

ايم هوشطياري طوري که فرامطوش کطردهخواب، جزئي از طبيعت ما شده است به

بينيم و دارد؛ زيطرا در خطواب روياهطاي شطيريني مطيچيست و بيداري چه طعمطي

تواند ما را بهم بريطزد. حاضر نيستيم به سادگي از خواب بيدار شويم. اما مرشد مي

را که در درون شاگرد به خواب رفته بيدار کننطد. زيطرا در توانند حقيقتي آنها مي
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اصل، شما خود، حقيقت هستيد و حقيقت در اصطل در شطما بطوده اسطت و آن را 

تطوان تطوان بطه شطما داد ولطي ميبهره بوديد. حقيقت را نميايد اما از آن بيداشته

ي او چيزي را در درونتان بهم ريخت. عملكرد مرشد رويكردي منفي اسطت؛ يعنط

گاه يك قططب مثبطت کند. فاز ديگر ژنراتور سيستم است. هيچضد شما عمل مي

چيز در جهطان تواننطد توليطد جريطان الكتريكطي کننطد. همطهيا منفي به تنهايي نمي

چيز در جهان بد نيست، بلكه اين شناختي نسبي از خطوب و بطد خوب نيست، همه

ان در جهت سطير تكامطل است که در ذهن شما تعريف شده است و باعث حرکتت

پذيرد. مرشطد آورد و چرخه انرژي صورت ميشود و شما را به حرکت درميمي

دهد و باعث پطرورش ريزد شما را حرکت ميآن هنگام که ذن را در شما بهم مي

توانطد آن را برايتطان کنطد ولطي نميشود. او عشطق را برايتطان معنطا ميروحتان مي

 دني نيست، بلكه معنا کردني است.تعريف کند زيرا عشق تعريف کر

 شرحشرحعشق را اليق شدن بي عشق را شرحي نبود و نيست شرح  

 )صغير اصفهاني( 

توانيد بطه کسطي بگوييطد سطوختن يعنطي چطه؟ تطا عشق مثل سوختن است. مي

نسوزانيد او سوختن را نخواهد فهميد. استاد يا مرشد بايد عشطق را در شطما شطكل 

خود کند. شوق فراگيري را در شما بطه وجطود آورد. عشطق، دهد و شما را عاشق 

توان آن را تزريق کرد. بايد بطه کند. نمينوعي سيرابتان ميخود حالوت است، به

او بياموزيد که چگونه ديگران را عاشق خود کند. پس در ابتدا بايد عشطق را يطاد 
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توانيطد سطوختن يبگيريد و بعد بتوانيد ديگران را عاشق خود کنيد. تا نسطوزيد، نم

يابيد که بايد بسوزيد تا راه را منطور کنيطد. پطس تطا نسطوزيد را بفهميد. بعد در مي

 گدازد.تر است که عاشق در سوز وصال ميشويد. اين به صدق نزديكمنور نمي

 خواهنداند از تو، تو را ميبه اميد آمدهخواهند   دردمندان غم عشق دوا مي

 خوانندقدرش بدعا ميچون سحر تاشبقربانم ومنشعيداستتوکهروز وصل

 )سيف فرقاني(  

عشطقي و جهطل هرگطز اما در عشق حالوتي ديگر نيطز وجطود دارد کطه در بي

توانطد نيست. عاشق از ذوقي برخوردار است که هر کسي را آن ذوق نباشد و نمي

دردي را آفريطد تطا دردي نيست و حضرت حق بيبفهمد. هيچ دردي باالتر از بي

توانطد بطه سان نميدرد مفهوم پيدا کند. عشق نوعي درد است. سوز و ساز است. ان

اش ايطن اسطت کطه حرکطت کنطد و باره پرده از راز هستي بردارد، بلكه الزمهيك

زمان را سپري کند. قدم بردارد تا آرام آرام راز عظيم هستي را بطراي او بگوينطد؛ 

وجود نيايطد و زمطان سططپري نشطود، حقيقطت هويططدا يعنطي تطا حرکطت در شططما بطه

ق زمان است و وقت براي او جايگاهي ندارد. او شود. بايد بدانيد خداوند خالنمي

چيز واقف است و ما از روي ناتواني حل اين معضل به خوبي به آغاز و پايان همه

که هرگز ؛ درحالي«او ما را براي عبادت و شناخت خود آفريده است»گوييم: مي

ز آن چنين نيست بلكه او ما را آفريد تا خداگونگي بشطر را در دنيطا روان کنطد و ا
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شناسطيم، بلكطه بطدان طريطق کطه او خطود لذت برد. لذت، نه بدان سان کطه مطا مي

 داند. مي

گاه همدردي و همياري بطراي ايجطاد يطك پطل و رابطه بايد عاشقانه باشد، آن

حسطي فاصطله زيطادي وجود بيايد تطا همآيد. وقتي همدردي بهوجود ميارتباط به

شطود. حسطي )بينطايي درون( ميديل به همنخواهد بود. همدردي به آساني قابل تب

شطود گاه ادراك حاصطل ميشود. آندر واقع اين تبديل به خوديِ خود انجام مي

شطنويم و بينيم و سطخنانش را ميآورد. ما مرشطد را مطيو اين است که آزادي مي

شطود و راهِ دشطوار برايمطان همطوار اينها بدون ترجمه و برگردانِ ذهنطي درك مي

آيد. در واقع کند بلكه ارتباط مستقيم پديد ميذهن مانند رابط عمل نميشود. مي

را کنطار  گيرد. بايد عاشق بود و غرور و منيتيك نوع اتحاد و اتصال صورت مي

استفاده کنيم، ولطي نبايطد فرامطوش کنطيم « من»گذاشت. در دنيا مجبوريم از واژة 

 که اين تنها يك واژه است و کاربردي ويژه دارد. 

 

 شرايط يك رهجو

 قت بردارد ويجستجوي حق د دست ازيست که مرا ن اصل راه نوراني آنياول

اي که دارد انتقال دهد. راه تكامطل فهيجستوي خدا به کشف وظ هدف خود را از

بايطد  . رهجطوکننطد، سطخت اسطتانتخطاب مي گيرند وکه خُرده ميآنهايي براي 

نطه فكطر ) حضور قلب واجب است است. در نماز پاية آن هم نماز مسلمان باشد و
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آن بطه  ذکر در و درا درست بفهمي اول بايد معني تمام کلمات نماز .خلق( حضور

ابتطدا آسطان در  اين کار .منحرف شود انفكرت دو نگذاري دمعني توجه داشته باشي

واجبات شطريعت  از ات نيزمهم است. ترك منهيّ نيست. روزه هم مانند نماز بسيار

همة کارها واجب اسطت. بطراي  رعايت اعتدال درنيز  و پرخوري از است. احتراز

چطون بطه ايطن مطدت  شخصي که سالم باشد شش سطاعت خطواب کطافي اسطت و

 بايد سعي کند  لث آخر شطب را بيطدار رهجوشود. عادت کرد خوابش عميق مي

 درگطاه جطالل پروردگطاربرابطر  در خطود را .بماند. نصيحت بعدي فروتنطي اسطت

خويشطتن را  دريابطد و خطود شطود تطا روزي خطود رابي خود از کوچك شمارد و

شططان نشطان دهنططدة تعطاليم نيططك کسططاني هسطتند کططه اعمطال روزانهآنهطا  بشناسطد.

 .اي صميمانه و عاشقانه باشطدرابطه يك سالك روحاني بايد با مرشد در. آنهاست

د. بطه دري ديگطر برويط فقط از يك در دتوانيينم شما. الزم دارد اين پديده زمان

هاي فصطلي نيسطت بلكطه بطه عشقي که بين مرشد و مريد وجود دارد همچون گل

تنهطا در ايطن  .صميميت و تماس بالفصل با مرشطد احتيطا  دارد عشقي طوالني از

صداقت داشطتن . )معرفت او طلوع خواهد کرد صورت است که چيزي آهسته در

 (با مرشد

 را بطا اعتمطاد در انتطيوقتطي تمطام انرژ دباالتر بروي دتواني، ميدم باشياگر تسلي

شططود و سططرور و شططعف بططا خططودش ، آن کططار يططك مراقبططه ميدريزيططچيططزي مي

زيرا هرچيطز  د،هوشيار و آگاه باشي بايد بسيار ديك مرشد هستي آورد. وقتي بامي
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کمطك  شطماامر کوچك نيز طوري ترتيب داده شده تطا بطه رشطد روحطاني  و هر

 کند. 

، تمططام آن ان، ولططي در درونتططداطالعططات جمططع آوري کنيطط دتوانيططمططيشططما 

و  درنطج بوديط از سطوء هاضطمه در شطما شطود.اطالعات يك آشطوب بطزرگ مي

انطدازه و بطه دبيشتر بدانيط دخواهيخاطر اين است که ميبه تانکه رنج دانگاشتيمي

هايي اسطت کطه اگطر پرسطش پر از شما در صورتي که ذهن د،کافي دانش نداشتي

 شطماها بطه درون برونطد. که آن پاسطخ دفضايي نداري ،هم به آنها پاسخ داده شود

که دانطش  يدياد بسپارشد. به د، بلكه احمق خواهيدگرديتر نميگونه هوشمنداين

 شود. خرد تبديل ميه ست که با گاهنيز بايد هضم گردد. تنها آن

ا به شما بگويد. شما قادر به شنيدن آن نيستيد. توانيد تمام حقيقت رمرشد نمي

را  ء و خرده خرده جطذب کنيطد. وقتطي ايطن جزءهطازتوانيد جزء به جشما تنها مي

 تحمل کنيد.  يد قدري بيشترتوانمي هضم کرديد

 شطماآيطد، مرشطد بطه مشطرف شطدن نمي شطما نظطره درغالب کارهايي کطه بط

نطه بطه  ،و آن را بطه انطرژي دهضم کني دايآموزد که چگونه آنچه را که خوردهمي

دهد بايد به خرد تبديل مي شما. هر آنچه را که مرشد به دتبديل کني، وزن اضافي

 شماتمامي وجود  خرد در .نه به دانش. دانش وزن است و خرد مواد مغذي ،شود

اسطت.  شطما «خطودِ»و ابداد نيازي به يطادآوري خطرد نيسطت، خطرد  گرددمنتشر مي

 است.  تانهمان وجود
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. دقيد و شرط داشته و از دستورات مرشد پيطروي کنيطبايد يك اعتماد بي شما

روشطنايي  و شطماورد ا، دستشماهرچه آن چيز بيشتر غيرممكن باشد، رشد و بلوغ 

 طريق آن بيشتر خواهد بود. اعتماد يعني همين.  نيز از شما

 د،روي آوريط يبسطيار بايد به درهطاي اشطتباه ددرست را بيابي قبل از اينكه درِ

 اي بسيار کمياب است. زيرا مرشد واقعي پديده

و  د. اينجطا هسطتيدايطکردهاز مرشد پرهيطز مي شمازيرا  يدکناحساس اندوه مي

بطه  انغمگين بودنتطد. ايهنوز تسليم نشده شما د.کنيرشد کردن دوري مي ازهنوز 

ايطن را  د.زنيطمي و کلطك دکنيطبا مرشطد زرنگطي مي ددانيآن خاطر است که مي

کساني که در اينجا زرنگي کنند و زيرك باشند کساني هستند که فرصطت  ،بدان

. تنها در اين صورت اسطت کطه امكطان متحطول يد. معصوم باشدهندمي کف را از

 داشت.  دشدن را خواهي

گونطه اين دخواهيطولطي اگطر نمي د.باشطي با مرشد بايطد بطاز همراهي برايشما 

صططورت انططدوهگين غيططر ايططن نيططازي بططه پنهططان کططاري و تظططاهر نيسططت در دباشططي

کططه اگططر  يططدپططس تصططميم بگير. داشططت دو بططا مرشططد تماسططي نخواهيطط دشططويمي

. نطه براسطاس خواسطته د، بايد طبق خواسته مرشد رفتار کنيطداينجا باشي دخواهيمي

ت کمطك کنطد و بطه مرشطد فرصط شطماتواند بطه . تنها تسيلم است که ميانخودت

 بريزد.  تاندهد تا فيضش را به درونمي
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دهطد کطه سطازش کطار نباشطيد. بطه شطما تعلطيم مي کهآموزد مرشد به شما مي

، ولطي دآوريطدسطت ميمشتاق رفاه و راحتي نباشيد. زيرا در جامعه نان و رفطاه بطه

را  انداشت، ولطي روحتط درفاه خواهي شما. ددهيآگاهي و معرفت را از دست مي

 داد. داز دست خواهي

کنطد و را آمطاده کسطب نطان مي شمادنيا رايج است  آن تعليم و تربيت که در

کند. ولي امكانات رفاهي بيشتر به معنطي را براي زندگي آماده نمي شمااين روند 

   .زندگي بهتر نيست

اين آموزش تنها براي کسب نان اسطت و ايطن افطراد فقطط گطداياني هسطتند و 

داننطد زنطدگي چيسطت و نطور اند و نميتطي مطزة زنطدگي را نچشطيدهبس. آنان ح

بيشطتر  ،آورنددست مياند. آري آنان نان بهچيست. آنان طعمي از هستي نچشيده

 رونطد ولطي درترقي باال و باالتر مي ننردبا از آنان .از ديگران و بسيار ماهر هستند

 نوا هستند. عمق وجود، پوچ و بي

را بيشطتر  شطماغناي دروني ببخشد. نبايد فقطط اطالعطات  شماآموزش بايد به 

اولططين مراحطل بسططيار ابتطدايي اسطت و اينكططه زنطدگي را نبايططد  آمطوزش در کنطد.

بايد همچطون يطك جشطن و ضطيافت را همچون مبارزه براي بقا انگاشت. زندگي 

يعني بيرون آوردن  ؛کند تا خودتان باشيدشما را آماده مي ،آموزش .برگزار کرد

چيطزي را کطه  يطت؛بطه فعل شطماگطي هبطالقو تبطديل .هسطت تطاندرون که در يزيچ
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آشطكار  ،کشطف آن گطنج ،بطه وديعطه نهطاده شطما اي درخداوند همچون گنجينطه

 يعني آموزش واقعي مريد.  ؛شدنش و نوراني شدنش

آورد کطه دست ميرويد و انسان تنها زماني خرد را بهمي شماآگاهي  خرد در

عشق عميقطي نسطبت بطه هسطتي  پذير باشد و درستي باز و آسيبمقابل جهان ه در

توانيطد بطه باشد آن وقت حتي افتادن يك برگ پوسيده و مرده از درخت هم مطي

 ،هوشياري نه با تمرکز .آيد نه با مطالعهگري ميههدمشا خرد از د.خشخرد بب شما

 و دمحكطوم کنيط، د، انتخطاب کنيطدشود. اگر داوري کنيمراقبه حاصل مي بلكه با

او ببارد  بود. فردي که بخواهد خرد بر دمانع خرد خواهي داگر ارزش گذاري کني

کنطد او تنهطا يطك آيينطه باقي بماند. او بدون تفكر نگطاه مي ،بايد فقط يك شاهد

آوري کنطد و هرگطز دانطش جمطعکند. او نتيجطه گيطري نمطياست که بازتاب مي

و بطد، جطدايي بطدن و روح و تمطامي شخصيت، اخالق، مفهوم خطوب . کند نمي

 دوقتطي از ايطن زنطدان رهطا شطدي يد.. دوباره معصوم شطويدرا دور بيانداز اندانشت

و اين يك اشراق ناگهاني است و تدريجي نيست. هرچه بيشطتر  دشويخردمند مي

بعد بودن اسطت، نطه شطدن. آگطاهي  کمتر خواهد بود. خرد در شمامعرفت  دبداني

 د.دهيط، آگطاهي را از دسطت ميدهرلحظه که راکد شطوي همچون رودخانه است.

راز مذهب در اين است که انسان را از ناآگاهي به آگاهي بياورد. بطه دانطش  ةهم

خودتان بشويد. انسطاني  به هوشياري بيشتر نياز است. خويشتنِ ،بيشتر نيازي نيست

دانسطت کطه چطه وقطت اطاعطت کنطد و چطه وقطت  دکه خودش شده باشد خواهط

نكند. وقتي حقيقت را ببيند، اطاعت خواهطد کطرد و وقتطي باططل را ببينطد  اطاعت
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اگطر نطوري فطرا راه  ا، زيطريطدباط درونطي قطرار بگيرضمطيع نخواهد بود. تحت ان

، پيطروي دکرديطمعني کطه تطاکنون پيطروي مي، ديگر از چيزهاي بيدخويش باشي

قطت هميشطه حقييطد. واقعيت خطويش را بپذير ؛قيقت فقط هستحکرد.  دنخواهي

قبل از اينكه چيزي خلق شود، چيزهطايي  .دپيچيده نباشي شمابسيار ساده است اگر 

تضاد و مخالفطت بطا هطم نيسطتند، دو روي يطك  رون و بيرون دردشود.  بايد نابود

 هطردو بسطيار در .سكه هستند. هم درون و هم بيرون به تغييري عظطيم نيطاز دارنطد

و بازسطازي کطرد، زيطرا هطردو  را نجطات دادتطوان هطر دو ولطي مطي، اندرنج بوده

سطموم را از تطوان مي جاودانه هستند. با وجودي که مسموميتي بسيار حاکم بطوده

 .هنوز اميدي هست. خالص کرد توان سيستم راسيستم بيرون ريخت و هنوز مي

 از دمجبوريط شطمانيست.  تانمانع شماچيز جز . هيچدتوانيمي شما يد.بيدار شو

هاي ، ولطي ارزشطش را دارد، زيطرا وقتطي کطه خوشطيدو رفاه بگذريچند راحتي 

بططازي را از دسططت ، هرگططز از اينكططه آن چنططد اسططبابدواقعططي زنططدگي را شططناختي

، کطاري درا بشناسطي تواقعيطايطن شد. ولي قبل از اينكطه  دپشيمان نخواهي دايداده

اعتمطاد  اشطمو اين مرشطد اسطت کطه در دبه اعتماد و توکل نياز داري .دشوار است

وقتي کطه بطه  .را به درون اقيانوس خواهد برد شماچه کسي . کند )ذکر(ميايجاد 

را به  انجانتکه  دقدر دوست داشته باشي، تنها وقتي کسي را آندکسي اعتماد کني

حضطور او دلنشطين و  .«آري، ارزش مخطاطره را دارد»و بگوييطد:  دمخاطره اندازي

که هر کجطا او  داي، آمادهدمرشد را چشيدياي که طعم عشق پرجذبه است. لحظه
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 رود. بين مريطد و مرشطد يطك مشطكل وجطودکه او کجا مي دنداني و درفت بروي

کنطد و او  معرفت خودش صحبت مي مرشد از جايگاه نگرش خودش، از .دارد

 دوزير هستيشنود. وقتي که نخستهاي خودش ميعمق دره مريد از تاريكي و از

اگطر بيطدار شطود . ترسطدوقطت انسطان ميزيطرا آن .بيدار شدن بسيار دشطوار اسطت

فروتنطي  ،ديدن چيزها همان طوري کطه هسطتند .يابد که تنها رويا بوده استدرمي

 کامل الزم دارند. 

راضطيم و بطه حطالتي  ام کطه کطامالداي رسطيدهيعنطي مطن بطه نقططه ؛يافتطه شكل

ي آن را داشطته زوچيطزي نيسطت تطا آر .دارماي نطام که ديگر هيچ خواستهرسيده

ام کطه ذهطن محلطول شطده و دسترس است. من به جايي رسيده چيز درباشم، همه

بين رفته و يك  عنوان يك شخص ازيعني کسي که به .اممن با هستي يگانه گشته

نخستين الزام اين است که تفكرات خودمطان را تغييطر دهطيم.  حضور گشته است.

در  شطماشطود کطه ي ظريف است، ولي فقطط زمطاني شطنيده ميهستي يك موسيق

هطا وقتطي تمطام ناآگاهي .وقتي که تمام افكار ازبين رفته باشد د.باشي مراقبهحالت 

 ،کطه هطيچ را دوقتطي کطه چيطزي جطز يطك آيينطة خطالص نباشطي .نابود شده باشطد

الطت ح کطه از يدو سپس شروع کن دچيز را درك کنيهمه يدتاباند. سعي کنميباز

 ، بطادزنيطجطاده قطدم مي دروقتطي  د.بيشتر و بيشطتر هوشطيار شطوي انبيداري خودت

آن وقطت شما در حال راه رفتن هسطتيد. با دانستن اينكه  يد.هوشياري تمام راه برو

را غيرخودکطار  ان. هطر عملتطيدديل کنبرا به هوشياري ت انعملت آهسته آهسته، هر

هطاي تطا حطد ممكطن بطه حرکطترا هطر حرکطت  .يدهر حرکت لذت ببر . ازيدکن
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 ديطکنمي نگطاهوقتي . دبيشتر و بيشتر هوشيار باشي دتا بتواني يدتر تقسيم کنکوچك

 وقتطيديطد.  دگاه درختان را سبزتر از هميشطه خواهيطو آن يدبا هوشياري نگاه کن

. يدکند با دقت و توجه گطوش بسطپارغيبت ميحتي کند و يا شخصي صحبت مي

زمطان  . بگطذار تمطام کارهطايي کطه دريطدبا توجه صحبت کن دزنيوقتي حرف مي

شطد.  دوقطت شطگفت زده خواهيطغيرخودکطار شطوند. آن ددهيطبيداري انجام مي

 شطمانيز ديدگاهي تازه خواهند داشت.  انهاي روياهايتکه چنين شد، فعاليتوقتي

 بطود تطا دگطاه قطادر خواهيطبه هوشيار بودن در حالطت رويطا. و آن دکنيشروع مي

 دو هنوز هم بيداري دخواب هستي در شما د.را نيز تماشا کني انخواب بدون رويايت

آمطوزد کطه گطاه فطرد مي. آندايو همانند يك تماشاگر سطاکت بطه تماشطا نشسطته

 دروزي خواهيط شطماسططحي ديگطر،  گطاه درچگونه روياهايش را نگاه کنطد. آن

جاي بطه .درا نيطز مشطاهده کنيط انتوانست حتي خواب عميق و بدون روياي خودت

 شطما که خشونت يدآگاه شو انخشونت خودت ، ازدغير خشن شوي دبكوشياينكه 

بطا دقطت  يطد.عملكرد آن را پيدا کن يد.را تماشا کن تانکند. حماقتچگونه عمل مي

تطأ ير  شطماکطه چگونطه بطر اعمطال  يطد. حماقطت را ببينيطدرا تماشطا کن انرفتارهايت

 يطدسطعي نكن د.گرديطهوشطمند مي شطماست که نگريستن ا و در همين گذاردمي

 .  دکه نيستي دکسي باشي

يد. ولسطؤم دبراي هر آنچه که هستي شمابخشد. بلوغ و پختگي مي شمارنج به 

کنطد. اينكطه آزرده ميشطما را ابتدا ايطن حقيقطت  . دردوليؤمس هستيد اگر رنجور
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و شطايد بطراي چنطد روز  بار باشطدشطايد قطدري انطدوه« ول هستمؤمن مس» ددريابي

گطاه را تميطز خواهطد کطرد. آن انو اين خوب اسطت، چشطمانت دگريه و زاري کني

هطاي خطالق رنج شطما. اگطر دايبطرد کطه آزاد شطده دخواهيطناگهان، رفته رفته پطي

 .  دتوانيد آنها را خلق نكنيمي دايبوده انخودت

آنچه را که مورد نيطاز  شما. دکنياستفاده نمي داکنون دارياز آنچه که هم شما

آماده به دنيا نفرستاده است. هرآنچطه ناو  قصرا نا شما. خداوند هرگز داست داري

 .  فرستاده استپيشاپيش  و را که براي زيارت زندگي مورد نياز است تأمين کرده

تواند هر چيزي را توجيطه کنطد. توجيهطات که ذهن مي يدخاطر بسپاراين را به

 کطه در د. اگطر واقعطاد مايليطدبمانيط دمان گونه کطه هسطتيه شماکند که کمك مي

از توجيطه کطردن  ديابيطاي دسطتو بطه آگطاهي تطازه ددنياي جديطد حرکطت کنيط

 ،و حتي اگر حقايق آزار دهنده باشطند بگطذار آزار بدهنطد يدپرهيز کن انروياهايت

 . يدولي در پشت يك افسانه پنهان نشو

نشطان  انهايتطانحراف وام کثافطات را باتمط شطما .اين مكان يطك آيينطه اسطت

آن وقت بودن تو يك برکت بزرگ خواهد بطود.  د؛دهد.اگر واقعاد شجاع باشيمي

زيرا تنها رفتن به فراسوي انحراف، هوشيار  دبه وراي آن انحرافات بروي دتوانيمي

چيز . توکل به اين معني نيست که همطه(گر بودنشاهد بودن و نظاره) .شدن است

چيز پيشطاپيش روبطراه اسطت. توکطل يعنطي اينكطه همطه ؛خواهد بود. توکلروبراه 

هاي جاهل هستند کطه شناسد. فقط انسانشناسد، توکل فقط حال را ميآينده نمي
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شطد.  ددير يا زود خسطته خواهيط د،کنند. وقتي کاري انجام دهيادعاي دانستن مي

بستن که چيزي  کند به اميدگاه شخص شروع ميآورد. آنهر عملي خستگي مي

پطس فقطط بطه  .عمل نكردن، توکل کردن نيست .از طريق عمل نكردن روي دهد

 يد.، ولي توکل را با غير فعال بودن اشتباه نگيريدآسوده شو اندرون وجود خودت

گطاه هرچطه بطود. آن د، باز و راحت خواهيطدفقط نسبت به هر آنچه که هستي شما

 د هست. چيز خوب است، زيرا خداونروي دهد، همه

آزرده اينكطه  بطا وجطودحتطي . دکنيطديگطر فطرار نمي شطمايعني اينكه  ؛مراقبه

. اگطر دکنيطنمي آور اسطت، ولطي فطرارددر د.گريزيطاز آن نمي شماکند، ولي مي

عميطق  يتر آن را با شناختو هر چه عميق دبايد با آن برخورد کني شماوجود دارد 

شد. ولطي قبطل از آن خوشطي،  دد خواهيانساني خردمن شماتنها بودن، د. در بكاوي

ميطان  دهطد کطه ازدست مي شماهاي بسيار وجود دارند. اين خوشي زماني به رنج

تطا تنهطا  دايگامي شجاعانه برداشطته . براي نخستين باردعبور کرده باشي انهايترنج

بطه  و اسطت «زايطش دردِ». پس درد وجود خواهد داشت. اين دبودن را تجربه کني

درد وجطود دارد ولطي  .آور اسطتزيطان ؛صدمه نخواهد زد. فرار کردن است شما

باشد. يك عادت کهنه در حطال ازبطين رفطتن  يدبگذار يد،کاري برايش انجام نده

، دهرچططه بيشططتر مشططتاق چيزهططا باشططي .رنططج خواهططد بططود اسططت. ذهططن هميشططه در

وانيطد تمطام تمي شطمابود و اشتياق هرگز تمامي نخواهد داشت.  درنجورتر خواهي

رنطج  و هنطوز هطم در دبدهطد، داشطته باشطيتوانطد مي وري جديدالوازمي را که فن
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بطود.  درنطج خواهيط هم در باز دتمام دنيا را هم داشته باشي دحتي اگر بتواني د،باشي

هطر آنچطه  خواهد، باز هم به زياده خواهي ادامه خواهد داد.ذهن هميشه بيشتر مي

 ، بطازدکه چيزي نداريطهم . وقتي يدز آن استفاده کناري از، با شكرگدرا که داري

کطه  يدخطدا سپاسطگزار باشط از دهم از اين نداري خود شاکر باش. اگر فقير هسطتي

هاي خططودش را دارد کططه هططيچ  روتمنططدي زيططرا فقيططر نيططز خوشططي د،فقيططر هسططتي

كس. براي انسان  روتمند نيز به همين طريق اما بالع را داشته باشد وآنها تواند نمي

لطذت  دريطاآنچطه کطه د ، از هردرا يافتي ان، هر کجا خودتدپس هر کجا که هستي

کنند که مي . ولي مردم پيوسته درخواست چيزهايي رايدبه تمامي لذت ببر يد.ببر

 . مطردم درکمبطود وجطود داردهطا ونيندارند. زنطدگي کوتطاه اسطت و هميشطه ميل

چيزهطايي کطه ندارنطد زنطدگي  کننطد، آنطان درچيزهايي کطه دارنطد زنطدگي نمي

براي همين است که زندگيشان تهي است و هرگز غني و سرشار نيست.  ؛کنندمي

 زندگي يك لطوح سطپيد اسطت و انسطان بايطد در ؛زندگي نه رنج است و نه سرور

اسطت.  اي خيروسيله موردش بسيار هنرمندانه رفتار کند. اگر هدف خير باشد، هر

 «.بستگي تو به دانشوا ،تخريب» :هدف يك چيز است
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 شدن  مفهوم

 .نه بطه حطال د،به آينده عالقه داري شمااينكه و يعني شخصي ويژه بودنشدن؛ 

فطردا قطرار  هميشه در ،به آينده نياز دارد. شدن ،در لحظة حال است و شدن ،بودن

آگطاهي  ،از عشطق  کنيد که فردااما تصور ميشد  يدفردا معمولي خواه شمادارد. 

د. هميشطه نرسطهرگطز فطرا نمي هطاولي فردا و فردا .بود دو سرور سرخوش خواهي

 است.  امروز

فقطط بطه  شطما. اگطر يطددرست همين لحظه ايطن را ببين يد.مورد اين فكر کن در

 دنياز نداري يدانش ومهارت  .اي نياز نيست، گذشتهدهمين لحظه عالقه داشته باشي

. ديك وجود هسطتي شماکجاست؟ شدن  د؛جا باشياينو فقط در اينك  شماو اگر 

را  شود. اگطر يطك در. هميشه از بعدي تازه وارد مييدهاي نفس را تماشا کنشيوه

خواهططد حقيقططت را . انسططاني کططه واقعططاد مططيدشططو، از دري ديگططر وارد ميدببنديطط

کطرد. بطا  دهطاي ممكطن نفطس را نظطاره خواهطکنطد. تمطامي راهمي بشناسد، تماشا

اسطت. روزي وهاي نفس، ادراکي بطزرگ برخواهطد خمكرر تمامي شيوهتماشاي 

ميطان  . در خطود آن ديطدن، شطدن ازدايطهاي نفس را ديدهتمام بازي شما،ناگهان 

نطوع آزادي دسطت پيطدا ايطن انسان بايد نفس را بشناسد تا بتواند بطه  خواهد رفت.

. نيازي به جنگيطدن دي. به تماشا کردن ادامه دهيدهاي نفس را تماشا کنکند. شيوه

نظطاره کطردن نفطس و »بر عليه يا براي چيزي نيست. فقط به يك چيز نيطاز اسطت: 

و آهسته آهسته، از ميان ايطن هوشطياري، روزي  «شيوة عملكرد نفس هوشياري از
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وجطود دارد.  امكطانِ ،ناهوشطياري تنها در ،نفس ديگر پيدا نخواهد بود. زيرا نفس

وقتي که هوشياري و نور بيايطد، نفطس همچطون تطاريكي از بطين خواهطد رفطت و 

ايطن  ؛ شناسطدنفطس نمي ،واقعي وجود خواهد داشطت. ايطن آزادي گاه آزاديِآن

حقيقطت اسطت. در  ،خداوند است. ايطن آزادي ،عشق است و اين آزادي ،آزادي

 شطما ت و خداونطد درداشط دخداونطد وجطود خواهيط در شمااين آزادي است که 

گطاه زنطدگي آن.سطرنخواهد زد شماگاه هيچ خطايي از موجود خواهد بود. و آن

 شطماگطاه مراقبطه خواهطد بطود. آن شماگاه نفس کشيدن تقوا خواهد بود. آن شما

 بود.  دبراي جهان يك نعمت و برکت خواهي

 

   فلسفه و مذهب

و تفطاوت ايطن دو بسطيار اسطت.  يعني طلبيدن ؛مذهب و يعني پرسيدن ؛فلسفه 

کطرد. افكطار عمقطي ندارنطد تفكطر  دپيرامطون حرکطت خواهيط در ،داگر فكر کني

بطه  دتوانيطمطي ؛سطح آگطاهي هسطتند هميشه سطحي است. افكار مانند امواجي بر

يطك  انآورد. زنطدگيت ددسطت نخواهيط. چيطزي بطهددنبال کردن اموا  ادامه دهيط

دهطد؟ وقتطي کطه مي خواهد بود. ولي چرا انسان به فكر کردن ادامطهاتالف کامل 

بطه سطبب  .چرا او بطه سططح چسطبيده اسطت ،وجود خود استه مسأله وارد شدن ب

 سططح نطور وجطود دارد و در دستيابي به ژرفا نياز به شهامت دارد. در .ترس است
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تنهطا  ماشط ،عمطق . دردتنهطا نيسطتي شطما ،مردم بسياري مانند خودت هستند ،سطح

 مرکز وجوديت، تنها بودن است و بس.  بود. درست در دخواهي

را مشطغول  شطماکنطد. بطه سطبب تطرس از تنهطا بطودن را سرگرم مي شماتفكر 

از  شطماهاي فكري که مشغوليت دتوجيه کني دتوانيهميشه مي شماسازد و البته مي

گطوييم مطا ميمورد پول فكر کند،  اهميت بسيار برخوردار هستند. اگر شخص در

ببطين، چطه » :گوييمکه او دنيا دوست است و اگر کسي درمورد خدا فكر کند مي

 ولي هر دو دنيايي هستند.  ،«است انسان متديني

 شطماها نيسطت و سطترددر دو« مرکز» مانيم ووجود خود مي« پيرامون»ما در 

د در همطين توانط. ميديابيدست انتا به مرکز وجودت دنبايد به سفري طوالني بروي

را بطه آن کطرده  انشايد پشتت شمااست.  انخودت ،لحظه اتفاق بيفتد زيرا اين مرکز

آن را  شطماگطاه آنو نيطاز اسطت اي درجه هشتاد و ، فقط يك چرخش صددباشي

 يافت.  دخواهي

ولطي تطاکنون شطهامت کطافي بطراي رويطارويي بطا  ،هميشه آنجا بطوده« مرکز» 

 در .دشطويبطا هطزار و يطك چيطز ديگطر درگيطر مي . پسدايرا پيدا نكرده انخودت

بطراي پرهيطز از  شطماهطا. جطاه طلبي سياست و قدرت، در ها، در تجارت، دررابطه

و آن واقعيطت يكتطا  دسازيدرگير مي يرا با چيزهاي بسيار انيك واقعيت، خودت

دوري  انازخودتطط شططماکنططد. چططون مي دوگططانگي. ايططن توليططد دهسططتي انخودتطط

از خطود واقعطي  شطما. چطون دکنيطع به خلق يطك خطود کطاذب ميشرو ؛دکنيمي
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ايطن نفطس اسطت.  ،ديك خود دروغين بيافرينيط دي، مجبوردکنيخويش پرهيز مي

مفهطوم مرکزيطت داشطتن را بدهطد. اول اينكطه نفطس  شطماتواند به ميننفس واقعاد 

بيطان شطده اسطت.  شطماترکيبي است از عقايد بسيار که توسطط ديگطران درمطورد 

 ، هطر دو مفهطوم دردزشطتي شطماو ديگري گفته که  دزيبايي شماي گفته که شخص

. دايطآفريده انذهنتط شخصطيتي را در شماوجود دارد. از مجموعة اين مفاهيم  شما

اين تصطور بسطيار درهطم و بطرهم اسطت. بطراي همطين  .«من کيستم؟» .رييك تصو

ايطن تصطوير از  يطك آشطوب و سطردرگمي اسطت و چطون شمااست که زندگي 

تواننطد مرکطز شناسند و نميرا نمي شماآيد و از کساني است که هرگز بيرون مي

شناسططند، چگونططه را بشناسططند، زيططرا آنططان حتططي مرکططز خودشططان را نيططز نمي شططما

درسطت مخطالف هميشه چيطزي  شمارا بشناسند؟ خود کاذب  شماتوانند مرکز مي

 و دشطوي، دو شطخص ميديكطي باشطيجطاي اينكطه به شمااست.  شمامرکز واقعي 

بيشتر  و دگرديهرگز يكپارچه نمي شماگونه . ايندرديگدچار يك دوگانگي مي

 و در دکنيطدر سططح کطاري مي شطما .دشطويو بيشتر دچار شكاف شخصطيت مطي

 دييمي آنظر خوشحال بهو . در سطح شاد ددهيعمق درست مخالفش را انجام مي

طور کطه و بطس. همطان هستيدفقط رنجور  ،شادي عمق ، ولي دردزنيمي و لبخند 

زمطان  شطود. درايطن فاصطله بيشطتر و بيشطتر مي دکنيطدر زندگي و تجربه رشد مي

مرد.  دمرد، همچون يك جمعيت خواهي دهمچون يك انسان نخواهي شمامرگ، 

يافططت، بلكططه  ديططك فططرد را نخواهيطط گططاهآن يططدرا تماشططا کن انفقططط خودتطط شططما

روحيطات  ؛داي هسطتيموجطودي چنطد روحيطه شماديد.  دخواهي يخودهاي بسيار
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و هر روحيه با روحيطات ديگطر در جنطگ اسطت. رقابطت بسطياري در  دبسيار داري

 و دکنيطانطرژي تلطف مي شمادرون وجود دارد، يك نزاع پيوسته. و در اين تضاد 

، شططوق زنططدگي را از دسططت ددهيططجنططگ داخلططي هططدر مي را در انتططيوقتططي انرژ

وف بطودن و سطرور زنطدگي از کطف عتمامي امكانات را براي مشط شما. ددهيمي

فقط حقيقت اسطت کطه هميشطه  ،شودکس پيروز نمي. در اين جنگ هيچددهيمي

هطاي کوچطك شطايد جنگ آري در .شوندنمي ها هرگز برندهپيروز است. دروغ

ولي در نهايت، هيچ دروغطي برنطده نيسطت. شود يك دروغ بر دروغ ديگر پيروز 

دهيم و تنها حقيقت برنده است ولي ما به انتخاب اين دروغ و آن دروغ ادامه مطي

 کنيم. هرگز به سمت حقيقت پيشروي نمي

يابد و اين موقعيت همطه اسطت. چطون موقعيتي عجيب مي انسان خودش را در

کنيم. درگيطر مورد زندگي، مشطكالت زنطدگي و اسطرار زنطدگي فكطر مطي ما در

يك پرسطش  ؟ها را يافتتوان پاسخکجا مي زيرا از ،يمشويم هانظريات و فلسفه

کطرد. و چطون سطؤال را  دو هزاران پاسخ احمقانه دريافت خواهيط يداحمقانه بپرس

 ،دکنططد و تططا پاسططخي دريافططت نكنيطط، ايططن پرسططش توليططد نططاراحتي ميدايپرسطيده

دام  حتمطاد در شطماکنطد و را تسطخير مي شطماش س. آن پردراضي شوي دتوانينمي

 دنطاگزير بطه دام کسطي خواهيط شماافتاد.  ديك نظرية جزمي يا يك فلسفه خواهي

يعنطي  ؛مطرح کردن يك پرسطش افتاد و اين به سبب يك پرسش نادرست است.

 و هرگطاه پاسطخي را از دتا پاسطخي را از کسطي دريافطت کنيط دايآماده شمااينكه 
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، زيططرا حقيقططت شططد دحقيقططت دورتططر و دورتططر خواهيطط ، ازدکسططي دريافططت کنيطط

توانطد حقيقطت کس نميهاي مذهبي و نه هيچگاه استقراضي نيست. نه کتابهيچ

 شطمابدهطد. حقيقطت را هطرکس بايطد در درون خطودش کشطف کنطد.  شمارا به 

 .دحقيقت هستي انخودت

 يزيطرا کطس ديگطر« کيسطتم؟ مطن» :رسش مطذهبي درسطت ايطن اسطتپتنها 

 شطمااست که پرسشي معتبر اسطت. تنهطا براي همين  تواند به آن پاسخ دهد ونمي

 شما، تنها دکيستي شماتواند بگويد که کس نمي. هيچدبه آن پاسخ بدهي دتوانيمي

هايي ، وراي تمطام برچسطبدو آن هم فقط زماني که عميقاد وارد وجود شده باشطي

و يطا يطك  فسطوروکه من پزشطك يطا مهنطدس، پر استچسبيده  شماکه به سطح 

 رويهايي که به نفوذ به تمام اين برچسب دکنيسپس شروع مي .کمونيست هستم

اي را دارنطد. اگطر اليطه اليطه قطرار پشطتِ ،اليطه ؛تعدادشان زياد است. خورده شما

ها را بايد تمام ايطن برچسطب شماو  ديد داليه ديگري در پشت آن خواهي دبرداري

هيچطي  ن مرکطزرسطيد. ايط دخواهي« مرکز» و سپس روزي به ددور کني انخودت از

چيز رفتطه، تمطام چيزهطايي کطه بطاور همطه .خواننطدمي «فنطا»صطوفيان آن را  ؛است

. تمام دديگر اين و آن نيستي شماها رفته است و برچسب و ، تمام اعتقاداتدداشتي

تواند زن زيرا آگاهي نمي ؛دديگر زن يا مرد نيستي شما. دايندهکها را آن برچسب

هاي ايطن تنهطا رنگدانطه د.فيد پوست يا سياه پوست نيستيديگر س شماباشد.  يا مرد

 .  دبدن هم نيستي شماو بدن است 
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كطه اينيعنطي  ؛هطايم را ببيطنمتطوانم دسطت. من ميداز بدن آگاه باشي ديتوانمي 

پس مطن افكطارم  ؛توانم افكارم را تماشا کنمت. من ميساز ديده شده جدا ،بيننده

ادامطه  شما. نيستمپس من احساسات خودم  ،ببينم توانم احساساتم رانيستم. من مي

. ددهيطبه اين کطار ادامطه مي شما« من اين چيز نيستم، من آن چيز نيستم» د:دهيمي

 ؛دچيطز هسطتي بطييطك  شطماچيز ريخته شطده. رسد که همهاي فرا ميسپس لحظه

 .  ديعني هيچ هستي

 .باشد، هيچي يعني چيزي نبطودن انهيچ بودن به معني خالي بودن نيست. يادت

چيطز تنطزل داد. توان به هيچنه يك چيز و آگاهي را نمي ؛ديك آگاهي هستي شما

تر توانم فعول قرار داد و هميشطه فاعطل خواهطد بطود. هرچطه عميطقآگاهي را نمي

قطرار دارد. آگطاهي هميشطه  شطماوراي  يافطت کطه بيشطتر در د، خواهيطدوارد شوي

 قرار دارد. فراسو  ماورايي و در

رنطگ پوسطت، نطژاد، نطه بطا هويّت گرفت.  چيز همتوان با هيچپس آن را نمي

 . تمطام ايطن چيزهطا استقراضطي هسطتند.ديگطر چيطزنه با هيچ و زبان، کليسا، فلسفه

را ماننطد يطك صطفحة گرامطافون  شطما ؛دانش اگر استقراضي باشطد زشطت اسطت

ها گذراند. حتي طوطي دکردن خواهي را به تكرار انتمام زندگيت شماسازد. و مي

هطا و قوليعني دور انداختن تمطامي نقطل ؛چنين ناهوشمند نيستند. کشف خويشتن

 او ؛گطرددمذهبي مي ،انسانوقت است که خورشيد. آن زير برهنه بودن کامل در

توانيطد آن تنها وقتي مي شمالي و ،وجود خويشتن را خواهد شناخت مرکز واقعيِ
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تبديل به يك طلب شطديد و شطوقي شطهواني بطراي شطناخت  انخودتکه  درا بيابي

 . دشوي انخودت

آنچطه را کطه هسطت  و آگاهي شماست گون درآينه يك کيفيتِ ،هوشمندي

زمططان حططال وجططود دارد.  اي نططدارد و فقططط درکنططد. گذشططته و آينططدهبازتططاب مي

 .دکنطگذشته زنطدگي مي کند ولي دانش درمي زمان حال زندگي هوشمندي در

توانطد يماي ند. هيچ آينهيدهو به از دست دادن حال ادامه مي دياميد آينده را دار

 توانطد تصطوير زنطي را کطه ديطروز درنمطي آيينطه،. داشطته باشطدگذشته  بازتابي از

تصوير مردي را که فردا در آن نگطاه خواهطد کطرد بازتطاب کنطد.  يابرابرش بوده 

 د. کنمي بازتاب تنها اين لحظه را ،آنچه که نيامده، نيامده. آيينه هرچه که هست

و معطاني بسطياري را  دبه فرهنگ واژگان مراجعه کنيط دتوانيعشق چيست؟ مي

اشطويي و عشق موهون، عشق مقدس، عشق مادري، عشق زن. دبراي عشق پيدا کني

نامه هست. ولي تا زمطاني کطه طعطم فرهنگ عشق مريد به مراد. تمام اين معاني در

 انو خودتط دعشطق غرقطه نشطوي تطا زمطاني کطه در د،نچشيده باشي انعشق را خودت

نطزد  شطما، از عشق نتپد و آواز عشق سرندهد انتا وقتي که قلبت دعاشق نشده باشي

و  دچيز را به مخطاطره بيندازيطينكه هيچبدون ا دو درخواستي داري درويمرشد مي

بايطد بهطاي هطر چيطزي را  شطماد. ورآ ددسطت نخواهيطچيطز بطهبدون مخاطره هيچ

 . دبهايش را بپردازي انتمام وجودتبا ، بايد دخواهيوقتي حقيقت را مي و دبپردازي
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 انکه بعدها به خودت دشوياي سرگرم ميچنان معماهاي احمقانه با شماگاهي 

يافت که چطرا ايطن قطدر بطه ايطن  دآن را بسيار مسخره خواهي شماخنديد.  دخواهي

 . دايچيز احمقانه توجه کرده

فايده هسطتند و چطرا . چقدر از آنها بييدرا تماشا کن انهاي خودتفقط پرسش

و چرا اين همه با انرژي خود به آن خطوراك  داين همه روي آنها تأکيد داري شما

سطاعت  فقطط بطراي بيسطت و چهطار ؟دکنيطرا تحمطل مي چرا بارها آنهطا .ددهيمي

پطنج درصطد از آن و شطد. نطود  د. شگفت زده خواهيطيد، يادداشت کنيدتماشا کن

کطرد. ولطي  داحسطاس آزادي زيطادي خواهيط شطماتواند بيفتد و اکنون ميهم ،بار

س از طريطق هميشطه طالطب مشطكالت اسطت. نفْط شطما سِمشكل اينجاست که نفْط

س کطاري بطراي انجطام ت. اگر مشكلي وجود داشطته باشطد، نفْطمشكالت زنده اس

وقتي  س کاري ندارد که انجام دهد ودادن خواهد داشت. اگر مشكلي نباشد نفْ ْ

س يطك انجطام کنطد. نفْطس شروع بطه مطردن ميکاري براي انجام دادن نباشد، نفْ

 س از انجام هر کاري کامالد خشنود و راضي است. کطاريدهنده بزرگ است. نفْ

 ؛سطازدس از کطاه، کطوه مينفْط ؛س کطامالد خطوش اسطتو نفْ يدرا به او واگذار کن

نمطاي عظطيم س يطك درشطتنفْط ؛کنطدس مشكالت جزئي را بسيار بطزرگ مينفْ

 است. 

 . ايطن رادکطه لياقطت آن را داشطته باشطي دآوريطدسطت ميتنها چيزي را به شما

 . مرشطددرا داشطته باشطي بايطد ارزش دريافطت چيطز بهتطر کطه يدياد بسپارهميشه به
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بدهطد، ولطي  شطمابطه  دتوان داري در شماده است هرچه اهميشه عادل است. او آم

بطود آن را درك  دقادر نخواهيط شمابدهد.  شمابه  شماتواند بيشتر از ظرفيت نمي

اسططتفاده  و از آن سططوء دانسططت دفططاهم خواهيططوء تآن را سطط شططماواقططع  . دردکنيطط

زيطرا هطر آن چيطزي کطه  ،دصطدمه بزنيط انشايد با آن به خودتط شماکرد.  دخواهي

گطردد. مرشطد بايطد جذب نشود و نتواند هضم شود به سم تبطديل مطي شماتوسط 

 شطما. اگطر دجطذبش کنيط دبدهد که بتوانيط شمابسيار مراقب باشد که چيزي را به 

 .  شودمي داده شماگاه فقط کلم به ، آندکلم بخوري دفقط بتواني

کنطد کطه بيشطتر دريافطت کنطد. او سي است که خودش را آمطاده ميک ،مريد

چيطزي را  شطماتوان برآورده ساخت. شطايد نمي زيرا تقاضا را ،کندتقاضايي نمي

توانطد خيلطي چيزهطا را مطي آدمنداشطته باشطد.  شماوجود که ربطي به دتقاضا کني

تطي مسطموم تقاضا کند. چيزهايي که براي او ارزش غطذايي نداشطته باشطد و يطا ح

در آن لحظطة  شطمابدهطد کطه  شطماکننده باشد. ولي مرشد بايد فقط چيزي را بطه 

 . دمشخص نياز داري

 کند. اگطررا شوکه مي شما، او دبه يك تكان و ضربه نياز داشته باشي شمااگر 

را حسطابي کتطك خواهطد زد. اگطر بطه  شطما، او دبه کتك مفصلي نياز داشته باشي

اي خاص بطه لحظه در شماعشق خواهد داد. اگر شما او به  د،عشق نياز داشته باشي

 دابطداد وجطود نداريط شطمارا ناديده خواهد گرفت.  شمااو  د،عشق نياز نداشته باشي

باشطد مرشطد  انولي هرچه که نياز باشد مرشد آن را برآورده خواهد ساخت. يادت
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پاسطخ  شطمارا برآورده نخواهد کطرد و کسطي کطه بطه تقاضطاهاي  شماتقاضاهاي 

مراقب او باشطيد، زيطرا او تقاضطاي واقعطي  بگويد مرشد نيست. او خطرناك است

پطر  ،هيچ کمكي کند. سفري طوالني شماتواند به رشد شناسد. او نميرا نمي شما

امكطاني  هطر و مخاطره و ظريف درپيش است. جاده سربااليي است و کوهسطتاني

و از  ده پرتطاب شطوييك خطاي کوچك کافي است تا بطه عمطق در .وجود دارد

مرشطد بايطد بسطيار  لبطة تيطا اسطت. . جاده بسيار باريك است به باريكيدبين بروي

. دبدهد که ظرفيت جذب آن را داشته باشطي شمامراقب باشد که فقط چيزي را به 

داده خواهطد شطد. هرگطز نبايطد اضطافه بطار  شطمايشتر به ب داگر آن را جذب کردي

دهد نطه وزن اضطافي، زيطرا وزن اضطافي مطانع ي ميغذاي مواد ،. مرشددداشته باشي

هطايي راهنمايي را شطمااو تنهطا  ؛دهطددانطش نمي شطمااست. مرشطد بطه  شمارشد 

هميشطه چيطزي  شما. ولي دها کار کنيراهنمايي بايد روي آن شماگاه د. آنکنمي

، مرشد دکور باشي شماتر و نه بيشتر. اگر نه کم، داريکه نياز د دکنيرا دريافت مي

کمطك نخواهطد  شطماايطن بطه  ، زيطراسخن نخواهد گفت شماهرگز دربارة نور با 

کس کور نيست. همطه باشد هيچ اند و يادتنبايد بازشو شماچشمان  ،کرد. نخست

ها برداشطت. مرشطد روي چشطم توان چشطم بنطدها را ازچشم بسته هستند. پس مي

 بردارد ولي مشطكل در اينجطاپيش چشم  کوشد تا پارچه را ازراه مي واقعي از هر

کطه شطايد ايطن پارچطه کطه  دپنداريطمي شطمازيطرا  دکنيمي مقاومت شماست که ا

مسطدود شطده،  شطماهطاي است. گوش شمارا پوشانده، محافک چشمان  انچشمانت

کططه چيططزي آن را مسططدود کططرده، جنبططه حفططاظتي دارد و  دپنداريططمي شططماولططي 

www.takbook.com



                                                                         وقت طرب                                             204

اي داشطته شايد چنين ايده شمابرسد.  اشمگذارد صداهاي غير الزم به گوش نمي

هاي زياد که صداها مضر هستند و يا نور خطرناك است. مردم با سوءتفاهم دباشي

هاي کاذب دارند، ولطي بطا ايطن کنند و آرمانهاي بسيار زندگي ميو با بدآموزي

وجود اينها عقايد آنان است و به آنها وابسته هستند. بسطيار کميطاب اسطت انسطاني 

نظريططات و  ،هامرشططد بايططد تمططام بططدآموزي اي نداشططته باشططد.نظططر و عقيططدهکططه 

هسطتند وگرنطه کطار او  شطمادور کند. ايطن چشطم بنطدهاي  شماها را از تفاهموءس

 ايطن .ور اسطتبطراي انسطان کط ايجاد روشطنايينواختن فلوت براي انسان ناشنوا و 

 زند. ث نميبسيار عبث خواهد بود و هيچ مرشدي هرگز دست به کارهاي عب

و گفتطة  دگوييطچطه مي د؛کنيطبا که صطحبت مي .دبايد بسيار مراقب باشي شما

 ؛اهميطت نطدارد دبگوييط شطماشود، زيطرا آنچطه در او به چه چيزي تبديل مي شما

مهطم نيسطت، آنچطه دريافطت  ددهيطشطنود مهطم اسطت. آنچطه ميچيزي کطه او مي

شود دريافطت شطود در همطين شود مهم است و الزامي نيست که آنچه داده ميمي

شطود و چيطزي ديگطر شطنيده چيطزي گفتطه مي .شطوندداد و ستد چيزها عوض مي

هوشمندي خواهد پرسيد اين اسطت کطه آيطا  نخستين چيزي که هر انسانِ. شودمي

تطوان آن را حطل کطرد، اي باشطد مطيلهااگر مس خير؟اي وجود دارد يا لهأواقعاد مس

تواند حل کرد؟ اگر سعي اي وجود نداشته باشد چگونه آن را  ميلهاولي اگر مس

هرگطز از آن بيطرون  ؛رفطت دنهايطت بطه قهقطرا خواهيطتطا بي دآن را حل کني دکني

 واقع هطيچ حرفطي معنطا نطدارد. معنطي در زنطدگي اسطت نطه در رفت. در دنخواهي

ماميطت را ت .«عشطق» واژه درنطه عشطق ورزيطدن  در و عشق است معني در ها.واژه
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اي کطه حظطهل .يطدبده هطا بطه خطود زنطدگي تغييطرذهنيطت را از واژه .يطدتغيير بده

تواند مي هوشمند . زيرا تنها انسانِد، ديگر نادان نيستيدنادان هستي دتشخيص بدهي

ببيند. براي همين هم احمق اسطت. تواند احمق نمي حماقت خويش را ببيند. انسانِ

تواند آن را ببيند. وقتي کطه شطروع ترين حماقت اين است که شخص نمياساسي

طلوع خواهد کرد. وقتي کطه  شما ، هوشمندي دردبه ديدن ناهوشمندي خود بكني

شروع خواهد شد وگرنطه چطه  شماوضوح  دينكب شروع به ديدن سردرگمي خود

و  دايجدا شده اناز سردرگمي خودت شما؟ دهدکسي سردرگمي را تشخيص مي

 .  دآن را ببيني دتوانيمي

دام يكطي از  عنوان کل بخطواني، درجزء را به شماتماميت نيست و اگر  ،جزء

 :گططويمميايططن اسططت کططه افتططاد. بططراي  دهططاي ممكططن خواهيططتططرين دروغبزرگ

قيقطت ح واقطع نطيمِ زيرا قدري از حقيقطت در آن هسطت. در ،«ترين دروغبزرگ»

اسطت. زيططرا  ترحقيقطت از دروغ کامططل خطرنطاك اسطت. حقيقطت نطاقص يططا نطيم

و يطا  دگطول بخوريط نتوسطط آ دتوانيطمطي شطماتواند مطردم را فريطب دهطد و مي

، زيرا جزئي از حقيقطت در آن وجطود دارد. تماميطت وقتطي دگول بزني ديگران را

چيز را در آن محلطول نفس را، فكطر را، قلطب را و همطه شماقابل درك است که 

 .  دکرده باشي

 ،حقيقت ابداد معما نيست. حقيقت بسطيار سطاده اسطت. حقيقطت مشطكل نيسطت

درسطت همطان ططوري کطه عشطق يطك راز اسطت و مشطكل ؛ بلكه يك راز اسطت
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طعم عشطق  دتواني. ميدراه منطق و رياضيات حل کني عشق را از دتوانينيست. نمي

را دگرگون کند ولي مشكلي نيست که بتواند حطل  شماتواند عشق مي .دبچشي را

 شود، بلكه رازي است که بايد زندگي شود. 

بططه شططكل مططردم،  اسططت؛ را دربرگرفتططه شططماحقيقططت همططين رازي اسططت کططه 

درختان، حيوانات، پرنطدگان و سطتارگان. تمطام ايطن هسطتي، راز حقيقطت اسطت. 

اقيطانوس  ارد. چگونطه يطك مطو  کوچطك درکس جز همان راز وجطود نطدهيچ

 است.  جزئي از راز، تواند راز آن را حل کند؟ او خودش همچون مامي

اعتمطاد  دبتواني انکه به خودت دبه يك مرشد اعتماد کني دتنها وقتي قادري شما

بطه مرشطد اعتمطاد  دتوانيطچگونطه مطي داعتمطاد کنيط به خود دنتواني شما. اگر دکني

 ؟ اين غيرممكن است. دکني

شطود و هاي انسان درست، حتي ابزار نادرست به درسطت تبطديل ميدست در

هاي انسان نادرست، حتي ابزار درست هم بطه نادرسطت تبطديل دست برعكس در

. دکنيطبستگي دارد، نه به ابزاري که استفاده مي شمانهايي به قلب  ةگردد. نتيجمي

اي اسطتفاده کنطد. و همطة تواند از هر وسيلهيوقتي مرشدي زنده وجود دارد، او م

شوند. وقتي مرشد رفته باشد، تمام آن ابزارها ابزارها نيروهاي دگرگون کننده مي

همطان  هطا ازدهند. آن وقت مردم براي قرنآهسته آهسته تأ يرشان را از دست مي

ايي هدسطت افتطد. ابزارهطاي درسطت دري نمطيکنند ولي اتفطاقاستفاده مي هاابزار

 است.  هايي درست، مؤ ردست نادرست، مؤ ر نيست و ابزارهاي نادرست در
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حد  ؛او  است ؛باشد، خداوند پايان است شماتواند آغاز جستجوي خدا نمي

فقططط  شطما. دخطدا را جسطتجو و تحقيطق کنيط دتوانيطنمطي شطمااسطت. پطس  ياعلط

 .  ددسترس است تحقيق کني واقعيتي که در در دتوانيمي

قطدر عمطق صطميميت، آن رسد کطه دراي ميلحظه .يدتر شونزديكبه مرشد 

جهد. آن وقطت مريطد خطودش نزديكي که شعله شمع روشن به شمع خاموش مي

هاي ديگر فقطط بطراي شود. اين تنها راه جستجو و تحقيق است. تمام راهمرشد مي

 دخواهيطمي اگطر واقعطاد .باشطد انپرهيز کردن و تظاهر است. فقط يك چيطز يادتط

. يداما واضطح باشط يد، انجام ندهدخواهيو اگر نمي يد، انجام دهدکاري انجام دهي

، پطس نقطاش دنقطاش بشطوي دخواهيطميناگر واقعطاد  .يدنباش و حيراندرهم و برهم 

نقطاش  دخواهيط. ولطي اگطر مييطدو هرچه را که مخاطرة آن است قبول کن يدشون

قيمطت باشطد، حتطي اگطر بطه شطما نماند معني فقيرر بهحتي اگ يد، نقاش شودشوي

 شطما. اگطر بطه قيمطت رنطج کشطيدن دباشد، حتي اگر زودتر بميريط شماگرسنگي 

انجطام  داز اينكه کطاري را کطه دوسطت داريط شمازيرا حتي در آن رنج هم  ،باشد

داشطت. شطايد  درضطايتي بطزرگ خواهيط شمابرد.  د، لذتي ظريف خواهيددهيمي

 بود و اين ارزش واقعي است.  د، ولي راضي خواهيده باشيرفاه نداشت

 بهتطر دانديشطي، به هر چيز ديگر هم ميداگر چيزهاي ديگر را هم درنظر داري

شطد و  دمشهور خواهيط ودر اين صورت  روتمند  ؛تا نقاش دشويباست سياستكار 

افتخطار خواهنطد کطرد. همطه و حتطي  شطمابطه  انبود. والطدينت دد احترام خواهيرمو
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جطواهري  شطماکننطد کطه همطه فكطر مي .افتخار خواهند کرد شمابه  انهمسايگانت

 بود. د خواهي ناراضي انخودت ولي ،دگرانقيمت هستي

بطا  شطمانكته واقعي در زندگي، رسيدن به شطادماني و خوشطي اسطت و اينكطه 

هرچقطدر کطه هسطت  و بهطاي آن را هطم، دزندگي کني انشجاعت به روش خودت

، آن چيطز دکه بهايش را پرداخته باشطي ددست آورديبه . هرگاه چيزي رادبپردازي

، ارزشطش را از ددسطت آورده باشطيامطا اگطر آن را ارزان بطه ،ارزش بيشتري دارد

کنند فقط به دور قدرت و اعتبار زندگي مي ،ساني که براي پولک دهد.دست مي

و مطاه را  درا بطاال بگيريط انسطرت شطمايعتطاد وقتطي زنند. طبنورهاي خيابان چرخ مي

کننطد و را مسخره مي شماشوند. آنان خشمگين مي شما، آنان از دهدف قرار دهي

. احمق «کس تا بحال به ماه نرسيدههيچ»: ندگويمي خوانند. آنانرا ديوانه مي شما

اين شمع چه زيباسطت و ايطن چطراغ خيابطان چطه  يدببين ييد. بيايدطبيعي باش ،يدنباش

رضايت واقعطي  کنندوقتي غناي بيروني با غناي دروني مالقات مي .باشكوه است

رضطايت کطاذب  کننطددهد. وقتي غناي بيروني با فقر دروني مالقات ميروي مي

تطوانيم روي همطين زمطين بهشطتي بسطازيم و اگطر مطا آن را آيد. ما ميوجود ميبه

ه يعنطي وارد ؛ل نيسطت. مراقطبؤوکس ديگطر مسطما هيچ از آن وقت غير نسازيم،

هاي مراقبه اصرار دارنطد م فنون و روشاجاودانگي شدن. براي همين است که تم

درگيطر آينطده  بطيش از حطدو  يطدرهايش کن .يدکه وسواس گذشته را نداشته باش

آهسطته آهسطته،  .يطدآينده را هطم رهطا کنو برود فراتر از اين هم  يد. بگذاريدنشو

. گذشته ديگر وجود يدبكش کنارخاطرات گذشته و تخيالت آينده  را از انخودت
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 مانططدن در عبارتي؛ بططهنططدارد. آينططده هنططوز نيامططده، هططر دو غيرموجططود هسططتند

و  آگطاهي، ، زيرا وجطود و هسطتي يعنطي حقيقطتاست رنج ماندن در ،غيرموجود

درسطت نقططه مقابطل.  ؛رنطج سرور. غير موجطود يعنطي غيطر حقيقطت، ناآگطاهي و

آرمطان زيسطتن. يعنطي بي ؛ساده بودن.يددارگذشته و آينده دور نگه را از انخودت

کننطد و تقسطيمات ايجطاد مي شطما هطا درکنند. آرمانها توليد پيچيدگي ميآرمان

 و دکه شخص ديگري باشطي دشويمند مياي عالقهپيچيدگي به دنبال دارند. لحظه

. دهمطان گونطه کطه هسطتي، خطود يعنطي رضطايت از ؛ساده بودن. دگرديپيچيده مي

و زندگي  د، ساده هستيدزمان حال باشي در وقتي کامالد .آوردآينده پيچيدگي مي

نظطر ها و نظرات ديگران ابداد ساده بودن نيسطت. زنطدگي مططابق مطابق با خواسته

چيزي  شما .يعني يك زندگي مقلدانه. اين يك زندگي پالستيكي است ؛ديگران

عمطق وجطود دارد و تنهطا  مقابطل آن در بود و درست چيزي در ددر سطح خواهي

عمق يك گناهكار و  در سطح يك قديس و در دتوانيمي شماعمق اهميت دارد. 

تمطاس  در شطماهمين عمق است. زيرا خداوند تنها با ژرفطاي  و تعيين کننده املع

 شطماي فقطط آنچطه را کطه ارتباط اسطت. هسطت نه با سطح. هستي با عمق در ،است

حقيقطي  خطودِشناسطد. نمي دکنيطشناسد و هرگز آنچه را که تظطاهر ميمي دهستي

اختطراع جديطد خطود يطك  دبخواهيط گطرانه اينكه اختراع شود.  ؛بايد کشف شود

 ،. ايططن تنهططا راه اختططراع خططود اسططتد، بايططد از ديگططران درخواسططت کنيططدکنيطط

تمطام  و ايطن کطاري اسطت کطه مطا در انگردآوري نظرات ديگران دربطارة خودتط

احترامطي ديگطران بسطيار دهيم و براي همين اسطت کطه مطا از بيزندگي انجام مي
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خواهيم قابطل احتطرام باشطيم. زيطرا اگطر محتطرم باشطيم آن وقطت ترسيم. ما ميمي

کننطد و مطا نظرات مردم دربطارة مطا قشطنگ خواهطد بطود. آنطان مطا را تحسطين مي

داشته باشيم. اگر ما قابل احترام نباشيم مردم مطا را سطرزنش خود بهتري  متوانيمي

تنها از نظطرات « خود»داشت.  دقشنگي نخواهي هرگز خودِ شماکنند. آن وقت مي

 تكه است.مردم تشكيل شده، يك محصول چهل

. مطن بيشطتر دبه من يك گواهي بدهيط دبتواني شماگويم تا را مي شما قمن تمل

. ولطي تمطام دحتي يك گواهي بهتر بدهيط دبتواني شماا کنم تچاپلوسي مي شمااز 

 ظطواهرشناسطند و را مي شمابيرون است. آنان تنها ظاهر  ها فقط ازنامهاين گواهي

رسطد نظطر بسطيار نجيطب ميبيرون به توانند بسيار دروغين باشند. انساني که درمي

يطك حفطاا و شايد در درون بسيار نفسطاني باشطد. آن ظطاهر آراسطته شطايد تنهطا 

رسطد شطايد مينظر بطهبيطرون بسطيار زرنطگ  پوشش و ترفند باشد. شخصي که در

کنطد درست نقطه مقابل آن باشد. شايد کامالد احمق باشد. او تظاهر به زرنگي مي

 «.  من احمق هستم» شود که بداندو آزرده مي

يطن . ادبايطد تحسطين را بازگردانيط شماو البته که « قشنگي تو» :گويدکسي مي

اي است که بايد درك شود. چطرا اصطالد ما با اختراع خود نكته دارِسرگرمي ادامه

 انقلبتط پيوسطته احساسطي از تهطي بطودن در شطماآن اسطت کطه  علتوجود دارد؟ 

و زندگي بدون شطناخت خطود بسطيار  دکه کيستي ددانينمي انخودت شما. دکنيمي

شكسطت و  دي کطه بكنيط، هرکطاردکيسطتي دندانيط شطمامشكل است. تا وقتي کطه 
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. آن دکيسطتي دکطه بدانيط دتوانيد راضي شويفقط وقتي مي شماخواهد بود. ناکامي

را بطرآورده  شطماکه نيازهاي واقعي  دکنياي انتخاب ميرا به گونه انوقت زندگيت

 تطا مانطد.، تصادفي بطاقي ميدنشناختن خود هرکاري که انجام بدهي کند. وگرنه با

؟ تطا دتوانيد شاد باشطي، چگونه ميدزندگي را احساس نكنياهميت  شمازماني که 

تواند ترانطه شطود؟ چگونه مي .با آن اهميت به تپش درنيايد شمازماني که زندگي 

بطه  دکنيطمياي شطود. وقتطي شطروع ترانهتبديل به تواند تنها يك زندگي مهم مي

کطه چيطزي  دکنيطمياحسطاس  وقتي .زندگي معني دارد دکه متوجه شوياحساس 

 و دمطورد نيازيط دبدانيطکطه  دکنيطدر اين هستي اجابطت مي بسيار اساسي و مهم را

خيطزد و گاه احترامطي بطزرگ در خطود برميآن. چيزي کم خواهد بود شمابدون 

حرمت براي هستي، نيطايش و سپاسطگزاري وجطود دارد. مطا از  و در همين احترام

 کنيم کطه بطه مطاخواسطت مطيکساني که وجودشان قابل ترديطد اسطت پيوسطته در

 زيطرا مانطدخواهطد نظرية آنان باقي  ،هر آنچه که آنان بگويند .بگويند که کيستيم

 ةتططرين رشططتدر دروني شططماتوانططد بططه درون ديگططري نفططوذ کنططد. کس نمططيهططيچ

مطن » پرسطند:. ولي مردم بطازهم از ديگطران ميدکامالد مجرد و تنها هستي اندرونيت

 چكطارکطه  دکنيسعي مي .مستقيم و غير مستقيم ،يداشا کنرا تم انخودت .«کيستم؟

 :بگويطد شطماکه کسي به  د؟ چقدر اشتياق داريدچقدر مشتاق تحسين هستي .دکني

اين يك اشتغال ذهني  .يدرا تماشا کن ان. فقط ذهنتدچقدر باهوشي ؛دچقدر قشنگي

وقتطي کسطي چيطزي بگويطد کطه خطالف  ،دشطويپيوسته است و چقدر نگطران مي

چطرا؟ زيطرا  و دکنيطو بحطث مي دجنگي، ميدکنيچقدر دفاع مي .باشد شماتصور 
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فقطط  .آيددست ميوغين است و بسيار آسان بهراين تنها راه آفرينش يك خود د

هاي پيرامطون شطما هسطتند. ولي اينها تنهطا اليطه دبه قدري اجتماعي بودن نياز داري

 .بطدون شطناخت ايطن چيزيعني شناخت همه ؛هره اصيل شما استهستة دروني، چ

 .دکنيمي پنهان را انولي تنها جهلت دداشته باشي يدانش زياد دتوانيمي شما

. آنطان دکنيطدربطارة آنطان چطه فكطر مي شطماعارفان ابداد نگران اين نيستند که 

تفاوتي ايجاد نخواهد کرد. سالكان بايد بطه يطاد  شماپندار  .شناسندمي خودشان را

مشتاق خودي از بيطرون نباشطند. ايطن تلطف کطردن وقطت اسطت و  که داشته باشند

توانند نظراتشان را هر لحظه پس بگيرند و ذهن آنان هطيچ  ابطت نيسطت. مردم مي

 .وجودشطان آگطاه نيسطتند در ،تغيير هستند. آنان از هيچ پيوسطتگي آنان پيوسته در

کننطد و را تحسطين مي شطمااند. يطك روز هاي مختلف تقسيم شدهنان به قسمتآ

کننطد. آنطان نخسطت آورنطد و سطرزنش ميرا پايين مي شماديگر  روز، ستايندمي

بياورند. آنطان از ايطن بطازي  انبرند، فقط براي اينكه پايينترا به عرش اعال مي شما

 برند. مي بسيار لذت

ربط اسطت. در نهايطت بطي . کطامالديطدبه گفته ديگران تكيه نكن و يدمراقب باش

راي مردمطان . بدداري اناز خودت شماتنها چيزي که اهميت دارد شناختي است که 

گر بسيار مشكل است که مستقيماد به چشمان ديگران نگاه کنند. آنان سرشار حيله

 هستند. هاز احساس گنا
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. هطوش سطاية درا کشف کرده باشطي ناخودت شماآيد که هوش تنها زماني مي

 شطمااکتشاف خويش است. هطوش آن انبسطاط خطاطر و شطعفي اسطت کطه وقتطي 

هسطتي ريشطه  در شطمادهطد. ناگهطان دست مي شمابه  دبينيرا رودررو مي انخودت

شطوند و در ايطن تجربطه مي هطا ناپديطدتمطامي ترس ،، در آن جاودانگيدگيريمي

ها د. تمططام ترديططدنشططوناپديططد مي ،الكيططتهططاي مواکتشططاف خويشططتن، تمططام آرز

روي اين صخره اسطت  و تنها بر داياي مطلق رسيدهبه صخره شمارنگ شده و بي

 توانططد بنططا شططود. ايططن صططخره جاودانططه اسططت. درگاه مططذهب مططيکططه پرسططتش

 اي بطرهاي ماسهدرست مانند ساختن بر  دصورت هر عملي که انجام دهيغيراين

. ودهطا نطابود شطتمام آن بر  ست تااکافي فقط يك وزش باد قوي  .ساحل است

توانند رشطد کننطد زيطرا کنند، نمينوعي از خفه شدگي زندگي مي ردمي که درم

يعني اتصال پيوسته بطا جهطان هسطتي، برهنطه بطودن بطا هسطتي، پنهطان  ؛رشد کردن

پطذير دسطترس بطودن و آسطيب در .نگطه نداشطتن ي راهطيچ راز چيز ونكردن هيچ

باز بودن براي انواع  خطرها. تنها در ايطن صطورت اسطت کطه رشطد ممكطن  ،بودن

و اين پرسطش « من کيستم؟» گردد. شروع سفر دروني بايد با اين پرسش باشد:مي

يك کنجكاوي سطحي  ،بايد به يك طلب و خواست دروني تبديل شود. پرسش

است که به مراقبطه يك رابطة عاشقانه و شهوتناك است. براي همين  ،است. طلب

اي فطرا خواهطد دهند تا ذهن نتواند پاسخ دهد و لحظطهمعني ميکننده، پرسشي بي

شطود و پرسطش رسيد که فرد با اين پرسش و تمام بيهودگي آن بسيار فرسوده مي

 خطالصِ ، يطك هيچطيِدشطويتنها گذاشته مي شماخواهد لغزيد.  واز آگاهي تو فر
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شطود کطه کامل است. حلقطه فقطط وقتطي تشطكيل ميگون. نماد فرد نيز دايره آينه

 او مرکز آن حلقه است.  .مرشد حضور داشته باشد

، ايطن داين را تشطخيص دهيط دنخواهي شماهمة مردم اقيانوس هستند. ولي اگر 

. دداريطرا بسطته نگه انچشطمانت دتوانيط. مطيداست که حقيقت را نبينيط شماآزادي 

اسطت و هطر آن  شماخداوند واقعيت وجودي  .دبه اين تظاهر ادامه بدهي دتوانيمي

 د.يك باور است. راهي جز الهي بودن وجود ندار دچيز ديگري را که تظاهر کني

در هطيچ  شطمادهد که واژه است. حقيقت وقتي رخ ميحقيقت يك تجربة بي

 ها نابود شده باشند و تمطام غبارهطا ازد وقتي که تمام واژهيپنداري باقي نمانده باش

بطاز  کنطد و هطيچ رايينه پاك شده باشند. وقتي که آيينطه فقطط بازتطاب ميروي آ

درياچطة آگطاهي  شطود و هطيچ مطوجي درگونه بازتطابي سطاخته نميهيچ .تاباندمي

کطه چطه چيطز  ددانيمي شماکند، آن وقت چيز بازتاب ميگاه همهخيزد. آنبرنمي

تمطامي هسطتي را نيطز  شطما بلكطه شطناخت دخواهيط را اننه تنها خودت .وجود دارد

 اسطرارآميزترو  شناسطدمطي چيز راشناخت. انسان بطا شطناخت خطود، همطه دخواهي

توانطد شطناخته شطود، رفان اعالم اين است که زندگي هرگز واقعطاد نمي. عشودمي

زندگي در اصل غير قابل شناخت است. عرفان اظهار اين است که زندگي شطامل 

 ،تطر از همطهيگطري ناشطناخته و سطوم و مهمد ،يكطي شطناخته :سه طبقه بندي است

توانطد تجربطه شطود اساسي تمام زندگي اسطت. ناشطناختني مي تةناشناختني که رش

 انتطبتطوان آن را بطه دانطش نطزول داد. در حطالي کطه قلشود. نميولي شناخته نمي
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شطود. مي اقيطانوس ناپديطد اي کطه دراش را بخواند. مانند رودخانطهتواند  ترانهمي

واقطع وقتطي بطا  شود، ولي شناختي وجطود نطدارد. دررودخانه خودش اقيانوس مي

؟ دانستن نياز به تقسيم شدن دتوانيد آن را بشناسيچگونه مي دشويچيزي يكي مي

گر جدا باشطد، داننطده بايطد از شطناخته شطده فاصطله دارد. آزمودني بايد از آزمون

 بگيرد. 

 دبطود کطه بفهميط دقادر نخواهيط دگاه کنياگر به آنچه که روي داده از بيرون ن

شوند قابل ديطدن نيسطت. ايطن واقعاد مورد چه بوده است. زيرا چيزي که سهيم مي

وجود ديگري است. جريان حضطور مرشطد بطه وجطود ه جاري شدن يك وجود ب

توانند با هم مالقات کننطد. هاي جاري و نه استخرهاي ايستا ميمريد و تنها انرژي

کساني که شمعشان هنوز روشن نشده در نزديكطي  ،اندروشن نشدهآنان که هنوز 

مهر و سپاسي عميق، در سكوتشطان و آهسطته  صميميت، در نشينند دريكديگر مي

مرشطد  رود و شعلهرسد که فاصله بين مرشد و مريد از بين مياي ميآهسته لحظه

تطي کطه وق. جهد و مريد چيزي جز يك دريافطت کننطده نيسطتبه درون مريد مي

د نوکه آمده تطا بشط دشخص کنجكاوي باشي شمااگر  ،زندمرشد با شما حرف مي

 شطما .ددهيطفقط سطخنان مرشطد را گطوش مي شماگذرد، و ببيند که اينجا چه مي

گوينطد کطه . کطالم را فقطط بطه کسطاني ميددهيطاي واقعي را از دسطت ميگنجينه

تحليطل و تشطريح  ،ق فكطرطري هرگز از شماو  ،توانند به سكوت گوش بدهندنمي

چنطان سطخنان را بشطنويد کطه بطه موسطيقي گطوش  يطدها بحطث نكنو با واژه يدنكن
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بطه جطذب  قلطب شطروع ،دهطدد و در حالي که ذهن به موسيقي گوش مييدهمي

 ين محرمانطه اسطت و فقطط وقتطي دريطد. اين آکنمي کردن وجود و حضور مرشد

، ديگطران مجطاز دمطرتبط باشطيعشطقي عميطق بطا مرشطد  در شمادسترس است که 

اي هستند تا بيايند ولي براي آنان ناديدني خواهطد مانطد و ايطن محطرم بطودن نكتطه

بيننطد کطه فقط چند بطدن را مي ،آيند تا ببينندآنانكه مي .درك شود است که بايد

را محلطول  انبايطد خودتط شطمابيننطد آنان انتقال نطور را نمي .اندسكوت نشسته در

و  دزبطان داريط بطر تنهطا آن وقطت اسطت کطه طعمطي دايد مخاطره کنيب شما. دکني

نفوذ کطرده و بخشطي از زنطدگي  انارتعاشي که به درونت .دقلب داري اي درتجربه

واقعطاد قادرنطد آن را  ،اندکساني که به آن مشطرف شطدهفقط ولي  ،شده است شما

 ببينند. 

يعنطي  ؛عرفطاندر ن آيطد. دهطان خويشطتن دوخطتواژه به نوبة خود از ريشه مي

. عرفطان يعنطي دتوانيد آن را بيان کنيولي نمي دايچيزي را تجربه کرده شمااينكه 

قطدر بطزرگ و را گنگ ساخته. آن شماکه  دايبا حقيقتي برخورد کرده شمااينكه 

واژه جايش داد. اينها فقطط واژه  توان درقدر فراگير است که نميوسيع است، آن

واژة  بيطان کنيطد،واژه خطدا را شطما بطراي آنكطه  .تر استيهستند. واقعيت بس غن

زيطرا  دهطيچ درکطي نداريط شطما. دبريطنيايش و شكرگزاري و غيره را به کطار مي

نه اينكه آنطان از سطخن  .شونداند گنگ ميآنان که تجربه کرده .داي نداريتجربه

آنطان  .گوينطدهطا سطخن ميگفتن دست کشيده باشند، ولطي آنطان درمطورد روش

گوينطد. گويند که چگونه آنان درمورد حقيقطت سطخن نميسخن مي ،دربارة راه
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هاي گوينطد کطه چگونطه از چالطه. آنان ميدگويند که چگونه به آن برسيآنان مي

راه ايطن »گويند . آنان ميدگويند که چگونه گمراه نشويمي آنان .دراه پرهيز کني

هايي کطه در راه برخطي نشطانه را از شطمان آنطا .دهنطدمي را هاراه ةآنان نقش« است

جهطت درسطت حرکطت  کطه در ديقين کنيط شماسازند تا هوشيار مي دخوريبرمي

مطورد حقيقطت يطا  کننطد ولطي درمي اين تمام کاري است کطه مرشطدان .دکنيمي

 اي ادا کنند. توانند کلمهخداوند، آنان نمي

عقل به شهود حرکطت  . ازيدمنطقي بودن رها کن را در انتمام تجربيات خودت

ضد راز است.  ،رتر است. سَ. زيرا قلب به اسرار نزديكييد، از سر به قلب بيايدکن

آگاهي فقطط يطك سطايه  .ر اين است که هستي را راز زدايي کندتمام کوشش سَ

   است. اساسي غير بسيار و است

 ؛يعني تقسيم شدن بين وسطيله و هطدف نهطايي. هطدف ؛هدف چيست؟ هدف

بطه سطبب ايطن وسطواس  .کنميعني اينكه من اين را بطراي آن مطي ؛«تجارت»يعني 

 شطمازيطرا ، ددهيطتوانيد کاري را با تماميطت انجطام هرگز نمي شماهدف گرايي، 

مطام ت. هطدفي بايطد باشطد. دخاطر خود آن انجطام دهيطکاري را به داي نداريعالقه

د ندارد. نه مرد و نه زن. نه پرنده . هدفي وجويدمفاهيم نفس پرستانه را دور بينداز

کار نيسطت. زنطدگي از خطودش مسطرور اسطت.  و نه حيوان هدف و مقصودي در

نسطبت بطه  شطماآورد و اين ادراك بصيرت روحاني است. اين ادارك آزادي مي

. شطما بطا زنطدگي مخالفيطد و اگطر بطا زنطدگي دزندگي نگرشي کامالد اشتباه داريط
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هرگز با جهان هسطتي  شمااند برايتان مطلوب باشد. تومخالف باشيد، زندگي نمي

توانيطد ايد پطس چگونطه مي. هميشه دنياي ديگر را ستايش کردهدايدوستي نكرده

؟ ذهن شما سبب فقر شماست. تا دکه مشغول ستايشش هستي دچيزي را ازبين ببري

 ؟ دتوانيد  روت بيافريني، چگونه ميدزماني که عاشق زندگي نباشي

اين فقط يك اتاق انتظار است. تا وقتي که دايره کامطل نشطود و تطا  که يدبدان

يعني نيمطه  ؛رنج هستند، زيرا نيمه هستند. رنج پس هر دو در دهردو را راضي نكني

يطك  شطما، دهردو با هم هستي شمانيستيد؛  فقط روحي و فقط بدن شمازيرا  بودن

 روح است و هردو بايد ارضا و راضي شوند. و  . انسان، بدندپيوستگي هستي همهب

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 

غيطر قابطل  ايشخص اشتياق به زيستن داشته باشد حتطي اگطر هطم گطاهي بيمطاري

باشد گطاهي بطدون  و حتي اگر شوق زندگي بسيار يابدا ميعال  داشته باشد. شف

درمطان ، دودنيطا هوشطمندانه زنطدگي کطردن درو  با ترکيب زندگي کردنو دارو 

 .يابدمي

را دور بيندازيد. بياموزيد کطه  خودتان ضد بدنو شما بايد نگرش ضد دنيايي 

ور بيندازيد که شما بايد نگرش تقدير گرايانه را د .وجود بياوريدچگونه  روت به

فقيطر خطواهيم بطود. اگطر  ،ما چه کنيم؟ اگر خدا بخواهد ما فقير باشطيم»: گويدمي

مسطئوليت را روي خطدا «. خدا بخواهد ما  روتمند باشطيم،  روتمنطد خطواهيم بطود
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يا فقير باشطيد. ايطن چيزهطاي  اندازه کافي به شما آزادي داده تا غنينيندازيد. او به

کننطد و ديطن ها شطما را خطراب ميهايتان نياوريد. اين نيايشغير الزم را به نيايش

 . برداز بين ميشما را 

که گوش  يدفقط وانمود کن ؛يدگويند گوش ندهبه آنچه که مردم مري  مي

کننطد منظور آنان برآورده شطده. آنطان فكطر مي براي آنها کافي است و د.دهيمي

رساند. اين بطه آنطان احسطاس بسطيار مياند. اين ابداد به آنان آسيب نکه شنيده شده

از روي آنطان گونطه فشطار بخطار دهد که آنان مردمي مهم هسطتند و اينخوبي مي

شود. و اگر تمطام مي شماوگرنه بخار آنان وارد  يدگوش نده شمابرداشته شده و 

مثطل  ان، دير يطا زود خودتطدحمل کني اناند با خودتآن سخنان بيهوده را که گفته

نبايطد وارد  شما، ولي بخار دبايد از سنگيني بخار خالص شوي شما. دشويآنان مي

 شد. دخشن خواهي شماوجود ديگري شود وگرنه 

قيقطت بطه ا بطات نيطاز نطدارد. فقطط هسطت و . حدهطدنه به بازتاب ادامه مييآي

اي نيطاز توان آن را انكار کرد. ادراك حقيقت، مستقيم است. به هطيچ واسططهنمي

 ، حقيقطت را دردو مرتعش است. اگطر گطوش شطنوا داشطته باشطي نيست. درخشان

شنيد. حقيقت همطان صطداي سطاکن و خفيطف درون  دخواهي انهمان قلب خودت

س وقتططي نططزد شططخص پططنيططاز نخواهططد داشططت.  ،گططاههططيچ ،هططيچ بحثططيو اسططت 

نطه  ؟دو چيسطتي دکيستي ،دداند که کجا هستي. او به سادگي ميدرسيخردمندي مي

را  انميان نيست. نه اينكه او درونتط هيچ تفكري در ،فكر کند شماارة اينكه او درب
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 مططنعكسبططه سطادگي در او  شطمانطه از ايططن چيزهطا. او يططك آيينطه اسططت.  و ببينطد

 ،يعنطي کطامالد عريطان بطودن ؛حضور يك انسان فرزانه )مرشطد( . بودن دردکنيمي

حتطي  ،دفريطب بدهيط توانيطد راهي نيسطت. نمي ،درا پنهان کني انتوانيد خودتنمي

هاي تطو را ولي آيينه تظاهر دتوانيد  تظاهر کنيمي شمافايده است. بي داگر بكوشي

تمطام  شطماکند. لحظطة حطال کند. فقط آنچه که هست را بازتاب مينمي منعكس

برابر يك مرشد از ابتدا تطا  شود. با ايستادن درشامل مي را انتيگشته و تمام آينده

او بطيش از آنچطه دربطارة  ،مانطدپنهطان نمي شما چيزشود. هيچشناخته مي انانتهايت

 دايدانسطته اندربارة خودتط شماا هر آنچه که رشناسد. زيرا مي شما دبداني انخودت

که بطه  شماست. تنها بخشي از ذهن شمااز واقعيت  يبسيار جزئي و بخش کوچك

تاريكي عميقطي  در ماشدهم از وجود نه .سطح آگاهي رسيده يك دهم آن است

داند. را نيز مي شمابلكه روياهاي  ،شناسدرا مي شماقرار دارد. مرشد نه تنها افكار 

 ديگطرِخطود شناسطد، بلكطه مي انمورد خودت را در شماو توهّمات  نه تنها پندارها

بخشطي کطه  ،دايطرا انكار کرده خودقسمت ساية وجود  شما .شناسدرا نيز مي شما

و مرشطد بايطد بطا آن  دايطتشطخيص نداده انوجودتط عنطوان بخشطي ازهابداد آن را ب

را  انکه خودت ييشمانه با آن ، کار کند دهستي انيي که خودتشما يعني ؛تماميت

پنطدارد کطه شطود. زيطرا او مي. بنطابراين بارهطا مريطد دچطار مشطكل ميدشناسيمي

پنطدارد کند. مريطد ميمشكلش متفاوت است ولي مرشد دارويي ديگر تجويز مي

کند که با توجه بطه و مرشد روي داروي خاصي اصرار مي« مشكل من اين نيست»

مطادي عظطيم رسطد. اعتمسطخره بطه نظطر مي کند دارد مطلقاداو فكر ميکه مشكلي 
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عمطل  شطماتوانطد روي مورد نياز است. تنها در اين صطورت اسطت کطه مرشطد مي

و شايد آن مشكالت جطايگزين  دشناسيتنها چيزهاي سطحي را مي شماکند. زيرا 

آن ، زند زيرا حطل آن بطراي ذهطن يطك خودکشطي اسطتاي ميباشند. ذهن حقه

 دشطويب مشطغول ميبا مشكل کاذ شمادهد. مشكلي کاذب مي شماوقت ذهن به 

دهطد. مرشطد ادامه مي شماو مشكل واقعي همچون سرطان به رشد خود در درون 

 کند. هيچ دارويي تجويز نمي شمابراي مشكالت دروغين 

، دنور شوي دبتوانياينكه  يك خاموش شدن است. قبل از ،اشراق و آگاهي فرا

. نخسطت بايطد بطه دني، بايد کامالد شعلة نفس را خاموش کدشوي قبل از اينكه منور

تنهطا بطا  .گردد )خطاها(و سپس همان تاريكي نور مي داعماق تاريكي سقوط کني

. فقطط بطه ايطن دتاريكي حرکت کنيط توانيد درمي اعتماد عميق به مرشد است که

طور که بطا رسد. هماننظر ميابتدا مانند تاريكي به در .دسبب که با آن آشنا نيستي

کنطد. بطه تطاريكي تطازه عطادت مي انططور کطه چشطمانت ، همطاندشويآن آشنا مي

يعني خطاموش  ؛فنا شود.تبديل مي نهايتي بيتاريكي به نور کرد دتعجب خواهي

افتطادن بطه هيچطي و از بطين رفطتن بطه »يعنطي  ؛يعني اشراق و تنوير. فنا ؛کردن و بقا

مچطون عنوان يك نفس بلكه هبرخاستن دوباره نه به»يعني  ؛بقا«. عنوان يك نفس

تنهطا حقيقطت  .در اين تجربه وجطود نطداردديگر « من»ناالحق. أ« يك موجود الهي

برهنگطي  در شطمازيطرا  ،خواهطدشود. بودن با مرشد واقعاد شهامت مطياحساس مي

نشطان بدهطد کطه  و انسان مايل است پنهان کند و چيطزي را دشويخود شناخته مي
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شطخص صطدها نقطاب حمطل  زنيم و هطرنيست. براي همين است که ما نقطاب مطي

هر لحظطه بطا مطوقعيتي  شما. دداري به نقاب ديگري نياز شماکند، زيرا هرلحظه مي

لحظطاتي را  اندر زنطدگيت شطماآيا  و د، نقابي ديگر نياز داريدشويرو ميتازه روبه

نيسطت پطس  ؟ اگردهستي انو فقط خودت داندازيها را دور ميکه تمام نقاب دداري

عطدم  برابر آيينه هطر حرکطت يطا . دردعشق نداري از زندگي ايدر هيچ لحظه شما

 شطماچيطزي را دربطارة  ،چيز مهطم اسطت. هطر چيطزهمهسكوت، کالم يا  حرکت،

چگونطه  ؛دنشطينيبرابرش مي چگونه در ؛دآييگويد . چگونه به ديدار مرشد ميمي

نسبت  شماچيز اهميت دارد. همه د؛دهيچگونه واکنش نشان مي د؛گوييسخن مي

زيطرا در  يطدپنهطان نكن کند. چيطزي رامي منعكسولي آيينه  دهوشيار نيستي به آنها

را  ان؟ چرا اعتمادتدماند. پس چرا زحمت بدهيهر صورت چيزي پنهان باقي نمي

و بيهوده مشكل  د؟ مرشد خواهد دانست. پس چرا پنهان کنيدرفتار نشان ندهي در

د و رشطد شطما نطاننطد بهتطر جابيفتتو؟ امطور مطيدو وقطت تلطف کنيط ددرست کنيط

اندازيطد. زبطان بطراي ولطي شطما آن را بطه تعويطق مي ،تر باشدتواند بسيار سريعمي

 مططردم از اينكططه سططاکت باشططند بسططيار ،نططه بططراي ارتبططاط رودکططار مططيفططريفتن بططه

خواهنطد هايشان شايد چيزي را بگويد کطه آنطان نميگاه چهرهترسند، زيرا آنمي

که واقعاد ارزش گفتن داشطته باشطد.  ييدبگو . فقط چيزي رايدفي باشبگويند. تلگرا

تفطاوتي را  شطماکه در زنطدگي  يدبپرس فقط چيزي را يد.هاي غير الزم نكنپرسش

 چيططزي را انبططا دهانتطط شططما .بططدن از ذهططن کمتططر فريبكططار اسططت کنططد.ايجططاد مي

ولي  دگوييچيزي مي شماگويند. کامالد چيز ديگري را مي انو چشمانت دگوييمي
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توانيطد چنطان . ميشطماهطاي تر بيانگر و گوينده است تا واژهپيش شمالحن گفتن 

معني دهد. مرشد کسي اسطت کطه انطواع مختلطف « آري»که  دبگويي« نه»عاشقانه 

تمطام حطاالت  گذرانده است. او کامالد از، دکنياز آن عبور مي شمامراحلي را که 

قطدر فريبكطار بطوده و هطا را کشطيده و همانتمام رنج ممكن انساني آگاه است. او

. او تمام اينها را دهستي شماقدر به دنيا دروغ گفته و متظاهر و منافق بوده که همان

را  شطما وجطود چيز براي او ناشناخته نيست. او ماننطد يطك کتطابهيچ .شناسدمي

 و در انآگاهيتط، ان، ذهنتطان، بطدنتاندر سراسطر وجودتط شماخواند. زندگينامة مي

اسطت  بسيار هست. به سبب افكارِ شماهاي غبار روي ذهن . افكار، اليهانناآگاهيت

مختطل  با واقعيت منطبق نيست. ذهن شطما پيوسطته واقعيطت را شماهاي که بازتاب

گيطرد. حقيقطت چيطزي نمي شطمااي اسطت. او از کند. مرشد بدون هيچ انگيزهمي

 قطدر شطهامت پيطدامردمان اندکي هستند که آن زيرا ،دهدندرت روي ميبسيار به

هطا بگوينطد هميشطه خططا وقوع بپيونطدد و هرچطه کطه تودهه ند که حقيقت بکنمي

هايشطان را پرستند که درخواستمنطق هستند و کساني را مي زيرا هميشه با .است

توانند به فراسوي ذهنشان فكر کنند. انسان با حقيقطت اجابت کند و اين افراد نمي

 عصيان است. او هميشطه عطدم تططابق دارد. جامعطه برعليطه او اسطت. در هميشه در

 شطماو يا هرچه ديگران دربارة  دديگران فرياد کني ةحضور مرشد هرچه که دربار

 ،بينطد. و مردمطان زشطترا مي شطمافرياد کنند اهميتي ندارد. او فقط هستة دروني 

کنططد. آنططان ان را زشططت ميپندارنططد کططه آيينططه آنططآيينططه شططكن هسططتند زيططرا مي

فرسططا اسططت. دهنططد. زيططرا ايططن کططار دشططوار و طاقططتهايشططان را تغييططر نميچهططره
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است. مردم بطا دروغ زنطدگي آن شكستن آيينه و فراموش کردن  ،ترين کارآسان

کند همگطي ميهاي آنان تطابق دارد و آنان را تأييد کنند و وقتي کسي با ذهنمي

کنند. اين يك ادراك سپاسي بسيار همگي تعظيم ميبا  گذارند وبه او احترام مي

هاي يكديگر است و زماني کطه فق دو جانبه براي ارضاي نفسادو طرفه است. تو

، زيرا دتا بسوزي يدآماده باش .دايآتش شدهو وارد عصيان  درسينزديك مرشد مي

تطا دوبطاره ، دقبطل از اينكطه بميريط يدبمير»شد.  دزاده خواهي دتنها وقتي که بسوزي

اي کطه احسطاس حظطه. ليدو رقطص شطو يدفراموش کن را گيرقصند. «دزاده شوي

احسطاس  انو بطاري سطنگين بطر قلبتط دشطويافسطرده مي و، غمگطين کنيطد حقارت

 گردد. مي شمامانعي در راه رشد امر و همين  دکنيمي

حقطايق پنهطاني کطه ، گويطدمورد چيزهاي محرمانه سخن مطي رگاه کسي دره

را به سطح يك شطخص  ديگرياو ازاينكه داننده است و ، داز آن آگاه نيستي شما

را اغطوا  شطما ،کوشطد تطا آخطرين لحظطههن ميذبرد. لذت مي دهدمي نادان تنزل

و خطود همطين  ددهطد کطه بطه آنهطا بچسطبيمي شماهاي زيبايي به کند. ذهن تجربه

 چيز راقيقت غايي همطهدارد. براي حنگه مي را ازحقيقت غايي دور شما ،خواسته

چيز را بايد انداخت. شخص بايد به تجربطه بايد فدا کرد، محرمانه، معجزات، همه

تجربه  زيرا در ،بيان آن قاصر است نهايي وارد شود که يك تجربه نيست. زبان از

دو قسمت تجربه کننده و تجزيطه شطونده وجطود دارد ولطي در ايطن تجربطه نهطايي 

 ،دايديطده شطده ،دايط، بينندهدايشناخته شطده ،دايداننده شماتقسيمي وجود ندارد. 

 دقطدر بزرگيطهمانشطما . دهسطتي شماتنها  د.ايتجربه شونده شماو  دايتجربه کننده
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چيطز بطاور پندارد و اگر به هيچهمان است که مي ،انسان د.را باور کني انکه خودت

نهايطت باشطد. توانطد بي. زيرا هطيچ بطاوري نميدنهايت هستيبي شما، دنداشته باشي

نيطاز بطه تعريطف دارد. پطس  ،تمامي باورها محكوم به محدود بطودن هسطتند. بطاور

اي نطدارد براي هميشه رفته و فايطده ؛يدذشته را فراموش کنگمحدود خواهد بود. 

 انت، زيطرا بطه آينطدهيطدپيوسته گذشته را تكطرار نكن د.را با آن تلف کني انکه وقتت

 ، زيرا بحراني که دردبراي آينده به ذهني تازه نياز داري شماکمكي نخواهد کرد. 

وقتطي  و دبه رويكردي کامالد متفاوت نياز داريط شماپيش است بسيار تازه است و 

از مطانع شطود.  تواند تبديل بطه يطك عبطورگيرد همان چالش ميمي که بحران در

بطه و هوشطمندي ، وسطط آن بطه شطهامتولي روبرو شدن با آينده و نابود نشطدن ت

داشطت.  ددوسطتي نخواهيط دططرف بمانيطگطر بياهاي تازة ذهن نياز دارد. گرايش

و  دکس نيسطتيبطا هطيچ شماکند. اين يعني که طرفي در مردم توليد سوءظن ميبي

از ديگطران  شطماتطرس در ايطن اسطت کطه اگطر  .باشد شماخواهد با کس نميهيچ

بايد همه کار را  شماگردد. ولي آشكار مي شماحقارت ، بار ديگر دکمك بگيري

کس مطا بطه کمطك هطيچ. »دچيز را خراب کني، حتي اگر همهدانجام دهي انخودت

گر انسطاني فقيطر باشطد و نتوانطد  روتمنطد ااين نگرشي نفساني است.  ؛«نياز نداريم

انگورهطا  .خطواهم  روتمنطد شطومنمي« مطن»کند که شود، شروع به الف زدن مي

دهطد؟ مطن بطه فقطر ترش هستند چه کسي به خودش زحمت  روتمند شطدن را مي

تم، در فقر چيزي ويژه وجود دارد. در واقع شما چيزي را از دسطت بخخودم خوش

توانطد در آسطمان باشطد و ذهب واقعي نميمام. ايد، من چيزي از دست ندادهداده
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 ه مالقات زمين و آسمان اسطت.تواند فقط در زمين باشد. مذهب واقعي هميشنمي

طور کطه هسطت هراسطد. او همطاننسان صادق در دسترس است، او از چيزي نميا

کنطد. که تظاهر مي يکند . ولي انسانوجود دارد او هرگز به غير از آن تظاهر نمي

تر نگاه ترسد اگر کسي عميقاو کاذب است. او مي ةهميشه ترسو است زيرا چهر

واقعيطت نمايطان خواهطد  و  آن وقت آن چهره خواهطد رفطتنزديك بيايد،  ،کند

نبايد با والطدين و  شما کاذب خواهد بود. ةواقعيت درست برخالف آن چهر .شد

جطدا هسطتند. بيطرون  شماآنها از  .زيرا بيرون و درون مهم نيست ،دسايرين بجنگي

ه تنها بازتطاب بيطرون اسطت. اگطر بطر عليط ،جدا است و درون نيز جدا است. درون

، اين تنها يك واکنش است و عصيان نيست. واکطنش دشورش کني انذهن خودت

از خشم کطور  شمادر واکنش،  و آميز استواکنش خشونت .از روي خشم است

س عصططيانگري چيسططت؟ . پططدشططويبططه افططراط کشططيده مي و همچنططين دشططويمي

را در وسططط نگططه  شططماعصططيانگري ادارك خططالص اسططت و عصططيانگري هميشططه 

گون باشطيد و مراقبه ؛دنبايد با کسي بجنگي شمابخشد. تعادل مي شماو به  داردمي

هايتان را ديديد، ناگهان به يك تعطادل يك روز وقتي که عملكرد شرطي شدگي

او فقطط  ؛فهيم است ياو انسان ؛عصيانگر واقعي يك جنگجو نيست خواهيد رسيد.

توانيطد بطا خشطمگين نمي شطما .انتقطام و کند، نطه در خشطمدر هوشمندي رشد مي

چيطره  شطما. در آن صطورت گذشطته بطر دمتحطول شطوي انتبودن نسبت به گذشته

باقي خواهطد مانطد و نقططة  شماگاه گذشته به صورت مرکزي در خواهد بود، آن

ولطي هنطوز بطه گذشطته  دشايد به نقطة مقابل کشانده شطوي .خواهد ماند شماتوجه 
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مطام ت يك مراقبه کننده و سطالك اسطت. ين راهِا .يد. مراقب اين باشدوابسته هستي

اگطر چنطين آرزويطي  و ها براي آينده، گسترش نفس هسطتندوها و تمام آرزشدن

راقبه گونطه م و عبث خواهد بود.  را نابود خواهد کرد ان، تمام زندگيتدداشته باشي

و محبطت بيشطتري داشطته  يدبيشتر مهر بورز ؛يدساکن باشو ، بيشتر ساکت ييدبشو

 ؛يطددر لحظطه زنطدگي کن ؛يطدبه زنطدگي اعتمطاد کن ؛يد. با هستي دوستي کنيدشبا

 انقبطاضرا به حالت  شماآرزوها هميشه  گاه هر چه که روي دهد خوب است.آن

 و يططدجويب اندر درونتططرا يعنططي آسطودگي  ؛آرزويططيبي .کننطدذهنطي هططدايت مي

. ذهطن يطدرا با آرزوهاي بيهوده تلطف نكن ان. وقتتييدبساز اناي را در درونتچشمه

 شطمابدهد، آرزوهطايي روحطاني، چنطان کطه  شماآرزوهاي بسيار زيبا به  دتوانمي

خواسطته هسطتند و خواسطته، خواسطته و که اينها نيطز آرزو  دکنيتقريباد فراموش مي

د. زيطرا کطه هطدف نشطوكوت و سماع هر دو بطه يطك هطدف منتهطي ميس است.

. درسطت در است مثبت يك قطب و منفي قطب ديگر آن درست در وسط است.

چيز بطه حالتي که انسطان از دنيطا و همطه. دهدميان اين دو است که تحول روي مي

فر علطم، سگردد. شود و الهي ميحالتي که انسان وارد خداوند مي ؛رودفراسو مي

هطاي مخطالف هسطتند، همچنطين قطباين دو بيروني و سفر مذهب، دروني است. 

كمل هم نيطز هسطتند. يطك همطاهنگي بطين اضطداد وجطود دارد. درون و بيطرون م

 ؛توانند جدا از هطم وجطود داشطته باشطندهم هستند. نمي دوستِ ،هم نيستند دشمنِ

مانند زن و مرد، تاريكي و نور، تابستان و زمستان، مثبت و منفي همه با هم وجطود 

  کامل وجود دارد. دارند. و براي همين است که جهان هستي در هماهنگي
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توانيد بطين ترديطد و توکطل يطك همطاهنگي مي دواقعاد هوشمند باشي شماگر ا

خيزد. به اين منظور کطه وقتطي بطه گاه است که انسان واقعي برميو آن دايجاد کني

. وقتي به بيرون يدعنوان روش خود استفاده کن، از ترديد بهدکنيبيرون حرکت مي

را کنطار  ان، ترديطدهايتدرويطو وقتي به درون مي ،يدکن ، به ترديد اعتماددرويمي

 دترديد را فراموش خواهيط ، زبانِدگر اعتماد کنيا. يدبه اعتماد توکل کن .يدبگذار

روسطت دسطت و با مشكالت فراواني کطه انسطان بطا آنهطا روبه دو قادر نيستي ،کرد

آوري بهتطر و از نظطر فطن ،دفقطط از ترديطد اسطتفاده کنيط شما. اگر ديپنجه نرم کن

روح  شطماگطاه گطردد. آنولطي فقطط دنيطاي درون فرامطوش مطي دشويتر ميغني

و تنهطا  درسطماند و بطه تماميطت خطود نمي. در هر صورت انسان ناتمام ميدنداري

واقعطاد . تطر باشطددر درون و برون غني، تواند راضي باشداست که مي کاملانسان 

ضطدها را شطده باشطد.  ءارضا احساساتشو  روحباشد،  بدنش راضيو از شادمان 

زيرا هر چه انكار و سطرکوب شطود، در زمطان خطودش  ؛بايد جذب کرد، نه انكار

کند. چالش در اضطداد انتقامش را خواهد گرفت. هستي از طريق اضداد عمل مي

شود. به سبب چالش اسطت کطه است و به سبب چالش است که حرکت توليد مي

 .دگردير ميو بيدا دمانيخفته نمي شما
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 اعفماد به مرشد

، زيطرا دخوريطبرمي ، نخست بطه تطاريكي عظيمطيدکنيدرون سفر ميبه وقتي 

د. ننطدانند که چگونه درون را ببيو نمي اندبه نور بيروني عادت کرده شماچشمان 

کطه قطبالد راه  دبطه کسطي نيطاز داريط شما. دکنيانتهايي سقوط ميبه تاريكي بي شما

 ،دبايد با او بسيار صميمي باشي شمايعني اينكه  ؛مرشد .درون را رفته باشد )مرشد(

 دياز داريطقدر عميقاد به او نآن شمايك رابطه عاشقانه است. زيرا در دنياي درون، 

، ممكطن نخواهطد بطود کطه در تطاريكي دکه تا وقتي با قلب او بسيار نزديك نشوي

. بطه صطميميتي عظطيم نيطاز اسطت و صطميمت از عشطق ددرون با او همنشين گردي

بطود بطه سطفر  د، قطادر نخواهيطدخيزد، از اعتمطاد. اگطر بطه مرشطد شطك کنيطبرمي

بطه او  شطماو و عشطقي کطه . تنهطا عشطق ادخطرناك و پرماجراي درون ادامه دهيط

کنطد. در دنيطاي بيطرون خططر با اشتياق ميرا  شما ؛داردرا زنده نگه مي شما دداري

هايي در دسطترس هسطتند و ها و نقشطهدارد و در هر راهي نشطانهنگم شدن وجود 

اي ولي در دنياي دروني، نقشه .کمك کنند شماها نفر هستند که به هميشه ميليون

قدر منحصطر بطه فطرد ها متفاوت است و رشد هر فرد آنذهنيت زيرا .وجود ندارد

هطايي گطذر ي بر پا کطرد و هطر فطرد از چنطان مارپيچهايتوان عالمتاست که نمي

که کطامالد گطوش بطه زنطگ، هوشطيار و بيطدار  دنياز به کسي داري شماکند که مي

کمك کند. در غير اين صورت امكطان دارد کطه  شماباشد تا بتواند در هر گام به 

تر آنكطه وقتطي دنيطاي بيطرون را از و مشطكل دگم شطوي دداريدر هر گام که برمي
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بطود کطه بطين واقعيطت و افسطانه  دمانطد و قطادر نخوانيط ديط، تنها خواهددست بدهي

. واقعيطت رودمطيبين رفتن  مرز بين واقعيت و تخيل از .دگونه تفاوتي بگذاريهيچ

کطه واقعيطت  ددانيمي شما؟ اگر ديگران موافق باشند، دکنيا چگونه قضاوت مير

که افسانه بوده. موافقت ديگران آن را  ددانيکس موافق نباشد، مياست. اگر هيچ

. کسي نخواهد بود که موافطق دتنها هستي شما ،کند ولي در درونيك واقعيت مي

سطادگي در تخطيالت توانطد بطهمي باشد يا نباشد که چه چيز واقعيت است و انسان

نيطاز  شطماخطر سفر دروني همين اسطت و  .خويش گم شود و اين يعني ديوانگي

بطا  ،پلطي چنطان محكطم که هميشطه حضطور داشطته باشطد. آفطرينشِ دبه کسي داري

آنجطا باشطد. مرشطد فقطط وقتطي  او دتنهطا هسطتي که حتي وقتي در مراقبطه شخصي

شطيار نگطه ورا ه شطمامريطد روي داده باشطد. او  شود که خداوند بطرايناپديد مي

کطه  دهايي داشطته باشطيتوانيطد چشطم. ميدگذارد که به بيراهه برويدارد و نميمي

ند. ولي مريد چشطماني را خواهطد داشطت کطه درون را ند بيرون را ببينتوانتنها مي

اند. دهشنود. حواس او دو برابر شطيابد که درون را ميهايي مينگرد. او گوشمي

کنطد. پطنج ، مريطد بطا ده حطس زنطدگي ميدکنيفقط با پنج حس زندگي مي شما

حس براي سفر بيرون و پنج حس بطراي سطفر درون. صطوفيان بطه موسطيقي درون 

هاي بيرونطي فقطط شطنيده شطد، تمطام موسطيقيسطماع گويند. وقتي که مي «سماع»

، تمطام دوقتطي آن را ببوييط .داي درونطي داريطرايحطه شطما .سروصدا است و بطس

برابطر ايطن شطكوه،  عطرهاي بيروني ديگر عطر نخواهطد بطود. شطكوهي تطازه و در

رسند. وقتطي کطه شطفافيت درونطي را رنگ مينظر بيهاي بيروني بهتمامي زيبايي
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گاه ديگر مسأله رسد. آننظر ميچيز در بيرون آشوب و سردرگم به، همهدبشناسي

 شطماشت. تسليم مطلق است. آن وقت مرشد نطداي درون ترديد وجود نخواهد دا

در درون اينكطه يعنطي  شطدن؛عارف گاه ديگر جدايي وجطود نطدارد.شود، آنمي

واقعي کسي  سالك. دتا خداوند را بشناسي يدرا بشناس ان، خودتيدکنخويش سفر 

از خويشتن » ؛کند. از خويشتن سفر ميگذارداست که براي نبودن گام در راه مي

شطناخت نفطس نيسطت، بلكطه حطل کطردن  سالكهدف  .«دتا آزاد شوي يدها شور

رسيدن به خودشناسي نيست، بلكه ازبين بردن خطود يطا فنطا اسطت. در  ؛نفس است

 شطما. بقا در اين دنيا يك نطزاع پيوسطته اسطت و دبايد دفاع کني شمادنياي بيروني 

مطردم  و دگيريطار مي، وگرنه مورد بهره کشي قردبايد سپرهاي محافک داشته باشي

يعنطي چگونطه  ؛سوء استفاده خواهنطد کطرد. ادب شماپذيري و باز بودن از آسيب

 دهمچطون يطك غايطب در حضطور مرشطد بطودن، تطا بتوانط ،بودن در کنطار مرشطد

هطيچ  د!گطويي کطه نيسطتي د؟را پطر کنطد. چگونطه باشطي انهرگوشه و کنار وجودت

. تطا مرشطد بتوانطد ددفطاع نكنيط انخودتط، از دمقاومتي را در برابطر او نداشطته باشطي

گونطه مقطاومتي از جطاري شطود و بطدون هيچ شطماهمچون نور و نسيم و باران در 

 . دفقط بايد در حالت پذيرندگي باشي شمانفوذ کند.  شما، در شماجانب 

کرد.  د، شادي عظيمي احساس خواهيدبه شخصي اعتماد کني دهر وقت بتواني

عنطوان معبطدي بطراي اعتمطاد بطه انوجطود درونتطدست کم گوشة کطوچكي را از 

و اگطر  دتوانسطت آسطوده باشطي د، نخواهيداعتماد کني د. اگر نتوانييدنگهداري کن

 کطه چشطيد و ايطن راهطي اسطت  د، طعطم زنطدگي را نخواهيطدآسطوده باشطي دنتواني
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. وقتي مرشد خودش به مريطد چيطزي بگويطد، کندان خلق ميبراي خودت يجهنم

هد زيرا باور کرده که به او اعتماد دارد. شطايد او ترديطد نكنطد بطا شايد انجامش د

 ،وجودي که ترديد در اعمطاق ناخودآگطاهش وجطود دارد. خطود حضطور مرشطد

را تغيير خواهد داد و خود حضور او کيمياگري اسطت. نطه بطه ايطن سطبب  اندرونت

رد و طلوع کرده، بلكه فقط به اين دليطل کطه مرشطد حضطور دا شماکه اعتماد در 

بطه او اعتمطاد  شطمادهطد کطه ايطن تطوهّم را مي شطمابه   بارش پيوستة ارتعاشات او

کند تا او بيشتر عطادي شطود، بيشطتر واقعطي شطود، . پس مرشد او را دور ميدداري

تا تماس با مرشد سست شود و ا ر مرشد کمرنگ شطود  ،بيشتر مانند خودش شود

هطا وقعيتي خلق کنند تطا آن موقعيتاين است که م ،و از بين برود. تمام تالش آن

، داي گطيج کننطده بخوريطضطربه شطمانشان بدهنطد. وقتطي  شمابتوانند چيزها را به 

کامل است، زيرا  مرشد در خطا است. اين ناهوشمنديِ دطبيعي است که فكر کني

را گطيج کطرده باشطد. شطايد ايطن  شطماضربه زده باشد و  شماشايد مرشد عمداد به 

اند که گاهي يطك ضطربة دانستهضربه از نوع درماني آن باشد. مرشدان اين را مي

 شطماکنطد، بطه را بيطدار مي شطماواقعي براي انسان بسيار خوب است. ايطن ضطربه 

 سازد. مي را هوشيار شماو بار ديگر  دکند تا سر عقل بياييکمك مي

 دسطتور شمادهد. مرشد فقط به گاه توضيح نميمرشد هيچ اينجاست که نكته

، فرصطت را از ددهد و بايد انجام شود. اگر درخواست توضيحات داشته باشطيمي

 ءرا ارضطا شماتوضيحات را داد، ولي آنها فقط منطق توان مي ، زيرادايدست داده
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اعتمطاد ، آن وقطت ايطن دشطده کطاري را انجطام دهيط ءکنند. اگر با منطق ارضطامي

 کمك نخواهد کرد.  شمانخواهد بود. اين به رشد اعتماد 

اگر به ترديطدها  .اعتماد خوب است، اگر بدون سرکوب کردن ترديدها بيايد

تمام  شمااگر به ترديدهاي  و قدرت اظهار کامل داده شود و سپس به سطح بيايند

رژي انط .ها داده شود و سطپس پيطروز شطود. نطزاع بطين قلطب و ذهطن اسطتفرصت

فكن. نزاع بين دم و بازدم و عبطور از ميطان ايطن اغتشطاش فكن و انرژي درونبرون

. اگطر درا از ميان اين آشطفتگي پيطدا کنيط انتا راهت دبايد بجنگي شماخوب است. 

، دو دست نخطورده بيطرون بياييط دعبور کني داگر بتواني د،را پيدا کني انراهت دبتواني

 دبايد بسيار بسيار در دسطترس باشطي شما خواهد آمد.دست ارزشي به چيز بسيار با

 . درا کنار بگذاري انبايد انتظاراتت شما، دنكات را بفهمي دتا بتواني

شناسطد و تنهطا اطاعطت را مي ،داند که چگونه اطاعت کند. اعتمطادمي ،اعتماد

نفس شود. مسأله بين نفساني بطودن و بطيتوسط اطاعت، نفس رفته رفته ناپديد مي

کمطك کنطد کطه چگونطه  شطماستن است. تمام عملكرد مرشد اين است که به زي

کنطد. هطا اسطتفاده ميهطا و روشو براي اين از انواع راه دهمچون يك نفس بميري

، بطه ايطن آزمايشطگاه کيميطاگري فرصطت يطدخيلطي زود فطرار نكن که باشد انيادت

شطود. و عمداد خلق ميشود ها و ترديدها آفريده مي. در اينجا انواع اغتشاشيدبده

شود تا اطاعت کنيطد. بطراي حمايطت از نفطس و به شما دستورات مسخره داده مي

 براي مردن برويد. ؛انتظاراتتان پيش مرشد نرويد
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 است مرشد يك اسفعار 

فراسطو و مطاورا رفطتن. مرشطد يطك اسطتعاره بطه يعني  ؛زيباست «استعاره»واژة 

برد. او فقط يك شروع است، بودن با مرشطد را به وراي خويش مي شمااست. او 

چيزي نيست جز انضباطي براي چگونه بودن با خداوند. خداونطد ديطدني نيسطت، 

و سپس به سوي ناديدني  دتر است که از ديدني بياموزيآسان است.مرشد ديدني 

 شطماتحميطل شطده باشطد. ايطن از درون  شطماسطت کطه چيطزي بطر . چنين نيدبروي

نسطبت بطه او احسطاس  شطمااست.  شماخيزد. بخشي از عشق و احساس قلبي برمي

، دشطويبالفاصطله وارد سطكوت مي شمااست،  انو وقتي او در کنارت دخوبي داري

تمططام  شططماخيططزد، ناگهططان برمي شططما. متانططت عظيمططي در دگرديططوارد وقططار مي

 هاي گذشطته و آينطده را فرامطوش، تمطام برنامطهدکنيرا فراموش مي انهايتينگران

و آهسطته آهسطته ايطن  دشطوي. براي چند لحظه به دنياي ديگري منتقل ميدکنيمي

گيرد که ديگر نيازي به حضور مرشد نيست. هرگاه عميقاد ريشه مي شماحالت در 

. دشويان فضا و همان حالت ميبالفاصله وارد هم دياد بياوريو هرکجا مرشد را به

ن نفطس وپس رفته رفته، نيازي بطه يطادآوري مرشطد هطم نيسطت. يطادآوري همچط

گطاه ديگطر مسطأله رفتطار موقرانطه بطا اي ظريف. آنخواهد شد، به شيوه انکشيدنت

، موقرانطه رفتطار دبا هر کس ديگر کطه در ارتبطاط باشطي شمامرشد در ميان نيست. 

پر از خواسته اسطت.  شمابسيار معمولي است. ذهن  شما کرد. تمام انگيزه دخواهي
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، خططدا را دخواهيططسططرور مي .دهاي روحططاني داريططکططه خواسططته دپنداريططمي شططما

ي هستند. آري، حتي يدنيا انايتولي تمام خواسته دطلبي، حقيقت را ميدخواهيمي

، دسطاکت شطوي دآرزوي خدا و سرور و حقيقت هم دنيايي هسطتند. اگطر بخواهيط

مرشطد يطك  شطويد.مياي سطالك بدون هيچ دليلي، بدون هيچ خواسته و انگيطزه

اي و بطراي گونه انگيزهاستعاره است. دست کم در زندگي يك چيز را بدون هيچ

 .  يدخوشي صرف آن انجام ده

 

 نهايتصبر بي

زندگي يك مشكل يا معما نيست که حل شود، زنطدگي يطك راز اسطت کطه 

ها نيسطت. راز چيطزي بسطيار بايد به آن عشق ورزيد آن راز چيطزي در دوردسطت

بطه آن  شطمابايد تا زماني که  شمااينجا قرار دارد. جستجوي و آشكار و در اينك 

وقتطي تمطام قيطدهاي وابسطتگي، مالكيطت،  .ادامه داشته باشطد دآزادي مطلق برسي

وقتي که ديگر نطه طمعطي باشطد، نطه شطهوتي، نطه  ؛اندنابود شده …جويي وسلطه

آن  دروحي خالص شطده باشطي شماچيز باقي نمانده باشد و وقتي که هيچ ؛خشمي

زبان فقط وقتي خوب است «. رهايي مطلق». هدف اين است: دايرسيده شماوقت 

ولي براي بيان و انتقال مفاهيم واال  .دمعمولي را بيان کني يهاواقعيت دکه بخواهي

هر چطه  .مانند زيبايي است ؛مقدس کامالد ناتوان است. حقيقت مانند پول نيست و

افراد بيشتري حقيقت را ببينند، آشكارتر خواهد بود. هرچه مردم بيشتري حقيقطت 
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شود. مسطألة طمطع را داشته باشند، امكان داشتن آن توسط افراد بيشتري فراهم مي

حقيقطت  .نيست شماي خار  از حقيقت کاالي .نيست در کار نيست. حقيقت شيء

 انتوانيد در اعماق وجودتقرار دارد. آن را مي شمادر درون  که يك تجربه است

. ولطي مطردم دتوانيطد مالطك شطوي. حقيقطت را نميدو زندگي کنيط داحساس کني

توانطد سطالك شطود. مسطأله نمي خبر هستند و اين طمع است و انسان طمع کاربي

کطه  دبايطد مرشطد را متقاعطد کنيط شطمامتقاعطد کنطد، را  شمااين نيست که مرشد 

که فقط  دبايد مرشد را متقاعد کني شما. دکه به سلوك مشرف شوي دارزش داري

و  دايطانطد اينجطا بطه طلطب نيامدهبه سبب اينكه ديگران دربارة خدا صطحبت کرده

را مشطتعل  شمابرخاسته است. يك تشنگي که  شمايك اشتياق بزرگ دروني در 

روم، زنطدگي ام و بطه کجطا مطياگر من ندانم که کيستم، از کجا آمده»ساخته که 

نهايططت. آنططان کططه در آيططد و يعنططي صططبر بيصططبور از صططبر مي«. فايططده اسططتبي

تطرين ويژگطي صطبر بزرگ .نهايت صبور باشطندجستجوي حقيقت هستند بايد بي

بطه  صطبر. دز ديگطر نيطاز نداريطچيط، هيچدانسان مذهبي است. اگر صبر داشته باشي

عطدم ناشطكيبايي.  و شطتابييعني اميد و اعتمطاد، بي ؛خودي خود کافي است. صبر

را بطر  انخودتط دخواهيطو مي دتوکل نداريط شمادهد که ناشكيبايي فقط نشان مي

 شطما. دخواهيهمين حاال مي شمايعني که  ؛. ناشكيباييدارادة خداوند تحميل کني

ارادة من مقدم »يعني  ؛صبريداوند کار خودش را انجام دهد. بيتا خ دمايل نيستي

ام. بگطذار تطو ام را تسطليم ارادة تطو کطردهمطن اراده»يعني  ؛صبر .«بر ارادة تو است

ارادة من باشي. هرگاه که من پخته و رسيده شدم، هر وقت حتي اگطر تطا ابطد هطم 
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عتمادم را بطه تطو از من ا .کنم. من اميد دارمطول بكشد خوب است من توکل مي

من به رضطاي او راضطي هسطتم، او «. دهمدهم و شهامتم را از کف نميدست نمي

پس چرا من نگران باشم؟ انسان مذهبي کسي اسطت کطه بطا  کنداز من مراقبت مي

دهد و بطرعكس در نمي کسي که رودخانه را هل ؛هستي در آسودگي قرار بگيرد

روي مرا ببر، زيرا هرجطا هرجا مي»گويد : شود و به رودخانه ميرودخانه حل مي

من براي خودم هدف و مقصطدي نطدارم، مطن هطدفي  «.تو بروي، هدف آنجاست

نهايطت شخصي و خصوصي ندارم که آن را بجويم. هر کجطا کطه ايطن هسطتي بي

خواهنطد. ماننطد روم. مردم در عجله هستند آنان خداي فطوري ميبرود، من نيز مي

، فقطط دتوانيطد صطبر کنيطتوانند منتظطر بماننطد. و وقتطي نميآنان نمي .قهوة فوري

. دتوانيد صطبر کنيطمهم باشد مي انمهم نيست. اگر برايت انکه زياد برايت دگوييمي

. خداونطد گطل دتوانيد منتظر بمانياهميت داشته باشد بيشتر مي انهرچه بيشتر برايت

بطراي رسطيدن بطه  بطرد.رشد آن زمطان مي ؛درخت سدر لبناني است ؛فصلي نيست

جطاودانگي الزم اسطت، زمطان  ؛ابرها زمان الزم است. در واقع، زمان کافي نيسطت

خواهطد  شطمااو چيزهاي بسياري از  دآورد. اگر نزديك مرشد واقعي برويکم مي

تري باشطد، تقاضاي تسليم کامل دارد و مريد هر چه انسان بزرگ . مرشدخواست

اطالعات بدهد،  شماتقاضاي مرشد نيز بيشتر خواهد بود. مرشد واقعي نيامده تا به 

را دگرگون سازد. ولي چه کسي مايل است که دگرگطون شطود؟  شمااو آمده تا 

پرداخطت کننطد. خواهند بدون اينكه حاضر باشند بهطايش را مردم چيزهايي را مي

فايده و عبطث اسطت قدر بيکننده نيست. اطالعات همان ءگاه ارضاطالعات هيچا
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ها در توانيطد  سطاعتمي .دبه شخصي گرسنه در مورد نطان توضطيح بدهيط شماکه 

نشطاند. ولي اين مباحثات بزرگ، گرسنگي را فطرو نمي .دمورد نان با او بحث کني

 شطماتطوان بطه قيقت را فقط وقتي مطيحد. صحبت دربارة چراغ، نور نخواهد آفري

 شطماداد کطه  شماتوان به . حقيقت را فقط وقتي ميدآمادة آن باشي شماگفت که 

 شطمانتقل کطرد کطه متوانم . حقيقت را وقتي ميدلياقت و ارزش آن را داشته باشي

رسطيده،  شطما. وقتي امكانپذير نيست حتي يك لحظه قبل از آن دپذيراي آن باشي

بالفاصطله  .شطود، حتطي يطك لحظطه نيطز فروگطذار نميدالا و آمطاده باشطيپخته، ب

نظور از تنطاق  چيسطت؟ انسطان واقعطي و بطا معرفطت، ماست.  شما حقيقت از آنِ

کنطد. او ريزي شده ندارد. او به روشي از پيش آماده زندگي نمطيشخصيت برنامه

دهطد. صطادق مي اي تازه واکطنش نشطانبيني نيست. او هر لحظه به گونهقابل پيش

. او اينهطا را تمطرين است چيزها بر او تحميل نشده و ؛با خويش يگانه است ؛است

پوشي بطه فقط کوشش کرده که بيشتر و بيشتر هوشيار و آگاه باشد. و زره .نكرده

 زِنيطاي بطدون چيطدکند. او پيوسته آزاد است. با خودش حمل نمي «شخصيت»نام 

کطاذب تطو تفطاوت دارد،  بطا خطودِ متفاوت است، نه تنها کامالد حقيقي کامالد ودِخ

کاذب، مفهطومي از  توانيد توسط خودِنمي شمامقابل آن است.  ةبلكه درست نقط

کطاذب  حقيقطي، خطودِ . براي آشكار شدن و بودن خطودِدخود حقيقي داشته باشي

مجبطور اسطت بيطان مثبتطي  ره غيرحقيقي بايد مطلقاد نباشد. بايد متوقف شود. خودِ

تعريطف توانطد ه مييعني تعريف شده. تنها منفي است کط ؛که محدود باشد. مثبت

 شود، تنها منفي است کطه محطدود نيسطت. مثبطت بالفاصطله بطه يطك چيطز تبطديل
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؛ . انسطان هطيچ اسطتدچيطزي هسطتييطك بي شطما. ديك چيز نيستي شماد و شومي

از عشطق  متنطزل داد. مطرد يءتوان به سططح شطکس را واقعاد نميدليل اينكه هيچهب

تطر اند. ايطن ططوري امنکرده ءبازي با اشيااند و شروع به عشقزيدن باز ايستادهرو

 شطمايعنطي کطه  ؛د؟ اگر باشطيدنيستي ء. آيا عاشق اشيايدرا تماشا کن اناست. خودت

رفته که خداوند همچون يطك  انو کامال يادت دکه کيستي دايفراموش کرده کامالد

بود با او متصطل و يگانطه  دهرگز قادر نخواهي شماستي وجود دارد. و حضور در ه

اهريمنطي شطده و از  انگطاه زنطدگيت، آنداگر نمادي درست انتخاب نكني و دشوي

اي گسسته و در هم ريخته خواهد شد و ايطن مجموعه انهم خواهد پاشيد. زندگيت

گيطرد. چنطين انسطاني خطودش را تفاوتي و خونسردي به خود ميزندگي رنگ بي

اي او کسل است و زنطدگي ناشطاد و مطرده .کندکشان در زندگي حمل ميکشان

 ؛نيسطت زنطدگي اودر  شاديتواند شعر داشته باشد، شكوه و او نمي دارد. زندگيِ

 و يططد. پططس يططك نمططاد درسططت انتخططاب کنشططاد باشططنديسططت تططا بططرايش چيططزي ن

گاه نيازي به آن ،گويدقتي خداوند سخن ميوخودي بسيار بهتر از خود است. بي

گطاه نطوعي شعر يطا نقاشطي وجطود نطدارد. آن ،گاه انشاي عمديتالش نيست. آن

ر بطه دو نطهگردد. سرمستي وجود دارد. انسان در خداوند غرقه گشته و شكوفا مي

يكي هنر عيني و ديگري هنر ذهني. هنر عيني هنري اسطت کطه  :بخش تقسيم شده

کند و هنر ذهني تنها توهّم و روياگونه است. انساني که واصل شده تراوش مياز 

. يطك ديك ريشه هستي شماوقتي که شعر بازتاب تصوير خداوند باشد، آن وقت 

 انخودتط شمااست. اگر  شماازتاب همان ب ،عرش. ديك شاعر واقعي هستي و بيننده
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در شطعر بازتطاب خواهطد داشطت و  شطماس ، آن وقت نفْطدزياد وجود داشته باشي

در ميان  شماس نخواهد بود. ولي اگر جز تزييني براي نفْچيز گاه آن شعر هيچآن

 گاه خداوند بازتاب دارد و آن شعر چيزي مقدس خواهد بود. ، آندنباشي

 ديوانگي

شناسي معاصطر از وع نخست ديوانگي که روانن :دو نوع ديوانگي وجود دارد

بطا  دسقوط کردن بطه زيطر ذهطن منطقطي اسطت. وقتطي کطه نتوانيط و آن آگاه است

ها بسيار باشد، وقتي که باري غير قابطل ، وقتي که بار واقعيتدها کنار بياييواقعيت

 د، تطا بتوانيطاننياي ذهنطي خودتطديوانگي راهي است براي گريز به د ؛تحمل شود

حتي با چشماني بطاز رويطا  شما. دهايي را که در بيرون است، فراموش کنيواقعيت

هايي کطه بسطيار سطنگين و غيرقابطل تحمطل از واقعيت د، تا اين گونه بتوانيدبينيمي

لي نوع ديگري از ديوانگي هم وجود و، اين يك نوع فرار است. دشده پرهيز کني

اول در زير ذهن عقالني بود و اين نوع ديگر در باالي آن قطرار دارد و دارد. نوع 

رود. در هر دو مورد ذهن عقالني از دسطت رفتطه اسطت. در نطوع به سمت باال مي

. در درويطبه سمت فراآگاهي مي شماو در نوع دوم  دگرديناهوشيار مي شمااول 

خيطزد. او دو نفطر برمي شطماو نطوعي تماميطت در  دگرديناهوشيار مي يكي کامالد

او کامال يگانه اسطت. دوگطانگي در او از بطين رفتطه اسطت. و همچنطين در  ؛نيست

گر شطود، معصوميت خواهي يافت. درواقع چون نتوانسته حيلطه انسان ديوانه نوعي

. يافطت دسادگي و خلطوص خواهيط در انسان ديوانه نوعي شماديوانه گشته است. 
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ه هستند، ولي يكي هستند. تمام ديوانگان متعصطب آنان در توهّمات خود يكپارچ

فقطط » :بطاور داردکطه و تمام متعصبين ديوانه هستند. انسان متعصب شخصي است 

هر کطس بطه آنچطه »و باور دارد که  «گويم، و همه در اشتباه هستندمن درست مي

پنطدارد کطه مطن در اشطتباه حطق دارد و هطرکس مي ،که من باور دارم معتقد باشد

گونه ارتباطي با يك انسان متعصب وجود ندارد. و امكان هيچ« باطل است ،هستم

و يا دشمن. هر کس ماننطد او  ديا دوست هستي شما .کنداو فقط دو گونه فكر مي

ر نوع دفكر کند، دوست است و هرکس مانند او باور نداشته باشد، دشمن است. 

فراآگطاه  واو کامالد هوشيار  ؛رودديگر ديوانگي، انسان به وراي برهان و دليل مي

قسمتي  نوع اول در آن يك قسمت که آگاه بود ،گردد. در نوع اول ديوانگيمي

گردد. در نوع دوم، آن قسمت که ناآگاه بود شروع به بطاال که ناآگاه بود حل مي

آيطد. تمطامي و روي سططح آن ميشود وارد نور مي ،کند و تمام وجودآمدن مي

زيطرا هطر آنچطه زيبايي بسيار دارد،  ،گردد و اين ديوانگييذهن هوشيار و آگاه م

شود و هر آنچه که شاعرانه اسطت از که زيباست از درون همين ديوانگي زاده مي

ترين شطعف و هاي زندگي، عظيمترين تجربهميان اين جنون جاري است، بزرگ

 شوند.شور زندگي از اين ديوانگي زده مي
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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 

گونه که به گوشِ ترس نداي وعيد شنيده شود و به چشمِ رجطا بطه گيرد؛ بدينمي

ت او اجابطت گطردد. مطوارد منادي نداي او نگريسته شود و به زبان نيازمنطدي، منط

شمول تذکر تطرس فطروغ و سطنن و جعطد وقطت اسطت و رجطا بطه ايطن سطه تعلطق 

سرانجام و تأسف بطر وقطت شطوريده و تطذکر بطه گيرد: توبه کوشيده، وجد بيمي

توبه کوشيده و شفاعت نوشيده و رحمت يافته و تذکر نياز به مناجطات پوشطيده و 

 ه دارد.شادي آشكار و دلي گشاد ،آشنايي ازلي

 

 اقسام ذكر

 . ذکري که در زبان است و دل از آن غافل باشد. )ذکر ستمگران(1

مزدوران که هطدف  ذکر) اشد.بندل حاضر  وگردد به زبان ياد ي که ذکر. 2 

 (.فقط  واب است

 (عارفان ذکرباشد. )زبان خاموش،  دل و با حضوري که ذکر. 3 

 صطفت حطق اسطت. ذکطر صطفت خلطق و زيرا فكر ؛است ترتمام فكر از کرذ

 .«من چيزها را جفت آفريدم که دليل يكتايي من باشد»خداوند فرمود: 
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خداونطد  دليطل را از .بهشت بطه بطاالترين درجطه رسطاندند گويند مردي را در 

طريقطت شطيخ  پيطر«.دعطاي فرزنطدت از» فرمودنطد:پرسيد که اين منزلت چيست؟ 

 ناکطامي هطزار زيطر در شادي غم اسطت و که مادرِ ِ من چه دانستم»انصاري گفت: 

هسطتي، نوميطدي  سطاية ابطر در گنج؟ من چه دانستم که آرزو، بريد وصال است و

 چنين ناز او دوستان را بر است و من چه دانستم که خداوند چنان بنده نواز .محال

مطرا  وصطال تطو عطزّ جطويم ميطان روح اسطت واست؟ من چه دانستم که آنچطه مي

 «.فتوح؟
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  فصل هففم :

 مراحل سلوك
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به نقل از خواجه عبداهلل انصاري هفت وادي عشق به شرح زير   

 است:

 طلب -1

طلب  ،طلب آزادي» شود سه گونه دارد:طلب که جستن و کوشيدن معني مي

قطعيت است و از خجلت عتاب و  ،طلب آزادي از درد .« واب و طلب حق تعالي

طلب بهشطت و شطفاعت  ،اما طلب  واب ؛از ذلّ حجاب و اين طلب مفتقران است

تعطالي کطاري و عفو و خوشنودي است و اين طلطب مجتهطدان اسطت. طلطب حطق

آن است که عظيم است و آن جز ترك دنيا و آخرت نيست. عزّت طالبان حق از 

يابنطد اما اينان حق را اول مطي ،يابندجويند و پس ميهمه چيز را جز حق پيش مي

مطد چطه آ هرچطه پطيش و دبجوييطرا  يكسره بايد ياراينكه  عنيي جويند؛و پس مي

 در شطور شطوق و. ديطکن طلب خدا را و ديچه بد همه را بايد نيك شمار خوش و

مطرگ  ايستادن چه سطرانجامي جطز ذهن است. درو کوشش  در ،تكاپو در ،طلب

خارها بگذرد نعره سردهد  ها ودره ،هاميان سنگ باشد از بايد نهر طالب نيز .دارد

 آرام گيرد. برسد و تا به يار
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 عشق -2

عشق بُراق سالكان و مرکطب رونطدگان اسطت و هرچطه عقطل بطه پنجطاه سطال 

عشق مجطازي  دم آن جمله را بسوزاند. عشق حقيقي واندوخته باشد عشق در يك

زيطرا  ؛نوشطتتطوان نميچنان که حقِ عشق اسطت چنين است که عشق حقيقي آن

عشطق  کطه ناند فهم آن کنند و کفر داننطد امطا از عشطق مجطازي بطدتواننميمردم 

اول چنان باشد که عاشق همه روز در يطاد معشطوق بطود و  مجازي سه مرتبه دارد:

ه خود سازد و همه روز گرد خانطه مجاور کوي معشوق باشد و خانه معشوق را قبل

معشوق طواف کند و در ديوار معشطوق نگطاه کنطد کطه جمطال معشطوق را از دور 

 تا از ديدار معشوق راحتي به دل مجروح وي رسد. ،ببيند

 ور عشق نباشد به چكار آيد دل   ازد عشقگر دل نبود کجا وطن س

نيسطتي  بطه هسطتي و .بسطوزاند بايد بسطوزد و عاشقست. ا زاسخت آتشعشق 

 ديگري نبيند.  دوست )خدا( چيز جزو فردا نباشد  به فكر .نديشداني

)قبل از مردن  دبدهي انرا براي عشقت انجانت دآماده باشي شمااينكه  عشق يعني

چنان عشقي  نسان بايد در. ارفتن از مرگتر يعني فرا ؛عشق ( زيرا مردن درديبمير

نطد بطا توانرا به مخاطره افكند. عشطق و نفطس نميز چيبرد که آماده باشد همه بسر

 ،داگطر از نفطس حمايطت کنيط .تطاريكي( مثطل خورشطيد و مطاه )نطور و ؛هم باشند

عشطق  ،انداخته شود و برعكس اگر نفس دور دکني سر يعشقبيدر که  دمجبوري
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اف کند اعتر دتوانمياست که ناي گونهس انسان بهرسد. نفْاز همه جوانب فرا مي

شطاد  راضطي و دکنيگردآوري دانش ميشروع به شماکه احمق بوده است. وقتي 

 . دردگرديطو بسيار نفساني مي ددانيکه مي دپنداريمي و دفروشيو فخر مي دهستي

کطاذب  تطأ ير يطك شطمابه  دايولي دانشي که جمع کرده ددانيهيچ نمي شماواقع 

 نخسطت بطراي ديگطران و ،و شروع بطه تظطاهر کطردن ددانيگويي که مي ،دهدمي

 انباورتط ،ددانيطمي شطماديگران فكر کنند که . وقتي دکنيمي انسپس براي خودت

امور تطازه  ذهن در .سازدعشق دردناك است زيرا انسان را دگرگون مي شود.مي

 د آغططازدر ،. بططا تططرك دنيططاي کهنططة راحططت و امططناسططت اننططاتوان و ترسطط کططامالد

. بسطياري ديابيطبه شعف دست توانيدميدرون رنج ن دربدون رفتن  شما. گرددمي

کشطيدن بطدون  ولي رنجشان عبث اسطت. زيطرا درد ،رنج هستند ها نيز دراز انسان

سطازنده اسطت و  ،عشطق يك اتالف وقت است و بالعكس رنج کشيدن در ،عشق

عشطقي اساسطي  ،خواهطد بطرد. بطراي خودشناسطي ،معرفت را به سطوح باالترِ شما

شطعفي کامطل بشناسطيم تطا  عشقي عميق و شطديد و در الزم است تا ديگري را در

 ،دبطاز باشطي شطمايعنطي  ؛عشطق .داشطته باشطيم اي براي بازتاب وجود خطويشآينه

 ،حالطت دفطاعي درآمطدن از .دها را بيندازيپوشها و زرهحصار ،دپذير باشيآسيب

و  ددنياي بسته خويش بيرون بياييط ازخود شيفتگي و  و از دخطرناك زندگي کني

 ؛را انكار کننطد شماند توانمي  نيعني ديگرا ؛عشق .يعني شخص وجود ندارداين 

تا رشطدي کامطل  دها را بپذيريبايد اين چالش شمارا آزرده کنند و  شماند توانمي

 ،حيوانطات ،ها. نخستين گام عشق يعني هماهنگ بودن بطا تمطام انسطاندداشته باشي
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زنطدگي  :گوينطداشياء و انتهاي آن پروردگار. کساني کطه مي ،درختان ،پرندگان

 اند. کساني هستند که عشق را نشناخته ؛معني استبي

 معرفت -3

شطناخت توانطايي و  ،شطناخت هسطتي و يكتطايي شناخت بر سطه درجطه اسطت:

اول  ،داري و نيكطويي. معرفطتدانايي و مهرباني و شناخت نيكوکطاري و دوسطت

 معرفطت رسطيدن بطه راهبناي اسالم است و دوم بناي ايمان و سوم بنطاي اخطالص. 

ديدار تدبير صانع است در گشاد و بنطد صطنايع. راه رسطيدن بطه معرفطت دوم  ،اول

راه رسيدن به معرفت سوم ديدار لطف مطولي  ؛ديدار حكمت صانع است در خود

، ميطدان عارفطان آخطرب هطا و ايطن بطادر شناخت کارها و در گذشتن جرم .است

در راه  .سطتمهرگشا وي افطزاآرايي و شاديدلکيمياي محبّان، طريق خاصگان، 

شطناختن  آنجطا شطوند وختم مي يكديگرها بهراه يكي نيست ولي همة راه معرفت

روشطني به دتوانمي خداوند است. کسي که در راه معرفت پاي بگذارد با کوشش

نردبان رسيدن به سطيمرغ اسطت  ،ببيند. معرفت حق را گاه جايگاه خودآن برسد و

 و ايپايان است زيرا تشطنهاين وادي بي .اين نردبان را بياموزيم بايد باال رفتن از و

روشطن  دلطش را ،معرفطت آنكطه شطد. دتر خواهيتشنه دهرچه خدا را بيشتر شناسي

بطرايش معرفت دلش را روشن نكرد دنيطا  آنكه شود وسرمست مي شاد و ،ساخت

معرفت راهي اسطت کطه مطا را بطه حقيقطت  :گويدمي عارف ماتمكده خواهد شد.

يعنطي  ؛ضطرورت نطدارد پنجگانطهبراي وصطول بطه آن حطواس  شود ورهنمون مي
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باطن به حقايق آگاه  سر بلكه با چشمِ رسد که نه با چشمِب به مقامي دتوانمي انسان

شدني است. شايد بشطود گفطت معرفت مثل سايرعلوم آموختني نيست بلكه  شود.

 که عرفان مثل هنر است.

 «.مكتب معرفت را طي کند بايد خود را عوض کند خواهدمي آنكه» 

ه در راه عرفان مثل نردباني اسطت کطه بط در راه عرفان درجات دارد. سير ،يرسِ

سطقف  کطف زمطين تطا زيطر از در ايطن ديطوار بلندي تكيه داده شده باشد. و ديوار

از و  ديكي بعد از ديگري باز کرده باشند. وقتي در روي زمطين هسطتيهايي پنجره

بعضطي اشطياء عططادي  آنجططا کطه از دبينيطمنططاظري را مي دکنيطپنجطره اول نگطاه مي

بططا  دهاي بططاالتر رفتيططچططون بططه پلططه و دبينيططبعضططي چيزهططاي تططازه مي محسططوس و

ارائطه  شطمابطه  يطك بطدايعي شطگفت انگيطز . هطردشويپنجرهايي ديگر روبرو مي

کنند که ديگر ربطي بطه محسوسطات عطادي ندارنطد. ايطن همطان مراتطب عطالم مي

 عنطوانبطه بايطد شطاگرد ،راه عملي براي سير بطه سطوي تكامطلدر اشراق است. اما 

را  «مطنم مطن و»هطاي کار بردن ضمير اول شخص احتطراز کنطد و واژههب تمرين از

ساخته انسان است و معرفت امري الهي است. انسان آگاه با  شخصيتکار نبرد. هب

شخصيت اوسطت. اگطر شخصطي بطه  ،ت اوکند و معرفمعرفت خويش زندگي مي

هاي انسان باشخصيت پاسخي آماده دارد. انسان با معرفت پاسطخ ،توهين کرد شما

گطون در خطود آماده و ازپيش تعيين شده نطدارد. او معرفطت دارد و کيفيتطي آينطه

او خواهططد بططود. رفتططار او براسططاس  ةي آن لحظططاسططاس هوشططيارارد. رفتططار او بططرد
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حطال اسطت و تطازه  ةلحظط آيطد. رفتطار او دراش و از ذهطنش نميحافظطه ،گذشته

 شطماهرچيز که باشد  ،نياز لحظه .رانه استخواهد بود. رفتار او زيبايي دارد و موقّ

گذشطته  ولي انسان باشخصيت زشت اسطت. در ،داشت دخواهي انخودت آن را در

 کند.عادات خود زندگي مي و در

 اسفغنا -4

خودپسطندي در  هطاي خودخطواهي وچاهاست. آمده نيازيبيبه معني  ؛استغنا 

هر چيزي کطه  سر کشاند. ازها را به کام خود ميوادي استغنا زياد است که انسان

ه بط سطازدرگطاه چطارهه چهره ب و دگذاري فرق نياز پاي بر و دبايد بگذري دخواستي

 . دخاك بمالي

 وادي توحيد -5

سطرّ همطه  ،يكتا گفتن و يكتا دانستن و يكتا ديدن است. اما يكتا گفتن ،توحيد

عِلم است و نور همه معرفت و مبناي دين و حاجز ميطان دشطمن و دوسطت اسطت. 

 علم است و اخالص بناي آن و وفا شرط آن و گفتار توحيطد را و ظطاهر ،شهادت

اول گواهي دادن اهلل را تعالي به يگطانگي در ذات  و باطن آن را سه وصف است:

ها که در آن شطبيه گواهي دادن اهلل را به يگانگي در صفت دوم ؛و پاکي از جفت

هاي حقيقي ازلي که آن امو شباهتي ندارد و سوم گواهي دادن اهلل به يگانگي به ن

ها وي را سزاست و ديگران را سزاوار نيست و اما يكتطا ديطدن در اقطرار اسطت نام

بيني است. يگانه سرزمين برهنگي وکه کس را جز وي آن علم و حكمت نيست. 
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 .دو جطز رضطاي حطق چيطزي طلطب نكنيط دبايست جز حطق نبينيطدر اين وادي مي

گطويم باره هيچ نمطيمن دراين .ذات باريوجدانيت  توحيد درك عارف است از

نه موضوع نوشتن. عارف وقتي به جايي رسطيد کطه و چون نه موضوع گفتن است 

 ،معنطي توحيطد خطودش ،درك کرد و به مقام بقاء بعد از فنا رسيد موت ارادي را

 خواهد کرد. درك وحدت را اتحاد و

شطويم  ترنزديطك ايم؟ هرچه بطه خطداترشدهکجا بدانيم که به خدا نزديك از

بططا حساسططيت بيشططتر عمططل  تر ونسططبت بططه بططرآوردن نيازهططاي اطرافيانمططان مهربططان

افتطد بطه نوبطة خطود يطك رحمطت اسطت. زيطرا اتفاقي که براي ما مي کنيم. هرمي

از آن است که تنبيه کنطد  ترهمه عقل است. او مهربان خداوند همه عشق است. او

کنطد ست که از ما مواظبت ميا خود ماخاطر به که اشتباه کند. او آن از ترعاقل و

مطا را  ونطدکجا کطه خدا تا هر ييدبيا ،پس .افتداتفاق نمي اشارة اوچيزي بيو هيچ

داشته باشيم کطه  يادبه هرکجا ما را نگه داشت بمانيم. بايد همواره برد برويم ومي

هطم خطوب  صدسطال ديگطر خطوب بطوده اسطت و چيزهمه خوب است و چيزهمه

 کطاري هطم از دهد وخواهد بود. وقتي که مشكل خاصي براي مدتي آزارتان مي

 :بگوييطد س عميق بكشيد وکنيد. يك نفَ آن را به خدا واگذار ،آيددستتان برنمي

حلطي جلطوي پايتطان بينيطد کطه راهچطه زود مي و«. ام به رضطاي تطو..خدايا راضي»

يطا  بخصوصي را انجام دهطيم وکه عمل  خواهدمي شود. آيا خدا از ماگذاشته مي

 ،. عشق«عمل کنيم»اين است که به عشقش  خواهدمي خدا آنچه عاشقش باشيم؟

رسد. روشطنايي کس با کوشش خود به روشنايي نميکليد شناخت خداست. هيچ
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البته براي رسيدن به روشطنايي بايطد  .شودطريق لطف خدا به انسان عطا مي تنها از

 ؛پاشطددانه مي زند وبكوشيم. ولي بايد مانند برزگري باشيم که زمين را شخم مي

ها هستند خيلي کند.خدا طلب باران مي از نمايد وبه آسمان ميرا  دستدر پايان 

هطاي دين کنند به ديگران بفهماننطد کطه دينشطان ازکه با تمام وجودشان سعي مي

کنند. امطا در ايطن ميطان تعطداد انطدکي حتي جان خود را فدا مي ؛است گر برتردي

 کنند.هستند که براساس تعاليم دينشان زندگي مي
 

 حيرت -6

نه در اين جهان -باطن  در وبرهنه دنيوي  ضاغرا از ظاهرآن است که رت يح

 امثطال خطود اشكال و بايد از عارف چيزي از خدا طلب نكند. -جهان آن نه در و

در ايطن  همه يكطي شطود و ،ميان برخيزد شماره از فرد گردد. در اين وادي عدد و

 ،يكتا شود. انسان سالك بايد در راه توحيطد حق يگانه وه ب عدد بگنجد و يك نيز

همطة  دارد و هطاي زشطت بطازگناه گناهكطار و خطود را از خطدا ببينطد و همه جا را

 بگذارد.  ها را کناربدي

پيطروزي پايطان  اوادي پنجم ب ؛هردو يكي شد ميان برخاست و تو از اگر من و

درد  حسطرت و جطز ،رسطندجطا ميه اينحيرت رهرواني کطه بطدر وادي پذيرد. مي

 ،نيستي ندارند هست و ،روز ندانند بد نشناسند. شب و نيك را ازو  ي ندارندابهره

 فراموشطي ودهنطد. سطرزمين هطم تشطخيص نمي بطت را از خطدا و ،مردم نشناسطند
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شطود و کسطي گذارد گطم ميکه در اين وادي پا مي هوشي است. هربي گنگي و

ها نگردد. هرکه گم شود در اين گمگشتگي ناخوانطدني آسوده نيز ،که گم نشود

نطد ايطن راه توانمي گذشت اما تنها مردان پردل و .به رازها دست يابدو را بخواند 

جطانش بطه  دي خواهد رسيد. تا کسطي تطن وپاك است به اين وا آنكه .بپيمايندرا 

خبطر خطود بي تا کسطي از فنا گذر نتواند کرد و آتش عشق نگدازد از وادي فقر و

 از رازها آگاه نخواهد شد.  نشود به اسرار دست نخواهد يافت و

 ايمما هنوز اندر خم يك کوچه  هفت شهر عشق را عطارگشت
 

 

 

 

 

 فقر و فنا -7

 :ان بسطتن. پرسطيدج دوستي را در چيست؟ گفت: عهدجان پرسيد: وفا  دل از

 .  «است به حق پيوستن ،بقا خودي خود برستن و از ،فنا»بقاء چيست؟ گفت:  فنا و

خشطنود  ما داديم از ما راضي و آنچه ها که زکات دادند گويند: بارخدايا بهآن

انفطاق کطه ايطن  از :که تمام مال را دادند خداوند به آنطان گويطدآنها  هستي؟ ولي

 ي هستي؟اضر ما کردي از
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سه چيز است در سطه چيطز. نيسطت گشطتن  ،فنا نيستي است و آن نيست گشتن

نيسطت گشطتن در ديطده. هرچطه جطز از وي  ،شطناختن در شطناخته ،يافته جستن در

قري ف .فرداشدن و نيست  شدن امروزيگم  : نابودي،درميان سه چيز است ؛است

 از تفكطر عبطادتي برتطرو  .خردمنطدي نيسطت از بطاالتر روتي  ناداني و از ترسخت

نابينايان که تا جاي پا  گفت: از ؛که آموختي حكمت از :لقمان پرسيدند از نباشد.

   .ندانند پاي ننهند

 زيطرا خشطم خطدا بطر ،آدم نادان را دانا کنم توانم مين»: فرمودعيسي حضرت 

 .«آدم نادان گريزان هستم ازشود من چيزعال  نميآدم نادان فرود آمد و به هيچ

 :بين الزم استمرد عاقل و روشن براي هر چيز چهار

 .گوش سپردن به علم -1

 .حفک علم -2

 .علم نشر -3

 .عمل به آن علم -4

 ست به او.ا اهپايان علم واگذاشتن کار شناختن خداست و ،اول علم
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خداونطد  فرمانبردار . اگر انسان مطيع واست عبادت نادان بهتر از ،خواب عالم

مقام  رسد کهها بكند به جايي ميپي طلب علم برود وعمل به آن گفته در باشد و

 . رودملك هم باالتر مي او از

 همطة انديشطه و معرفت اسطت و کردار نيك نتيجه علم و و گفتار انديشه و هر

 زشت نتيجة ناداني است. کردار گفتار و
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 :سلوك انسان از نظرخواجه نصيرالدين طوسي و سير ۀطريق

همطه چيطز بطر او داده اسطت.  ،ايمطان بطه کسطي عططا بكنطد خدا وقتي سطعادتِ

ترين مردمند. کسي چارهفقيرترين و بي ،ايمان ندارندچون که هستند  روتمنداني 

چطون ايمطان چيزيسطت  ؛که ايمان دارد در دنيا و آخرت هميشه شاد و خرم است

زيرا ارتباط مستقيم با حضرت  ،شودشود و نه فاني ميکه نه زوال دارد نه تمام مي

پطس  ،که ماديات هرچه داشطته باشطد روزي فطاني اسطتدر صورتي .دوست دارد

گطاه مشكالت دنيا و آخرت است. به شرطي که هطيچ لِارزش است. ايمان حالّبي

هرچيطزي پطيش  ،شك و ترديد در آن نيايد و با کمال اطمينطان و اسطتقامت باشطد

شطود کطه ايطن هم همراهش هست و به او الهطام مطيبيايد تجربه و فلسفه و علتش 

عامطل بطراي تقويطت ايمطان الزم اسطت:  چيز که پيش آمد علتش چه بوده. چهطار

 ص.اخال صدق و ،نيت ، بات

 

 آغاز مقامات

 :توبه

نيست کطه  واست. اهميت آن از اين ر توبه ان طريقتمقامات صاحب مهمترين

شود و يطا در مرتبطه آغطازين نخستين گام سالك در سير طريقت با توبه شروع مي

توبه رفيق  ،ازل راهاهميت دارد که در سراسر من ور بلكه از آن ،مقامات قرار دارد
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 بطاآن از ورود به هر مقام با توبطه و خطرو  » :اندو از اين جهت گفته تسالك اس

ن از عاصطي بطود دهنطدة. توبه به معناي بازگشت به سمت خدا و نشطان «توبه است

سمت خداست. يكطي خطود را بطه کطردار خطود اعمال خويش و رغبت و طلب به

ناجي ديدن و يكي خود را مستحق آمرزش ديدن و ديگر اصطرار آرام گطرفتن از 

تغفار بايسطت اسطبداند به خطا رفتطه و مطي اينكه ها است و فهمرويها و کجمنيت

 کند و منتظر بخشش الهي باشد.

 

 :ورع

ند سها شوريده. ورع از ناپرهيز ديدن از ناپسند و از افزوني و از خاطرهپورع، 

ديطن خطود را از  يطا داشطتن خطود را از نكطوهش؛ راول د به سه چيز توان داشتن:

اول بطيم درازي  :بيم توان پنجکاهش و دل خود را از آاليش و ورع از افزوني به 

زيطارت گورسطتان  ،خواندن قرآن ،هاي شوريدهورع از خاطره ،حساب و شماتت

 و تفكر در حكمت و حكيمان است.

 :زهد

در خود. نشان زهطد  زهد در سه چيز است: اول در دنيا؛  ديگر در خلق و سوم

ياد مرگ و قناعت و قوت و صحبت و دستگيري از فقيران  :در دنيا سه چيز است

خلق و خطود خويشطتن اسطت.  ،دنيا شود:تمندان. زهد شامل اين سه مورد ميو مس
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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 

دنيا جز با پاشطيدن يعني زهد در  ؛زاهد در خود است ،چشم پسندد در خود ننگرد

نعمت در دنيا بر خصم و زهد در خلق جز با عدم مداهنه در حطق بطا خلطق و زهطد 

شود و اين معني زهطد را در خود جز با چشم ناپسندي در خود ديدن درست نمي

گستراند و براي رسيدن به ايطن تر با تعريف معمول آن ميدر حوزه بسيار متفاوت

 ل قرار دارد.زهد از توبه تا زهد يازده منز

 

 :فقر

فقطر اختيطار و فقطر  ،فقطر اضططرار رود:در ميدان فقر از سه گونه آن سخن مي

 تحقيق. 

اي دارد. شود و هرکدام نشانهعقوبت و قطعيت مي ،کفّاره :فقر اضطرار شامل

كوه و سطختي  اضطرار،فقر  صبر است و نشطان عقوبطت ضطيق و نشطان قطعيطت شطِ

قناعطت و  ،شطود کطه در مرتبطهشامل درجه قربت و کرامت مطي ،است. فقر اختيار

قربت با رضا و کرامت بطا ايثطار مطرتبط اسطت. فقطر تحقيطق نيطز سطه نشطانه دارد و 

ترين نوع فقر همين است. زيرا حطک را در آن راه نيسطت و عصطمت بطدان باريك
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ت راهي ندارد و نعمت بيرون از شمار است و شكر به سزاي نعمت فراتطر از طاعط

 است.

 :صبر

يكي بر بال آن است و ديگري بر معصطيت و  اند:صبر را بر سه رکن قائل شده

داري توان و از آن سه چيز زايد. يك بينايي دل و بر طاعت. صبر بر بال به دوست

الهطام  ترس و توان و از آن سه چيطز زايطد: علم و نور فراست و صبر از معصيت به

از آن سطه چيطز  ،صبر بر طاعطت بطه اميطد تطوانها و نور عصمت و دعا و قبول دل

 و گراييدن به نيكان. . بازداشت بالها و روزي پيوستهزايد

 :رضا

وي  نكطهادين وي چن :رضا خوشنودي است و بسندکاري و آن سه چيز است

قسم که تو را و ديگران را بخشيدند بدان بسطنده دهطد و بطه  ،نهاد بدان بسنده دهد

 نكطهااز اوست بسطند دهطي و بسطنديدن ديطن وي چنهرچه جاي به موالي خويش

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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در . مقابل خداوند ملطول نشطويم که دردو به اين معني است  تسليم هر رضا و

و برخي تسليم را تسليم  بر بعضي رضا را. اندنوشتهي بسيارمطالب اين بحث عرفا 

 اند.بر رضا مقدم دانسته

 :توکل

اخالص است. توکطل بطر سطه  عماد ايمان است و محك ، قنطره يقين وتوکل

بطر حقيقطت  ديگريضرورت و  يك درجه بر تجربه است و يكي بر درجه است:

دانطد سازد و ضرورتي آن است که ميکوشد و ميآن است که مي ياست. تجرب

که به دست ديگر کس چيزي نيست و از حيلت سطود نيسطت. در سطبب ببسطت و 

د که عططا و منطع بطه ببيارميد و اين حال منتظران است و حقيقي آن است که دريا

وسته روي آخرت اسطت و رهي پي ،غفلت استحكمت است و قسّام مهربان و بي

خداونطد را راجطع بطه  وکل آن اسطت کطه مطا. تو بياسايد و اين حال راضيان است

توفيطق نمطاييم. ايطن نطه بطه آن معنطي  خود را به او امور دانيم و مصالح خود داناتر

 امطور اعتطدال در توکل به خدا نماييم. صطوفي بطا بكشيم و کار است که دست از

 عقطل و از کنطد کطه ارادة بطاالترولي فراموش نمي ،کندزندگي خود کوشش مي

خططود  شططود. توکططل راموجططود اسططت کططه امططور برطبططق آن انجططام مي او در تططدبير

  فراگيرد. آن را طي کند و درجاتي است که سالك بايد خود

 ،معرفطت ،محبطت ،شطوق ،ارادت: مقارن سلوك که وصول بطه مقصطد اسطت

 .سكون ،يقين
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اگطر ؛ داربطروزه  خواهي دلت نرم گردد بسطيارمي اگر است که والنون گفتهذ

 نشد با يتيمان لطف کن. گرا و کن نماز د بسيارينرم نگرد

قلطب وي زماني کطه به استقامت درنيايد تا  ،ايمان بنده» فرمودند: اکرم پيغمبر

 .«نيايد ت درمتا زبان وي به استقا اين چنين نشود به استقامت نگرايد و

 دهد.پديدآورندة خود خبر مي اي ازپديده هر

هرچطه نيكطي  اسطت.نهاده نشطده  به اندازة توان آن تكليفي مگر يهيچ نفس بر

 اگطر .خطدايا مطا را بطه گنطاه مگيطر. اوسطت بدي کند بطر آنچه کند براي اوست و

گونطه کطه خداوندا بطر مطا گرانبطاري روا مطدار آن ،فراموش کنيم يا خطايي کنيم

مطا را تطوان آن  آنچطه خداوندا بر مطا منطه ،برايشان نهادي پيشينيان را روا داشتي و

 يطاري ده بطر مطا را .خطداي مطايي تو ،رحم کن ما را و بيامرز نيست ما را ببخش و

  (آية آخرسورة بقره) گروه کافران.

 25بقطره آيطة آخطر شب معطرا  مطرا سطورة حمطد و خداوند در»فرمود:  پيغمبر

 . «کس ندادجايزه داد که به هيچ
                                                           

نَّسِينَا أَوْ َأْخطَأْنَا لَا يُكلََِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ِإلَّا وُْسعَهَا َلهَا مَا كَسََبتْ وَ عََليهََْا مَا اْكتَسََبتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن  75

ا تُحَمِّْلنَا مَا لَا َطاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا رَبَّنَا وَ لَا َتحْمِلْ عَلَْينَا ِإصْرًا كَمَا حَمَْلتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَ

 ( 724)بقره، آيه  وَ اغْفِرْ َلنَا وَ ارْحَمَْنا أَنتَ مَوْلَئنَا فَانُصرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَفِرِين

خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايى او، نيكيهاى هر كس به سود او و بديهايش نيز به 

ايم مؤاخذه مكن. بار ان خود اوست. پروردگارا، ما را بر آنچه به فراموشى يا به خطا كردهزي

اى بر ما مگذار. پروردگارا، بار تكليفى پروردگارا، تكليف گران و طاقت فرسا كه بر پيشينيان ما نهاده
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 .گاه که در خطود برسطدرا پرسيدند: بنده کي به موال رسد؟ گفت: آن بزرگي

 مطلطوب شطود و سطرِ پرسيدند: در خود چون رسطد؟ گفطت: وقتطي کطه طلطب در

جطان  از ؛بطس دل نشطان مانطد و از ؛بطس مانطد و تن باز از. معروف سر معرفت در

 .بس نمود ماند و ،دل برود .بس شنونده ماند و و سمع برود ؛بس عيان ماند و

 نفس غم عشق تونَزَد بي آنكه ز ،جان  نگزيند کس که برتوخواهمزآن ،دل

 بس تورابيندو خودآنكه  پي از ،چشم  که بجز تواش نيست هوس زآن ،تن

هرکس دنيطا  خدا خواهد يافت. مطلوب خود را از ،هرکس خود را انفاق کند

 آورده است.  دستبه خدا را ،آخرت خود را انفاق کند و

مطراد خطود را  ،خواهي بطه مطراد رسطي که اگر خداوند به موسي وحي فرستاد

 فداي مراد ازلي ما کن. 

سطعادتمندترين  ،تواناترين کس اوست که به خدا توکطل کنطد»فرمود:  پيغمبر

خطدايي را  تطرين کطس اوسطت کطه روزيِغني کس اوست که تقوي پيشه کند و

 . «دارايي خود بداند از استوارتر

پيطروزي  بنده در کار نااميدي در اين درگه نيست و ،اي محمدکه  فرمان آمد

عاصطي اسطت  اگر .ستا بجا مطيع است  واب او اگر .سه خصلت بيرون نيست از

                                                                                                                         

ها آقاى ما و ياور فوق طاقت ما بر دوش ما منه، و بيامرز و ببخش گناه ما را، و بر ما رحمت فرما، تن

 .ما تويى، پس ما را بر گروه كافران يارى فرما
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پيغمبطر  سطت. داودا ماند رحمت من او را بجا هرچه باز از و .ستا بجا شفاعت تو

داود مطا کطه گنطاه تطو را  ايه نطدا رسطيد کط .کنطدزاري مي ديدند کطه گريطه و را

صطحبت و  آن وقت خوشي که در اکني؟ گفت: خداوندچرا گريه مي ،بخشيديم

بطود  يدوسطتي کطه هيهطات»ندا آمطد:  .ده باز ،خلوت بود در آن نفس که مرا با تو

 «.برگشتبي ،گذشت

اينم بس که و  را سزيدم هي چون من کيست که اين کارلا»پيرطريقت گفت: 

 . «مصحبت تو را ارزيد

کنند تا بطه دل س هجرت ميهاي نفْپرده نهادشان است. در هجرت عارفان در

نطان اتطا بطه وصطال ج ،هطاي جطانپرده گطاه درآن ،هطاي دلپرده گاه درآن ،رسند

 برسند. 

 گفتا: قرارگاه صنعت جان دوستان اي ماهِ دل دوستان گفتم: به کجا جويم

 

هرچطه  بسطم اهلل گويطد بطرچطون بنطده بطه صطدق »حال  گفت:  حسين منصور

 . «خواهد يابد آنچه يد وآ خواند راست

اگر تطو را تطرك  گذاري وخدايا اگر تو را طلب کنم مرا وا مي»: ويدشبلي گ

 .«پس چه کنم در اين حيراني .طلبيکنم مرا مي
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 را از چيزهمطه .دل خود را پاك داريد تا حق را بشناسطيد»جنيد عارف گويد: 

مرکطب خطدمت نشطينيد تطا بطه منطزل حرمطت  بطر .نهيد مهر او برببينيد تا  لطف او

 .«همت عالي داريد تا با وي بمانيد .حرمت بيفزاييد تا به محبت برسيد بر .برسيد

مخلص همه از او بيند عارف همه به او بيند موحد همطه او »پير طريقت گفت: 

 بيند.

 و تطررا پاكها آن من هاي خدا هستند وهاي بندگان ظرفدل»فرمود:  پيغمبر 

نگطرد نطه بطه دوسطت دارم. خداونطد نطه بطه صطورت شطما مي اسطتوارتر و ترصاف

 .«با دل پردرد نيست جز او کار نگرد وبلكه به دل مي ،کارهاي شما

بلكطه توحيطد  ،ست که او را يگانه دانطيا طريقت گفت: توحيد نه همه آن پير

 او بيگانه.  غير از حقيقي آنست که او را يگانه باشي و

 دردي بايد  علت و هر آزاد ز         فردي بايد همچون تو جويندة تو

 کفايطت خواهيطد تطا قطدر ،خطدا چيطزي خواهيطد چون از»فرمود:  پيغمبر)ص(

 . «راه نشويدبي اغي وي

 ييبالهطا ،اي دوسطت بطداردچون خداونطد بنطده»فرمود:  )ص(مصطفي محمد

 .«د تا پرواي ديگرانش نبودانبدو رس

 توباشي آن منچون ،نگاراروا دارم   من  سرخصمانسربه ،عالمخلقگرشوند اين
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 دلطي نطرم در ؛اسطت پنج چيطز»شيخ بلخي عالمت سعادت پرسيدند گفت:  از

 ؛ميطل بطودنبطه دنيطا بي ؛بيم عقوبت بسيار گريستن از ؛آوردن دستبه عبادت حق

   .«شرم زيستن حيا و بر و آرزو را کوتاه کردن

 س تطوخواهان استقامت باش نه خواهان کرامت که نفْ»گويد:  نعارفا يكي از

 .  «خداوند خواهان استقامت خواهان کرامت است و

خداونطد فرمطوده چطون بطدانم کطه غالطبِ »: نطدفرمود )ص(مصططفيحضرت 

با مناجطات  من و ال ازؤس خواهش )شهوت( او را در ،اشتغال بندة من به من است

بطا خطودم  ميان غفلطت او ،ياد من غافل شود بخواهد از چون دهم وبا من قرار مي

   .«بهره نشودشوم که بيحائل مي

 همه وقطت راسطت رود بطه نفطس در صديق گويند که به همه حال و کسي را

مطراد و مالطفطت در  به سطر ،به روح در مكاشفت ،مشاهدت به دل در ،مجاهدت

کس همه .با حق آسوده باطن به خلق کرده و ظاهر .خود را فداي مراد حق کردن

خويشتن را به حطق سطپرده  .دل وي به کس التفات نكرده دامن او زَده و دست در

 .يد رضا دادهآ هرچه پيشه ب و

حطرم  در دل چه داند که .خانة دل چه گنجي تعبيه است نفس چه داند که در

 سطر ست وا هاچه وديعه سراپردة سر روح چه داند که در .ستها اروح چه لطيفه

دل خانطة  پطس نفطس جطاي امانطت و .سطتا هطاخفي چه حقيقطتا داند که در چه

اخفطي را حطق دانطد  و رحلِ عشق است محل سر روح نشانة مشاهدت و معرفت و
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 يكي از است.فهم درك خلق از آن دانش تهي  دانندة آن کيست و که چيست و

تطا نشطوي « مطن»گفطت: مگطو  ،گفت مرا پندي ده بزرگان دين ابليس را ديد به او

 .چون من
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 دل از ،زبطان جطان از ،ايمان ازحرص فرياد است:ه سه چيز ب پيوسته سه چيز از

 .ديده

 ،رسيدن به نعمت ست که درا آن» :گفت ؟چيست شكر که شبلي را پرسيدند

 .  «ديدار نعمت شادي بر ديدار منعم کني نه بر منعم را ببيني نه نعمت را. و

 ده  سحرگاهم  و گرية شب آه ده آگاهم جانو  پاك يا رب دل

 دهراهم زخودبخودخودچوشدمبي  خود کندر راه خود اول زخودم بي

 تطرمحبطوب دعاي عابدان نطزد مطن نالة گناهكاران از»خداوند به داود فرمود: 

 .  «است

صطوفي آن بُطوَد کطه »گفت:  صوفي کيست؟ که ازابوالحسن خرقاني پرسيدند

 .«نَبوَد

 اسطت يطا روز؟ گفطت: شطب کطه شطب همطه در شب بهتر :را پرسيدندبزرگي 

شطب بهطرة مخلصطان اسطت کطه عبطادت بطه  ؛بهشطت اسطت آسايش از آسايشند و

 جويطان ومعيطار آشطتي شب وقت خلوت دوستان است و ؛اخالص کنند نه به رياء

 .محبّان هنگام راز تسلي مشتاقان و

 نياسايد لب هيچ توام ذکر وز   است به شب يار مرا مونس و نام تو

. آيطد کطاره بط علم اليقين به عين اليقين رسد او را سه چيز کسي که خواهد از

 پيطروي کطردن از سطوم و بزرگ شمردن امر دوم ؛کاربردن علمهب آموختن واول 
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و  عين اليقين به حق اليقين رسد نخست تطرك تطدبير بايطد چون خواهد از شرع و

 خطدمت شطود پس از آن شرمسار از بايد وخلوت  حرمت در سپس مالزم رضا و

طريقت باران است که چون به دريا رسطد و  چون به حق اليقين رسد به گفته پير و

 .آن کسي که به حق رسد در خود رسد

 ديده هرسه کرديم فدا و دل و جان  نشانديم  نا تو خوب چهرة بر

 روا ،بجان است گر حكمي که کني و دل بداديم رضا ز ،هرچه کني در

زهطدِ  ،بگذاشطتن تطنعُّم دنيطا را»زهد پرسيدند گفت:  حسين منصورحال  را از

 ،تطرك خويشطتن گفطتن زهطدِ دل اسطت و ،نعيم آخرت را بگذاشطتن ؛نفس است

 .  «زهدِ جان است

 ة دل کعب و يكت اس صورت کعبة يك    در راه خدا دوکعبه باشد منزل  

 ،گاهي به يك موي ديطدة خطود .مانديم ما در حال خويش فرو»شبلي گفت: 

گاهي بُوَد که چندان طاقت حمل يك موي خطويش  جاي برداريم و جهان از دو

 در اولطي برداشطتة غايطت باشطي و در»حسين منصطورحال  او را گفطت:  .«نداريم

 .«دومي از دست غايت افتاده باشي

 آگاه خواهد شود از سرِّ حقيقت     بيگاهسالكآنكه  استحوصلگيکم

 نزديكي راه پرسد خبرازدوري و    که هر دم  بود راهروي  وامانده
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 هطاي بلنطد اوخطدا را بطه شطناختن نام»: ندفرمود )ص(مصطفيحضرت محمد 

 .  «خوانتسبيح

دارنطد و گوينطد: ضطرري کطه  تأکيطد نامجالست با منكر احتراز از بزرگان بر

هاي دراز ممكن نيست کطه بتطوان آن طول سال آورد درمي وجودبه يك وسوسه

 را دفع کرد. 

 زيبا بين که ما زيبا نهاديم تو    صحرا نهاديم آن نقشي که در هر   

 

کجا که بنگرد  هر نموده و ست که چشم باطن انسان را بازا عنايت خدا آن

 خداوند است.از  يد و به خيال رسد غيرآ به فهم آنچه ،توحيد اهلل بيند.وجه

هرکس را  آدمي در پشت زبان خود پنهان است و»فرمايند: حضرت علي )ع( مي

ارا با مد»اکرم فرمودند:  مبراپي. «توان شناخت ،راندزبان مي ناگهان برکه  آنچه از

 رفتارکردن نصف عيش وآنها  رفاقت با رفق وه ب مردم نصف ايمان است و

 . «خوشي است زندگي و
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طلع مكطن صطديق را م .باشد عبادت زياد بهتر ازلم اگرچه اندك باشد ولي ع

 تطوه دشطمنت مطلطع شطود ضطرري بط آن سطرّي را کطه اگطر آنكه رّ خود مگرسِ از

 .رساند. چرا که صديق ممكن است روزي دشمن شودمي

 «.انديشه کردن نيست يچ عبادتي مانند تفكر وه»فرمودند:  امام صادق)ع(

 که توجه به عيب خطود او را ازحال کسي ه خوشا ب»حضرت علي )ع( فرمود: 

 «.داردهاي مردم باز ميتوجه به عيب

مسلم کسي است کطه فقطط  قلب دارد و لسان وه مؤمن کسي است که ايمان ب

مخفطي  پنهطان و ،بطه معنطي مرمطوزدر فارسطي کند. عرفان ايمان مي زبان اظهاره ب

که امكطان ارتبطاط  گرددمي اطالقبيني خاصي به جهان . عرفانترجمه شده است

طريطق  وصل آدمي را بطا خداونطد از حتي پيوستن و نزديك و شخصي و ،مستقيم

 کند.ممكن الحصول  و نامند جايز «حال»باطني که 

 ناله کند سياه کاري باشد گر    ياري باشد آن را که چون تو بر در

 

 شش گروهند:  ترسندگان در راه دين

را مبتطديان  کطاران اسطت وترس توبه ،خوف. تائبان را خوف است: تائباناول 

 که اين ترس نيست ايمان نيست.  راه هر ک .منؤالح مص ايمان و حصار
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غفلت رهايي  عابدان را وَجَل. وَجَل ترس زنده دالن است که ايشان را ازدوم 

 دهد.

در  رد وخلطق ببُط خطود از او ميطان ببطرد و از زاهدان را رهبت که عشق راسوم 

همطة سطخنان خطود  غرامت بيند و همة وجود خويش را .جهان جدا شود جهان از

هي چطون غطرق شطدگان اگط. همة کردارخود را جنايت شمرد را شكايت نگرد و

هي چطون اگط و زنطد سطر ن دسطت بطرياهي چون نوحه سرااگو فريادرس خواهد 

 بيماران آه کشد.

 ت.عالمان را خشيّچهارم 

 .تطرس عابطدان اسطت واشفاق پديد آمد  ،رهبت را اشفاق که از عارفانپنجم 

 .نه پطيش اميطد ديطوار ،نه پيش فراست بند ترسي که نه پيش دعا حجاب گذارد و

مطد. ايطن انيار ،نشطنود« الَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُطوا»َکشنده که تا نداي  ترس گدازنده و

 ولطي نطه از .گطاه کشطند گطاه خواننطد و و گطاه نوازنطد هي سطوزند واگ ترسنده را

 کشتن بنالد.  نه از سوختن آه کشد و

آن بيم صديقان است. بيمطي  وپس اشفاق هيبت است  ازکه  را صديقانششم 

و کالبد  نه در .دل تابد چون برق چيزي بر .بيان ها ازبيم ديگر عيان خيزد و که از

سطماع  موقطع وجطد و حالت در بيشتر اين نه جان را طاقت آورد که با وي بماند و

هوش شد. موسي براي قطوم کوه طور افتاد که بي کليم را در آنكه افتد چناتفاق 
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بخشطططايش  محمطططد رحمطططت و و عيسطططي نطططان خواسطططت .آب خواسطططت خطططود

   )خواجه عبد اهلل انصاري(خواست.

کسطي بطه خطود بطه ايطن روز »حطق پرسطيدم:  خواجه عبداهلل انصاري گويطد از

بطه مطن  تطوانمي خودهب اينكه پنداشتن يافت من به عنايت است و»فرمود:  «رسيد؟

 .  «رسيدن جنايت است

اسطت چطون اميطد چنطين  خود وصل چه چيطز. من بيافزود عمر ،اميد وصال تو

خطدا بطه  ،بود هرکس فرمانبردار خدا ،هرکه خويش را نَبُوَد خدا وي را بُوَد. است

تطو را  ،پسنديدة مايي ،دوست ماييتو »فرمود:  )ص(خداوند به محمد .پيوست او

 ،دوسطت .تطو را آن بايطد کطه منطت پسطندم .را نپسطندند تطو چه زيان که قوم کافر

 .  «نه شهرپسند ،دوست پسند بايد

 نخواهم که برآرم نفسي تومن بي   ندارم هوسي روي تو خدمتِ جز

 هطر .حضطرت عزتنطد محرم اسرار و داراي چراغ معرفت ،اهل هدايتند نكهاآن

 .کننطدمي خطود دور درند و هواي نفطس را بطه رياضطت ازحجابي در راه افتد مي

ندهند  اگر .ستا چيزها همة آخر تعالي است که اول وبهترين کارها شناختن حق

او را  .ندهد کس نتوانطد دهطد چون او چون بدهد کس نتواند بستاند و او بدهد و

کطه حسطاب  يطدخطر  کن تش اودر پرسط را عمطر .را نگطاه دارد شماتا  يدنگاه دار

 نمايندة راه راست چراغ راه عقل و ؛خداوند دليل راه علم داشت.خواهد  خر  را
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 .صطبر دوسطتداران اسطت ،بطال صبر بر .اميدواران است صبر ،طاعت . صبر براست

 اميطدواران شطكيبايي کننطد تطا بطه انطس و .صبر ترسطداران اسطت ،از معصيت صبر

دوسطتداران  .عصطمت رسطند ترسطداران شطكيبايي کننطد تطا بطه نطورِ .خلوت رسند

 سالمت رسند. شكيبايي کنند تا به نور

 ؛خلقطت کرامطت آدم را در .يك را خاصيتي داديم هر مبران را فرستاديم واپي

 ؛ابطراهيم را اجابطت خِلَّطت ؛نطوح را اجابطت دعطوت ؛ادريس را زندگي تا قيامطت

سليمان را بطه  ؛به ملك و نعمت داود را آواز ؛هدايتش به خويفداي را عيل ااسم

عيسطي را بطه اعجطاز  ؛يحيطي را بطه عصطمت ؛موسي را به مكالمت ؛معرفت علم و

خوبطان  آنچطه همة پيمبران داشتند ارزانطي داشطت کطه آنچه محمد را از خلقت و

 . ينها دارتو تهمه دارند 

عارف با زبطان  «؟است باز درهاي بهشت به روي تو» :يكي ازعارفان را گفتند

از آن نفطس کطه مرا نفسي دهي  حور راچه نازم اگر بهشت و ،خدايا»حال گفت: 

 .«بهشتي سازم

جملطه اعمطال و کطردار در  گطردون و در .است اعمال آدميان پيوسته ماندگار

محو نشود هرگز. و هر عملي را آنها  اما هيچ يك از ،زبر شوند گردش ايام زير و

اگر شر باشد خود  اگر خير باشد آن عمل خير زايد و .زايشي است در مسير زمان

خداونطد زايانطد  مرا خود آشكار شده است که جملطه اعمطال آدميطان را .زايد شر

مطا  شطود. اگطر اي زماني به ناگطه ظطاهرپاره اي درگونهاي که اين زايش بهگونهبه
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آيطد و يعمل خوب يا بدي انجام دهيم زماني اين عمل خوب يا بد به سراغمان م

البشري نيست که زمان رجعت دوبارة اعمال خود را بداند جز خداونطد.  هيچ ديار

دنيطا  .او قيامت است رجعت از سر مرا خود انديشه بر اين است که زايمان عمل و

اسطت کطه مطا  واين ر. از در قياس با قيامت تامّه و کبرياست خود قيامت صغري 

در  ؛بطرزخ بين دنيطا و درخود جدايي موجود نباشد  سر بريم وهپيوسته در قيامت ب

الزم است تطا در قيطامتي  ام. اگر من کار زشت انجام دهماين منظر که من ايستاده

اي که چند پشت بعد از من است پاداش و جزاء عمل مرا فرزندي ديگر بطه گونطه

دريافت کند به ضرورت زمان و مكان و اين وجود و ضطرورت قيامطت کبطري را 

باشد تطا  تأ ير کند و اين عين عدالت است که اعمال آدمي را در ديگريت مي اب

يد و هم قيامت را. پطس اختيطار انسطان را چطه آ خود تكامل را مفهومي نو در ميان

نيمطي ديگطر از همطان  نيمي از حيات را من با اعمال خويش رقم زنطم و شود؟مي

قطرآن بطا نطام  آغطاز. و تولطدميان سماء و ارض زايشي آغازند از بطد ،جهان حامله

همطة معطاني در آن اوالد است و به اين جهت است که  «الرحيم» و «الرحمن» ،«اهلل»

نطام اهلل  هيبطت و آن در قسطمي جطالل و :سه جمع است و آن معاني سه قسم است

معرفطت  قسمي رحمت و و نام رحمن است تربيت و آن در قسمي نعمت و ؛است

پرورش  قدرت و. همة آفرينش است سرآغاز دوم اينكه نام رحيم است. و آن در

به قدرت بيافريدم و به نعمت بپروريطدم و  اينكه يعني ؛آمرزش سپس رحمت و و

 ارواحي کطه در .معرفت بناي دين توحيد بناي اسالم است و به رحمت بيامرزيدم.
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اسطرار حطق سطخن مشطاهده  از ،معاني غيطب آگطاه بر حرکتند و ملكوت اعلي در

 .است فراستو اين  گويند نه سخن گمان

 

 :اهل عرفان گويند دل چهار گونه است

 ت.ها که در آن نوري افروخته و آن دل مؤمنان اسعالقه دل برهنه از

 اي پوشيده و آن دل کافران است. غالف که روي آن پرده دل پوشيده از

 است. آغاز روشني کمي داشت ولي تاريك شد و آن دل منافقان  دلي که از

 .آن دل فاسقان است است وهم نفاق و دلي که در آن هم ايمان 

 ناي اسالمب

)ص( ايمان به نبوت محمد مصطفيدوم  است؛ به وحدانيت خداوند اقراراول 

 .است حجو ششم  روزهپنجم  است؛ زکاتچهارم  است؛ نمازسوم  است؛
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 بناي ايمان

چهطارم  ؛ايمان به کتطاب خطداسوم  ؛ايمان به فرشتگاندوم  ؛خداه ايمان باول 

 ايمطان بطه مقطدراتو ششطم  ايمان بطه روز رسطتاخيزپنجم  ؛ايمان به پيغمبران خدا

 .  است

 تسطليم همطان يقطين و سطت وااسالم همان تسطليم » )ع( فرمودند:حضرت علي

 همان اداء تكاليف اسطت و اقرار است و تصديق همان اقرار يقين همان تصديق و

 «.هاستانجام آن کردن واداء تكاليف همان عمل 

علطي ولّطي » طريقطت و ،«محمّد رسطول اهلل» ؛همان شريعت است «الالهَ اال اهلل»

 .است  حقيقت «اهلل

؛ دو طبق دسطتورات دينطي عمطل نماييط دخداي را بپرستي آن است که شريعت

او  آن اسطت کطه حقيقطتد و عبادت خداي را حاضرداني در آن است که طريقت

 . درا مشاهده نمايي

 ولطي ،مسدود شده اسطت طور کاملبهامروزه در بسته است و آن طريق سابق 

حضطور  بهدوم اهتمام  و اول وقت است تكليف است نخست نماز که امروز آنچه

شطود مثل خوشنويسي است و به يكي دو روز درست نمي اين کار نماز و قلب در

 صبح است. يش ازپبيداري  ،که گذشت او از و طول زمان الزم دارد و
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انسطاني  من درون هر .شناسي امّا من خدا نيستمخدا مي عنوانبه من آنم که تو

تطو.  توست امّا نطه در عشق من در .انساني نيستم من درون هر اينكه عين هستم در

تمام واقعيت در همين  قدم بگذار. وقتي اين معمّا را حل کردي به معمّاهاي باالتر

 ،کافي است ما آن را به درون خطود بكشطيم دارد ودر همين مكان وجود  لحظه و

عنوان انسطان همطة مطا بطه يطك انطدازه شطامل هنه آن که خود به درون آن برويم. ب

کند کطه آن را قانون رحمت هستيم اما هرکسي به نسبتي از اين قانون دريافت مي

 کنطد.مي ايجطاد نفطر اين نسبت است کطه تفطاوت را ميطان دو درك کرده است و

گيطرد. علطوم گانطه صطورت ميراه حطواس پطنج از يافتن به واقعيت معمطوالد دست

 معلطول بطر اصل رابطة علطت و گذاري شده است واين مشاهدات پايه مادّي ما بر

يططك از ايططن چبايططد توجططه داشططته باشططيم کططه هي روي مشططاهدات اسططتوار اسططت.

کطار  آخطرِ در ممكن اسطت مطا را گمطراه کنطد و مشاهدات لزوماد صحت ندارد و

آيد احتمطاال مخطدوش باشطد. مطن مي دستبه عنوان قانون علميهنتايجي هم که ب

 حقيقطت بطه گويم که نتيجة مشطاهدات حطس مطا باشطد وواقعيت به آن چيزي مي

 .بدون غش باشد صحيح و که مطلقاد آنچه
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خواجته عبتداهلل  از ديدگا  مراحل مقدماتي ارتباط براي سالك

 انصاري:

 .تخليهپنجم  و مراقبهچهارم  ؛محاسبهسوم  ؛تزکيهدوم  ؛مجاهده طلب واول 

دو کليدي هستند کطه بطراي گشطودن دروازة  ،مجاهده همت در شوق طلب و

قطدرت مجاهطده را در  و دوقتي خود را طالب حس کردي .ضرورت دارند عرفان

 بطا)شرط توبه اين است کطه بايطد بطا بطدني پطاك. دبايد توبه کني ابتدا ،دخود يافتي

بطا منتهطاي اميطد از تمطام  بطا کمطال خشطوع و و دبه قبله بنشطيني ور دو زانو (،وضو

کطه بطه  داز او اسطتعانت جوييط و دمعاصي گذشته خود به درگاه خداوند توبه کني

نيت قوي داشطته بايد در توبه  .ا کندطي صراط مستقيم عط پايداري در نيرو و شما

از صميم قلب به  و ديتكرار نكن گناه را و دکه ديگر پيرامون معاصي نگردي دباشي

از . ددر معرض لغزش هستي ضعيف وي شخص شماکه  ديدرگاه احديت اذعان کن

جطة ايطن توبطه نتي تا در راه راست قدم برداريطد دهدي ينيرو شماکه به  داو بخواهي

 تطر وچقطدر ايطن توبطه خطالص در حال توبه دارد. هطر شمابستگي کامل به حالت 

بطا خطدا صطادق »گرفت  دخواهي يتر باشد به همان اندازه هم نتيجة بيشترصميمي

 قوي باشد تا نتيجه مثبت باشد.  شما طلب در يدسعي کن«. يدباش
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غرايزحيطواني نطام گرفتطه جهاد با نفس است که امطروزه جهطاد بطا  ،جهاد اکبر

مسططح سطاختن آن رکطن اساسطي تزکيطه  در جهاد اکبر زدودن آيينة دل و .است

   .است

 براي تزکيه و جهاد با نفس ابتدا بهتر است که نفس را کمي بهتر بشناسيم.

ما را به انجام کارهطاي  طور دائمبه نفس اماره همان غرايزحيواني است که -1

 کند. آگاه ما رسوخ مي ناآگاه و ضمير در و کندمي حيواني وسوسه

عمل ناشايسطتي انجطام دهطيم مطا را  اگر کند ونفس لوامه ما را نكوهش مي-2

 .  کنداشتباهمان ميمتوجه 

 ايم واره خطالص شطدهنفس امّط شرّ از نفس مطمئنه: در اين مرحله ما ديگر-3

 ديگطر قلطب مطا جطاي گرفتطه و ايم کطه اطمينطان الهطي درطوري پيشطرفت کطرده

ايطن مرحلطه کمطال پيشطرفت . شطماتت کنطد امه مطا رااحتياجي نداريم که نفس لوّ

اصول اخالق است و کسي که بطه معنطي واقعطي  کلي مبتني برطوربه است. تزکيه

 بتوانيم خود اينكه عمل تزکيه انجام داده است. براي ،صاحب خلق نيكو شد خود

 رذائطل جهطاد کنطيم و از بين بردنبه اخالق پسنديده کنيم بايد اول براي  آمادهرا 

 سپس به نيرومند ساختن صفات پسنديده همت گماريم. 

www.takbook.com



هاي موفقيتتكنيك                     311  

امطا رذائطل  .اسطت کوشطش مثبطت ،قسمت دوم مخفي و ةمجاهد ،قسمت اول

 ،امينمّط ،تهمطت ،دروغ ،غطرور ،شطهوت ،بخطل ،آز ،انتقطام ،غضطب :بسيار اسطت

  و ... حب جاه ،رياء ،جوييعيب

فكطر  ام بطامّ. نَيدفراموش کن و يدنيست. ببخش انتقام در عفو لذتي است که در

خود را نزد شخص  الثي خطدمتگزار نشطان  ،اميبا نمّکه برد ناقص خود گمان مي

گوشه  دور خود جمع کند که در اي رادهد. حبّ جاه آن است که کسي عدهمي

راه  ،سطالكکه هست نشان دهنطد.  آنچه از يشاو را ب او تعريف کنند و از کنار و

گوينطد خلطق چطه مي اينكطه دهطد و بطهرود وظايف خطود را انجطام ميخود را مي

 توجهي ندارد. 

 گويند.  «موت ارادي»قبل از مردن بمير و آن را  :گويندعرفا مي

 .است رذائل نفس با همان جهاد اکبر موت احمر

 .موت ابي  کم خوردن باشد

 دهد. موت اخضر به ظواهر اهميت نمي

کلطوخ انطداز را  نشطود و بطدي خلطق متطا ر از سطالكکه آن است  موت اسود

 راآنهطا  اعمطال اهانطت ديگطران نلطرزد و دلش از شطماتت و .سنگ ندهد ،پاداش

 کند.  حقشان نظر بخشايش در با چشم عفو و گيرد وناديده 
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 .بعضطي اخطتالف دارد تعريطف بعضطي بطا اند ونوشته مراقبه عرفا بسيار دربارة

 مراقبه نگهباني دل اسطت. مراقبطه در .اندذکر هم داخل مراقبه نموده گاهي فكر و

در مرحلطة دوم تخليطة  مرحلة اول تمرکز حواس اسطت بطراي مقصطودي واحطد و

اسطت. شطاگرد سطعي  فكطر مراقبطه تمرکطز حطواس. مقصطود از ازاست کامل مغز 

کطه گفتطيم طوروضطوع تمرکطز دهطد. مراقبطه همطانمبه يك  کند فكر خود رامي

 يكطي الانقطاع الزم دارد.پيگيري ب استواري اراده و ،بسيارمشكل است.  بات قدم

خطود را آمطادة  اند وتزکيه نكوشطيده کار اين است که مريدان در دليل ناکامياز 

نبطوده  طورکه بايطد رسطاآن «ذکر»راجع به  ،دستور آنكه ديگر اند ومراقبه نساخته

بطراي مراقبطه الزم  باشطد. اي کارهم روح بايد مهيّ هم جسم و ،است. براي شروع

 يطكدر هطيچ د ونخيال تحت کنترل باشط و فكر جوارح و تمام اعضاء وکه است 

. تمرکطز حطواس خواهطد بطود و موجب پراکندگي فكر وگرنهانحرافي رخ ندهد 

کططه -مرحلططة سططوم  وفكططر  مرحلططة دوم تمرکططز ؛مرحلططة اول کنتططرل اعضططاء بططدن

 «تخليطه»کطه آن را  اسطت از هرگونطه فكطر خطالي کطردن مغطز -ترين استمشكل

روي يطك صطندلي يطا چهطار زانطو روي زمطين  بطه حطال اسطتراحت در گويند.مي

خواب نيز انجام داد. اين را با دراز کشيدن روي تخت اين کار توانمي .نشينيممي

 اينكطه بطراي تنهايي انجام شود. دربدون سروصدا و  محلي خلوت و عمل بايد در

به حالطت  روح انسان آماده براي مراقبه شود اول بايد تمام عضالت بدن را بدن و

کشطش  حالطت انقبطاض وآنهطا  زاطوري کطه در هطيچ يطك هاستراحت درآورد ب

قطدري تمطرين الزم دارد ابتطدا از  تقريباد به حالتي که انسطان خطواب اسطت. .نباشد
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 .آوريطماسطتراحت درمطي تبه حالط انگشتان خود را .کنيمبازو شروع مي ت ودس

سطاعد  همچنين عضالت مچ و .جان را داشته باشدهاي بيرشته تکه حاليطوربه

دهيم. سپس کار ساق انجام مي ران و ،همين عمل را با پاها سپس .کنيمشل مي را

چطون نفطس  البتطه عضطالت سطينه را .دهيمسطينه انجطام مطي عضالت شطكم و با را

نفطس  تطوانمطي ولطي دکامل به حالت استراحت درآورر طوبهتوان نميکشيم مي

در گطردن نبايطد  .گطردن اسطت و بعد از اين اسطتراحت سطر کرد.منظم  کشيدن را

 در اين مرحله توفيق حاصل کطرديم و اينكه از انقباض بماند. بعد حالت کشش و

آوريطم بطه در به حالطت اسطتراحت فوري عضالت بدن را وارادي  طوربه توانستيم

 ططور مطنظم وبطه بنطديم وها را مطيچشطم مرحلهدر اين  پردازيم.تمرين بعدي مي

هاي حطواس تطا حطدِّ کنيم از تفرقطهسطعي مطي سپس .کشيمنفس مي بينياز  عميق

خسطته  دهيم اگطرحدود ده دقيقه انجطام مطي ممكن جلوگيري کنيم. اين حالت را

در ايطن قسطمت پيشطرفت کطرديم  اينكه شديم بهتر است کار را قطع کنيم. بعد از

روي  يمحلطي خلطوت در مجطدد .کنيم به مرحلة دوّم که جنبة ذکطر داردشروع مي

 ها راآوريم چشمعضالت را به حالت استراحت درمي ؛نشينيمزمين يا صندلي مي

اين عمل را ده تا بيسطت . کنيمهماهنگ مي نفس کشيدنمان را با ذکر بنديم ومي

کنيم. بعطد مطي استراحتو کنيم باز مي ها رادهيم پس از آن چشمدقيقه انجام مي

 کطامالَ َ َ َ َ حطواس مطا رسيم کطه بطا ادامطة ذکطرجايي ميه پيشرفت در اين تمرين ب از

آن وقت است کطه  ؛دهدکمتر تفرقة حواس به ما دست مي شود ومتوجه ذکر مي

را  ما ذکطر ،ابتداي کار کم انتظاراتي از اين مراقبه داشته باشيم. درکم يمتوانمي ما
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 ،ذهن خود مجّسطم کنطيم حتي مفيد است که کلمة ذکر را در آوريم وبه زبان مي

بطه زبطان  ديگطر گطوييم ودل مي را در رسطيم کطه ذکطربه جايي مي تدريجبهولي 

رويم کطه مي خود فرو رفتيم طوري در اين هم که جلوتر از. آوردن احتيا  ندارد

تخليطه آن اسطت کطه در . هم احتياجي نيست اين مقدمة تخليه اسطت به ذکر ديگر

براي واردات باز نماييم.  در را مغز خود بيرون کنيم و فكري را از موقع مراقبه هر

 موضوعي که بخواهد تمرکز دهد. فكر خود را به هر بايد بتواند سالك
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 پنج قسم است:  صحيح در مراقبه فكر

هاي نامتناهي نعمت دوم در ؛آيات خداوندي که موجب معرفت است اول در

سطت کطه موجطب شطوق ا هطاي خداونطدهسطوم در وعطد ؛اسطت که موجب شطكر

تفطريط انسطان  پنجم در و وعيد عقاب که موجب رهبت است چهارم در ؛شودمي

باشطد انسطان ست. وقتي فكر صطحيح ندامت ا برابر يزدان که موجب خجلت و در

 معني نطدارد. و بدون فكر نمايد. ذکرميحذر  شر از و شودميراغب  سوي خيربه

 ذکر قلب است.  عارفي گفته که فكر .با فكر است ذکر ،مجاهده شرط اعظمِ

حتي ، کنيم هر فكريکم سعي ميکم ،مراقبه و اداي ذکر پس از ،براي تخليه

نيانديشطيم. بطراي شطاگرد مراقبطه  چيطزهيچبيطرون کنطيم و بطه  را از سطر ،فكر ذکر

 مشوق باشد.  او براي پيشرفت بيشتر دتوانمي نتايجي عملي دارد که

بطه  .است که اخذ تصميم برايت دشوار ددر زندگي مشكلي داري طور مثالبه 

تطد کطه بطه صطورت افاغلطب اتفطاق مي. يديحال مراقبه درآو به يدل شوسّخدا متو

تخليطه پيشطرفت کننطد  که در مراقبه وآنها  شود.آشكار مي شمااشراق راه حل بر 

يار شود و وارداتي برايشان پيش بيايطد کطه  بعداد ممكن است موهبت الهي آنان را

   گنجد.در کالم نمي

بطا  ،تزکيطة نفطس عوايطق و رفطع موانطع و عطالم ناسطوت و آفاق درسيرِ پس از

مراقبطه بطه  براي تعالي به جانب عالم ملكوت آماده خواهيم شطد. در کمك مراقبه
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 راه براي سالك روشن ،عبارت ديگر مكاشفهق يا بهااشر طريق شهود و تدريج از

صراط مستقيم اعتطدال  گويند که درمي «قوس صعود سالك»شود. اين سير را مي

ت اسطت خطود را مشخصات عطالم ناسطو عالم کثرت که از از تدريجبهپيمايد. مي

. در ايطن برسطد درك مقطام وحطدت جبروت و سازد تا به عالم ملكوت ومبّرا مي

سطالك  .شطودکثرت به وحطدت تبطديل مي شود وجلسات خط به نقطه منتهي مي

. در اين است عاشق سرگشته مقام ربوبيت و در اين مدت محو کبرياي پروردگار

 خبرخود بي گوييم. چنين سالكي تقريبا مدام ازمي «سالك مجذوب»حالت او را 

عظمت بارگطاه خداونطدي اسطت کطه بطا مطردم سطروکاري  چنان غرق در است و

موهبطت الهطي هطم  صاحب استعداد استثنايي باشطد و اگر ،ندارد. سالك مجذوب

به عطالم وحطدت پيوسطته اسطت  اينكه عين در آيد ويار او باشد دوباره به خود مي

قطوس »به آن آلوده شطود. ايطن برگشطت را  آنكهبي گرددميلم کثرت برباز به عا

بطار يعنطي سطالكي کطه يك ؛گوينطد «سطالك مجطذوب»چنين سالكي را  و «نزول

يعنطي عطالم هوشطياري.  ؛حال شكر به محطو برگشطته اسطت باز از مجذوب بوده و

 ازوي وظيفططه دارد  .صططاحب مقططام ارشططاد مكمططل اسططت وو چنطين مططردي کامططل 

عرفا اين قوس صعود  نمايد.به راه راست هدايت آنها را گمگشتگان دستگيري و 

درك  مقام کثرت شطروع کطرده پطس از گويند. از «کمال دايره»قوس نزول را  و

 شطود. سطالك ازدايطره کامطل مي و گطرددمطي به مقام کثرت باز مقام وحدت باز

 .کندباز به کثرت مراجعت مي د وروکثرت تا وحدت مي
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 مراحل ترقي روح انساني

بابت قصوري باشد کطه سطالك  اين خوف از اگر. نگراني باطني يعني ؛خوف

راه  کنطد وزيطرا وجطدان او را متوجطة ايطن کوتطاهي مي ،مرتكب شده مفيد است

جبططران آن توبططه اسططت. ولططي اگططر خططوف وهمططي و ماليخوليططايي باشططد موجططب 

 سالكي که به حدِّ فائق آمد.آنها  بايد با کمك پير بر شود ومي سرگرداني سالك

چون سالك »فرمايد: حزن مبرا باشد که خداوند مي از خوف و کمال برسد ديگر

  .  «مانددل او جايي براي خوف نمي به مقام رضا برسد ديگر در

 برابر خوف است. سالك اگر بطه سطبب اعمطال يطا قصطوري رجاء براي سالك در

رجطاء  سازد. ايطن خطوف وباشد رجاء او را به لطف پروردگار اميدوار مي خائف

 .است پيشرفت سالك در سير موجب ترقي و

صطبر عطوام خطودداري  ،بطراي انسطان .است مداپيش تحمل در بردباري و ،صبر

مقابطل  رسطد کطه درجطايي ميعارفطان تطا بطه مصائب است. صطبر ظاهري در برابر

نه به دليل اينكه از آزار ديدن خود و يا ديگران لذت ببطرد  ؛برندمي مصيبت لذت

جانطب خطدا  کننطد نصطيبي اسطت ازچون گمطان مي بلكه ،و يا طلب مصيبت کند

 کند.و با درك و لذت در مورد آن صبر مي نه مالل استموجب خرسندي 

اري رضطاي خطاطر او را زبطا سپاسطگ بطرد وبايد به نعمت منعم پي شكر: شاکر

 اسطت و حدبيچون خداوند منعم  ؛درگاه خداوند حد ندارده سازد. شكر بفراهم 

امطري  از لحظطه هطر ،زنطدگي عطارف .اسطت فرض ،بنده هر تحصيل رضاي او بر
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نطاماليم بايطد صطبر  بطر ماليم بايد شكر کطرد و ماليم خالي نباشد. بر ماليم يا غير

 کرد.

 ،ارادت ؛دنشطوسطير بطه سطوي مقصطد حطادث مي سطالك دربر هايي که حال

  .  هستند سكون يقين و ،معرفت ،محبت ،شوق

شعور به کمطالي  ،به مراد شعور است:مشروط  چيز سه بر خواستن است و ؛ارادت

آن غيبت مراد. اگر مراد از امطوري باشطد کطه تحصطيل  که مراد را حاصل باشد و

 آوردن آن نيز آسان شود.  به دست م شودأچون با قدرت تو ،ممكن باشد

چشطاند و آن درنتيجطة فطرط حالتي است که لذت محبطت را بطه مطا مي ؛شوق

 شود. تر ميقوي ترقي کند شوق او ارادت است. سالك هرچه بيشتر

 رضطا و ،توکطل ،انبسطاط ،انطس ،شوق ،خوف ،اند که رجاءمحبت: عرفا گفته

 جمله از لوازم محبت باشند. اما معرفت بلندترين مرتبة خداشناسي باشطد و ؛تسليم

ين خداشناسي را مراتب بسيار است که شرح آن از حد ما خار  اسطت. منتهطاي ا

 معرفت رسيدن به يقين است. 

يقين آن است که شخصي به موضوعي اطالع حاصل نمايد کطه در آن شطك 

 سه درجه است: نباشد. يقين در

 برند. علم اليقين: درجة علما است که با استدالل پي به واقعيت مي

 قام عارفان است. عين اليقين: م
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 اعالي سلوك است.  اين مرتبة حد حق اليقين: فناگاه دوستان و

 شدلط کطه ديگطر دربطه حطالتي خواهطد رسطيد سطلوك  از بعدسالك سكون: 

 رضا در توکل و نكند. اين حال پس از به چيزي نظر اوجز  باقي نماند و يتشويش

 اند. نيز ناميده «هسكينة قلبيّ»آن را  سالك دست دهد و

 مطادر و پطدر از .دوست داريطم اي رااين است که ما عده ،خوب ودخواهيِخ

خودخواهي  اين محبّت خوب است ولي ريشة آن در .آشنايان گرفته تا دوستان و

 است. 

بطا  کنيم وغصب مي ما به ناحق جاي ديگران را اين است که ،خودخواهي بد

شطحال وبه مقصطود رسطيديم خ زماني که .کنيممي حق ديگران را پايمال ،تبعي 

 .  کنيممي حس خودخواهي خود را ارضاواقع  زمان درآن و شويممي

ه بتوانطد در آن کطسطرپناهي  و لبطاس ،غطذا :هر انساني به سه چيز محتا  است

 ايطن سطه ممكطن نشطود مگطر از سطه راه: از آفطات مصطون بمانطد و زندگي کند و

مشطربي مطذموم  هطر آن هطم درکطه تكّدي  ؛که در هر مذهبي حرام است ،دزدي

 .ديگري کار است و

رسول او محمّطد)ص(  که خداوند واست شريعت در اسالم مجموع مقرراتي 

 د.ننمايروابط بين يكديگر وضع مي خلق خود وه نسبت ب ،رابطهبراي تعيين 

 .سوي حقيقت استبه قدم اول ،طريقت
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 ،خطواب بطا اعتطدال ،اعتطدال اعتدال شطرط اسطت. کطار بطا ،در زندگي هر فرد

 تفريح با اعتدال. 

کنطد کطه غريطزة او امطر مي را آنچطه حيوان اين است که حيطوان فرق انسان و

هاي حيواني نيسطت. دهد ولي انسان صددرصد تابع غريزهچرا انجام ميو چون بي

ص انساني را با آن غرايطز حيطواني در حطد يتمام مشكل عارف اين است که خصا

 تعادل نگه دارد.

پس انساني که بخواهد به سطوي تعطالي سطيرکند و صطفات ملكطوتي خطود را 

در  ايطن مجاهطده را .در مهار کردن غرايز حيطواني کوشطا باشطدبايد تقويت نمايد 

 گويند. نفس ميبا يعني جهاد  ؛«جهاد اکبر»اصطالح عرفاني 

تمطام غرايطز حيطواني  به طرف تكامل سير کنطد بايطد بطر خواهدمي کهانساني 

از . حدي که براي بقطاء جسطم الزم اسطت تقليطل دهطدبه راآنها  مسلط شود و کار

 صفات ملكوتي را در خود تقويت کند. بايد طرف ديگر 

 ،صطورت خطوب :تقطديري اسطت چيطزچهطار »فرماينطد: مي )ص(اکطرم پيامبر

 ،دنيطا ،مقام ،جاه ،علم: با کوشش است چيزپنجو  بخشش بذل و ،شجاعت ،همت

ترين برادران محبوب»)ع( نقل است که فرمودند: امام صادق همچنين از «.آخرت

 .  «عنوان هديه به من بگويندههاي مرا بمن کساني هستند که عيب
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 يجه گيرينف

 شماجدا است و با  شماکه حقيقت از دهد مي پيشاپيش اين گمان را ،جوجست

پيططدا شططود و ايططن سططت تططا جُ آن راتفططاوت دارد و در جططايي ديگططر اسططت و بايططد 

سالك به اين سبب در رنج و . دکنميفرض براي سالك توليد رنج و عذاب پيش

سطالك هرگطز خداونطد را نخواهطد . ناکامي است که شروع سفرش اشطتباه اسطت

و او در وجطود  دزيرا خداوند چيزي نيست که در بيطرون بطه دنبطالش باشطي ،يافت

 .  خود سالك است

 اسطت بطين ايطن تنشطي؟ چطه کيفيتطي اسطت اين. جو يكسان استکيفيت جست

ايطن  .ديبشطو ديطخواهمطييا اينكطه  يدباش دکه مايليآنچه  و دهستي شماکه آنچه 

 خواهطدمطي ضطمير ناروشطن انسطان ؛ روتمنطد شطود خواهدمي فقير. جويعني جست

 خواهطدمطي گمنطام انسان ؛زيبا شود خواهدمي شخص زشت ؛روشن ضمير گردد

پس نجسطتن يعنطي . دکه هستيآنچه  يعني ناراضي بودن از ؛جستجو. مشهور گردد

بطودنش کطامالد خطوش وقطت اسطت و از خود به خود. يعني از يعني  ؛نجستن؟ چه

 شود.چيز ديگري آرزويي ندارد که 

 ،پطول ،قطدرت اسطت: را با مقاصد و اهداف بسياري احاطه کرده شمازندگي 

وجطود  بيشطترولي تنها يك مقصد  .آبرو و هزار و يك چيز ديگر ،شهرت ،اعتبار

 .  ندارد و آن هم خداوند است
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 ؛نيسطتشيء حقيقطتاينكطه  نخسطت. بدهد شماحقيقت را به  دتوانمين مرشد

 يطك قطرض خواهطد بطود و ،داده شطده حقيقتِ .دبه آن نياز نداري شمااينكه  دوم

تنها  ،طلوع کند شماد در حقيقت باي. باز پس گرفته شود دتوانمي داده شودآنچه 

 .  پس گرفته شود توانيدمي  ن آن وقت است که

با شيرجه زدن عميطق در ژرفطاي . است شماآگاهي و معرفت  همان ،شماگنج 

 . خواهيد کرد زيرين وجودت را لمس کوهستانآن  وآن منبع  شما ،آگاهي

 ،زيبطايي ،عشطق ،اشراق .دشومي جايي است که خداوند در آن يافت ،آنجا و

 ةهمط. جاسطتآن ديافتينمي و هرگز دکرديمي هميشه آرزو شماکه آنچه  سرور و

چنطد بعطدي اي تجربه ،منبعة تجرب. روي خواهند داد شمابراي  ،ناگهان با هم اينها

 .  است

در ؟ دتا آن را ترك کني دکيستي شما. طور که هست باشد هماندنيا  يدبگذار

 شطمادنيطا متعلطق بطه اينكطه  .دپذيريمي يك چيز را شما ،همين مفهوم ترك گفتن

ة ايطن نكتط؟ دتعلطق نطدارد تطرك کنيط شماچيزي را که به  توانيدمي چگونه. است

 . نيست شمامتعلق به  چيزهمه .يدساده را درك کن

ايطن دنيطا را تطرك  چيطزهيچو بطدون  دآييطبه اين دنيطا مي چيزهيچبدون  شما

 شطمامطال  چيطزهيچ. ديطرومي و بطا دسطت خطالي دآييبا دست خالي مي. ديکنمي

وقتطي ممكطن اسطت کطه  ،تطرك؟ دآن را ترك کني توانيدمي پس چگونه ،نيست

 چيزهيچمالك  شما. و سراب است توهّممالكيت تنها يك . تصاحب ممكن باشد
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را از  شطمامطرگ خواهطد آمطد و ؟ دچيزي را مالك باشي توانيدمي چگونه. دنيستي

 انرا بطا خودتط چيطزهيچبطود  دقطادر نخواهيط شطماد و کنميجدا  انهايتتمام داشته

س هر دو بطر اسطاس نفْط ترك دنيا و توهّمدوم  ؛مالكيت است توهّمنخست . دببري

 کوشد تا جايي که امكان دارد تصاحب کنطدس مينفْ ،نخست. خود وجود دارند

رسطد مياي سطپس نقططه. وجود خواهطد داشطت بيشتر ،و هر چه بيشتر مالك شود

و دهطد مي اش را از دسطتس تمام عالقطهکه نفْ دايتصاحب کرده قدرآن شماکه 

 .  دشومي آوردنيا کسالت

مطن  ؛خداونطد هسطت؛ مطن نيسطتم» کطه ديعني اين نكتطه را ببينيط ؛فقر روحاني

مطن از خطودم  «.مطو  نيسطت ؛اقيطانوس هسطت ؛جطزء نيسطت ؛کطل هسطت ؛نيستم

 شطماة مطن سطاي. آيممطي شطمامن فقط بطا  ،دبروي شماهر کجا که  ،مقصدي ندارم

 . ي جداگانه ندارمهويّت من از جانب خودم ،خواهم بود

 خداونطد چيطزي. يطادآوري خداونطد. است «ذکر» دوم چيز اساسي در مذهب

او را  تطوانمطي و نطه کشطف کطرد تطوانمطي هخداوند را ن ،آوردني نيست دستبه

تنهطا  ،ايمفرامطوش کطردهمطا فقطط او را . آورد يادبه خدا را فقط بايد. اختراع کرد

 . چيزي که نياز داريم بيدار شدن است

 دناپديد خواهي داگر خدا را به ياد آوري. فقر و ذکر دو روي يك سكه هستند

. آوردذکطر مطي ،فقر. خداوند شروع خواهد شد يادآوريِ ،داگر ناپديد شوي .شد
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 .آوردمطيفقطر  ،و ذکطر دشطومي خطدا نفس بودن سبب يادآوريِفقر دروني و بي

 .  فقط او هست ،دنيستي شماد که سازمي هوشياررا  شمايادآوري خداوند 

. زيرا خداوند بس عظطيم و وسطيع اسطت ،بت ساختن از خداوند ممكن نيست

او را  ،داو را بپرسططتي دخواهيططمياگططر ؟ دشططمايلي از او بسططازيتوانيططد مي  چگونططه

 ،در ابرهطا و در ستارگان ،درختاندر  ،هاکوهستاندر  .يدچنان که هست بپرستهم

 .  تنها او وجود دارد. او همه جا هست

. ندشطومي احمطق خطرنطاك يهاانسطانبسياري اوقات حقايق عظيم در دست 

 .  يك کودك بيفتد دسته بمانند شمشيري که 

 شطماهاي و اگر مردم در شادي ندکنميمردم حسودي  ،ديخوشحال شماوقتي 

 سطانايطن؟ کننطدنطد همطدردي توانمطي ناخوشطي چگونطه در وقطت ،حسود باشند

در هنگطام  ،حسطود اسطتشطما  که در وقت شاديِ معني استبي .غيرمنطقي است

 . منطق چنين است. خوشحال است شما ناشاديِ

است که توسط شخصيت چيزي  اين است که تفاوت بين شخصيت و فرديت

داده شده و فرديت چيزي اسطت  شمااند به آوردهر را با شمااجتماع و کساني که 

 . دايبه اين دنيا آورده انبا خودت شماکه 

ة يطك چهطر ،شخصيت به معنطي نقطاب اسطت. است شمااصيل ة چهر ،فرديت

. در خلطوت کامطل .يدتنها باشط ،دنيايش و دعا کني دخواهيميهرگاه . نقاشي شده
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. وظيفطه نيسطت انجطامدعا يك . دنبايد آن را فرياد کني. داد انجامدعا را نبايد بلند 

سطكون و خلطوت  ،دعطا بايطد در سطكوت. دنيازي نيست که به ديگران نشان بدهي

فقط خداوند بايد . چيزي در مورد آن نداند گاههيچ کسهيچشود تا  انجامکامل 

  .دبايد آن را همچون يك راز نگه داري ،دنبايد الفش را بزني شما. بداند

و اگطر  ديطکنمياحسطاس خوشطحالي  ،که ديگران نداننطد داگر چيزي را بداني

کطه  ديطکنمي احساس شما. برداز آن لذت مي شمانفس  ،داش صحبت کنيدرباره

 کنيطد.بينيد و دانش خود را بطه آنهطا عرضطه ميميمردم را . دايشخصي ويژه شده

خواهنطد گطوش بدهنطد يطا مي آنانآيا  دکه ببيني ددهيزحمت نمي انبه خودت شما

 .  ديکنمي چيزي زيبا را نابود شماولي با اين کار  ،نه

 نخستين چيطزي کطه بايطد روي آن ديگويميوقتي چيزي را در مورد ديگري 

باشد و نطه  اناين است که شايد آن چيز حقيقتي در مورد خودت دمل و فكر کنيأت

باشطد هميشطه روي ايطن شخصي که واقعاد بطه خودشناسطي عالقطه داشطته . ديگري

 .  دکنميمل أيقت تحق

 :يدايططن را بططه يططاد بسططپار. ديططکنميرا نططابود  انعشططقت دهرگططاه شططرط بگذاريطط

مشطروط نباشطد و هرگطز  شماعشق  يدبگذار. «يدگاه براي عشق شرط نگذارهيچ»

يطك  شطماعشطق  يطدبگذار. را برآورده سازد شما تا انتظار يدديگري را وادار نكن

 . در آزادي باشد ،شراکت آزادي
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 بيشطترهرچطه . نطدگذارمي يكطديگر را آزاد ،عشاق واقعطي و دوسطتان واقعطي

 غيطر عاشطقانِ عشطق و دوسطتيِ. اسطتوبرخواهطد خي بيشطترآزادي  ،عاشق باشند

 ،بايطد بطرآورده شطود آنطان وطشطر. اگر احاطه کرده استاما و  هزاران ،واقعي را

ولطي ايطن ابطداد عشطق . دوسطتي کننطدنطد توانمي نآناتنها در اين صورت است که 

 .  شناسدنمي عشق شرط. نيست

خالي از هر چيزي شطكل لوحي سپيد و  صورتبه ،دآييمي وقتي به اين جهان

 در آن چيزهاي اضافي گم شماند و شومي اضافه شماو سپس چيزها به  گيريدمي

شطهرت و يطا بطا  .ديطگيرمي هويّطت ،دايطبا دانشي که انباشطته کرده شما .ديشومي

با تمام چيزهايي که  بيشترو  بيشتر شما. ديشومي هويّت هم داي روتي که بهم زده

را کطه قبطل از آنچه  و کامالد ديگيرمي هويّت روي داده شمابراي  انپس از تولدت

 .  ديکنمي فراموش ،دبودي انتولدت

و  جطز مقصطد نيسطتهطدفي «. الالطه اال اهلل». جز خداونطد يكتطا نيسطتخدايي 

 انآن را در خودتط ،از پطيش شطما. منبع است همانجاست که هدف تناق  در اين

بطه خلطوت . يطدهيچ کجطا نرو. تپش دارد و مرتعش است اندر درونت آنجا .دداري

. يدشطو انوارد اتطاق سطري وجطود خودتط ،يدوارد حرم شطو ،يدوارد شو انخودت

بطه  ،غيرقابطل تحمطل شطداگطر . يك راز بمانطد يدبگذار. يدصحبت نكناش درباره

ايطن راز در زمطين  يطدبگذار. يطدآن را محرمانه نگطه دار وگرنه ،ييدبگو انمرشدت

تنهطا . نزديطك شطود شمادروني ة به هست يدبگذار. شودتر عميق و عميق شماقلب 
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آن وقت اسطت . برسد مشتعل خواهد شد انوجودتة هستترين زماني که به دروني

 «اله اال اهللال » .که فقط خدا هست و بس

شطد، همطه تواننطد کسطي را وادار کننطد کطه عاشقشطان بابياموزند که آنها نمي

زه دهنطد خودشطان دوسطت داشطته کنند اين است که اجاتوانند کاري که آنها مي

بياموزند که درست نيست خودشان را با ديگران مقايسه کنند، بياموزند کطه  باشند

ي عميقطي در قلطب آنطان کطه دوستشطان هطاکشطد تطا زخمفقط چند  انيه طول مي

 هطا را التيطام ببخشطيم؛د تطا آن زخمکشطها ططول ميامطا سطال ،داريم ايجطاد کنطيم

ي اسطت کطه بطه ها را دارد. کسطبياموزند که  روتمنطد کسطي نيسطت کطه بيشطترين

هايي هستند که آنها را دوسطت دارنطد فقطط بياموزند که آدم ها نياز دارد؛کمترين

توانند بطا هطم ه احساساتشان را نشان دهند، بياموزند که دو نفر ميدانند چگوننمي

بياموزند که کافي نيست فقط آنهطا  نگاه کنند و آن را متفاوت ببينند؛به يك نقطه 

 ديگران را ببخشند بلكه آنها خود را نيز بايد ببخشند.

يطن اولين چيزي که بايد بياموزيد و تا آخر عمر از آن اسطتفاده کنيطد الفبطاي ا

خواهيد خواندن و نوشطتن را يطاد بگيريطد پطس بايطد براي مثال شما مي ؛کار است

آن و  مهمتططريندر ايططن کططار نيططز الفبططايي وجططود دارد.  .الفبططاي فارسططي را بدانيططد

ترين آن شناختن انرژي دروني خود اسطت و اينكطه چگونطه بتوانيطد آن را ابتدايي

ه شده اسطت ولطيكن در اينجطا مطن کنترل کنيد. براي اين کار توضيحات الزم داد

 گويم:فقط فهرست آنرا مي
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سپس فكر  خواهيد برسيد؟ميخواهيد و  به چه شما ابتدا فكر کنيد که چه مي

هاي شما چقطدر اسطت، اگطر ديديطد شطما از پطس از خواسطته بطر کنيد که توانايي

 که هيچوقطت بطه آن نخواهيطد رسطيد.آييد اين خواسته را فراموش کنيد چوننمي

 سطال ديگطر يطا حتطي بيشطترپطنج براي مثطال  ؛ولي از ديد، زياد دور از ذهن نيست

هطاي مختلفطي به اين آرزو برسيد، هر روز به آن فكر کنيد و هر روز راه توانيدمي

هطا حتمطا منطقطي باشطد شطايد يكطروز را در ذهن خود بسازيد. دليل ندارد اين راه

کند يطا سيدن به آن هدف کمك ميآيد و شما را در رفكر کنيد که شخصي مي

شود. بله اين راه هم هست ولي دفعه بعد بطه ايطن فكطر نكنيطد عبارتي معجزه ميبه

کنيطد بطه ايطن راهي ديگر را انتخاب کنيد. بعد از مدتي که گذشطت احسطاس مي

شويد. ولي از خيال پردازي دست برنداريد فكر کنيد و خطود خواسته نزديكتر مي

احساس کنيد و لذت ببريد، اين را مطمئن باشيد کطه روزي بطه را در آن موقعيت 

شططود کططه اصططال فكططرش را هططا طططوري بططراي شططما بططاز ميآن خواهيططد رسططيد. راه

 کار بريد.هآوردن خواسته ب دستبه ها استفاده کنيد و درکنيد از موقعيتنمي

ان، انسط ابعاد ةدهد که اين مكتب مقدس الهي به هممي تعليمات اسالمي نشان

 اجتمطاعي مطادي و معنطوي، فكطري و عطاطفي، فطردي و اعم از جسمي و روحي،

اسطت بلكطه  جانب هيچ کدام را مهمطل نگذاشطته نه تنها  ؛توجه عميق داشته است

اسطت در اينجطا بطه  روي اصطل معينطي داشطته اينها ةهم «پرورش» عنايت خاص به

 «پطرورينفطس» به معني ؛«پروريتن»اسالم رديم. ک اينها اشاره ةطور اجمال به هم

سطالمت و بهداشطت را از واجبطات شطمرده و  محكومشدت به پرستي راو شهوت
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اسطالم . باشد حرام شمرده است بخشزيان است و هر نوع عملي را که براي بدن

بدن مضر تشخيص داده شود تكليف  براي آنجا که يك امر واجب )روزه( احياناد

هطر اعتيطادي کطه بطراي  داند.مي اي را حراموزهبلكه چنين ر کند،آن را ساقط مي

بسياري در اسالم به خطاطر  آداب و سنن نظر اسالم حرام است. بدن مضر باشد از

 «پرورش بدن» ميان ممكن است افرادي. سالمت بدن وضع شده است بهداشت و

امطري اخالقطي  که «پرورينفس»به معني  ؛«پروريتن»که امري بهداشتي است و 

 بهداشطت پروري مخالف است بطااسالم که با تن نگذارند و خيال کننداست فرق 

 در حفک سالمت و بلكه کارهطايي کطه مضطر بطه قيديبي بدن مخالف است، پس

اسطالم کطار اخالقطي اسطت و ايطن اشطتباهي  بهداشت و سالمت بدن است از نظطر

آسطاني سالمت بدن و بهداشت آن کجا و تن تقويت و .خطرناك است فاحش و

پرسطتي کطه در اسطالم محكطوم اسطت، پطروري و شطهوتنفس پروري کجا؟تنو 

پططروري اسططت و موجططب بيمططاري روح و روان روح ضططد کططه بططر همططان طططوري

نيز هست و منجطر بطه بيمطاري  پرورش صحيح جسم گردد، بر ضد بهداشت ومي

 وبيمطاري جسطمي  پرسطتي منجطر بطهپروري و شهوتگردد، زيرا نفسجسمي مي

 اساسي در جهطازات بطدني ها منشأ اختالالتکاريشود و افراطمي هاکاريافراط

 است.و محيطي 
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 وپر مردان استبالطربومستيقتو       راهبر مردان است عشق در راه طلب

 سفرمردان استجانانسويازجانرفتن    روي که ازمصر به بغدادسفر آن نيست

 ظفر مردان استگذشتنسرخويش از    گردي که درمعرکه غالبظفر آن نيست

 پريدن هنر مردان است عشق پر به      کوشي که درکسب فضائلهنرآن نيست

 سحر مردان است گرم و افروخته آه      تيره مه جانهاطت فسرده هطهمه دلهاس

 ر مردان استطشمِ تطر چطخبري از ا     چشمةکو ر و سرسبزي بوستان بهشت

 گوهرمردان استدرفكرشكستهرکه    قيامت ريزدت به طدامطك نطر اشطگوه

 درِمردان استاوخاكکهازآنروستهم    چكاندازگوهرنظمحياتاگر آب«في »

 (مالّ محسن في  کاشاني)
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 «الْوَهَّابىِنَّكَ أَنتَ  رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ ىِذْ هَدَيَْتنَا وَ هَبْ لََنا مِن لَّدُنكَ َرحْمَةد»

ها  ما را به باطل ميل مده پس از آنكه به حق هدايت بار پروردگارا، دل

فرمود  و به ما از لطف خود رحمتِ عطا فرما، که تويِ بسيار بخشنده 

 (0 ، آيهعمران)آل منّت(.)بِ

 

 «رَبَّنَا ىِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ َلنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّار»

نان که )به درگاه الهِ( عرضه دارند: پروردگارا: )به کرم خود( گناهان ما آ

 (16 ،عمران)آل ببخش و ما را از عذاب جهّنم نگاه دار
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