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اِء َواأَلْرِض َولَِکن  ��مَ » َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَری آَمنُواْ َواتََّقواْ لََفتَْحنَا َعلَیِْهم بََرَکاٍت مَِّن السَّ
بُواْ فََأَخْذنَاُهم بَِما َکانُواْ يَْکِسبُوَن « )سوره اعراف آيه ۹۶( َکذَّ

» و اگر مردم آن شهرها ايمان می آوردند و پرهیزگاری می ورزيدند بر آنان از آسمان و 
زمین برکت هايی می گشوديم اما پیام ما را دروغ شمردند بنابراين برای آنچه می کردند 

آنان را فرو گرفتیم « 
تنها راه ايمان به خدا، ش��ناخت اوست و خدا ش��ناخته نخواهد شد مگر به میزان 
شناخت ما از خويشتن ،  هیچ کس خدايش را نشناخت مگر اين که به پیروزی بزرگ 
نائل آمد و از هر بندی َرست و از هر زندانی آزاد شد، دريغا که انسان به دنبال شناخت 
هرچیزی اس��ت جز خود، هر کجاِی جهان را می يابد و می شکافد اال درون خود را، 
معرفت به نَْفس، هدف متعالی انس��ان بودن است، هرکس به اين سود سترگ دست 

نیافت، با زيانی راستین راهی آخرت شد .
اگر درکويری از غم و درد رها شده ای و شیطان به سختی تو را می آزارد، تنها راه 
رهايی از اين مهلکه، صفای باطن و پاکی دل است،کافی است تا در نهايت نومیدی از 
همه چیز و همه کس، با اخالص و بی ريا  با خدا به سخن بنشینی و هیچ عشقی جز عشِق 
در راستای او را عشق ندانی تا ببینی که چگونه بر او عاشق می شوی، و براستی هرکه 
برخدا عاش��ق شد، خالص شد، و آنکس که پاکدالنه خدا را خواند، خدا نیز در تمام 
لحظات، او را ياری نمود، آری اين ها همه از صفات آن انسانی است که با فراموشی 
خداوند، پاک و بی آاليش به درگاه خداوند توبه نمود و » گفت پروردگارا ! مرا بیامرز 
و مرا آن پادش��اهی ده، که پس از من هیچ کس را نسزد، بی گمان اين تويی که بسیار 
بخشنده ای، پس ما باد را رام او کرديم که به فرمان او هر جا می خواست روان می شد، 
و هم ديْوساران را از بنّا و غّواص، و برخی ديگر را که در بندها به هم بر بسته بودند، 
اين بخش��ش ماست، پس بی شمار ببخش و يا برای خود نگه دار، و بی گمان نزد ما او 
را نزديکی و سرانجام نیکی بود، و از بنده ما ايّوب ياد کن، آنگاه که پروردگارش را 
ندا کرد که ش��یطان به من رنج و عذاب رسانده است، بدو گفتیم با پای خود بر زمین 

بکوب، اينک اين شستنگاهی سرد و نوشیدنی يی نوشین است «. )سوره ص آيه ۳۵ الی ۴2(
اينچنین است که انسان، زمانی که به خداوند ايمان قلبی دارد، همیشه خود را در ارتباط 
با او می يابد، از هیچ کس هراسی ندارد، و هیچ پديده و اتفاقی نمی تواند او را آزرده خاطر 
کند، بدين جهت هرگز دستخوش احساسات نخواهد شد چرا که همه چیز را مطابق با 
مشیئت پروردگار می داند، از وقايع و حوادث پند می گیرد،  و در حالی که از آرامشش 

یادداشت نگارنده : 
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کاسته نمی شود با تدبیر به آنها می نگرد، و همه ی امور را از خداوند می داند و با تالش  و 
نیل به هدف متعالی، هر امری از هر حیثی را موافق با اراده و خواست خداوند می بیند، از 

اينروست که همواره در افق، بر حوادث چیره می گردد . 
کسی که در برابر پیشامدها و مشکالت پیش بینی شده و پیش بینی نشده ی روزگار، فقط 
لبخند زدن وتبسم را آموخته اس��ت، در واقع، قبالً از اين انديشه ی مارکوس اورلیوس 
فیلسوف نامی و امپراطور رم سود جسته است که می گويد» آن هنگام که مشکالت بر 
تو فرو می آيد، يقین است که فراموش کرده ای همه چیز بر طبق طبیعت کائنات پیش 
می رود و فراموش کرده ای که اعمال خطای بشر، برای تو اهمیت ندارد، و باالتر از آن، 
فراموش کرده ای هر چیز که اتفاق می افتد، همیشه چنین اتفاق افتاده و چنین اتفاق خواهد 
افتاد، و برای همه اتفاق می افتد، فراموش کرده ای که پیوند میان انسان و انسانیّت چقدر 
نزديک است، و اين پیوند، پیوند خون و بذر بشری نیست، پیوند معرفت و هوشیاری است 
و معرفت هر انسان خدايگونه است و با ترک خدايت فراموش کرده ای هیچ چیز به انسان 
تعلق ندارد که فرزند او، و جسم او، و روح او از خدا می آيد و فراموش کرده ای که همه 
چیز، گمان و ظن است و سرانجام فراموش کرده ای که انسان فقط در زمان حال زندگی 
می کند و اين چیزی است که از دست می دهد «  و در نهايت می توان گفت کسی که به 
فراموشی خداوند دچار شده، در واقع درون خويش را نابود ساخته، و قحطی عشق  را  با 

تمام نیرو در وجود خود کاشته است .
» قحطی عشق« از طرفی يعنی نِسیان از ياد خدا، و از طرف ديگر يعنی نابودی همه ی 
حدود انسان ها نسبت به يکديگر، و يا به طور بنیادی يعنی تنها شدن انسان در جامعه ی مدرن 
که بیش از همه ی دورانها ، او را در تنگنا قرار داده، و بر درون او نهیب آتش می زند، تا آنجا 
که از اين تنهايی احساس رخوت می کند، و در درون خويش قیامتی به پا کرده و خود را 
دوزخی می داند ، از شرم صورت خود را سرخ می بیند، و از ندای درونش چیزی همچون 
» ای کاش اصالً خلق نشده بودم *« شنیده می شود، با وجود اين همه رنج، باز نمی خواهد 
به سمت خدا بازگردد، گويا از او وحشت زده شده و به سمت شیطان می گريزد و يا اين که 
نمی خواهد دست بافته های پوچ خود را رها سازد و با دستانی خالی با خدا  به سخن بنشیند، 
گويی تبرج، امری غريزی اس��ت،  و انس��ان راهی جز ترويج آن ندارد، آری اين ها همه 
محصوالت مارک خورده ی عصر مدرن بر روح انسانند، که    جوانان اين عصر را به پیرترين 
انسان های تاريخ مبدل ساخته، چرا که سنی به اندازه ی کل تاريخ دارند ، و ازآنجا که تنهايی 
بارزترن مشخصه ی دوران پیری است به وضوح در وجوِد جوانهای امروز به ظهور رسیده، 
بدين جهت مدرنیته، هزاران برابِر امکاناتی را که در اختیار پیِر ديروز بود، در اختیار جوان 
 امروز نهاده است اما جوان چونکه گنجايش اين همه امکانات نو ظهور را ندارد بر سرش

*  اشاره ای به آيه۴0 سورة نبأ 
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هجوم آورده و درونش را متالش��ی س��اخته، و عواطف انسانی او را به استثمار خويش 
درآورده،که او را به قحطی عاطفه يا قحطی عشق مبتال ساخته است .

در واقع اين نوع محصور بودن بش��ر را می توان  قحطی ای نامید که انس��ان را با 
خداوند بیگانه کرده و اين حقیقت را از ياد او برده است که » خداوند برای رسیدن 
به هر هدف نیکی کافیس��ت «  و فراموش کرده که يگان��ه راهِ رهايی از اين قحطی، 
گريز از نفرت و کینه و دروغ و ش��یطان، ونومی��دی از مردمان، و ايمان و اعتقاد به 
خداست که صدرالمتألهین ش��یرازی) مالصدرا ( در بهترين و زيباترين کالم آن را 

بیان کرده است :
» خدا بی نهايت است و المکان و بی زمان

اما به قدر فهم تو کوچک می شود
و به قدر نیاز تو فرود می آيد

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود
و به قدر ايمان تو کارگشا می شود

و به قدر نخ  پیرزنان دوزنده باريک می شود
و به قدر دل امیدواران گرم می شود !

يتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود

بی همسرماندگان را همسر می شود
عقیمان را فرزند می شود
ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه می شود
در تاريکی ماندگان را نور می شود

رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود

و محتاجان به عشق را عشق می شود !
خداوند همه چیز می شود همه کس را

به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل

به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس !
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بشويید قلب هايتان را از هر احساس ناروا
و مغز هايتان را از هر انديشه خالف
و زبان هايتان را از هر گفتار ناپاک

و دست هايتان را از هر آلودگی در بازار !
و بپرهیزيد

از ناجوانمرديها
ناراستی ها

نامردمی ها !
چنین کنید تا ببینید که خداوند

چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب می خورد

و در دکان شما کفه های ترازويتان را میزان می کند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند !

مگر از زندگی چه می خواهید
که در خدايی خدا يافت نمی شود؟

که به شیطان پناه می بريد؟
که در عشق يافت نمی شود

که به نفرت پناه می بريد؟
که در حقیقت يافت نمی شود

که به دروغ پناه میبريد؟
که در سالمت يافت نمی شود

که به خالف پناه می بريد؟
قلب هايتان را از حقارت کینه تهی کنید  و  با عظمت عشق پرکنید 

زيرا که عشق چون عقاب است باال می پرد و دور... 
بی اعتنا به حقیران در روح 

کینه چون الشخور و کرکس است 
کوتاه می پرد  و سنگین، جز مردار به هیچ چیز نمی انديشد 

ب�رای عاشق، ناب ترين، شور است و زندگی و نشاط 
برای الشخور، خوبترين،جسدی ست متالشی ...«
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کتاب حاضر مجموعه ای انسان شناسانه
با کوتاه جمالتی ) ادبی- فلسفی، اجتماعی، روانشناسی  و ...( 
که انبوهی از دردها و رنجهای، انسانی است که در
پِی سالها نبرد با خويشتن، برای رهايی خود از قحطی عشق آن را نگاشته،
و بیشتر جمالت، به نوعی » نهیبی است بر وجود خودش« از برای رهای شدن از

روزمرگی و گريز از رخوت تن و روح، که  حقیقتاً، وجود آدمی را 
مسخ شده ی خويش می گرداند، تا او را از پرتو معرفت بريده، و به سیل سیاهی و ظلمت
 پیوند دهد با وجود همه ی ناماليمت  ها،تمام تالش او در راستای شناخت خويش،

وکاهش اضطراب درونی و دستیابی به آرامش، ابتدا برای خود و سپس همنوعان خويش 
بوده، حتی اگر به اندازه ی لحظه ای کوتاه باشد، لذا از تمامی

مخاطبین گرامی استدعا دارد که هر جمله را  با دقت و ژرف کاوی، درک نمايند، چرا که 
بعضی از جمالت، اگر به درستی درک نگردد، شايد موجب پريشانی
خاطر عزيزان شود و آنچه را که دغدغه ی نويسنده بوده، القا نگردد که اين خود به دور
 از انتظار نگارنده است، امید است که دوستان گرانقدر
از اين هديه ی ناچیز به درستی سود جويند و به طور کامل از آن بهره مند گردند .

    بی شک سخن کامل جز از انسان کامل برنیايد و نگارنده ی کتاب به وضوح اين 
عجز را با تقرير هر جمله دريافته است، لذا تمام تالشش را برای هرچه رساتر و
ساده نمودن جمالت بکار برده است با اين وجود اين ذهن مخاطب است
که شايد برای هر جمله برداشتی خاص داشته باشد .
     نگارنده ی حقیر با کمال سپاس و قدردانی، برای استاد و راهنمای گرامی

آقای سیامک عالیخانی و همچنین استاد مهدی محمدی جهت 
چاپ کتاب و خانواده ی عزيزم که مرا در تمام
 دوران نگارش ياری نمودند،زندگی پر افتخار و سرافرازی را

 از پروردگار مهربان خواستار است . 
والسالم .
 مهدی رادمهر، شهريور ماه  ۱۳۹۳
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.  به من ايمانی ده، تا در برابر معصیت استوار باشم و بوی لجن وار آن را به آسانی در مشامم حس کنم و 
تو را ای يگانه معبود، در آن لحظه ناظر باشم تا بتوانم به واسطه ی شرم از تو،حرمتت را، قداستت را، پاکی ات را،

 و نورانیت و نجابتت را در قبال لذتی رعدوار به ابلیس نفروشم .

. عمق وجودم را نیرويی بخش، تا بتوانم به انسانیّتم مغرور باشم و وااليی آن را در کالبد روحم 
احساس کنم و  خوِد برتر  را،      در    مقابلِ    ابلیسی  پست تر،    فرو ننشانم .

.   نتیجه ی اعمالم، از تولد تا مرگ  را، با لحظه ای تفکر 
برابر کن . 

.  بُعد حیوانیتم را اسبی تیزپا قرار ده تا انسانیّتم را بُِربايد و در مقصدی بنام 
ابديت بر زمین فرود آورد . 

.  پیامبر درونم را کامل گردان تا بتوانم کوههای مشکالت را با پوزخندی متالشی 
سازم و از َگرِد آنها ، معبدی را برای نیايش ات آماده سازم .

.  انسان بودن چقدر راهی است دور به انسان ،اما انسان شدن ، از
 خويشتن خويش به خويش نزديکتر ، پس ياری ام کن تا باناتوانی خود، در 

اين راه قدم بگذارم .   

خدایا ...
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      پیامبر اکرم )  ص  (      :
  . آنگاه که خواستی خداوند دوستت بدارد،

   دنیا را دشمن بدار،
    و اگر خواستی مردمان دوستت بدارند،

   آنچه از زیادی های دنیا داری،
  نزدشان افکن ! 1      

. حکمت، گمشده ی مؤمن است، 
ازهر کس بشنود فرا می گیرد،

 و باک ندارد که از کجا برآید ! 2       

.  اگر آدمیزاد از روزی خویش بُگریزد، 
چنانکه از مرگ می گریزد،

 روزی اش به او می رسد، چنانکه مرگ به او می رسد ! 3        
     

  نهج الفصاحه، ترجمه و نگارش، علی اکبر مظاهری،
* 1حکمت ۱70    * 2حکمت ۱۴۱2   * 3حکمت 2۳00
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         »                                        مادرم و پدرم

    که             هرچه دارم از          آنهاست 
     و هرچه ندارم از خود                                                            «

www.takbook.com



امام علی )ع( می فرمايند
 انسان در بند سخنی است

که می گويد !
پس هرکس سخنی نیک بگويد

     در بند آن می شود که آنچه را که گفته 
در اعمالش آشکار کند

پس نیک بگو،
         تا در بند نیک شوی

                   و از پلیدی رها شوی !
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آرامش و آزادی ... .
 

هر انس�انی باید آرامش وآزادی را در درون خود جس�تجو کند نه 
این که برای رسیدن به آنها در بیرون از خود، چشم براه بنشیند !

 
به هر چیزی که در درون خود از آن گریزانی، نزدیک ش�و، آزادی 

تو درآن است !
 

هیچ چیزی در بیرون از انس�ان وجود ندارد، نه غم و نه ش�ادی، نه 
آزادی و نه بردگی ! 

 
آرامش ابدي تو در بیداري اکنونت نهفته اس�ت و  بیداریت اگرچه 

رنج آور باشد، ارمغانش خوابي آرام است !
 

واالترین آرامش در وجود هر انسان، دست نیافتن به افکار بیهوده 
در ذهن اوست !

 
آرامش و آزادی در درون هر انس�انی اس�ت که جز خودش کسی 

نمی تواند آنها را از او بگیرد !
 

بزرگترین آزادي، برای خدا گام برداش�تن و به سوی او در حرکت 
بودن است !

 
در بن�د کردن نفس، واالترین آزادي اس�ت چرا که در بند هواهای 

نفسانی بودن، بردگی محض است !
 

بذر آزادی براي هر انساني از بدو تولد، توسط خداوند در ذهن و روح 
او کاش�ته مي ش�ود پس تمام دنیا قادر به انحصارآن نخواهند بود و 
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آرزو ... .

اگر »کویر« همه ی دنیای وجود او را در برگیرد او همواره  س�رزمین 
حاصلخیزي براي آن خواهد داشت !

انسان آزاد کسی است که بر خود غلبه کرده است !

آزادی یعنی رهایی یافتن از وسوسه های شیطان، یعنی رهایی از هر 
آنچه که انس�ان را از یاد خدا باز می دارد و در آخر یعنی تالش برای 

دستیابی به اخالص مطلق درخود !

آرزو، بزرگترین دام شیطان در انسان است که هرکس در آن افتاد، 
شیطان او را رها خواهد کرد !

اگر انسان تنها یک آرزو داشته باشد و آن یک برآورده شود به آرزویی 
بزرگتر در ذهن، بیمار خواهد شد !

ریشه کن کردن تمام آرزوها، مساوی است با، آغاز روییدن آرامش 
در وجود تو، پس با تََبر اندیشه، به مهمانی جنگل آرزوها برو !

از آرزوها بریدن، برآورده شدن تمام آرزوهاست ! 

آرزو، بزرگترین سرگرمی برای انسان های نادان است که بر پایه ی 
دنیا و    ساخته ی شیطان است !

آرزو، چه بن بست بزرگي است براي یک انسان !

اگر انس�ان ُمجاز باشد تنها یک آرزو داش�ته باشد، پی بردن به تمام 
اسرار هستی است، که با  برآورده شدن، انسان را از حرکت باز می دارد ! 
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آگاهی ... .

هر زمان دیدی که آرزویی نداری، بدان که یا به پوچی رسیده ای یا به خدا !

تالش برا  ی تحقق اندیشه  های نیک،بهتر ازدرآرزوهای نیک به سربرد   ن است !

آرزو عبارت است از : فریب انسان توسط خودش، برای دستیابی به 
آرامش، به وسیله ی رؤیاهای لذتبخش !

انسان، تنها، زمانی آگاه     می گردد، که همواره با خود در نبرد است !

رنِج آگاهي، بزرگترین آرامش براي هر انساني است که از آن لذت  می برد !

آگاهي، سرچشمه ی تعهد در انسان است، و هر کس خود را آگاه نسازد، 
از خود حیوان می سازد !

م�رگ دیگران، بزرگترین زندگي را به زندگان مي بخش�د و آنها را 
نسبت به پیرامون خویش آگاه می سازد تا با هوشیاری بیشتری در 

آن قدم بگذارند !

اگر انسان، حتی، قطره ی آبی را از چشمه ی آگاهی بنوشد تمام دنیا 
برایش بی ارزش خواهد شد !

س�کوت آمیخته با آگاهي، فریاد واره ای است که نه تنها انسان را از 
حرکت باز نمی دارد، بلکه اعتماد    به   نفس     و    جسور بودن را به طور کامل 

در او بازیابي    مي کند !

شاید دیوانگان از دیگران آگاه ترند، چرا که همواره در شادی به سر 
می برند و شاد بودن از مشخصه های انسان های آگاه است !
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آغاز ... .

انس�انی که با آگاهی به لذت می رسد، لذتش، بسیار فراتر از کسی 
است که از نادانی در لذت است !

کس�ی که آگاه گشت، رنجور گش�ت، و آگاِه رنجور کسی است که 
کوچکترین لذتش با   بزرگترین لذتهای دیگران، برابری می کند !

آگاهي، همراه با رنج است، اما هیچ لذتي را با این رنج، برابري نیست !

هر چیزی که آغاز دارد، پایان هم دارد و انسان راستین کسی است 
که پایانش، از آغازش فراتر است !

نه غم می ماند نه ش�ادی، نه آغاز می ماند نه پایان، بلکه هر آغازی 
را پایانی است، و هر پایانی را آغازی نو !

انس�ان، تنها موجودی اس�ت که باید بداند آغازش از کجاس�ت تا 
بتواند به پایانی نیک بیاندیشد !

اکثر مواقع، انتهاي شک داشتن به هر چیزي، آغاز یقین در آن است !

بهترین پایان، آن است که آغاز تازه اي را در برداشته باشد !

دوري از افکار پلید، آغاز اعمال نیک و خرسندي است !

اي انسان! هر چیزي، جز خدا را، با شک آغاز کن و با یقین پایان ده، 
تا بتواني با آن زندگي کني، اما هرگز یقیني را بدون شک مپذیر، چرا 

که هیچگاه در قلبت رخنه نخواهد کرد !
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ازدواج ... .

ازدست دادن ... .
آغاز نبرد با خویشتن، آغاز پیروزي خویش بر تن است !

 
اگر همه چیزي را از دست دادي و هیچ چیزي را نیافتي، بدان که، 

هیچ چیزي را از دست نداده اي !

انس�ان هر چیزي را ک�ه صادقانه براي دیگران از دس�ت می دهد 
چیزی باالتر از آن را بدست خواهد آورد !

هر چیز واالیی را که مي خواهي بدست بیاوري، باید چیزهای زیادی 
را از دست بدهی !

از  دست     دادن، به   دست آوردن   است  و به  دست  آوردن،از  دست    دادن !

 
ازدواج، براي تنهاتر ش�دن اس�ت نه از تنهایي به در آمدن، چرا که 

راهي است براي به خداوند نزدیکتر شدن !

نبرد میان دو »من« در ی�ک ازدواج متعالی، به یک  »ما« می انجامد 
و»م�ا« بعد از پیروزی به» او« می پیوند  د ، واین اس�ت بزرگترین راز 

خداوند در انسان !

ازدواج، فرار از تنهایی نیس�ت بلکه فقط پیوندی است برای تنهاتر 
شدن، که اگر تنها نشوی، تنهاتر خواهی شد !

ازدواج متعالی، پیوندی است از سر آگاهی، که بخشی از تنهایی انسان 
را از میان برمی دارد، تا تنهایی بزرگتری به او هدیه کند و از این طریق 

بتواند انسان ها را به خدواند نزدیکتر سازد !
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ازدواج،    پیوندی اس�ت  که حتی روح وحش�ی ترین انس�ان ها را هم 
تحت تأثیر خود قرار می دهد !

ازدواج، ت�راوش عش�ق و نفرت، و    لذت و ذلت، در وجود هر انس�ان 
است که هر کس خود، مسئول آن خواهد بود ! 

ازدواج، مقدس تری�ن واقعه ای اس�ت که انس�ان ها را به هم پیوند 
می دهد تا هرگونه پلیدی را از آنها جدا سازد ! 

ازدواج، انس�ان شدنی است برای انس�ان بودن، که اگر نشدی، به 
نبودن پیوند خواهی خورد ! 

ازدواج، برای آدمی،در حقیقت، نبرد با خویشتن است که اگر پیروز 
شود به خدا می رسد، وگرنه به شیطان می پیوندد !

ازدواج، فرار از خودی است که به شناخت خود منجر می گردد، اما 
کس�ی که بدون آگاهی در خ�ود می ماند، هر لحظه که می گذرد از 

خود دورتر خواهد شد !

ازدواجی که با» عش�ق واقعی«* ش�روع می ش�و   د و ب�ا عقل دوام 
می یابد هیچگاه برای آن، پایانی نخواهد بود !

ازدواج متعالی، پیوند دو جسم و دو روح در همدیگر است که مولود 
آن روحی واالست !

نه پس�ر، پدر را جاودانه می سازد و نه پدر، پسر را، و هیچ ازدواجی، 
هیچ انسانی را جاودانه نمی س�ازد، چرا که ازدواج، فقط راهی است 

برای رسیدن به جاودانگی !

*  وقتی که از عشق واقعی صحبت می شود، قطعاً عشق غیر واقعی هم به ذهن ما متبادر می گردد 
 در صورتی که عشِق غیر واقعی اصالً وجود ندارد، چرا که عشق، تماماً واقعیت و پیروزی است لذا
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ازدواج میدان خودآزمایی انسان هاس�ت تا آنه�ا را از خود محوری 
برهاند و با افکار   دیگران مرتبط سازد ! 

ازدواج متعالی، تنها قراردادی است که بین دو نفر منعقد می گردد که 
هر کدام به نفع دیگری در تالش است !

ضعیف  ترین جو ا نان کس�ی اس�ت که  نه  ازد  وا ج  می کند  و  نه   به آن   
می اندیشد و همواره در توهم آزادی وحقیقِت اسارت بسر می برد ! 

انسان های به توهم مدرن و روشنفکر، چیزی به نام عشق در ازدواج 
را نمی شناسند که بیشتر انسان های امروز، از این دسته اند !

ازدواج  ،  رس�وایی    فکر  و اندیشه ی خود،   به  اختیار خود،  در نزِد دیگِر 
خود است، که  هر  چه  متعالی تر          باش�د  در  نزد         دیگران زیباترخواهی 

شد !
 

ازدواج، ن�ه تنها تعهد دو انس�ان به یکدیگر، بلک�ه تعهد هرکس به 
خویش است، و به میزانی که هر کس با خود وفادار می ماند، دیگری را 

خوشبخت خواهد کرد ! 

ازدواج، بهترین راه فرار از روزمر گی و دستیابی به حقیقت زندگی 
اس�ت، که اگر آگاهانه نباش�د، با نابودی زندگ�ی، دچار روزمر گی 

خواهی شد !

ازدواج، آینه ای است در برابر روح انسان، که مرد با آن، درون خود 
را می بیند و زن بیرونش را !

زرق و ب�رق جامع�ه ی مدرن، آنچن�ان س�می در روح جوان ها وارد 

اگر عشق واقعی عنوان می گردد هدف، خوِد کلمه ی عشق است نه هوسی که به اشتباه آن را عشق 
می نامند و از آن به عنوان عشق غیر واقعی تعبیر می کنند .
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اسرار ... .

اشک ... .

کرده است که، ازدواج را تجارتی می دانند که ابتد باید مزایا و منافع 
شخصی هر کدام مشخص گردد، تا حاضر شوند تن به ازدواج دهند !

 
هیچ�گاه اس�رار هیچ انس�انی را فاش مکن، چرا که ممکن اس�ت 

توانایی تغییر جهانی در او باشد !

ما فقط قادریم که ش�ناخت مان را درباره ی اس�رار هس�تی باالتر 
ببریم، وگرنه هیچگاه به راز آن پی نخواهیم برد !

ت�ا وقتی که خود را جزیی از اس�رار هس�تی ندان�ی، راز آن را در 
نخواهی یافت، و هیچ جزیی قادر  به تعریف مطلق کل نیست !

هرگز از اس�رار کسي س�خن مگو، چرا که قبل از افشای آن، درون 
خود را رسوا نموده اي !

ش�ب، نماد اسرار درون است، پس اگر مي خواهي بر درون خویش 
چیره شوي، با شب درآمیز و در آن تبخیر شو !

  
کسی که در بین خود و خدا با اشک بیگانه است در واقع همواره از 
خود و خدا گریزان خواهد بود !                                                                              

اشک و لبخند هر دو زیبا هستند، فقط طعم آنها با هم متفاوت است !

اشک، جشن است، جشِن رهایی از روزمرگی، جشِن فرار از تنهایی 
تخدیرکننده و پناه به تنهایی صعود دهنده، آری، اشکی محرمانه، 

برای جشنی مرهمانه !
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اکنون ... .

انس�اني که از خوشایندی لبخندها احس�اس خستگي می کند در 
واقع، زمان زیادی است که با اشک بیگانه شده است !

درد انسان هر چقدر گسترده تر باشد اشک اش شورتر خواهد بود !

شاید بزرگترین جشن انسان های بزرگ، جشن اشک باشد، از برای 
رهایی از ناجوانمردی های خلق، و پیوند با خدا !

اشک درد درون است که فوران مي کند و لبخند شادي بیرون !

 
این اکنوِن توس�ت که آینده را مي س�ازد، پس آگاه باش که در چه 

هوایي تنفس مي کني !

اگر بخواهی امروز همان روزی اس�ت که در رویای تو رشد می کند 
پس از خود برون آ، و آینده را اکنون کن !

در اکنون زیستن، به بهشت رسیدن ،خوشبخت بودن و همیشه در 
آرامش، زندگی کردن است !

در اکنون زندگی کن، به اکنون بیندیش، با اکنون برخیز، در اکنون 
محو شو، و با اکنون به آینده رهسپار شو !

اکنون، بذر آینده ی توست و آینده محصول اکنون تو، پس بنگر که 
آینده و اکنون در اراده ی تو نهفته اند !

ب�ه اکنونت بیندیش ، گذش�ته و آین�ده را رها کن، چ�را که اکنون، 
گذشته ی آینده ی تو و آینده ی آینده ی تو خواهد بود !
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انتظار ... .

انس�انی ک�ه اکن�ون را در چن�گ دارد آینده نیز به تح�ت اراده و 
احاطه ی او در خواهد آمد !

تنها،   انس�انی که در اکنون زندگی می کند درآرامش خواهد بود و 
کسی که همواره در گذشته و آینده سیر  می کند در نگرانی به سر 

خواهد برد !

 
انتظار، تنها چیزی است که روح انسان های متعالی را تجلی می بخشد !

انتظار، منتظر را به آینده امیدوار مي س�ازد و منتظر نیز با امید به 
آینده در انتظار است !

امید، از انتظار سرچشمه  مي گیرد و انتظار از امید !

اگر انتظار نبود، انسان، طعمه ی تاریکی ها بود !

انتظار، رؤیای شیرینی است در برابر انسان،که او را به سوی حقیقت، 
منتظر می سازد !

انتظار، با   ش�عور و پویایي معنا مي یابد اما انتظاري که فقط در انتظار 
اس�ت و همواره رو به متالشی شدن در سکون، در حقیقت مي توان 
گفت که به طور محض در ابتذال است و یا رو به نابودي در اضمحالل !

منتظر همیشه در مسیري حرکت  مي کند که به دریا مي  انجامد ، اگر مسیر 
هموار باش�د به س�رعت حرکت مي کند و اگر ناهموار باش�د، آن را در هم 
مي نوردد و مسیري تازه را مي آفریند و این نه راه اندیشمندان است و نه راه 

نوابغ، بلکه راه هر انساني است که در جستجوي انسانّیت قدم برمي دارد !
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اندیشیدن ... .
شاید بزرگترین ضعف بعضی از فالسفه این است که اندیشه هایشان 
تحت تأثیر پیرامون خویش بوده است در صورتی که یک انسان آزاد، 

باید اندیشه هایش را از نفوذ این اثرات مصون بدارد !

اندیش�یدن انسان ها به دو گونه است، گروه اول کساني هستند که 
آنچنان مي اندیش�ند که تمامیت ضعف خویش را نس�بت به اسرار 
هستی درمي یابند، و گروهي دیگر، کساني اند که آنقدر با اندیشیدن 

بیگانه اند که خود قسمتی ازاسرار هستی، برای گروه اول اند !

اندیشیدن، اندیشیدن و اندیشیدن، این تنها کلمه اي است که انسان هر 
قدر با آن صمیمي تر مي شود میزان بیگاني خود را  با محیط در مي یابد !

اندیشیدن، س�نگین ترین باري است که بر دوش مغز انسان است 
اما بر زمین گذاشتن آن، باري سخت طاقت فرساتر  است !

اگر اندیشیدن، بر روح یک انسان چیره گردد روح او را به مسخي 
که از انسان فراتر رود مي برد !

اندیشه، بهترین عادتي است که ذهن انسان را متالطم  مي     سازد تا 
آرامشی در روح به بار آورد  !

انس�ان های  متعالی   در    همان   لحظه ای ک�ه ب�ه انس�ان های فرادس�ت 
می اندیشند در اندیشه ی انسان های فرودست غوطه ورند !

سرچشمه حرکات هر انساني، از فکر و اندیشه اوست پس چه ساده 
است شناخت نسبي هر فردي نسبت به اعمالش !
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انسان شناسی ... .

لذت  بخش ترین      لذت پرستي    ،        اندیشیدن      است    ،     اما        شاید          اندیشیدن، 
بزرگترین و تنها ترین لذتی باشد که نهایت ندارد !

دوراندیشي همزاد عقل است و عاجل بودن از ذات احساس !

هیجاني که در پس اندیشه است سرچشمه ی شادي است !

زیبایي با زیبایي دیده مي شود و زیبایي نهایي از آن خداوند است، 
که جز با زیبایي اندیشه قابل ادراک نیست !

اندیش�یدن، بهترین وسیله ای است که انسان را از خامي مي رهاند در 
صورتی که هر هیجانی که از پِی  هوس است جوالنگاه  هر پلیدی است !

مهم نیست که لحظه ها مي آیند و مي روند، مهم این است که  تو در 
هر لحظه، به چه چیزي مي اندیشي !

به فراتر از قهرماني اندیشیدن، تنها بازنده نشدن است !

افکار خویش را رها کن و آزاد شو، آنگاه است که اندیشه هاي ناب، بر 
ذهنت، هجوم خواهند آورد !

انسان، موجوِد کامِل بالقوه ای است که ناقص خلق می   شو    د و برای  
رسیدن به کمال، باید رنج های زیادی را متحمل شود !

مجبوری نفس بکش�ی تا نمیری، بخوری تا زنده بمانی، اما مخّیری 
به انتخاب در بهترین غذا و یا تنفس در کدامین هوا، و این اس�ت 

نوسان جبر و اختیار تو در دنیا !
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انس�انی که در حضور خود و خدا، گناهان خویش را نمی پذیرد هر 
لحظه که می گذرد نه تنها حیوان، بلکه وحشی تر می گردد !

هرچیزپلی�دی را در خودت بریزی، از درون به هم خواهی ریخت !

خودت را با خودت مقایسه کن تا برای خودت شناخته شوی !

جنگ و ستیزه، استعداد و نبوغ انسان را به تباهي مي کشاند که این 
خود محصول جاهلیت مدرن است !

تباهی وجود انسان زمانی شروع می شود ، که می خواهد فردا انسان 
پاکی شود و امروز آخرین گناهان خویش را انجام دهد !

هر کار نیکی که    از انسان سر می زند اگر آگاهانه و از روی معرفت نباشد، 
نه تنها سود بخش نیست، بلکه همواره او را گمراه تر می گرداند !

اگر آنچه که هستی، ش�دی، رستگار شدی، اما دریغ برای آنچه که 
نیستی، در تالشی !

شناختن ضعف های خویش برای یک انس�ان، نشانه قدرت اوست، اما 
رسیدن به عمِق معنای این قدرت، ممکن است تمام عمر او را دربرگیرد !

اگر چش�مانت را به بزرگترین نوري که خورش�ید است خیره کني 
چیزي جز کوري تو را به همراه نخواهد داشت !

اي انسان! براي گریز از رنجها و تنش هاي روزگار، نیازي به دستیابي 
به مکان و زمان مشخصی نیست چرا که هم اکنون می توانی در خود 

عزلت گزیني و در اوج آرامش، نظاره گر لحظه ها باشي !
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حمله ی حیواني از پشت سر، شاید این است که به سوي انسان ها 
رهسپار شوي !

دعا، اندازه ی فهم انسان درباره ی خداست !

آن موجودی حیوان است که با شکِم سیر و خیالی آسوده می خوابد !

بزرگترین ضربه اي که از اش�تباهات دیگران خ�ورده اي، به مراتب 
کمتر از کوچکترین ضربه اي است که بر خود وارد نموده اي !

کینه، بدترین صفتي است که تمام اعمال نیک انسان را  به تباهي مي کشاند !

تک�رار پربارترین روزها هم برای یک انس�ان، ضرر اس�ت، چرا که 
می تواند ازآن هم فراتر رود !

اگر امروز دچار س�ردرگمي شده اي، نگران مباش، چرا که روزهاي 
بارور نیز در روبروي تو پدیدار خواهند شد !

اگر ما پس�ت ترین موجوِد این عالم باش�یم ق�درت آن را داریم که از 
بزرگتریِن انسان ها هم فراتر رویم، و این است راز شگفتِی انسان بودن !

غربت، جایی اس�ت که افکار و عقاید یک انسان در آن نا شناخته 
بماند، و این مکان، ممکن اس�ت خانه ی انسان و یا این که مکتب و 

مدرسه ی او باشد، و یا همه ی جهان !

اگر در »کویر« رها ش�ده اي و تشنگي س�ختي تو را مي آزارد و به 
س�ختي مریض ش�ده اي و قدرت حرکت از تو گرفته ش�ده، و تنها 
قدم�ي ب�ا مرگ فاصل�ه داري به دنی�اي سرس�بزي در ذهن خود 
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بیندی�ش که در»کوی�ر« روحت قابل پرورش اس�ت و هم�واره با 
پایمردی و نیک اندیشی، خود را به تحرک وادار !

وجود انس�ان متعالی، به مثابه اقیانوس زالل و پهناوري اس�ت که 
وجود هرگونه ناپاکي در آن ش�اید به روشني نمایان نباشد اما باید 

دانست که در طعم و رنگ آن تأثیرگذار   خواهد بود !

شاید هوس ساده ترین معیاری است که در وجود هر انسان نهفته، 
تا بتواند میزان ارزش او را ارزیابی کند !

ایثار یعنی، خود را فراموش کردن، و دیگران را به یاد آوردن است !

وجود تنفر در وجود انسان، در واقع، وجود ضعف، در وجود اوست !

کسي که نتواند در زمان رکود روحي خویش، از دستاوردهایش نگهباني 
کند، در حقیقت سالهاي زیادي را از خویش، عقب خواهد ماند !

خداوند هر چیزی که به انسان هدیه می دهد هیچگاه آن را  از  او نمی گیرد 
مگر این که خود ِانسان آن را  ازدست دهد، و زمانی که روحی قویتر و حیاتی 
جاودانه تر را به کسی می بخشد، ما به اشتباه فکر می کنیم که جان او را گرفته 
است در صورتی که حقیقتاً جانی تازه تر  و  واالتر  را  به  او  بخشیده است  !

خواب، برادرضعف است وضعف را خواهری بنام سستی، و این دو را 
پدری است بنام مرگ، پس بیاموز، مولودی مسیح وار را !

باطل، همیش�ه هراسان و ترسان اس�ت، اگرچه پرقدرت ترین نیروي 
محیط باشد و این در برابر کوچکترین حقي است که خود را در چشمان 

باطل نمایان مي کند و او را به نومیدي و تباهي صیقل مي دهد !
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اندوه بر گناهان، تنها جام زهري است که برا  ي درمان، باید آن را سر کشید !

همچ�و آب باش، صاف و زالل، که متواضعانه و س�ر به زیر حرکت 
مي کند در حالي که به سوي دریا قدم برمي دارد !

در پي دریا بودن، جاري شدن در جویبارهاست !

یک پله باالتر بودن، هزاران برابر از هم سطح بودن، فراتر است !

فلسفه، دنیاي علت و معلول است اما عرفان، تنها دنیاي علت است !

بریدن از ناپاکي ها، پیوند به حکمت هاست !

کسي که نتواند حتي دقایقي را با خود خلوت کند، همواره در اضطراب 
و دلهره ی نامعلومی به سر  مي برد !

کمال انسان مؤمن، در اخالص است !

رستاخیز، آخرین لحظه ی رسوایي انسان در خود، و اولین رسوایي 
در بین دیگران است !

چقدر ش�گفت آور است زنبوری را که آش�یانش به دست انسانی 
ویران می شود، اما در فکر انتقامی نیست وتالشی جدی تر را، برای 

ساختن کندویی گسترده تر آغاز می کند !

سکوت آگاهانه   ، برای انسان متعالی، حکم طالی ناب را دارد  چرا  که 
همواره با  دستیابی به چنین فرصتی در خود می اندیشد و پلیدی ها 

را از خود می زداید و خالصتر می گردد !
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کس�ي که از جنس عالم خاک اس�ت، نمي توان�د در دریاي وجود 
خویش شنا کند، مگر اینکه از جنس این عالم برون آید !

هر موجودي که بتواند در مورد نیستي خود بیندیشد، هستي ابدي 
خود را افشا نموده است !

آیا چه ش�ده است انس�انی را که ازتوحش، به مدنیت رسیده ، باز به 
توحش قدم بر می دارد !

عیب های اخالقي هر کس، در       وجودش نهان است،  و کسي جز خودش، 
بازگوکننده ی آنها نیست !

کبوتر با کبوتر باز با باز، این پلیدترین تقسیم بندی است که در مورد 
انسان ها به کار برده می شود !

بدترین حسرت و پشیماني، ایمان به بي اراد گي خود، در آینده است !

تغییر، جرقه ای است که در ذهن اتفاق می افتد، و در اعمال و رفتار، 
جریان می یابد !

نمی دانم بطن مادر بهتر بود    یا بطن خاک بهتر  هست ؟ نمی  دانم ! اما 
می دانم که بطن سوم، از این دو هم بهتر، و هم فراتر است !

این را بدان، که هرآنچه را که با تو در تضاد است تو با آنی، اما این 
را نمی دانی !

برد گی نه این است که ارباب داشته باشی، بلکه بزرگترین بردگی، 
بی اربابی است !
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در س�کوت و انزوا، پاک ماندن، نجس�ی محض است چرا که تعفن 
مرداب، از بی حرکتی است !

چه بن بس�ِت بزرگی است فرش�ته بودن، وچه لذت شگفت آوری 
است حیوان نبودن !

گذشت        ،تنها پله اي است که  با  پایین آمدن از آن        ، به سمت     باال     حرکت    مي کني !

هر صفتی را که از را ه دانش بدست می آوریم بسیار ضعیف تر از آن 
صفتی است که از طریق روح در وجود خویش احساس می کنیم !

خرده مگیر، ناراحت مش�و ، هیچگاه ش�کِوه مکن و از هیچ دردی 
س�خن مگو، چرا که انس�ان بزرگتر از آن است که با چنین رذایلی 

خود را آلوده سازد !

درش�گفتم از پرنده ای که آشیانش را از چشم واالترین موجودات 
که انس�ان اس�ت پنهان می کند به راس�تی چه چیزی در وجود او 

یافته، که همواره از او در گریزاست !

ف�رار از خود را  رها کن تا به س�اختن خود بیانجامی، چرا که با هر 
نََفس، به مرگ  و جدایی، یا پیوند اجباری نزدیکتر خواهی شد !

هی�چ موجودي نمي تواند پای�ش را از گلیم خویش درازتر کند جز 
جانورخطرناکي به نام انسان !

ای انس�ان! غمگین مباش، بگذار تا کوردالن و احمقان همواره به تو 
بخندن�د و  تو را مورد اس�تهزاء خویش ق�رار دهند   چرا که تو نه تنها 
چیزی را از دست نمی دهی بلکه روحی قویتر را بدست خواهی آورد !
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انس�اني که همه ی مردم از او راضي اند، در حقیقت دورویي خود را 
تصدیق نموده است !

اگرهنوز تحت تأثیر حرف مردمی، بدان که ریا کاری !

هر زمان که بدانی به اخالص رسیده ای، کافر شده ای !

بدترین کار نیک، زمانی است که نمی توانی گناه کنی ! 

انساِن کامل، کسی است که درتمام زمانها       زنده         است و درهرزمانی حضور دارد    !

چه انسان هاي  واالیي  در اطراف  ما زندگي  می کنند که پیش داوري هایمان 
نه تنها آنها را ، بلکه خود را، پیش تر از آنها،  به سنگ تبدیل کرده ایم !

انسانی که قدرت از او گرفته شده، و نمی تواند به جلو حرکت کند، 
با فرصتی که جهت بازیابی فکری به خود می دهد، دوباره، قادر به 

حرکتی بهتر و آگاهانه تر خواهد شد ! 

هیچ حیوانی از حیوان دیگر برتر نیست ولی بعضی حیوانات از بعضی 
انسان ها برترند !

وابستگي انسان به هر چیزي، حتي خودش، قدرت اراده و انتخاب 
صحیح را از او مي گیرد !

اکثر انس�ان ها، حیوانات دّرنده اي هس�تند که ب�ه هر چیزي حمله 
مي کنن�د و اگر مي بیني که دّرندگي خویش را از دس�ت داده اند به 
علت متمدن شدنشان است، همچنانکه دّرنده ترین حیوانات، تربیت 

شده، و باعث آسایش این حیوان به عقل آمده مي شوند !
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اکثر پلیدیهاي انس�ان، از ناشکیبایی اس�ت که او را به باتالقهاي 
عمیق رهسپار مي کند !

روح   هر  انسان، گوهري  است که  در  صدفهاي  گونا گون   پنهان  شده  است   !

انسانی که اراده دارد، فقط از خداوند فروتر است !

بعضي لحظه ها آنقدر پرح�رارت و پرانرژي اند که قادرند تماِم عمِر 
یک انسان را تحت تأثیر خویش قرار دهند !

تم�ام ثروته�اي زمین و آس�مان، و هر آنچ�ه را که براي انس�ان ها 
ناشناخته مانده است با لحظه اي تفکر، برابري نمي کند !

انسان کامل کسي است که بعد از فیلسوف شدن عارف مي گردد، 
نه کسي که از عارفي به فلسفه گرایش می   یابد !

انس�ان، تنها اگر خویش را بمیراند مي تواند خود را زنده کندکه اگر 
زنده شد، مرگ، دیگر او را نمي آزارد و اگر آزاری باشد عین  بزرگترین 

لذت، برای این انسان است !

انس�انی که نتواند بدی های دیگ�ران را فراموش کند  ، هر روزی که 
می گذرد به دّرنده خویی اش افزوده تر خواهد شد ! 

بزرگترین قدرت یک انسان در این دنیا، بی نیازی نسبت به آن، در 
عین نیازمندی است !

اگر همه ی انس�ان ها به مثابه گله اي گوسفند بودند، در یک چراگاه 
مي چریدن�د و از یک علف تغذیه مي کردند و همه یک لباس به تن 
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داشتند و شب را نیز در یک طویله به سر مي بردند، اما دریغا و شگفتا 
که اینگونه نیست و این راز بزرگ انسان بودن است !

در این دنیا، ا انسان های زیادی در کنار یکدیگر زندگی می کنند که 
از لحاظ فکری و اعتقادی، قرنها با هم فاصله دارند !

انس�انی که از زنجیر مکان، خود را رها ساخت هر گوشه اي از دنیا 
کلبه ی او خواهد شد !

هر آنچه که وجود دارد، و هر آنچه را که وجود ندارد برای دستیابی 
به نظم جهانی است که شاید برای انسان باشد یا غیر !

اگر وجدان، ما را محاکمه می کند، پس هیچ انسانی بدون محاکمه 
نخواهد ماند !

دوران طالیی عمر هر انس�انی، مجموع لحظه هایی اس�ت که نیک 
اندیشیده است !

انساني که از طبیعي بودن فراتر رفته است، خود را از افراد طبیعي 
هم فروتر می داند !

تمام موجودات جهان زیبایند، اما انسان، تنها موجودی است که تا 
ابد قهرمان زیبایی خواهد بود !

انسان تنها موجودی است که می تواند در هر لحظه از عمر خود به حیوانی 
تبدیل گردد و خلق وخوی  آن و شاید حتی از نظر ذاتی  با آن همسان 
شود و باز از این مرحله به  انسانیت خویش برگردد اما چه تضمینی وجود 
دارد که این انساِن به باطن مسخ شده، در چنگال دّرنده ترین حیوانات 
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دیگر گرفتار نشود و بتواند به قالب اولیه ی خویش برگردد  !

انسان سه موجود است، حیوان، فرشته، و انسان !

انسان، همواره در جستجوست، چه در دنیا، و چه در عقبي !

انساني که به سوي نو ر در حرکت است، تاریکیها نمی توانند   راه   او  را  ببندند    !

تنه�ا موجودي که مي تواند از لجن بروید و ریش�ه هاي خویش را از 
آن بیرون کشد  بدون شک  موجود شگفت آوري نیست  جز »    انسان« !

ضعف انسان تا بدانجاست که در تمام لحظات خدا بر او ناظر است، 
و این خود نشانه قدرت یک انسان، و پیوند او با خداست !

احجام انساني زیادي در سرتاسر جهان پراکنده شده است که تنها 
برخي از آنها در حال حرکتند !

انس�ان موجودي است بر سر دو راهي انسان و حیوان، هر کدام را 
برگزیند مي تواند از آن هم فراتر رود !

انس�انی که نسبت به پیرامون خویش احس�اس تعهد نکند، هنوز 
حتی به مرحله ی حیوانّیت هم نرسیده است !

ناتوان ترین انسان ها کس�ي است که دیگران را به نیکي ها دعوت 
مي کند و خود از آن عاري است !

انس�اني که خود را مي شناس�د ز        یرکترین     فردي اس�ت که در بین 
دیگران، به سادگي شهرت یافته است !
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انسان کامل کس�ي است که بدون پاداش، مشتاق انجام کار نیک، 
حتی برای دشمنان خویش است !

انس�ان کامل کسی اس�ت که خود را از تحت تأثیر پدر، مادر،خانواده،
مدرسه، محیط و همه ی جهان  وارهاند !

بزرگترین راز هس�تي، شناختن یک موجود توسط خودش بود که 
خداوند نام آن را انسان نهاد !

همه ی هست ها، نیست خواهند شد، و تنها یک نیست بود که هست 
شد و هست خواهد ماند، آري انسان، نیستي که هست شد !

انسان، تا زماني که به بن بست نرسیده، قادر به تغییر مسیر نیست و  
شاید      هر بن بستی، راهي است به فرادست !

اگر همه ی انس�ان ها، حیوان بودند، جایگاه و قلمروشان به روشنی 
مشخص بود اما دریغا، که اکثر آنها، شبه انسانند !

انس�انی که همواره در پی انتقام از دیگران است باید بداند که اگر 
در انتقام هم پیروز گردد در نهایت به شکست منجر می شود !

انس�ان کامل کسی است که تمام تالشش برای آزاد شدن از همه ی 
غرایز و هواههای نفس�انی اس�ت تا الابالی گردد، و از هر بندی آزاد 

شود، مگر نه این است که الابالی، از صفات خداوند است !

انسان هاي متعالي همواره در لشکر وجود خویش شمشیر مي زنند و از 
این جنگ خود خدایی آنهاست که پیروز می گردد و یا خود شیطانی 

آنهاست که    شکست  می خورد   یا      این که    زخمي و یا حتي مي میرد !
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انس�ان آمیخته به دو موجود است، خود و دیگري، که خود، انسان 
است و دیگري، حیوان !

تنها موجودي که می تواند دو خالق داش�ته باش�د، »انسان« است 
»خدا و خود انسان« !

انسانی که همواره می داندکارش نیک است اگر همه ی مردم با او در 
ستیز باشند، ذره ای از کار خود، پشیمان نخواهد شد !

انسان، موجودي است در بي نهایت فرشته و حیوان، وترکیب این 
دو بی نهایت، برابر است با انسان !

شناخت یک انسان شناخت همه ی آنهاست و آن یک خودت هستی !

انسان همواره حواسش به خداست، و هر چیزی که حواس او را پرت 
کند، قطعاً  ابزار شیطان است !

این مقاصد دنیوی آدمیان است که آنها را به هر تالشي وا  مي دارد 
و آنها را به هر پرتگاهي سوق مي دهد پس چه بهتر که با مقاصدي 

نیک، خود را از پرتگاهها وارهانیم !

همواره به یاد داشته باش که خود را از هرگونه تمجید و تنقید دیگران 
مصون بداري چرا که تعریف و کم شدن تو توسط دیگران، چیزي جز 

ضعف و وابستگي در وجود تو،  به وجود نمي آورد !

انسان کامل، خورشیدي است که نه تنها بر انسان ها، بلکه بر تمام 
جمادات نیز مي تابد و متعهد است که آنها را به نورانیت برساند تا 

گرماي وجود خویش را دریابند !
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انساني که فقط حتي یک لحظه روشنایي را ببیند، همواره از ظلمت 
در گریز خواهد بود !

همه ی انسان ها     از خاک آفریده  شده اند اما پست ترین آنها    از آن در هراسند !

تغییر انس�ان ها س�خت دردناک اس�ت اما گاهي، بعضي از جمله ها، 
انسان ها را تغییر خواهد داد !

حیوان و فرشته، مصالح وجودي یک انسان اند که ابتدا باید حیوان 
باشد تا از فرشته بودن خویش لذت برد !

گرفتاری تو، یا از اخالص است یا از مشرکی !

انس�ان تنها به میزاني که از خویش س�فر مي کند مي تواند خود را 
بشناسد نه به میزاني که در خویش مي ماند !

انس�ان هاي مرداب وار، نه تنها قادر به حرکت نیستند بلکه دائم در 
حال پوسیده شدن، و همواره رو به تعفن در سکون اند !

اگر خوي حیواني در انس�ان نبود، و فرش�ته هم نب�ود، بزرگترین 
اختالل در نظام هستي به وجود مي آمد !

اساساً ارزش هر انسان، به میزانی است که، نه تنها خود، بلکه دیگران را 
به اندیشه وا می دارد و آنان را نسبت به پیرامون خویش هشدار می  دهد !

همواره در جستجوي انساني باش که روحش از درون تو فراتر باشد، 
اگ�ر یافتي ب�ه فراتراز او بیندیش، اما اگر به فروتر از خود رس�یدي 

چنان باش که او را به فراتر از خود برساني !
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انسان های بزرگ ... .

انسانّیت ... .

از ش�اخصه هاي انس�ان هاي ب�زرگ این اس�ت که، زمان�ي را که 
نمي توانند صعود کنند، سقوط نمي کنند !

انس�ان هاي بزرگ همواره وجود خداوند را احس�اس م�ي کنند، اما 
انسان هاي کوچک، فقط مي دانند که خدا هم وجود دارد !

انس�ان هاي واال هم�واره در وج�ود خویش از جهن�م گریزانند در 
صورتي که انسان هاي پست به بهشتي در بیرون شتابانند !

انس�ان برتر آن نیست که بر دیگران اربابي کند بلکه آن است، که 
تمام امیالش در بندگي او باشند !

انس�ان برتر کس�ي اس�ت که روزگار را صید کند، نه اینکه در دام 
روزگار گرفتار گردد !

برای نزدیک شدن به انسان های بزرگ     ، باید ابتدا انسان های کوچک 
را    شناخت !

م�ردان ب�زرگ، نه گام در بیراه�ه مي گذارند و ن�ه گام در راههاي 
هموار، بلکه راهي تازه را مي آفرینند !

  
وقتي که روح یک انس�ان از س�طح روزمرّ گي فرات�ر مي رود تنها 
مي گ�ردد و آنگاه بزرگترین هنرش را که انس�انّیت اس�ت با تمام 

وجود حس مي کند !
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ایمان ... .

جستجوي انسانّیت، بزرگترین لذتي است که از رنج سرشار است !

کافي است که تمام تالشها و گرسنگي هایت را تا زمان رسیدن به 
اوج قله ی انس�انّیت تحمل کني آنگاه اس�ت که با سرعت به سوي 

مقاصدت رهسپار می شوی !

اصوالً قانون محدود به هر کشوری است که در آن پایه گذاری شده    ، 
در صورتی که انسانّیت، همه ی جوامع انسانی را در برخواهد گرفت !

وقتي کسي را در کنار خود نیافتي و بهترین دوست خود را یافتي، 
بدان که لحظه ی آغاز شکوفایي انسانّیت توست !

کسی که    در خلوت خویش درد انسانّیت را      برگزیند   راه طاقت فرسایي 
را انتخاب نموده  و سرنوشتش چیزي نیست جز    دستیابي   به ابدیت !

نَْفس انسان، کشنده ی انسانّیت است، پس تا وقتي که نََفس مي کشی 
در خطر نفس به سر مي بری !

بخش اعظم سرنوش�ت یک انس�ان را جنس�یت او رقم می زند در 
صورتی که انسانّیت، شکل دهنده ی تمام سرنوشت اوست !

انسانی که نسبت به هر ثانیه متعهد است و برای زمان خود احساس 
مسئولیت مي کند از آن رنج مي برد و به لذت نامحسوسي در حرکت 

است و دریافته که زمان تازه اي را با انسانّیت همجوار شده است !

ایمان به خدا یعنی، پذیرش وضعیت کنونی هر انسان توسط خودش، 
و خودش را مسبب وضعیت کنونی دانستن !
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بخشش ... .

ادعای ایمان مکن     تا       وسوسه های  شیطان،  تو را کمتر بیازارد !

این را بدان تا زمانی ک�ه زنده ای، در هر ثانیه ای که می گذرد، ممکن 
اس�ت تمامی ایمان خود را از دست دهی، و با فقر وجودی، رهسپار 

رستاخیز شوی !

کسی که در درون خویش احساس می کند که ایمان دارد، بدبخت ترین 
انسانی است که بهترین دوستش شیطان است !

اَبَرانسان کسي است که همواره ایمان به خدا، اعتماد به نفس، پاکي 
دل و صداقت با خویشتن را در خود قویتر می سازد !

ایمان به خدا یعنی، ایمن شدن در مقابل همه ی ترسها و دلهره  هایی،که 
دنیا بر دل انسان وارد می سازد !

 
اگر از فقر،  مرگ ، نیس�تی ، مردم ، آبرو، و تنهایی نترسیدی، بدان 
که به خدا ایمان آورده ای، وگرنه در عصر یکتا پرستی، در مشرکی 

به سر می بری !

تا زمانی که، به هر چیزی که نابود ش�دنی است، دل بسته ای، ایمان 
نیاورده ای !

ایمان، تنها  قدرتی اس�ت که نه تنها روح انس�ان، بلکه جسِم او را 
نیز روئینه می سازد !

بزرگترین انتقام، گذش�ت اس�ت چرا که هم انتقام گرفته اي و هم 
بخشیده ای و هم در بند کرده اي !
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بهشت ... .

بخش�ش، نوري است که دوس�تان را چون پروانگاني به گرد خود 
مي خواند !

بخشش، قالده ی مؤمن است بر گردن کافر !

بخش�ندگی  ، در ذات انس�ان های واالس�ت که از آن برای انتقام از 
خیانتکاران استفاده می کنند !

بخشیدن کس�ی که آگاهانه    دشمنی و     حسادت می ورزد به   مثابه 
حیوانی است که اگر شالق نخورد روز به روز شرورتر می گردد !

بخشیدن دیگران سه پیامد دارد : گاهی برای بعضی افراد فرصتی 
است تا به جبران خطای خویش برآیند، و برای بعضی دیگر، کمکی 
اس�ت تا در اش�تباهات خود غرق ش�وند، و گروهی دیگر را یاری 

می کند که روز به روز گستاخ تر شوند !

بخشیدن       انسان های فاسد، بزرگترین خیانت       به    انسان های بی گناه است !

اگر در وجود خویش چیزی برای بخشیدن به دیگران نداشته باشی 
به ابتذال انتظار از بخشش دیگران دچار خواهی شد !

 
اگر آینه ایی بود که خوبی های دیگران و زش�تی های ما را در خود 

انعکاس می داد شاید دیگر کسی به بهشت ابدی نمی اندیشید !

آدم از بهش�ت رانده شد یعني من از بهشت رانده شدم اما آدم به 
بهشت باز گردید و من همچنان سردرگمم !
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بیداری ... .

همه ی انس�ان ها زیس�تن و ماندن را دوست مي دارند و شگفتا که 
براي رسیدن به بهشت باید رفت !

هرگاه در جامعه اي روایت کنندگان دانش و عمل کنندگان به آن با 
هم برابر باشند فضاي آن جامعه، به یقین بهشت خواهد بود !

بهشت دستمزد انس�ان فداکاري است که عمري را در رنج و صبر 
به سر برده اس�ت، اما اي انسان! اگرشکیبا نیستی، و تحمل رنجي 
را نداری، و به دس�تمزدي پیش از کار وسوسه مي شوي کافي است 
که یک لحظه به درون خویش بنگري و تمام قانونها را بر هم زني !

بی�دار ماندن در می�ان بی�داران  ، راه همواري اس�ت، در حالي که 
ناهموارترین راهها، بیدار ماندن در میان انبوهي از جمعیت اس�ت 

که همگي در خوابند !

اگرچه رنج و لذت  آدمي از بیداري است اما همیشه بگذار تا روحت 
در بیداري محض به سر برد !

در این دنیا، یک عّده در خوابند و عّده اي دیگر، در خواب مي بینند 
که بیدارند !

چه درد وحشت آوري است بیداري را در خواب بودن، و چه فوران 
لذتي است لحظه ی خواب را، بیدار ماندن !

اگر امروز بیدار باش�ي و تمامي ثانیه ها را ش�کوفا سازی، امشب را 
با آرامش خواهي خفت، اما اگر این روز را خفته باش�ي، فردا ش�ب 

هولناکي را به اجبار بیدار خواهي ماند !
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پرواز ... .

ت�ا زماني که همه ی مردم در خوابند تو بیدار باش، چرا که لحظه ی 
بیداري آنان، زمان خواب توست ! 

بزرگترین لذت بیداري در این است که، تو را هنگام خواب ابدی، در 
مقابل لحظه هاي سپري شده حسرتي نیست، و با آرامشي سرشار از 

یقین خواهي خفت !

پ�رواز را بیام�وز، چرا ک�ه در باتالقهاي ام�روز، پاهایت چیزي جز 
هالکِت تو را به همراه نخواهند داشت !

انسان به چیزی دس�ت می یابد که همواره به آن می اندیشد، وآن 
اندیشه، اگر پرواز باشد قابل دستیابی خواهد شد !

اگر عقل وس�یله ای برای پرواز انسان باشد، حسادت، آن       را به بند 
می کشاند تا هیچگاه به پرواز نیندیشد !

پرواز، برای انسانی که اراده دارد به مانند چشمه ای است که ذاتش 
تراوش آب است !

تنها کسی که خود را از بند جسم و تن رها می سازد، می تواند توسط 
روح، بر فراز جهان جسم به پرواز درآید !

تا زمانی که جس�م پرنده در قفس است، نمی داند که ذاِت روحش، 
برای پرواز ساخته شده است !

انس�انی که دوست دارد کبوتر باشد تا بتواند پرواز کند در واقع با 
رضایت قلبی، به ش�کار خویش توسط عقاب تن در داده است در 
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پیروزی ... .

صورتی که انسان متعالی همواره بوسیله ی انسان بودن به پدیده ی 
پرواز در اندیشه است !

انسان می تواند به هر ماورایی بیندیشد، همچنانکه به پرواز اندیشید !

پیروزي و شکست با هم برادرند اما در بین مردم تنها یکي از آنها 
بزرگتر است !

بدترین پیروزي از آن کس�ي است که شکست خوردگان خود را با 
پوزخندي به تماشا بنشیند !

شالوده ی هر پیروزي، شکست است، و شکست هر شکستي، پیروزي !

مدال اصلی در گردن انس�ان شکست خورده است و شخص پیروز 
تنها آن را از گردن او در مي آورد !

هزاران شکست براي یک پیروزي، مساوي است با هزار و یک پیروزي !

هرشکس�تی به خاطر خدا، پیروزی است و هر پیروزی ای به خاطر 
شیطان، شکست است !

پیروزی زمانی اتفاق می افتد که از شکس�ت نترسی، اراده داشته 
باشی و به مانند طوفان به سوی هدف رهسپار شوی !

هر شکستي که انسان را تنهاتر کند در واقع او را به خداوند نزدیکتر 
خواهدکرد، و این تنها شکستي است که  ، در ذاتش پیروزي بزرگ 

نهفته است !
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ترس ... .
انس�اِن پیروز، همواره از شکس�ت در هراس اس�ت در صورتی که 

انسان شکست خورده، همیشه به پیروزي در امید است !

قاتالن واقعی، قویترها نیستند بلکه ترسوهایند !

ت�رس، یکی از  بزرگترین ترفندهای ش�یطان اس�ت   و به عبارتی، 
ضربه فنی شدن انسان است توسط شیطان !

اگر ترس، بر وجود انسان چیره گردد، او را به فقر و تنهایِی تخدیر 
کننده ای می کشاند، که محصولش چیزی جز مرگ، نخواهد بود !

انسان ترس�و، همواره در پِی تخریب شخصیتی انسان های نترس 
است تا بدین سان برضعف خویش پوششی نهد !

انسان ترسو، دیگران را به شکست سوق می دهد  ، تا بتواند آنها را 
با خود برابر سازد !

انسان خداترس کسی است که، از هیچکس نمی ترسد اما همه کس 
از او خواهد ترسید، و هرکسی با او در آرامش است !

از چه    می ترسی مادامی  که   در     احاطه ی    خداوند  به سر   می بری !

ترس، زاییده ی بی ایمانی است و جز ایمان، مرهمی دیگر ندارد !

کسی که همواره با خداست در واقع انساِن نترسی است که، با اراده ای 
آهنین و دستی تهی، می تواند به جنگ با سپاهی مسلح برود !  
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تفکر ... .

هر کسی که از خود می ترسد از هیچ کس نمی ترسد، و هرآنکس که 
از خدا بترسد همه ی مردم از او می ترسند !

سپاهي ترسو، از یک انسان شجاع شکست خواهد خورد !

ترس مساوي با شکست است، و شجاعت از پیروزي باالتر !

 
بیشتر آدمیان، زنجیر شده ی افکار خویشند !

تفکرت هر چه مي خواهد باشد، باشد، مهم این است که تو آفرینشي 
نیک را  در ذهن خود بیافریني !

پرداختن به افکار بیهوده، نش�انه ی ورشکستگي فکري در انسان 
است !

تفک�ر در مورد رذایل اخالقی خود، آغاز و زایندگی فضایل اخالقی 
در وجود توست !

چیزي که در فکر توس�ت به زودي عملي خواهد شد، خواه به طور 
آگاه باش�د و خواه به صورت ناخودآگاه، پس بهتر آنکه افکار نیک 

در سر داشتن، و خودآگاه تجارب را شکوفا ساختن !

تفکر انسان ها بر سه نوع است، آنهایي که از تو متفکرترند، و آنهایی که 
در تفکر با تو برابرند، و دس�ته ی دیگ�ر، آناني اندکه از تو ضعیفترند، اما 
جنگیدن با دسته ی اول، به شکست تو مي انجامدکه عین پیروزی است، 
و     نتیجه نهایِي جنگیدن با دس�ته دوم، مشخص نیس�ت، در صورتی که 
درگیري با سومین گروه   ، موجب پیروزی توست    ، که با شکست  برابر است !
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تقدیر ... .

در مورد هر کاری به دّقت تفکر کن، چرا که لذت انجام هر کار، در 
تفکر اولیه ی آن نهفته است !

فکر کردن دیگران در مورد تو، در ذهن تو، جز س�دي در روبروی 
تو، نخواهد بود !

انسان، هر قدر که در مورد نظام هستی تفکر می کند، سیر نمی شو   د،  
و به ِسیر، مشتاق تر می گردد !

تفکرکردن در مورد پدیده های بیرونی، بدون شک، انسان را نسبت 
به شناخت شگفتی های درون خود،آگاه خواهد ساخت !

انسانی که به امید تقدیر می نشیند تا زندگی اش تغییر یابد، براستی که 
تمام عمر را، نشسته به سر خواهد برد !

تقدیر      یعنی حرک�ت، یعنی از خود گریخت�ن   ، و به خود پناه بردن، 
یعنی  جس�ارت روح در جسم وجسارت جس�م در روح، و در آخر 

یعنی؟! قدرت یک انسان در انتخاب مسیر خویش !

بخش اعظم تقدیر، محصول تالش تو و نیاکان توست، پس بنگر که 
اگر برای تو به خوبی رقم نخورده، اگرچه به تباهی خویش اس�ت،  

بهتریِن اجداد، برای آینده گانت باشی !   

تقدیر، در  دستان توست، پس با اراده ات آن را تقریرکن ! 

تقدیر، محصول تفکر و اندیشه در یک ذهن است که توسط جسم، 
به واقعیت می پیوند د !
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تنهایی ... .
 

هرآنکس که از نجابت تنها گش�ت رس�تگار ش�د، و هرآنکس که 
ازپلیدی تنها شد، گمراه گشت !

فقط به مانند خدا بودن اس�ت که انس�ان را به او می رس�اند و آن 
چیزی نیست جز، تنها بودن !

تنهایی، پیروزی و شکست انسان درعصر مدرن است !

تا از درون و بیرون تنها نشوی، تنها نخواهی شد !

تنهایي، بزرگترین معلم، براي هر انسان است، چرا   که این تنهایي 
توست که به وجود تنهاترین تنها، پي خواهي برد !

کس�ی که به واس�طه ی دوری از پلیدی ها، تنها می گردد، هیچگاه 
تنها نخواهد بود و همواره با خداوند در پیوند محض است !

بزرگترین شکنجه، احساس ضعف از تنهایي است، چرا که تنهایي، 
ارباب قدرتهاست !

انسانی که از قدرت روحی ضعیفی برخوردار است، تنهایی، برای او 
سم مهلکی است که به سرعت باید از آن دوری گزیند !

هرکس�ی در قیامت تنهاتر از دیگری است، که نه می تواند خود را از 
تنهایی بَِرهاند، و نه دیگری را، و  تنها این خداس�ت که انسان ها را از 
تنهایی می رهاند، و شاید امروز به مثابه قیامت است چرا که انسان، از 

همه ی دوران، تنهاتر است !  

www.takbook.com



سوی  ی هب 
ه ا ر

یش خو خت  شنا  
53

توکل ... .

تنهایي صفت خدایي اس�ت، و کس�ي که آگاهانه تنه�ا مي گردد، از 
صفت خدایي برخوردار شده است !

از همه تنهاتر بودن، به خداوند نزدیکتر شدن است !

تنها راه رهایي از تنهایي، تنهایي آگاهانه در خود است !

در ش�گفتم از انسانی که برای گریز از تنهایی خویش به دیگران پناه 
می برد به راستی که به سوی تنهایی ترسناک تری قدم بر می د ارد !

بزرگترین کفر انسان مدرن فرار از تنهایی خدایی است که او را به 
دوستِی با تنهایی شیطانی، پیوند می دهد !

انساِن تنها، کسی است که بی خداست، اگرچه با تمامی خلق همراه 
باشد در صورتی که تنها نبودن، فقط با خدا بودن است !

انسانی که از تنهایی خدایی می گریزد نه تنها خود، بلکه دیگران را 
نیز دشمن خویش می پندارد و به سرعت به سوی گمراهی آشکار 

در حرکت است !

 
توکل، بهترین قدرتی اس�ت که به سرعت، انس�ان های ضعیف را به 

قهرمان تبدیل خواهد کرد !

کوتاهترین راِه رسیدن به آرامش، توکل است !

اگر پست ترین موجود عالم گشته ای، اگر رذل ترین اخالقها در وجود 
توست، و      اگر به موجود ضعیفی تبدیل شده ای، تنها کافی است که به 
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تولد ... .

خالق خویش توکل کنی، تا ببینی که، چگونه ضعف هایت، به قدرت 
تبدیل خواهند شد ! 

توکل به خدا، بهترین پیوندی اس�ت که انسان متعالی به وسیله ی 
آن، شایسته ترین سرنوشت را، برای خود رقم خواهد زد !

توکل، خالص ش�دن خود، برای خداست، که حتی انسان های بی خدا، 
در شرایط سخت زندگی   ، به صورت مقطعی      ، از آن برخوردار می گردند !  

انس�ان های  متوکل دو گروهند: گروه اول  کس�انی اند که، ابتدا باید 
امیدشان از همه ی مردم قطع گردد تا به خدا روی آورند، و گروه دوم 
آنانند که، ابتدا به خدا روی می آورند تا امیدشان از تمام مردم، قطع 

گردد !

تنها، انسانی که به ناتوانی     خود و دیگران آگاه گشته، به خدا توکل 
می کند در صورتی که انسان های نادان، همواره برای تحقق اهداف، 

در پِی انسان های ضعیف تر از خودند ! 

 
مرگي که بین تولد و مرگ است تولد است، و مرگي را که بین تولد 

و تولد است مرگ است ! 

مرگ انسان زماني اتفاق مي افتد که متولد مي شود، و هنگامي متولد 
مي شود، که مي میرد !

هر زمان که تولد یافتي بدان که روزي جنین مرگت نیز متولد خواهد 
شد، پس همواره باید در اندیشه ی تولدي باالتر بود !
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ثروت ... .

جسم و روح ... .

کوتاهترین زمان، لحظه اي است که از تولد تا مرگ سپري می شود !

بزرگترین زندگان مردگانند، چرا که آنان در بیداري محض به سر 
مي برند و هیچگاه تولد مرگي دیگر براي آنها نیست !

مرگ حقیقي انس�ان زماني اتفاق می افتدکه از تمام دنیا قطع امید 
کند که اگر فرصتي باشد، تولدش اختیاري است و اگر نباشد، تولدي 

است اجباري !

تو توس�ط خود فراموش شده ای، انگار که هنوز در عدمی، پس خود 
را به یادآر، تا متولد شوی !

اگر توانس�تي هر روز متولد شوي بدان که فرا رسیدن مرگي براي 
تو نیست !

بزرگترین ث�روت، فقیران�ه ) ب�ی نیازی (  مردن اس�ت و باالترین 
فقر)نیازمندی( در ثروت جان دادن !

انسان هاي فقیر و ثروتمند   ، هردو در پرتگاه هاي رعبت زا زندگي می کنند !

کسي که از ثروت ِخَرد فقیر است، از فقر جاهلیت ثروتمند است !

پناه        بردن     به   لذتهاي    جس�مي    حالل  ،      بهترین      راه      برای        نگهبانی از 
دستاوردهای خود، در زمان رکود روحي خویش است !

اگر همه ی پلیدی های وجود انس�ان به مانند خاری در جس�م او بود، 
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حسد ... .

ریشه کن کردن آنها به راحتی میسر بود، اما دریغا که اینگونه نیست !

جس�م، اگرچه زماني را در سکون اس�ت، اما روح به طور دائم، در 
حال حرکت است !

اي کاش روح انسان ها مانند جسم شان بود، لحظاتي را در خواب و 
لحظاتي را در بیداري !

حس�رت دردي است در روح، که جسم آن را به وجود آورده است 
که همواره روح را مي آزارد !

بی شک شناخت روح، پیچیده تر از شناخت جسم نیست !

تفکر در دل شب، پاک کردن روِح جسم، در روز است !

اس�تعداد رهایي از زندان جس�م و ت�ن، در وجود تمام انس�ان ها 
نهفته ،که جز با فریاد روح، بیدار نمي شود !

براي رسیدن به عالم الهوت، باید جسم را مرکب روح قرار داد !

جسم، حصاري است بدون در، که روح در آن زنداني است و جز با 
فروریزی دیوارها روح آزاد نمي گردد !

حسد، در یک لحظه هم بر جسم و هم بر روح انسان حمله می کند 
اما ضربه ای که بر روح وارد می س�ازد بسیار سنگین تر از ضربه ای 

است که بر جسم وارد می کند !
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تنها راه نبرد با حسد در وجود خویش، یاری کردِن کسانی است که 
بر آنها حسد می ورزیم !

 
هر انس�انی که نس�بت به دیگران احس�اس حقارت کن�د اگرچه از 
حسادت به دور باشد ، گذر زمان این حس  را در او شعله ور می سازد !

 
احساس حقارت در وجود انسان، سرچشمه ی احساس حسادت در 

وجود اوست !

هیچ انسانی از انسان دیگر برتر نیست، اما انسان حسود، دیگران 
را از خود برتر می داند و این خود، دلیل حسادت اوست !

انسان حسود، بزودی دوستانش را از دست خواهد داد چرا که هیچ 
کس حاضر به پرورش مار در آستین نخواهد بود !

اگر به یاری دوست حسود خود بشتابی، به حسادت او، و فضیلت های 
انسانی خود افزوده ای !

حسادت، خودکشی دائمی خود است !

انسان حسود به خاطر کم شمردِن خود نسبت به دیگران، همواره 
خ�ود را می آزارد و مجازات می کند، و این تنها مجازاتی اس�ت که 
نتیج�ه ی عکس داردکه نه تنه�ا او را پاک نمی کن�د بلکه او را به 

شیطان نزدیکتر می سازد !

انسان آزاد، همواره از انسان حسود، دوری می گزیند چرا که به این 
امر آگاه است که حسود ناآگاهانه برای ایجاد خراشی بر دوست، از 

جان خویش گذشته است !
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انس�ان حس�ود، آنَقدر پس�ت اس�ت که اگر از طرف دوست مورد 
محبت قرار گیرد به حسادتش افزوده تر خواهد شد !

انسان حسودی که بخاطر برتر شدن از دیگران، کسب علم می کند 
به هر اندازه که علم می اندوزد، گمراه تر می گردد !

آسانترین راه برای ریش�ه کن کردن حسادت از وجود خود، تکرار 
این جمله در ذهن اس�ت: با این که می دانم حس�ادت در وجود من 
است اما از هم اکنون، دیگر به هیچ کس حسادت نخواهم ورزید !

ضربه ای که انسان حسود بر خود وارد می کند برای التیام، نیازمند 
سالها پشیمانی است !

پست ترین انسان ها، کسانی اند که از پشت به انسان خنجر می زنند 
و حسودان از این دسته اند !

ای انساِن حسود، نه کسی از تو  برتر است و نه تو از کسی برتر، پس 
این چه حسی است که کمر بر نابودی خویش و هم نوع خود بسته ای !

حس�ادت، بیماری است و ش�خص بیمار برای درمان، باید از خوی 
شیطانی به خوی خدایی خود مراجعه کند !

انسان، به هر شخصی حسادت بورزد به صراحت می گوید که من از 
تو کمترم و تو نیز از من برتر !

گاه عبادتی که تباه می ش�ود، کار نیکی که ریاست، دانشی که سود 
بخش نیست و خوشرو بودنی که در دل نیست، این ها همه خصایص 

حسودانی است که گویی خدا در وجودشان نیست !
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حقیقت ... .

حسادت، خصلتی زنانه تر است تا مردانه، اما اگر زنی خود را از این 
صفت پاک کند شایسته ی تقدیر است !

حسد، آتش خاموش باغ وجودي انسان است که اگر شعله ور گردد 
محصولش چیزي جز خاکستر انسانیت نیست !

همنشینی با انسان حسود، عقل انسان را ذایل می گرداند !

حسادت ، جذام روح است !

انس�ان حسود، اگر تمام دنیا در زیر دستانش باشد به پَِر کاهی که 
در دست دوستش است افسوس می خورد !

از انسان راستین به دور است که با شخص حسود بجنگد زیرا هیچ 
انسان قدرتمندی، با شخص بیمار نخواهد جنگید !

اگرچ�ه نباید خرده ی زیادی بر حس�ادت زنان گرفت، اما س�رزنش 
زیادی بر مردان وارد اس�ت و یک مرد حس�ود، به ط�ور ناخودآگاه 
اعتراف می کند که از خوی زنانه برخوردار ش�ده اس�ت و مادامی که 
می خواهد این فرو مایگی را بپوشاند ناخواسته، آشکارترش می کند !

حقیق�ت ، همان چیزی اس�ت که تو برای رس�یدن به آرامش، در 
جستجویش هستی !

به میزانی که انسان خود را از حقیقت دور می بیند آن را تلخ می یابد 
و هراندازه که خویش را به آن نزدیکتر می داند، شیرین تر، دریافتش 

می نماید !
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حقیقت همان است که تو آن را دوست می داری اما از آن می گریزی !

حقیقت این اس�ت که انس�ان همواره از واقعیت در گریز است اما 
نمی داند به میزانی که از آن می گریزد به آن نزدیکتر خواهد شد !

همه مي دانند که حقیقت در فرودست نیست اما شاید کسي نداند 
که در فرادست هم نیست، بلکه در روبروي توست !

زمانی که انس�ان به پوچی خود در خود می رس�د، حقیقت را انکار 
می کن�د، اما هر آن زمان که به پوچی دنی�ا در خود آگاه می گردد 

دستیابی به حقیقت را، تنها راه نجات می داند ! 

حقیقت همچو آب است و در هر ظرفي ریخته شود سطح آن صاف است !

حقیقت، نه مرگ است و نه زندگی، نه برتر از این دو است و نه فروتر، 
بلکه تنها، مقصِد زندگِی پس از مرگ است !

حقیقت، لذت برتر است چرا که متعالی ترین انسان ها برای دستیابی 
به آن، نه تنها از زندگی، بلکه از جان خویش هم گذشته اند !  

حقیقت شاید هیچگاه برای انسان قابل تعریف نباشد چرا که انسان 
هر اندازه که بزرگ باشد، ازحقیقت کوچکتر است !

آیینه، انعکاس واقعیت هاست و شاید فرار نکردن از آن، دستیابی 
به حقیقت باشد !

تاریخ،   صحنه ی    واقعیت هاست که    هم  لحظه های تلخ  دارد و هم لحظات 
شیرین،  اما تنها چیزی که بر پیشانی آن  ثبت     شده،     این است  که تلخ   ترین 
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خدا ... .
لحظات ،   برای رس�یدن به شیرین ترین آنها بوده، که شاید این هم فقط 

برگی از واقعیت، برای دستیابی به     حقیقت باشد ! 

تنها کس�ي که نوس�ان ندارد خداس�ت، اما خدایي که در ذهن هر 
انسان است همواره در نوسان است !

سرچشمه ی همه ی دلهره ها، از بي خدایي است !

هر چه که به خدا نزدیکتر شوی، تنهاتر می شوی !

چه ظلمت وحشت آوري است خدا را در حین گناه دیدن، و چه پستي 
شرم آوري است به ظلمت خو کردن !

انسانی که اکنون با خدا دوست می گردد، برتر از کسی است که دوستی 
او با خدا  به هم خورده است !

دستاورِد در هرلحظه شاکر بودن، فرستادن افکار ناب از سوی خدا 
بر انسان است !

قلبي که با روح خداوند اُنس گرفته ، همواره در حال نو شدن، و دائم 
به سوی آرامش در حرکت است !

کسی که تمامی اندیشه اش فقط به سمت خداست، زمان و مکان برای 
او بی معنی است !

زمانی که حضور خداوند را در زندگی خود نمی بینیم، تاریکترین لحظاتی 
را سپری می کنیم که بزرگترین ضربات را بر وجود خویش وارد می سازیم ! 
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یاد خدا، قویترین محرک جسم و روح، در وجود هر انسان است !

همه ی انسان ها ثروتمندند، چرا که همه خدا را دارند !

هر چیزی را که از خدا ندانی، باعث عذاب توست !

خدا، تنها آرامشي است که انسان، براي آن آفریده شده است !

اگر خداوند تو را در دامي انداخت، بدان که بزرگترین نجات را براي 
تو به تصویر درخواهد آورد !

سفر به سوي خدا، از جاده ی خود مي گذرد !

لذتهاي زیادي براي جسم وجود دارد اما تنها لذت روح خداوند است !

انسان مي تواند بدون واسطه با خدا سخن بگوید اما ...

هیچ زنداني وجود ندارد، چرا که همواره خدا  با  توست !

همانقدر که از خداوند انتظار داری، انتظارت برآورده می شود* !

وجود خدا، در درون انس�ان ها، به میزاني اس�ت که وج�ود او را در 
لحظات زندگي حس مي کنند !

به هیچ چیز تکیه مکن، حتي کوههاي س�ترگ،چرا که ممکن است هر 
لحظه فرو ریزند و مرگ تو را به همراه داشته باشند، اما تنها تکیه گاه ابدي 
خداوند است، که بهترین جانشین، برای تمام داشته ها و نداشته هاي هر 

انسان است !

*  به اندازه ای که انتظارت نیک باشد خداوند تو را باال می برد و به هر اندازه که 
انتظارت  پلید باشد، خداوند تو را به پستی می کشاند و همین قدرکافی است که 

انتظارت چه باشد، تا به همان برسی .  
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خودشناسی ... .

با تمام وجود به سمت خدا برو، تا خدا با تمام وجود به سمت تو بیاید !

در ش�گفتم از انس�اني که بنده ی دیگري اس�ت و روزمرگي را در 
توهم بندگي خدا به سر مي برد !

بگذر، تا از تو بگذرند و هنگامي که دیگران از تو گذش�تند، او نیز از 
تو بگذرد، و تو نیز بدون هیچ مانعي، از هر چیزی خواهي گذشت !

تنها راه رهایي از تنگناي انسان بودن، شکوفایي صفتهاي خدایي 
در انسان است* !

انجام می دهی، آنچه را که نمی خواهی، و می خواهی، آنچه را که انجام 
نداده ای، چرا که خود نشناسی !

خودت را بشناس، تا دیگران برای تو شناخته شوند، و به راستی به 
هر اندازه که با خود بیگانه ای، دیگران برایت غریبه ترند !

هر که خود را بشناس�د   ، هیچگاه در پیوند با دیگران  ، آزرده خاطر 
نخواهد شد !

تا خودت را نشناسی، مرید شیطانی !

تا زمانی که پریشان و سرگردان و بینوایی، بدان که خود را نشناخته ای !

خودشناسي پلي است از جهنم به بهشت، از تاریکي به نور، و از غم به شادي !

خودشناسي یعني، هر سلول انسان، به چیزي فراتر از خورشید مبدل شدن !

*  پیامبران خدا تنها کسانی بودند که به هیچ کس کینه نمی ورزیدند و عشق ورزی آنها نسبت 
به انسان ها بدون پاداش بوده است   که این ها همه از صفتهای خداوند است که         در پیامبران به 
ظهور رسیده، و انسانی که اخالق خود را به پیامبران نزدیکتر سازد به این صفتها نزدیکتر می شود . 
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خوشبختی ... .

خودشناسي، مساوي است با بي نیازي و بي نیازي، صفت خداوند است !

خودبودن برای خودنبودن، عالیترین اوج خودشناسي است !

بزرگترین خوشبختی در این دنیا، تنها نبودن در تنهایی است !

اگر فقر و ثروت با هم درآمیزند، میوه ای جز خوش�بختي، نخواهد 
داشت !

خوش�بخت ترین انس�ان ها کس�ي اس�ت که دیگ�ران در کنار او، 
احساس آرامش مي کنند !

خوشبخت کسی است که، جز فضیلت های انسانی، چیزی برای از 
دست دادن ندارد !

کساني که در انتظار خوشبختي نشسته اند در حقیقت، زمان زیادي 
است که آن را از دست داده اند !

اگر مي خواهي خوشبختي را در وجود خویش احساس کني، آینده 
را اکنون کن !

خوشبختی، در ذهن انسان است نه در دیروز و امروز و فردا، و ذهن 
همواره با توست !

طعم بزرگترین خوشبختي را کسي خواهد چشید که از خوشبختي 
دیگران احساس خوشبختي کند !
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خویشتن ... .

در زندان هم خوشبخت خواهیم بود، چرا که خوشبختی در ذات 
انسان هاست نه در موازات آنها ! 

منشاء خوشبختي و بدبختي، در درون ماست و هر کس براي داشتن 
هر کدام از آنها، باید خود را سرزنش و یا تمجید کند !

خوشبخت کسی است که ظاهر و باطنش همواره نیک است !

آن کسی خوشبخت است که تمام کارهایش، سمت و سوِی خدایی دارند
 و همواره با رضایت، تسلیم مشیت پروردگار است !

احساس بدبختی نکردن، اصِل خوشبختی است !

کس�ي که از خویشتن شرم ن�دارد، در نهایت گس�تاخي به خداوند 
مي نگرد !

سخت ترین نامه ها، نوشتن نامه اي به خویشتن است، چرا که مقصد 
آن در مبدأ است !

فرار از خویشتن، اعتراف به بی عرضگی و پست فطرتی خود است !

نبرد  با خویشتن، تنها جنگي است که غالب و مغلوب، خود   انسان است !

انسان، به میزاني که در تخیل خویش ِسیر مي کند و در آن به نهایت 
مقصد مي رس�د، در روزمره اش، آن را به طور عملي و گاه به صورت 
مش�اهده درمي یابد، پس هر انساني که به خویشتن متعهدتر باشد 

تخیالتش را در مسیري درست تر، هدایت خواهد کرد !
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دانایی ... .

فرمانرواي وجود خویش بودن، بزرگترین قدرتي است که مي تواند 
جهان را تغییر دهد !

ارزش هر انسان، به میزان جواب هاي نایافته اي است که از خویشتن 
مي پرسد !

بزرگترین    خیانت    در حق     خود      و     دیگران،   استفاده نکردن   از  استعدادهاي 
دروِن خویشتن است !

ش�ناختِن بیگانگاِن وجود خویش، بهترین راِه شناخت خویشتن،  و 
خود آگاهي است !

انسان دانایي که در میان جاهالن زندگي  می کند  داناتر از کسي است 
که در میان دانایان به سر مي برد !

دانایي نور است و به سوي خدا حرکت کردن، و ناداني تاریکي است 
و به سوي پلیدی در حرکت بودن !

دانا، همواره از جهل جاهل در رنج است و نادان پیوسته از جهل خود 
در اشتیاق !

جاهل آنجا شایس�ته ی تقدیر است که ش�عورش همسان حیوانات 
شده باشد !

داناترین    انس�ان ها کسي است که، هر روز خود را محاکمه و محکوم 
می کند، چ�را که تنها، این چنین محکومیتي اس�ت ک�ه مي تواند 

بزرگترین تبرعه را براي ما، به ارمغان آَوَرد !
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داناي واقعي کسي است که از دانایان، داناتر است اما با این وجود، 
خود را از جاهالن جاهلتر می داند !

نگاه انس�ان دانا به نادان، مانند نگاه انسان نادان به داناست که در 
این صورت یا انسان دانایي وجود ندارد و یا همه دانایانند !

در حیرتم از انساني که براي دانا شدن، از خود در گریز است، چرا که 
تنها راه دانایي، قدم نهادن در راه شناخِت خویش است !

اکثر انسان های دنیا حریص اند،     بعضی به دانایی و  بعضی را به نادانی !

دو پدیده هیچگاه به وقوع نمی پیوندد: مرگ دانا وتولد نادان !

ساده بودن، س�ادگی نیست چرا که در نهایت دانایی، ساده بودن، 
ساده بودن است !

نهایت نادانی انسان ها تا بدانجاست که همواره در تغییر دیگران در         
تالشند، اما لحظه ای را درتغییر خود نمی کوشند !

به راستی که احس�اس دانایی کردن، توهم دانایی است در صورتی 
که احساس نادانی در       انسان،  تنها   دانا    نبودن است !

انسانی که در بین دیگران به دانایی شهرت یافته است در بین خود 
و خویشتن، به نادانی محکوم شده است !

شاید بزرگترین انسان های دانا         کودکانند، چرا که در برابر پدیده  های 
نامفهوم، از بزرگان جواب می خواهند اما دریغ، که با گذر زمان، اکثر 

آنها دانایی خود را از دست خواهند داد !
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دروغ ... .

ذهن انسانی که خود را به نادانی می زند، رشد نمی کند مگر در نادانی !

پشیمانی، دانایی به نادانی است !

نابودی انسان، زمانی است که از دروغ خویش لذت می برد !

ا ولین کس�ی که   بعد از شیطان، مس�تقیم به جنگ با خدا می رود، 
دروغگو است !

بزرگترین خود آزاری، دروغ است !

به راستی، که راستی، تنها راه نبرد با دروغ است !

اقرار به دروغ، خوِد راستگویی است !

دروغ، اگرچه آس�ان اس�ت، اما ترس از افشایی آن، همواره انسان 
را می آزارد !

همه از دیگران فرار می کنند و دروغگو از خود !

گاهی یک دروغ،کافی است تا سالها، انسان را به عذاب بکشاند ! 

کس�انی که به دیگران وعده ی دروغ می دهند، در حقیقت، اولیاء 
شیطان، بر انسانند !

دروغ، اولین گامی است که انسان به سوی شیطان برمی دارد، اما با 
دومین قدم، شیطان، از او عقب مانده است !
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دل ... .

دروغ، فرار از راست است که به راست می انجامد !

راست یکی است و دروغ بیش از یک و کم از یک ! 

دروغ، پیروزی ناپایدار است ! 

دروغگو، برده ی بی مزِد شیطان است !

زباِن دروغگو، ُکند است، چرا که برای ساختن دروغ، باید لحظاتی 
را سپری کند !

دروغ، اثبات » راستی « است !

خطرناکترین قمار عش�ق، اش�تباه دل دادن است، که از این میان 
زنان بیشتر در معرض خطرند !

ضعیف  تریِن آدمیان کس�ی است که به انس�ان های زیادی وابسته 
است، اما قویترین آنها آن است که تنها به یک نفر، دل بسته است !

دل تو نزد کسی است که او را دوست می داری، نه کسی را که دوست 
می داری در دل توست ! 

دوزخ، حاصل دل دادن تو به غیر اس�ت، که هم در دنیا اس�ت هم 
در عقبی !

کسي که نتواند دل را براي حضور خداوند خالي کند به راستي نمي دانم 
چیست، اما مي دانم در همه ی ابعاد، به مثابه من است !
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هر موقع که خداوند     دلت را شکست، خوشحال باش،  چرا که    مي خواهد 
در آن نفوذ کند !

دل شکستن، آسانترین کاري است که انسان براي خویشتن، از انجام 
آن عاجز است !

بی شک، بی رحم ترین و لطیف ترین عضوی که، انسان را تحت تأثیر 
خود قرار می دهد، دل است !

دل، چش�مه اي اس�ت که جویبارهایش، در حالی ک�ه در روح جاري 
می شوند، در جسم فوران می یابند !

 تولد دل، با مرگ نفس همراه اس�ت و این ش�روع» فقر وجودي«* 
انسان است که مي تواند با آن به خداوند پیوند یابد !

هنگام�ي که دل، بر نفس چیره مي گردد، عقل خود را در اوج لذت 
می بیند !

دل، شگفت انگیزترین چیزی است که سرنوشت آفرینش، بخاطر آن 
رقم خورده است !

دلی که بخاطر خدا غمگین می گردد، تنها دلی است که سرچشمه ی 
شادی ها در وجود دیگران است !

انس�ان، تا زمانی که کودک اس�ت به حرف دلش گ�وش می کند و از 
این    روس�ت که کارش نیک است، اما زمانی که بزرگ می شود دل نیز 
فراموش می     شود  و قسی می گردد ،که      دیگر      شایسته ی فرمانبرداری 

نخواهد بود !

*  فقر وجودی دو گونه است، یکی آنکه انسان، تمام پلیدی ها را از وجود خود پاک 
می سازد تا وجودش فقیر گردد و دیگری آنکه بویی از انسانیت در وجودش دیده 

نمی شود و از همه ی فضیلت های انسانی فقیر است .
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ت�ا دل از هر بندی آزاد نگردد، چش�م، هیچگونه زیبایی  را، درک 
نخواهد کرد !

چش�م، نگهبان دل اس�ت که با یک لحظه غفلت، س�الها دل را به 
تباهی و پشیمانی می کشاند !

انسان متعالی، کسی است که   ، در ارتباط با دوستان    ، از راه دل وارد 
می شود !

دروازه ی ورود به دنیای دل، چش�م است اما تنها راه ماندن در آن، 
جا گذاشتن  آگاهانه ی خود در آن است !  

دلی که افسار گسیخته است، انسان را به پرتگاه می برد !

چش�م نگاه دار، تا اسیر دل نش�وی، و دل نیز پاک دار، تا روح پلید 
نگردد !

دل، همیشه با توس�ت و    تو ُمجازی که فقط پیش نیمه ی خود   ، آن 
را جا بگذاری !

کسی که از راه دل وارد می شود، بیرون کردنش دست تو نیست، و تا 
وقتی که خود نخواهد  ، کاری از تو ساخته نیست !

ورودی دل، تنها دروازه ای است که به روی سپاهی بیگانه باز نخواهد 
شد، اما به روی محبوب، همیشه باِز باز است !

دل عاش�ق  ، جز به روی معش�وق باز نمی گردد  ، و  تنها رمز ورود ، 
معشوق بودن است !
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دلسوزی ... .

دلي که همواره در پي معرفت اس�ت، در واقع همان عقلي است که 
تغییر هویت داده است !

دِل پاک، شکارش پاک است، اما شکارش نیز صیاد اوست !

پاکی دل، تنها سپاهی است که به آسانی  می تواند جهانی را به تسخیر 
خود درآورد !

دلت رابشناس، تا از خطا مصون بمانی !

دلی که اسیر عشق می شود،      برای   آزادی، محکوم به فناست !

دل، عضوی است که تو را می سازد و تو نیز او را، پس بنگر که ساختن 
دل، ساختن خود است !

انس�انی که همواره می خواهد با آرامش پیوند یابد ، باید آگاهانه ، به 
حرف دل گوش دهد !

با دل خود دشمن شو، تا او را دوست بیابی !

دل، آتشفش�انی است    که گرمایش از پاکی روح نشأت می گیرد و تا 
لحظه ای که آن را بیاد داریم، گرما بخش است، اما زمانی که فراموش 

می گردد، به سنگ تبدیل خواهد شد !

انس�انی که خود را از دیگران برتر می داند برای دیگران دلس�وزی 
می کن�د      ، در صورتی     که خود   ، برای این ضعِف بزرگش   ، شایس�ته ی 

دلسوزی است ! 
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وجود دلس�وزی در وج�ود یک مرِد  نیک اندی�ش، وجود ضعف در 
وجود اوس�ت، در صورتی که حضور این صف�ت در درون یک زن، 

شاید نشانگر قدرت او باشد !

دلسوزی، برای انسانی ضعیفی که به ضعیف تر از خود  ظلم می کند،    
ظالم پروری است !

نجوای انس�ان متعالی با خود این چنین اس�ت: ای انسان! همواره 
درس�ت بیندیش، حس�ود مباش، مغرور مباش، دروغ مگو، با خود 
صادق باش، و همیش�ه دیگ�ران را یاری کن، اگرچه به واس�طه ی 

لبخندی کوتاه باشد، اما هیچگاه دل مسوزان !

اگر برای کس�ی دل سوزاندی، اگر ظالم یا مظلوم گردد نه تنها کار 
نیکی انجام نداده ای، بلکه صفت پلیدی را در انسانی پرورده ای !

انسان تا زمانی که ضعیف است برای دیگران دلسوزی می کند،    اما 
اگ�ر از صفتهای خدایی برخوردار گردد دیگر دل نمی س�وزاند، اما 
همواره  کار نیک انجام می دهد، مگر نه این است که خداوند از هر 

احساسی عاری است !

استاد واقعی کسی است که برای شاگرد خویش دلسوزی نمی کند، 
اما نه از آموختن می دزدد و نه امتیازی فراتر از حقش به او می دهد !

انسانی که برای دیگران دلسوزی می کند یا خود را مورد دلسوزی 
دیگران قرار می دهد نادان اس�ت، در صورتی که انس�ان خردمند 
کس�ی اس�ت، که بدون هیچ احساس�ی، همواره افکار نیک را در 

ذهن، و اعمال پسندیده را در رفتار، به نمایش می گذارد  !
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دنیا ... .

دلسوزی برای دیگران، قدرت انتخاب صحیح و درست را از انسان می گیرد !

هر انسانی، برای کسی که برای خودش دل نمی سوزاند،   دل می سوزاند 
اسراف گر عاطفه است و هر اسرافی، بزرگترین گناه  است !

دنیا، براي انس�ان آگاه، به مثابه لجني است که هیچگاه خود را به 
آن آمیخته نخواهدکرد !

ای کاش دنی�ا را توقفی بود، اما هس�ت، از برای کس�انی که در کنار 
همدیگرند و نیست، از برای کسانی که، هم  دیگر را فراموش کرده اند !

دنیا، بهترین دوست نادان هر انسان است !

کسي که با دنیا دوست نیست به آن هم نیازي پیدا نمی کند !

دنیا، جانور خطرناکی است که همواره در کمین زندگی انسان هاست   !

انسان، به میزانی که با دنیا آمیخته می شود به همان اندازه از زندگی 
خویش، دور خواهد شد !

دنیا، تنها سارقي است که با توافق مالکین، آنها را به خواب می برد تا 
گوهر وجودشان را به یغما بَرد !

انس�ان، در دنیا گم شده و دنیا در انسان، اما دنیا، به گمگشتگي اش 
در انسان آگاه است، و انسان به دنیا نادان !

دنیا، جانور بازیگوشي   است که اسبابش، انسان ها هستند،   و همه ی آنها    را   
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دوست ... .
به  بازي می گیرد   اما برخی نیز هستند که دنیا را به بازي خواهند گرفت !

آن انسانی که با اعتقاد قلبی با خداوند دوست است اگرچه دشمن من هم 
باشد من دوست او خواهم بود چرا که او دوسِت بهترین دوست من است !

این را بدان که اگر درابر بر بهترین دوست واقعی خود، کینه می ورزی 
کافر شده ای، و خدا را مستقیماً انکار نموده ای !

دوست واقعی تو کسی است که تو را در برابر تو قرار می دهد !

تنها دوستي که شاید نتواند در حق تو نامردي کند، خودت هستي !

دوستي با همه ی خلق، دشمني با خداست !

اگر دشمنی را در کنار دوست خود یافتی، دشمن حقیقی خود را یافته ای !

بهترین دوست تو آن است که در نزدش با حیاترین و بی حیاترینی !

اي انسان! دوست تو جزئي از وجود توست و تو نیز جزئي از وجود او، 
پس بنگر که بهترین را از سهم خود برگیري !

انسان، در تمام دنیا، تنها یک دوست و یک دشمن دارد، و آن کسي 
نیست جز خودش !

همیشه این جمله را بر زبان خود جاري ساز که : 
من دوس�ت و دشمني ندارم جز خودم، و کساني که با من دشمني 

مي ورزند در حقیقت دشمنان خویشند !
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دین ... .

انسان باید از بین تمام دش�منان خویش، از خودش بترسد وگرنه 
دیگران دوستان نادان اویند !

وقتی که روح دوستان با هم پیوند یابد، هیچگاه از هم دور نخواهند ماند !

انسان، به میزاني که با خود دوست است، با محیطش بیگانه خواهد بود !

دوست تو نمودی است از تو ، که آن را می بینی پس بنگر که نمودت 
نیک باشد !

بهترین راه برای شناختن دوستان، شناختن خود است !

برای با خداوند دوست شدن، تنها کافی است که با شیطان دوست نباشی !

 
بهتری�ن دی�ن، مذهب و تمدن، آن اس�ت که تو را از نژادپرس�تی 

می رهاند و میان تمام فرقه ها و نژادها دوستی ایجاد می کند !

دین گریزی محصول خودگریزی است و هر انسان، به میزانی که با خود 
بیگانه است دین گریزتر خواهد بود !

بزرگترین دین گریزی جوانان، در جامعه ی مدرن، خود نشناسی است !

دی�ن، همان چیزی اس�ت که انس�ان را از وحش�ی گری می رهاند و 
متمدن می سازد !

انسان دین دار، انسان خویشتن دار است و خویشتن دار کسی است که 
همیشه قابل اعتماد دیگران خواهد بود !
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رسیدن ... .

روزگار ... .

دین، منشأ آرامش اس�ت و دستیابی به بهترین دین، دستیابی به 
آرامش ابدی است !

هرانس�انی، می تواند خود را مسئول دین گریزی دیگران بداند، اما 
هیچگاه نباید دین گریزی خود را به دیگران نسبت دهد !

انس�انی که همواره دین گریزاست در واقع، انسان ضعیفی است که 
برای قویتر شدن، تاِب تحمل هیچ دینی را ندارد ! 

 
گاه شوق رسیدن، لذت بخش تر از رسیدن است و شاید نرسیدن، 

بهتر از رسیدن باشد چرا که رسیدن ،آغاز مرگ است !

رسیدن، افتادن است، اما شکوفه کردن، آغاز زندگي است !

همیش�ه براي رسیدن، فرصت هست، پس هر فرصتی را دریاب، اما 
بدان که همیشه فرصتي براي رسیدن تو نیست !

رسیدن، آغاز توقفي است براي نرسیدن به نرسیده هاي، تازه بر ذهن 
هجوم آورده !

 
به میزاني که روزگار انسان ها را به بازي مي گیرد هر انسان ضعیفی، 

براي جبران ضعف خویش، انسان هاي دیگر را به بازي مي گیرد !

هنگامی که روزگار از تو می گریزد، کافی است که لحظه اي به درون 
خویش بنگري، آنگاه است که دنیا در زیر قدمهایت مي ایستد و در 

اراده ی روحت محدود مي گردد !
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زمان ... .

تلخي ه�اي روزگار، به مانند میوه ی کالي اس�ت که فقط گذر زمان 
مي تواند آن را شیرین کند !

روزگار، کاغِذ سفیِد بدون خطي است که تو مختاري زندگي خویش 
را در هر کجاي آن، به تصویر درآوري !

روزگار، استادي است که با سختي هایش انسان ها را آزمون مي کند 
و ستایِش استاد را همیشه باید !

کس�ي که گذر زمان او را تغییر ندهد، یا از یک روح بس�یار متعالي 
برخوردار است، یا ذات روحش، به پلیدي مبدل شده است !

شناختن زمان، شناخت روزگار است و این شناخت، بهترین راه برای 
رسیدن به آرامش ابدی است !

زم�ان مي چرخد و تو نیز هم، اما چرخ�ش زمان به صورت طبیعي 
است و چرخش تو به دست تو !

تقویم عمر هر انساني، با دستان زمان ورق خواهد خورد، و اي کاش 
صفحۀ آخر آن، با میالدي در اقتباس باشد !

زمان، پیش رونده است، پس هر کس با زمان درآویخت، پیش رفت !

نه زمان مي گذرد و نه مکان، این تویي که گذر مي کني* !

اگر  زمان     را     توقفي    بود یا به عقب برمی گشت،         انسان ها      به  آرزوهاي  خویش
 می رسیدند، اما دریغ که نه زمان می ایستد و نه تو به آرزوهای خویش !

*  اگرچه زمان گذرنده و پیش رونده است، اما اگر دریابیم که هر انسانی متعلق به هر 
زمانی است و با گذر هر انسان، در هر زمان، انسانی جدیدتر در زمانی دیگر می آید، گذر 

خود را مالک گذر زمان قرار می دهیم، نه گذر زمان را مالک گذر خود .
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زن و مرد ... .

زمان، پدیده اي اس�ت که همه ی احساس�ها را در برمي گیرد، و هر 
روز یکي از آنها را به نمایش مي گذارد !

حقیقتاً که هر فرازي به نشیبي و هر نشیبي به فرازي در حرکت است 
و این زمان است که آنها را پیش مي برد، پس اگر با زمان همسان شدي 

همواره به سوي فرازي واال، رهسپارخواهی شد !

زمان و مکان ساخته ی ذهن توست، و مي تواني از آنها به درآیي و 
در ...  قدم بگذاري !

هر زمان از زمان به درآمدی، هر زمانی زمانه ی توست !

م�ردی که به اختیارخود زن می گی�رد، اگر زن خویش را زیباترین 
و با وفاترین زن جهان نداند نامردترین مردی است که خودش هم 

می داند ! 

زنان، موجودات خوبی اند که همواره به صورت ناخودآگاه، سعی در 
بد نشان دادن خود دارند که هیچگاه موفق هم نمی شوند !

م�ردی که دلش را به »       زنان« می ب�ازد، در واقع به این امر اعتراف 
نموده که از دایره ی مردها، خارج شده است !

هر مردی، اگر یک لحظه زن شود، شاید شکاک ترین و بدبین ترین 
موجود جهان شود، چرا که هر لحظه در معرض باختن خود است !

مردی که خود را در مقابل مکرهای زنانه ببازد، به شکس�تی منجر 
می گردد که پایانش مالیخولیاست !
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زني که     م�رد خویش را به دریوز گي خود مي کش�اند در حقیقت به 
روسپي گري خود،  برای مرد خویش، اعتراف نموده است !

تنه�ا، مردان بزرگند که زنان را دوس�ت می دارند و باز تنها همان 
مردانند که از زنان دوری  می گزینند !

طنازی یعنی دروغ، یعنی من بی نیازم و تو نیازمند، یعنی خود فریبی 
یک زن، یعنی ریاِی در عش�ق، یعنی تجارت در عش�ق، یعنی مّنت 
ی�ک زن بر مرد، یعنی دزدِی صداقِت مرد، و در آخر یعنی؟! زنی در 

آستانه ی رسوایی !

چقدر حقیرن�د مرداني که در لحظه ی نرس�یدن گدایند و در زمان 
رسیدن ارباب، به راستي که آنها حیوانهاي دو پایند !

بزرگترین تفاوت و شگفتی زن و مرد عبارت است از: تالش بی پایان 
مرد، برای بدس�ت آوردن وجود خویش، وسعی بی انتهای زن، برای 

ازدست ندادن خود !

زن بی ایمان، به دنبال مرِد عاشق نیست و عشق را یک تجارت می داند 
اما زمانی عش�ِق مرد عاشق را در مي یابد که یک سال از ازدواجش با 

دیگری گذشته باشد !

عش�ق دوطرفه، بین زن و مرد بزرگترین عش�قی است که دنیا را 
برای آنها با بهشت عدن، برابر خواهد کرد !

اگر حق طالق با زنان بود با اولین بحران زناشویی، به راحتی مردان را 
طالق می دادند، اما شاید این بزرگترین لطف خداوند به زنان باشدکه 

این حق را به مردان داده است !
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بزرگترین خیانت یک زن به خودش این اس�ت که با غرور بیش از 
حدش، مانعی به وجود آوَرد که هیچ  مردی نتواند ا و را کشف کند !

عش�ق یک طرفه، بزرگترین نبرد انس�ان با خویش�تن اس�ت که 
نتیجه اش  یا شکست مطلق است یا پیروزی مطلق، که یا به خدا 

می رسد و یا به شیطان !

طالق، محصول نهایی   ناز   در   زن است که   تا سالها    از   باور آن  می گریزد 
و با نازی بیشتر، در انتظار پیوندی دوباره است !

زنی که می خواهد بوسیله ی مکر، مردی را بفریبد باید بداند که خود 
توسط خداوند، به فریبی بزرگتر دچار خواهد شد !

هر زن  و  مردی،  به میزانی که خود   را   به  صفات   الهی نزدیکتر می کنند 
باید یقیناً بدانند که در نزد یکدیگر دوست داشتنی تر می شوند !

بزرگترین مانعی که یک زن، برای خوش�بخت شدن بر سر راه مرد 
خویش قرار می دهد، عبارت است از: اگر مرا دوست می داری به تمام 

حرفهایم گوش کن تا بتوانی مرا خوشبخت کنی !

طنازی زن، زمانی آغاز می شو   د که یا حرفهایش تمام شده باشند و 
یا این که مورد بی مهری مرد خویش قرار گرفته باشد !

ن�از    زن، عین کفر اس�ت چرا که، ه�ر آنچه را ک�ه در دل دارد و در 
باط�ن می خواهد، در ظاهر نمی خواهد و آن را با صدق نمی گوید، و 
می خواهد با ناز به آن برسد تا در نهان، هم به نیاز خود برسد و هم 
تعهدی در قبال برآورده شدن آن نداشته باشد و اینگونه است که 

کتمان نیاز و تعهد، که محصول ناز در زن است، عین کفر اوست ! 
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بهتری�ن مکر زن ب�رای فریب مرد خویش، صداقت اس�ت و چون  
پیروز گش�ت، دیگر نیازی به فریب ندارد چرا که به صداقت مبتال 

گشته و از آن لذت خواهد برد !

زن به اضافۀ مرد، مساوي است با گوشه اي از روح اصیل خداوند !

ایمان مرد، زداینده ی ناز و عشوه، و    مکر و    حیله در زن است و کفرش 
نیز، زاینده ی هرمکری در زن است ! 

زن، به اجبار، شکس�تن را به مرد می آموزد تا مرد خود به اختیار، 
ساختن را بیاموزد !

زمانی که زن، در مقابل شهوت با رگی مرد   خویش، شکست     می خورد 
به  طالق نمی اندیش�د بلکه به بندگی مرد برای خود، در اندیش�ه 

خواهد بود !

پستی بعضی انسان ها تا بدانجاست که اگر زنی را مرد صفت، و مردی را 
زن صفت بخوانی، زن احساس قدرت می کند و مرد احساس حقارت، 
به راستی که نه زن سرچشمه ی حقارت است و نه مرد منبع قدرت !

هیچ زني زیبا نیست اما شگفتا که همه ی آنها زیبا آفریده شده اند و 
تنها یکي از آنها در چشمان تو مي درخشد و نور دیگران را به خاموشي 

مبدل مي کند !

بزرگترین ش�انس زنان، نس�بت به مردان این اس�ت که، حتی اگر با 
احمق ترین و بی شعورترین و وحشی تریِن مردان ازدواج کنند       ، مورد 
محبت مرد خویش قرار می گیرند،    در  صورتی که مردان در برابر چنین 

زنانی، از شانس کمتری برخوردارند !
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بدبخت تری�ن زنان، کس�انی اند که فقط عاش�ق معش�وق بودنند و 
نمی دانن�د که هیچ مردی به چنین زنان�ی اعتماد ندارد و تنها زمانی 
بدبختی خود را در می یابند که دیگرعاشقی را در کنار خود نمی بینند ! 

بهترین راه زن برای س�نجیدن عشق یک مرد، فراق است اما اگر 
طوالنی گردد به فراق ابدی منجر خواهد شد !

هر زن و مردی س�ه خالق دارند، اول خدا برای هردو، دوم هرکدام 
برای خود،و سوم هر کدام برای دیگری !

زن�ی که به جای صداقت، با طن�ازی می خواهد قلب مرد خویش را 
بدس�ت آورد ش�اید بتواند برای لحظاتی آن را به چنگ آورد، ولی 

باید بداند که برای همیشه، آن را از دست خواهد داد !

به میزانی که زن، جسور بودن را به مرد می آموزد مرد را مردتر، و به 
هر اندازه که جسارت را از او می گیرد، مرد را زن تر می کند  !

زن�ي که مکر دارد هی�چ چیز ندارد و زني که همه چیز دارد از مکر 
عاري است !

زنی ک�ه ناز      می کند، نمی تواند قلباً به هی�چ مردی محبت کند، و تا 
زمانی که اینچنین است توسط هیچ مردی دوست داشته نخواهد  شد 
و اگر هم مردی پیدا شود که او را دوست بدارد قطعاً از چنین زنی، 

مکارتر خواهد بود !

ش�ب، نماد زن اس�ت و روز نماد مرد  ، و این دو بدون یکدیگر معنایي 
ندارند، شب نماد اسرار است و آرامش که از جنس زن است، و روز، شور 
کار است و زندگي که از جنس مرد، اما همواره با هم اند و مکمل یکدیگر !
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بزرگترین خیانت یک زن به مرد، این است که می خواهد مردم را از 
معشوقه بودن خود با خبر سازد !

تا زمانی که زن احس�اس دوست داشته ش�دن را در خود ریشه کن
 نکند، شاید نه عاشق می شو   د    و نه خداپرست، و همواره در خودپرستی 

و در ارتباط با شیطان خواهد ماند ! 

مردی که با ادعای عشق در پِی شهوت است به نادانی زن در ذهن 
خود، و نادانی خود در ذهن زن، اعتراف نموده است !

اگر زن و مردی بفهمند که هیچگاه عاشق یکدیگر نبوده اند، مرد، با 
گذر زمان به راحتی زن را می فریبد، اما زن، با هیچ       چیزی، نمی تواند 

مرد را بفریبد !     

 بزرگترین نبرد زن با خویشتن، با صداقت به جنِگ نازکردن، رفتن است !  

اگر یک زن توس�ط مردش هزاران بار شکنجه شود اما تنها یکباردر 
پیش دیگران از سوی مرد خویش مورد ابراز عشق قرار گیرد و به هزار 
شکنجه دوم، برای ابراز عشقی دیگر در انظار مردم، مشتاق تر باشد به 

حقیقت که زنی است در آستانه ی روسپی گری !

زن، گوهری است که برای کشف شدن، نیاز به مرد دارد در صورتی 
که نیاز مرد به زن، تنها برای گوهر ش�دن است واحتیاجی به کشف 
نداردکه با این حس�اب، در این مس�یر هر دو، یک ق�دم از دیگری 

عقب ترند !

زنی که از عش�ق، به عنوان حربه ای علیه مرد ا س�تفاده  می کند اگر 
خ�وب بجنگد به دو پیروزی می رس�د، اول این که مرد را در چنگال 
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خویش اس�یر می کن�د و دوم   آنکه  ،   خ�ود را به قیمت گ�زاف،    به      او
 می فروش�د، اما باید بداند که بزرگترین شکست برای هر انسان، به 

بند کشیدن دیگران، و خودفروشی خود است !

زن، سرچشمه ی محبت است اما خود، از آن بی بهره است و فقط از 
طریق مرد است که می تواند جاری شود که نه تنها مرد، بلکه خود 

را نیز، ازآن سیراب کند !

زنی که به آس�انی جواب مثبت به مرد نمی دهد از این چهار حالت 
خارج نیس�ت : ی�ا بیش از حد مغرور اس�ت یا به درس�تی مرد را 
نمی شناس�د ی�ا این که می خواه�د آتویی برای آین�ده، علیه مرد 
داشته باشد و در نهایت این که می خواهد به مردی دیگر دل دهد !

مرد، ذاتاً تا از طرف زن محبت نبیند، نمی تواند او را دوست داشته 
باشد، و زن نیز به طور فطری، تا دوست داشته نشود با محبت کردن 

بیگانه است !

روسپیگری   زن،  حاصل     بی وفایی    مرد      است     و   تا     زمانی  که   مرد،   بی وفاست 
زن نیزدر معرض روسپیگری قرار دارد که گاه ممکن است برای شوهر 

خویش باشد، و گاه برای غیر !

زن و م�ردی ک�ه در مقاب�ل یکدیگر، بج�ای ناز از صداق�ت، برای 
دس�تیابی به نیاز خود استفاده می کنند در حقیقت، همان کسانی 
هستند که قرآن از آنها چنین یاد می کند، ما زنان و مردان را برای 

آرامش یکدیگر آفریدیم !

آسانترین راهی که خداوند برای رستگاری یک زن در وجود او قرار 
داده است، پذیرش والیت مرد خویش است !
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زن و مردی که عاشق یکدیگر می شوند، به درد بی پایان دوست داشتن، 
مبتال خواهند شد !

محبت، پارسایی، و وفای در عشق، این است راز محبوبیت و معشوقیت 
زن و مرد در دل یکدیگر !

نادانترین زنان کسانی اند که می خواهند با خودآرایی دل مردان بیگانه 
را بربایند، براستی که چنین زنانی سرچشمه ی تنفر برای بزرگمردانند !

زِن کافر، ذاتاً میل به پرس�تیده شدن توس�ط مرد را دارد، که این 
نهایت کفر زن، و عدم تقبل والیت از سوی مرد خویش را به دنبال 

خواهد داشت !

اگ�ر زن و مردی به هم دل دهند و از هم بگریزند به راس�تی که یا به 
خوبی همدیگر را نمی شناسند و یا این که هر دو می دانند که به اشتباه 

دل داده اند و یا در نهایت این که دیوانگانند !

عشق مرد به زن، برای ارضای نیاز نیست، بلکه برای آشکار نمودن 
زیبایی درون خود، برای خود اس�ت، که م�ردان زیادی از این امر 

غافلند !

شاید بزرگترین خیانت در حق زنان این است که، فقط روسپیگری 
را به آنان نس�بت می دهند، در صورتی که مرد فاحشه کسی است 

که، از سلطه گری بر زن خویش، لذت می برد !

زنی که همواره می خواهد معشوق بماند     ، نه کسی عاشقش می  شود و 
نه می تواند عا شق کسی بشود و این  احمقا  نه ترین تفکر یک زن است 

که محصولش، چیزی جز حسرت و اسارت در خود نخواهد بود !
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مرد، تش�نه ی محبت است و زن مش�تاق دوست داشته شدن، که 
این،  نه تنها نیاز است بلکه یک امر فطری است !

زن،   تنها   موجودي است که خودش  هم نمي داند که چه مي خواهد !

زن برای این آفریده شدکه مرد بداند چقدر ضعیف است !

مردی که نتواند ش�هوت را در وجود خ�ود طالق دهد، نمی تواند با 
عشق، با هیچ زنی ازدواج کند !

زنی که با عقل در می آمیزد خطرناک ترین موجودی است که هیچگاه، 
نباید از آن ترسید !

ای زنان؟! ادعای عش�ق هیچ مردی را که از کمبود محبت به شما 
پناه می آورد را باور مکنید !

ای مردان؟!     همه ی   زنان     میزان     عشق      و    دوست داشتن    شما    را    به خودشان 
می دانند فقط می خواهند ادعای شما را به خودتان ثابت کنند !

زن و مردی که یکدیگر را به خاطر یکدیگر دوست می دارند نه تنها 
طالق، بلکه مرگ هم بین آنها جدایی نخواهد انداخت !

فریب بزرگ مردان به زنان در جامعه مدرن: شما را به خاطر خودتان 
دوست می داریم !

این زورگویی مرد است که باعث مکر زن می شو   د و اگر از حد بگذرد 
زن نی�ز مکارتر می گردد و مردان باید بدانند تاکنون هیچ  زوری بر 

هیچ مکری، پیروز نگشته است ! 
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زن، خ�ودش را در مرد می جوید و مرد خ�ودش را در زن، و هرگز 
هیچکدام به خود نمی رسند مگر این که از خود گذشته باشند !  

اگرچه طنازی، خصلتی زنانه است اما زنی که با حجاب و پرهیزگار 
است از هر ناز و عشوه ای به دور است که این اوج عفت و پارسایی 

یک زن است !

نتیجه ی کشمکش�ی که زن، با طن�ازی می خواهد مرد را بفریبد و 
مردی که وانمود می کند فریب خورده اس�ت به روسپی گری زن، و 

شهوت بارگی مرد، در پِی روسپی ها خواهد  انجامید ! 

بدبخت ترین مردان کسی است که، عشق به خالق خویش را در رفتار 
انکار می کند و به دنبال بر زبان جاری ساختن عشق، برای زنان است !

اکثر زنها تنها زمانی عشق را می فهمند که آن را ازدست داده باشند !

انس�ان های زیادی به همدیگر عشق می ورزند بدون آنکه چیزی به 
یکدیگر بگویند اما هر زنی خواهان شنیدن کلمه ی »دوستت دارم« 

از زبان مرد است !

ای زن، عشوه گری مکن، و ای مرد، نه فریب بخور و نه خود را به فریب 
خورد گی بزن، هان به صداقت پناه برید، مگر نه این اس�ت که هر که 

صادق تر، به خداوند نزدیکتر !

تباهی زن در عصر مدرن، به وسیله ی فکر خویش، عبارت است از: 
نبای�د مرد بفهمد که من به او نیازمندم تا همواره بر او مّنت بگذارم 
که این من بوده ام که نیازهایت را برآورده ام و هم از طرفی مخفیانه، 

نیازهای خود را برآورده سازم !
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زن کافر،  اگر بداند  در مقابل  مردی نادان قرار گرفته است ابتدا خود 
را نادان جلوه می دهد تا بعداً مرد را بفریبد !

انسانی که از نوع جنسیت خود ناراضی است ، نه زن است نه مرد، بلکه 
فروتر از این دوست، و  یا به عبارتی، اعترافی است بر برتری جنس مخالف 

خویش !

م�ردی که نتواند ش�هوت را در فکر خویش کنت�رل کند، مجبور به 
همراهی جسمش در پِی روسپی ها خواهد شد !

مرد، عاشِق هر چیزی در وجود زن باشد زن سعی می کند که آن را 
در خود بارزتر و قویتر سازد و چون زن آنچه که می شو   د یا هست، 
نیس�ت، بزودی هم م�رد، به نادانی خ�ود پی می برد و هم زن رس�وا 

می گردد !

زمانی که مدت فراِق زن و مرد زیاد شود، زن بیشتر از مرد در معرض 
خیانت است، چرا که زن، در پِی خدایی است و مرد   در    پِی   خود آیی ! 

بزرگترین اشتباه زنان در عشق این است که، نمی دانند ، شرط معشوق 
بودن، عاشق شدن است !

تا زمانی که مرد، بر ش�هوت خویش مسلط نگردد ادعای عشقش 
برای زن، دروغی بیش نخواهد بود !

زنی که از وصال فرار می کند و به فراق وصال، مدتهاست که به خود 
گفته است که من نه ظاهر نیکی دارم و نه باطن نیکی، پس نباید در 
رس�وایی خود بکوشم اما نمی داند که چیزی جز حسرت، پشیمانی، 

افسردگی و مرگ در خود، در انتظارش نیست ! 
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بزرگتری�ن قدرت یک مرد در پیش زن�ش، اعتماد به مرد، در قلب 
زن است !

زن، برزخی است که نه می تواند از خود بگذرد و نه می تواند خود را 
بدست آورد و همیشه بین این دو، در نوسان است !

نه زن با مرد برابر است و نه مرد با زن، و هر کدام سر در پِی این امر 
نهند به فروتری خود اعتراف نموده اند !

در نبرد بین زن و مرد، زن پیروز اس�ت، چرا که همیش�ه کسی که 
فکر می کند قویتر است شکست خواهد خورد !

احساس در زنان، حالت ارتجایی  دارد هر قدر خم شود دوباره به جای   
اولش باز می گردد،   در  صورتی که در مردان،   به   راحتی   می شکند !

زن مدرن امروزی،  زنی مرد وار است که با مردواری خویش می خواهد 
زنانگی اش را بدس�ت آورد در صورتی که به طور ناخودآگاه نه تنها 
آن را ازدس�ت می دهد بلک�ه به اس�ارت و خودباختگی نزدیک تر 

می شود ! 

هر قدر  که زن اجتماعی تر    می گردد زنانگی خود را یا بدست می آورد 
یا ازدست می دهد !

زن، عاشق فراق است و مرد عاشق وصال، اما نه فراقی برای ساختن 
خود در خود،که س�اختنی فراتر از خود در ذهن مرد، و نه وصالی 
برای ساختن او در خود و روح خدایی در خود، که ساختن موجودی 
در پِی ش�هوت، و  این داس�تان زن و مردی  اس�ت که  در  پِی  امیال 

خویش ،لباس عشق می پوشند !
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زنی که می خواهد مرد خویش را نبازد، بایدآگاهانه، خود را برای او ببازد !

موجودی که از زنها تأثیر نپذیرد یا حیوان است یا چیزی فراتر از انسان !

ای      زنان؟! اگر می خواهید  میزان وفاداری مرد خویش را نس�بت به خود 
بسنجید او را مجبور به ترک پدر و مادرش کنید اگر پیروز شدید بدانید که 

شکست خورده اید و به زودی مورد خیانت قرار خواهید گرفت ! 

زن و مردی که به واسطه ی عشق، پدر و مادر خود را فراموش می کنند 
به زودی تنفر از یکدیگر را به خاطر خواهند آورد !

اگر زنان خوش بین نبودند، شاید هیچگاه به مردان اعتماد نمی کردند 
ام�ا باید بدانند که این خوش    بینِی بعد از اعتماد اس�ت که مردان را 

دوست داشتنی تر می کند ! 

زن�ان، تا در مقابل مرداِن زورگ�و و احمق قرار نگیرند مکر خفته ی 
خود را بیدار نخواهند کرد، و اما داناترین و قویترین مردان کس�ی 
است که هیچگاه زنان را در تنگنای بی گریز قرار ندهد تا خود مورد 

این حربه واقع شود ! 

زِن مرد وار و مرِد زن وار، شبهِ انسان هایی هستند که پلیدی خویش 
را نه تنها برای انس�ان ها، بلکه ب�رای حیوانات نیز به معرض نمایش 
گذاشته اند، و نتیجه ی این نمایش چیزی جز، افتخار کردن حیوانات 

به خود نیست !

خودفریبی زن و مرد در عصر مدرن، برای دستیابی به یکدیگر،عبارت 
اس�ت از : م�رد، باید از پدر و مادرش بگ�ذرد و زن نیز باید با مرد به 

نمی دانم کجا بگریزد ! 
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ش�اید بزرگترین ایثار زن و مرد در حق یکدیگر، آینه نکردن خود 
برای دیگری، و آینه کردن دیگری برای خود باشد !

طنازی و ناز کشیدن    ،  کشمکش�ی اس�ت  که روز به روز زن و مرد را 
از آرامش        و      جاودانگی دور می سازد و هرچه در این راه جلوتر می روند 

به فرار از یکدیگر   نزدیکتر   خواهند     شد !

مردی که به اندازه ی کافی زنها را نشناسد، به راحتی به آنها خیانت 
خواهد کرد !

طنازی    زن          و          نازکش�ِی  مرد،        توافق ب�ر س�ر      دروغی اس�ت که هر        دو 
یکدیگر را می فریبند و می دانند که یکدیگر را فریفته اند، اما همواره 

با سکوت و ترس از رسوایی همدیگر، این راه را ادامه می دهند !

میزان عاش�قیت یک زن و مرد نسبت به یکدیگر، شاید نه دوست 
داش�تن اس�ت نه عش�ق ورزیدن، و نه خ�ود را فدا ک�ردن،  بلکه 

»صداقت« تنها معیار عشق آنها به یکدیگر است !

هر ان�دازه که زن از صفات نیکو  برخوردار باش�د از طنازی متنفرتر 
خواهد بود     و   به    میزانی که   با   صفت های پلید آمیخته می ش�و   د       با     ناز، 

آلوده خواهد شد !

زن، فقط   برای مرِد نادان است که   ناز می کند   تا دوست داشته شود 
در صورتی که می داند در برابر مردان دانا، باید صادق باشد تا مورد 

محبت قرار گیرد !

زن و مردی که به حقیقت، هردو عاشقند و  هر دو معشوق، هرقدرکه 
بیشتر یکدیگر را    می شناسند عاشق تر می شوند و معشوق تر،اما هر 
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اندازه که میزان ش�ناخت در آنهایی که به ظاهر یکی عاش�ق است و 
دیگری معش�وق، باالتر می رود به همان اندازه حس تنفر در بین آنها 

نیز بیشتر خواهد شد !

ضعیف ترین مردان کسی است که مورد بی مهری معشوق قرار گیرد 
و زنان را بد بداند !

تفاُهم بین زن و مرد یعنی، حرکت به سوی هدفی مشترک به وسیله ی 
دو راه مختلف ! 

گریه ی مرد پیش زن، به صداقت نزدیکتر است تا گریه ی زن پیش مرد !

تنها فرق زن و مرد از درک   » دوست داشتن   «      این است که مرد ابتدا 
در رفتار زن در جستجوی آن است و زن نیز در زبان مرد !

بدبختی زن، از آنجا آغاز می گردد که مرِد عاشِق خویش را می یابد اما 
به وصال تن در نمی دهد چرا که در برابر عش�ِق ناب عاشق، احساس 
ضعف می کند و به همین خاطر عمداً ، عشق را، رو به اضمحالل می برد تا 
آزاد گردد ،  اما  در همان حالی که آزاد می گردد، در می یابد که  اکنون، جبراً 

باید به مردانی دل دهد که شهوت  باره اند !

اگر بر پشت بام دنیا بنشینی و بزرگترین کمدی انسان ها را نظاره گر 
باش�ی نمایش از این قرار اس�ت : »    اکثر مردان، خود را برتر از زنان 
می دانند، و آنها را ضعیف می پندارند« ، »   اکثر  زنان، مردان را کودک 
م�ی پندارند، و همواره در رنج ان�د که چرا هرگز این  کودکان بزرگ 
نمی ش�وند« ) نمایش را که دیدی به آنها بخند، اما بدان که به خود 
خندی�ده ای و جز انس�ان دیوانه کس�ی به خود نمی خن�دد و چون 
دیوانگی خود را اثبات نموده ای شاید قابل هیچ سرزنشی مباشی ( ! 
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زندگی ... .
 

در پس هر راز، رازي دیگر نهفته، که این خود قسمتي از راز بزرگ 
زندگي است !

اساساً، زندگي در مدار سختیها به گردش در مي آید در صورتی که 
آرامش همیشگی، آن را از حرکت باز مي دارد !

آنچن�ان زندگی کن که هر انتظاری را که از دیگران داری، همان را 
برای آنها برآورده سازی !

بزرگترین مرگ برای مرگ، اندیشیدن به زندگی است !

بین مرگ و زندگی، پرده ای بیش نیس�ت که  تنها با چش�مان عقل، 
می توان آن را دریافت !

چگونگی زندگی تو، در ِگرو چگونه زنده بودن توست ! 

زندگي، نه این است که در مدار خود به گردش درآیي، بلکه بزرگترین 
زیستن، آن است که لحظه هاي پربار دیگران را به گردش در آوري !

زندگ�ي، با ام�رار معاش به چرخش در نمي آی�د بلکه گردش اصلي 
زندگي، باید در وجود تو باشد !

اصوالً زندگي به مانند چرخ دنّده اي است که فقط سختي هاي روزگار 
مي تواند با شیارهاي آن درگیر شود و آن را به حرکت درآورد وگرنه 

هیچ سطح صافی، قادر به حرکت نخواهد بود !
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زیبایی ... .
هر آنچه که وجود دارد زیباس�ت، و هر آنچه را که زش�ت است از 

وجود توست !

فقط کسی که زشتی ها را درک کرده باشد می تواند عمق زیبایی های 
پیرامون خویش را ادراک نماید !

در این جهان، تمام نازیبایي ها هم زیبا آفریده ش�ده اند و تنها این 
نگاه توست که چگونه به آنها مي نگري !

همه ی زیباییها در کف خاکند، پس باید قدري با خاک درآمیخت !

اگر چهره ات زش�ت مینماید همچو س�قراط باش، ت�ا تمام خلق در 
رسیدن به زیبایي افکارت، در لحظه شماري باشند !

ه�ر چیزي که وجود دارد زیباس�ت مي خواه�د، برندّ گي یک خار 
باشد یا بوي یک گل !

زیبای س�یرت، زیبایی صورت را به هم�راه دارد و به هر اندازه که 
یک انس�ان، زیبایی درونش بیشترمی  شو   د، چهره اش نیز دوست 

داشتنی تر می گردد !

زیبایی فکر، بزرگترین افتخاری است که همواره به آن افزوده می گردد 
در حالیکه زیبایی چهره، هر لحظه  از جالیش کاسته می شود !

انسان متعالی همواره در پِی زیبایی روح است، چرا که زیبایی جسم 
به بی وفایی محض مشهور است !
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سعادت ... .

شهوت ... .

هر چیزی که نابود می شود، زیبا نیست، اما چون تو را به جاویدترین 
زیبا هدایت می کند، زیباست ! 

در میان سنگهاي خشن، مي توان تصاویر زیبا را هم جستجو کرد !

سعادت به دست آوردني نیست، بلکه باید هوشیار باشیم که آن را 
از دست ندهیم !

سعادتمند کسي است که به دنبال سعادتمند شدن نمي گردد !

اندیش�ه ی همراه با سکوت، تنهایي، تمرکز،آرامش، لذت و شب، و 
ایمان به خدا، ابعاد وجودی انسان سعادتمندند !

 
تنها، کسي که با نیروي شهواني وجود خویش در نبرد است مي تواند 

خود را با آن متحد سازد !

شهوت اگرچه موجب لذت است اما  همواره موجب پیروزی نخواهد شد !

شهوت، شاید بزرگترین ضعف یک انسان است که می تواند او  را کامل کند !

شهوت شمشیری است دو لبه، هم قصاب است هم جراح ! 

انس�ان متعالی، با صبر به جنگ با شهوت می رود و لذت شکیبایی 
در برابر آن، از لذت درافتادن در آن، برایش فراتر است !

ش�هوت، سنگ لغزنده ای اس�ت در یک قدمی قله، که نه می توان 
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شیطان ... .

بر روی آن پا گذاشت و نه می توان بدون عبور ازآن به قله رسید !

اگرهمه ی شهوات از یک انسان گرفته شود از فرط عاقلی ابله می گردد !

هر ترفندی کوچکترین و بزرگترین دارد، اما ترفندهای ش�یطانی، 
همه بزرگترینند !

اگر شیطان وجود خویش را به سکوت واداری، صدای خدایی را در 
درون خود خواهی شنید !

انسان متعالی کسی است که همواره خود را از وسوسه های شیطانی 
دور نگه می دارد، نه کسی که به طور دائم با آنها در نبرد است !

پیروزی بر هر وسوس�ه ای از ش�یطان ، در هر انسان ، مساوی است با، 
زایندگی لطافت و پاکی، در روح او                   ! 

وسوسه هاي شیطاني دائمي است اما تأثیر آنها بر انسان، مي تواند 
مقطعي باشد و این راز بزرگ انسان بودن است !

شیطان، رام شده ای است که فکر می کند رام کننده ی انسان است !

انجام کار نیکی برای دیگران، که آنان را برده ی تو سازد و تو را نیز 
برده ی آنان، در حقیقت درس خداشناسی از زبان شیطان است !

به دنبال آرامش می گردی، اما با شیطان دوستی، عمرت را تباه کرده، 
باز هم با او دوستی، تو به کلی در پِی تعفن و گندابی، آیا تا به حال این 

را می دانستی؟ !  
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گاهي صفت ش�یطاني داش�تن، به مثابه نزدیک شدن به خداست 
چرا که ابلیس جز خداوند بر کسي دیگر سجده نکرد !

اگر شیطان، انسان را می فهمید، انسان، هیچگاه شیطان را نمی فهمید 
و این راز عداوت شیطان با انسان بود !

می دانی  که شکست می خوری ،  می دانی که دشمن توست ، و می دانی
 که دوزخ پاداش توست، اما به سویش می روی !

شیطان، به وسیله ی کوچکترین ضعفی که در وجود انسان رخ می دهد 
او    را به بزرگترین پرتگاهها سوق می دهد !

وقتی که انسان خود را از هر گونه پلیدی و رذالت دور نگه می دارد 
در برابر تمام وسوسه های شیطان، شکست ناپذیر خواهد شد !

شیطان، از ناداني بر آدم سجده نکرد، اما انسان   ، از ناداني بر شیطان، 
سجده مي کندکه این اوج شادي ابلیس، و نهایت پستي انسان است !

در شگفتم از انسانی که در مقابل خداوند به ستایش می ایستد، اما 
روزمرگی را در تجارت با شیطان به سر می برد ! 

 
انسان بی صبر را از شیطان رهایی نیست !

ای جوان! بقچه ای از صبر را، در پِس قلب خود انبوه کن، چرا که صبح 
نزدیک است !

صبر، زاینده ی خرد است و هرگونه فساد اخالقي را در انسان مي زداید     !
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صداقت ... .
هر قدر به صداقت نزدیکتر شوی، این آرامش است که در جستجوی 

تو خواهد آمد !

دروغگوترین مردم کس�ی اس�ت که همواره از صداقت با خویشتن 
صحبت می کند،  و خود از آن عاری است !

با خود صادق بودن، دوري از همه ی دورویي هاست !

با خدایت صادق باش، تا صداقتت در بین مردم آشکار گردد !

اگر همه ی دردهای انسان ها و روزگار بردوش تو باشد با صداقت در 
خویشتن، به سرعت می توانی به پرواز درآیی !

اگر با خود صادق باشی، قطعاً غرورخدایی درونت، بر غرور شیطانی 
وجودت، غلبه خواهد کرد  !

بدبخت ترین انسان ها کسی است که با خودش هم صداقت ندارد !

صداقت، بزرگترین قدرت یک انس�ان اس�ت که ب�ا آن می تواند با 
تمام دنیا بجنگد، و پیروز گردد !

به یقین که الفباي وجودي انسان، صداقت است ! 

کسی که با خود صادق است اگر به خود بنازد و خود را مورد افتخار قرار 
دهد نه تنها شایسته ی سرزنش نیست، بلکه بایسته ی ستایش است !
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عشق و دوست داشتن ... .

اوج اعتماد به نفس داشتن در انسان   ، در صداقت با خویشتن نهفته است !

بزرگترین معبدی که مذهب ندارد طبیعت است !

طبیعت، تنها معلمي است که روح و جسم یک انسان آگاه را همواره 
با هم تربیت مي کند !

کسي که شاگرد طبیعت است را، باید به عنوان استاد برگزید، چرا 
که تنها انسان های متعالی، شاگردان طبیعتند !

آسا نترین راه، برای از سطح روزمرگی فراتر رفتن، نگریستن آگاهانه  
به طبیعت است !

مطابق میل طبیعت رفتار کن تا هیچ پدیده ای به تو آسیب نرساند 
و اگر هم آسیبی باشد مطابق میل تو خواهد شد !

در مس�ابقه اي که بین معشوقها وجود دارد، عاشق، داور است، اما 
کسي که زیباتر است برنده نیست، بلکه کسي را که عاشق انتخاب 

مي کند، زیباتر است !

همدیگر را دوس�ت می داریم، بدون آنکه بدانی�م، و در غرور  خود 
می مانیم،  بدون آنکه آنچه را که در دل داریم بر زبان آوریم !

در  دایره ی  عش�ق،   موجودات   زیادي   در   گردش اند،    اما    در دایره ی 
دوست    داشتن،  تنها یک روح در گردش است و آن چیزي نیست 

جز، دو انسان !
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آن کس که تو را دوست می دارد، دلیلی است بر آنکه، تو او را دوست 
می داری !

در قمار عشق، عاشق بازنده است اما معشوق نیز خود را برنده نمی داند 
و این تنها قماری است که برد و باخت در آن معنایی ندارد !

عش�ق، واسطه ی بین عاشق و معش�وق است و حرف دل عاشق و 
معش�وق را برای یکدیگر می گوید، که گاهی ممکن است با سخن 

گفتن باشد، گاه با نگاه کردن، و گاه با سکوت !

در عشق، من، ما شد و ما، تو شد و تو، ما، شد، اما نه من و نه تو، نباید 
او شود،تا او، همواره با ما، باشد !

کسی که معشوق ندارد، معبود ندارد، و هرآنکس که بی معبود است، 
همواره در اضطراب، و رو به پوچی در استمرار است !

اگر معشوق، فراق را به وجود می آورد برای این است که عاشق را    از 
غیر،    برهاند تا از  هر بیگانه ای  پاک گردد و خود   در  آن آشیان کند !

اگر می خواهی از اثبات عش�ق خسته شوی، در این راه وارد مشو 
که به شیطان میرسی !

تا آنچه را که در دل داری رها نسازی، خدا را نمی  یابی، می خواهد 
محبوب باشد یا معشوق و یا غیر !

عاش�قی   ، که      در    برابر بالیای فرستاده شده     از      معشوق، دم به ِشکِوه 
باز می کند،    در     واقع انسانی  است    که فقط    می  خواهد     ادعای عاشقان 

را به نمایش بگذارد !
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گذر زمان، ممکن است از عشق بکاهد اما همواره به دوست داشتن 
می افزاید و این نهایت برتری دوست داشتن بر عشق است !

غیرت عشق، عقل است وعشق تا زمانی زیباست که غیرت دارد !

عاشق واقعی کسی است که همواره در جستجوی صفت های خدایی 
در درون خود است ! 

عش�ق واقعی، مجموعه لحظه های ش�ناخت عاش�ق و معشوق در 
اکنون است که برای آینده، در یک لحظه اتفاق می افتد ! 

عشق انسان به خدا، اثبات عشق خدا به انسان است ! 

انسان عاشق، تنها کسی است که در خواب هم بیدار است !

اثبات عش�ق، دوس�ت داشتن اس�ت اما دریغا که عاش�ق واقعی، 
هیچگاه نمی تواند عش�قش را ثابت کند، چرا که معش�وق فراتر از 

دوست داشته شدن است !

زمانی که عاش�ق از تمام امتحانهای معش�وق گذش�ت به امتحان 
معشوق می پردازد، اما با اولین امتحان از معشوق، تمام میزان ضعف

 خود را در می یابد !

عشق ،        حرارت زیرکانه اي است از طرف معشوق     ،که عاشق را مي گدازاند !

کس�انی که   در   حین    زندگی عاشق     یکدیگر می شوند در مقایسه با 
کسانی که در شروع  زندگی،  عاشق  همدیگر بوده اند اگرچه یک قدم 

عقب ترند، اما هم اکنون می توانند از آنها هزار قدم جلوتر روند !
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عاشق و معشوق، از راه دل بر همدیگر وارد می شوند، به همین خاطر 
است که همیشه نیازی نیست که در کنار یکدیگر باشند !

عاشق همواره به چیزی جز رضایت معشوق نمی اندیشد و معشوق 
نیز جز به خشنودی عاشق، در اندیشه نخواهد بود !

» من« به اضافه ی عاشق شدن ، مساوی است با   »   او« یعنی معشوق 
داشتن و بودن !

معشوق، فقط دل به کسی می دهد که دل به کسی ندهد !

رنج دائمی انسان که او را به مرگ و تباهی در خود می کشاند چیزی جز 
این نیست که نداند بر چه چیز عاشق گشته، وچگونه باید دوست بدارد !

انس�انی که به معشوق زمینی خود خیانت می کند، در واقع به خود 
خیانت کرده است، چرا که در تمام عمر خود را خواهد آُزرد !

معشوق، همواره عاشق را امتحان می کند تا به عاشق فهمانده شود 
تا آنچه  که ادعا دارد هست یا نیست !   

عاشق، از دل معشوق می روید، و این پیوند بنیادی تا آنجا می رسد 
که در همدیگر ذوب شوند، و یک تبدیل گردند !

تا  زمانی           که  معشوق  نباشد، عاشق،  وجود  خارجی  ندارد  پس  به سادگی
 خواهیم فهمید که معشوق،  خالق عاشق است !

عاشق باش، تا معشوق شوی، و در پِی معشوقی مباش تا معشوق بمانی، 
و این است راز رسیدن به عشق !  
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عاش�ق، اگر از همه ی امتحانهای معش�وق، » رد « شود به امتحان 
بعدی، مشتاق تر خواهد شد !

عش�ق ورزیدن، برای وصال، الفبای عشق است، اما نهایت عشق، 
دوست داشتن، حتی در فراق است !

راه رس�یدن به عشق، تقیه در عش�ق، در برابر غیر است که برای 
زنان شدیدتر و بایسته تر است ! 

عش�ق، تنها در قلب انس�ان نیس�ت، بلکه در تمام ذرات وجود او 
پراکنده شده است !

اگر دعوی عش�ق نمودی بگذار آرام و متواضعانه باشد، که اگر غیر 
از این باشد با یک امتحان از طرف معشوق، رسوا خواهی شد !

قانون اخالص در عشق، ابتال به امتحان شدن از طرف معشوق است 
که با گذر از هر امتحانی، به میزان عشِق عاشق، افزوده تر می گردد !

خطرناکترین و پست ترین مقاِم عشق زمینی، معشوق پرست شدن 
اس�ت  و ش�اید  این  بزرگترین ضعف و خطر یک عاش�ق باش�د که از 
معشوق،  معبود   می سازد   و     معشوق چون ظرفیت معبودشدن را ندارد 

با   آگاهی    از   ضعف   عاشق،  او        را  به   دریوزگی   خود  می کشاند*  !

تنها اس�ارتی که انس�ان را به خود مش�تاق می کند، عاشق شدن 
است، چرا که بوسیله ی زندانبانی بنام معشوق، در اسارت است !

معشوق اصلی، در درون توست، که گاه جز با معشوق بیرونی، قابل 
ادراک نخواهد بود !

*  کسانی که می خواهند بر تمایالت نفسانی خود ارزش نهند، عشق را بهترین راه، 
برای دستیابی به آن می دانند تا از  یک طرف هم به اهداف پلید خود برسند و از طرفی 

دیگر مورد مالمت دیگران قرار نگیرند  .
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در عش�ق واقعی، عاش�ق، به فنا میل می کند و معشوق به بقا، وتا 
عاشق برای بقای معشوق، خود را فنا نسازد، معشوق، فنای عاشق 

را به بقا تبدیل نخواهد کرد !

انسانی که می خواهد دوست داشته شود تا دوست بدارد، نمی تواند 
دعوی عشق کند  اگر هم ادعایی دارد    مدعِی تجارت در عشق است !

عاش�ق ناکام، یا به خدا می رسد یا به شیطان، اگر غیر از این باشد 
باید دانست که از ابتدا عاشقی در کار نبوده است ! 

زندگی، بهانه ی عش�ق است و عاشق و معش�وق، با این ترفند در 
کنار یکدیگر قرار می گیرند، تا بنام زندگی، مردم را بفریبند !

شاید تنها ضعف معشوق زمینی، این است که تا وقتی عاشق را از 
دست ندهد، عاشق نمی گردد !

اگر عاش�ق، از جفای دائمی معشوق بُگریزد، معشوق، چاره ای جز 
بازگش�ت به خویشتن ندارد تا از طریق خود، خدا را بشناسد و    به 

عاشق رجعت دوباره دهد !

عش�ق، شکارچی زبردستی است که در یک لحظه بر شکار خویش 
حمله می کند تا خود، برای هزاران لحظه صید شود !

انس�انی که نمی تواند دوست داش�تن دیگران را بر زبان جاری کند 
هنوز از منّیت خویش نگذشته است !

عاش�ق و معش�وق واقعی، کس�انی   اند که با اولین نگاه به یکدیگر، به 
آخرین شناخت از هم   پی خواهند برد ! 
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عش�ِق رؤیایی، تس�کینی اس�ت بر دردهای یک انس�ان عاش�ِق 
خود   باخته، که چیزی فراتر از آنچه که خود هست، می خواهد !

عشق، آزادی مطلق در وجود هر انسان است !

عشق، از ِخَرد می روید اما خردمندان را به حیرت وا می دارد !

دوس�ت داشتن، بزرگترین هنر هر انساني است که مي تواند درون 
خود را با آن آمیخته کند و تمام وجودش را با آن بیاراید !

وجود معشوق در جان عاشق، همواره بوده و خواهد بود و تنها این 
عاشق است که برای جستجوی معشوق، باید به خود مراجعه کند !

دوس�ت داش�تن، به مانند تنفس هر انساني اس�ت که به او حیات 
می دهد و حیات را نیز از او می گیرد !

تا زمانی که معشوق زمینی را رها نکنی، به معشوق زمینی نخواهی 
رسید و تا آن لحظه که در معشوق زمینی مانده ای، خدا را به عنوان 

معشوق، در نخواهی یافت !

اگرچ�ه در »کویر« آب و علفي نیس�ت اما در آن موجودات زیادي 
هستند که به هم عشق مي ورزند و همدیگر را دوست مي دارند !

عش�ق، از عمق وجود انسان مي جوش�د، اما دوست داشتن، خوِد 
وجوِد انسان است !

تمام موجودات، طعم عش�ق را چش�یده اند، اما فقط یکی از آنها، 
طعم دوست داشتن را فهمیده است !
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عشق، به مانند کودکي است که اگر به انسان بزرگي به نام دوست 
داشتن بپیوندد، حاصلش چیزي نیست جز یک انسان عاشق آگاه !

عشق، آغاز است و دوست داشتن پایان نیست و این دو را مقصدي 
است به نام ابتداي انسانّیت، و این ابتدا، همان »     انسان بودن « است !

عشق، ترکیبی است از جنس جسم و روح، اما دوست داشتن تمامًا 
از جنس روح است !

دوست داشتن، دیروز شکل گرفته اي است که در رگهاي امروز مي تپد و 
عطرهاي فردا را جاري خواهد ساخت  !

عشق و عقل، دو بذرند در خاک وجودی انسان، که اگر شکوفا گردند
هردو با هم یک محصول می دهند و آن دوست داشتن است !

عشِق لطیف، اگر در محفظه ی محکمي از عقل نگهداري شود همیشه 
شوق آفرین خواهد بود !

لذت های زیادی در این جهان وجود دارد و هر انسانی ذاتاً به دنبال 
باالتریِن لذتهاست اما انسان عاشق، بی نیاز از همه ی لذتهاست و         این 

بزرگترین رازی است که خود عاشق     هم از آن در حیرت است ! 

عش�ق واقعي، از جنس سرو است که فقط با بهار پیوند دارد و هیچ 
فصل دیگري با او در ارتباط نیست !

متعالی ترین مقاِم معش�وق بودن زمینی، زمانی است که خود را در 
مقابل عاشق، معبود می بیند و معبود بودن خود را، در اوج شجاعت 
فرو می ریزد تا عاشق را به سمت معشوق خدایی، رهنمون سازد !
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عشق، فقري است که از غنا سرشار است و غنایش، چیز جز فقر نیست !

عاشق واقعی،کسی است که دل به هیچ انسانی نمی دهد، بلکه تنها 
دِرقلبش را به روِی محبوب خود  باز می  گذارد ! 

عشق، قبل از انسان متولد شد و دوست داشتن بعد از آن، و فراموشي 
هرگز متولد نخواهد شد !

عشق، تنها نیرویی است که موجود خواب آلود را از خواب متنفر مي سازد !

عشق، فرمانروایي است که به آرامي انسان ها را به زنجیر مي کشد 
و هر کس در بند شد حاضر به رهایي خویش نخواهد بود !

در شگفتم     که چقدر ضعیف اند انسان هایي که در قبال دوست داشتن 
معشوقشان، در انتظار پاسخي مهرآمیزند چرا که بزرگترین دوست 
داشتنها، عشقي است که بتواند ما را به خداوند برساند و این بزرگترین 
پاداش از طرف معشوق است   که مي تواند براي عاشق به تصویر در آید !

دوست داشتن، از دو واژه ی “ عقل ” و “ عشق ” ترکیب یافته است، اما 
عشق، از ذات احساس است که گاه پیش مي رود، و گاه باز مي ایستد 
گاه منبع آرامش است، و گاه تخدیرکننده ی روح، به صورتي که به طور 
ناخودآگاه، همیشه خود را در جستجوي عقل باز مي یابد تا بتواند از 

آن فراتر رود  !

دوست داشتن، از نفسهاي انسان سرچشمه مي گیرد و انسان تا وقتي 
که نفس مي کشد محکوم به دوست داشتن است اما عشق، تا زمانی 
که خالص نگشته، دلهره اي است که گاه با آرامش در مي آمیزد و گاه با 
جنون، و سرچشمه اش چیزي نیست جز نوساِن یک وسوسه ی دائمي !
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عشق، مرگ و تولد اختیاري است که مرگ، قبل از تولد است !

همانگونه که آب از عمق زمین مي جوشد، عشق، دوست داشتن، و 
اندیشیدن نیز از ژرفای وجود انسان فوران مي کند !

آن چیزي که انسان را از تمام پلیدیها دور نگه مي دارد بدون شک، 
چیزي جز عشق نیست !

عشقي که از عقل سرچشمه مي گیرد، انسان را روئین تن و روئینه 
روح مي گرداند !

پاکي دل ،کوتاهترین راه رسیدن به عشق است !

عشق، تنها آتشي است که مي رویاند !

عشق تنها شاگرد عقل است که از استادش فراتر می رود !

عشق، یعني جهان، جهان یعني وطن، وطن یعني روح و تن !

عشق، فقري است که انسان هاي غني در جستجویش جان مي دهند !

هزاران عشق، با یک دوست داشتن، برابري نمي کند !

وقتي که روح به بردگي عشق ، تن در مي دهد ، براي جسم راه گریزي 
نخواهد بود !

تنها، کسی که به خاطر آرامش معشوق، از معشوق می گذرد، نمی تواند
 از عشق به معشوق بگذرد !
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عشق،   نیروي  مرموزي  است که  موذیانه در وجود انسان آشیان مي سازد !

اگر عشقی نباشد اراده ای در کار نخواهد بود !

دوست داشتن، حاصل ذوب شدن عقل در عشق است !

عشق، تنها راه گریز از عصر مدرن است !

هنگامی که عش�ق در وجود انسان طلوع می کند     ، نشانه ی غروب 
تمام پلیدی ها، در وجود اوست !

عاشق و معشوق، در پِی خبر از یکدیگر نیستند چرا که هردو یکی اند 
و هیچ کس خبر خود را از دیگری نمی گیرد !

خطرناکترین چیزي که باید از آن ترس�ید، عش�قي است که تغییر 
هویت داده است !

عشق، تنها باتالقي است که هر چه در آن فروتر روي به تولد نزدیکتر 
خواهي شد !

خداوند،  عشق   و   عقل  را هر دو  با  هم در وجود هر انسان  نهاده،  اما   حیرت 
آنجاست که فقط انسان عاقل عاشق می شود !

اگر چش�م، نگاه نبود، انس�ان، عاش�ق، باز هم در پي معشوق، خدا و 
انسان بود چرا که عشق، از حس نیست که از ادراک است ! 

عشق، آرامش    را     از    انسان مي گیرد    و  جز       آرامش     چیزی    به انسان نمي دهد 
اما آرامشي که مي دهد، بسیار فراتر از آرامشي است که مي گیرد ! 
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عشق، جذبه اي است در ا نسان ، که او را از تاریکي ها به سوي نور مي برد !

بزرگترین تفریح عقل، عشق است !

عشق، مالیخولیاي انسان عاقل است !

اگرانسان تنها یک وظیفه داشته باشد، شاید عاشق شدن است !

اگر مي خواهي کسي را فراموش کني با یک نگاه عاشق شو ! 

عشق، شروعي است که پایان ندارد !

بزرگترین و بیش�ترین یورِش وسوسه های شیطان بر انسان عاشق، 
لحظه ی فراق از معشوق است !

اولین لحظه ای که انسان از عشق پشیمان می شود، ابدی ترن    و آخرین 
زمانی است که از شیطان پر خواهد شد !

شرط عشق، عاشقي است و شرط معشوقي نیز عاشقي، و هر کس در راه 
عشق قدم گذارد نه تنها عاشق ، بلکه معشوق هم خواهد شد !

عشق، همواره به سوی زیبای در حرکت است و هرگز به آن نخواهد 
رس�ید،    در غیر این صورت، تغییر هویت می دهد و به جنون مبدل  

می گردد !

عاشق و معشوق، در یک لحظه، عاشق بر همدیگر مي شوند، و در هر 
لحظه که بر آنها می گذرد، هر کدام در عشق ورزی، از دیگری جلوتر 

می افتند !
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عش�ق تماماً پیروزي است و شکست در عشق، همچون مؤمِن کافر 
است که وجود خارجي ندارد !

عشِق بین دو انسان، هر دو را عاشق، و هر دو را معشوق مي سازد 
و تنها عش�ق بین خدا و انسان اس�ت که خداوند معشوق است و 

انسان عاشق !

عشق، فرزند عقل و فقر) نیاز(است !

انسانی که ُحب نفس دارد معشوق را برای خود می خواهد نه برای خود !

عشق، س�نگ های کوه را متالشی می کند،    و عقل از آنها پلی برای 
ارتباط می سازد !

عشق در انسان    ،       از َسِر نیازمندي   است     و   در   معشوق،  با بي نیازي 
برابر، پس اي نیاز، اي انسان، و اي عاشق، دریاب، بي نیاز مطلق را !

همانگون�ه که فرار از خویش�تن ناممکن اس�ت، امکان فراق، بین 
عاشق و معشوق واقعی نیز وجود ندارد !

هر انس�انی می داند با چه کس�ی و با چه مشخصاتی در آینده پیوند 
خواهد خورد،      اما  همواره        از خود فریبی      و       عشق رؤیایی لذت می برد !

در عشق انساني، کوچکترین حرکتي از معشوق به سوي عاشق، با حرکت 
بي وقفه ی عاشق همراه است اما در عشق خدایي که انسان عاشق است 
و خدا معش�وق، اولین قدم از عاش�ق به حرکتي فراتر از سرعت نور از 
معش�وق منجر مي گردد و این خالف عشق اس�ت؛ و این خالف عشق 

است؛ و این خالف عشق است؛ که نهایت عشق خدا به انسان است !
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فاجعه ای که جامعه ی مدرن، برای انسان ها به بار آورده است شاید در 
هیچ دوره ای از تاریخ به بار نیامده باشد و آن» قحطی عشق « است !

بهانه ی انسان گناهکار، برای نزدیک شدن به خداوند، عاشق شدن 
به عشق زمینی است !

براي انسان عاشق آگاه، لحظه هاي تنهایي و همدمي با هم برابرند !

راز عاش�ق و معشوق در این است که هر کدام، نه در محبت کردن 
کم می آورند و نه در محبت دیدن !

شگفتا از انسانی که در پِی کسی است که عاشقش شود و خود را در 
او فنا سازد، براستی که چنین عاشقی، شایسته ی معشوقی است !

انسانی که می خواهد عاشق ش�ود،       باید   فنا شود و هر کس عاشق 
شد، فنا  شد و تنها، کسی که در این راه فنا شد، بقا یافت !

انسانی که نتواند زیبایی عشق را درک کند در واقع، حیوانی است 
که به تقلید خصایص انسانی، بیمار شده است !

عشق، مبدل پلیدی، به نور و بینش است، که نیازمند چیزی نیست 
جز دلی پاک و دلی پاک و دلی پاک !

عش�ق، چرخ حرکت زندگی است و عقل فرمانی است که آن را به 
مقصد منتهی می کند !

تجربه کردن تجربه خطاست، در صورتی که تجربه ی عشق، صواب 
محض است !
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کار واال، براي انسان عاشق آگاه، مساوي است با، دوري از پلیدیها، 

و دستیابي به اوج زیباییها !

خود را برای دیگری دوست داشتن، کاری است انسانی، اما دیگری 
را به خاطر خودش دوست داشتن، بنیاد انسانّیت است !

انس�انی که به خالق خویش عشق ندارد، همواره در معرض خیانت  
به عشق زمینی خواهد بود !

عاشق شدن، مساوي است با نیازمند بودن، و جز انسان هاي بزرگ، 
کسي عاشق نمي شود !

میزان عش�ق دو انس�ان به یکدیگر را باید از اندازه ی عشق آنها به 
خداوند ارزیابی کرد !

عشق، آغاز روییدن نهال دوستی در وجود انسان است، اما دوست 
داشتن، محصول درخت عشق است !

اولین قدم به وادي انس�ان شدن، عاش�ق شدن است و براي انسان 
بودن، تنها راه، عاشق ماندن است !

عاشق شدن، به اختیار خود است و    معشوق شدن، به اختیار دیگری، 
و انسان آگاه کسی است که به اختیار، قدم در راه عشق می گذارد !

اگر از مرگ مي ترسي عاشق شو   ، و جز انسان بي باک، کسي عاشق نمي شود !

عاشق و معشوق همواره در یک مکان و زمان قرار دارند و کسی که 
از درک این شگفتی عاجز است در واقع از جنس این عالم است !
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عقل و خرد ... .

عشق، پلی است بین عاشق و معشوق ، که ساخته ی معشوق است !

دروغگو، شاید بتواند عاشق شود اما       عاشق، نمي تواند دروغ بگوید 
و این لذِت ضعف عشق است !

بزرگترین اثبات خداوند، انسان عاشق است !

وابستگي عاشق به معشوق، تنها ضعفي است که عاشق از آن لذت مي برد !

انس�انی که ادعای عشق می کند، براس�تی که خود را برای نبرد با 
خویشتن آماده ساخته است    !

هر پیامبری برای قومی فرستاده شد، اما عقل تنها پیامبری است 
که به تعداد انسان ها، برای آنها فرستاده شد !

هنگامي که هواهاي نفس�اني، عقل را به بردگي مي گیرند، انس�ان، 
حیوان دست آموزي است در دست اربابش !

ِخَرد، تنها چیزي است که تمام امیال را در انسان متعادل مي  سازد !

کسي که با زینت عقل، خود را آراسته نکند همواره از زشت شدن 
جسم، در نگراني به سر مي برد !

بزرگترین ثروت انسان، خرد اوست چرا که دانایي و ثروت، در خرد است !

انساني که از موهبت عقل برخوردار است و همواره از آن کمک مي گیرد 
هیچ کدام از پدیده هاي بیروني، او را آزرده خاطر، نخواهند کرد !
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* کلمه ی عواطف اگرچه به معناِی جمع عاطفه ها،مهربانی ها و محبت هاست اما در 
اینجا به معنای  احساسات و هر آنچه که انسان را دستخوش احساساتش می کند بکار 

برده شده است .

عواطف* ... .

انس�انی که از عقل پیروی می کند، اگر تمام زندگی اش دستخوش 
حوادث روزگار شده باشد، آزرده خاطر نخواهد شد !

وجود عقل و احساس در یک موجود، او را به انسان تبدیل می کند 
و عدم یکی از آنها، او را به شبِه انسان !

هر آنجا که خرد است از هواهاي نفساني عاري است !

توهین به هر انس�اني، حتي دشمن، از ضعف عقل است و حاصلش 
چیزي جز جمود فکري نیست !

فرق انسان و دیگر موجودات در داشتن عقل نیست، بلکه در استفاده 
از آن است !

عق�ل، تنها فرمانروایی اس�ت که بای�د به اجبار بر هم�ه ی غرایز 
حکمرانی کند،تا بتواند تمام آنها را تحت سلطه ی خویش درآورد !

عواطفی که حاضرند اگرچه بد هم باشند قویتر از عواطفی هستند 
که غایب اند یا در آینده به ظهور خواهند رسید !

ق�درت فرمانروای�ی بر عواطف، زمان�ی آغاز می گردد که انس�ان در 
جستجوی آنها  برآید !

انسانی که از عواطف تهی است، از حیوان سرشار است !

هیچ انس�انی نمی تواند خود را از عواطف عاری کند اما هر انس�انی 
قادر است که فقط عواطف نیک را در خود شکوفا سازد !
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غرور ... .

عواطف گوناگونی در ذات تمام انس�ان ها نهفته است که خود انسان 
مسئول پرورش هر کدام از آنهاست !

انس�ان، به میزانی که عواطف و امیال خود را می شناسد برآنها چیره 
می گرد د و به هراندازه که با آنها بیگانه است در تحت سلطه ی عواطف 

به سر می برد !

هیچ انسانی نمی تواند عواطف بد را از وجود خود از میان بردارد اما  
قادر است با آنها بجنگد و بر آنها چیره گردد ! 

انسانی که در برابر عواطف خویش، خود را شکست ناپذیر کرده است، 
همواره دوس�تان را حتی در س�خت ترین ش�رایط مورد محبت قرار 
می دهد و اگر از طرف آنها در بحرانی ترین لحظه ی زندگی خود مورد 
نامردی قرار گیرد، برآشفته نخواهد شد و در آزاد اندیشی ، نیک       مردی 

و آرامش به سر خواهد برد ! 

انسانی که عواطف خود را تحت لوای عقل رهبری می کند تمام اتفاقات 
و پدیده های بیرونی، او را آشفته خاطر نخواهند کرد !

  
انساني که نتواند دوستي براي خود برگزیند یا مغرور است یا ضعیف، 

یا هر دو ! 

غروري که از تواضع در وجود انسان پدیدار مي گردد، بسیار خطرناکتر 
از غروري است که از مغرور بودن، در درون او به وجود می آید !

غرور، بزرگترین خود فریبی است و انسانی که نمی تواند دیگران را 
بفریبد به خود روی می آورد و مغرور می گردد !
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غرور، بهترین راه پیوند انس�ان با ش�یطان اس�ت که در آِن واحد 
محصول می دهد !

در میان کسانی که از خویش متنفرند، مغروران، امتیاز نخست را 
کسب خواهند کرد !

سخت ترین زمانی که بر انسان مغرور می گذرد ، لحظاتی است که برای 
عاشق شدن سپری می کند !

زمانی که فضیلت های یک انسان به تاراج می رود و خود از آن بی خبر 
است، مغرور می گردد !

انسان مغرور، چون با خود بیگانه است دیگران را بیگانه تر مي یابد و 
به همین علت، همیشه در تنهایی به سر می برد !

انسان،     هر چقد ر  که  از صداقت    د  و رتر  می      شو    د ،    به  غر و ر  نزدیکترخو ا هد    شد !

غرور، ریسمانی است که هرکس به آن چنگ زد، در چاه ظلمت فرو رفت !

انسان مغرور، بهترین دوست شیطان است که هیچگاه به او خیانت 
نخواهد کرد !

انسان مغرور، ابتدا خود را فریب می دهد تا بتواند دیگران را بفریبد 
اما این پنداری بیش نیس�ت، چرا که دیگران از دیدی وسیع تر بر 

او احاطه دارند !

هر زمان که مغرور شدی بدان که همه ی دستاورد های انسانی خود 
را با شیطان مبادله نموده ای !
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غم و درد ... .
غم و درد، براي هر انس�ان، به میزاني که روح او را مس�خ نکند، و 
جسمش را رو به مضمحل شدن نبرد، به مانند باراني است در کویر، 

که خاکش از جنس انسان است !

انسان هایی که هیچگاه غم و درد نداشته اند، هیچ گاه طعم آرامش 
را هم نخواهند چشید !

غم، روح را صیقل داد و درد جسم را، و گوهري در صدف خاک به 
نام انسان پدید آمد !

غم، یکی ازراههایی اس�ت که انس�ان را به خداوند مي رساند پس 
بنگر که بزرگترین لذت، سود   جویی آگاهانه از غم است !

انس�انی که از درد نجات یافته اس�ت، حرفهای بس�یار نابی را برای 
انسان های بی درد خواهد داشت !

غم و درد، مادامی که جسم انساِن متعالی را نحیف تر می کند روح 
و روان او را نه تنها قویتر بلکه از امراض نیز عاری می سازد !

درد، انس�ان را به خود شناسی می رساند چه در جسم باشد چه در 
روح، اما باید آگاهانه با آن رفتار نمود !

انسان، با درد از خاک متولد می شو   د   و با درد، در خاک فرو می رود 
و باز با درد، از خاک س�ر بر می آورد و این است پایان هردردی در 

انسان، برای رهایی از درد، و زایش دردی دیگر !
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فرهنگ ... .

دردی که در فیزیک انسان پدیدار می گردد، بی شک متافیزیک او 
را نیز تحت تأثیر خود قرارخواهد داد !

کسي که براي شاد بودن، به ابزارهایي بیرون از خود پناه مي برد در 
حقیقت، گریزان از غم درون است نه به دنبال شادي های بیرون !

کس�ي که مي خواهد تمام عمر خویش را در شادي به سر بَرد باید 
ابتدا غم را بشناسد !

گاهي فریاد کشیدن از درد درون، با آرامش همراه است اما درشگفتم 
که انسان های بزرگ، هیچگاه فریاد نمي کشند !

هر قدر که انس�ان با عصر خویش در تعارض اس�ت به همان اندازه 
دردها و لّذاتش گسترده تر خواهند بود !

باغي که دس�ت پرورده ی انسان هاي بي درد است میوه اش، چیزي 
جز انسان هاي دردمند نخواهد بود !

 
فرهنگ یعنی، آهنِگ سفر کردن از همه ی دشمنی ها وکینه ها، یعنی به 

سوی نور در حرکت بودن، و در نهایت یعنی برا بری همه ی انسان ها !

فرهنگ، در خون همه ی انس�ان ها جاري اس�ت، اما دریغ که تنها 
تعداد اندکي از آنها از آن سود می برند !

هر انسانی، ادعای هر فضیلت نیکی را در خود دارد قطعاً از آن عاری 
است و    کسانی که خود را با فرهنگ می  نامند تمام تالششان این است 
که فقط می خواهند   بی  فرهنگی خود  را  از چشم  دیگران پنهان کنند !
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قلب ... .

جامعه اي که از فرهنگ سرشار است مي تواند از متفکر عاري باشد،  
چرا که کودکانش در دانشمندي به سر مي برند !

بد بخت  ترین انسان ها کسانی اند که با بی   دینی و بی   ایمانی، ادعای 
فرهنگ دارند در صورتی که فرهنگ   ، تماماً از آِن خداوند اس�ت و 

برای دستیابی به آن، باید به خدا نزدیکتر شد !

 
شستن قلب ازگناه، از سخت ترین کارهاست که شروعش، به راحتي 

امکانپذیر است !

قلب انسان ها بعد از مرگ هم باز نخواهد ایستاد، اما قلب هر حیوان 
زنده اي، همیشه در سکون است !

زندگي و مرگ در دستان قلب است و تنها یکي از آنها را مي تواند 
برگزیند و هر کدام را برگزید دیگري نابود خواهد شد !

فرق قلب و س�اعت، در این است که ساعت تنها زمان را مشخص 
مي کند اما قلب، زمان حیات را  !

قلب نه تنها به انسان حیات مي دهد بلکه حیات را نیز از او می گیرد ! 

حیات آدمي تا زماني است که وجودش را  در جامعه مي  توان احساس 
کرد نه زماني که قلبش از حرکت باز مي ایستد !

قلبي که طعم دوست داشتن را نچشیده است نمي تواند لذت آن را 
هم احساس کند ! 
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کودکی ... .

گل ... .

تپشهاي قلب، حیات را معنا مي کند و چرخش روزگار چگونگی حیات را !

 
تنها راه پاک ماندن از تمام پلیدی های روزگار، ساختن روح کودکانه 

در خود است !

آنچنان زندگي کن که به یاد کودکي ات در افسوس نباشي و اکنون 
برایت از کودکي فراتر باشد !

درش�گفتم از کودکی که تمام آرزویش بزرگ شدن است و از انسان 
بزرگ�ی که تنه�ا آرزویش، دوباره ک�ودک ش�دن !؟ نمی دانم  چرا ؟      
نمی دانم ! اما می دانم      در        بزرگی، کودک      بودن،     از      آن      دو،       هم فراتر،      و    هم  

لذت  بخش تر است ! 

 
یک گل مي تواند از لجن بروید و فضایي را معطر کند اما همواره باید 

از ریشه هاي آن در هراس بود !

زندگي هر گلي، از قرنها زندگي انسان ها طوالني تر است !

نیش   خار، برای کسی که از بوی گل مست شده  است  پدیده   ی نا مفهومی 
خواهد بود !

ُگل، هدیه ی خداوند  به انسان هاس�ت که م�ردان متعالی را، به یاد 
زنان می اندازد !

انس�ان های متعالی به مثابه گل هایند، که مکان و زمان به واسطه ی 
آنها ارزش مي یابد !
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لذت ... .

زن و گل ، دو هدیه ی خاِص خداوند به مردهاست  ،که مرد به واسطه ی 
هرکدام، دیگری را بدست خواهد آورد !

گل، ابتدا با نیش خار، انس�ان را زخم می زند و سپس با عطرش او را 
مست می سازد تا به راحتی بتواند وجود   او را جراحی کند !

تنها فرق گل ها و زنان، در این اس�ت که گل ها، توس�ط زمان خود 
پرپر می شوند و زنها، به وسیله ی زبان خود !

گل، هدیه ی خداوند به انسان هاس�ت، تا به وس�یله ی آن بتوانیم به 
دوست داشتن یکدیگر، اعتراف نماییم !

هر لحظه، بویي دارد و هر گل زماني، پس باید همیشه در بهار زندگي کرد !

ه�ر زمان ،       از چیزی که، از آن لذت نمی بری، نهایت لذت س�اختی،  
بدان که، از بند تن رها شده ای !

 
نگران دیروز و فردا نبودن، رهایی از تمام اضطرابهاست،که دستیابی 
به آرامش درامروز را در بر خواهد داشت و این خود سرچشمه ی لذت 

در وجود انسان است !

 انسانی که در اکنون، لذِت آرامش را دریافته است در واقع کسی است 
که قبالً طعم رنج را چشیده است !

اگ�ر مي خواهي باالترین ل�ذت را در وجود خویش احس�اس کني، 
هوشیار باش که گردش روزگار در دستان تو باشد، نه گردش تو، در 

دستان روزگار !
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هموار کردن راه، به مراتب، لذت بخش تر از، گام نهادن در راههای 
هموار است !

انساني که با دردها و لّذات آلوده شده است همواره در اسارت و بندگي 
نفس به س�ر مي برد و تا وقتي که در اسارت است لذات و دردها، او را 

مي آزارند !

انساني که همواره به دنبال لذتهاي دنیوي است اسم هیچ حیواني 
را نمي توان بر او الحاق کرد !

گاهي کمبود چیزي، موجب س�اخته شدن انس�ان مي شود و لذت 
انسان شدن، به مراتب، فراتر از داشتن آن چیز است !

براستی که  با یاري  کردن در راه  ماندگان،شوق رسیدن به اوج قله،  
لذت بخش تر از تنها رسیدن است !

لذتي که از همدردي با دیگران احساس می کنیم، عمیق تر از لذتي 
است که به تنهایي مي چشیم !

همه ی انسان ها، به دنبال لذت و آرامش اند اما دریغ که این تنها در 
ذهن آنهاست نه در روح و وجودشان !

بزرگتریِن لذتها، زماني به سراغ تو مي آیند که از همه جا درمانده شوي، 
اما از هیچ کس تنهاتر نباشی !

ترس از مرگ، زاینده ی لذتهاست و تا وقتي که صحبت از، از دست 
دادنهاست، از، به دست آورده ها، لذت خواهي برد، و این تنها ترسی 

است که انسان از آن لذت می برد !

www.takbook.com



سوی  ی هب 
ه ا ر

یش خو خت  شنا  
125

لطافت روح ... .

از هر چیزي که لذت مي بري ، حجابي است بر لذتي باالتر در وجود تو !

انساني که از وابستگي دیگران به خویش لذت مي برد به حقیقت، 
ابلیس بزرگي است در پوست انسان !

اي انس�ان! اگر مي خواهي ش�یطان تو را رها س�ازد به نافرماني او 
برخیز، و این چه نافرماني لذت بخشي است !

برای رسیدن به همه ی لذتها  ،  بایداز همه ی لذتها برید !

 
در  مقابل خواهش هاي نفساني، سنگدل بودن   ، بزرگترین لطافت روح است !

لطافت روح، چون چشمه ای است که کلمات زالل از آن می روید و بر 
زبان جاري مي شود !

انسانی که از لطافت روح برخوردار است سرسخت ترین کسی است 
که در برابر ظالمان و نامردان، سکوت نمی کند  !

لطافت روح، همچون آبی ش�فاف و زالل اس�ت ک�ه با افتادن یک 
قطره ناپاکی در آن، امواج منفی را تا عمق وجود انسان می کشاند !

یک فکر بیهوده، در ذهِن انس�انی که از لطافت روح برخوردار اس�ت 
همچون ضربه ای است که یک نادان، با انجام عملی ناشایست، بر خود 

وارد می سازد ! 

کس�ي که خریدار پلیدي هاي روزگار ش�د، از لطافت روح بي بهره 
خواهد ماند !
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ء

مبدأ و مقصد ... .

محبت ... .

 
انس�ان،       تنها موجودی است که      می داند مقصدش، از مبدأ به سوی 

مبدأ است !

مقصد نهایي، نه آغاز است نه پایان، بلکه در نیمه ی راه است !

بهترین مبدأ و مقصد، خود انس�ان اس�ت، ازخود سفر کردن، و به 
خود رسیدن !

نزدیکترین مقصد براي انسان، خود اوست و از آن نزدیکتر خداست        !

از خود سفر کن، و به خویشتن بازآ، چرا که مقصدت بس راه دوري 
است که دراین نزدیکی و پیش روي توست !

اصوالً و یقیناً هدف هر انس�ان، از مبدأیي آغاز مي شود که نسبت 
به آن مطلقاً آگاه نیس�ت و با حرکت به سوي آن است که با تمامي 

راهها، از مبدأ تا مقصد آشنا می گردد !
 
  

محبت، تنها کمبودی است که انسان هیچگاه نسبت به آن، احساس 
غنی بودن  نمی کند !

هر انسانی که برای محبت کردن، انتظار محبت دیدن دارد، همواره 
در معرض ناکامی قرار دارد !

محبت، سرچشمه ی   آرامش است چه از طرف ما برای دیگران باشد 
چه از طرف دیگران برای ما   !

ء
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انسانی که خداشناس است، محبت کردن و عشق ورزیدن را، بدون 
پاداش، به دیگران ارزانی می دارد !

انس�ان آزاد کسی اس�ت که با محبت، به جنگ انسان های نامرد و 
پست فطرت می رود !

انسانی که در برابر محبت دوست، کینه می ورزد، با هر محبتی، در 
فکر انتقامی شدیدتر خواهد بود ! 

کسی که هنوز محبت به دیگران را نیاموخته است به راستی که نه 
انسان است نه حیوان !

هر محبتی که در راستای محبت خداوند نباشد، قطعاً فریِب بزرگی 
است از طرف شیطان، که نه تنها انسان را از خدا دور می کند بلکه 

او را به گمراهی، نزدیکتر می کند !

انسانی که به دیگران محبت می کند و آنان را دوست می دارد، حق 
ندارد به خود ظلم کند و یا خود را بیازارد !

انس�انی که با خداوند دوست اس�ت  ، نه کینه می ورزد و نه حسادت، 
ن�ه مغرور   می گردد و     نه در پی انتقام اس�ت ، و فقط در برابر همه ی این 

حقارت ها، محبت کردن     را   آموخته است !

هرآنکس که نمی تواند به دیگران محبت کند، با گذر زمان، نه تنها با 
محبت بیگانه می گردد، بلکه اگر حتی از طرف دوست واقعی خود، مورد 
محبت قرار گیرد ، آن را    دسیسه ای می پندارد، و از آن به عنوان ضعف 

دوست یاد می کند !
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مرگ ... . 
خورشید   مرگ طلوع خواهد کرد    پس      بگذار        غروبي آفتاب گونه د اشته 

باشي،          چرا      که تنها این غروب است که    طلوعي تازه را مي آفریند !

بیچاره انسان ، گرفتار در دوراهي مرگ و زندگي، و در غفلت از آفریدن 
راه سوم !

مرگ، تالشی است برای زندگی کردن، و زندگی کردن، بهترین راه 
است به سوی مرگ !

اگ�ر قب�ول کنیم که بعد از م�رگ، حتی نزدیکتریِن کس�ان هم ما را 
فراموش می کنند         و       این را، امری طبیعی بدانیم دیگر از مرگ نخواهیم 

ترسید، چرا که ترس ما بیشتر از فراموشی است تا مرگ ! 

تا زمانی که زنده ای گناه می کنی، آیا دوست داری گناه نکنی ؟! هیچ 
کس حاضر به گناه و مرگ نیست !

 همه ی تالش ما همواره برای جاودانگی و فرار از مرگ است اما می دانیم 
که هم  فراموش می شویم  و هم به مرگ نزدیک؛ آیا بهترین راه جاودانگی 

و فرار از مرگ، خوِد مرگ نیست !

تو برای مرگ س�اخته ش�ده ای، و مرگ نیز برای تو، پس دانا کسی 
است که برای چیزی که ساخته شده زندگی کند !

اگر زندگان را مانند مردگان دوست می داشتیم قطعاً به آرامش ابدی 
می رسیدیم، چرا که به طور ناخودآگاه  همیشه خوبی های آنان را به 

خاطر می آوریم !
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بین مرگ و زندگی، پرده ای بیش نیس�ت که تنها با چش�مان عقل 
قابل رؤیت است !

بزرگترین مرگ برای مرگ، اندیشیدن به زندگی است !

انس�ان حتي اگر به استقبال مرگ هم برود با آمدن آن، در هراس 
خواهد افتاد !

اي انسان  ! به یقین مي داني که مي میري اما دریغ، که هیچگاه گمان 
نمی کنی  که مي میري !

از خوبی مرگ همین بس، که به عالمی فراتر، قدم می گذاری !

اگر به سکوت مردگان گوش فرا دهیم هرگز نخواهیم ُمرد و صدای 
جاودانگی را در وجود خویش خواهیم شنید !

گریز از مرگ، به مانند راهي اس�ت که از هر طرف به پرتگاهي منتهي 
است، پس در هر راهي قدم بگذاري، یک قدم به مرگ نزدیکتر شده اي !

قبل از این که گورس�تان هس�تی به تو بخندد، از نیستی برون آ، و در 
وجود خود قدم زن، و بخند، و َمَهراس که خنده ات را پایانی در بر باشد !

مرگ، »دروغ« بزرگی است که برای انسان های »ضعیف« به حقیقت 
می پیوندد !

آیا به مرگ اندیشیده ای، آیا شبی را در گور خوابیده ای، هاها ! چه اتاق 
پهناور و روشنی است برای زنده ای زنده یا مرده ای زنده، وچه سرد و 

بی روح و تاریک است برای زنده ای مرده یا مرده ای مرده !
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انسان از نابودي زندگي نمي ترسد چرا که فقط از نابودي زنده ماندن 
مي ترسد و به اشتباه زنده ماندن را زندگي نام نهاده است !

شاید،تنها  گریه اي که در پس آن خنده است، مرگ است !

اگر زندگي با مرگ آشتي کند مرگ، زندگي را شروع خواهد کرد !

هیچ کس نمی تواند بگویدکه قطعاً مرگ پایان زندگی است چرا که 
شاید ابتدای آن باشد !

زندگي، رنج   به  همراه   دارد      اما   شاید   مرگ، شروع      همه ی آسایش ها     باشد !

ما همانیم در یاد مرگ، ُرستن از درد و ندامت درون ! 

مرگ، اصوالً محصول تمام بي حرکتیها و رکودها و بي تعهدی هایي 
است که هر انساني نسبت به جامعه، محیط و کشور و یا حتي تمام 

دنیا، احساس مي کند !

اگر کسی جرعه ای زهر بنوشد و طعم مرگ را بچشد همواره از تکرار 
آن در ه�راس خواهد بود، اما اگر کس�ی امروز دی�روزش، را و فردا 
امروزش را تکرار کند و ترس�ی    از آن نداشته باشد، این مهلک ترین 
سمی است که یک انسان می تواند بنوشد و بمیرد و نداند سالهاست 

که مرده است !

تم�ام  عرفا و فالس�فه ، با وج�ود  متعالی بودن روح ِ بزرگش�ان ، تنها 
توانسته اند که   پنداری از مرگ را برای دیگر   انسان ها تعریف کنند    اما    روِح 
یک کودک نادان بعد از مرگ، قادر به تعریِف حقیقت مطلق، درباره ی 

مرگ است      !
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منّیت ... .

نمي دانم ترس از نیستي، انسان ها را مي ترساند،یا یأس از زندگي نکبت بار !

مرگ، ارث نامیرایی است که برای هر انسان، زنده است ! 

شاید     تنها             چیزي   که      نمي گذارد        انسا ن         به     مرگ         بیندیشد     ،     خود         مرگ        است !

 
منّیت، خطرناکترین دشمن پیروزي، و دوست شکست است !

به میزانی که هر انس�ان، غرور منّیت را در وجود خویش می ُکشد، 
غرور انسانّیتش، روز به روز، زنده تر خواهد شد !

م�ن، چیزی جز گفتن تو نمی خواهد و گفتن فقط تو به من، هر بار 
او را قویتر به زعم خویش، و ضعیفتر به پندار    دیگران می سازد !

من،  زمانی متعالی می گردد که تماماً خود را از او بداند، آنگاه اینگونه 
منی است که جز از برای او، من را من، نمی داند !

تا زمانی که من، تس�لیم روح متعالی من، نگ�ردد، جوالنگاه او، مِن 
ابلیسی من، در درون من خواهد بود !

من، خوِد شیطان است و این او بود که بر انسان سجده نکرد چرا که 
من، همواره خود را بر اوج می بیند، در حالی که به مخلوقیت خویش 

فراموش گشته، و این است که من، خوِد شیطان است ! 

میزان ترسی که از گفتن کلمه ی »من« در وجود انسان متعالی ایجاد 
می گردد بسیار بیشتر  از هراسی است که به واسطه ی خطرناکترین 

و سمي ترین مارهاي جهان، در درون او بوجود می آید !
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نژاد ... .

کس�ی که هنوز نتوانس�ته، منّیت را از وجود خود دور سازد، تمام 
عباداتش، جز خود  فریبی نخواهد بود !

هی من ! آیا می دانی تا زمانی که تو را خوار نساخته ام من هم خوارم !

تا زمانی که من، من اس�ت، گفتن تو هم من است، اما آن زمان که 
من،  همه، تو شد، آنگاه گفتن من هم، برای تو بودن است !

»من« را به فراموشي سپردن، ابتدای خودشناسي است !

»منّیت«همواره انسان را از اوج قله ها به اعماق لجن ها فرو می کشاند 
و تنها در یک مورد است که انسان را از لجن به فراتر از قله ها رهنمون 
خواهد س�اخت و آن چیزی نیست جز » من هرگز شکست نخواهم 

خورد و من به زودی به یک انسان تبدیل خواهم شد      « !

 
هم نژاد هر انس�اني هم درد اوست خواه سفیدپوست باشد یا سیاه 
پوست، مسیحي باش�د و یا یهودي، چرا که این درد مشترک افراد 

است که آنها را به عنوان یک نژاد به جامعه معرفي مي کند !

دوستان، همواره از یک نژادند و هم نژادان نیز از یک درد، پس بگذار 
نژاد و درد تو، در خون همه ی انسان ها جاري باشد !

تا زمانی که از نژاد پرستی خویش لذت می بری، تمامی فکر و اندیشه 
و استعدادهای درون خویش را توسط خود استحمار نموده ای ! 

 
احمق ترین انسان ها نژاد پرستان اند، چرا که قتل و کشتار از غیر نژاد 

خود را افتخار و  پیروزی می دانند !
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نژادپرس�تی با غرور ارتباط مس�تقیمی دارد  ، و مغروران همگی از 
دسته ی شیطانند ! 

اي انسان    ! از نژاد زمان باش، نه مي ایستد و نه تکرار مي شود و دائم 
در حال متولد شدن است !

عشق به نژاد، عقل انسان را عقیم و نزاد می کند !

نژاد اصیل هر انساني، از خداوند سرچشمه می گیرد ، و    به   میزاني 
که خدا را در قلب خویش احس�اس می کند، مي تواند نژاد خود را 

تعریف کند !

عقیمان واقعی،  نژاد پرستانند !

کسی که به نژاد خویش افتخار می کند، و یا از آن احساس ننگ دارد، 
در واقع انسان ضعیفی است که تقدیرش در دست گذشته ی اوست 

نه در گرِو اکنون و آینده ی خویش !

احمق ترین انس�ان ها کس�انی اند که همواره در پ�ِی طوایف و نژاد 
پرستی،  گوهر وجودی خود را از دست داده اند !

هیچ کس، هیچ دلیلی برای دفاع از نژاد خود ندارد، و انسانی که از نژاد 
خویش دفاع می کند همچون حیوان دّرنده ای است که هیچگاه، نباید 

با او همنشین شد !

هر قدر که از خدا دور می شوی، بدان که احساس نابودی و نیستی در 
تو قویتر می گردد و اینجاست که برای رهایی از این مهلکه، به نژاد و 

ریشه و اصالت های تحمیلی پناه می بری !
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نَْفس ... .
اگر می خواهی سنگدل و مغرور یا شیطان پرست شوی، نژادپرست شو !

  
نفس انسان  ، همواره در تردید و دو راهي است و هر راهي را رفت از دیگري 

دور افتاد   ، با این وجود، خود انسان آگاه است که، رستگار است یا گمراه !

زنداني کردن نفس، بزرگترین آزادي است !

عبودیت، محصول معرفت نفس است !

تا زمانی که نفس در بند است، انسان آزاد است، اما لحظه ای که نفس 
آزاد می گردد، انسان در بند   به  سر می برد !

نفس را مرکب کن، و مگذار مرکبش شوي !

نفس همچو جواني، اسب سرکشي است  که به آساني رام نخواهد شد !

انسانی که در بنِد نفس قرار دارد، عبادتش، خودفریبی در نزد خداست ! 

آنچنان باش که اگرنَْفست را تصویر کنند، متوحش نشوی !

سالمت نَْفس، سالمت ایمان است، و ایمان، پایه ی تقوا، پس بنگر که 
مریضی نفس،تباهی ایمان و تقوای توست !

معرفت نَْفس، در معرفت نفی آن نهفته است ! 

یورش های بی وقفه ی نَْفس بر روح انسان، همچون کشیدن نََفس در 
جسم اوست ! 
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نگاه ... .
فریادي که از نگاه سرچش�مه مي گیرد طنی�ن افکن تر از، فریادي 

است که از صدا برمي خیزد !

بزرگترین فریاد، نگاه سکوت بار است در صورتی که هیچ فریادي، 
سکوتي را تداعي نمي کند !

از یک نگاه، می توان کتابهای زیادی نوشت، در صورتی که کتابهای 
زیادی را می شود در یک جمله خالصه کرد، و آن یک جمله را با یک 

نگاه، پاسخ داد !

نگاه، از ِسّر درون خبر مي دهد و آن را به طور ناخودآگاه،   در رفتارآشکار 
مي کند، پس اي انسان، آگاه باش که نگاه        تو، محصول درون توست !

هر نگاهي، نیازمند درکي عمیق اس�ت، و هر درک عمیقي، نیازمند 
قلبي آگاه، و هر قلب آگاهي، نیازمند تهي شدن از هر پلیدي، و این 
همه را منتهي به هدفي نیست، مگر به دنیاي درون خود نگریستن !

 
نگاه تو زیباست، واین نگاه غیر تو در تو توسط تو ست که نازیباست !

بی عفتی نگاه، تیرگی و نابودی دل را به همراه دارد، و تا زمانی که 
دل تیره است، چشم نیز بی عفت است !

بی حیایی دل، محصول بی حیایی نگاه است، و دل انسان بی حیا، در 
واقع دل بی حی است !

نگاه، سخن راز آلودی است که جز عاشق و معشوق، همه از آن بی خبرند !

www.takbook.com



حق
یط

ع
س
ق

نگاه دل، بّرنده تر از نگاه چش�م اس�ت، و با وجود کیلومترها فاصله، 
آنچه را که می خواهد، می بیند !

بر دل خویش نگاه کن، تا ببینی چه کسی را دوست می داری، و چه 
کسی را می شناسی، و بر چه چیز و چه کسی دل بسته ای، آری نگاه 

کن، این است بزرگترین و باالترین نگاه تو !

اگر به دنبال خودشناسی نمی گردی، بدان که به دنبال گم کردن 
نیمه ی گمشده ی خود می گردی !

مضحک ترین کمدي جهان، به دنبال نیمه ی خود گشتن، در بیرون 
از خود است !

کسي که نیمه ی گمشده ی توست، در حقیقت خود توست !

انسانی که به دنبال نیمه ی گمش�ده ی خود است در واقع، به دنبال 
کس�ی اس�ت   که از دلش نگهبانی کند تا دیگر هیچگاه، به هیچ جا  

نُگریزد ! 

آرامش همیشگی تو همراه با نیمه ی گمشده ی توست،آن را بیاب !
 

تا زمانی که خود را گم نکنی، نیمه گمشده ات را پیدا نخواهی کرد !

نیمه ی گمش�ده ی تو آن است که در کنارش به آرامش می رسی، اما 
همواره در کنارش هس�تی و از آرامش خبری نیس�ت، چرا که هنوز 

خود را کنار نزده ای !

نیمه ی گمشده انسان ... .

.نگاه
.نیمهی
گمشدهی
انسان
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نیمه ی گمش�ده ی تو پاک است و از ناپاکی می گریزد، پس بیندیش 
که چرا از تو می گریزد !

معش�وق زمینی، بهترین کس�ی اس�ت که می تواند تو را به نیمه ی 
گمشده ات پیوند دهد !

از خود بگذر تا از نیمه ی گمشده ات سر برآوری !

تا نیمه ی خود را نیابی، تو را ازاضطراب و ناآرامی، رهایی نیست ! 

نیمه ی گمشده ی انس�ان، در زندانی که از همه ی جهان گسترده تر 
است محبوس است، وکلیدش چیزی نیست جز، شناختن خویشتن !

کسي که خود را یافت نیمه ی خود را یافت و کسي که خود را نیافت 
نیمه ی خود را گم کرد !

زمانی که خودآگاه، خود را گم کردی، بدان که ناخودآگاه گمشده ی 
خود را پیدا کرده ای !

هیچ کودکی به دنبال گمشده ی خویش نیست چرا که خود پیداست !

گمشده ی تو پیداست، این تویی که ُگمی !

آرام آرام، آگاه آگاه، پیش رو، و جز به پیدا کردن نیمه ی گمشده ات 
راضی مشو، چرا که این نیمه، تنها معجزه ی توست !

قسمت اعظم پیدا کردن نیمه ی گمشده ی حقیقی تو، در گرو پیدا 
کردن نیمه ی مجازی توست !
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.هدف
.یأسوامید

رسیدن به هدف، زماني آغاز مي شود که به آن فکر مي کني نه زماني 
که آن را با وجود خویش احساس مي کني و یا در آن گام مي گذاري !

برای رسیدن به هر هدف نیک، خدا کافیست !

هدف به هدف رسیدن نیست، بلکه در راه آن شناور شدن است !

کسي که به دنبال هدفي مشخص است، هیچ گاه زمان، او را فرسوده 
نخواهد کرد، چرا که این زمان است که پیر مي شود تا او را به هدفش 

برساند !

انسان بی هدف  ، همچو حیوانی است که سرنوشت زندگی اش به دست 
انسان های باهدف است !

شاید مسیري که براي هر انساني هموار شده است تا او را به هدف 
برساند، مسیري نادرس�ت باشد، چرا که هدف نهایي آنجاست که 
برای رسیدن به آن، در هر قدمي که برمي داري، هزار پرتگاه تعبیه 

شده است !

انسانی که زندگی اش، بدون هدف است، در واقع حیوان برتری است 
که فکر می کند انسان است !

ب�رای هدف برخیز، برای هدف زندگی ک�ن، برای هدف بخند، برای 
هدف سخن بگو ، برای هدف »با هیچ کس سخن مگو«، و برای هدف 
از هیچ چیز مترس و مهراس،چرا که همه ی سدها در برابر هدف تو 

فرو خواهند ریخت،»و خدا انسان را برای یک هدف آفرید« ! 

هدف ... .
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یأس و امید، بازدارنده و محرک انس�ان های ضعیف اند، در صورتی 
که انسان های بزرگ، برای صعود از این دو عاری اند !

یأس، شکس�ت محض است، که اگر در روح یک انسان رخنه کند، 
نابودی اش حتمی است !

از هر چیز و هر کسی که مأیوس شدی، بدان که به غایت آن در خود 
رسیده ای !

انسان نیک اندیش کسی اس�ت که بدون یأس و امید، به سوی هدف        
رهسپار است !

انسان آزاد     و     نیک  اندیش کسی است که  ، یأس        و      امید   در پیشش مسا وی اند !

رستگاری تو آنجاست که در نهایت نومیدی از همه ی انسان ها قرار گیری !

امید، تنها  انگیزه ای است که به تدریج انسان ها را قوت می بخشد، اما
انسان قویتر ،کسی است که نیک اندیشی  را، به جای امید برمی گزیند !

انسانی که وجود خود را در برابر یأس روئینه می کند همواره در امید 
محض به سر می برد ! 

*   هر قدر که روح انسان ضعیف باشد، این دو صفت در او قویتر می گردند، و به میزانی که 
به خداوند نزدیکتر می شود این صفتها در او بی اثر می شوند تا آنجا که جز خدا نمی بیند 
و جز خدا نمی اندیشد،چنانچه اگر یأس را به مثابه کفر، و امید را به ایمان نسبت دهیم 

می بینیم که مصداق آن در مثنوی معنوی این چنین است :
کفر و ایمان نیست آنجای که اوست        زآنکه او مغزست، وین دو رنگ و              پوست
کفر و ایمان هردو خود دربان اوست        کوست مغز  و کفر  و دین ، او را دو پوست

یأس و امید * ... .
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یأس، قویترین نیروی اس�ت که به س�رعت، بزرگتری�ن فرمانروایاِن 
وابسته به امید را، به زانو درمی آورد !

با امید به جنگ یأس برو، اما بیندیش که همواره امیدی نیست و برای 
پیوند با هدف، باید خود را از این دو  وارهاند !

یأس، شکست وپیروزی در همه ی دورانهاست !

به میزانی که به خداوند نزدیکترشده ای، بدان که از زنجیر یأس و امید 
رها شده ای ! 

کسی که از رسیدن به آرزوهای دنیایی مأیوس می گردد، نه تنها روح 
او  بلکه جسمش نیز بیمار می گردد !

امید و یأس انسان را هم به خدا می رساند و هم به شیطان، اگر از خدا 
مأیوس شدی، بدان که به شیطان امیدوار شده ای و به او رسیده ای، و 
اگر به خدا امید داری بدان که شیطان از تو نومید و مأیوس شده است !

دوزخیان همه مأیوسند، و همه ی کسانی که با داشتن خدا ،مأیوسند، 
دوزخی اند !

ة ااِلّ بِاهللِ الَْعلِیَّ الَْعِظیمْْ  «         » اَلَحْوَل َو اَل قُوَّ
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» امام علی )ع( «

.    خدا را فرش��ته ای است که هر روز بانگ برمی دارد: بزايید برای مردن، و 
فراهم کنید برای نابود گشتن، و بسازيد برای ويران شدن  ! 1    

.    از خدايی بترسید که اگر گفتید می شنود و اگر در دل نهفتید می داند و بر 
مرگی پیشی گیريد که اگر از آن گريختید به شما می رسد و اگر ايستاديد 

شما را می گیرد و اگر فراموشش کرديد شما را به ياد می آورد ! 2

.        و ب��ه فرزند خود  امام حس��ن )ع( فرمود : چه��ار چیز از من بیاد آر، 
و چه��ار ديگر به خاطر س��پار، که چند که ب��دان کار کنی از کرده ی 
خ��ود زيان نب��ری : گرانمايه ترين بی نیازی ِخَرد اس��ت، و بزرگترين 
درويش��ی بی خردی است، و ترسناکترين تنهايی خود پسندی است، و 
گرامی ترين حسب)شرافت( خوی نیکوست، پسرکم ! از دوستی نادان 
بپرهیز، چه او خواهد تو را س��ود رس��اند لیکن دچار زيانت گرداند؛ و 
از دوس��تی بخیل بپرهیز، چه او آنچه را س��خت به آن نیازمندی از تو 
دريغ دارد؛ و از دوس��تی تبهکار بپرهیز که به اندک بهايت بفروشد؛ و 
از دوس��تی دروغگو بپرهیز که او س��راب را ماند، دور را به نزديک و 

نزديک را به دور نماياند ! 3
 نهج البالغه، ترجمه ی دکتر سید جعفر شهیدی:

* 1حکمت ۱۳2   * 2حکمت 20۳    * 3حکمت ۳8
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