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به به   نجام نجام ااجهان را به سالمت طي كرد وسرجهان را به سالمت طي كرد وسركه از خود گذشت وكه از خود گذشت و  ن نيکبختين نيکبختيآن انساآن انسا

شيخ شيخ جوان عارف جوان عارف   و جذاب او با قلم توانا و هنرمندانهو جذاب او با قلم توانا و هنرمندانهپيوست و تصويرعرفاني پيوست و تصويرعرفاني   حقحق

و شريف و شريف   در مثنوي پر قدردر مثنوي پر قدرقمري قمري قرن هشتم هجري قرن هشتم هجري نيمه اول نيمه اول محمود شبستري در محمود شبستري در 

حجت حجت   هيدمهيدممي تواند برادرشمي تواند برادرش  بي شكبي شك  به نظم كشيده شد ،به نظم كشيده شد ،به زيبايي تمام به زيبايي تمام گلشن راز گلشن راز 

مي ناميد و براي آزادي و كسب مي ناميد و براي آزادي و كسب   تسکين دوست باشد كه خود را عبد اهلل عاصيتسکين دوست باشد كه خود را عبد اهلل عاصي

و به مقام و به مقام گفت گفت   منصور حالج انا الحقمنصور حالج انا الحقبن بن عزت و شرف ملت بزرگي همچون حسين عزت و شرف ملت بزرگي همچون حسين 

هاي هاي آالله آالله نمود.به ياد همه نمود.به ياد همه كوچ كوچ حق حق و در زمره صاحبدالن به جوارو در زمره صاحبدالن به جوارفنا في اهلل رسيد فنا في اهلل رسيد 

مي افتند و مي افتند و   به خاکبه خاکعدالت عدالت استقرار استقرار عتالي حق و عتالي حق و در راه ادر راه او غريبانه و غريبانه جهان كه مظلومانه جهان كه مظلومانه 

به روح ملکوتي به روح ملکوتي اين تالش خالصانه را اين تالش خالصانه را كنند، كنند، در رأس همه افتخارات بشري تأللؤ مي در رأس همه افتخارات بشري تأللؤ مي 

  تقديم مي كنم.تقديم مي كنم.  ششسسو مقدو مقد
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  چرا گلشن راز؟چرا گلشن راز؟

مي كردم. مي كردم.   تهران تحصيل تهران تحصيل   كه در رشته رياضي در دبيرستان دارالفنونكه در رشته رياضي در دبيرستان دارالفنون  هجري شمسيهجري شمسي05350535الي الي   05370537سال هاي سال هاي   دردر          

مي آوردند با عجله خود را مي آوردند با عجله خود را   ني وقتي زنگ ظهر را به صدا درني وقتي زنگ ظهر را به صدا درصبح و بعد از ظهري بود. يعصبح و بعد از ظهري بود. يعيك نوبته ويك نوبته ومحل تحصيل ما محل تحصيل ما 

س بعد از ظهر به س بعد از ظهر به بعد از ظهر در مدرسه باشيم و چون كالبعد از ظهر در مدرسه باشيم و چون كال  22مي رسانديم تا بتوانيم رأس ساعت مي رسانديم تا بتوانيم رأس ساعت     براي صرف ناهار به منزلبراي صرف ناهار به منزل

  پايان مي رسيد راهي منزل مي شديم.پايان مي رسيد راهي منزل مي شديم.

يابان ناصر خسرو را طي مي كردم تا به سه راهي بازار برسم و از آنجا با اتوبوس يابان ناصر خسرو را طي مي كردم تا به سه راهي بازار برسم و از آنجا با اتوبوس طول خطول خروزهاي قبل روزهاي قبل من طبق عادت من طبق عادت               

  فرصتي بود تا بين مغازه هايفرصتي بود تا بين مغازه هاي  ،،نينيهاي سبز رنگ شركت واحد به طرف محل زندگي حركت نمايم. در اين فاصله مکاهاي سبز رنگ شركت واحد به طرف محل زندگي حركت نمايم. در اين فاصله مکا

هاي مسافربري به لحاظ حس كنجکاوي هاي مسافربري به لحاظ حس كنجکاوي گاراژگاراژ  آب ميوه گيري وآب ميوه گيري وتاب فروشي ، ساندويجي، دوچرخه، كت و شلواروتاب فروشي ، ساندويجي، دوچرخه، كت و شلواروكك

  كه در عصر استبداد شوم پهلوي نسبت به آگاهي و دانايي داشتم جلوي كتاب فروشي ها درنگي مي كردم . گر چه دلم كه در عصر استبداد شوم پهلوي نسبت به آگاهي و دانايي داشتم جلوي كتاب فروشي ها درنگي مي كردم . گر چه دلم 

ي ي دم و اين كاردم و اين كارهر حال از لذت ديدن آنها محروم نبوهر حال از لذت ديدن آنها محروم نبو. ب. بمي خواست كه بعضي از آن كتاب ها را مي داشتم و مي خواندم مي خواست كه بعضي از آن كتاب ها را مي داشتم و مي خواندم 

  شد تا اينکه......شد تا اينکه......  د از ظهر ها انجام ميد از ظهر ها انجام ميبود كه در تمام بعبود كه در تمام بع

ميالدي( خسته از كالس و درس كه خيلي هم گرسنه بودم با تأني و ميالدي( خسته از كالس و درس كه خيلي هم گرسنه بودم با تأني و 07050705ش )ش )05320532در يکي از عصرهاي پائيز سال در يکي از عصرهاي پائيز سال               

ين مسير به يك دستفروش كه كتاب هايي را در پياده روي سه راه ين مسير به يك دستفروش كه كتاب هايي را در پياده روي سه راه آرام اين مسير هر روزه را آمدم تا اينکه در خاتمه اآرام اين مسير هر روزه را آمدم تا اينکه در خاتمه ا

تنويس به نام تنويس به نام دسدس  ،افست و،افست وايي كه داشت كتابي به شکل رقعيايي كه داشت كتابي به شکل رقعيگسترده بود برخورد نمودم. در ميان كتاب هگسترده بود برخورد نمودم. در ميان كتاب ه  تهرانتهرانبازاربازار

وري وري ن را جمع آن را جمع آبايجان آبايجان آعضو فرهنگستان علوم آذرعضو فرهنگستان علوم آذرربانعلي محمد زاده ربانعلي محمد زاده ققميالدي كه آقاي ميالدي كه آقاي 07020702از چاپ باكو از چاپ باكو گلشن رگلشن ر

كرده بود توجه مرا سخت به خود جلب نمود. احساسم در آن لحظه طاليي اين بود كه به يك گنجينه ذي قيمتي دست كرده بود توجه مرا سخت به خود جلب نمود. احساسم در آن لحظه طاليي اين بود كه به يك گنجينه ذي قيمتي دست 

  يافته ام كه شايد ديگران به آن توجه نداشتند!يافته ام كه شايد ديگران به آن توجه نداشتند!

  متن كتاب به شعر مثنوي و دستنويس شده بود كه با جمله زيباي به نام آنکه جان رامتن كتاب به شعر مثنوي و دستنويس شده بود كه با جمله زيباي به نام آنکه جان را  ..كتاب را برداشتم و ورق زدمكتاب را برداشتم و ورق زدم            

باالخره تصميم به خريدن آن كتاب گرفتم . متأسفانه پول كافي نداشتم . فرداي آن باالخره تصميم به خريدن آن كتاب گرفتم . متأسفانه پول كافي نداشتم . فرداي آن فکرت آموخت آغاز مي شد. فکرت آموخت آغاز مي شد. 

كتابفروشي هاي ديگري را نگاه كنم . فوراً خود را به آن دستفروشي كتابفروشي هاي ديگري را نگاه كنم . فوراً خود را به آن دستفروشي   ن تهيه نمودم و بدون آنکه كتاب ون تهيه نمودم و بدون آنکه كتاب وروزپنج توماروزپنج توما

كه هفت بيت بود با دقت كه هفت بيت بود با دقت   ن آن نمودم . بويژه صفحه اول آنن آن نمودم . بويژه صفحه اول آنندندرساندم. و كتاب را از او خريدم و همانجا شروع به خوارساندم. و كتاب را از او خريدم و همانجا شروع به خوا

ه نمودم. و علي الخصوص اولين مصرع آن براي من فوق العاده جالب و الهام بخش بود. چون ارزش فکر آدمي را ه نمودم. و علي الخصوص اولين مصرع آن براي من فوق العاده جالب و الهام بخش بود. چون ارزش فکر آدمي را ععمطالمطال

  از آن در مي يافتم.از آن در مي يافتم.

در نيمه اول قرن هشتم در نيمه اول قرن هشتم رف بزرگ شيخ محمود شبستري رف بزرگ شيخ محمود شبستري بهر حال اين كتاب ارزشمند كه حاصل انديشه و تفکرات عابهر حال اين كتاب ارزشمند كه حاصل انديشه و تفکرات عا          

تا تا   من آرامشي را فراهم مي نمودمن آرامشي را فراهم مي نمودود و مطالب عميق و روان آن براي ود و مطالب عميق و روان آن براي گاه مورد مراجعه و مطالعه بگاه مورد مراجعه و مطالعه باست گهاست گه  هجري قمريهجري قمري

ش زماني كه در محل كار خود بودم يکي از همکاران در موقع پخش ش زماني كه در محل كار خود بودم يکي از همکاران در موقع پخش 05080508از روز هاي اوايل اسفند از روز هاي اوايل اسفند   اينکه ....... دريکياينکه ....... دريکي

است است   شراب معمولي كه در شريعت حرام شراب معمولي كه در شريعت حرام از واژه هاي نظير كلمه شراب را با همين از واژه هاي نظير كلمه شراب را با همين   يك غزل عرفاني از راديو بعضييك غزل عرفاني از راديو بعضي

  برابر دانست و مي گفت كه غزلسرايان مُسکر هم مي نوشيدند!!برابر دانست و مي گفت كه غزلسرايان مُسکر هم مي نوشيدند!!
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ب ب اين موضوع و اظهار نظر ناشيانه بر من گران آمد و سخت ناراحت شدم و چون به خانه برگشتم چشمم به كتااين موضوع و اظهار نظر ناشيانه بر من گران آمد و سخت ناراحت شدم و چون به خانه برگشتم چشمم به كتا          

ودم و بر اساس فهرستي كه داشت ودم و بر اساس فهرستي كه داشت خريده بودم. خيلي سريع آن را گشودم و مطالعه نمخريده بودم. خيلي سريع آن را گشودم و مطالعه نم  00532532گلشن راز افتاد كه در سال گلشن راز افتاد كه در سال 

عصرشيخ مي خواستم شبستري عصرشيخ مي خواستم شبستري دردرحسيني هروي حسيني هروي   شبيهشبيهبود بادقت از نظرگذراندم وبود بادقت از نظرگذراندم و0101درپاسخ سؤال درپاسخ سؤال كه كه رارا  وع شرابوع شرابموضموض

او حدود هفت قرن دور افتاده او حدود هفت قرن دور افتاده   هستم و ازهستم و ازه در عصر پيشرفت علم و فناوري ه در عصر پيشرفت علم و فناوري ون اين معاني و مفاهيم عرفاني براي من كون اين معاني و مفاهيم عرفاني براي من كممپيراپيرا

توضيح دهد. و از اين جهت خيالم راحت شد كه شراب عرفاني و معنوي هم وجود دارد. و عرفاء و اهل سير و سلوک توضيح دهد. و از اين جهت خيالم راحت شد كه شراب عرفاني و معنوي هم وجود دارد. و عرفاء و اهل سير و سلوک ام ام 

    مي كنند!!مي كنند!!  هاي خود از اين واژه ها استفادههاي خود از اين واژه ها استفاده  مثنويمثنوي  وو  غزل هاي عرفانيغزل هاي عرفاني  دردر

و و   خود به حساب مي آوردخود به حساب مي آوردعي تجلي حق بربندگان عي تجلي حق بربندگان نونو  آن راآن راوو  داندداند  راداراي معني ومفهوم خاص ميراداراي معني ومفهوم خاص مي  شبستري شرابشبستري شراب              

و نيز مي گويد اين همان شراب بود كه در و نيز مي گويد اين همان شراب بود كه در نور هدايت از آن منعکس است نور هدايت از آن منعکس است   كهكه  زجاجه )چراغدان( تعبير مي كندزجاجه )چراغدان( تعبير مي كندبه به يا يا 

معراج معراج سري در شب سري در شب و يا آن را نور اَو يا آن را نور اَ  بر موسي نمودار شدبر موسي نمودار شد  از درختياز درختي  آتشآتششراره شراره به شکل به شکل   در صحراي سينادر صحراي سيناوادي ايمن وادي ايمن 

يي مي رهاند و به معبود خود يي مي رهاند و به معبود خود و يا از شراب بيخودي نام مي برد كه انسان را از كالبد كاذب دنياو يا از شراب بيخودي نام مي برد كه انسان را از كالبد كاذب دنيا  دا)ص( مي دانددا)ص( مي داندپيامبر خپيامبر خ

ند تبارک و تعالي ند تبارک و تعالي بي ساغر و جام است و ساقي آن خداوبي ساغر و جام است و ساقي آن خداوالبته شبستري توضيح مي دهد كه اين شراب البته شبستري توضيح مي دهد كه اين شراب مي سازد .مي سازد .  للمتصمتص

  اين مطالب بسيار روشنگر بود.اين مطالب بسيار روشنگر بود.  بخشد .بخشد .مي مي   ه انسان را هويت ابدي و جاودانگيه انسان را هويت ابدي و جاودانگيهمان شرابي كهمان شرابي ك  است .است .

بي بي   شده در آن را جالب و در نوع خودشده در آن را جالب و در نوع خود  و چون به بقيه مطالب در كتاب مثنوي گلشن راز نگريستم همه عناوين مطرحو چون به بقيه مطالب در كتاب مثنوي گلشن راز نگريستم همه عناوين مطرح          

نظير و مورد نياز ديدم. و با توفيقات الهي و مدد انفاس قدسي مردان خدا كه همواره در ذهن و قلب من جاي دارند به نظير و مورد نياز ديدم. و با توفيقات الهي و مدد انفاس قدسي مردان خدا كه همواره در ذهن و قلب من جاي دارند به 

جوانان و مردم كشور عزيزم همت نمودم و بعدها مطالبي كه الزم بود جوانان و مردم كشور عزيزم همت نمودم و بعدها مطالبي كه الزم بود   درکدرک  ضيح اين كتاب شريف در حدضيح اين كتاب شريف در حدشرح و توشرح و تو

است چراغي است چراغي كه اميد كه اميد     شکل گرفتشکل گرفتبدان افزوده شد كه حاصل اين تالش ها به شکل مجموعه اي كه مالحظه مي فرماييد بدان افزوده شد كه حاصل اين تالش ها به شکل مجموعه اي كه مالحظه مي فرماييد 

  ما باشد.ما باشد.  روشن براي زندگي جامعهروشن براي زندگي جامعه

به دنبال حل بعضي از موضوعات بودن از نشانه هاي ذهن فعال و زندگي پوياست و به دنبال حل بعضي از موضوعات بودن از نشانه هاي ذهن فعال و زندگي پوياست و   بايد دانست كه سؤال نمودن وبايد دانست كه سؤال نمودن و                

جوانان آن موج مي زند كه جوانان آن موج مي زند كه در حافظه در حافظه   جامعه اي كه در حال حركت و بالندگي است سؤاالت زيادي در ذهن مردم بويژهجامعه اي كه در حال حركت و بالندگي است سؤاالت زيادي در ذهن مردم بويژه

اگر مردمي از چنين صحنه اگر مردمي از چنين صحنه به اصول متقني باشد پاسخگويي نمود. پس به اصول متقني باشد پاسخگويي نمود. پس   بايستي به شکل منطقي و قانع كننده اي كه متکيبايستي به شکل منطقي و قانع كننده اي كه متکي

در اين در اين را نمي شناسند و در مسير آن گام نمي زنند را نمي شناسند و در مسير آن گام نمي زنند رشد رشد راه راه پرتحركي بدورند و به سؤاالت جديدي نرسيدند گويا اصالً پرتحركي بدورند و به سؤاالت جديدي نرسيدند گويا اصالً 

  حطاط خود را طي مي كند!حطاط خود را طي مي كند!بي شك اين جامعه دوره انبي شك اين جامعه دوره انحال بايد گفت كه حال بايد گفت كه 

و منطقي همراه با و منطقي همراه با   ويا، ساده، قابل فهم، خالصهويا، ساده، قابل فهم، خالصهاست كه به شکل گاست كه به شکل گ  ها و جواب هاييها و جواب هايي  سؤالسؤال  مثنوي گلشن راز مشتمل برمثنوي گلشن راز مشتمل بر          

ديگران سنگين و دشوار ديگران سنگين و دشوار هاي هاي دليل و استدالل و مثال هاي تکميلي در درک مسائل فلسفي كه شايد در لسان يا نوشته دليل و استدالل و مثال هاي تکميلي در درک مسائل فلسفي كه شايد در لسان يا نوشته 

سؤال كننده يکي از عرفاست كه در خراسان سؤال كننده يکي از عرفاست كه در خراسان باشد ولي به شکل عمومي و همه فهم به رشته تحرير كشيده شده است. باشد ولي به شکل عمومي و همه فهم به رشته تحرير كشيده شده است. 

ستري زندگي مي كرده است و بعضي اصطالحاتي كه در غزل هاي عرفاني ديوان فارسي وجود داشت ستري زندگي مي كرده است و بعضي اصطالحاتي كه در غزل هاي عرفاني ديوان فارسي وجود داشت بزرگ عصر شببزرگ عصر شب

بيت آن شامل چندين سؤال مي شد كه بعدها مثنوي بيت آن شامل چندين سؤال مي شد كه بعدها مثنوي   0303بيت شعر مثنوي كه بيت شعر مثنوي كه   2828دانست. سؤاالت خود را به شکل دانست. سؤاالت خود را به شکل   نمينمي

جستجوي انسان عارف و جستجوي انسان عارف و گلشن راز بر همين وزن شعري سروده شده است مطرح نموده و روي كاغذي نوشته و در گلشن راز بر همين وزن شعري سروده شده است مطرح نموده و روي كاغذي نوشته و در 

معلوم نيست كه پيك اسب سواري كه حسيني هروي)سؤال معلوم نيست كه پيك اسب سواري كه حسيني هروي)سؤال طوردقيق طوردقيق آگاهي بوده است تا به آن سؤاالت جواب گويد. بآگاهي بوده است تا به آن سؤاالت جواب گويد. ب
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كننده( از خراسان به تبريز ارسال داشته است شهرهاي ديگري را هم گشته است تا انسان محقق و دانشمندي را بيابد يا كننده( از خراسان به تبريز ارسال داشته است شهرهاي ديگري را هم گشته است تا انسان محقق و دانشمندي را بيابد يا 

  ده است؟ده است؟آمآم  به نزد شيخبه نزد شيخ  اينکه بطور مستقيماينکه بطور مستقيم

شايد بتوان گفت كه چون شهر تبريز از پيران و بابايان زيادي برخوردار بود سؤاالت به شهر تبريز رسيده است و شايد بتوان گفت كه چون شهر تبريز از پيران و بابايان زيادي برخوردار بود سؤاالت به شهر تبريز رسيده است و                 

ظاهراً به راهنمايي مردم به حلقه انس و مجلس درس عارف جوان شيخ محمود شبستري كه در سن سي سالگي مراحل ظاهراً به راهنمايي مردم به حلقه انس و مجلس درس عارف جوان شيخ محمود شبستري كه در سن سي سالگي مراحل 

زمينه نظم كتاب زمينه نظم كتاب   سيده است. از محتواي ابياتي كه سيده است. از محتواي ابياتي كه حقايقي دست يافته بود رحقايقي دست يافته بود رسير و سلوک را طي نموده بود و به اسرار و سير و سلوک را طي نموده بود و به اسرار و 

شيخ را نمي شناخته است و حتي نمي دانسته است كه چه شيخ را نمي شناخته است و حتي نمي دانسته است كه چه   ، ، هرويهرويحسيني حسيني مي توان دريافت كه سفير مي توان دريافت كه سفير كند كند   را بيان ميرا بيان مي

رسد و چون رسد و چون مي مي   راسان پس از مدتي به مجلس شيخ راسان پس از مدتي به مجلس شيخ كسي به اين سؤاالت شرق ايران آن زمان جواب مي گويد. پيك خكسي به اين سؤاالت شرق ايران آن زمان جواب مي گويد. پيك خ

سؤاالت در حضور افراد حاضر در مجلس خوانده مي شود شوق و غلغله اي پديد مي آيد و ظاهراً حاضرين آن مجلس سؤاالت در حضور افراد حاضر در مجلس خوانده مي شود شوق و غلغله اي پديد مي آيد و ظاهراً حاضرين آن مجلس 

د تا او د تا او گاه ها متوجه شيخ محمود مي شوگاه ها متوجه شيخ محمود مي شوها از شيخ شنيده بودند ولي همه نها از شيخ شنيده بودند ولي همه نحدود پاسخ اين سؤاالت را مي دانستند و بارحدود پاسخ اين سؤاالت را مي دانستند و بار

مشکالت ادبي و عرفاني پاسخ گويد. باالخره مورد اجابت و پذيرش شيخ قرار مشکالت ادبي و عرفاني پاسخ گويد. باالخره مورد اجابت و پذيرش شيخ قرار به اين به اين استادانه اي استادانه اي ل هنري ول هنري واين بار به شکاين بار به شک

مي گيرد و اين برخورد كه نشان دهنده آزادي و وجود ميدان رشد و تعالي مردم آن روزگاران است منجر به تدوين مي گيرد و اين برخورد كه نشان دهنده آزادي و وجود ميدان رشد و تعالي مردم آن روزگاران است منجر به تدوين 

لذت بخش و لذت بخش و سال از آن تاريخ گذشته است خواندن اين مثنوي سال از آن تاريخ گذشته است خواندن اين مثنوي 077077مجموعه اي مي شود كه در اين قرن كه بيش از مجموعه اي مي شود كه در اين قرن كه بيش از 

    هروي از شيخ دارند!هروي از شيخ دارند!حسيني حسيني درک مطلب آن آسان تر و پاسخ هاي آن همان پاسخ هايي است كه مردم ما مانند درک مطلب آن آسان تر و پاسخ هاي آن همان پاسخ هايي است كه مردم ما مانند 

بر اساس بر اساس شبستري شبستري يکي از ويژگي هاي مثنوي گلشن راز سادگي و رواني متن شعري آن است كه شيخ محمود يکي از ويژگي هاي مثنوي گلشن راز سادگي و رواني متن شعري آن است كه شيخ محمود                   

جواب گفته جواب گفته   در قالب فهم همگاندر قالب فهم همگاندان خود داشت به سؤاالت دان خود داشت به سؤاالت با دوستان و مريبا دوستان و مري  زمينه تعليم و آموزشي كه درمجلس اُنسزمينه تعليم و آموزشي كه درمجلس اُنس

است كه نه تنها حسيني هروي بلکه همه مردم از درک آن عاجز نباشند. بهر حال شيخ به مسئوليت خود آگاهي دارد و است كه نه تنها حسيني هروي بلکه همه مردم از درک آن عاجز نباشند. بهر حال شيخ به مسئوليت خود آگاهي دارد و 

نيك مي داند كه اين مطالب و شرح و تبيين آنها براي نسل هاي آينده جهان اسالم مفيد است و چون از روي احساس نيك مي داند كه اين مطالب و شرح و تبيين آنها براي نسل هاي آينده جهان اسالم مفيد است و چون از روي احساس 

لذا سعي و دقت او متوجه اين نکات بوده است تا موضوعات مطرح شده به لذا سعي و دقت او متوجه اين نکات بوده است تا موضوعات مطرح شده به   يت به اين سؤاالت جواب گفته است يت به اين سؤاالت جواب گفته است مسئولمسئول

و اگر مثنوي گلشن راز با دقت مطالعه شود شيخ به راحتي توانسته و اگر مثنوي گلشن راز با دقت مطالعه شود شيخ به راحتي توانسته شکل كاملي مورد مداقه و درک و فهم قرار گيرد. شکل كاملي مورد مداقه و درک و فهم قرار گيرد. 

و ارزشمند خود را كه در بين نوشته ها و رسائلي كه داشته و ارزشمند خود را كه در بين نوشته ها و رسائلي كه داشته   است به اين مقصد و مقصود دست يابد و مثنوي بلند مرتبهاست به اين مقصد و مقصود دست يابد و مثنوي بلند مرتبه

نان و مردم نيازمند اين نان و مردم نيازمند اين است چون خورشيد مي درخشد و رهتوشه اي است كه اين جوان آگاه ومتعهد براي فارسي زبااست چون خورشيد مي درخشد و رهتوشه اي است كه اين جوان آگاه ومتعهد براي فارسي زبا

  ارده است.ارده است.عصر بجاي گزعصر بجاي گز

ه تر و قابل فهم تر است و بطورمثال ه تر و قابل فهم تر است و بطورمثال فارسي گذشته اين مزيت را دارد كه در اكثر موارد از نثر بجاي مانده سادفارسي گذشته اين مزيت را دارد كه در اكثر موارد از نثر بجاي مانده سادشعر شعر                 

ق و همعصر عبدالرحمن جامي( در كتاب مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز در ق و همعصر عبدالرحمن جامي( در كتاب مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز در 702702شيخ محمد اسيري الهيجي )متوفي شيخ محمد اسيري الهيجي )متوفي 

توضيح ابيات و دشواري هاي گلشن راز از عبارات و جمالتي استفاده نموده است كه اگر به ديوان شعري او به نام مثنوي توضيح ابيات و دشواري هاي گلشن راز از عبارات و جمالتي استفاده نموده است كه اگر به ديوان شعري او به نام مثنوي 

ائل مطرح شده در شرح را آورده است به مراتب ساده تر و روان تر است. ائل مطرح شده در شرح را آورده است به مراتب ساده تر و روان تر است. سساجعه شود كه خيلي از ماجعه شود كه خيلي از ماسرارالشهود مراسرارالشهود مر

براي براي جالل الدين محمد مولوي بلخي جالل الدين محمد مولوي بلخي   معنويمعنوي  بهمين لحاظ در اين مجموعه بعضي از ابيات اين مثنوي به موازات مثنويبهمين لحاظ در اين مجموعه بعضي از ابيات اين مثنوي به موازات مثنوي

    است .است .  ورده شدهورده شدهگلشن راز آگلشن راز آ  كتاب مثنويكتاب مثنويفهم بهترفهم بهتر
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مي، خراباتي، رهرو، عارف، مي، خراباتي، رهرو، عارف، از معاني واژه هاي معمول غزل هاي عرفاني صحبت مي شود مثالً از از معاني واژه هاي معمول غزل هاي عرفاني صحبت مي شود مثالً از شايد وقتي كه شايد وقتي كه                 

ممکن و واجب، قرب و بعد، .....سخني به ميان ممکن و واجب، قرب و بعد، .....سخني به ميان قديم، مُحْدَث ، علم ودانايي، وصال و فراق، خودشناسي و خود سازي قديم، مُحْدَث ، علم ودانايي، وصال و فراق، خودشناسي و خود سازي 

است و بس. در حاليکه بين مطالبي كه است و بس. در حاليکه بين مطالبي كه   مي آيد در ابتداء به نظر مي رسد كه محور بحث و جستجو حول چند واژه خاصمي آيد در ابتداء به نظر مي رسد كه محور بحث و جستجو حول چند واژه خاص

مطرح شده است در عين گسستگي كه در سؤاالت متعدد ديده مي شود پيوستگي خاصي وجود دارد كه خواننده را به مطرح شده است در عين گسستگي كه در سؤاالت متعدد ديده مي شود پيوستگي خاصي وجود دارد كه خواننده را به 

  نتيجه مطلوبي رهنمون مي شود.نتيجه مطلوبي رهنمون مي شود.

كتاب سير كتاب سير به نقل از به نقل از ))دان فرانسوي در قرن هفدهم دان فرانسوي در قرن هفدهم ميالدي( فيلسوف و رياضيميالدي( فيلسوف و رياضي07370737وفات وفات و و   03770377رنه دكارت )والدترنه دكارت )والدت          

جمله اي دارد كه مي گويد: ]مي انديشم پس جمله اي دارد كه مي گويد: ]مي انديشم پس   ((حکمت در اروپا، مقاله گفتار در روش راه بردن عقل ، بخش چهارمحکمت در اروپا، مقاله گفتار در روش راه بردن عقل ، بخش چهارم

هستم[ اين عبارت و تحوالت اجتماعي بعد از آن سرمنشأ تحوالت در علوم رياضي و طبيعي و صنعت و فرهنگ و غيره هستم[ اين عبارت و تحوالت اجتماعي بعد از آن سرمنشأ تحوالت در علوم رياضي و طبيعي و صنعت و فرهنگ و غيره 

ه بشري و سعي و تالش و جستجوي در كشف پديده هاي طبيعت ه بشري و سعي و تالش و جستجوي در كشف پديده هاي طبيعت گرديد و ديگران راه دكارت را ادامه دادند و انديشگرديد و ديگران راه دكارت را ادامه دادند و انديش

كاو و نکته سنجي براي كاو و نکته سنجي براي ووسرآغازي براي رنسانس )تجديد حيات علمي و صنعتي( در اروپا گرديد در حاليکه همين كندسرآغازي براي رنسانس )تجديد حيات علمي و صنعتي( در اروپا گرديد در حاليکه همين كند

( مطرح است و ( مطرح است و از عارفان تبريزاز عارفان تبريز  ( و شبستري)پاسخگوي سؤاالت( و شبستري)پاسخگوي سؤاالتاز هرات خراساناز هرات خراسان  حسيني هروي)سؤال كننده گلشن رازحسيني هروي)سؤال كننده گلشن راز

ابعاد گسترده تري از فکر و انديشه بشري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در اين ارتباط كه چگونه از ابعاد گسترده تري از فکر و انديشه بشري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در اين ارتباط كه چگونه از   شايدشايد

دائماً بحث و دائماً بحث و انديشه به حل مشکالت و پيدا نمودن راه جديد بويژه سير و سلوک در راه دستيابي به حقيقت استفاده گردد انديشه به حل مشکالت و پيدا نمودن راه جديد بويژه سير و سلوک در راه دستيابي به حقيقت استفاده گردد 

  بوجود نيامد، واقعاً چرا؟بوجود نيامد، واقعاً چرا؟در اين سرزمين در اين سرزمين   جاد گرديدجاد گرديدگفتگو بود ولي هيچگاه آن تحوالتي كه در اروپا ايگفتگو بود ولي هيچگاه آن تحوالتي كه در اروپا اي

را قله رفيع و سکوي پرش و عامل مؤثر تحوالت انسان مي داند و با اين ديدگاه به خط را قله رفيع و سکوي پرش و عامل مؤثر تحوالت انسان مي داند و با اين ديدگاه به خط   شبستري فکر و انديشهشبستري فکر و انديشه                

ي رشد ي رشد ن كه از عطاياي خداي عزوجل است بران كه از عطاياي خداي عزوجل است براسيري ادامه مي دهد كه چگونه بايد از اين عنصر بالنده و تحول آفريسيري ادامه مي دهد كه چگونه بايد از اين عنصر بالنده و تحول آفري

گويد بايستي از طريق شناخت نظام خلقت گويد بايستي از طريق شناخت نظام خلقت او مي او مي ..ي مراتب و مقامات عرفاني بهره جستي مراتب و مقامات عرفاني بهره جستمعنوي و حصول به حقيقت و طمعنوي و حصول به حقيقت و ط

و تحوالت طبيعي و تطورات موجودآن به شناخت فراگيري دست يافت و آنگاه پس از سير در آفاق به درون خود و تحوالت طبيعي و تطورات موجودآن به شناخت فراگيري دست يافت و آنگاه پس از سير در آفاق به درون خود 

د را د را انسان به خودشناسي نائل آيد و چون آدمي خوانسان به خودشناسي نائل آيد و چون آدمي خومراجعه نمود و اين مسافرت را تا اعماق روح و جان ادامه داد تا مراجعه نمود و اين مسافرت را تا اعماق روح و جان ادامه داد تا 

و استعدادهاي خود پي برد ، پي به وجود خداي اليزال هستي بعنوان آفريدگار و اداره كننده و استعدادهاي خود پي برد ، پي به وجود خداي اليزال هستي بعنوان آفريدگار و اداره كننده   شناخت و به زواياي باطني شناخت و به زواياي باطني 

انجام انجام برد و اين همان سير و سلوكي است كه آدمي را با نور افکن فکر و عقل به سربرد و اين همان سير و سلوكي است كه آدمي را با نور افکن فکر و عقل به سر  نظم بخشنده و كنترل كننده جهان نظم بخشنده و كنترل كننده جهان و و 

    حوريت تالش هاي شبستري در گلشن راز را تشکيل مي دهد.حوريت تالش هاي شبستري در گلشن راز را تشکيل مي دهد.مممقصود و حقايق عالم مي رساند و اين مقصود و حقايق عالم مي رساند و اين 

مي گذاردمبتني بر اين حقيقت است مي گذاردمبتني بر اين حقيقت است   من مثل هايي به معرض افکار عموميمن مثل هايي به معرض افکار عموميوحدت وجود كه شبستري آن را در ضوحدت وجود كه شبستري آن را در ض                  

ات حق ، مخلوق و مجازي است و ثبات و ات حق ، مخلوق و مجازي است و ثبات و كه بيش از يك حقيقت كه آنهم خداست وجود ندارد و هستي در برابر ذكه بيش از يك حقيقت كه آنهم خداست وجود ندارد و هستي در برابر ذ

گذاشته است دچار كثرت و چندگانگي شده است و با اجزاي گذاشته است دچار كثرت و چندگانگي شده است و با اجزاي   از جهان عدم پا به وجوداز جهان عدم پا به وجودپايداري در آن نيست و چون پايداري در آن نيست و چون 

يك موضوع يك موضوع   و اين كثرت و زيادي پديده هاو اين كثرت و زيادي پديده ها  متنوع در حال تکثرو انتشار است ولي از وجهه حقيقي برخوردار نيستمتنوع در حال تکثرو انتشار است ولي از وجهه حقيقي برخوردار نيست

از مركز آتشگردان است كه در واقع يك نقطه روشنايي است ولي چون در يك دايره به از مركز آتشگردان است كه در واقع يك نقطه روشنايي است ولي چون در يك دايره به تصوري و شبيه حركت گريز تصوري و شبيه حركت گريز 

سرعت در حال گردش است تمام مسير نوراني ديده مي شود در حاليکه اين دايره روشن وجود خارجي ندارد و مجازي سرعت در حال گردش است تمام مسير نوراني ديده مي شود در حاليکه اين دايره روشن وجود خارجي ندارد و مجازي 

    است و حقيقت همان يك نقطه در ابتداي حركت است.است و حقيقت همان يك نقطه در ابتداي حركت است.
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د كه از گفتن ]من[ پرهيز كند چون اين]من[ مجازي است و ممکن)مخلوق( حق د كه از گفتن ]من[ پرهيز كند چون اين]من[ مجازي است و ممکن)مخلوق( حق شبستري به انسان توصيه مي كنشبستري به انسان توصيه مي كن                

گفتن ]من[ را ندارد و به عبارتي با گفتن ]من[ نوعي اثبات وجود در مقابل خالق است كه با روح وحدت وجود منافات گفتن ]من[ را ندارد و به عبارتي با گفتن ]من[ نوعي اثبات وجود در مقابل خالق است كه با روح وحدت وجود منافات 

است به قول شبستري است به قول شبستري   بهر حال يك ]من[ بيشتر مطرح نيست و آن خداوند است و ]اناالحق[ كه منصور حالج گفتهبهر حال يك ]من[ بيشتر مطرح نيست و آن خداوند است و ]اناالحق[ كه منصور حالج گفتهدارد. دارد. 

و اين اساس شناخت توحيد و اين اساس شناخت توحيد   سخني است كه موجودات در هر لحظه مي گويند يعني من نيستم و هر چه هست اوست.سخني است كه موجودات در هر لحظه مي گويند يعني من نيستم و هر چه هست اوست.

  ..سي زبان اين تعبيرات يافت مي شودسي زبان اين تعبيرات يافت مي شوداست كه در بيشتر سروده هاي عرفاي فاراست كه در بيشتر سروده هاي عرفاي فار

ونيزسن سي سالگي كه شيخ ونيزسن سي سالگي كه شيخ   آيدآيدگلشن راز بر مي گلشن راز بر مي و هنري سروده ي و هنري سروده ي آنطور كه از محتواي غني و متن استادانه آنطور كه از محتواي غني و متن استادانه             

كه وي مراحل سير و سلوک را بجديت طي نموده كه وي مراحل سير و سلوک را بجديت طي نموده   شودشودمحمود شبستري دست به تحرير اين مثنوي زده است ، معلوم مي محمود شبستري دست به تحرير اين مثنوي زده است ، معلوم مي 

كه بسيار متفاوت است با جوانان سي ساله اي كه شايد در كه بسيار متفاوت است با جوانان سي ساله اي كه شايد در   ي استي استو به حقايقي دسترسي يافته است و اين استعداد درخشانو به حقايقي دسترسي يافته است و اين استعداد درخشان

البته وي در درس وبحث استادان و پيران تبريز شركت البته وي در درس وبحث استادان و پيران تبريز شركت   الد اسالمي به تعداد زيادي وجود داشتند.الد اسالمي به تعداد زيادي وجود داشتند.تبريز آن روز يا ساير بتبريز آن روز يا ساير ب

مي جسته و با تفکرات و اخالصي كه داشته است اثر ارزشمندي را از خود به يادگار تاريخ گذاشته است تا نسل هاي مي جسته و با تفکرات و اخالصي كه داشته است اثر ارزشمندي را از خود به يادگار تاريخ گذاشته است تا نسل هاي 

خود را از بوي خوش ومعطرآن مشحون سازند و خود را از بوي خوش ومعطرآن مشحون سازند و آينده از راه بيايند و در گلشن پراز گل و رياحين او بيارامند و وجود آينده از راه بيايند و در گلشن پراز گل و رياحين او بيارامند و وجود 

و و   ي خاصي كه دارد آينده را در نورددي خاصي كه دارد آينده را در نورددكه توانسته است به شکل هنركه توانسته است به شکل هنر  اين هنر بزرگ آفريننده مثنوي گلشن راز استاين هنر بزرگ آفريننده مثنوي گلشن راز است

  تحت الشعاع  تعليمات خود قرار دهد.تحت الشعاع  تعليمات خود قرار دهد.

ست و ست و قمري نوشته شده اقمري نوشته شده اهجري هجري گاه در ابتداي قرن هشتم گاه در ابتداي قرن هشتم خصوصيت را دارد كه توسط يك جوان آخصوصيت را دارد كه توسط يك جوان آگلشن راز  اين گلشن راز  اين               

قرن با آن جوان خودساخته و مبتکر فاصله دارند براي آنان جالب خواهد قرن با آن جوان خودساخته و مبتکر فاصله دارند براي آنان جالب خواهد   00و بوم كه از نظر زماني حدود و بوم كه از نظر زماني حدود جوانان اين مرز جوانان اين مرز 

يده است و مشکالت زمانه يده است و مشکالت زمانه بود كه بدانند يك انسان برجسته كه در سن و سال آنهاست در آن روزگاران چگونه مي انديشبود كه بدانند يك انسان برجسته كه در سن و سال آنهاست در آن روزگاران چگونه مي انديش

كه در قرن بيست و يکم كه در قرن بيست و يکم ما ما يده است و چه راه حلي را براي درمان آن دردها ارائه مي داده است؟! يده است و چه راه حلي را براي درمان آن دردها ارائه مي داده است؟! زاويه اي مي دزاويه اي مي د  را از چهرا از چه

گي اجتماعي خود را گي اجتماعي خود را نيازهاي زندنيازهاي زند  --نظير بوده استنظير بوده است  كه در طول تاريخ بيكه در طول تاريخ بيي ي قرني پر التهاب با ويژگي هاي خاصقرني پر التهاب با ويژگي هاي خاص    --هستيم هستيم 

ت نماينده اي به اقصي نقاط كشور ارسال ت نماينده اي به اقصي نقاط كشور ارسال كساني چون حسيني هروي هستند كه براي جواب آن سؤاالكساني چون حسيني هروي هستند كه براي جواب آن سؤاالآيا آيا دريافته ايم.دريافته ايم.

  ها را مانند كتاب گلشن راز در قالب زيبا و هنري به زيور طبع بيارايند؟ها را مانند كتاب گلشن راز در قالب زيبا و هنري به زيور طبع بيارايند؟د و انسان وارسته اي را بيابند وآن جوابد و انسان وارسته اي را بيابند وآن جوابدارندارن

سال پيش پس از پايان سال پيش پس از پايان   377377عصر جديد به آن بخش از تحوالت زندگي بشري است كه در اروپا بطور تقريب از عصر جديد به آن بخش از تحوالت زندگي بشري است كه در اروپا بطور تقريب از             

ر حس و تجربه و شناخت و بکارگيري نيروها و پديده ر حس و تجربه و شناخت و بکارگيري نيروها و پديده بب    ا رويکردي كامالً علمي كه مبتنيا رويکردي كامالً علمي كه مبتنيي آغاز گرديد و بي آغاز گرديد و بقرون وسطقرون وسط

هاي طبيعي بود امروزه به جايي رسيده است كه همه دستاوردهاي معنوي و تالش هاي فکري و دروني انسان را به باد فنا هاي طبيعي بود امروزه به جايي رسيده است كه همه دستاوردهاي معنوي و تالش هاي فکري و دروني انسان را به باد فنا 

تبديل شده است كه تبديل شده است كه ي و سالمت فرد و اجتماع به بتي ي و سالمت فرد و اجتماع به بتي دگدگگرفته است وپيشرفت هاي تکنولوژي و تغييرات مثبت در زنگرفته است وپيشرفت هاي تکنولوژي و تغييرات مثبت در زن

  انديشيده است و با هيچگونه حقيقت ديگريانديشيده است و با هيچگونه حقيقت ديگرياقتصاد و سود و سرمايه محور آن است و گويا هميشه بشر اينگونه مي اقتصاد و سود و سرمايه محور آن است و گويا هميشه بشر اينگونه مي 

  نداشته است!نداشته است!  و مالزمت و مالزمت   همزيستيهمزيستي

هاي تخيلي در حركت است و با هاي تخيلي در حركت است و با   كاخكاخه است و اين كالسکه زميني به سوي ه است و اين كالسکه زميني به سوي همه چيز در دنياي مدرنيته شکل نويني يافتهمه چيز در دنياي مدرنيته شکل نويني يافت          

جديد صورتي بدون معني دارند و معنويت دچار ركود جديد صورتي بدون معني دارند و معنويت دچار ركود آسمان كاري ندارد و به آن نمي انديشد.و مفاهيم در اين مکتب آسمان كاري ندارد و به آن نمي انديشد.و مفاهيم در اين مکتب 

است و عناصر غير واقعي كه از روح حقيقت زندگي آثاري بهمراه ندارند جايگزين آن شده اند و بزرگ ترين امتياز آن است و عناصر غير واقعي كه از روح حقيقت زندگي آثاري بهمراه ندارند جايگزين آن شده اند و بزرگ ترين امتياز آن 
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ي كه به ناكجا آباد ي كه به ناكجا آباد است ولي بدون اهداف عاليي كه بشر بدنبال آن مي گشت ، يعني جاده ااست ولي بدون اهداف عاليي كه بشر بدنبال آن مي گشت ، يعني جاده ا  رنگارنگي و جذابيت آنرنگارنگي و جذابيت آن

  منتهي مي شود!منتهي مي شود!

مي نمايد كه بشر استعداد مي نمايد كه بشر استعداد   ثابتثابت  را فرو مي ريزد و با قدرت استداللرا فرو مي ريزد و با قدرت استدالل  پوشاليپوشالي  افکار سترگ شبستري اين ديوار بلندافکار سترگ شبستري اين ديوار بلند                

دگي انسان نهاده شده است و آن حقيقت است. و راه حقيقت دگي انسان نهاده شده است و آن حقيقت است. و راه حقيقت رشد و تعالي معنوي را دارد و تنها يك هدف در مسير زنرشد و تعالي معنوي را دارد و تنها يك هدف در مسير زن

از خودشناسي و خودسازي حاصل مي شود و انسان سر انجام به سعادت نائل مي آيد و دنياي مادي و آنچه را كه مصنوع از خودشناسي و خودسازي حاصل مي شود و انسان سر انجام به سعادت نائل مي آيد و دنياي مادي و آنچه را كه مصنوع 

تي ندارند و تي ندارند و ر بر گرفته است همه از عدم و نيستي آمده اند و بقا و ثبار بر گرفته است همه از عدم و نيستي آمده اند و بقا و ثبانيز كل پديده هاي عالم كه او را دنيز كل پديده هاي عالم كه او را ددست بشر است و دست بشر است و 

مسالمت مسالمت و از طرفي عشق ، محبت ، عاطفه و همزيستي و از طرفي عشق ، محبت ، عاطفه و همزيستي   تنها يك هدف زنده و پاينده است و آن ذات اليزال الهي است.تنها يك هدف زنده و پاينده است و آن ذات اليزال الهي است.

دمي و خدمت به خلق خدا و خالصه همه تحوالتي كه زندگي را سرشار از نور و دمي و خدمت به خلق خدا و خالصه همه تحوالتي كه زندگي را سرشار از نور و آميز و حفظ حرمت و كرامت آآميز و حفظ حرمت و كرامت آ

  مي دهد نصيب انسان مي گردد.مي دهد نصيب انسان مي گردد.  شانشاند در اين راهي كه شبستري ند در اين راهي كه شبستري نروشناي و ترقي خواهد نموروشناي و ترقي خواهد نمو

تفسير شبستري نسبت به جهان و انسان ما را به اين موضوع نزديك مي كند كه زندگي براي انسان يك فرصت تفسير شبستري نسبت به جهان و انسان ما را به اين موضوع نزديك مي كند كه زندگي براي انسان يك فرصت             

كوتاهي است كه اگر او بتواند خود را به كاروان حقيقت الهي برساند به كامروايي و سعادت رسيده است.و در اين تفسير كوتاهي است كه اگر او بتواند خود را به كاروان حقيقت الهي برساند به كامروايي و سعادت رسيده است.و در اين تفسير 

چاره اي جز پيمودن راه حقيقت ندارد تا از اين هيچي كه ناشي از عدم است نجات يابد و به ابديت چاره اي جز پيمودن راه حقيقت ندارد تا از اين هيچي كه ناشي از عدم است نجات يابد و به ابديت   انسان مسئول است وانسان مسئول است و

براي همه انسان ها باز است و لذا تمام بشر را به پيمودن اين راه دعوت براي همه انسان ها باز است و لذا تمام بشر را به پيمودن اين راه دعوت   در حركت باشد. و اين راهدر حركت باشد. و اين راهكه به سوي اويي است كه به سوي اويي است 

ت و عقل و علم و وحي ابزاري هستند كه انسان را در ت و عقل و علم و وحي ابزاري هستند كه انسان را در مي كند. انديشه انساني در ديد شبستري داراي جايگاه خاصي اسمي كند. انديشه انساني در ديد شبستري داراي جايگاه خاصي اس

اين بزرگراه گشوده شده ، انسان و جامعه اش سير تعالي را اين بزرگراه گشوده شده ، انسان و جامعه اش سير تعالي را راه حقيقت مساعدت مي نمايند.و درراه حقيقت مساعدت مي نمايند.و دررسيدن به اهداف بلند رسيدن به اهداف بلند 

د نمود در چنين حالت متعالي، انسان از خود گسسته است و به خدا د نمود در چنين حالت متعالي، انسان از خود گسسته است و به خدا نند و به تدريج بر مشکالت غلبه خواهد و به تدريج بر مشکالت غلبه خواهننطي مي كنطي مي كن

    يوسته است در اين صورت همه موانع را كنار زده است و اين قله شکوهمند اقتدار معنوي است.يوسته است در اين صورت همه موانع را كنار زده است و اين قله شکوهمند اقتدار معنوي است.پپ
 رهنمود  شبستری برای خودسازی درون

ي قائل است وآن را در شبستري بطور عام در همه جاي سروده عرفاني خود گلشن راز به خودسازي اهميت خاص      

راز را خودسازي درون  و هدف اصلي تأليف كتاب گلشنقرار مي دهد  د شي خود مورد تأكيموزاولويت برنامه هاي آ

 انسان مي داند كه به اجمال مي توان به اين فهرست اشاره نمود.
  .با توانايي و روحيه ي جوانمردي در تار و پود اين جاذبه هاي كاذب دنيايي نيفتيد 
 ر آييد.حق كسي را ضايع نسازيد و درصدد مساعدت از ضعيفان و فقيران ب 

 .به وظائف شرعي خود عمل كنيد و ذره اي از انجام آن فرو گذاري نكنيد 

 ).... ، حقوق شرعي خود را بپردازيد) زكات ، اداي دين 

 .تقوي و خويشتن دار باشيد تا محفوظ بمانيد 

 .از هر چه كه رنگ تعلق و دنيايي دارد پرهيز كنيد ودربقاي حق كه همسوي با اوست وارد شويد 

  ت.اين نفس كافر پيشه مي گويد بر عكس عمل كنيد كه راه رستگاري در آن اسهر چه 

 باشيم بايد چه مراحلي را طي نمائيم؟ رهنمود شبستري چنين است: بنده ی خالص خدامي خواهيم 

 .راستي در عمل و اخالص و يكرنگي در نيت و انگيزه ها داشته باشيم 
 يف و خودخواهانه است كناررويم.از اين راهي كه حاصل عقل جزوي و تجربيات ضع 

 .ايماني را كه بر پايه هاي انديشه درست و تحول جديد باشد از نو اغاز نمائيم 
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 .تابع نفس فرعوني و كافر نباشيم 

 .به اين اسالم ظاهري كه ريشه در ظاهر بيني و نيات خودخواهانه دارد به اسالم واقعي روي آوريم 

 يگران گذاشتن فاصله بگيريم و خرقه ي خودنمايي را بدور افكنيم.از دو رويي ، شهرت طلبي و منت بر د 

 .به مردانگي و اراده ي قوي كه منشأ تحوالت دروني است گرايش پيدا كنيم 

 .به ترسا زاده اي كه وجودش ازحق وجلوه هاي آن مشحون است توجه خود را معطوف نمائيم و پيروي كنيم 

  صد در صد محكم است و يا چيزي را كه قصد انكار آن را داري ، برزبان از هر چيزي كه فكر مي كني دانسته اي و
 جاري نسازو بر نظر و رأي خود محكم و استوار نباش و همه ي عهد و پيمان تو براي حق باشد و به او دل ببند
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  اجمالي زندگي شيخ محمود شبستریاجمالي زندگي شيخ محمود شبستری  شرحشرح                                                                                    

  

  

شيخ محمود شبستري بنا برمشهور سعدالدين لقب داشت و به قولي نجم الدين. در باره پدرش عبدالکريم بن يحيي شيخ محمود شبستري بنا برمشهور سعدالدين لقب داشت و به قولي نجم الدين. در باره پدرش عبدالکريم بن يحيي                   

  و البته ممکن است در اين روايت خلطي هم روي داده باشد. و البته ممکن است در اين روايت خلطي هم روي داده باشد.   گفته اند با كمال اسماعيل شاعر اصفهان خويشي داشتگفته اند با كمال اسماعيل شاعر اصفهان خويشي داشت

ق در تبريز كه در آن زمان از مراكز ادب و عرفان ايران به شمار مي آمد ق در تبريز كه در آن زمان از مراكز ادب و عرفان ايران به شمار مي آمد 780780محمود ظاهراً در حدود سال محمود ظاهراً در حدود سال   شيخشيخ                    

والدت يافت.تبريز نيز مثل مراغه و سلطانيه در آن ايام شاهد طلوع قدرت مغول بود كه مخصوصاً غلبه ي آن ها يك نوع والدت يافت.تبريز نيز مثل مراغه و سلطانيه در آن ايام شاهد طلوع قدرت مغول بود كه مخصوصاً غلبه ي آن ها يك نوع 

ن اسالم ، آئين نصاري و آئين بودا در دربار ايلخانان ن اسالم ، آئين نصاري و آئين بودا در دربار ايلخانان فکري نيز به وجود آورده بود و يك چند بين آئيفکري نيز به وجود آورده بود و يك چند بين آئيهرج و مرج هرج و مرج 

ق كه در آن هنگام شيخ محمود شبستري كودكي بيش نبود غازان خان ق كه در آن هنگام شيخ محمود شبستري كودكي بيش نبود غازان خان 777777كشمکش سخت بود تا سرانجام در سال كشمکش سخت بود تا سرانجام در سال 

  اسالم آورد و بدينگونه يك كشمکش روحاني خاتمه يافت.اسالم آورد و بدينگونه يك كشمکش روحاني خاتمه يافت.

ز آن ، شور و هيجان روحاني فوق العاده اي در تبريز به ز آن ، شور و هيجان روحاني فوق العاده اي در تبريز به وجود بابايان و پيران صوفي در آن ايام و از مدت ها پيش اوجود بابايان و پيران صوفي در آن ايام و از مدت ها پيش ا              

  وجود آورده بود و شمس تبريزي هم ظاهراً از همين پيران و بابايان شهر بود. وجود آورده بود و شمس تبريزي هم ظاهراً از همين پيران و بابايان شهر بود. 

پرداخت نامش پرداخت نامش مرشد و مربي شيخ محمود هم كه بنا بر مشهور تا حدي به حکم اشارت او شبستري به نظم گلشن رازمرشد و مربي شيخ محمود هم كه بنا بر مشهور تا حدي به حکم اشارت او شبستري به نظم گلشن راز            

الهيجي شارح معروف گلشن راز چنان بر مي آيد كه وي شيخ امين الدين نام داشته الهيجي شارح معروف گلشن راز چنان بر مي آيد كه وي شيخ امين الدين نام داشته   در گلشن راز نيست ولي از گفتهدر گلشن راز نيست ولي از گفته

ق در تبريز به صحبت ق در تبريز به صحبت 778778است. در اينصورت ممکن است كه شيخ مريد امين الدين باله بوده باشد كه مي گويند در سال است. در اينصورت ممکن است كه شيخ مريد امين الدين باله بوده باشد كه مي گويند در سال 

  بابا حسن بُلخاري رسيده است.بابا حسن بُلخاري رسيده است.

بريزي نام داشته است و مي گويند قبر او هم در كنار مقبره ي بريزي نام داشته است و مي گويند قبر او هم در كنار مقبره ي تتبه موجب روايات ديگر شيخ وي بهاء الدين يعقوب به موجب روايات ديگر شيخ وي بهاء الدين يعقوب           

مُرد در مُرد در در شبستر در وسط باغچه اي معروف به گلشن باقي است. مي گويند شيخ در جواني در شبستر در وسط باغچه اي معروف به گلشن باقي است. مي گويند شيخ در جواني همين بهاء الدين يعقوب همين بهاء الدين يعقوب 

  027027در حدود در حدود   ر نداشت. عمر كوتاهش كه بيشتر در طلب ودر رياضت و مسافرت گذشتر نداشت. عمر كوتاهش كه بيشتر در طلب ودر رياضت و مسافرت گذشتحاليکه سي و سه سال بيش تحاليکه سي و سه سال بيش ت

سه سال بعد از اتمام گلشن راز بود . بعد ها هم در كرمان كساني تحت عنوان خواجگان خود را از احفاد و سه سال بعد از اتمام گلشن راز بود . بعد ها هم در كرمان كساني تحت عنوان خواجگان خود را از احفاد و پايان آمد. پايان آمد.   بهبه

  اوالد او مي شمرده اند و هم در شبستر اشخاصي به او انتساب مي كرده اند.اوالد او مي شمرده اند و هم در شبستر اشخاصي به او انتساب مي كرده اند.

  ((508508صصزرينکوب ، زرينکوب ، )جستجو در تصوف ايران، دكتر عبدالحسين )جستجو در تصوف ايران، دكتر عبدالحسين                                                                 
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  گلشن رازگلشن رازشریف شریف مثنوی مثنوی   شرحشرح                                        
  از سروده هاي عارف بزرگ شيخ محمود شبسترياز سروده هاي عارف بزرگ شيخ محمود شبستري

  هجري قمريهجري قمري  700700سال تأليف كتاب : شوال سال تأليف كتاب : شوال         
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  فهرست عناوین مثنوی شریف گلشن رازفهرست عناوین مثنوی شریف گلشن راز                                              

  

 خداوند از فيض وفضل خود دو عالم را بيافريدخداوند از فيض وفضل خود دو عالم را بيافريد                

 انسان ازطريق شناخت عقالني به خود و جهان اطراف پي مي برد 

 همه موجودات پس از پيدايش به همان مبدأ آفرينش بر مي گردندهمه موجودات پس از پيدايش به همان مبدأ آفرينش بر مي گردند  

 حكمي برقرار استاي جهان آفرينش وحدت و انسجام مستدر پديده ه 

 بشري به كاروان ساالري محمد مصطفي)ص( استبشري به كاروان ساالري محمد مصطفي)ص( است  خط سير رشدخط سير رشد  

 رک احمد)ص( استعظمت جهان به وجود مبا 

 براي رشد معنوي به رهبري پيامبر اسالم )ص( نياز است 

 اولياي خدا حقايقي را به زبان هنري و عرفاني بيان داشته انداولياي خدا حقايقي را به زبان هنري و عرفاني بيان داشته اند  

 مردان خدا  به سليقه هاي گوناگون حقايق را بيان كرده اند 

 عبارات عرفا براي درک بهتر مردم به توضيح نيازدارد 

 ؤاالت عرفاني به مجلس انس شيخ  ؤاالت عرفاني به مجلس انس شيخ  نامه ي حسيني هروي مشتمل بر سنامه ي حسيني هروي مشتمل بر س 

 دوستان محفلي شيخ رادرجواب نامه ترغيب نمودنددوستان محفلي شيخ رادرجواب نامه ترغيب نمودند  

 جواب نامه منظوم حسيني في المجلس وبدون آمادگي قبلي سروده شده است 

 كلمات معمولي درتبيين مفاهيم عرفاني با دشواري روبروست 

 تدوين مثنوي گلشن راز بر سبيل اتفاق بوده است 

 طوركامل و دقيق داده شدجواب مشكالت حسيني ب 

 به دلم الهام شد كه نام اين مجموعه گلشن راز باش 

   سير تفكر آدمي 

 1ريشه تفكر وانديشه آدمي در چيست؟) 

   تعريف تفكر و مراحل رسيدن به آن در نزد حكيمان 

      قانون منطق راه صحيح تفكر را به ما مي آموزد 

  حقيقت تفكر رسيدغير از منطق از طريق صفاي درون مي توان به 

 قانون منطق موقعي كارساز است كه لطف خدا شامل شود 

 دانشمند مادي با منطق و روش حسي قادر به درک حقيقت نيست 

  قانون عليت براي شناخت پديده هاي محسوس است قانون عليت براي شناخت پديده هاي محسوس است 

  خداوند ازآن جهت ديده نمي شود كه جهان از فروغ او سرشار شده است خداوند ازآن جهت ديده نمي شود كه جهان از فروغ او سرشار شده است 

    نشانه دور بودن عقل از درک درست استنشانه دور بودن عقل از درک درست استاعتقاد به حلول ، تشبيه و تناسخ اعتقاد به حلول ، تشبيه و تناسخ 

  نشناختن خداوند ناشي از كج بيني است نشناختن خداوند ناشي از كج بيني است 

 راه درست خداشناسيراه درست خداشناسي 

 2با كدامين انديشه مي توان به حقيقت رسيد؟) 

 3 چرا گاهي خدا را اطاعت مي كنيم وگاهي هم دچار گناه مي شويم؟) 

 !!محال است كه آفريننده در آفريده خود بكنجد و آنگاه ديده  شود 

 ار تجلي و فرامادي الهي در عناصر طبيعت نمي گنجدار تجلي و فرامادي الهي در عناصر طبيعت نمي گنجدانوانو  

 !!خرد كوچک و ضعيف آدمي در برابر نور تجلي حق تحمل مقاومت ندارد 

  بجاي ديدن خدا در پي آب حيات واقعي زندگاني باشيد 

  پاسخ همه نياز هاي خود را در ذات باري تعالي ببينيد 

 ي مثل آب نياز استي مثل آب نياز استبراي رويت نور خيره كننده خورشيد به جسم واسطه ابراي رويت نور خيره كننده خورشيد به جسم واسطه ا  
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 هستي موجودات از تجلي حق در آئينه نيستي شكل مي گيرد 

  هستي )جهان كثرت( عكسي از عدم و نيستي)جهان متحد( است 

 انسان خود جهاني است غير از جهان محسوس 

  جهان شگفت انگيز بي نهايت كوچک ها جهان شگفت انگيز بي نهايت كوچک ها 

 تحوالت و تغييرات جهان در يک مجموعه منظم و هماهنگ صورت مي گيردتحوالت و تغييرات جهان در يک مجموعه منظم و هماهنگ صورت مي گيرد   

 همه پديده هاي عالم در يک حركت عمومي خود آگاهانه در حركتندهمه پديده هاي عالم در يک حركت عمومي خود آگاهانه در حركتند               

 !از شگفتي هاي جهان چه مي دانيد؟ 

 !!گفتن بعضي از مطالب دشوار است 

 اگر حجاب و مانع شناخت و ديد انسان كنار نرود حقايق شناخته نمي شود 

  بدهيدجهان براي انسان است ،براي رشد و پيشرفت خود لياقت نشان 

 با همت و تالش مي توان بر مشكالت غلبه كرد 

 براي انجام امور از عقل پر نور و هدايت الهي كمک بگيريدبراي انجام امور از عقل پر نور و هدايت الهي كمک بگيريد 

 جهت موفقيت درسير و سلوک بايد از غير خدا روي بگردانيد 

 اگر كوه دويي و خوخواهي را كنار بزنيد با حقيقت آشنا خواهيد شد 

 كه هستند خواهيد ديد وقتي به قرب حق برسي اشياء را به همان شكلي 

 كتاب تكوين آفرينش شبيه كتاب وحي الهي استكتاب تكوين آفرينش شبيه كتاب وحي الهي است 

 عقل كل مثل باي بسم اهلل و نفس انسان مثل سوره ناس در قرآن است 

 از روي خردمندي به آسمان و زمين بنگريد تا مورد لطف حق قرار گيريداز روي خردمندي به آسمان و زمين بنگريد تا مورد لطف حق قرار گيريد 

 چرخ بزرگ عالم در مدار معيني بدون درنگ در حال حركتند 

  لک)مدار( است كه حركت آنان بر يک كمان  مي باشد ف 12برج هاي كرسي 

  عدد مي باشند  1221برج هاي ثوابت كرسي 

  ار حركتي آن سهمي استمدمنزل دارد و 22فلک قمر 

 كسي كه به يقين و ديد صحيحي نرسيده است همه چيز را باطل مي بيند 

 همه افالک با حكم خداوند جبار نظم مي گيرند 

 هستي مي شود از يک استاد ماهر و زبردست استهستي مي شود از يک استاد ماهر و زبردست است  هر چيزي كه وارد كارگاههر چيزي كه وارد كارگاه 

 سؤاالتي پيرامون اوج و حضيض كواكب 

 طبايع و عناصر و موجودات در عين تضاد در استقرار نظم طبيعت با هم مشاكت دارند 

 موجودات در هر موقعيتي در نظام هستي مطيع امر خداوندند 

 !!جهان را هم اكنون بشناس نه در پايان عمر!!جهان را هم اكنون بشناس نه در پايان عمر  

 اي زشت در آدمي وجود دارد؟چرا خصلت ه 

 جان جهان انسان است  

 اراده آدمي  يک نيروي دروني است كه با ابزار مناسب بيروني به حركت در مي آيد 

 انسان موجودي با ابعاد گسترده باطني كه در قالب كوچک  ظاهر گشته است 

 حقيقت وجودی انسانحقيقت وجودی انسان 

 1حقيقت و ماهيت وجودي انسان چيست؟) 

 5نمودن به چه معني است؟ ( سفر به درون خود 

 انسان در نظام هستي موجودي كوچک بحساب نمي آيد 

  انسان براي شناخت كامل خود بايد نگاهي از باال به هستي داشته باشد 

 !!انسان با نگاه دقيق در دايره امكان بين بودن و نبودن قرار دارد 

 راي خودشناسي خود بر داردانسان با نفي خودخواهي ها و كنترل نفس مي تواند گام هاي مهمي ب 

 انسان در درون خود يک واحد بيشتر نيست 
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 انسان کاملانسان کامل  

 6مسافر كيست؟) 

 7رهرو چه كسي است؟ ) 

 2به چه كسي مرد تمام وكامل مي گويند؟ ) 

 مسافر كسي است كه بدون آلودگي مسير تا وصال به حق به راه خود ادامه دهد   

 شكل گيري غرايز و گرايشات بشرشكل گيري غرايز و گرايشات بشر  

 يني انسان از جمادي شروع تا به اراده و اختيار ادامه داشتتطورات تكو 

 انسان در حين شناخت طبيعت بتدريج رزائل اخالقي در او تقويت شد 

  !!اگر انسان در زندگي دنيايي به خودسازي نپردازد از حيوانات هم پست تر خواهد شد 

  برسدانسان تنها از نور هدايت الهي قادر است به باالترين مرحله معنوي 

 توبه انسان را از زشتي ها پاک و توكل او را به قدرت معنوي مي رساند 

 موفقيت موقعي حتمي است كه اراده و اختيار آدمي با رضاي حق يكي شود 

 ولي و نبي 

 نبي دريافت كننده وحي است وواليت در او به ظهور مي رسد 

 ددپيروان مخلص با نزديكي به اولياء وارد خلوتسراي محبت حق مي گر 

 مرد تمام و انسان کاملمرد تمام و انسان کامل  

 مرد تمام از ناديده گرفتن نفس و خواسته هاي خود به جاودانگي مي رسد 

  شريعت  ،حقيقت و  فضائل اخالقي از سرمايه هاي دروني مردان كامل است 

 بر خط شجربر خط شجر  

 مردان حق چون به حقايق رسيده اند در ظرف اين جهاني نمي گنجند 

 است كه شاخه هايش بسيار پربار است مرد خدا به لطف حق مانند درختي 

 سير و سلوک عرفاني به پايان نمي رسد بلكه به شكل هاي ديگري به تكامل خود ادامه مي دهد 

 والیت در راستای نبوت 

 نبوت به كمال در پيامبر اسالم)ص( جلوه گر شده است و اولياء جزئي از اين كل معنوي هستند 

 خورشيد خط استوا 

 خورشيد اعظم است كه بر پيامبران مي تابيد نور هدايت نبي همان 

 در عصر حضرت رسول )ص( خورشيد رسالت با اشعه درخشان در وسط آسمان بود 

 رسالت پيامبر اسالم)ص( در صراط مستقيم حق و بدون خلل و ابهامي است 

 راز ختم نبوت 

 كمال و تمام سير و سلوک الي اهلل در ختم نبوت پيامبر اسالم )ص( است 

 ر شدن ختم نبوت همه ابعاد عدل و داد براي بشر ظاهر مي گرددبا آشكا 

 مواقف و منازل خودسازی 

 9چه كسي به اسرار وحدت وجود پي برده است؟) 

 12عارف و سالک سير و سلوک عشق به چه دستاوردي در زمينه وحدت وجود رسيده است؟) 

 در دل عارف ، هستي حقيقي محبوب الهي است 

 ود نراني به محبت او نمي رسي تا غير خدا را از قلب خ 

 نور تجلي حق موقعي بر قلب  انسان خواهد تابيد كه موانع رشد را بر طرف نمايد 

 دنيا طلبي مانع حضور قلب تو در توجه به خدا مي شود 

 عهد اَلَست 

 11(اگر هر دوي معروف )حقيقت( و عارف)شناساي حقيقت( خداوند است پس نقش انسان در اين بين چيست؟ 

 ات وفطرت انسان نياز به خدا نهفته استدر ذ 
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  انسان با خدا عهدي دارد: آيا من پروردگار شما نيستم؟انسان گفت : بلي 

 انسان با توجه به شناخت خدا وند مي تواند زندگي پاكيزه اي داشته باشد 

 عقل و ورای عقل 

 مي دهدخرد انسان در شناخت قيامت شبيه آن كور مادر زاد است كه رنگ ها را تشخيص ن 

 غير از عقل جزوي در درون انسان حقيقت معناداري وجود دارد 

 هستي جز یكي نيست 

 12در اين جمله اناالحق حسين بن منصور حالج چه نكته ومطلب مهمي نهفته است؟) 

 13آيا اناالحق يک كلمه بيهوده و بي اساس است يا يک رمز مطلق كه دربر گيرنده حقايق و اسراري مي باشد؟ ) 

 ات عالم مست و شيفته حقند و اناالحق مي گويند همه ذر 

 اگر تو هم به عنصر ممتاز خودشناسي دست يابي مانند منصور اناالحق خواهي گفت 

  آن درخت طور به موسي گفت انالحق پس چرا يک انسان شايسته نگويد 

  سرّ وحدت 

 كسي كه در وجود خود وحدت وعظمت حق را ببيند به ابديت مي پيوندد 

 جودات براي نشان دادن عظمت حق استكثرت مو 

 نقطه ی وهمي 

  در آئينه است يانسان مثل عكس 

 وحدت به اين معني است كه همه موجودات فانيند وتنها او باقي است 

 چگونه به حق مي توان رسيد؟ 

 11چرا به يک مخلوق مي گويند كه به وصال حق رسيده است؟) 

 15لوک نموده است؟(آنكه به وصال حق رسيده است چگونه سير و س 

 موقعي به وصال حق مي رسي كه از بند خودخواهي وتمايالت شيطاني جدا شوي 

 هيچ نسبتي بين خاک و رب االرباب وجود ندارد 

 اصل جهان از هيولي )ماده اوليه آفرينش( است كه بدون صورت ومعدوم است 

 حضرت حق حقيقت مطلق وهستي داراي نقصان وكمبود است 

  رُویش نباتي آدم 

 بيعت با چهار عنصر آفتاب ، باران ، خاک و هوا خرمي و رشد مي يابدط 

  مراحل تكوين و شكل پذيري انسان 

 جهان یك قطره از دریای حيات است 

 همه موجودات با دو نيرو ،يكي موافق به طرف مركزو ديگري مخالف باآن مواجه اند 

  هستي درياي وسيعي از وحدت و يكپارچگي است 

  پديدار گشته است جهان از يک قطره 

 !!غير حق وجود ندارد 

 رسيدن به وصال حق از مسير حقيقت و بدون خواب و خيال تحقق مي يابد 

 وصال به معني ملحق شدن انسان به خدا نيست 

 قُرب و بُعد 

 16(وصال ممكن)موجود( به واجب)خدا( چيست؟ 

 17مفهوم كلمات قرب ، بعد ، بيش و كم چيست؟) 

 ا از شخصيت دروغين رها مي سازدنور خداي ذوالجالل شما ر 

 !وجود ما از ما نيست 

 ترسيدن از نيستي به اين معني است كه انسان از سايه خود بترسد 
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 تو اگر مانند طال خالص باشي از آتش سوزان چه هراسي داري؟ 

 آيا انسان از تركيب جان و تن است كه اختيار تن به دست جان اوست؟ 

 تشكيل مي دهد باطل است!! صحبت از من كه موجوديت انسان را 

 امر حق بر همه چيز فائق است 

 كسي كه خدا را شناخته است در صورتي موفق است كه پا را از حد خود بيرون نگذارد 

 اهل قدر از آن جهت در باطلند كه همه نقش ها را متوجه انسان مي دانند 

 جبر و فقر 

 و متواضع بود شيطان از من دم زد و مدعي بود در صورتي كه آدم توبه كرد 

 آدم پس از خطا توبه نمود ولي ابليس پس از عصيان اصرار ورزيد 

 ما نمي توانيم افعال و اعمال خداوند را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم 

 !!انسا ن در انجام امور و كارها مختار  مجبور است 

 اگربه شريعت عمل كنيد از خودخواهي ها رها مي شويد 

 يسرچشمه های علم و آگاه 

 12كدام درياست كه دانش و آگاهي ساحل آن درياست؟) 

 19از عمق آن دريا چه گوهري بدست مي آيد؟) 

 امواج مرواريد معاني را از درياي هستي به ساحل مي ريزد 

 مرواريد معاني از درياي دل است كه سخن آدمي آن را به سطح دريا مي آورد وآشكار مي سازد 

 صدف در ماه نيسان 

  در برج نيسان در دهان صدف تشكيل مي گردد؟چگونه مرواريد 

 برون کن دُرّ شهوار 

 انسان با عقل جستجوگر خود در درياي هستي بدنبال مرواريد حقايق است 

 علم حال و علم قال 

 براي رسيدن به حقايق بايد پوست ظاهر بيني را شكست 

 علم دين كار دل است و علم ظاهري براي آب و گل است 

  اصيل ، غير دنيايي ، معنوي و اخالقي استعلم واقعي مسئوالنه ، 

 از طريق مطالعه قرآن پي به سير به آفاق )جهان( و انفس)درون خود( بيريد 

 ارکان و اعتدال اخالق 

 اصول و اركان اخالق بر جهار محور است 

               صراط مستقيم اخالق در مدار اعتدال و ميانه روي است 

 صفت زشت روبروست اركان چهارگانه اخالق با هفت 

  در اعتدال نفس ،چهار اصل اخالق در نفس پيوند مي خورند و يكي مي شوند 

 نكاح معنوی 

  خورشيد بدون افراط و تفريط در حد اعتدال طبيعت را گرم مي كند 

 انسان موقعي عشق به حق مي يابد كه مزاج چهارگانه در نفس او در تعادل و سالمت باشند 

  غيب بطور ناگهاني به دنياي ما سرازير شدحسن و زيبايي از عالم 

 دلربايي كه از آثار حسن و زيبايي است مختص حضرت حق است 

  جزء و کُل 

 22آن  چه جزوي است كه ازكُل بيشتر است؟) 

 21( چگونه مي توان به آن جزو)جزء( دسترسي يافت؟ 

 وجود آن جزئي است كه از كُل بيشتر است 

 يافته است از جزء كمتر است چون كل از جزء گرفته شده و توسعه 
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  !!جهان يک كل متغير است كه در هر لحظه در حال نابودي و ايجاد است 

 تغييرات و تحوالت اين جهان با حوادث قيامت يكي نيست 

  جان جهان 

 جهان مانند تن انسان و  انسان جان جهان مي باشد 

 مرگ اختياری 

 هيچ موجوي غير از انسان داراي مرگ اختياري نيست 

  مانند دو عالم 

 لرزش و اضطراب انسان در لحظات مرگ شبيه تحوالتي است كه جهان در آستانه قيامت دارد 

 پس از مرگ ، انسان آفرينش جديدي خواهد يافت 

 بقای کُل 

 دنيا با تحوالت و فنا روبروست و جهان آخرت با بقا و ثبات 

 ل خواهد رسيدهر چيزي كه در دنيا داراي قوه واستعدادي است در آخرت به كما 

 فعل و نفس 

 كارها و تجربه ها روي خصلت هاي دروني و كسب مهارت ها تأثير دارند 

 در عالم جان 

 هيچوقت تن كه خاكي است با روح كه غير مادي است اوج نمي گيرد 

 همه چيز در جهان ديگر آشكار مي گردد 

 جهان آخرت پايدار ، استوار و جهان يكرنگي است 

 ديگر امكان پذير است حيات جاودانگي در جهان 

 صافي از خویشتن 

 خوشا به حال آنان كه خدا شيرابشان كند و از هر گونه پليدي پاک شده اند 

 لذت معنوي كه در آخرت از تجلي حق حاصل مي شود از نعمات بهشتي باالتر است 

   )چون عنقا )سيمرغ 

 22 جدا شد؟(چطور قديم كه هميشه بود از محدث كه بعداً پديد آمده است از هم 

 23چرا قديم خدا ناميده شد و محدث جهان ما شد؟) 

 هر چه هست اوست چون مُحدث معدوم و رو به فناست 

 بوقلمون امكان 

 جهان مانند نقطه اي است كه در منحني آتش گردان يک خط روشن ديده مي شود 

 با نگاه وحدت وجود دوگانگي در وجود غير ممكن است 

 ن كثرت بود ولي بعد از آفرينش ،جهان كثرت شدجهان قبل از پيدايش در عدم بدو 

 تعبيرات اهل دل 

 21منظوراهل معني كه به چشم و لب اشاره دارند چيست؟) 

 25كسي كه در مقام واحوال عارفان است ازبيان رخ و زلف وخط وخال به دنبال چيست؟) 

   واژگاني مانند زلف، خال،خط ، ابرو....مثالي از رحمت حق مي باشند 

 مولي بشري توان چنداني براي معاني دروني ندارندالفاظ مع 

  شبستري كلمات را به همان شكلي كه هستند بكار مي برد 

 ساخت كلمات جديد كه معاني همه جانبه اي را بيان كند دشوار است 

 عبارات شریعت 

 عارفي كه سه حالت فنا ، سُكر و دالل را دركند درطرح كلمات جديد موفق خواهد شد 

 عانينظر کن در م 
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 هدف اصلي دربيان كلمات رساندن كامل معاني عرفاني است 

 )چشم)مستي( ، لب)هستي 

 عين هستي ازلب او پيدا شده است 

 چشم شوخ او جان تازه به طبيعت بخشيده است 

 چشم ولب لعل او عامل تقويت و رشد معنوي ماست 

 موجودات عاشق چشم او هستند 

 ن ناخدا را در جلوي من بسازچشم زيبايي رب به مادر موسي گفت كه كشتي آ 

 درحلقه ی آن زلف مُشكين 

 زلف او راه پرپيچ و خم سالک را نشان مي دهد 

 اگر زلفش را نشان دهد كافري درميان نخواهد ماند 

  عارفان به دام زلفش مي افتند 

 دل انسان عارف به نيكي آن زلف را مي شناسد و براي سير و سلوک بدنبال اوست 

 حيوان)خط( حُسن خدایي)رُخ(،آب 

 از آن خط زيباي رخ ،آب حيات زندگاني را بدست آور 

 صفات جمال و جالل حق در همين خط روي زيباي ياراست 

 عكسي از خال او 

 خال سياه روي چهره مركزآفرينش است 

 چرا دل داراي حاالت تأثير پذيري و تأثيرگزاري متفاوت و مختلف است؟ 

 شراب بيخودی 

 26ي دارد؟(شراب و شمع وشاهد چه معن 

 27خراباتي شدن چه ادعايي است؟) 

 شراب و شمع ،هدايت و راهيابي به حضرت دوست است 

  شراب بيخودي ترا ازخودخواهي ها رها و به قرب حق ميرساند 

 یك خُمخانه ی او 

 نور هدايت براي آدم وابليس بود ولي آدم بازگشت و ابليس رانده شد 

  همه ذرات عالم مست او مي باشند 

  بسوي اويند همه هستي 

 آنكه به فناي كامل رسيده است سالک و دريا دلي بيباک است 

 )خراباتي)از خود رهایي 

 خراباتي بت خودساخته نفس را شكسته و بجاي آن الگوي حق جايگزين كرده است 

 خراباتي كسي است كه شراب طهور الهي را نوشيده است 

 عارف با بويي از شراب طهور دلباخته حق مي شود 

  سر خوش حق دررضاي حق گام بر مي دارندعاشقان 

 پعاشقان دامن رنداني كه مست حق شده اند محكم گرفته اند 

  مظهر عشق و وحدت 

  22 اگر بت وزنار و ترسايي كفر نيست پس چيست؟ ) 

 كل وجود خير محض است و بر نظام احسن بنا شده است 

 ا پرستيدندبت پرستي ازآن جهت مزموم است كه بجاي آفريننده بت ،خود بت ر 

 بت هم مثل ساير موجودات مخلوق خداست وبا آنان فرقي ندارد 

  نشان خدمت 

 زنار بستن يعني به عهد وپيمان خود وفا كردن 
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 !! اسباب استدراج و مكر 

 انسان شليسته رسيدن به مراحل باال مي باشد 

 كرامت انسان در حق پرستي بدست مي آيد 

  حد ابليس نمي رسي!!در ابراز كرامات و خرق عادت هيچوقت به 

 !!كرامات را به رخ مردم كشيدن كفر محض است 

 !!اگر در ميان عامه مردم در پي بروز كرامت وبزرگي هستي مسخ مي شوي 

  احوال عالَم واژگون 

   پيشوايان نادان بر افراد نادان رهبري مي كنند 

 كساني كه به حقيقت نرسيده اند شايسته رهبري وهدايت مردم نيستند 

 معنوي )علماء( اگر در جاي خود نباشند فرزندان معنوي)مردم( تربيت نمي شوند پدران 

 پدر معنوی مردم 

 علماي عصرشبستري به وظائف خود عمل نمي كنند 

 بايد به اجراي تعهدي باشيم كه به عهده ماست 

 عادت را كنار بگذاريد واز روي اخالص عبادت كنيد 

  )تجرید و خالصي)ترسایي 

 نيايي اگر زندگي كني مانند عيسي به آسمان چهارم پرواز مي كني   نيايي اگر زندگي كني مانند عيسي به آسمان چهارم پرواز مي كني   بدون جاذبه هاي دبدون جاذبه هاي د 

 مرد پرواز باش 

 از جهان مادي )مادر(به جانب آسمان معنوي)پدر( بايد سفر نمود 

 جيفه و مردار دنيا را دور اندازيد و بسوي آسمان حركت كنيد 

 افسانه ی نَسَب 

  بايد اوقات با دوست سپري شود 

 نحوي به ما نزديكند در رسيدن به دوست عامل بازدارنده اند هركدام از افرادي كه به 

 !!نزديكان بيشتر عامل رنجشند 

 راه رَستن 

 بيعالقگي خود را به دنيا مانند عيسي ناصري نشان دهيد 

 اگر بر خالف نفس كافر پيشه عمل كنيد به رستگاري مي رسيد 

 بافكن خرقه 

 با تسلط بر نفس خود مسلمان واقعي شويد 

 مايي وشهرت طلبي در خدمت مردم باشيد بجاي خودن 

  بت ترسابچه 

 آن كه مظهر عشق ووحدت است شراب معنوي در كام عاشقان مي ريزد 

  همه تحوالت عاشقانه ازساقي الست است 

 در گلشن دوست 

 آن بت بود كه مرا از خواب غفلت بيدار كرد 

 !!وقتي متوجه شخصيت واقعي خود شدم شرمنده گرديدم 

 انه را از ساقي گرفتم ونوشيدم ....وقتي كه آن پيم 

 راز گل های شكفته 

 گلشن رازگل هاي شكفته حقايق هستند 

  حق شناسان قدر و منزلت اين گلشن راز را مي دانند 

 سؤاالت حسيني هروي كه با گسيل پيک از خراسان به تبريز ازشبستري پرسيدسؤاالت حسيني هروي كه با گسيل پيک از خراسان به تبريز ازشبستري پرسيد 
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  مثنوی شریف گلشن رازمثنوی شریف گلشن راز  ساده وروانساده وروانشرح شرح                                                                                 

  
  خداوند از فيض وفضل خود دو عالم را بيافریدخداوند از فيض وفضل خود دو عالم را بيافرید  

به نام خدايي آغاز مي نمايم كه در جان آدمي فکر و انديشه قرار داد و چراغ با عظمت و پر نور دل كه مركز به نام خدايي آغاز مي نمايم كه در جان آدمي فکر و انديشه قرار داد و چراغ با عظمت و پر نور دل كه مركز               

يت و يت و آدمي است با نور پر فروغ جان و روح الهي روشنايي بخشيد. از فيض و عناآدمي است با نور پر فروغ جان و روح الهي روشنايي بخشيد. از فيض و عناو درک و درک هستي و احساس هستي و احساس 

بخشش بي انتهاي الهي بود كه دنيا و آخرت روشني گرفت و راه كمال و حقيقت را پيدا نمود و از فضل و توجه بخشش بي انتهاي الهي بود كه دنيا و آخرت روشني گرفت و راه كمال و حقيقت را پيدا نمود و از فضل و توجه 

گلستان پرگل و ريحان گلستان پرگل و ريحان تي آدمي را ساخته بود به زيبايي تي آدمي را ساخته بود به زيبايي و رحمت مخصوص او بود كه خاک ناچيزي كه هسو رحمت مخصوص او بود كه خاک ناچيزي كه هس

خود توانست در يك چشم بهم خود توانست در يك چشم بهم   يزالييزاليتبديل شد و كرامت و شرافت يافت.خداي توانا بر اساس مشيت و قدرت التبديل شد و كرامت و شرافت يافت.خداي توانا بر اساس مشيت و قدرت ال

كلمه ي ]كن[ نظام دو عالم ]دنيا و آخرت[ را بنا نهد و به زيور موجوديت بيارايد.زماني كلمه ي ]كن[ نظام دو عالم ]دنيا و آخرت[ را بنا نهد و به زيور موجوديت بيارايد.زماني زدن ودريك نگاه سريع بازدن ودريك نگاه سريع با

نمود و با قلم خود آفرينش را رقم زد هزاران نقش نمود و با قلم خود آفرينش را رقم زد هزاران نقش   جهانجهان  كه خداوند با قاف ابتداي قدرت خود شروع به خلقتكه خداوند با قاف ابتداي قدرت خود شروع به خلقت

  فحه ي خاموش نيستي زد و آنها را به جهان واقعيت ها وارد نمود.فحه ي خاموش نيستي زد و آنها را به جهان واقعيت ها وارد نمود.برجسته و شگفت انگيز بر صبرجسته و شگفت انگيز بر ص

  افروختافروختبربر  انانــــچراغ دل به نور جچراغ دل به نور ج  آموخت        آموخت        را فكرت را فكرت ان ان ــــــبه نام آنكه جبه نام آنكه ج    

  گشت گلشنگشت گلشن  اک آدماک آدمــــز فضلش خز فضلش خ    روشن      روشن        م گشتم گشتــر دو عالر دو عالــــفيضش هفيضش هزز    

  ينينونَونَپديد آوردكَپديد آوردكَ  و نون و نون اف اف ــكـــكـــزز                ةالعينةالعينــــــرفرفــــــــططتوانايي كه در يک توانايي كه در يک     

  زدزد  دمدمــــعع  وحوحــبر لبر ل  زاران نقشزاران نقشــــــهه    ـم زد       ـم زد       ــــــــدم بر قلدم بر قلاف قدرتش اف قدرتش ــــچو قچو ق    

  بردبردمي مي انسان ازطریق شناخت عقالني به خود و جهان اطراف پي انسان ازطریق شناخت عقالني به خود و جهان اطراف پي                               

رت حق پديد رت حق پديد بخاطر آن لحظه ي سريع و كوتاه بود كه هر دو عالم ]دنيا و آخرت[ با سر پنجه ي تدبير و پر قدبخاطر آن لحظه ي سريع و كوتاه بود كه هر دو عالم ]دنيا و آخرت[ با سر پنجه ي تدبير و پر قد              

آمد و جان آدمي آشکار شد و پا به عرصه ي هستي گذاشت.پس از آنکه روح و جان آدمي پديد آمد عقل و خرد آمد و جان آدمي آشکار شد و پا به عرصه ي هستي گذاشت.پس از آنکه روح و جان آدمي پديد آمد عقل و خرد 

او شکل گرفت و اينگونه بود كه انسان نسبت به پديده هاي او شکل گرفت و اينگونه بود كه انسان نسبت به پديده هاي شخصيتي شخصيتي كه قوه تشخيص و تمييز آدمي بود در كالبد كه قوه تشخيص و تمييز آدمي بود در كالبد 

خود مجهز گرديد. از راه درک و تشخيص پديده هاي خود مجهز گرديد. از راه درک و تشخيص پديده هاي   عالم دانش و آگاهي يافت و به شناخت و درک عناصر اطرافعالم دانش و آگاهي يافت و به شناخت و درک عناصر اطراف

اطراف به وجود و شخصيت خود كه يك پديده مشخص و معلومي بود پي برد و سپس از طريق تفکر و انديشيدن اين اطراف به وجود و شخصيت خود كه يك پديده مشخص و معلومي بود پي برد و سپس از طريق تفکر و انديشيدن اين 

  سؤال براي او مطرح شد كه كيست؟ و از كجا آمده است؟ سؤال براي او مطرح شد كه كيست؟ و از كجا آمده است؟ 

مت آفرينش نظري افکند تا خود را بهتر مت آفرينش نظري افکند تا خود را بهتر اين موجود كوچك در ظاهر از راه تفکر به جهان و مجموعه با عظاين موجود كوچك در ظاهر از راه تفکر به جهان و مجموعه با عظ            

بشناسد و در اين سير و سلوک خود شنا سي بود كه توا نست بار ديگر با نگاهي دقيق وعالي تري به گيتي و تحوالت بشناسد و در اين سير و سلوک خود شنا سي بود كه توا نست بار ديگر با نگاهي دقيق وعالي تري به گيتي و تحوالت 

آن توجه نمايد. با اين ديد دقيق ، عقالني و انديشمندانه به وجود ماهيت جهان پي برد و آن را پديده اي  غير قابل آن توجه نمايد. با اين ديد دقيق ، عقالني و انديشمندانه به وجود ماهيت جهان پي برد و آن را پديده اي  غير قابل 

است كه فقط است كه فقط   ييي ثبات يافت و در ذهن و فکر خود به جستجوي آن پرداخت و فهميد كه مانند يك عددي ثبات يافت و در ذهن و فکر خود به جستجوي آن پرداخت و فهميد كه مانند يك عدداعتماد و باعتماد و ب

  شمارش مي شود و تا بي انتها پيش مي رود .شمارش مي شود و تا بي انتها پيش مي رود .
  جان آدمجان آدم  ــــويداــــويداهـــهـــشدشدو ز آن دم و ز آن دم ــالم         ــالم         هر دو عهر دو عاز آن دم گشت پيدا از آن دم گشت پيدا 

  چيزچيزـــل همه ـــل همه ــــاو اصاو اصكه تا دانست ازكه تا دانست ازل تمييز        ل تمييز        ــــــــاين عقاين عق  درآدم شدپديددرآدم شدپديد

  من؟من؟ـودچيستم ـودچيستم رد تا خـرد تا خـــتفــــكر كـتفــــكر كـ                ين ين چو خود راديد يک شخص معـچو خود راديد يک شخص معـ

  م نظر كردم نظر كردــــــــــــــــــعالعالدردربازباز  و ز آنجاو ز آنجارد        رد        ــككز جزوي سوي كلي يک سفرز جزوي سوي كلي يک سفر
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  داد ساريداد ساريــــــــــاعاع  دردره ه ــچو واحد گشتچو واحد گشت  ـاري       ـاري       ــــــــر اعتبــر اعتبــــجهان را ديد امجهان را ديد ام

  

  پيدایش به همان مبدأ آفرینش بر مي گردندپيدایش به همان مبدأ آفرینش بر مي گردند  همه موجودات پس ازهمه موجودات پس از                              

جهان آفرينش و نظام خلقت با همه عظمت و گستردگي خود تحت سيطره پرقدرت  وفرمان مطاع و امر الهي در جهان آفرينش و نظام خلقت با همه عظمت و گستردگي خود تحت سيطره پرقدرت  وفرمان مطاع و امر الهي در             

هم هم را را بسيار اندک بسيار اندک آن نَفَس و لحظه زماني آن نَفَس و لحظه زماني بطوريکه بطوريکه . . اراده و مشيت خداوندي پديد آمده استاراده و مشيت خداوندي پديد آمده است  بر اساسبر اساس  يك نفَس ويك نفَس و

آمدن آن با رفتن آن يکي بود.آن جايگاه كه از كم و كيف آن چيزي براي ما روشن نيست و آمدن آن با رفتن آن يکي بود.آن جايگاه كه از كم و كيف آن چيزي براي ما روشن نيست و   نند نداشت چود نداشت چودر خودر خو

جهان خلقت و اداره آن از آن منشأ گرفته شده است جايگاهي نيست كه موجودي پديد آيد و به حركت خود از جهان خلقت و اداره آن از آن منشأ گرفته شده است جايگاهي نيست كه موجودي پديد آيد و به حركت خود از 

ياء و پديده هاي ياء و پديده هاي مکاني به مکان ديگر ادامه دهد ولي اگر خوب دقت كني خواهي فهميد كه رفتن و گذشتن اشمکاني به مکان ديگر ادامه دهد ولي اگر خوب دقت كني خواهي فهميد كه رفتن و گذشتن اش

آفرينش همان آمدن و خلق شدن آنهاست.همه اشياء و موجودات جهان به همان اصلي كه از آن منشأ گرفته و در ازل آفرينش همان آمدن و خلق شدن آنهاست.همه اشياء و موجودات جهان به همان اصلي كه از آن منشأ گرفته و در ازل 

و گذشته دور پديد آمده اند بر مي گردند و سرانجام همه بهم مي پيوندند و ظاهر و پنهانشان يکي مي شوند و به و گذشته دور پديد آمده اند بر مي گردند و سرانجام همه بهم مي پيوندند و ظاهر و پنهانشان يکي مي شوند و به 

  وحدت و هماهنگي مي رسند.وحدت و هماهنگي مي رسند.
  جهان آفرینش وحدت و انسجام مسنحكمي برقرار استجهان آفرینش وحدت و انسجام مسنحكمي برقرار استدر پدیده های در پدیده های 

خدايي كه قديم است و خالق و مسلط بر زمان مي باشد داراي قدرت و عظمت و شکوه باالتر و بلند تري از خدايي كه قديم است و خالق و مسلط بر زمان مي باشد داراي قدرت و عظمت و شکوه باالتر و بلند تري از         

انديشه آدمي است كه شروع آفرينش و تکامل و به سامان رساندن پديده هاي دو عالم را در يك دم و با يك اراده و انديشه آدمي است كه شروع آفرينش و تکامل و به سامان رساندن پديده هاي دو عالم را در يك دم و با يك اراده و 

ديدار نموده است. سيستم اداره و كنترل خلقت و آفرينش و هدايت موجودات گوناگون و نيز ايجاد ديدار نموده است. سيستم اداره و كنترل خلقت و آفرينش و هدايت موجودات گوناگون و نيز ايجاد مشيت خود پمشيت خود پ

توسط يك مبدأ انجام مي پذيرد و اين )خلق و امر( در عين توسط يك مبدأ انجام مي پذيرد و اين )خلق و امر( در عين   وو  تحوالت به سوي كمال ، همه در يکجا جمع شده اندتحوالت به سوي كمال ، همه در يکجا جمع شده اند

ني است يکپارچه و واحد هم مي ني است يکپارچه و واحد هم مي اينکه يکي است زياد و متنوع هم هست. و برعکس در حاليکه در كثرت و گوناگواينکه يکي است زياد و متنوع هم هست. و برعکس در حاليکه در كثرت و گوناگو

از اينکه بين عناصر سازنده و اداره كننده پديده هاي آفرينش تفاوتي از اينکه بين عناصر سازنده و اداره كننده پديده هاي آفرينش تفاوتي   باشد )كثرت در وحدت و وحدت در كثرت(باشد )كثرت در وحدت و وحدت در كثرت(

شبيه حركت سريع يك شبيه حركت سريع يك اشي از تصورات نادرست آدمي است.اشي از تصورات نادرست آدمي است.ديده مي شود و چيزي غيراز وحدت احساس مي شود نديده مي شود و چيزي غيراز وحدت احساس مي شود ن

ديده مي شود در حاليکه آن نقطه در موقعيت هاي ديده مي شود در حاليکه آن نقطه در موقعيت هاي   دايرهدايره  شکل يك منحنيشکل يك منحنينقطه به دور يك محورفرضي كه همواره به نقطه به دور يك محورفرضي كه همواره به 

  )نقطه درحکم وحدت و دايره در حکم كثرت است()نقطه درحکم وحدت و دايره در حکم كثرت است(گوناگوني بسر مي برد.گوناگوني بسر مي برد.
  شدشداز پس از پس ــد بد بآن دم كه آمـآن دم كه آمـ  كه همكه همک نفس شد        ک نفس شد        ــامر از يامر از يان خلق وان خلق وــــجهجه

  ستستآمدن نيآمدن نيجزجز  ون بنگريون بنگريــــشدن چشدن چنيست         نيست         د شدن د شدن گه آمـگه آمـــــــولي آن جايولي آن جاي

  پنهانپنهان  پيدا وپيدا وـيز شدـيز شدــع گشت اشيا         همه يک چــــع گشت اشيا         همه يک چـــــــويش راجـــويش راجبه اصل خبه اصل خ

  ممــعالعالام دوام دوــــانجانجاز و از و ــــــــــــــــكندآغكندآغدم         دم         ک ک ــبه يبه يكو كو ي اهلل قديمـــي ي اهلل قديمـــي تعالتعال

  شدشد  ييــــــــاندكاندك  ارارــــــو بسيو بسي  يكي بسياريكي بسيارشد         شد         ي ي ا يكـا يكـــــجهان خلق و امر اينججهان خلق و امر اينج

  سيرسير  تتــــــسرعسرعكه نقطه دايره است ازكه نقطه دايره است از                غيرغيرورت ورت ــتوست اين صتوست اين ص  همه از وهمهمه از وهم

  خط سير رشدبشری به کاروان ساالری محمد مصطفي)ص( است خط سير رشدبشری به کاروان ساالری محمد مصطفي)ص( است                             

حركت انساني، يك خط بيش نيست كه در آن از اول تا به آخر مسير همه ي مردم جهان مانند حركت انساني، يك خط بيش نيست كه در آن از اول تا به آخر مسير همه ي مردم جهان مانند رشد ورشد وبراي براي             

در اين راه طوالني كه سعادت بشر در آن در اين راه طوالني كه سعادت بشر در آن ني است كه پشت سر هم در حال گذر و عبور هستند. ني است كه پشت سر هم در حال گذر و عبور هستند. يك كاروايك كاروامسافران مسافران 

رقم مي خورد، پيامبران ساربانان و راهنمايان اين حركت انساني هستند كه مسافران اين كاروان پر شتاب را به اهداف رقم مي خورد، پيامبران ساربانان و راهنمايان اين حركت انساني هستند كه مسافران اين كاروان پر شتاب را به اهداف 

حضرت حضرت   الهي رهبر و بزرگ ما رسول خداالهي رهبر و بزرگ ما رسول خدا  خير و صالح و رشد و كمال پيش مي برند. در ميان اين پيام آورانخير و صالح و رشد و كمال پيش مي برند. در ميان اين پيام آوران
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الر كاروانيان بشري است كه نشان دادن اول و آخر راه با اوست كه كامل ترين دليل ها و الر كاروانيان بشري است كه نشان دادن اول و آخر راه با اوست كه كامل ترين دليل ها و سرور و ساسرور و سا  )ص()ص(مصطفيمصطفي

  راهنمائي هاست.راهنمائي هاست.
  عظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( استعظمت جهان به وجود مبارک احمد)ص( است

عظمت و بزرگي خود را آشکار ساخت مثل اينکه احد)قدرت و عظمت و بزرگي خود را آشکار ساخت مثل اينکه احد)قدرت و   )ص()ص(خداوند يکتا با آفرينش محمد مصطفيخداوند يکتا با آفرينش محمد مصطفي            

د مبارک رسول اكرم( توانست خود را نشان دهد. به همين لحاظ او گر چه در د مبارک رسول اكرم( توانست خود را نشان دهد. به همين لحاظ او گر چه در هنرمندي احديت( در ميم احمد)وجوهنرمندي احديت( در ميم احمد)وجو

سلسله پيامبران در آخر آمده است ولي آخر بودن او عين اول بودن و در اصل كامل بودن شخصيت ممتاز وراه سلسله پيامبران در آخر آمده است ولي آخر بودن او عين اول بودن و در اصل كامل بودن شخصيت ممتاز وراه 

ظاهر بين ظاهر بين   كه اين تفاوت دركه اين تفاوت در  ظمت و حقايق الهي نزديك است هر چندظمت و حقايق الهي نزديك است هر چنداوست.پيامبر از طريق وحي و خبرهاي غيبي به عاوست.پيامبر از طريق وحي و خبرهاي غيبي به ع

است و به عبارتي ديگر همه عالم و تحوالت شگفت انگيز آن در همين يك ميم است و به عبارتي ديگر همه عالم و تحوالت شگفت انگيز آن در همين يك ميم   برسريك ميم برسريك ميم   احداحد  احمد واحمد و  الفاظالفاظ

  است.است.و نظام يافته و نظام يافته احمد غرق شده است چون دنيا بخاطر وجود مبارک او خلق شده احمد غرق شده است چون دنيا بخاطر وجود مبارک او خلق شده 
  برای رشد معنوی به رهبری پيامبر اسالم )ص( نياز استبرای رشد معنوی به رهبری پيامبر اسالم )ص( نياز است

و در او و و در او و ختم مي يابد و كمال مي پذيرد ختم مي يابد و كمال مي پذيرد   ت و انذار مردمان به وجود پيامبر اسالم )ص(ت و انذار مردمان به وجود پيامبر اسالم )ص(راه دعوت به حق و بشارراه دعوت به حق و بشار              

مقام معنوي مقام معنوي صورت مي گيرد.صورت مي گيرد.  ي متعالي متعالدر برنامه هاي اوست كه دعوت عمومي براي هدايت و راهيابي به سوي خدادر برنامه هاي اوست كه دعوت عمومي براي هدايت و راهيابي به سوي خدا

خود گذشتن و خود گذشتن و   كه مايه ي انبساط درون و شادي آفرين است جمع با حق ، ازكه مايه ي انبساط درون و شادي آفرين است جمع با حق ، از  روحاني حضرت محمد مصطفي)ص(روحاني حضرت محمد مصطفي)ص(وو

به خدا پيوستن است و جمال و زيبائي هاي او كه باعث دلگرمي جان آدمي است بقدري جالب و جاذب است كه به خدا پيوستن است و جمال و زيبائي هاي او كه باعث دلگرمي جان آدمي است بقدري جالب و جاذب است كه 

شمع هدايت مجموعه ي بشر گشته است. او در پيشاپيش مومنين و عاشقان خود در حركت است و همه ي عالقمندان شمع هدايت مجموعه ي بشر گشته است. او در پيشاپيش مومنين و عاشقان خود در حركت است و همه ي عالقمندان 

  و كمال معنوي نياز به حمايت ها و هدايت هاي او دارند.و كمال معنوي نياز به حمايت ها و هدايت هاي او دارند.  او در پي او هستند براي اينکه جان هاي آدميان براي رشداو در پي او هستند براي اينکه جان هاي آدميان براي رشد
  افرافرــــــمسمس  ههــجهان گشتجهان گشت  خلقخلقبر او بر او   ر       ر       ــــتا به آختا به آخيكي خط است از اول يكي خط است از اول 

  كاروانندكارواننداي اي ممــــــــــــــــــرهنرهن  دليل ودليل وساربانند        ساربانند          ونونــــــــانبيا چانبيا چدر اين راه در اين راه 

  كاركارين ين اا  دردرر ر هم او اول، هم اوآخــهم او اول، هم اوآخــ  االر        االر        ــسس  ايشان سيدي ما گشتايشان سيدي ما گشتو ازو از

  آخرآخرـن ـن ــــول آمدعيــول آمدعيــدر اين دور، ادر اين دور، اظاهر        ظاهر          گشتگشتمد مد ــــــــميم احميم احاحد در احد در 

  يک ميم غرق استيک ميم غرق استجهاني اندرين جهاني اندرين است        است          د يک ميم فرقد يک ميم فرقــتا احتا احز احمدز احمد

  الي اهللالي اهللاُدعو اُدعو   زل  شدهزل  شدهــدر او منـدر او منـ                راهراهم آمده پايان اين م آمده پايان اين بر او ختـــــبر او ختـــــ

  ع جمع استع جمع استــــشمشم  زايشزايشجمال جانفجمال جانفاست        است          مقام دلــگشايش جمع جمعمقام دلــگشايش جمع جمع

  دامن ويدامن ويت جــان ها ت جــان ها گرفته دســگرفته دســمله در پي        مله در پي        شده او پيش و دل ها جشده او پيش و دل ها ج

  بيان داشته اندبيان داشته اندحقایقي را به زبان هنری و عرفاني حقایقي را به زبان هنری و عرفاني اوليای خدا اوليای خدا                                       

و تجاربي را كه در و تجاربي را كه در غيراز پيامبران ، اولياء و دوستان خدا هستند كه يا در گذشته بوده اند و يا بعد ها مي آيند غيراز پيامبران ، اولياء و دوستان خدا هستند كه يا در گذشته بوده اند و يا بعد ها مي آيند               

رياضت ها و تفکرات خود بدست آورده اند در اختيار ديگران مي گذارند. اين مردان خدا به قدر سعي و شايستگي رياضت ها و تفکرات خود بدست آورده اند در اختيار ديگران مي گذارند. اين مردان خدا به قدر سعي و شايستگي 

خود به مقاماتي در معنويت دست مي يابند و در باره موضوعات گوناگون كه مورد نياز بشر است از جلمه اينکه خود به مقاماتي در معنويت دست مي يابند و در باره موضوعات گوناگون كه مورد نياز بشر است از جلمه اينکه 

وک به حق واصل مي گردد، سخن مي گويند. هر عارفي كه پس از وک به حق واصل مي گردد، سخن مي گويند. هر عارفي كه پس از چگونه از سير و سلچگونه از سير و سل  چيست؟ و يا عارفچيست؟ و يا عارف  معروفمعروف

كسب فيوضات در سير و سلوک خود به حقايقي دست يافت و پس از درک واقعي درياي وحدت وجود و گذر از كسب فيوضات در سير و سلوک خود به حقايقي دست يافت و پس از درک واقعي درياي وحدت وجود و گذر از 

)من حق هستم( بيان نمود و گاهي هم از قرب معنوي و چگونگي رسيدن )من حق هستم( بيان نمود و گاهي هم از قرب معنوي و چگونگي رسيدن   دريافت خود را گاهي به شکل اناالحقدريافت خود را گاهي به شکل اناالحق  ،،آن آن 

را از حق دور مانديم؟ و يا چگونه مي توان همچون زورقي در درياي بيکران حقايق و اسرار عالم به جان را از حق دور مانديم؟ و يا چگونه مي توان همچون زورقي در درياي بيکران حقايق و اسرار عالم به جان به حق يا چبه حق يا چ
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جانان نائل آمد، به فراخور حال خود اسراري را بازگو كردند.دراين ميان كساني هم بودند كه از دانش معمولي و جانان نائل آمد، به فراخور حال خود اسراري را بازگو كردند.دراين ميان كساني هم بودند كه از دانش معمولي و 

خطرناک زندگي دنيايي را به آدميان نشان خطرناک زندگي دنيايي را به آدميان نشان   ظاهري مطالبي عرضه داشتند و راه خشکي و ساحل نجات از اين امواجظاهري مطالبي عرضه داشتند و راه خشکي و ساحل نجات از اين امواج

  دادند. دادند. 
  حقایق را بيان کرده اندحقایق را بيان کرده اند  های گوناگونهای گوناگون  به سليقهبه سليقه    مردان خدامردان خدا

مردان خدا پس از رسيدن به حقايق در بازگو كردن آن به مردم با هم فرق داشتند ، يکي به گوهر آن در اعماق مردان خدا پس از رسيدن به حقايق در بازگو كردن آن به مردم با هم فرق داشتند ، يکي به گوهر آن در اعماق             

بر عکس ديگري به آن گوهر دسترسي داشت ولي در جاي خود بر عکس ديگري به آن گوهر دسترسي داشت ولي در جاي خود   دريا پي برد و آن را برداشت و به ديگران نشان داد ودريا پي برد و آن را برداشت و به ديگران نشان داد و

بگذاشت تا همچنان در پشت پرده ي صدف باقي بماند و كسي از آن اسرار آگاه نگردد. غير از روش عرفا كه بر بگذاشت تا همچنان در پشت پرده ي صدف باقي بماند و كسي از آن اسرار آگاه نگردد. غير از روش عرفا كه بر 

ء وابسته به كل آفرينش است و ء وابسته به كل آفرينش است و روش جزء و كل مبني بر اينکه يك جزروش جزء و كل مبني بر اينکه يك جزاساس وحدت وجود بود. حکما و فالسفه از اساس وحدت وجود بود. حکما و فالسفه از 

صيرورت آن شركت دارد سخن گفتند و يا اينکه جهان از قبل بوده است و يا از نيستي پا به هستي صيرورت آن شركت دارد سخن گفتند و يا اينکه جهان از قبل بوده است و يا از نيستي پا به هستي   در حركت ودر حركت و

  در رسائل و كتاب هاي خود مطالب فراواني را نوشتند.در رسائل و كتاب هاي خود مطالب فراواني را نوشتند.  --گذاشته استگذاشته است
  عبارات عرفا برای درک بهتر مردم به توضيح نيازداردعبارات عرفا برای درک بهتر مردم به توضيح نيازدارد

براي براي   فت و در اين راستا از كلمات زلف،خال و خطفت و در اين راستا از كلمات زلف،خال و خطدر بيان حقايق هر يابنده حقيقت به شکلي و اسلوبي سخن گدر بيان حقايق هر يابنده حقيقت به شکلي و اسلوبي سخن گ            

بطور آشکار در قالب شعري سود جست. چون اين سخن بطور آشکار در قالب شعري سود جست. چون اين سخن   بيان مقاصد عرفاني استفاده نمود و يا از شراب،شمع و شاهدبيان مقاصد عرفاني استفاده نمود و يا از شراب،شمع و شاهد

ها كه مي خواست چگونگي و كيفيت راه سير و سلوک را بيان دارد و از منازل و مراحل عرفاني و خودسازي سخن ها كه مي خواست چگونگي و كيفيت راه سير و سلوک را بيان دارد و از منازل و مراحل عرفاني و خودسازي سخن 

اشاره و استعاره در آمد و چون به اينگونه عرضه شد مردم عامي در درک و فهم آن با دشواري مواجه اشاره و استعاره در آمد و چون به اينگونه عرضه شد مردم عامي در درک و فهم آن با دشواري مواجه بگويد به شکل بگويد به شکل 

شدند.و اما اگر كسي در اين معاني دقيق و اشارات بليغ ، فهم و درک صحيحي نداشته باشد و در حيرت فرو رود شدند.و اما اگر كسي در اين معاني دقيق و اشارات بليغ ، فهم و درک صحيحي نداشته باشد و در حيرت فرو رود 

  بناچار بايستي براي فهميدن آنان تالش نمايد و كمر همت ببندد.بناچار بايستي براي فهميدن آنان تالش نمايد و كمر همت ببندد.
  خويشخويشمنزل منزل نشاني مي دهند ازنشاني مي دهند از      و پيش      و پيش      از از پس از از پس ــــا با براه اوليراه اولي  در ايندر اين    

  ارفارفــععمعروف ومعروف وسخن گفتند درسخن گفتند درــف        ــف        واقواقويش چون گشتند ويش چون گشتند ــبه حد خبه حد خ    

  زورقزورق  د وسيرد وسيرــرب و بعرب و بعــققيكي ازيكي ازاناالحق        اناالحق        ر وحدت گفت:ر وحدت گفت:ــــيكي از بحيكي از بح  

  للــاحاحــسسكي وكي وــاني داد ازخشاني داد ازخشــنشنشحاصل         حاصل         بود بود ــلم ظاهر ــلم ظاهر ععي را ي را ــــــــيكيك  

  صدف شدصدف شدنزدنزدآن آن ــدف شد        يكي بگـذاشت ــدف شد        يكي بگـذاشت ههر بر آورد ور بر آورد وــــــــيكي گوهيكي گوه  

  آغازآغازمُحْدَث مُحْدَث ديم وديم ويكي كرد از قـيكي كرد از قـجزء وكل گفت اين سخن باز        جزء وكل گفت اين سخن باز        يكي ازيكي از  

  شاهد راعيان كردشاهد راعيان كردال و خط بيان كرد         شراب وشمع وال و خط بيان كرد         شراب وشمع وــــيكي اززلف وخيكي اززلف وخ  

  افتادافتادل ل ــيق مشكيق مشكالالخــخــ  افهامافهام  دردرمنزل افتاد         منزل افتاد         ق ق ـون به وفــون به وفـسخن ها چسخن ها چ  

  ن آن ن آن ــدانستدانستروري مي شود روري مي شود ضــضــ      است حيران      است حيران      اندر اين معناندر اين معنــــكسي را ككسي را ك  

  نامه ی حسيني هروی مشتمل بر سؤاالت عرفاني به مجلس انس شيخنامه ی حسيني هروی مشتمل بر سؤاالت عرفاني به مجلس انس شيخ                                

دي كه دي كه هجري قمري حکايتي اتفاق افتاد كه جريان آن چنين است:فرهجري قمري حکايتي اتفاق افتاد كه جريان آن چنين است:فر000000بطور اتفاقي و ناگهاني در ماه شوّال سال بطور اتفاقي و ناگهاني در ماه شوّال سال           

حامل پيام مهمي بود با هزاران لطف و احسان و نيکويي از جانب مردم خراسان به سوي ما آمد.قضيه به اين شکل است حامل پيام مهمي بود با هزاران لطف و احسان و نيکويي از جانب مردم خراسان به سوي ما آمد.قضيه به اين شکل است 

ورشيد ورشيد كه يکي از يزرگان كه در واليت خراسان در علم و عمل صالح شهرت دارد و به هنرهاي گوناگون مانند خكه يکي از يزرگان كه در واليت خراسان در علم و عمل صالح شهرت دارد و به هنرهاي گوناگون مانند خ

يه ي شادماني مردم است و نور هدايتي است كه در جان يه ي شادماني مردم است و نور هدايتي است كه در جان د. اين شخص محترم كه باعث سُروُر و ماد. اين شخص محترم كه باعث سُروُر و ماتابان مي درخشتابان مي درخش

مومنين، كه من اورا پيشواي سير و سلوک كنندگان و عارفان مي دانم به نام سيد حسيني)هروي(.او شخصيتي است كه مومنين، كه من اورا پيشواي سير و سلوک كنندگان و عارفان مي دانم به نام سيد حسيني)هروي(.او شخصيتي است كه 
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مي دانند. نامه اي براي بيان چند مي دانند. نامه اي براي بيان چند ا بزرگ تر از همه مردم ا بزرگ تر از همه مردم همه مردم خراسان از كوچك و بزرگ در اين روزگار او رهمه مردم خراسان از كوچك و بزرگ در اين روزگار او ر

کل كه براي او قابل درک نبود به رشته ي تحرير در آورده و براي بزرگان علم و دانش فرستاده تا آنها را معني و کل كه براي او قابل درک نبود به رشته ي تحرير در آورده و براي بزرگان علم و دانش فرستاده تا آنها را معني و مشمش

تفسير نمايند و سپس براي او ارسال دارند. آن نامه شامل چند عبارت و مطلب مشکل بود كه غالباً عرفا و اهل سير و تفسير نمايند و سپس براي او ارسال دارند. آن نامه شامل چند عبارت و مطلب مشکل بود كه غالباً عرفا و اهل سير و 

مات در نثر و نظم خويش استفاده مي كنند.آن عبارات دشوار مات در نثر و نظم خويش استفاده مي كنند.آن عبارات دشوار سلوک معنوي و عرفاني در بيان مقاصد خود از آن كلسلوک معنوي و عرفاني در بيان مقاصد خود از آن كل

كه در شعر شعراي عارف به چشم مي آمد يك يك در آن نامه به شکل سؤال مطرح نموده است كه اگر چه مطالب كه در شعر شعراي عارف به چشم مي آمد يك يك در آن نامه به شکل سؤال مطرح نموده است كه اگر چه مطالب 

  در حد ايجاز و مختصر بيان شده است. در حد ايجاز و مختصر بيان شده است. 

م در آمده بود در مجلسي كه من در آن م در آمده بود در مجلسي كه من در آن آن فرستاده با كرامت كه از راه دور آمده بود آن نامه مکرم را كه به نظآن فرستاده با كرامت كه از راه دور آمده بود آن نامه مکرم را كه به نظ          

حضور داشتم با حال و نواي خاصي خواند بطوريکه حاضرين تحت تأثير قرار گرفتند و هر كسي سخني بر زبان جاري حضور داشتم با حال و نواي خاصي خواند بطوريکه حاضرين تحت تأثير قرار گرفتند و هر كسي سخني بر زبان جاري 

ساخت و بر مطالب نغز آن اظهار نظري نمود. در آن محفل انس ، افراد عالقمند و عزيزي حضور داشتند كه چون اين ساخت و بر مطالب نغز آن اظهار نظري نمود. در آن محفل انس ، افراد عالقمند و عزيزي حضور داشتند كه چون اين 

انده شد همه به سوي اين درويش مسکين نظر كردند و انتظار داشتند كه من جواب گويم و آن انده شد همه به سوي اين درويش مسکين نظر كردند و انتظار داشتند كه من جواب گويم و آن نامه و آن سؤاالت خونامه و آن سؤاالت خو

  مشکالت را حل نمايم.مشکالت را حل نمايم.
  در ماه شوّال در ماه شوّال هان هان ازهفتصد سال        ز هجرت ناگــازهفتصد سال        ز هجرت ناگــگذشته هفــت و ده گذشته هفــت و ده 

  خراسان خراسان ب اهل ب اهل ــاحسان         رسيد از جانـــاحسان         رسيد از جانـــ  ف وف وــــرسولي با هزاران لطرسولي با هزاران لط

  نونو  ون چشمه يون چشمه يــرچرچور        به اقسام هنور        به اقسام هنــــمشهمشه  ا هستا هستــبزرگي كاندر آنجبزرگي كاندر آنج

  حسيني حسيني ـدـدــــامام سالكان سيــــامام سالكان سيــــ  ي        ي        ــــوجان را نور، اَعْنوجان را نور، اَعْن  جهان را سورجهان را سور

  او بهاو به  گفتندگفتند  از همهاز همهررــدر اين عصدر اين عصمه         مه           ازكه وازكه و  انانــــــــل خراسل خراســهمه اههمه اه

  معنيمعنياب اب ــــفرستاده  بَرِ اربـــــفرستاده  بَرِ اربـــــ                    ــنيــنياب معـاب معـبب  در در نامه اي نامه اي   نوشته نوشته 

  اشارت اشارت   حابحابــــاصاصز مشكل هاي ز مشكل هاي   بـارت        بـارت        ععند از ند از آنجا مشكلي چــآنجا مشكلي چــ  دردر

  دک دک ــــــانان    لفظلفظ  جهاني معني اندرجهاني معني اندر    ک       ک       ک يک يــپرسيده يپرسيده ي  به نظم آورده وبه نظم آورده و

  درافواهدرافواهـوال او حالي ـوال او حالي اد احـــاد احـــــفتفت  ـون برخواند ناگاه        ـون برخواند ناگاه        رسول آن نامه چرسول آن نامه چ

  ناظرناظرته ته براين درويش مسكين گشبراين درويش مسكين گش    ـزيزان جمله حاضر      ـزيزان جمله حاضر      ن مجلس عن مجلس عدرآدرآ
  يخ رادرجواب نامه ترغيب نمودنديخ رادرجواب نامه ترغيب نمودنددوستان محفلي شدوستان محفلي ش                                

در ميان آنان يك مرد با تجربه و كارديده اي بود كه جواب اين سؤاالت را بارها از من شنيده بود و نيك به در ميان آنان يك مرد با تجربه و كارديده اي بود كه جواب اين سؤاالت را بارها از من شنيده بود و نيك به                 

الت بگويي الت بگويي خاطر داشت.روي به من كرد و گفت: اي شيخ! چه خوب است كه جوابي در اين لحظه بر اين سؤاخاطر داشت.روي به من كرد و گفت: اي شيخ! چه خوب است كه جوابي در اين لحظه بر اين سؤا

بطوريکه هم ما و هم مردمان عصر ما از آن بهره مند شوند.در جواب آن عزيز گفتم: چه نيازي به پاسخ است در بطوريکه هم ما و هم مردمان عصر ما از آن بهره مند شوند.در جواب آن عزيز گفتم: چه نيازي به پاسخ است در 

به آنها پرداخته و بحث و تشريح نموده ام. يك به آنها پرداخته و بحث و تشريح نموده ام. يك     حاليکه من بارها و به دفعات گوناگون در رسائل و كتاب هاي خودحاليکه من بارها و به دفعات گوناگون در رسائل و كتاب هاي خود

ه اين مشکالت از روي احساس مسئوليت و وجدان كاري پاسخ ه اين مشکالت از روي احساس مسئوليت و وجدان كاري پاسخ فرد ديگري كه در آن مجلس بود به من گفت: شما بفرد ديگري كه در آن مجلس بود به من گفت: شما ب

  دهيد، بهر حال آرزوي ما اين است كه يك رساله منظومي از شما داشته باشيم.دهيد، بهر حال آرزوي ما اين است كه يك رساله منظومي از شما داشته باشيم.
  جواب نامه منظوم حسيني في المجلس وبدون آمادگي قبلي سروده شده استجواب نامه منظوم حسيني في المجلس وبدون آمادگي قبلي سروده شده است

ي سيد حسيني هروي را با كلمات ي سيد حسيني هروي را با كلمات پس از اصرار و تشويق حاضرين در جلسه ، سخن آغاز نمودم و جواب نامه پس از اصرار و تشويق حاضرين در جلسه ، سخن آغاز نمودم و جواب نامه             

ايجاز و پر معني دادم.در يك لحظه تصميم گرفتم كه در آن جمع جواب گويم در حاليکه در سرودن اين مثنوي ايجاز و پر معني دادم.در يك لحظه تصميم گرفتم كه در آن جمع جواب گويم در حاليکه در سرودن اين مثنوي 

آنها را بازگو نمايم. اكنون كه آنها را بازگو نمايم. اكنون كه   اين اشعار را نگفته بودم كه حالاين اشعار را نگفته بودم كه حالهيچگونه فکر و انديشه قبلي نداشتم و يا در جايي هيچگونه فکر و انديشه قبلي نداشتم و يا در جايي 

وي را براي شما توضيح دادم اين انتظار مي رود كه از روي لطف و گذشت به اين مطالب وي را براي شما توضيح دادم اين انتظار مي رود كه از روي لطف و گذشت به اين مطالب شرايط بازگو كردن اين مثنشرايط بازگو كردن اين مثن
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نگريسته شود و اگر كمي و كاستي در آن ديده شد خرده و ايراد نگيريد و از من ناديده بگيريد.مردم به نيکي مي دانند نگريسته شود و اگر كمي و كاستي در آن ديده شد خرده و ايراد نگيريد و از من ناديده بگيريد.مردم به نيکي مي دانند 

ر چه ذوق شعري داشتم و قادر به ر چه ذوق شعري داشتم و قادر به كه من در همه ي عمر هيچگاه قصد سرودن شعري نداشه ام و چيزي نسروده ام. اگكه من در همه ي عمر هيچگاه قصد سرودن شعري نداشه ام و چيزي نسروده ام. اگ

گفتن شعر هم بودم ولي به ندرت اتفاق مي افتاد كه شعري گفته باشم.گر چه من كتاب هاي زيادي را به نثر نوشته ام گفتن شعر هم بودم ولي به ندرت اتفاق مي افتاد كه شعري گفته باشم.گر چه من كتاب هاي زيادي را به نثر نوشته ام 

  ولي هيچگاه فرصتي پيش نيامد كه رساله اي در قالب مثنوي تنظيم و تدوين نمايم.ولي هيچگاه فرصتي پيش نيامد كه رساله اي در قالب مثنوي تنظيم و تدوين نمايم.
  بروستبروستکلمات معمولي درتبيين مفاهيم عرفاني با دشواری روکلمات معمولي درتبيين مفاهيم عرفاني با دشواری رو

ي خود توانايي ندارد كه معاني بلند را به همان شکلي كه هست ي خود توانايي ندارد كه معاني بلند را به همان شکلي كه هست هاهااين قالب هاي شعري با آن قواعد عروض و قافيه اين قالب هاي شعري با آن قواعد عروض و قافيه           

منعکس نمايد و خوب بسنجد ، چون براي تبيين معاني و مفاهيم بلند عرفاني هر قالب و ظرفي گنجايش آن را ندارد منعکس نمايد و خوب بسنجد ، چون براي تبيين معاني و مفاهيم بلند عرفاني هر قالب و ظرفي گنجايش آن را ندارد 

كه ما آدميان با آن سخن مي گوييم قابل بيان و انعکاس به غير كه ما آدميان با آن سخن مي گوييم قابل بيان و انعکاس به غير   .معاني و درک حقايق هيچگاه با حروف و كالمي.معاني و درک حقايق هيچگاه با حروف و كالمي

نيست همانگونه كه درياي سرخ)بحر قُلزم( را نمي توان در ظرفي جاي داد.در جائيکه در همين سخنان معمولي و با نيست همانگونه كه درياي سرخ)بحر قُلزم( را نمي توان در ظرفي جاي داد.در جائيکه در همين سخنان معمولي و با 

قادر قادر   همه ي مطالب خود را با اين ادبيات معموليهمه ي مطالب خود را با اين ادبيات معموليستيم و احساس كمبود مي كنيم و ستيم و احساس كمبود مي كنيم و اين حروف و كلمات در تنگنا هاين حروف و كلمات در تنگنا ه

به بيان نيستيم چگونه مي توان چيزي باالتر از اين حد معمولي را با اين كلمات و حروف ضعيف تشريح نمود.البته به بيان نيستيم چگونه مي توان چيزي باالتر از اين حد معمولي را با اين كلمات و حروف ضعيف تشريح نمود.البته 

تصور نشود كه اين سخنان از روي فخر و خودخواهي گفته مي شود بلکه از باب شکر و سپاسگزاري به درگاه الهي تصور نشود كه اين سخنان از روي فخر و خودخواهي گفته مي شود بلکه از باب شکر و سپاسگزاري به درگاه الهي 

  بصيرت و دانايي، آوردن عذر پذيرفته و قابل قبول مي باشد.بصيرت و دانايي، آوردن عذر پذيرفته و قابل قبول مي باشد.است چون در نزد اهل دل و  مردان با فضيلت و داراي است چون در نزد اهل دل و  مردان با فضيلت و داراي 
  تدوین مثنوی گلشن راز بر سبيل اتفاق بوده استتدوین مثنوی گلشن راز بر سبيل اتفاق بوده است

گر چه شاعر نيستم ولي از شاعري عار و ننگ ندارم و احساس شرمساري نمي كنم . بهر حال شاعر واقعي كم گر چه شاعر نيستم ولي از شاعري عار و ننگ ندارم و احساس شرمساري نمي كنم . بهر حال شاعر واقعي كم             

باشد نيامده باشد نيامده   انند شيخ فريدالدين عطار نيشابوريانند شيخ فريدالدين عطار نيشابورياست و در هر صد سال، شاعري كه به عمق حقايق پي برده باشد وماست و در هر صد سال، شاعري كه به عمق حقايق پي برده باشد وم

است. و اگر به همين منوال و روش ، حقايق و اسرار زيادي گفته شود حتي با يك گوشه از ديوان شعري عطار كه در است. و اگر به همين منوال و روش ، حقايق و اسرار زيادي گفته شود حتي با يك گوشه از ديوان شعري عطار كه در 

برگيرنده ي حقايق عميقي است برابري نمي كند پس هر چه گفته شده است و در برابر شما قرار گرفته است بر سبيل برگيرنده ي حقايق عميقي است برابري نمي كند پس هر چه گفته شده است و در برابر شما قرار گرفته است بر سبيل 

وده است البته نه آن اتفاق شيطاني و فريبکارانه كه مثالً ديوي از فرشته اي مطلبي را گوش دهد و فراگيرد و يا وده است البته نه آن اتفاق شيطاني و فريبکارانه كه مثالً ديوي از فرشته اي مطلبي را گوش دهد و فراگيرد و يا اتفاق باتفاق ب

  در اختيار مطامع شيطاني خود قرار دهددر اختيار مطامع شيطاني خود قرار دهد
  جواب مشكالت حسيني بطورکامل و دقيق داده شدجواب مشكالت حسيني بطورکامل و دقيق داده شد

برابر هر سؤالي نوشتم بطوريکه برابر هر سؤالي نوشتم بطوريکه   پس عزم جزم كردم و در اسرع وقت با اراده ي قوي تمام جواب آن نامه را درپس عزم جزم كردم و در اسرع وقت با اراده ي قوي تمام جواب آن نامه را در            

حتي يك جمله هم از آن سؤاالت ناديده گرفته نشد. آن فرستاده عزيز و گرامي پس از تحرير پاسخ آن نامه حسيني حتي يك جمله هم از آن سؤاالت ناديده گرفته نشد. آن فرستاده عزيز و گرامي پس از تحرير پاسخ آن نامه حسيني 

كه به دست من انجام شده بود از من گرفت و با عزت و خوشحالي از آن راهي كه آمده بود با شتاب برگشت.پس از كه به دست من انجام شده بود از من گرفت و با عزت و خوشحالي از آن راهي كه آمده بود با شتاب برگشت.پس از 

  برده بود و در اين راه به تجربه وبرده بود و در اين راه به تجربه ودوستان محفل قديمي كه به اهميت مطالب عرفاني پي دوستان محفل قديمي كه به اهميت مطالب عرفاني پي   مدتي يکي از همان عزيزان ومدتي يکي از همان عزيزان و

ني رسيده بود به من گفت: چيزي به آن مطالب اضافه كن و دوباره آن را به رشته تحرير در آور. به من گفت: ني رسيده بود به من گفت: چيزي به آن مطالب اضافه كن و دوباره آن را به رشته تحرير در آور. به من گفت: ااكاردكارد

رساتر و كامل تر دوباره براي ما رساتر و كامل تر دوباره براي ما   همان معاني كه در جواب آن نامه قصد نموده بودي ولي با عبارات و جمالت بهتر وهمان معاني كه در جواب آن نامه قصد نموده بودي ولي با عبارات و جمالت بهتر و

  بيان كن بطوريکه ما بتوانيم آن علوم و حقايق را به عين اليقين مشاهده نمائيم.بيان كن بطوريکه ما بتوانيم آن علوم و حقايق را به عين اليقين مشاهده نمائيم.

به خاطر مشغله كاري و گرفتاري شغلي و انجام امور مهم ، مجال و فرصتي نديدم كه به اين امر ضروري بپردازم. به خاطر مشغله كاري و گرفتاري شغلي و انجام امور مهم ، مجال و فرصتي نديدم كه به اين امر ضروري بپردازم.               

ه امور نيازمند ذوق و كشش دروني است. آن ذوق حال و آمادگي ه امور نيازمند ذوق و كشش دروني است. آن ذوق حال و آمادگي بهر حال پرداختن و دلمشغول داشتن به اينگونبهر حال پرداختن و دلمشغول داشتن به اينگون
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دروني كه به مطالب عرفاني و حقاق و اسرار عالم بپردازد ، محال است كه در اين گفتگوي مختصر و زود گذر آورده دروني كه به مطالب عرفاني و حقاق و اسرار عالم بپردازد ، محال است كه در اين گفتگوي مختصر و زود گذر آورده 

الي الي شود. بهر حال اين صاحبدالن و اهل سير و سلوک عرفاني و معنوي هستند كه بدرستي مي دانند كه آن حال چه حشود. بهر حال اين صاحبدالن و اهل سير و سلوک عرفاني و معنوي هستند كه بدرستي مي دانند كه آن حال چه ح

  است!است!
  به دلم الهام شد که نام این مجموعه گلشن راز باشدبه دلم الهام شد که نام این مجموعه گلشن راز باشد

ولي براي رضاي خاطر مومنين و ايمان آورندگان به دين و خدا ، سؤال آن پرسشگر مومن را كه مصرانه از من مي ولي براي رضاي خاطر مومنين و ايمان آورندگان به دين و خدا ، سؤال آن پرسشگر مومن را كه مصرانه از من مي           

معطوف معطوف خواست رد ننمودم. پس به دنبال اين پيشنهاد رفتم و سعي و تالش خود را براي روشن تر نمودن آن اسرار خواست رد ننمودم. پس به دنبال اين پيشنهاد رفتم و سعي و تالش خود را براي روشن تر نمودن آن اسرار 

داشتم و چون اين قصد نمودم طوطي خاموش و بي ذوق من به نطق و سخن در آمد و آغاز گفتار نمود. با ياري و داشتم و چون اين قصد نمودم طوطي خاموش و بي ذوق من به نطق و سخن در آمد و آغاز گفتار نمود. با ياري و 

مطالبي بر مطالب گذشته افزودم. وقتي اين سروده مطالبي بر مطالب گذشته افزودم. وقتي اين سروده   يق و توكل به او در عرض چند ساعتيق و توكل به او در عرض چند ساعتبخشايش خاص الهي و توفبخشايش خاص الهي و توف

نامي را درخواست نمودم و جوابي كه به دل الهام شد نامي را درخواست نمودم و جوابي كه به دل الهام شد رو به اتمام بود از حضرت حق براي اين رساله منظوم)نامه( رو به اتمام بود از حضرت حق براي اين رساله منظوم)نامه( 

نهاد همين باعث مي نهاد همين باعث مي   چون حضرت حق نام اين مجموعه را گلشنچون حضرت حق نام اين مجموعه را گلشن..اينگونه به من گفت: كه اين گلشن)بهشت( ماستاينگونه به من گفت: كه اين گلشن)بهشت( ماست

  شود كه اقبال و روي آوردن دل ها و چشم ها به حقايق آن،  روز افزون گردد.شود كه اقبال و روي آوردن دل ها و چشم ها به حقايق آن،  روز افزون گردد.
  شنيدهشنيده  ـد بار اين معنيـد بار اين معنين صــن صــز مز م        ارديده      ارديده      ــــــــككردرديكي كـــوبود  مـيكي كـــوبود  مـ  

  المالمــــــــاهل عاهل عرندرندــكز آنجا  نفع گيكز آنجا  نفع گي    دَم       دَم       در در و و ــــــــوابي گوابي گمراگفتا: جــــمراگفتا: جــــ  

  ائلائلــــــــــــــــــرسرس  اندراندر  نوشتم بارهانوشتم بارها      ين مسائل       ين مسائل       كاكابدو گفتم:چه حاجت؟بدو گفتم:چه حاجت؟  

  مأمولمأمولـوم مي داريم ـوم مي داريم ز تو منظــــز تو منظــــ      مسئول      مسئول      ـق ـق يكي گفتا: ولي بر وفــيكي گفتا: ولي بر وفــ  

  ايجازايجاز  ـاظـاظواب نامـه در الفـــواب نامـه در الفـــــجج      ايشان كردم آغاز        ايشان كردم آغاز        اح اح پس از الحــپس از الحــ  

  ر وتكرارر وتكرارــبي فكبي فكبگفتم اين سخن بگفتم اين سخن   ع بسيار        ع بسيار        ــــــجمجم  ميانميانبه يک لحظه به يک لحظه   

  ذارندذارندــدرگدرگرده گيري رده گيري ــز من اين خز من اين خ      دارند       دارند         كهكهكنون از لطف و احساني كنون از لطف و احساني   

  شعرشعر  گفتنگفتنــد ــد نكرده هيچ قصــــنكرده هيچ قصــــ        همه عمر      همه عمر      كاين كس در كاين كس در همه دانندهمه دانند  

  ادرادرــــــاالبه ناالبه ن  ـود ـود ولي گفتن نبــــولي گفتن نبــــ            قادر    قادر      اگر چه بود اگر چه بود   عمعمــــــــبر آن طببر آن طب  

  رداخترداختــــــنپنپهرگز هرگز مثنوي مثنوي   به نظم به نظم     بسيار مي ساخت        بسيار مي ساخت          كُتُبكُتُبز نثر ارچه ز نثر ارچه   

  نجدنجدــــمعني نگمعني نگ  دروندرونبه هر ظرفي به هر ظرفي       نسنجد       نسنجد           ييــــــمعنمعن  افيهافيهــعروض وقعروض وق  

  نايد نايد   ـرفـرفزُم اندر ظـــــزُم اندر ظـــــــكه بحرقُلْكه بحرقُلْ        نايد     نايد     ـرف ـرف اندرحــــــاندرحــــــ  معاني هرگزمعاني هرگز  

    فزائيم؟فزائيم؟  ويوير بر ر بر گــــگــــچرا چيزي دچرا چيزي د      درتنگنائيم      درتنگنائيم        ـودـودچو ما از ظرف خــچو ما از ظرف خــ  

  است است ـهيد عذر ـهيد عذر به نزد اهل دل تمـبه نزد اهل دل تمـ                  ت اين سخن كزباب شكراستت اين سخن كزباب شكراستنه فخراسنه فخراس  

  عطار نايد عطار نايد ون ون ــچــچــ  د قرند قرنــصصكه دركه در      خود عار نايد      خود عار نايد      ري ري ــعــــعــــشاشا  را ازرا ازــمم  

  ار ار ــــديوان عطديوان عط  بود يک شمه اي ازبود يک شمه اي از          رار     رار     عالم اسعالم اسن نمط صدن نمط صدــه زيه زيــگر چگر چاا  

  ه استراق است ه استراق است ــفرشتفرشت  نه چون ديوازنه چون ديواز      اق  است       اق  است       ــــــاتفاتف  ن برسبيلن برسبيلــولي ايولي اي  

  كمكم  بيش ونهبيش ونه  نهنهنوشتم يک به يک نوشتم يک به يک         دم      دم      واب نامه در واب نامه در ــله جـله جـــعلي الجمعلي الجم  

  بازباز  ددــــششبازبازـد ـد آن راهي كه آمـآن راهي كه آمـو ز و ز         زاز      زاز      ــــــاعاع  بهبهرسول آن نامه را بستدرسول آن نامه را بستد  

  زايزايــــزي  بيفزي  بيفــــچيچيـتا  برآن ـتا  برآن مرا گفمرا گف      رماي        رماي        ــــــــففار ار ــدگر باره عزيزي كدگر باره عزيزي ك  

  آرآرــم درعين عيان ــم درعين عيان ز عين علــــز عين علــــ          آر     آر     ان ان ــبيبيدردران معني كه گفتي ان معني كه گفتي ــهمهم  

  الياليــــــــــذوق حذوق ح  ازازدو دو ــكه پردازم بكه پردازم ب        الي       الي       ــججآن مآن مات ات ــنمي ديدم در اوقنمي ديدم در اوق  
  تتــسسه حاله حالال داند كان چال داند كان چــــــكه صاحب حكه صاحب ح                              ست ست الالــــگو محگو محآن به گفت وآن به گفت وكه وصف كه وصف   

  ننديدي  ايلايلــــــــــسسردم  رد سؤال ردم  رد سؤال ــنكنك            دين     دين     ايل ايل ول  قـــول  قـــــر وفق قر وفق قببولي ولي   

  گفتارگفتار  بهبه  م م ـــي نطقـي نطقطــطــدطودطوــدر آمدر آم      رار       رار       ــــر اسر اســروشن تروشن ت  پي آن تا شودپي آن تا شود  

  ي چندي چندــــــدر ساعتدر ساعتله را له را ــــجمجم  بگفتمبگفتم      داوند       داوند       ــق خق خــتوفيتوفيبه عون وفضل وبه عون وفضل و  
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  كاين گلشن ماستكاين گلشن ماستجواب آمد به دل جواب آمد به دل                     درخواستدرخواستام نامه ام نامه ــچو نچو ن  رترتــدل از حضدل از حض    

  روشنروشن  ـلهـلهشود زان چشم دل ها جمشود زان چشم دل ها جم      گلشن       گلشن       ام نامه ام نامه ــننچوحضرت كردم چوحضرت كردم   

  

  سير تفكر آدميسير تفكر آدمي                                                                                                                                                  
 (ریشه تفكر واندیشه آدمي در چيست؟0  

 سؤال اول

قبل از هر چيز از اين انديشه و تفکري كه در هستي من است در تحير و تعجب مي باشم بهر حال نمي دانم كه اين       

 چه عاملي و انگيزه اي است كه آن را تفکر مي گويند و در وجود من ريشه دوانيده است.
 چه چيز است آنکه خوانندش تفکر؟چه چيز است آنکه خوانندش تفکر؟        در تحير     در تحير     نخست از فـکرخويشم نخست از فـکرخويشم                                                                           

 جواب اول

  تعریف تفكر و مراحل رسيدن به آن در نزد حكيمان 

ن سؤال شگفت زده شده ام! تفکر و از كجا ريشه دارد؟ ولي من در عوض از اي؟ تو به من مي گويي تفکر چيست       

و از اجزاء و عناصر كوچك كه مجموعه هستي عالم را تشکيل مي  حق رهسپار شدن سوي آدمي يعني از باطلدر

دهند به وجود كل مطلق و خداي تعالي پي بردن.حکيمان و علماي دين و دانش در باره كيفيت تفکر كتاب ها نوشته 

وجود الهام)تصور( در دل و اند و چون خواسته اند كه تفکر را تعريف نمايند ، اينگونه گفته اند كه: اول و آغاز تفکر 

ناميده مي شود و در واقع نوعي يادآوري است از آنچه كه  درون آدمي است كه چون اين مرحله حاصل شود تذكّر

ايي گذشتيم به مرحله اي مي در ضمير ناخودآگاه ما انباشته شده بود. و چون در رسيدن به تفکر از اين مرحله ي ابتد

مي گويند كه نوعي آگاهي و شناخت ابتدايي است. پس هرگاه  مردم به آن عبرت كه در عرف و عادت معمولرسيم 

تصور قصد رسيدن به تدبّر را نموديم كه نوعي رسيدن به حقيقت و تجزيه و تحليل واقعيت هاست،  به مرحله اي  از

معلومات و از آنجا  مي گويند. از مجموعه ي تصورات به خواهيم رسيد كه علما و اهل عقل به آن تفکّر و انديشيدن

شناخت و تشخيص عناصر مفهوم دار از نامفهوم و مجهول است سير خواهيم و نهايي به تصديقات كه مرحله ي عالي 

 نمود. 
 قانون منطق راه صحيح تفكر را به ما مي آموزد     

است كه پدر با حق براي رسيدن به تفکر صحيح و ارزشمند طي اين مراحل ضروري است . شبيه داشتن فرزند        

تقدم و مادر كه همسر اوست نتيجه و فرزندي براي آن دو حاصل مي شود. و اما اگر از چگونگي و كيفيت تحقق اين 

مراحل ، پرسش و مشکلي داشته باشيم بايد نيازمندي خود را از طريق فراگيري قانون منطق كه نحوه ي درست اين 

احل تفکر بر خالف اصول و ضوابط صحيح منطقي پيش رود مورد مسير را نشان مي دهد تمسك جست.چنانچه مر

مقلد محض تأييد نبوده و قابل استناد نخواهد بود.پس هر گاه  چنين فکر و روشي براي كسي حاصل گردد او يك 

يم نتيجه اي براي او نخواهد داشت و از دايره تقليد خارج نخواهد گرديد. با اطمينان مي گوئ خواهد بود و انديشه اش

كه اين راه طوالني و دراز است و براي رسيدن به نتيجه ي مطلوب همواره نبايد اين روش را در پيش گرفت و مانند 

 حضرت موسي)ع( يك زمان هم الزم است تا از تکيه زدن بر اين عصاي منطق پرهيز نمود.
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  يّريّرــــــدر تحدر تح  بماندمبماندم  كز اين معنيكز اين معنيـود تفــــكر؟         ـود تفــــكر؟         مرا گفتي، بگو چبمرا گفتي، بگو چب    

  لقلقــــمطمط  كلكلبه جزو  اندربديدن به جزو  اندربديدن   ق         ق         ــــسوي حسوي حل ل ــفكر رفتن ازباطفكر رفتن ازباطتت  

  تعريفتعريفـتند در  هنگام ـتند در  هنگام چنين گفــچنين گفــتصنيف         تصنيف         حكيمان كاندر اين كردندحكيمان كاندر اين كردند  

  تذكرتذكر  ستين نام وي  باشدستين نام وي  باشدنخــــنخــــ  كه چون حاصل شود دردل تصوّر        كه چون حاصل شود دردل تصوّر          

  عبرتعبرت  رف،رف،ــــــعع  اندراندر  ويويبود نام بود نام   و ز اوچون بگذري هنگام  فكرت        و ز اوچون بگذري هنگام  فكرت          

  تفكرتفكرآمد آمد قل قل عــــــعــــــ  اهلاهل  به نزدبه نزد  تدبر         تدبر           ررتصور كان بود بهــــــــتصور كان بود بهــــــــ  

  مفهوممفهوم  ـديق نامفهوم ،ـديق نامفهوم ،شود تصــشود تصــ      معلوم        معلوم          ــور هايــور هايرتيب تصـــرتيب تصـــز تز ت  

  رادررادرــــــــبب  اياي  نتيجه هست فرزندنتيجه هست فرزند          و مادر     و مادر     ــــــتالي چتالي چ  مقدّم چون پدر،مقدّم چون پدر،  

  قانونقانونــمال ــمال حتاج استعــــحتاج استعــــبود مبود م            چون    چون    ـور ازچه وـور ازچه وولي ترتيب مذكـولي ترتيب مذكـ  

  ددــض تقليض تقليــمحمح  هر آئينه كه باشدهر آئينه كه باشد      چون نيست تأييد       چون نيست تأييد       دگر باره در آن دگر باره در آن   

  كنكنترک عصاترک عصاموسي يک زمان موسي يک زمان چوچو    ا كن        ا كن        است اين رهاست اين رهرهي دور ودرازرهي دور ودراز  

  غير از منطق از طریق صفای درون مي توان به حقيقت تفكر رسيدغير از منطق از طریق صفای درون مي توان به حقيقت تفكر رسيد                          

ا بدون شك و ترديد زماني هم وارد اين سرزمين امن و ايمان)وادي ايمن( شو تتو نيز چون حضرت موسي)ع(      

اهلل )من خدا هستم( از آن درخت مقدس بشنوي و با خداي عالم بي واسطه سخن گويي و به حقيقت صداي انّي انا 

ستفاده محض نائل آيي. اين روش افراد محقق و جستجو گر وافعي حقيقت است كه اگر از تجربه وحدت وجود ا

نخستين چيزي را كه خواهد ديد نوري است كه هستي را  ند . در اين حالت انساند به كشف و شهود نائل مي آيننماي

در بر گرفته است. بلي! همواره چنين است براي دلي كه خود را به معرفت و آگاهي منور نموده و از پليدي دور ساخته 

 از حق و جلوه هاي عظمت و شکوهمندي حق نخواهد ديد. و پر صفا و نوراني گردانيده باشد چيزي غير 
 قانون منطق موقعي کارساز است که لطف خدا شامل شود

براي رسيدن و حصول به حقيقت محض كه بدون مانع و صاف و خالص بدست آيد فکر نيکو و انديشه ي درست     

ع هايي از نورانيت و هدايت و راهيابي بر و مطمئن الزم است و اگر چنين شد مورد تأييد حضرت حق واقع شده و شعا

يت او تعلق گيرد ممکن خواهد تابيد. ولي اگر خداي متعال بر عدم تأييد كسي اراده فرمايد و مشآن قلب جوينده 

 اسلوب منطق متداول راهي جديد به سوي اوبگشايد و او را به حقايق برساند. گيرينخواهد بودكه از بکار
 روش حسي قادر به درک حقيقت نيست دانشمند مادی با منطق و

كه از ابزارهاي عقل و تجربه و آزمايش و مقايسه قصد راهيابي به حقايق را دارد در  دانشمند مادي و فلسفيآن       

ن محدوده ي جسماني و بادي امر حيران و سرگردان مي ماند. براي اينکه از موجودات و اشياء عالم خلقت غيرازهمي

وجودي كه امکان هستي يافته و در جلوي چشمان ماست. يگري را احساس نخواهدكرد، يعني دي چيزبُعد مادي وطبيع

و لذا با اين ديدگاه تصويري از امکان را در عناصر و موجودات مي بيند و بر همين اساس براي اثبات و استدالل وجود 

پردازد. مع الوصف از ذات حق چيزي واجب الوجود كه آفريننده ي جهان است به تالش فکري و مجاهدت عقلي مي 

 را درک نخواهد نمود و در چاه حيراني و سرگرداني غوطه ور مي شود. 

فلسفي و دانشمند عقلي قادر نيست خدا را اثبات نمايد چون با اين قاعده علت و معلول كه تنها  آن جستجوگر     

خداي متعال از آن دور مي گردد و سير قهقرايي  ابزاراوست در يك دايره و دور گرفتار شده و بجاي نزديك شدن به

محبوس گشته و راه به جايي نمي برد. از آنجائيکه  را طي مي كند و خالصه دراين حلقه هاي بهم پيوسته قانون عليت
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مال طلبي تو مي گردد قدرت تعقل و خردمندي او ناتوان است و لذا مانند زنجيري بر دور هستي تو مي پيچد و مانع ك

 جنبش ندارد.تسلسل افتاده و ياري حركت وپي وكه پايش دراين موانع پي درآن است ن بخاطرو اي
  ييــمانمانــگگبي بي   ا اهللا اهللــــــــاني         شنو اني اناني         شنو اني انــــزمزم    ننــــــــوادي ايموادي ايم  در آ در در آ در   

  وجوداستوجوداستبر نور بر نور ره ره نخستين  نظنخستين  نظ  است       است       محقق راكه از وحدت شهود  محقق راكه از وحدت شهود    

  ديدديددا دا ز هرچيزي كه ديد اول خـز هرچيزي كه ديد اول خـ        يد    يد    دد  ااو صفو صفـرفت نور ـرفت نور دلي كز معـــدلي كز معـــ  

  تأييدتأييده اي از برق ه اي از برق عـعـلملم  پس آنگهپس آنگهتجريد         تجريد         ط ط ررــــــــــشش  بود فكر نكو را بود فكر نكو را   

  نگشودنگشودمال منطق هيچ مال منطق هيچ ز  استعــز  استعــ    ود      ود      ــــننمننمايزد راه ايزد راه   هر آن كس را كههر آن كس را كه  

  كانكانــــــــامام  غيرغير  نمي بيند ز اشياءنمي بيند ز اشياءـيران         ـيران         ححهست هست   حكيم فلسفي چونحكيم فلسفي چون  

  ببــواجواج  ذاتذاتدردرسپس حيران شده سپس حيران شده   ب       ب       ــــــــواجواجاثبات اثبات   مي كندمي كند  ز امكانز امكان  

  محبوسمحبوس  تسلسل گشتهتسلسل گشتهي اندري اندركوس         گهـكوس         گهـــــــــــــــــمعمع  گهي از دورسيرگهي از دورسير  

  للــــــلسلســــدرتسدرتسفروپيچـيد پايش فروپيچـيد پايش             ل   ل   ــــغُغُچو عقلش كرد در هستي توچو عقلش كرد در هستي تو  

  قانون عليت برای شناخت پدیده های محسوس استقانون عليت برای شناخت پدیده های محسوس است                          

ه ظهور و آشکار شدن اشياء عالم و موجودات جهان بخاطر ضدي است كه هر كدام نمي داند ك آن محقق مادي        

پس وقتي كه براي حق ضدي و  دس حق نه مانندي دارد و نه شريکي.آنان در مقابل خود دارند در حاليکه ساحت مق

ت پي به وجود همتايي قابل اثبات نيست چگونه مي توان با اين قاعده عليت كه براي شناخت پديده هاي محسوس اس

باري تعالي برد.بي شك ممکن )آفريده( هيچگونه آثاري در اجزاي وجود خود كه عين همان در ذات حق باشد ندارد 

پس چگونه و چطور مي توان از اين موجود محدود با قانون عليت پي به وجود آن خداي بي مثل و مانند برد! واقعاً 

جاهلي كه هيچگونه اعتنايي به نور تابان خورشيد ندارد ولي در عوض  باعث تأسف و مايه ي نگراني است كه نادان و

 ر ضعيف شمعي كوچك مساعدت مي طلبد!!براي پيدا نمودن راه از نو
  و نه ندّ استو نه ندّ استق را نه مانند ق را نه مانند ولي حـولي حـاست         است           ددضــضــ  ظهورجمله ي اشيا بهظهورجمله ي اشيا به  

  او را؟او را؟  ييــــــداندان  ندانم تا چگـــونهندانم تا چگـــونهتا         تا         ــــحق را ضد و همحق را ضد و همچو نبود ذات چو نبود ذات   

  چگونه؟چگونه؟ـونه داني اش آخر ـونه داني اش آخر چگـــچگـــنمونه         نمونه           ببــــــــواجواجكن ازكن ازــــندارد ممندارد مم  

  در بياباندر بيابانويد ويد ــــع جــع جــــــبه نور شمبه نور شمتابان         تابان           ورشيدورشيدــــزهي نادان كه او خزهي نادان كه او خ  

      خداوند ازآن جهت دیده نمي شود که جهان از فروغ او سرشار شده استخداوند ازآن جهت دیده نمي شود که جهان از فروغ او سرشار شده است                            

و شعاع هاي نوراني آن بدون هيچگونه تغييري بر  ه هميشه بر يك حال مي درخشيدطوري بود ك اگر خورشيد         

يك منوال مي بود و اتفاقي نمي افتاد. هيچکس نمي توانست بفهمد كه اين پرتوهاي نوراني از خورشيد سرچشمه 

يده مي شود  فرقي گرفته است يا خير! در اين حالت بين آنچه را كه واقعاً خورشيد است با آنچه را كه در ظاهر د

متصور نبود و مغز با پوست يا حقيقت و غير حقيقت شناخته نمي شد. جهاني كه در آن بسر مي بريم بايد همه ي اجزاء 

و عناصر آن را از تابش پر نور و تابان حق بدانيد و چون اين نور هميشگي و زوال ناپذير است حق در آن ناپيدا ست و 

جانب خداست و هستي را در بر گرفته است نقل مکان و تغيير و تحول  نمي يابد چون به چشم نمي آيد. نوري كه از 

 بدور است. مبرا و ذات باري تعالي از هر گونه تغيير و تبديل شدن كه عامل آن خارجي خواهد بود كامالً 
  بوديبودي  ــوالــوالــــــــيک منيک منشعاع او بر شعاع او بر ـال بودي        ـال بودي        حح  يک يک     اگر خورشيد براگر خورشيد بر  

  مغز تا پوست مغز تا پوست ـرق از ـرق از ــنبودي هيچ فنبودي هيچ ف              اوست اوست ن پرتو ن پرتو ايايكـكـندانستي كسي ندانستي كسي   

  پيدايي است پنهانپيدايي است پنهانزز  در ويدر ويــــحق انحق انق دان        ق دان        حــحــ  فروغ نورفروغ نورجهان جمله جهان جمله   

  ويلويلــــــتحتحـابد  ذات او تغيير و ـابد  ذات او تغيير و نيــنيــ              تحويل  تحويل  وو  دارد نقلدارد نقلــق نق نــچو نور حچو نور ح  
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  درک درست استدرک درست استاعتقاد به حلول ، تشبيه و تناسخ نشانه دور بودن عقل از اعتقاد به حلول ، تشبيه و تناسخ نشانه دور بودن عقل از                           

تو خيال مي كني كه اين جهان هميشه بوده و پيوسته به ذات خويش تکيه زده و مستقل است.ولي اگر كسي داراي              

عقل دور انديش و شعاع ديد وسيع باشد پس از پذيرفتن جهان متکي به خود)بدون خالق( نه تنها مشکلي را حل نمي 

رفت. از حقيقت دور بودن انديشه هاي اين عقلي كه پا را فراتر از حد كند بلکه در سرگشتگي و حيرت فرو خواهد 

خود مي گذارد فعاليت و آثاري بچشم مي خورد كه يکي را فلسفي و مادي در آورده است و ديگري را معتقد به 

 يكاين عقل وخرد ضعيف كه در .حلول خدا در انسان و طبيعت نموده است )كه هر دوگرايش فکري در اشتباهند(

 محدوده كارآرايي دارد قدرت تحمل آن روشنايي خيره كننده و با عظمت را ندارد، پس بهتر است براي درک حق و

ر گيريم. چرا چنين است ؟ چون از اين چشمي كه با آن به هستي مي نگريم ، بکاحقيقت به چشمي قوي تر و كامل تر

و حقايق را آنطور كه هست درست نمي بينند و از  چشم علماي عقلي و مادي كج بين و دوگانه بين است و اشياءدو

    اينکه به رمز وحدت وجود پي ببرند و به شناخت حق نائل آيند در راه رسيدن به حق ناتوان شده و معطل مانده اند. 

ناصر اينان چون حقيقت را نديدند و خدا را نشناختند به تشبيه روي آوردند و موجودات و پديده هاي طبيعت يا ع       

به حقايق  و با يك چشم ساخته شده بشري را شبيه خدا انگاشتند ، بهر حال چون ديد و بينش آدمي كامل و كافي نباشد

نگريسته شود در شناخت خدا بجايي مي رسيم كه حتي صفات را از خداوند نفي مي نمائيم! تناسخ كه اعتقاد حلول 

اطل شمرده مي شود كه از بررسي دقيق و نگاه علمي و روح آدمي در ديگر موجودات است از آن جهت كفر و ب

حقيقي آدمي حاصل نشده است و در واقع تنگ چشمي مانع حقيقت بيني او شده است. آنان با اين فرضيات باطل خود 

لبته كساني هم كه ار طريق معتزله امانند كور مادر زادي هستند كه از رسيدن به هر راه كمال بي نصيب مي مانند . 

ظاهربينان و كج انديشان به لحاظ اينکه    يت مي كنند همين حالت را دارند.)شبستري خود يك متکلم اشعري است(تبع

در چشمان آنان بيماري تورم و درد پديد آمده است فقط ظاهر پديده ها را مي نگرند و از پي بردن به كنه كيفيت و 

  دارند. تحول آنان غافلند و در مجموع به مَظاهر آنان دل خوش مي
  ايمايمــقق  ن پيوستهن پيوستهويشتـويشتـــــبه ذات خبه ذات خ      دايم       دايم       ان خودهست ان خودهست ــــتوپنداري جهتوپنداري جه  

  داردداردـگي در پيش ـگي در پيش رگشترگشتــــــو عقــل دور انديش دارد         بسي سو عقــل دور انديش دارد         بسي ســكسي ككسي ك  

  وليوليــــــــــحلحليكي شد فلسفي، ديگريكي شد فلسفي، ديگرـولي         ـولي         ــــــــفضفضل ل ــز دور انديشي عقز دور انديشي عق  

  جويجويـرـردگــدگــ  ر او چشمير او چشميــبهبهبرو از برو از         روي     روي       ور آن ور آن ــــتاب نتاب ن    خرد را نيستخرد را نيست  

  معطّلمعطّل  شدشدق ق ــدت ديد حدت ديد حز وحـــــز وحـــــ          احول    احول      بودبود  ي چوني چونــسفسفدو چشم فلـدو چشم فلـ  

  تنزيهتنزيه  اتاتــادراكادراكاست است   ز يک چشميز يک چشمي    تشبيه       تشبيه       راي راي ـدـدــنابينـا يي آمـــــنابينـا يي آمـــــز ز   

  گشت حاصلگشت حاصل  تنگ چشميتنگ چشميكه آن ازكه آن از    ـل       ـل       و باطو باط  تناسخ زان سبب كفرستتناسخ زان سبب كفرست  

  زال استزال استــاعتاعت  طريقطريقـو را  ـو را  كسي كـكسي كـ      است     است       چواكمه بي نصيب ازهركمالچواكمه بي نصيب ازهركمال  

  اهراهرــــــــــــــجز مظجز مظنبيند نبيند   ظاهرظاهركه از كه از ل ظاهر        ل ظاهر        ــــــــــــاهاهچشم چشم دودورَمَد دارد رَمَد دارد   

  نشناختن خداوند ناشي از کج بيني استنشناختن خداوند ناشي از کج بيني است                          

گام و ظلمت و اما آن كالمي كه ذوق توحيد نداشته و آدمي را به خدا رهنمون نيست چنين شخصي در تاريکي        

بر مي دارد و در پشت ابر ضخيم تقليد و ناداني بدون اينکه استعداد خود را به حركت در آورد و رشد و تعالي بخشد 

پنهان گشته است. آنان در باره ذات خداوندي هر مطلبي كه گفته اند خواه كم يا زياد با حقيقت مطابق نيست و همه 
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ن آنان سراغ مي دهد! در حاليکه ذات پاک خداوندي از هر ناشي از نشانه هايي است كه ديده هاي ضعيف و كج بي

ن در كنار مي باشد چوبر-كيفيتي است از چه چيزي ساخته شده و داراي چه  -گونه چند گانگي و تجزيه و يا اينکه

 است.هر حال ازآنچه درباره او مي گويند ويا به او نسبت مي دهند فراتر
  يديدــــــتقلتقل  از غيماز غيم  در استدر استبه تاريكي به تاريكي     د      د      ــــــــــــــذوق توحيذوق توحي  مي كو نداردمي كو نداردكالكال

  ويشويشــــــديده ي خديده ي خازازكم و بيش        نشاني داده اندكم و بيش        نشاني داده اند  ند ازند ازــــــاز او هر چه بگفتاز او هر چه بگفت

  يقولونيقولونـا ـا أنه عمّأنه عمّــــالي شــالي شتعـــــــتعـــــــو چون        و چون          چند و چه چند و چه منــــزه ذاتش ازمنــــزه ذاتش از

  

    اه درست خداشناسياه درست خداشناسيرر                                                                                                                                                    
 (با کدامين اندیشه مي توان به حقيقت رسيد؟2 

   (چرا گاهي خدا را اطاعت مي کنيم وگاهي هم دچار گناه مي شویم؟3
 ؤال دومس
با كدامين فکر و انديشه مي توان راه درست زندگي و كمال را پيدا نمود و يا چرا، گاهي به طاعت و عبادت مي       

 رتکب گناه و خطاه مي شويم؟پردازيم و گاهي هم م

 كدامين فکرما را شرط راه است      چرا گه طـاعت و گـاهي گناه استكدامين فکرما را شرط راه است      چرا گه طـاعت و گـاهي گناه است                                                                  

 جواب دوم

 !!شود دیده بكنجد و آنگاه در آفریده خود آفریننده محال است که 

ي است كه خداوند به بشر ارزاني داشته است صراط مستقيم ، تفکر و انديشه نمودن در نعمت هاي اولين قدم در      

ولي اگر در ذات خدا و كميت و كيفيت آن انديشه و جستجو شود محض گناه و انحراف خواهد بود.اصوالً انديشه و 

جستجوگري در ذات خدا باطل و ناسرانجام است و بطور قطع و يقين چيزي حاصل نخواهد شد و محال محض است 

ه شود. شما آيات روشن او را مي بينيد كه تمام گستره هستي را در بر گرفته است كه همه كه راهي به سوي تو گشود

ذات او را نشاني آشکار از ذات اقدس باري تعالي است كه در هر صورت نبايد تصور و تخيل شود كه در اين آيات 

حول خود از نور و واضح است كه عالم با همه عظمت و گونه گوني و تنوع و ت مشاهده و احساس نمائيد!!

درخشندگي آن ذات بي مانند منشأ گرفته است ، پس منطقي و عقالني نيست كه تصور نمائيم كه وجود مبارک 

حضرت حق در البالي روشنائي هايي كه خود آفريده است ديده شود و در مقابل چشمان ما قرار گيرد.)محال است 

 آفريننده در آفريده ي خود بگنجد و ديده شود(
  گناه استگناه است  حق محضحق محض  ولي  در ذاتولي  در ذات    راه است      راه است      آال فكركردن شــرط آال فكركردن شــرط   دردر    

  حاصلحاصليل يل تحصتحصمحض دان ،محض دان ،  محالمحال      انديشه باطل     انديشه باطل       ـقـقبود در ذات حـــبود در ذات حـــ    

  ن زآياتن زآياتــــــــــــــــروشروش  اواو  ذاتذاتنگردد نگردد ازذات        ازذات          تهتهگشگشات است روشن ات است روشن ــچوآيچوآي  

  م هويدا؟م هويدا؟ــــــــــعالعال  ازاز  ا  او گردد ا  او گردد ــكجكجپيدا       پيدا       اوست اوست   به نوربه نور  م م همه عالــــــهمه عالــــــ  
  انوار تجلي و فرامادی الهي در عناصر طبيعت نمي گنجدانوار تجلي و فرامادی الهي در عناصر طبيعت نمي گنجد                          

آن نوري كه ويژه ذات حق است در اين آيات و مظاهر پديده ها و نظام آفرينش نمي گنجد ، از آنجائيکه       

مي جزئي از اين كل كه انوار فرامادي الهي است و در هندسه ي وجودي پديده ها و عناصر طبيعت كه آد سُبُحات

است كامالً قاهر و مسلط است براي نظام آفرينش قابل تحمل نيست و در ظرف آن نمي گنجد.تو اين عقل تجربي 
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ضعيف و حسابگر و محدود را رها كن و خود را در جرگه ي حق و در مسير مردان حق قرار ده. كه با اين چشمان 

تنها مانده است نمي توان نور هاي زيركانه نفس و خود خواهي  ضعيف و كور خفاشي كه در اين بيغوله هاي تاريك

خيره كننده و تشعشعات عظيم خورشيد را مشاهده نمود. وقتي نور هدايت و منطق قوي حق دليل راه و راهنماي ماست 

 جودي حتي جبرئيل هم  نيازي نيست.ديگر به تأييد هيچ مو
 ل مقاومت ندارد!!تحمخرد کوچك و ضعيف آدمي در برابر نور تجلي حق 

اگر چه فرشتگان به درگاه الهي نزديك و مقربند ولي هيچگاه به آن قرب و نزديکي كه رسول خدا و انسان كامل       

) در 7داشته است نمي رسند و اصوالً توان معنوي آنان آنقدر نيست كه به اين جايگاه خاص مردان خدا وارد شوند

ر از دو كمان فاصله بيش نداشت(وقتي نور الهي قادر است كه همه هستي مالئکه شب معراج پيامبر خدا به اندازه كمت

را به خاكستر تبديل كند و پرهاي پرواز اورا بسوزاند ديگر براي اين خِرَد كوچك آدمي جوالنگاهي باقي نمي ماند و 

 در اين صورت به مراتب قوي تر از مالئکه، پا وسر بسوزاند و نابود سازد.
  يددا در پي آب حيات واقعي زندگاني باشبجای دیدن خ

رابطه ي مقايسه اي و تأثير پذيري راهيابي خرد آدمي در برابر عظمت ساحت مقدس ربوبي مانند چشم سر در       

مقابل نور فروزان و سوزنده ي خورشيد است. حال اگر شخص بيننده اي قصد ديدن خورشيد را داشته باشد و بي 

چشم از ادراک و احساس خورشيد تيره و تاريك و كور مي گردد.  وقتي در اين رويت كه بر  واسطه به او بنگرد آن

اساس عالقه ي باطني به آن اقدام نموده اي موفق نبودي و به سياهي و تاريکي افتادي ، بايد بداني كه همان نور ذات 

باش تا با زندگي طيب و پاكيزه به  يخداوندي است، پس تو بجاي ديدن او در همين تاريکي به دنبال آب حيات واقع

رشد و تعالي و بالندگي خود به سوي او ادامه دهي. البته جاي نگراني نيست چون اين سياهي و خيرگي فقط در نور 

چشمان تو حاصل مي شود ولي تو با حقيقت وجودي و دروني خود مي تواني به حيات پاكيزه اي وارد شوي! پس از 

 با اين توضيحات، خدا ديدني نيست و اين چشمان تو قادر به اين كار نخواهد بود. ديدن او دست بردار. چون

اي تويي كه به فکر ديدن او هستي ! آخر، چه نسبتي بين اين آدمي كه از مشتي خاک ساخته شده است با آن      

دراک قادر خواهد وجود تعالي و تقدس كه سراسر نور و پاكي است دارد؟ پس اين وجود خاكي و ضعيف با كدام ا

بود كه او را درک نمايد؟ بي شك عاجز است! اين سياه رويي كه نشاندهنده ي فقر و نياز شديد موجودات به خداوند 

و ذات بي نياز او در دو عالم است خدا آگاه است كه هرگز از آنان جدا نمي گردد)نياز ممکنات به ذات  واجب 

 .ست ( الوجود در دنيا و آخرت دائمي و هميشگي ا
  پاسخ همه نياز های خود را در ذات باری تعالي ببينيد

در دو جهان   اي درويش! اي كسي كه از عالقه ي دنيايي بريدي و به او پيوستي! سياه رويي ناشي از فقر الي اهلل     

نياز او بدون  همان حالتي است كه آدمي همه ي هستي و نياز هاي خود را در ذات غني و بي(سواد الوجه فی الدارین)

كم و كاست ببيند و آن را فقر افتخار آميزي تلقي كند.چه مي گويم! اين سخنان حاوي نکات باريك و دقيقي است 

كه دسترسي بدان ما را در درک حقايقي كه گفتيم مساعدت مي كند . مثل شبي كه با مهتاب روشن گردد و يا ظلمتي 

هم عناصر برجسته اي هستند براي روشن نمودن حقايق. در بيان اينگونه بهر حال اين نکات مشود . كه در دل روز پيدا
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يسته است كه در ان زيادي براي گفتن دارم . ولي شاسخنان كه نور هدايت و لطف حق هم بر آنها تابيده است سخن

 ر  چيزي از آن ها به ميان نياورم!!حال حا ض
  ررــهست قاههست قاهــات جاللش ــات جاللش ــــــــكه سُبُحكه سُبُح      اهر      اهر      ــــــــــاندر مظاندر مظ  ذات ذات   نگنجد نورنگنجد نور      

  م خفاشم خفاشــــــــــــــچشچش  خور نداردخور نداردكه تاب كه تاب   باش        باش          هميهميق ق حـحـرها كن عقل را، بارها كن عقل را، با    

  ريل است؟ريل است؟ــــــــــــجبجبوي وي ــچه جاي گفتگچه جاي گفتگ                حق دليل استحق دليل استدر آن موضع كه نوردر آن موضع كه نور    

  اهللاهلللي مع لي مع   امامــــــنجد در مقــنجد در مقاه         نگــــــاه         نگــــــــــــــــدرگدرگ  قربقرب  دارددارد  چهچهفرشته گرفرشته گر    
  وزدوزدــبسبس  پا و سرپا و سر  ـــلهـــلهخرد را جمـــــــخرد را جمـــــــ                  بسوزدبسوزد    را پررا پر  ککــــــــللــــممچه نور او چه نور او   

  ه ي نوره ي نورــــــــــــــچشمچشمبسان چشم سر دربسان چشم سر در  ذات انور        ذات انور        رد در رد در ورخــــــــورخــــــــــــبود نبود ن    

  ک گرددک گرددــــــــــــــــــــتاريتاريبصر ز ادراک او بصر ز ادراک او         ک گردد    ک گردد    ــــــــنزدينزدي    چو مبصر در نظرچو مبصر در نظر  

  ات استات استــحيحي  آبآب  ،،درون درون به تاريــــكي به تاريــــكي   ور ذات است        ور ذات است        ــــــبداني نبداني ن  سياهي گر سياهي گر   

  نيستنيست    نظرنظرــاين جاي ــاين جاي ذار كـــذار كـــــــنظر بگنظر بگ  بصر نيست       بصر نيست         ض نورض نورــــــــــقابقاب  سيه جزسيه جز  

  ادراکادراکز ازدرک ز ازدرک ــــــه ادراک است عجه ادراک است عجــككـرت پاک؟        ـرت پاک؟        چه نسبت خاک را باحضچه نسبت خاک را باحض  

  ممــواهلل اعلواهلل اعلــــد ــــد جدا هــــر گــــز نشجدا هــــر گــــز نش  لم       لم       دو عادو عاكن دركن درــــممـــممـــ  سيه رويي زسيه رويي ز  

  كاستكاستم و م و ــسواد اعظم  آمـــــد بي كسواد اعظم  آمـــــد بي ك      رويش      رويش      دارين ددارين دــــــي الي الــوادالوجه فوادالوجه فسس  

  تاريکتاريک  روزروز  ــانــانن  ميـــــــن  ميـــــــــشب روششب روش                  ککاين نكته بارياين نكته باري  كه هستكه هستچه ميگويم،چه ميگويم،  

  اوالستاوالستن ن ــسخــــــن دارم ولي ناگفتسخــــــن دارم ولي ناگفت      ـــالست      ـــالست      در اين مشهد كه انوار تجدر اين مشهد كه انوار تج  
  نده خورشيد به جسم واسطه ای مثل آب نياز استنده خورشيد به جسم واسطه ای مثل آب نياز استبرای رویت نور خيره کنبرای رویت نور خيره کن                            

اگر خواستي كه خورشيد را ببيني به جسمي نياز داري كه به كمك تو بيايد و واسطه ي بين تو و او باشد.چون         

اين چشم ما طاقت و تحمل ديدن نور خيره كننده و درخشان خورشيد را ندارد و لذا ازآب در داخل ظرفي كه قرص 

استفاده مي نمائيم.پس آن آب از روشنايي فوق العاده خورشيد  اي ر آن منعکس گردد بعنوان جسم واسطهخورشيد د

مي كاهد تا تو بتواني عکس خورشيد را كه در آب افتاده است ببيني، بهر حال آن آب توانسته است در تو تحولي 

 ايجاد كند و در ديدن خورشيد به كمك تو بشتابد.
 ي حق در آئينه نيستي شكل مي گيردهستي موجودات از تجل

نيستي )عدم( كه مرحله اي قبل ازهستي وآفرينش است مانند يك آئينه همه هستي را از تابش ذات ربوبي در خود       

عکسي از اين آئينه  ، هستي پا به عرصه وجود گزارد منعکس مي كند.و چون قرارشد كه به اراده ي ذات حضرت حق

يد آمد و آن هستي كه اكنون مي بينيم و خود نيز بخشي از آن هستيم پديدار گرديد. آن هستي ي عدم در مقابل او پد

كه در اين آئينه ي نيستي منعکس گرديد در اجزاي خود وحدت و يکتايي داشت ولي به تدريج در صحنه ي ظهور و 

ي اعداد ديگري هم بطور تنوع و كثرت بدل شد مانند آن حالتي كه چون عددي را داشتي وشروع به شمارش نمود

مسلسل پديد مي آيند. اين كثرت كه در هستي جلوه گر شده است شبيه عددي است كه شما آن را در نظرمي گيريد 

ولي چون همان عدد مبناي شمارش قرار مي گيرد به هر مقدار كه بخواهيد مي توانيد تا بي نهايت بشماريد و به اعداد 

 بزرگ تر از آن برسيد.
  ن کثرت( عكسي از عدم و نيستي)جهان متحد( استهستي )جها

عدم و جهان نيستي در ذات خود صاف و يکدست بود و هيچگونه تجزيه و كثرتي نداشت ولي اين جهان هستي      

كه جهان كثرت و گوناگوني است مانند گنج مخفي كه در عدم مانده بود خود را آشکار نمود. اين حقيقت در آن 
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خداوند خود را گنج مخفي خوانده است كه با خلق هستي و پديدار نمودن عالم محسوس آن  حديثي آمده است كه

گنج كه عظمت و شکوه الهي است آشکار شد.جهان عدم مانند يك آئينه است و جهان هستي عکسي از اين آئينه 

لي نوري است است و انسان چشم بيناي اين عکس است كه در آن پنهان شده است. پس تو چشم آن عکس هستي. و

هان شگفت انگيز (، در حقيقت هر زيبايي و عظمتي از ج؟!!كه باعث ديدن آن چشم مي گردد)چشم تو يا نور آفرينش

 پس ما با ديده ي او كه همه ي عالم را مي نگرد جهان را مي بينيم. .ديده ي اوست نه ازديده ي ماكه مي بينيم از
 انسان خود جهاني است غير از جهان محسوس

انسان از نظر تركيب وجودي جزئي از كل جهان است ولي از نظر عظمت وجودي و روح بلندي كه در او هست       

مانند جهاني بزرگ و عظيم است. بي شك پاكيزه تر از اين سخني نمي توان يافت كه در حق آدمي گفته شود.و چون 

هم بيننده و هم ديده)چشم( و هم فعل ق جهان()خالبه نيکويي و درستي دراين اصل دقت نمايي خواهي فهميد كه او 

ديدن است! اين معني و مفهوم در آن حديث قدسي به عيان و آشکارا آمده است كه مي فرمايد:بنده اي همواره در 

 تالش است كه خود را به من برساند و چون من او را دوست بدارم چشم و گوش و دست و زبان او مي شوم!
  با جسم  ديگربا جسم  ديگر  ددــت فتت فتـه خور        ترا  حاجــــــــه خور        ترا  حاجـــــــبيني چشمـبيني چشمـ  كهكهاگرخواهي اگرخواهي     

  آبآبدردرد د ــــــــــــــــتابان ديتابان ديتوان خورشيد توان خورشيد ت وتاب        ت وتاب        ــــــچو چشم سرندارد طاقچو چشم سرندارد طاق  

  مي فزايدمي فزايددر ادراک تو حــــــــــالي در ادراک تو حــــــــــالي كمـــتر نمايد       كمـــتر نمايد         روشنيروشني  از او چون از او چون     

  ققــــــــــــــحح  يداست عكس تابشيداست عكس تابشپپكز اوكز او  لق       لق       ــمطمطئينه ي هستي است ئينه ي هستي است عدم آعدم آ  

  للــــــــــحال حاصحال حاصدر او عكسي شداندر در او عكسي شداندر     ابل      ابل      ــهستي را مقهستي را مق  عدم چون گشتعدم چون گشت  

  بسياربسيار  گشتگشتردي ردي كي را چـون شمـكي را چـون شمـيــيــ          رت پديدار   رت پديدار   ــشدآن وحدت ازاين كثشدآن وحدت ازاين كث  

  نهايتنهايتهرگزش  نبود هرگزش  نبود   كن كن و ليــــــــو ليــــــــت         ت         ــــــدايدايــبب  دارددارد    يكييكيعدد گر چه عدد گر چه   

  في في ــگنج  مخگنج  مخ  آمدآمدر ظاهـــــــر ر ظاهـــــــر از او داز او د    افي       افي       ــصص  عدم درذات خودچون بودعدم درذات خودچون بود  

  پنهانپنهانج ج ببيني گنــــــــــببيني گنــــــــــ  پيدا پيدا   كه تاكه تافرو خوان         فرو خوان         كنزاً  كنزاً  كُنْتُ كُنْتُ ديث ديث ــــــحح  

  در وي شخص پنهاندر وي شخص پنهان  چو چشم عـكسچو چشم عـكسو انسان         و انسان           عكسعكسعدم آئينه ، عالم  عدم آئينه ، عالم    

  ديده است  ديده است    دهدهديـديـ    به ديده، ديده اي را،به ديده، ديده اي را،  تو چشم عكسي واونورديده است         تو چشم عكسي واونورديده است           

  بياني  بياني    ـيزه تر نبودـيزه تر نبودپاكــــــــــپاكــــــــــ  از ايناز اين    ـاني        ـاني        جهجهشدشدانسان و انسان انسان و انسان   جهانجهان  

  و ديدارو ديدار  ديــده استديــده است  هم او بيننده ، همهم او بيننده ، هم  كار        كار        دراصل اين دراصل اين ري ري ــــبنگبنگچونيكو چونيكو   

  ان كردان كردــعيعيو بي يسمع و بي يبصرو بي يسمع و بي يبصر  ث قدسي اين معني بيان كرد        ث قدسي اين معني بيان كرد        حديحدي  
  چك هاچك هابي نهایت کوبي نهایت کوشگفت انگيز شگفت انگيز جهان جهان                             

حال ذره بين بينش و نگاه عميق خود را به پديده هاي عالم نزديك مي كنيم تا به اسرار درون آنان پي ببريم: اگر         

تو سراسر جهان را مانند آئينه در نظر بگيري ، در هر ذره از اجزاي بيکران آن صد خورشيد پنهان شده است. و اگر 

ا به اسرار نهفته در درون آن آگاه گردي صد درياي صاف و زالل از آن بيرون قطره ي آبي را بشکافي و تجزيه كني ت

مي جهد! و اما اگر به هر جزئي ناچيز از يك مشت خاک با دقت نگاه كني هزاران آدم را مي تواني در همين يك ذره 

ي بيني و به علم آن پنهان مندازيد چند فيل دري خاک مشاهده نمايي. به اعضاي ضعيف و كوچك يك پشه نگاهي بي

رودخانه نيلي را در آن جريان مي بيني! در درون هر دانه و حبه اي صد خرمن  ،و معرفت واقعي در هر قطره ي آب

گندم پنهان است و يا جهاني با همه ي عظمت در يك دانه ي ارزن جاي گرفته است. در بال هاي نازک و كوچك 
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اوج گرفتن جاي داده است! از همه شگفت انگيز تر كانون دل آدمي جاني براي پرواز و  ،پشه اي با ظرافت و مهارت

 لطف و مرحمت خداوند دو عالم در آن فرود آمده و منزل گزيده است. ،است كه در عين كوچکي و محدوديت
  مهر پنهانمهر پنهان  ددــــدر او صدر او ص  ذره ذره به هربه هر  مي دان        مي دان          ينهينهــــــــجهان را سربه سرآئجهان را سربه سرآئ  

  د بحر صافي د بحر صافي ــــصصد از او د از او ــبرون آيبرون آي              شكافي   شكافي   اگر يک قطــــره را دل براگر يک قطــــره را دل بر  

  ويداستويداستــــــههوي وي   اندراندرهزاران آدم هزاران آدم                 راستراست  ريريبنگبنگ  به هرجزوي زخاک اربه هرجزوي زخاک ار  

  مانند نيل استمانند نيل استره اي ره اي پيل است          دراسماء قطپيل است          دراسماء قط  همچندهمچندبه اعضا پشه اي به اعضا پشه اي   

  آمدآمدارزن ارزن   يکيکاني در دل اني در دل آمد        جهــــــآمد        جهــــــ  رمنرمنــد خد خــــــــصصدرون حبه اي درون حبه اي   

  انيانيــــــــ، آسم، آسمدرون نقطه ي چشمدرون نقطه ي چشمجاني        جاني          ايايــــــــــــــججدردربه پرّ پشه اي به پرّ پشه اي   

  منزلمنزلم راست م راست ــبه ي دل        خداوند دو عالــــــــبه ي دل        خداوند دو عالــــــححردي كه آمدردي كه آمدــــبدين خُبدين خُ  
  جهان در یك مجموعه منظم و هماهنگ صورت مي گيردجهان در یك مجموعه منظم و هماهنگ صورت مي گيرد  تحوالت و تغييراتتحوالت و تغييرات                          

است كه  و انگيزه بدين علت و ود جمع شده استپس در درون آدمي دو عالم با همه ي پديده ها و تحوالت خ       

انسان در دو ميدان جاذبه نيك و بد، گاهي تحت تأثيرابليس قرار مي گيرد و گاهي هم به سوي آدميت و اصول انساني 

روي مي آورد. خوب دقت كنيد! كه عالم از نيك و بد،زشتي و زيبايي در هم آميخته شده است و مانند آنکه فرشته 

يو و شيطان در درون فرشته بهم آمده و يکي شده باشند. اين دو گرايش متضاد با هم آميخته شده اند و در درون د

مومن نتيجه مي شود از  ،ارتباط آنان مانند دانه و ميوه است كه از اجزاي يك درخت مي باشند و همانگونه كه از كافر

ه گوني در يك وحدت و نقطه اي هماهنگ با هم در مومن هم كافر ساخته و پرداخته مي گردد.تمام اين تنوع و گون

اين زمان بهم رسيده اند و سال و ماه و روزها را سپري مي نمايند.در اين شگفت انگيزي كه در كارگاه هستي رخ 

كه پايان جهان است يکي شده اند و يا عيسي )ع( كه درآخرالزمان نموده است ازل با ابديت و جاودانگي بهم رسيده و 

 ن چهارم به دنيا نزول مي كند با مبدأ آفرينش منطبق شده است. آسمااز

هر عنصر متحولي كه به عنوان آغاز تحول در نظر گرفته شود پس از يك دور تکاملي كه بهم پيوسته است باز به       

الت جاي اول خود برمي گردد و در اين مسير اطوار و شکل هاي گوناگوني از او بروز مي نمايد. در اين تحو

سراسرس كه براي پديده هاي عالم اتفاق مي افتد هستي با تحوالت و تغييرات خود در يك مجموعه ي هماهنگ و 

منظم يك چيز را ارائه مي دهند و درهيچ لحظه دوگانگي و يا چند گانگي اتفاق نمي افتد. اتصال و اجزاي عالم 

جدا شود و دور گردد همه ي عالم از هم پاشيده  بقدري محکم و استوار است كه چنانچه از مجموعه ي آن يك ذره

 مي شود )يك تعبير رياضي دقيق از وحدت در كثرت بهم پيوسته ي عالم(
  آدمآدمگاه گاه ، ، ـردد ـردد گهي ابليس گــــــگهي ابليس گــــــ        الم     الم     ــدر اوچون جمع گشته هردوعدر اوچون جمع گشته هردوع  

  فرشتهفرشته  دردر  طانطانــــــــشيشيملک در ديو وملک در ديو وسرشته        سرشته        ـم ـم ببين عالم همه درهـــببين عالم همه درهـــ  

  افرافرــــــــــــــــز كز ك  مومنمومن  ووكافرمومن كافرمومن ر        زر        زه و بَه و بَــــداندانبهم چون بهم چون همه با هم، همه با هم،   

  الالــــــــــسسوو  مهمههمه دور زمان روز وهمه دور زمان روز وال         ال         ــحح  در نقطه يدر نقطه يبهم جمع آمده بهم جمع آمده   

  عالمعالمـاد ـاد ــنزول عيسي و ايجـــــــنزول عيسي و ايجـــــــ                  با همبا هم  اده اده ازل عين ابد ، افتـــــازل عين ابد ، افتـــــ  

  للــمشكّمشكّي گردد ي گردد هــــزاران شكل مهــــزاران شكل منقطه زين دور  مسلسل         نقطه زين دور  مسلسل         زهر يک زهر يک   

  ايرايرــــــــدر دور سدر دور ساو او هم هم هم او مركز ، هم او مركز ، داير         داير         ز هر يک نقطه دوري گشته ز هر يک نقطه دوري گشته   

  سراپايسراپاي  عالمعالمه ه جاي         فرو ريزد همــــــــجاي         فرو ريزد همــــــــ  ري ازري ازــــاگر يک ذره را برگياگر يک ذره را برگي  
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  در حرکتنددر حرکتند  حرکت عمومي خود آگاهانهحرکت عمومي خود آگاهانههمه پدیده های عالم در یك همه پدیده های عالم در یك                           

گشته ي و شيداي حركت به سوي خدايند و اين كشش و كوشش در اين ميدان همه ي اجزاي عالم سر        

مغناطيسي پر قدرت به شکلي است كه پا نهادن در خارج از اين حيطه براي هيچ عضوي ممکن نيست.هر عنصري كه 

آن پا به اين جهان گذاشت رنگ تعلق و تعيّن يافت و وابستگي به خواص اين جهاني چنانش كرد كه در چهارچوب 

عالم بوده و از كلّي شدن بکلي  هماهنگ و متصل به محبوس گرديد و خود را موجودي احساس نمود كه جزئي

 مأيوس گردد. 

حقيقت موجودات و سير تحوالت آنان چنان است كه گويي در عين اينکه در حركتند در سکون بسر مي برند! و       

.در عين اينکه همه ي عناصر و نيزامه ي نوي هم به تن مي كنندج هره اي به چهره ديگر در مي آينددر حاليکه از چ

اين جهان در جنبش دائمي و هميشگي بسر مي برند معهذا آرام و بدون حركت به نظر مي رسند و در اين تحوالت 

د. همه ي موجودات نسبت به حقيقت ذات خود پيوسته، آگاهي ت ديده نمي شواآنان نشاني از آغاز و انجام اين حرك

دارند و بر اساس اين آگاهي است كه تا سر منزل مقصود حضرت حق در حركت و شتاب مي باشند. ولي در همه اين 

ذرات و پديده هاي كوچك و بزرگ كه داراي شکل و موقعيت خاصي مي باشند زيبائي هايي تأللؤ و درخشندگي 

 ت.دارد كه نشان از ذات بي مثال حق مي كند همان خدايي كه جان جانان اس
  امكانامكاند د حـــــحـــــ  ازازــهاده پا ــهاده پا ان        برون ننـــان        برون ننـــــايشايش  همه سرگشته ويک جزوازهمه سرگشته ويک جزواز  

  مأيوسمأيوس  ـي گشته ـي گشته به جـــزئيت ز كلــبه جـــزئيت ز كلــ              كي را كرده محبوس  كي را كرده محبوس  ــــتعيّن هر يتعيّن هر ي  

  لَبس اندلَبس اند  خَلع وخَلع وــان ــان بس اند        كه پيوسته ميــــبس اند        كه پيوسته ميــــحح  اً درسيرواً درسيروــــتو گويي دائمتو گويي دائم  

  امامــــــــــــــــــــنه انجنه انج  نه آغاز يكي پيدا ،نه آغاز يكي پيدا ،              در آرام  در آرام  م م دايـــدايـــش وش وــهمه در جنبهمه در جنب  

  اهاهــــــــــــــــــبه درگبه درگو ز آنجا راه برده تا و ز آنجا راه برده تا   اه        اه        ــــــــآگآگوسته وسته پيپي  همه از ذات خودهمه از ذات خود  

  انانانانــــــــجججمال جانفـــــــزاي روي جمال جانفـــــــزاي روي ـــان         ـــان         ذره پنهذره پنهر ر ــهه  به زير پرده يبه زير پرده ي  
  !!از شگفتي های جهان چه مي دانيد؟از شگفتي های جهان چه مي دانيد؟                            

ز اين عالم و تحوالت شگفت انگيز آن چه چيزي ديده اي و به ياد داري؟ بي گمان جز نامي از آن چيزي تو ا        

! حال به همان اندازه اي كه از عالم شناخت حاصل نموده اي براي ما بازگو كن! از ظاهر و و نشنيده اينمي داني

بده كه آخرت چيست؟ و دنيا و زندگي و صورت عالم و يا از باطن و معناي آن ، چه چيز مي داني؟! حال جواب 

سرانجام آن چگونه است؟ به من بگو كه موضوع عنقا)سيمرغ( چيست؟ و كوه قاف در كجا است و سمبل چيست؟ از 

  بهشت و دوزخ و اعراف چه مي داني؟

يك روز آن كدام جهان است كه وجود دارد ولي در پنهاني است و در حال حاضر ديده نمي شود؟ در حاليکه       

اين جهاني كه تو مي بيني صرفاً از ديد و نظر تو ترسيم شده ازآنجائيکه آن به اندازه يك سال دنياي ما طول مي كشد؟

است و لذا آن جهان واقعي به آنگونه كه هست در شناخت تو در نيامده است و چون به آيات قرآني مراجعه شود، مي 

/الحاقه( بطور مثال به من نشان بده كه شهر 57)!شما از آن آگاه نيستيدفرمايد : جهان هاي ديگري هم وجود دارد كه 

كه در سر حد مغرب است چه نام و آوازه  كه در سر حد مشرق است در كجا واقع شده است؟ و يا شهر جابلسا جابلفا

چگونه است اي دارد؟ و از چه موقعيتي بر خوردار است؟ در باره مشرق ها و مغرب هاي عالم خوب انديشه كن كه 
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با يك خورشيد و يك مشرق و مغرب بيشتر در حاليکه كه زمين داراي آنهمه گوناگوني در مشرق و مغرب عالم 

 احساس نمي شود؟
  م چه ديدي؟ م چه ديدي؟ ــــــــــــــعالعالبيا بر گو كه ازبيا بر گو كه ازشنيدي         شنيدي         ظي ظي لفــلفــ  الم همينالم همينــــــتو از عتو از ع  

  يا؟ يا؟ ــــــــــاست دناست دن  چه باشد آخرت، چونچه باشد آخرت، چون؟         ؟         ناناــــــــيا زمعيا زمعه دانستي زصورت ه دانستي زصورت ــــچچ  

  راف چبود؟ راف چبود؟ ــــــــــــــاعاعبهشت و دوزخ و بهشت و دوزخ و   بود؟         بود؟         ــــــچچ  و سيمرغ و كوه قافو سيمرغ و كوه قافــــبگبگ  

  ا ا ــــــيک سال اينجيک سال اينجبود بود كه يک روزش كه يک روزش پيدا؟         پيدا؟           ان كونيستان كونيستجهجهكدام است آن كدام است آن     

  شنيديشنيديــر ــر آخـــآخـــ  ماال تبصرونماال تبصرون    نهنه          دي     دي     ــكه ديكه دي  ان آخران آخرــــجهجههمين نبود همين نبود   

  چه نام است؟ چه نام است؟ جابلسا جابلسا شهر شهر ـان ـان ـدام است؟         جهـــدام است؟         جهــــــكك  ااــجابلقجابلقبيا بنما كه بيا بنما كه   

  بيش بيش دارد از يكي دارد از يكي م نم نــــــــــــعالعالچو اين چو اين بينديش        بينديش          ارب راارب راــــــــــارق يامغـارق يامغـــــمشمش  

  !!!!گفتن بعضي از مطالب دشوار استگفتن بعضي از مطالب دشوار است                            

در آيه  يشان در تفسير مثلهُنّشاگرد و پسر عموي اميرالمومنين علي عليه السالم دقت كن كه ا به سخن ابن عباس         

اهلل الذي خلق سبع  سماوات و مِنَ االرض مثلَهُنّ يتنزّل االمرُ بينهُنّ لتعلَموا اَنّ اهلل علي كُلّ شيء قدير و ]  ي مباركه

ا جز مطلبي دارد كه مي گويد : اگر من اين آيه را تفسير كنم خلق مر/طالق[  02 -اَنّ اهلل قَد اَحاطَ بكُلّ شيء عِلْما

كافرنخوانند، من)شبستري( هم مثل او نمي توانم بيش از اين بگويم! پس خالصه كنم كه بهتر است به ارزش و كرامت 

 خويش خوب پي ببري و در نيك شناسي خود خوب تالش نمائي.
 اگر حجاب و مانع شناخت و دید انسان کنار نرود حقایق شناخته نمي شود

خيالي در مجموع ن شخص خواب آلوده اي كه هر چه مي بيند اظهار مي كند كه تو در شناخت حقايق مانند آ      

بيش نيست ! و لذا هر آنچه از خدا و عظمت وانعام و رحمت او مي بيني مثالي از وي است. و چون در پگاه محشر 

ي كرده اي بيدار شوي و پرده هاي جهل و بي خبري كنار رود خواهي دانست آنچه را كه در زندگي دنيايي فکر م

انديشه اي ناصواب و وهم و پنداري بيش نبوده است! و هر گاه حجاب و مانع شناخت از جلوي چشمان يك انسان 

بطوري كه با كج بين و نادرست انديش كنار زده شود آن شخص با ديد بهتري آسمان و زمين را خواهد شناخت 

تي خورشيد حقايق ، نور درخشان خود را براي تو آشکار گذشته كامالً متفاوت خواهد بود. وق آگاهي و دانايي او با

سازد و چهره حقيقت را آنگونه كه هست درک نمايي بي شك نيازي به نور هاي ضعيفي چون ناهيد و ماه و خورشيد 

نخواهي داشت. و اگر يك شعاع از آن تابش بر سنگي سخت و خاره اصابت كند آن را به ذرات ريزي شبيه پشم 

 ل و در فضا پراكنده خواهد ساخت.حيوانات تبدي
 لياقت نشان بدهيدخود  پيشرفتبرای رشد و ،جهان برای انسان است 

پس آگاه باش، حال كه قوي هستي و از سالمتي روح و جسم برخورداري و به حقايقي رسيده اي با عمل صالح      

و تن خبري نباشد آن دانش ها يي كه قبالً  ،خود را در مسير كمال قرار بده، و اگر زماني فرا رسد كه از نيروي جان

ئل كوچك و بي اهميت در مانده اي ، چگونه ااندوخته اي چه سودي براي تو خواهد داشت؟ تو كه در فهم اين مس

مي توانم با تو از حديث عالم دل و عجائب و شگفتي هاي آن سخن بگويم؟! آنهم به كسي چون تو كه از جهل و 

و اراده رشد و تعالي از او سلب شده است!جهان براي تو ساخته شده و در اختيار تو قرار  پاي در گِل مانده ،ضعف



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

3939                          

  

دارد تا از آن براي كمال طلبي و كسب عظمت هاي روحاني و معنوي بهره برداري نمايي، ولي تو اين حقيقت را 

 درک نمي كني، آخر محروم تر و نااليق تر از تو هرگز كسي هست؟!
 توان بر مشكالت غلبه کردبا همت و تالش مي 

تو جزء آن زندانياني هستي كه در يك جايي نشسته و از روي ندانم كاري و عجز و ناتواني پاهاي خود را با زنجير      

يا مانند بعضي زنان كه از روي استيصال و ناراحتي . بسته اي!)تو خود مانع رشد خودت هستي، تو خود حجاب خودي(

ت نموده اند، از زندگي بريده اي! و از پيله ي جهلي كه تورا در بر گرفته است و مانع جنبش به زندگي و مظاهر آن پش

و حركت تو به سوي حق گرديده است عار و ننگ نداري! دليران و جوانمردان در نبرد با مشکالت زندگي و راه پر 

د ولي تو در لباس زنانه در آمده و تا زانو در خون غوطه ورن ي نبردمخاطره رسيدن به حقايق شجاعانه در ميدان ها

داشتن هگكمتر از آن پير زني كه با ساكن نخود را پوشيده اي و از خانه و كاشانه ي خود پابيرون نمي نهي! تو حتي 

دوک نخريسي به شناخت خدا نائل آمد، چرا؟ براي اينکه به اندازه آنهم همت و تالشي از خود بروز نمي دهي، ولي 

بر خود جايز مي داني و ابايي از آن نداري! از آنجائيکه زنان در خردمندي و اجراي احکام دين نقص جهل و ناداني را 

و اشکاالتي دارند ، تعجب از اين است كه چگونه بعضي مردان راه ايشان را در پيش مي گيرند و خانه نشين شده اند و 

 از راه حق باز مانده اند.
  نيک بشناسنيک بشناس  شنو، پس خويشتن راشنو، پس خويشتن را                    ـــــــاســـــــاساين عباين عب  ازاز  مِثلَهُنّمِثلَهُنّبيانبيان    

  ثال است  ثال است  ــاز وي ماز وي مهرآنچه ديده اي هرآنچه ديده اي وابي واين ديدن خيال است         وابي واين ديدن خيال است         تودرختودرخ    

  داردارــاست و پناست و پن  ن همه وهمن همه وهمبداني كايبداني كاي    دار      دار      ــتوبيتوبي  ون گرديون گرديــبه صبح حشرچبه صبح حشرچ    

  مُبَدَّل مُبَدَّل ان گردد ان گردد ــــــين و آسمـــــين و آسمـــــزمزم    ل       ل       وَوَــــححچشم اَچشم اَازازاب اب ــچو برخيزد حجچو برخيزد حج  

  مهرمهر  مه ومه وناهيد وناهيد وور ور ــــنن  انداندــــــــــــــنمنم      هر      هر      ــــــچچايدت ايدت ــچو خورشيدعيان بنمچو خورشيدعيان بنم  

  پاره  پاره    پارهپارهـين ـين شود چون پشم رنگـــشود چون پشم رنگـــ  اره        اره        ــفتد يک تاب از او بر سنگ  خفتد يک تاب از او بر سنگ  خ    

  آن را كه داني؟آن را كه داني؟ـود ـود چو نتواني چه سـچو نتواني چه سـ      مي تواني      مي تواني        بدان اكـــنون كه كردنبدان اكـــنون كه كردن  

  ل؟ ل؟ ــــــــــــگگپاي درپاي درنشيب نشيب ترا اي سر ترا اي سر             م دل    م دل    ــــــــــعالعال  چه مي گويم حديثچه مي گويم حديث  

  رگز؟رگز؟ــــــــههز تو محرومتر كس ديده ز تو محرومتر كس ديده     عاجز       عاجز         دهدهــــــــــــتو مانتو مان  جهان آن تو وجهان آن تو و  

  ويش بستهويش بستهــــــــخخبه دست عجز،پاي به دست عجز،پاي     زل نشسته       زل نشسته       ــــچومحبوسان به يک منچومحبوسان به يک من  

  ارارــــــــخويشتن عخويشتن عنمي داري ز جهل نمي داري ز جهل     ادبار       ادبار         ــويــوينشستي چون زنان دركــنشستي چون زنان دركــ  

  رونرونــــــــپاي بيپاي بيتو سرپوشيده ، ننهي تو سرپوشيده ، ننهي   در خون        در خون        ـــان آغشته ـــان آغشته جهـــجهـــدليران دليران   

  مي داري تو جايز؟مي داري تو جايز؟ل ل ــجهجهكه بر خود كه بر خود     دين  عجايز       دين  عجايز         م ازم ازــــــفهفهچه كردي چه كردي   

  زينند؟زينند؟ــــــــــــگگكجا مردان ره ايشان كجا مردان ره ايشان   ل ودين اند       ل ودين اند       ــــــزنان چون ناقصان عقزنان چون ناقصان عق    

  دایت الهي کمك بگيریددایت الهي کمك بگيریدبرای انجام امور از عقل پر نور و هبرای انجام امور از عقل پر نور و ه                            

بيا! و به سير و سفر بپرداز، تا به و عزت را مي طلبي از خانه بيرون اگر مردانگي و توانايي داري و راه ترقي          

شناخت حقايق دسترسي يابي و چنانچه در اين راه دچار مشکالت و موانعي شدي ناراحتي به خود راه نده و از آن به 

ي مراحل زندگي و گذراندن روز و شب فقط كار تو تن آسايي و استراحت و آسوده طلبي سرعت عبور كن. براي ط

نباشد و عمر و وقت خود را صرف خوشگذراني و لذت طلبي در ميان همراهان و مركب هاي تند رو و سواري سپري 

كني و از برخورد با ننمايي! تو بايد مانند حضرت ابراهيم خليل براي رسيدن و طلب حق شجاعانه و مردانه اقدام 

مشکالت و خطرات بيمي به خود راه ندهي و اگر قرار باشد كه روزگاري را بگذراني و عمر بامعنايي داشته باشي ، 
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بايد اينگونه باشد. اگر مي خواهي مانند ستاره نور از ماه و خورشيد بزرگ بگيري )كه چاره اي غيراز آن نداري و 

يا احساس و تخيالت خود را اصالح نمايي بايستي از عقل پر نور و هدايت الهي بهره  گرنه بايد بي فروغ باقي بماني( و

 مند شوي.
 سير و سلوک باید از غير خدا روی بگردانيدموفقيت درجهت 

اي كسي كه قصد طي مراحل سير و سلوک به سوي كمال را داري، بايستي از غير خدا روي بگرداني و مانند       

اعانه بگويي: من غروب شوندگان و زوال پذيران را دوست ندارم! و يا مانند موسي فرزند عمران در ابراهيم خليل شج

)من حق هستم( به گوش  در شب تاريك حركت كن تا صداي حق را از درختي كه مي گفت: اِنّي اناالحق وادي ايمن

ندانم كاري در پيش روي داري  تا زماني كه كوه مشکالت و جهل و. جان بشنوي)تا به مقام قرب حق نائل آيي(

خواهد بود يعني كه هرگزنمي تواني و [ همواره در جواب اينکه مي خواهم حقيقت و اسرار عالم را بفهمم ،] لَنْ تراني

 چنين چيزي امکان پذير نيست!
  كنكنــــذرــــذرهر آنچه پيشت آيد زان گــهر آنچه پيشت آيد زان گــ    ن       ن       ــر كر كــــآي و سفآي و سف  اگر مردي بروناگر مردي برون  

  و رواحلو رواحل  ـراهـراهموقوف همـــــــــموقوف همـــــــــمشو مشو       راحل       راحل       ــــــــاندر ماندر م  مياسا روز و شب مياسا روز و شب   

  ننــــــروزي را  به شب كروزي را  به شب كشبي را روز و شبي را روز و       كن       كن       لب لب را طـــرا طـــ  خليل آسا برو حقخليل آسا برو حق  

  انورانور  ـال و عقلـال و عقلــبود حس و خيـــــــبود حس و خيـــــــ      بر       بر       ــــــــــــخورشيد اكخورشيد اكه و ه و ستاره  با مستاره  با م  

  ويويــــــــــــگگ  اآلفليناآلفلينال اُحبّ ال اُحبّ هميشه هميشه       روي      روي      و و ررــــــبگردان از همه اي راهبگردان از همه اي راه  

  ا  اهللا  اهللــــــــــاِنّي  اناِنّي  ان  برو تـــا بشنويبرو تـــا بشنوي      راه      راه          ران دراينران دراينــوياچون موسي عموياچون موسي عم  
  استاست  ترانيترانياَرَني  ، لَنْ اَرَني  ، لَنْ واب لفظ  واب لفظ  ــــــــجج      ترا تا پيش،كوه هست فاني ا ست       ترا تا پيش،كوه هست فاني ا ست         

  اگر کوه دویي و خوخواهي را کنار بزنيد با حقيقت آشنا خواهيد شداگر کوه دویي و خوخواهي را کنار بزنيد با حقيقت آشنا خواهيد شد

باست و ذات تو مانند يك برگ كاه است. اگر كوه دويي و خودخواهي نباشد هيچ فاصله اي حقيقت مانند كهر       

ي كه باشي تو را ييقت در هر جاقبين تو و حقيقت نخواهد بود)پس اگر موانع شخصيتي را كنار بزني اين كهرباي ح

اجزاي هستي را از هم جدا  جذب خود خواهد نمود( اگر نور تجلي خدايي بر كوه هستي و نطام آفرينش بتابد همه ي

كرد. اين هستي با  خواهد ساخت و در مرحله اي از پستي همانند خاكي كه در سر راه ما واقع شده است برابري خواهد

گي و شکوه ي خود در برابر اين جذبه ي پادشاهي و كهربايي به دريوزگي و گدايي مي افتد و حتي اين عظمت و بزر

 كوهي را به كاهي تبديل كند!! م زدنمي تواند در يك چشم به
 خواهيد دیدي که هستند شكلهمان ا به به قرب حق برسي اشياء روقتي 

محاسبات ضعيف و تصورات غلط را كنار بگذار و به دنبال رسول خدا محمد مصطفي)ص( باش تا بتواني در چون       

و گذار معنوي آيات بزرگ و بسيار مهم شب قدري در يك سير و عروج به آسمان ها همراه او باشي و در اين گشت 

الهي را با همه ي وجودت مشاهده نمايي. پس از آنکه با خاتم االنبياء )ص( همراه شوي و با او سير نمايي، بايد از خانه 

همسر رسول خدا)ص( كه خانه ي طبيعت و حصار ماديت آدمي است مانند پيامبر بيرون آيي ، تا بتواني در  ي امّ هاني

وج به حقايقي دست يابي و آنگاه رو به مردم بگويي: به من نگاه كنيد تا به آن حقايقي كه در اين سفر در يافته اين عر

ام آگاه گرديد! از هستي خود و دو جهان بگذر و به چيزي باالتر از آن كه قرب به حق است بينديش و خود را به 

وقتي به اين قرب حق كه وقتي به اين قرب حق كه   كه براي ما در نظر گرفته است .فاصله به مقام معنوي به خداي متعال برساني  يننزديك تر
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عالي ترين مقام و مرتبت عرفاني و معنوي انسان است رسيدي،  خداوند به هر چه كه خواهي تمام آن اشياء را به همان عالي ترين مقام و مرتبت عرفاني و معنوي انسان است رسيدي،  خداوند به هر چه كه خواهي تمام آن اشياء را به همان 

 شکل واقعي خود به تو نشان خواهد داد بطوريکه ديگر باالتر از آن دانايي و شناختي وجود نخواهد داشت.شکل واقعي خود به تو نشان خواهد داد بطوريکه ديگر باالتر از آن دانايي و شناختي وجود نخواهد داشت.
  استاستراهي راهي   چهچهدويي نبود ،دويي نبود ،اگر كوه اگر كوه   ذات توكاهي است      ذات توكاهي است      قت كهربا ،قت كهربا ،حيحي  

  ز پستيز پستي  هستيهستياک ره، اک ره، شود چون خشود چون خ      هستي     هستي       وهوهــــــــاز كاز كتجلي گر رسدتجلي گر رسد  

  كاهي كاهي به به ـوهي ـوهي دهد دهد به يک لحظه به يک لحظه         شاهي     شاهي       ذبهذبهگدايي گردد از يک جگدايي گردد از يک ج  

  برابراــــــــــــــــككات ات ــج كن همه آيج كن همه آيتفرتفر    اَسرا       اَسرا         به به   واجهواجهــــــي خي خــبرو اندر پبرو اندر پ  

  مَنْ  رَآنيمَنْ  رَآني  حديثحديثــلق ــلق بگو مطـــبگو مطـــ  اني       اني       ــــــــــامّ هامّ ه  سرايسراي  آي ازآي ازبرون برون   
  وسينوسينــققاب اب قاف قرب  قــقاف قرب  قــ  بربرنشين نشين     كونين      كونين      اف كنج اف كنج ــككگذاري كن به گذاري كن به   

  ما هيما هيــــــــــككاشياءاشياءنمايندت همه نمايندت همه ـواهي        ـواهي        هرچه كه خهرچه كه خ  دهد حق مرترادهد حق مرترا

  استاستکتاب وحي الهي کتاب وحي الهي کتاب تكوین آفرینش شبيه کتاب تكوین آفرینش شبيه                             

آنکس كه جان و روح او در معرض انوار خاص الهي است از طريق مشاهده ي اين جهان وسيع كه كتاب تکوين         

حق تعالي است و شبيه آيات قرآن است به همه ي اسرار خلقت واقف خواهد شد.كتاب تکوين آفرينش شبيه كتاب 

ات و جوهرو ذات پديده ها حروف آن كتاب را وحي الهي است كه عََرَض و صورت آن اِعراب و حركات روي كلم

تشکيل مي دهد ، براي وقوف و آگاهي از اين كلمات و پديده ها مراتبي وجود دارد مانند آيات قرآني كه براي 

درک آنان بايستي مراحلي را طي نمود. هر عالمي كه خدا بيافريد شبيه يك سوره ي خاص قرآن است. عالمي شبيه 

 م ديگر شبيه سوره ي اخالص است. سوره ي فاتحه و عال
 نفس انسان مثل سوره ناس در قرآن استعقل کل مثل بای بسم اهلل و 

است مانند باي بسم اهلل درقرآن كريم كه  نخستين آيه و نشانه اي كه از او وجود دارد و او آفريده است عقل كُل    

است  انيت و آيات روشن او نفس كُل و روح عالمهمه ي حقايق و آگاهي ها در آن نهفته است. دومين نشانه ي نور

يعني جايي  ةكه اگر عالم را يك شخص معين تصور كنيم اين روح در او دميده شده است)حال اگر عقل كل را مِشکا

است كه از ريزش و الطاف نورانيت حق،  )چراغ( همان نفس كُل كه در آن چراغ را بگذارند فرض گردد( مصباح

 روشنايي نموده است.جهان را مشحون از 

است كه با تسلط بر آن جهان را به نظم و قانون در آورده و اداره مي  سومين آيات روشن حق عرش خداي رحمان     

است كه آسمان ها و زمين را در بر گرفته است و او قدرت و سلطنت خود را بر  كند و چهارمين آيات او هم كرسي

كه هفت آيه دارد او هم است كه شبيه سوره ي حمد  ي اجرام آسمانيآنان گسترده است. پس از كرسي مرتبه 

هفتگانه است. اگر در اين اجرام سماوي نظري افکني خواهي ديد كه هر كدام يك نشانه روشن و آشکاري از عظمت 

اين اوست. پس از كرات و ستارگان آسماني)اجرام آسماني( جرم سه عنصر جمادات،گياهان و حيوانات است كه البته 

آخرين اين سير، به نفس انساني مي رسيم كه ماهيت و در آيات بقدري زياد است كه قادر به شمارش آن نيستيم.

شخصيت آدمي را شکل مي دهد و درست مانند سوره ي ناس كه آخرين سوره ي قرآن است او هم در آخر كتاب 

 آفرينش آمده است.
  حق تعالي استحق تعالي است  ـم كتابـم كتابعالــعالــهمه همه   لي است      لي است      ــــتجتج  ش درش درــــبه نزد آنكه جانبه نزد آنكه جان    

  وقوف استوقوف است  چو آيات وچو آيات ومراتب  همــمراتب  همــ                استاستروف روف رض اِعراب وجوهرچون حرض اِعراب وجوهرچون حعع  
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  ديگر اخالصديگر اخالص  حه، وآنحه، وآنيكي زان فااتيكي زان فاات    خاص        خاص        المي چون سوره اي المي چون سوره اي ــــــازاوهرعازاوهرع  

  آمدآمد  باي بسمل باي بسمل چو چو ــهمهم  كه در ويكه در وي    د       د       ــآمآمنخستين آيتش عقـــــــل كل نخستين آيتش عقـــــــل كل   

  ايت نورايت نورــاز غاز غـباح شد ـباح شد ــكه چون مصـكه چون مصـ    ت نور       ت نور       ــــــــــــآيآي  ددــل آمل آمــــــدوم نفس كدوم نفس ك  

  داندانـارم آيت الكرسي  همي ـارم آيت الكرسي  همي چهــــچهــــ      رش رحمان       رش رحمان       ــــــوم آيت دراو شدعوم آيت دراو شدعــــسيسي  

  سبع المثاني استسبع المثاني استوي سوره ي وي سوره ي دردر  كهكه        اني است      اني است      ــــــهاي آسمهاي آسم  پس ازوي جرمپس ازوي جرم  

  ررــــــــد باهد باههستنهستنكه هر يـــک آيتي كه هر يـــک آيتي     ـاصر       ـاصر       رم عنرم عنــــــججن باز درن باز درــــــــــــر كر كــنظنظ  

  معدودمعدودـردد اين آيات ـردد اين آيات كه نتوان گــــكه نتوان گــــ    ـولود       ـولود       رم  سه مرم  سه مــــــــــــپس ازعنصربودجپس ازعنصربودج  

  قرآنقرآنم م ــــآمدآخرختـــــآمدآخرختـــــناس ناس كه بركه بر    نفس آدم        نفس آدم        دا دا ــــــدر آخـــــتر گشت پيدر آخـــــتر گشت پي  

  از روی خردمندی به آسمان و زمين بنگرید تا مورد لطف حق قرار گيریداز روی خردمندی به آسمان و زمين بنگرید تا مورد لطف حق قرار گيرید                            

و با سعي و تالش از آن بيرون آي و نظري از  در حصار محکم طبايع و خصلت هاي دروني محبوس نسازخود را        

روي خردمندي و تعقل به نظام آفرينش و تحوالت و تطورات آن بينداز. در خلقت آسمان ها و زمين ، انديشه و تعقل 

بت )وممدوح( خود قرار دهد. يك لحظه داشته باش. تا با مشاهده ي آيات الهي، خداي سبحان ترا مورد لطف و مح

هم در باره اين موضوع تفکر داشته باشيد كه چگونه خداوند عرش اعظم را محيط و مسلط بر دو عالم گردانيده است. 

و اصوالً چرا عرش رحماني نامگزاري نموده اند؟! و اين عرش رحماني چه نسبتي و رابطه اي با قلب انسان دارد؟! چرا 

در ارتباط با هم بطور مداوم در جنبش و حركتند و آرام نمي گيرند. مگر اين دل [ حمان و قلب آدمعرش ر]اين دو 

آدمي كه كانون احساس و درک انساني است مركزعرش با عظمت و گستره ي الهي است ؟ كه انگار اين دل مانند 

 نقطه اي است كه عرش الهي مانند دايره اي بر آن محيط است و دور او مي چرخد.
 چرخ بزرگ عالم در مدار معيني بدون درنگ در حال حرکتند

اي انسان درويش و نيازمند! در هر شبانه روز چندين بار عرش الهي بخاطر تو مي لرزد و كرامت و حرمت تو را         

پاس مي دارد. همه ي اجسام و عناصر خلقت در حال گردش و حركت دوراني به دور نقطه اي مي باشند و اين 

ضوع بايد دريچه اي براي بهتر فکر كردن تو باشد كه چرا چنين حركتي ايجاد شده است. اين عناصر و حركات مو

آنان كه مشرق و مغرب را پر نموده اند مانند چرخ چاه كه روي محور خود مي چرخد دائماً بدون لحظه اي درنگ و 

وزي تمام اين چرخ بزرگ دور عالم را بدون كسب انرژي در حال حركت دوراني مي باشند. در هر دوره و شبانه ر

وقفه مي گردند.افالک و سيارات موجود به تبعيت از اين حركت دوراني عمومي عالم به مركزيت نقطه اي در حال 

 چرخيدن و گرديدن مي باشند. 
  که حرکت آنان بر یك کمان  مي باشدفلك)مدار( است  02های کرسي برج 

ت وآن اينکه فلك نهم )چرخ اطلس( كه در )هيأت بطلميوس( نگهدارنده و حافظ هشت در اينجا يك تفاوت اس       

فلك ديگر است داراي حركتي عکس حركت اين هشت فلك است كه مدار حركت آنان روي يك دايره ي كامل 

 نيست بلکه در يك منحني و كمان است.در اين ميان حد اعتدال مربوط به كرسي است كه داراي برج هاي متعدد

حَمَل، ثور، جوزا،  :است و در آن برج ها،  تفاوت و دگرگوني و يا خلل و گسستگي پيدا نمي شود. برج هاي كرسي

خرچنگ)سرطان(، شير)اسد( و خوشه ي آويزان)سنبله( مي باشند.كه بايستي بر اين برج ها، برج هاي ديگري مانند 

 اي جَدْي ، دَلْو و حُوت هم در اين كرسي هستند.ميزان، عقرب، كمان)قوس( را هم اضافه نمود و همچنين برج ه
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  عدد مي باشند 0124ثوابت کرسي برج های 

كه تعداد آنان هزار و بيست و چهار عدد مي باشند در اين كرسي واقع شده  غير از اين برج هايي كه گفتيم ثوابت      

کم نگهباني و پاسباني را دارد و در فلك اند و در مدار و موقعيت خاصي مي باشند. در چرخ )فلك( هفتم كيوان ح

ششم برجيس استقرار يافته و جاي و مکان معيني يافته است.در فلك پنجم بهرام جاي گرفته است . و در فلك چهارم 

آفتابي كه عالم را با پرتوافشاني خود روشن نموده است قرار دارد . در فلك سوم زهره و در فلك دوم عطارد است. و 

داري در چرخ دنيا كه به محل زندگي ما)زمين( نزديك است در حال حركت به دور زمين مي باشد. قمر هم در م

براي فلك مشتري از برج قوس تا برج حوت است. برج حَل از برج جَدْي تا برج دَلْو وآغاز و پايان حركت فلك زُ

      م در كنار خورشيد آرميده است. هاي حَمَل و عقرب در مدار فلك بهرام جاي گرفته اند و برج اسد در فلك چهار

فلك زهره با برج هاي ثور و ميزان يك گوشه)زاويه( را تشکيل مي دهند در حاليکه فلك عطارد در كنار جوزا و 

 خوشه )سنبله( قرار گرفته است و اين سه با هم در يك مجموعه و اليه هستند.
 ار حرکتي آن سهمي استمدو منزل دارد 28فلك قمر 

لك قمر)اولين فلك( چون برج خرچنگ )سرطان( را همجنس خود ديد در كنار هم طوري قرار گرفتند كه ف      

محل تقاطع فلك حامل و)مايل قمر در آخر دايره مفروضه با اول دايره مزبور( با هم يك گره را تشکيل دهند. فلك 

وقتي  . ه و از نور آن بهره مند مي شود)مستنير(منزل است و در تمام اين منازل در مقابل آفتاب قرار گرفت 28قمر داراي 

ماه به پايان منازل بيست و هشتگانه خود مي رسد مداري شبيه عرجون )چوب خوشه ي خرما كه به شکل داس خميده 

 ( در مي آيد. منحني سهمي -و خشك شده است
 صحيحي نرسيده است همه چيز را باطل مي بيند که به یقين و دیدکسي 

سط انديشه و قدرت خردمندي مرد كامل و فهميده اي شوي ، هر آينه اين عظمت هستي و حركات و اگر تو     

تطورات آن را باطل و بي هدف به حساب نمي آوري. كالم خداوند درقرآن بيان كننده ي اين حقيقت است كه آن 

ان وجودي يك پشه نگاه كنيم اگر به ساختم ده است همه چيز را باطل مي بيند.كسي كه به يقين و ديد صحيحي نرسي

همه ي ضوابط و نکات ضروري در آن رعايت شده است كه نشان دهنده حکمت بالغه خداوندي است ، حال چگونه 

 تسرّي نداشته باشد. اين حکمت و دانش در بناي مستحکم موجوداتي چون تير و بهرام
 همه افالک با حكم خداوند جبار نظم مي گيرند

تمام افالک را  دحقايق و تحوالت شگفت انگيز نظام متقن عالم بينديشي و خوب بررسي كنياگردر اصل اين      

خواهي ديد كه با حکم خداوند جبّار كه بهبودي بخشنده ي نظم عالم امکان است در حركت و گردشند. آن منجم 

ره است اين آثار شگفت كه با دانش خود سرنوشت مردم را تصوير و تعبير مي كند و از ايمان و شناخت خدا بي به

انگيز نظام عظيم آفرينش را يك شکل غريب و تصادفي كه بي هدف پديد آمده است تلقّي مي كند!)زهي بي خبري 

او نمي داند كه اين چرخ نيلگون آسماني كه به شکل گنبدي است با سر پنجه ي تدبير و فرمان بي چون حق  .و ناداني(

 اوست. تسليم و مطيع اند و هر چه دارند از
  در صنايعدر صنايع  نننظر كــــــــنظر كــــــــ  وو  برون آيبرون آيبايع        بايع        ــــــــــــــــزندان طزندان طمشومحبس مشومحبس     

  آياتآيات  كه تا  ممــــدوح حق گردي  دركه تا  ممــــدوح حق گردي  دراوات        اوات        ــــــــسمسمتفكر كن  تو درخلق تفكر كن  تو درخلق   
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  عالم؟عالم؟ـط هردو ـط هردو عرش اعظم       چگــــــونه شد محيـعرش اعظم       چگــــــونه شد محيـ  يک ره كه تاخوديک ره كه تاخودببين ببين   

  انسانانسان  ـبـبه  نسبت دارد او با قلــــه  نسبت دارد او با قلــــظم؟         چظم؟         چاعـــاعـــ  چرا كردند نامش عرشچرا كردند نامش عرش  

  آرام ؟آرام ؟  ــــظه نمي گيرندــــظه نمي گيرنديک  لحــيک  لحــ  كهكهادام        ادام        ــمم  دودو  اين هراين هر  چرا درجنبش اندچرا درجنبش اند  

  استاست  ططكه اين چون نقطه، آن دور محيكه اين چون نقطه، آن دور محي  ط است       ط است       ــــــگردل مركزعرش بسيگردل مركزعرش بسيمم  

  درويشدرويشـاي  تو عرش اي مرد ـاي  تو عرش اي مرد سراپـــسراپـــ  ش       ش       ــــــــبيبي  كماكما  هر شبانروزيهر شبانروزي  بر آيدبر آيد  

  بنگر ؟بنگر ؟ک ک چرا گشتند  يک ره  نيــــــچرا گشتند  يک ره  نيــــــ  ـــدور       ـــدور       ــــــــممجنبش اجسام جنبش اجسام از او دراز او در  

  خوابخوابـم بي خور و ـم بي خور و همي گردند  دائـــهمي گردند  دائـــ      دوالب     دوالب       همچوهمچو  ز مشرق تا به مغربز مشرق تا به مغرب  

  عالمعالمــامي گِرد ــامي گِرد م         كند دور تمــــــــــم         كند دور تمــــــــــظظــاعاعشبي  اين چرخ شبي  اين چرخ   به هرروزوبه هرروزو  

  گردانگردان  باشندباشندهمي همي ـرخ  اندر ـرخ  اندر ــــــاين سان         به چــاين سان         به چــديگر هم برديگر هم بر  و ز او افالکو ز او افالک  

  مُقوّسمُقوّس  هشتهشت  ـي گردند اينـي گردند اينرخ اطلس         همـــــــرخ اطلس         همـــــــــــــچچ  عكس دورعكس دور  ولي برولي بر  

  نه فروج استنه فروج استـاوت ـاوت بروج است         كه آن را نه تفـــــبروج است         كه آن را نه تفـــــــــذات الذات ال  كرسي كرسي معدل معدل   

  آونگآونگ  خوشهخوشه  ـچو شير وـچو شير وبر او بر همــــبر او بر همــــ                ک ک ــرچنرچنــــــوخوخ  باجوزاباجوزا  حَمَل با ثَوْروحَمَل با ثَوْرو  

  ستستوُت آنجا  نشان اوُت آنجا  نشان اــجَدي و دَلْو و حجَدي و دَلْو و حان است        ز ان است        ز ــان عقرب پس كمان عقرب پس كمدگرميزدگرميز  

  دارنددارند  ــام خويش ــام خويش ــسي مقـــــسي مقـــــكه بركركه بركربيست و چـارند        بيست و چـارند          زاروزاروــثوابت يک هثوابت يک ه  

  استاستو مكان و مكان   جايجايششم بـــرجيس را ششم بـــرجيس را است         است           به هفتم چرخ كيوان پاسبانبه هفتم چرخ كيوان پاسبان  

  آرايآرايعالم عالم   ـاب ـاب ، آفتـــــــــ، آفتـــــــــ  به چارم به چارم   اي        اي        ــــبهرام را جبهرام را جود پنجم فلک ، ود پنجم فلک ، بب    

  گشته واردگشته واردرخ  دنيا رخ  دنيا ــــــقمر  بر چــــــقمر  بر چــــــ    طارد       طارد       ــــــعع  سيوم زهره ، دوم جايسيوم زهره ، دوم جاي    

  آغازآغازجام و جام و كرد انكرد انــوت ــوت به قـوس و حــبه قـوس و حــباز         باز           مشتريمشتري  ووــــــزُحل را جَدْي و دلزُحل را جَدْي و دل  

  ممآراآرا  شد  جاي شد  جاي   را را ـورشيد ـورشيد اســد خــــاســد خــــبهرام         بهرام           جايجاي  ـرب  آمد ـرب  آمد حمل با عقـحمل با عقـ  

  خوشهخوشه  جوزا وجوزا ودر در   ت ت ــــــارد رفــارد رفعطـــــعطـــــ    وشه       وشه       ــگگ  چوزهره ثوروميزان ساختچوزهره ثوروميزان ساخت  

  بگزيدبگزيدده ده ــــيک عقيک عقذَنَب  چون رأس شد ذَنَب  چون رأس شد       خرچنگ را هم جنس خود ديد      خرچنگ را هم جنس خود ديد      قمرقمر  

  مقابلمقابل  ــتاب آنگهــتاب آنگهآفـــــــــآفـــــــــ  بابا    ودودــششمنازل         منازل         د د آمـآمـ    قمر را بيست و هشتقمر را بيست و هشت  

  للــــــــــــــباطباط  گويي نيستگويي نيست  كهكههر آئينه هر آئينه         امل      امل      ــــــككاگر در  فكر گردي  مرد اگر در  فكر گردي  مرد   

  ف يقين استف يقين استــــاز ضعاز ضع  كه  باطل  ديدنكه  باطل  ديدن    بدين است       بدين است         كالم حق  همي ناطقكالم حق  همي ناطق  

  بهرامبهرامــود تير و ــود تير و نباشد  در  وجـــــــنباشد  در  وجـــــــ      تام       تام       ـمت ـمت وجودپشه  دارد حكـــــوجودپشه  دارد حكـــــ  

  جبارجبار  اندرحكماندرحكمبيني بيني را  را  ک ک ــــــــــــــــــــفلفل  ار         ار         كك  ولي چون بنگري دراصل اينولي چون بنگري دراصل اين  

  غريب استغريب استـــل ـــل ازشكــــازشكــــ  ههككاثر گويداثر گويد      است      است        كو زايمان  بي نصيبكو زايمان  بي نصيبمنجّم منجّم   

  مسخّرمسخّر    و امر حق گشتهو امر حق گشتهم م ــــــــــــبه حكبه حك          مدوّر     مدوّر     رخ رخ ــنمي بيند كه اين چــــنمي بيند كه اين چــــ  

  

  هر چيزی که وارد کارگاه هستي مي شود از یك استاد ماهر و زبردست استهر چيزی که وارد کارگاه هستي مي شود از یك استاد ماهر و زبردست است                          

دوران هستند از من سؤال مي كني؟ افالكي كه مانند چرخ حركت ماني كه در حال تو درباره اين افالک آس        

كوزه گري روز و شب در حال گردش و حركت مي باشند. تحوالت و تغييرات در اين نظام هستي طوري است كه 

و نظام آن داور دانا در هر لحظه تركيب جديدي از آب و گل را براي پديد آوردن جهاني ديگر بکار مي گيرد ) 

در كارگاه فعال هستي هر آنچه كه در زمان و مکان آن وارد مي شود و  .هستي در هر لحظه ساخت جديدي مي يابد(

هر طرحي كه براي بسامان در آوردن آن بوجود مي آيد از يك استاد ماهر و زبردست و از يك كارخانه كه آنهم 

 تحت نظارت اوست، شکل مي گيرد.
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 و حضيض کواکبسؤاالتي پيرامون اوج 

مطرح است كه اگر كواكب )ستارگان( در مسير رشد و تکامل مي باشند پس چرا در هر لحظه  تحال اين سؤاال     

با نقص و كمبود و زحمت و مشکالت روبرو هستند؟! و همچنين كواكب در مدار خود در حال حركت مي باشند و از 

، سرنوشت گوناگوني مي يابند؟ چرا مرتبه و مقام آن يك رنگ و شکل خاصي برخوردارند، پس چرا در نهايت 

گاهي پست و پائين و گاهي هم در اوج و مرحله ي عالي است و گاهي هم اتفاق مي افتد كه تنها در گوشه اي مي 

باشند تا با ستاره ديگري يك مجموعه ي زوج و همراه را تشکيل دهند؟)منظور شبستري طرز قرار گرفتن ستارگان در 

است( چرا در دل و كانون اين چرخ عظيم آفرينش يك گوي پر آتش )خورشيد( قرار گرفته است؟ و  بروجمنطقةال

اصوالً به شوق چه چيزي و براي رسيدن به كدام هدف و آمالي بي دريغ در تالش و زحمت است و پرتو افشاني و 

آماده ي اده و شمشيرزناني پرقدرت ران پيحرارت دهي مي كند؟ تما م ستارگان به دور اين گوي آتشين مانند دالو

مبارزه و خدمتند كه در ميان آنان بعضي ستارگان در باال و بعضي ديگر در پائين قرار گرفته اند.)اوج و حضيض 

  .ستارگان(
 در استقرار نظم طبيعت با هم مشاکت دارنددر عين تضاد طبایع و عناصر و موجودات   

است در محيطي در زير اين افالک مستقر شده  بيعت كه آب،باد،آتش و خاکعناصر مواد اوليه ي سازنده ي ط      

اند. همه ي عناصر و پديده هاي عالم در هرموقعيت و مکاني كه هستند مواظبند تا حتي يك ذره پا را از دايره وظائف 

د) همه تحت امر خود كه خداي عالم براي آن مقرر فرموده است و اساس آفرينش بر آن استوار شده است خارج نساز

در عين اينکه ضد يکديگرند در كنار هم جمع  الهي هستند( چهار طبع و سرشت گرمي، سردي، رطوبت و خشکي

شده اند ! آيا تا كنون كسي اين حقيقت را تجربه نموده و چنين چيزي را مشاهده كرده است؟هر يك از اين طبايع 

ولي بر حکم ضرورت براي حفظ نظام خلقت يك چيز شده  چهارگانه در ذات و اشکال خود گونه گون و متفاوتند

اند و به وحدت رسيده اند. از اين وحدت طبايع سه گونه به ترتيب اول جمادات ، دوم گياهان ، سوم حيوانات پا به 

 عرصه ي وجود گذاشته اند. 
 در نظام هستي مطيع امر خداوندنددات در هر موقعيتي وموج

ولي كه در ماده ي اوليه ي پيدايش جهان )هيولي( به عمل آورده است عاشقانه و طرب انگيز خداوند با تغيير و تح      

آن را به صورت ها و اشکال و قالب هاي صاف و روشني ساخته و پرداخته نموده است. همه ي پديده ها و عناصر 

ستقرار يافته و در هندسه ي طبيعت بر اساس قوانين و احکام الهي و عدل و دادگري خداوند داور در جاي مناسبي ا

غلبه ي خداوندي بر خاک زمين افتاده اظ قهر ووجودي آفرينش نقشي را بعهده گرفته و مطيع امر اويند.جمادات به لح

اند و گياهان از جاذبه ي مهر و محبت او بر پاي ايستاده و به او نظر دارند. حيوانات اهلي از روي راستي و اخالص 

خود را در معرض اين كار مي گذارند. همه ،و برپا نگهداشتن نوع بشر  نمايند و براي تداوم ي را روشن ميحيات آدم

ي موجودات از جمادات و گياهان تا حيوانات و انسان بر خالقيت و داوري و حکمت خداوندي اقرار نموده و در هر 

 ند و به سوي او در حركت مي باشند.روز و شب و در هر موقعيتي او را تسبيح و تکريم مي نمايند و همه خواهان اوي
  به گردش روز وشب چون چرخ فخّاربه گردش روز وشب چون چرخ فخّار    ي چيست اين افالک دوّار؟       ي چيست اين افالک دوّار؟       توگويتوگوي

  ظرف ديگرظرف ديگر  ـل كند يکـل كند يکز آب وگـــز آب وگـــ      داور       داور         ايايــــلحظه اي دانلحظه اي داندر او هر در او هر 
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  ارخانه استارخانه استــيک كيک كاز از ز يک استاد  وز يک استاد  و      است      است        كانكانــهر آنچه درزمان ودرمهر آنچه درزمان ودرم

  وبالند وبالند   ــص وــص ونقـــنقـــ  دردر  چرا هر لحظهچرا هر لحظه      مالند       مالند       ــــكككواكب گر همه  ز اهل كواكب گر همه  ز اهل 

  حال ؟ حال ؟ مختلف مختلف ر ر ــــــــــــآخآخ  چرا گشتندچرا گشتند      واشكال      واشكال        لونلون  همه در جاي وسيروهمه در جاي وسيرو

  زوج اندزوج انداه اه گهـــي  تنها  فتاده ،گــگهـــي  تنها  فتاده ،گــ    اند        اند          درحضيض وگه در اوجدرحضيض وگه در اوجچراگه چراگه 

  ششاكاكــــــــكشكشاندراندر  وق كيست اووق كيست اوــششز ز     پرآتش؟        پرآتش؟          ـرـرـدآخـدآخدل چرخ ازچه شدل چرخ ازچه ش

  تاده تاده ــــاوفاوف  ي باال و گه شيبي باال و گه شيبـاده          گهــــــاده          گهـــــردان پيردان پيــــگگ  همه انجم  بر اوهمه انجم  بر او

  الک  الک  ــــــافاف  در زيردر زيرود ود ــــخخگرفته جاي گرفته جاي ـاک       ـاک       عناصرآب و باد  و آتش و خعناصرآب و باد  و آتش و خ

  پس و پيشپس و پيش  ـک ذرهـک ذرهكه ننهدپاي يــكه ننهدپاي يــخويش        خويش          درمنزلدرمنزلـي ـي مالزم هر يكـمالزم هر يكـ

  هرگز هرگز   آمده كس ديده آمده كس ديده   ـمعـمعم  جــم  جــبهبهمراكز        مراكز          ـبعـبعطـــــطـــــ  دردر  چهار اضدادچهار اضداد

  رورترورتــــضض  ـكم ـكم ـكي درذات وصورت         شده يک چيز از حــكي درذات وصورت         شده يک چيز از حـمخالف هريمخالف هري

  حيوانحيوانماد، آنگه نبات ، آنگاه ماد، آنگه نبات ، آنگاه ايشان         جـــــايشان         جـــــ  ـانه گشه زـانه گشه زمواليد سه گــمواليد سه گــ

  انهانهــــــــــصوفيصوفيز صورت گشته صافي ز صورت گشته صافي     اده در ميانه       اده در ميانه       ــــــــــــــــنهنههيولي را هيولي را 

  ررـّـّــــــــمسخمسخ  به جاي استاده و گشته به جاي استاده و گشته   ر       ر       امر و داد  داوامر و داد  داو  ـم ـم همه از  حكــهمه از  حكــ

  برپاي  ايستادهبرپاي  ايستاده  ـرـرنبات  از مهــــــنبات  از مهــــــ      اک  اوفتاده       اک  اوفتاده       ــــاز قهر  بر خاز قهر  بر خ  جمادجماد

  اشخاصاشخاصقاي جنس و نوع قاي جنس و نوع پي  ابــــپي  ابــــالص         الص         ــــــواخواخ  جانورازصدقجانورازصدقفروغ فروغ   

  بكاربكارــــطلطل    گشتهگشتهشب شب و و مر او را روز مر او را روز     رار       رار       ــــــاقاق    همه بر حكم داور  دادههمه بر حكم داور  داده

  
  !!!!جهان را هم اکنون بشناس نه در پایان عمرجهان را هم اکنون بشناس نه در پایان عمر                          

در باره ي عزت و عظمت وجود خويش با دقت و انديشه ي بلند حتي يکبار هم شده ، خوب نظري بينداز.وببين        

د يافته اي! كه چگونه تو از يك پدر و مادر و آنها هم از پدر و مادري ديگر متولد شده اند و همينطور الي آخر.....  تول

سعي و تالش فراوان چرا جهان را در پايان عمر پس از همه ي عظمت جهان را مي تواني در خويش مشاهده نمايي ،

مي خواهي بشناسي! در حاليکه جهان در پيش تو است و يا بهتر بگويم در درون تو و خالصه آن جهان خودت هستي! 

نشان داد و در صحنه هاي نقش آفريني دنيا قرار گرفت، حال  در آخرين جلوه گري جهان  نفس آدم بود كه خود را

 مي بينم كه انگار هر دو عالم بخاطر او بوجود آمده اند تا آدمي زندگي كند و به رشد و كمال نائل آيد.
 ؟وجود داردچرا خصلت های زشت در آدمي 

له پديدار گشته و خود را ظاهر نموده مگر نه اين است كه علت اصلي خلقت عالم كه انسان باشد در آخرين مرح      

كه گاهي در آدمي به ظهور مي رسد از عوامل ضد ) ظلوم و جهول( بودن او است. اين بسياري ستمگري و ناداني 

راهيابي او به حقيقت است ! ولي همين خصلت هاي وجود آدمي است كه بهر حال از اسماء جالل الهي به ظهور 

اين خصلت هاي زشت  چرا .دن اين صفات در همان حال مثبت است و كارايي دارد(پيوسته است ) در عين منفي بو

حال به اين مثال توجه كنيد كه اگر پشت آينه تيره و سياه نباشد تصوير هيچ شخصي در آن منعکس در آدمي است ؟!!

و پرتو آفتاب كه از  نمي شود)  ظلومي و جهولي آدمي  به كدر بودن پشت آينه تعبير شده است( در مثال ديگر، شعاع

در است فلك چهارم به سوي زمين بي دريغ مي تابد چون به زمين مي رسد فقط در خاک كه عنصري پست و ك

 منعکس مي شود.
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 !!جان جهان انسان است 

از عبوديت و توجه ي مالئکه در زمين نبودي كه آن فرشتگان از عالم پاكي ها و  مگر تو عکس و تصويري       

را سجده نمودند و مورد اكرام و تعظيم قرار دادند؟ هر موجودي در عالم داراي حيات و جاني است كه آن معنويت ت

جان به وسيله ي ريسماني به تو بسته شده است و به نحوي با تو ارتباط دارد. و بهمين لحاظ عالم و همه ي پديده هاي 

هان شده و هر كدام بخشي از حيات ما مي باشند. تو مغز آن تسليم امر تو گشته اند كه جان هر كدام در درون آدمي پن

عالمي و در ميان مركز آن جاي گرفته اي و لذا بايد آگاه باشي كه جان جهان خود تو هستي! يك چهارم نيمکره 

شمالي زمين محل نشو و نماي تو است)در عصر شبستري مدنيت شناخه شده در همين منطقه متمركز بوده است( و 

راحت ساكن آن شده اي در حاليکه دل آدمي به شکل صنوبري به طرف چپ متمايل است . جهاني از  راي زندگيب

خردمندي و دانايي و روح و حيات سرمايه ي غني وجودي تو را تشکيل مي دهند و سازنده ي شخصيت تو مي باشند 

بود كه اين هستي را آن نيستي پس ببينيد   باعث جلوه گري بيشتر تو مي گردندوو زمين و آسمان عامل آراستن و 

 ديد آورد.پ
 اراده آدمي  یك نيروی دروني است که با ابزار مناسب بيروني به حرکت در مي آید

اگر بلندي و عزتي در آدمي ديدي بي شك از ذات پستي و جلوه هاي اوست كه در او بروز نموده است.اگر به        

مثالً ده هزار واحد باشد بي شك اراده و تصميم براي كارهاي فرض توان و قدرت تو بطور طبيعي محدود باشد 

بزرگ و مهم در تو از واحدهاي غير قابل شمارش برخوردار خواهد بود) اگر در شما قدرت بدني محدود است ولي 

از اراده نامحدودي برخورداريد(  اراده كه يك نيروي باطني و ذخيره در درون آدمي است كاري را انجام نمي دهد 

مگر اينکه آلت و ابزاري مناسبي در اختيار داشته باشد ، مثالً اعضاء و جوارح بدن آدمي يا مركب سواري و اسباني كه 

حکيمان و علماي زمان در تجزيه و تحليل اين موضوع كه چگونه  اراده انسان را شکل اجرايي وعملي  بخود مي دهند.

صيت آدمي در ناتواني و حيرت فرو رفته اند و به يك فلسفه ي اراده به عمل منتهي مي شود در تشريح كردار و شخ

محکمي كه اين ارتباط را تحليل كند نرسيده اند. هيچکس به درستي و علمي رابطه ي بين اراده و عمل آدمي را در 

 نيافته است و همه به عجز و ناتواني خود در تبيين آن درمانده اند. 

يقت قسمي و بهره اي دارند و مبدأ )شروع( و معاد)پايان( كار آنان محدود به هر يك از موجودات از حق و حق       

است كه آن موجودات در ارض  است. موجودات در كل قائم و متکي به همين اسم هستند و بخاطر همين اسم اسمي

در  ي استآغاز كار و فعاليت هر موجود و سماوات به تسبيح و تکريم حق مشغولند. مبدأ كه همان شروع خلقت و

موقع بازگشتن و پس از اتمام مراحل الزم كه براي هر موجودي خداي عالم در نظر گرفته است دري گشوده شد تا 

به آنجا باز گردد. از همانجا كه پديده ها بيرون مي آيند به همانجا وارد مي شوند اگر چه در اين فاصله كه دوره معاش 

ابساماني هايي هم رخ نموده باشد. تو از آن جهت همه ي اسماء را دانسته و نشو و نماي آن پديده هاست در بدري و ن

و شناخته اي كه عکسي از صورت مسماي  )ناميده شده( آن اسماء مي باشي. قدرت و توانايي، علم و دانش و اراده و 

 تصميم گيري براي انجام كاري ، همه از جانب تو به ظهور مي رسد.
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 ظاهر گشته است کوچك که در قالب  رده باطنيموجودی با ابعاد گستانسان 

اي بنده ي خدا، آگاه باش كه در ميان موجودات خدا اين سعادت نصيب تو شده است.تو هم مي شنوي، تو هم        

مي بيني و تو هم زنده اي و سخن مي گويي و اگر بقا و حياتي داري نه از خود است بلکه از اوست)تو تصويري از او 

به اين انسان كه در نظام خلقت از نظر معنوي و ارزشي اولين مقام را دارد هر چند آخرين موجودي است هستي(خوشا 

كه در اين زمين نمودار شده است . زهي به اين موجودي كه داراي جهان وسيع دورن و باطن است ولي در قالب 

راهي هستي و هنوز موفق به كوچکي ظاهر شده است! روز و شب مي گذرد ولي تو نسبت به خود در شك و گم

شناخت خود نشده اي ، پس بهتر است كه همچنان از خود بيگانه باشي و نشناسي! اين سخنان هم از تحير و سر 

گشتگي آدمي حکايت مي كند چون بهر حال انجام و پايان تفکر ، تحيّر است بهمين منظور سخنان پيرامون تفکر را 

 جمع نموده و به پايان مي رسانيم.
  ادرادرــــــــــــــــمم  بازباز    كه مادر را  پدر شدكه مادر را  پدر شد  ـک بنگر      ـک بنگر      ه نيه نيبه اصل خويش يک ربه اصل خويش يک ر  

  ر، پيش مي بينر، پيش مي بينــــــآخآخهر آنچ آيد به هر آنچ آيد به       سربسر در خويش مي بين      سربسر در خويش مي بين      جهان را جهان را 

  الم  الم  ــــــــــــــــععطفيل ذات او شد هر دوطفيل ذات او شد هر دوآدم        آدم          دا  نفسدا  نفســدر آخـــــر گشت پيدر آخـــــر گشت پي

  ظاهرظاهرويش ويش ــگردد  به ذات  خـــگردد  به ذات  خـــهمي همي آخر        آخر        ايي درايي درـــت  غـت  غچه آخر علــــــچه آخر علــــــ

  هورند هورند ــــــــــــــــــظظعين عين   ررــو ليكن مظهو ليكن مظهد نورند         د نورند         ــــــــــــــضضظلومي و جهولي ظلومي و جهولي 

  گرگرــــــــديدي  از روياز روي  نمايد  روي شخصنمايد  روي شخصدّر         دّر         ــــــــــــككــممد د ــــچو پشت آينه باشچو پشت آينه باش

  خاکخاکـــكس جز  بر سر ـــكس جز  بر سر نگردد منعـــنگردد منعـــفــــالک         فــــالک         اا  ارمارمــــــچچآفتاب  ازآفتاب  ازشعاع شعاع 

  ککــــــمالئمالئ  از آن گشتي تو مســـجوداز آن گشتي تو مســـجودــالئک         ــالئک         مم    ودودــــعبعبممتو بودي عكس تو بودي عكس 

  ييــــــــــــريسمانريسمان  بسته  با  توبسته  با  تو  دردر  و ز او و ز او اني         اني         ــــــــــــتو جتو ج  بود از هر تني پيشبود از هر تني پيش

  مُضمرمُضمر  تتكه جان هر يكي در توســــكه جان هر يكي در توســــخّر        خّر        ــــــــــرت را  مُسرت را  مُســگشتند امگشتند اماز آن از آن 

  جهاني جهاني ـان ـان ــــرا  كه تو جـــرا  كه تو جـــ  بدان خودبدان خود  در مياني        در مياني          زانزان،،  ييــــــــــز عالمز عالمــتو مغتو مغ

  تنتنپ باشد از پ باشد از ـــب  چـب  چكه دل در جانـــكه دل در جانـــمسكن        مسكن        ـــالي گشت ـــالي گشت ع  شمــع  شمــــببررتراترا

  توستتوست  ــان پيرايه يــان پيرايه يــزمين آسمـــــزمين آسمـــــ                توستتوستسرمايه سرمايه ل وجان ل وجان ــــجهان عقجهان عق  

  پستي است پستي است ذات ذات و و ـــگر كـگر كبلندي  را نـبلندي  را نـ  است       است         ين آن نيستي كوعين هستيين آن نيستي كوعين هستيبببب

  استاست  ـارـارشمــــــــشمــــــــ  ادي برتر ازحد ادي برتر ازحد ارارزار است        زار است        ــــــههده ده وت تو وت تو ــــــطبيعي قطبيعي ق

  رباطات رباطات   ــا و جوارح وزــا و جوارح وزده موقوف آالت        ز اعضــــــــده موقوف آالت        ز اعضــــــــــــهر يک شهر يک ش    از آناز آن

  انسانانسان    ريحريحـــــد در تشـــد در تشــــــفرو ماندنــفرو ماندنــحيران        حيران            در اين گشتنددر اين گشتندــــحكيمان كانحكيمان كان

  اقراراقرار  هر يک كردههر يک كردهـويش ـويش به  عجز خــبه  عجز خــ  ن كار        ن كار        ــنبرده هيچ كس  ره سوي اينبرده هيچ كس  ره سوي اي

  استاست  ـدأ  هر  يک ز اسميـدأ  هر  يک ز اسميو مبــو مبــ  عادعاداست         ماست         م  قسميقسميزحق باهريكي حظي وزحق باهريكي حظي و

  ممــــــــــــــــــدائدائ  اسمند در تسبيحاسمند در تسبيح  م         بدان م         بدان ــــــــائائــموجودات  قموجودات  ق  آن  اسمند آن  اسمند از از 

  شدشدـون دري ـون دري ــــــــچچبه وقت باز گشتن به وقت باز گشتن   دري شد        دري شد        ــــمصمص  به مبدأهر يكي زانبه مبدأهر يكي زان

  ددــــــــــــدر بدر  شدر بدر  ش  اگر  چه در معاش اواگر  چه در معاش او  شد        شد        دردر  بهبه    ممــــــازآن در كامد اول هازآن در كامد اول ه

  مَسمّامَسمّا  ــورت عكســورت عكسكه  هستي صــــكه  هستي صــــ  اسما        اسما            لهلهــــــجمجم  از آن دانسته اي تواز آن دانسته اي تو

  ب سعادتب سعادتــبنده ي صاحبنده ي صاحبه توست اي به توست اي     م  و ارادت       م  و ارادت       ــــــــــقدرت  و علقدرت  و عل  ظهورظهور

  ک از آنجاک از آنجاــــــــــليلي  بقا  داري نه از خود بقا  داري نه از خود           ويا     ويا     ــــــــــــگگوو  حيّحيّ  وو  سميعي و بصيرسميعي و بصير

  آمدآمدــن ظاهر ــن ظاهر زهي باطن كه عيــــــزهي باطن كه عيــــــ        ـر آمد     ـر آمد     زهي اول كه  عين آخــــــزهي اول كه  عين آخــــــ

  ييــــــــــــمي ندانمي ندانهمان بهتر كه خود را همان بهتر كه خود را ـاني         ـاني         ــــگمـگمـ  توازخود روز و شب اندرتوازخود روز و شب اندر
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  ررــــــــــــــــــــتفكتفكبدنجا ختم شد بحـث بدنجا ختم شد بحـث       ــيّر       ــيّر       تحــــــتحــــــ  كر شدكر شدتفتف  چو انجام چو انجام 

  

  حقيقت وجودي انسانحقيقت وجودي انسان                                                                                                                                                    
 (حقيقت و ماهيت وجودی انسان چيست؟4

 ( سفر به درون خود نمودن به چه معني است؟5

  سؤال سومسؤال سوم

ته ته من چه كسي هستم؟ مرا از وجود خودم با خبر ساز، و يا اين جمله كه مي گويند سير و سفري هم در خود داشمن چه كسي هستم؟ مرا از وجود خودم با خبر ساز، و يا اين جمله كه مي گويند سير و سفري هم در خود داش            

  باشيد )سَيْر در اَنْفُس( به چه معني است؟باشيد )سَيْر در اَنْفُس( به چه معني است؟

  چه معني دارد ، اندر خودسفركن؟!  چه معني دارد ، اندر خودسفركن؟!          كه باشم من ، مرا ازمن خبركن؟!      كه باشم من ، مرا ازمن خبركن؟!                                                  

  جواب سوم جواب سوم 

  انسان در نظام هستي موجودی کوچك بحساب نمي آیدانسان در نظام هستي موجودی کوچك بحساب نمي آید

ه انسان است ، چيست؟ خالصه مرا آگاه كن و با ه انسان است ، چيست؟ خالصه مرا آگاه كن و با سؤال ديگري از من نمودي و خواستي بداني كه ]من[ كه اشاره بسؤال ديگري از من نمودي و خواستي بداني كه ]من[ كه اشاره ب              

مطالب ارزنده و حقيقي به من بگو كه من كيستم و چه ماهيتي دارم؟ هر گاه بخواهند از هستي آدمي بطور مطلق اشاره مطالب ارزنده و حقيقي به من بگو كه من كيستم و چه ماهيتي دارم؟ هر گاه بخواهند از هستي آدمي بطور مطلق اشاره 

و منظور نمايند عبارتي را كه بيان مي كنند با لفظ ]من[ شروع مي نمايند )من: هستي مطلق انسان( آن حقيقت كه از و منظور نمايند عبارتي را كه بيان مي كنند با لفظ ]من[ شروع مي نمايند )من: هستي مطلق انسان( آن حقيقت كه از 

سابق خود پارا فراتر گذاشته و به دايره وجود و هستي وارد شده است و معين و مشخص گرديده است تو آن را سابق خود پارا فراتر گذاشته و به دايره وجود و هستي وارد شده است و معين و مشخص گرديده است تو آن را   شکلشکل

من و تو كه هستي عاريتي داريم بر اصل وجود عارض و متعلق شده ايم و در چراغدان وجود اليه من و تو كه هستي عاريتي داريم بر اصل وجود عارض و متعلق شده ايم و در چراغدان وجود اليه   ]من[ مي گويي!]من[ مي گويي!

وح ها( را از يك نور بحساب آور كه اين نور ها وح ها( را از يك نور بحساب آور كه اين نور ها مشبك و بيروني آن مي باشيم. همه ي اشباح )سايه ها( و ارواح )رمشبك و بيروني آن مي باشيم. همه ي اشباح )سايه ها( و ارواح )ر

گاهي بطور غير مستقيم از آئينه منعکس مي شوند.و گاهي هم از خود مصباح)چراغ( تجلي  مي كنند. ولي تو خيال گاهي بطور غير مستقيم از آئينه منعکس مي شوند.و گاهي هم از خود مصباح)چراغ( تجلي  مي كنند. ولي تو خيال 

مي كني كه هر وقت از عبارتي كه در آن ]من[ باشد بر زبان جاري ساختم اشاره به روح آدم دارم؟! وقتي در بررسي مي كني كه هر وقت از عبارتي كه در آن ]من[ باشد بر زبان جاري ساختم اشاره به روح آدم دارم؟! وقتي در بررسي 

ر باره خود بعمل مي آوري و چراغ خرد و تعقل را در پيشاپيش خود بر افروزي و پيشواي خود سازي، ر باره خود بعمل مي آوري و چراغ خرد و تعقل را در پيشاپيش خود بر افروزي و پيشواي خود سازي، هايي كه دهايي كه د

  هيچگاه خود را موجود كوچك و جزوي كه در اين نظام خلقت بحساب نمي آيد نخواهي دانست. هيچگاه خود را موجود كوچك و جزوي كه در اين نظام خلقت بحساب نمي آيد نخواهي دانست. 
    انسان برای شناخت کامل خود باید نگاهي از باال به هستي داشته باشدانسان برای شناخت کامل خود باید نگاهي از باال به هستي داشته باشد

رم( ! سعي و تالش تو اين باشد كه خودت را بدرستي بشناسي، و بيهوده تصور نکني كه هر رم( ! سعي و تالش تو اين باشد كه خودت را بدرستي بشناسي، و بيهوده تصور نکني كه هر اي خواجه)آقا،محتاي خواجه)آقا،محت          

كسي كه بزرگ است به خودشناسي نائل آمده است! چون كسي كه مانند طبل بزرگ و باد كرده مي ماند آدم چاق كسي كه بزرگ است به خودشناسي نائل آمده است! چون كسي كه مانند طبل بزرگ و باد كرده مي ماند آدم چاق 

آدمي است. در حاليکه هر آدمي است. در حاليکه هر نمي دانند! ]من[ يعني موجوديت و هسته ي مركزي و هويت تو برتر و باالتر از روح و تن نمي دانند! ]من[ يعني موجوديت و هسته ي مركزي و هويت تو برتر و باالتر از روح و تن 

دو اين ها )روح و تن( از اجزاي آن ]من[ هستند. وقتي لفظ ]من[ را بيان مي كنيم اينگونه نيست كه صرفاً منظور و دو اين ها )روح و تن( از اجزاي آن ]من[ هستند. وقتي لفظ ]من[ را بيان مي كنيم اينگونه نيست كه صرفاً منظور و 

مقصود از آن انسان باشد و آنگاه بخواهيم اين اشاره را متوجه ي روح و جان آدمي بحساب آوريم. حال براي آنکه مقصود از آن انسان باشد و آنگاه بخواهيم اين اشاره را متوجه ي روح و جان آدمي بحساب آوريم. حال براي آنکه 

حتي اگر يکبار هم شده است اين جهان را كنار بگذار و با يك نگاه عميق كه ازسر حتي اگر يکبار هم شده است اين جهان را كنار بگذار و با يك نگاه عميق كه ازسر حقيقت وجودي تو آشکار گردد حقيقت وجودي تو آشکار گردد 

كنجکاوي است و باال تر از هستي)و كون ومکان( مي باشد جهان و خود را مورد مطالعه قرار بده. از اين خط انحرافي كنجکاوي است و باال تر از هستي)و كون ومکان( مي باشد جهان و خود را مورد مطالعه قرار بده. از اين خط انحرافي 

گذاري و بجاي آن با اين گذاري و بجاي آن با اين   و نگاه ساده و معمولي كه هياهويي بيش نيست جدا مي شوي! و خواب و خيال را كنار ميو نگاه ساده و معمولي كه هياهويي بيش نيست جدا مي شوي! و خواب و خيال را كنار مي

نگاه و بينش بلند در وقت ديدن حقيقت چشمان قوي و تيزي خواهي يافت. اگر به اين مرحله عالي از بينش و آگاهي نگاه و بينش بلند در وقت ديدن حقيقت چشمان قوي و تيزي خواهي يافت. اگر به اين مرحله عالي از بينش و آگاهي 
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برسي كه از ماوراء جهان به اين جهان نظر كني، خواهي ديد كه نه راهي است و نه رهرويي است كه اين راه را طي برسي كه از ماوراء جهان به اين جهان نظر كني، خواهي ديد كه نه راهي است و نه رهرويي است كه اين راه را طي 

ظاهري كه هاي و هويي بيش نيست كنار مي روند و همه ي حقايق بطور يکپارچه به ظاهري كه هاي و هويي بيش نيست كنار مي روند و همه ي حقايق بطور يکپارچه به كند، چون همه ي اين نمود هاي كند، چون همه ي اين نمود هاي 

  ..خداي خواهد پيوست) در مجموعه يك حقيقت بيش نيست و آن خدا است( خداي خواهد پيوست) در مجموعه يك حقيقت بيش نيست و آن خدا است( 
  !!!!انسان با نگاه دقيق در دایره امكان بين بودن و نبودن قرار داردانسان با نگاه دقيق در دایره امكان بين بودن و نبودن قرار دارد

د و عدم قرار گرفته است مانند دوزخ است و من د و عدم قرار گرفته است مانند دوزخ است و من هستي كه بودن است مانند بهشت است و امکان كه ما بين وجوهستي كه بودن است مانند بهشت است و امکان كه ما بين وجو            

مي بريم . پس اگر اين پرده ي ابهام از جلوي چشمان تو به مي بريم . پس اگر اين پرده ي ابهام از جلوي چشمان تو به ان، در حال برزخ و انتظار بسر ان، در حال برزخ و انتظار بسر وتو در بين اين هستي و امکوتو در بين اين هستي و امک

كناري رود تمام آن چيزي كه در گذشته در اين جهان حس كرده و براي تو حقيقت جلوه كرده بود حتي احکام كناري رود تمام آن چيزي كه در گذشته در اين جهان حس كرده و براي تو حقيقت جلوه كرده بود حتي احکام 

ش و آئيني كه بدان پايبند بودي در ميان نخواهد بود. همه ي احکام و مقررات شريعت از من وتو)يا از ش و آئيني كه بدان پايبند بودي در ميان نخواهد بود. همه ي احکام و مقررات شريعت از من وتو)يا از مذهبي و كيمذهبي و كي

شخصيت هايي مانند پيامبران كه مانند من و تو هستند( بيان شده است كه اجراي آن هم بستگي به روح و روان و شخصيت هايي مانند پيامبران كه مانند من و تو هستند( بيان شده است كه اجراي آن هم بستگي به روح و روان و 

له مسلمين( ، كينِشت )معبد يهوديان( و صومعه له مسلمين( ، كينِشت )معبد يهوديان( و صومعه جسم و توانايي آدمي دارد. پس اگر من وتويي در ميان نباشيم كعبه)قبجسم و توانايي آدمي دارد. پس اگر من وتويي در ميان نباشيم كعبه)قب

اي در ميان نخواهد بود. همين تعيّن و در جامه هستي درآمدن و به چشم حس شدن، آغاز وهم و خيالي است كه در اي در ميان نخواهد بود. همين تعيّن و در جامه هستي درآمدن و به چشم حس شدن، آغاز وهم و خيالي است كه در 

چشم و ذهن انسان وارد مي شود و چون اين عينيت و بينش صاف و پاک گشت و از انحراف و كج بيني فارغ شد ديد چشم و ذهن انسان وارد مي شود و چون اين عينيت و بينش صاف و پاک گشت و از انحراف و كج بيني فارغ شد ديد 

  تر شده و براي كشف حقيقت تشنه ترمي گردد. تر شده و براي كشف حقيقت تشنه ترمي گردد.   و چشم آدمي بازو چشم آدمي باز
  دارددارد  دشناسي خود بردشناسي خود برووگام های مهمي برای خگام های مهمي برای خمي تواند مي تواند کنترل نفس کنترل نفس خودخواهي ها و خودخواهي ها و   با نفيبا نفيانسان انسان 

كسي كه قصد سير وسلوک الي اهلل را دارد دو قدم بيشتر به مقصود فاصله ندارد ولي مي بينيم كه در همين دو قدم كسي كه قصد سير وسلوک الي اهلل را دارد دو قدم بيشتر به مقصود فاصله ندارد ولي مي بينيم كه در همين دو قدم           

كه در حد نابودي است براي هر رهرو پيش خواهد آمد. يکي از ميدان هاي هالكت و كه در حد نابودي است براي هر رهرو پيش خواهد آمد. يکي از ميدان هاي هالكت و   مواضع و موانع خطرناكيمواضع و موانع خطرناكي

و خودخواهي ها و ادعاهاي پوچ وبي اساس است كه بايد از آن پرهيز شود، و ديگري در نورديدن و خودخواهي ها و ادعاهاي پوچ وبي اساس است كه بايد از آن پرهيز شود، و ديگري در نورديدن   هويهويوونابودي هاي نابودي هاي 

اساس موفقيت اساس موفقيت و طي نمودن صحراي بزرگ هستي است )كنترل نفس براي پايه ريزي خودسازي و جهان شناسي كه و طي نمودن صحراي بزرگ هستي است )كنترل نفس براي پايه ريزي خودسازي و جهان شناسي كه 

در راه وصال است( اگر اين راه به درستي و از روي خودشناسي و جهان شناسي صحيح طي شود بي شك در اين در راه وصال است( اگر اين راه به درستي و از روي خودشناسي و جهان شناسي صحيح طي شود بي شك در اين 

صحنه و جايگاه كمال طلبي جمع و كثرت به وحدت منتهي مي شود ، مانند اعداد كه در عين رقم هاي گوناگوني كه صحنه و جايگاه كمال طلبي جمع و كثرت به وحدت منتهي مي شود ، مانند اعداد كه در عين رقم هاي گوناگوني كه 

  به خود مي گيرند ولي يك عدد بيش نيستند. به خود مي گيرند ولي يك عدد بيش نيستند. 
  رون خود یك واحد بيشتر نيسترون خود یك واحد بيشتر نيستانسان در دانسان در د

  اجزاي گوناگوني ساخته شده اي ولي از نظر باطن و احساساجزاي گوناگوني ساخته شده اي ولي از نظر باطن و احساسموجودي هستي كه در عين اينکه ازموجودي هستي كه در عين اينکه از  تو اي انسان! تنهاتو اي انسان! تنها            

عين يکي بودن از كثرت و چند گانگي در وجود برخورداري.كسي به عين يکي بودن از كثرت و چند گانگي در وجود برخورداري.كسي به شخصيت يك واحد بيشتر نيستي و برعکس درشخصيت يك واحد بيشتر نيستي و برعکس در

دسترسي خواهد يافت كه از دايره ي كوچك و محدود جزويت به سوي كلي)نگاه از دسترسي خواهد يافت كه از دايره ي كوچك و محدود جزويت به سوي كلي)نگاه از اين مفاهيم بلند و معارف عالي اين مفاهيم بلند و معارف عالي 

  كرده و يك سفرپر معني داشته باشدكرده و يك سفرپر معني داشته باشدباال به عالم( گذري باال به عالم( گذري 
  كيست؟كيست؟من من تا كه تا كه ن ن ــــــــــمرا از من خبر كمرا از من خبر ك                            كيست؟كيست؟  منمنن كه ن كه ــــممر كردي سؤال ازر كردي سؤال ازــــدگدگ

  ارتارتــــــــعبعب  كند از ويكند از وي  منمن  به لفظبه لفظ        ارت       ارت       ــــــدر اشدر اش  ق آيدق آيدــــــو هست مطلو هست مطلچچ

    منمنگفته  اي گفته  اي ـارت ـارت و او را در عبـو او را در عبـــتت        ـــــن       ـــــن       ت كز تعيّن شد معيــــت كز تعيّن شد معيــــــحقيقحقيق

  وديم وديم ــــــــوجوجمشبّک هاي مشــكات مشبّک هاي مشــكات       وديم       وديم       ــــــــــذات وجذات وج  ارضارضــــــو عو عتتمن ومن و

  باح باح ــــــــــــــــمصمص  گه ازآئينه پيدا،گه  زگه ازآئينه پيدا،گه  ز        اح و ارواح      اح و ارواح      ــــببــــيک  نوردان  اشيک  نوردان  اش  همههمه

  ارت ارت ــــــــد  اشد  اشــمي باشمي باشبه  سوي روح به  سوي روح       عبارت       عبارت         در هردر هرمن من ظ  ظ  ــلفلف  ييييووــــــــتوگتوگ
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  راراــود ــود نمي داني ز جزو خـويش خــنمي داني ز جزو خـويش خــ            د را     د را     رَرَخِخِ  واي خودواي خودــــششپيپيردي، ردي، ــــــچو كچو ك

  اساســــــــــــــآمآم  كه  نبود  فربهي مانندكه  نبود  فربهي مانند    ود را نيک بشناس        ود را نيک بشناس        واجه خواجه خــاي خاي خبرو برو   

  د د ــــــــــمن آممن آم  كه اين هر دو از اجزايكه اين هر دو از اجزاي            آمد     آمد     ن ن ــــــتت  ووان ان ــــــــججمن تو  برتر از من تو  برتر از 

  مخصوصمخصوص  بدان جان استبدان جان است  گوييگوييكه تا كه تا                 مخصوصمخصوص  نه انسان استنه انسان استمن من به لفظ به لفظ 

  ان شوان شوــــجهجهخود خود جهان بگذار وخود درجهان بگذار وخود در    و        و        ــمكان شمكان شون وون وــــــر از كر از كــيكي ره برتيكي ره برت

  ت رويتت رويتــــــوقوقدو چشمي مي شوي دردو چشمي مي شوي در                      هويتهويت  هايهايي ي ــــــــــــوهموهم  ططــــز خز خ

  به اهللبه اهلل  حقحقــــــــململ  شودشود    ووــهاي  ههاي  هچوچو  راه         راه         و و   روروــــــــــــــــــرهره  ميانهميانه    د درد درــنماننمان

  برزخبرزخ  ـــان مانندـــان مانندــو در ميـــــو در ميـــــــمن تمن ت  دوزخ         دوزخ             ووــان چان چــــبودهستي بهشت امكبودهستي بهشت امك

  كيشكيشوومذهب  مذهب  ـم ـم اند نيزحكـــــــاند نيزحكـــــــنمنم  پيش         پيش           رده ازرده ازــــزد ترا اين پزد ترا اين پــــــچو برخيچو برخي

  تتــتن توستن توسجان و جان و كه  آن بر بسته ي كه  آن بر بسته ي         توست      توست        ننــــت  از مت  از مــهمه حكم  شريعهمه حكم  شريع

  ر خانهر خانهــــچه ديچه دي، ، چه كنشچه كنش  چه  كعبه  ،چه  كعبه  ،        ـانه      ـانه      ميمي  دردر  ددــــــــــون  نباشون  نباشــچچ  من  تو من  تو 

  غينغين  عين شدعين شدگشت صافي ،گشت صافي ،چو عينت چو عينت       ن      ن      ــي است درعيي است درعيــــتعيّن نقطه ي وهمتعيّن نقطه ي وهم

  ککالالــــــــــــمهمه  چندينچندين  و گر چه دارد اوو گر چه دارد او        سالک     سالک           ود  راهود  راهــــدو  خطوه  بيش  نبدو  خطوه  بيش  نب

  ننــــــنوشتنوشت  ـراي هستي درـراي هستي دردگرصحــــدگرصحــــ            ن   ن   ــگذشتگذشتدر در   ويت ويت ــاي هاي هــههازاز  يييكيك

  اعداداعدادين ين چو  واحدساري  اندر عــــــچو  واحدساري  اندر عــــــد         د         ع وافراع وافراــي شد جمي شد جمــدر اين مشهد يكدر اين مشهد يك

  آمدآمد  رترتــــــــــــعين كثعين كثحد كه حد كه واواتو  آن تو  آن     دت آمد       دت آمد       ــن وحـن وحـــجمعي كه عيجمعي كه عي  آنآنتو تو   

  ردردــــــــككک سفرک سفرــز جزوي سوي كلي يز جزوي سوي كلي ي      ذر كرد      ذر كرد      ــــو گو گــــداند  كداند  ك  كسي اين راه كسي اين راه 

    

  انسان كاملانسان كامل                                                                                                                                                                                          
 (مسافر کيست؟6

 ( رهرو چه کسي است؟7

 ( به چه کسي مرد تمام وکامل مي گویند؟8

 سؤال چهارم

رهروي وصال به حق مي گويند؟ به چه كسي مي توانيم بگوئيم  مسافركيست و حال او چگونه است؟ به چه كسي       

 كامل شده است؟ انسانكه او يك مرد تمام و
 كه را گويم كه اومرد تمام  استكه را گويم كه اومرد تمام  استاست      است      مسافرچون بود رهروكدام مسافرچون بود رهروكدام                                                                                       

 جواب چهارم

 به راه خود ادامه دهد، ق تا وصال به ح مسافر کسي است که بدون آلودگي مسير 

سؤال ديگري را مطرح ساختي و آن سؤال اين بود كه چه كسي مسافر راه است و موفق به طي نمودن آن مي       

شود؟ در جواب مي گويم: كسي مسافر است كه از اصل و ريشه و مبدأ پيدايش خود )خالق،عوامل و مراحل پيدايش 

است كه در اين راه سير و سلوک پر مخاطره به گرد و خاک هاي راه  و شکل گيري خود( مطلع باشد.مسافر كسي

آلوده و تيره نگردد و هر چه زودتر با موفقيت آن را به پايان برساند و خود را صاف و پاک سازد و از انحراف و خطا 

ت كه از بدور دارد به همان صافي و پاكي شعله از دود آتش. پيمودن اين مراحل يك حركت ماهيتي و كيفي اس

 به سوي واجب طريق كشف و شهود و راه عرفان و توجه و رياضت)سير كشفي( حاصل مي گردد كه بايستي از امکان

)در صورت گيرد تا همه ي آلودگي ها و كمبود ها از اين مسافر زدوده شود. بر خالف حركت و سير تکويني اول
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ندسه وجودي در آورد ولي براي باردوم اين حركت كه به او شکل طبيعي داد و به انسان كاملي در ه رحم مادر(

 طوري است كه او را در محتوي و معنويت و كمال پذيري به انسان كاملي تبديل مي سازد.  
  آگاهآگاه  ـل خويشـل خويشصـــصـــشد  ز اشد  ز اكسي كو كسي كو     راه ؟       راه ؟         دگر گفتي مسافر كيست در دگر گفتي مسافر كيست در   

  ش از دودش از دودــآتآتچون چون   ز خود  صافي شود ز خود  صافي شود                 زودزودمسافر آن  بود كو  بگــــذرد مسافر آن  بود كو  بگــــذرد   

  صانصانــنقنقبه ترک شين  وبه ترک شين  و  سوي  واجب سوي  واجب امكان        امكان        سلوكش سير كشفي دان ز  سلوكش سير كشفي دان ز    

  كاملكاملانسان انسان او او   ـردد ـردد رود  تا گــــــرود  تا گــــــ      نازل      نازل      ــــــــــمم  دردربه عكس سير اول به عكس سير اول   

  

  شكل گيري غرايز و گرايشات بشرشكل گيري غرايز و گرايشات بشر                                                                                              
  تا به اراده و اختيار ادامه داشتتا به اراده و اختيار ادامه داشتی شروع ی شروع انسان از جمادانسان از جمادتكویني تكویني   تطوراتتطورات

آگاه باش و بخاطر داشته باش كه انسان از اول تا به آن مرحله اي كه از نظر وجودي تکميل گرديد و پا به عرصه       

ي حيات گزاردمراحل و اطواري را پشت سر گذاشت. در بخشي از اين حركت تکويني مراحل جمادي كه بدور از 

طي نمود تا آنکه روح به اين كالبد مادي دميده شد و او را دانا و آگاه به خود و جهان اطراف  حيات انساني بود

نمود.پس از مراحل تکويني و دميدن روح، جنبش و حركتي كه ناشي از قدرت و استعداد دروني انسان بود در او 

 ظاهر شد و در اين شرايط از جانب خدا ي متعال صاحب اراده و اختيار گرديد.
 شناخت طبيعت بتدریج رزائل اخالقي در او تقویت شد در حينانسان  

چون وسوسه ها و ريشه هاي دنياي اطراف خودرا احساس نمود  در همان ابتداي سنين كودكي به تدريج      

وقتي به مسائل جزئي و كوچك بطور و فعل در آمد و كنجکاوي در او تقويت شد توانايي هاي پنهان او به عمل 

ادي آشنا شد آنگاه اين پديده هاي جداگانه را در ذهن خود مرتب نمود و با تركيب آنان به وجود كليات پي برد. انفر

در همين برخورد ها با طبيعت و احساس نمودن پديده هاي اطراف خود، خشم و غضب در او به وجود آمد و شهوت 

رافات شمرده مي شوند بخل و حسد، حرص و طمع و تمايالت نفساني در او قوت گرفت و از اين دو كه ريشه ي انح

در رفتارش نمودار گشت.  بتدريج صفت ها و خصلت هاي زشت و نکوهيده در افعال و رفتار او  و نخوت و تکبر

 بوجود آمد و آدمي در اين حركت از حيوانات وحشي و ديو و موجودات زشتکار و چهارپايان بدتر گرديد.
  ه خودسازی نپردازد از حيوانات هم پست تر خواهد شد!!اگر انسان در زندگي دنيایي ب

ط رساند بطوريکه در مجموع به او را به پائين ترين مرحله ي سقوتنزل و دور شدن از ارزش هاي انساني        

موجودي تبديل شد كه در نقطه ي مقابل وحدت )كه رسيدن به ارزش هاي متعالي است ( قرار گرفت.اين كژي و 

بسيار زياد است از او سر حق و ارزش هاي متعالي بشري باعث گرديد تا كارهاي زيادي كه تا بي نهايت و انحراف از 

آن سادگي و بي پيرايگي كه در آن آفرينش اول داشت بکلي جدا افتاد و به كثرت انحراف و ماديت بزند درحاليکه از

باقي بماند و تالشي براي بيرون رفتن از اين دام  فرو غلطيد. اگر در اين قيد و بند و حصار گمراهي و باطل همچنان

خطرناک از خود بروز ندهد در مرحله اي كمتر از حيوانات قرار خواهد گرفت كه اين مرحله پست و دنائت در شأن 

 انساني چون او نيست!
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 برسدمعنوی انسان تنها از نور هدایت الهي قادر است به باالترین مرحله 

نوري و هدايتي از عالم جان و معنويت فرا رسد  ،نجات او از اين ورطه خطرناک دنيايي و نفساني مگر اينکه براي      

و از فيض و بركت آن جذبه و عنايت ربوبي ايمان و راهيابي به كمال مطلق در درون آدمي حاصل گردد.پس از اين 

اين حالت است كه از آن راه خالفي كه  مرحله آن نور خدايي او را باال برد و با حق همطراز و همسخن گرداند و در

آمده است مي تواند برگردد و به توبه و رستگاري موفق شود. اين آدمي براي رسيدن به ايمان و باوري كه ريشه در 

يقين و اطمينان محکمي داشته باشد ، دو راه بيشتر ندارد يا در ميدان جذبه و كشش به حق قرار گيرد و از راه رياضت 

توجه به او برسد )راه عرفان( و يا از برهان و داليل يقيني و استدالل روشن به قرب حق نائل آيد. در اين و تمرين و 

شرايط پس از اين توجه و تمركز اراده يك رجعت و بازگشتي از مرحله ي پست و تباهي در او حاصل مي شود و 

 آن رسيده اند دست خواهد يافت. حركت به سوي باالترين مقام معنوي و الهي كه نيکان و نيکوكاران به
 توبه انسان را از زشتي ها پاک و توکل او را به قدرت معنوی مي رساند

بپيوندد به زيور توبه آراسته مي و انسان هاي نيکوكار در آن لحظه و مرحله كه از تبهکاري خارج و به جمع ابرار        

و مردان شايسته قرار خواهد گرفت.اگر به مقام توبه نائل آيد  شود و در رديف فرزندان آدم عليه السالم از برگزيدگان

از انجام كارهاي زشت كه مورد نفرت است پاک خواهد شد و مانند ادريس پيامبر به مقامي خواهد رسيد كه تا 

موانع رشد و تعالي است  افالک و آسمان ها عروج خواهد نمود. و چون از صفات زشت و بد نفساني كه بزرگ ترين

رسيد. پس از رسيدن به ايمان و  ادث روزگار به ثبات و آرامش خواهدحومانند نوح پيامبر از طوفان بال و ات يابدنج

مانند حضرت ابراهيم در ثبات رواني اين قدرت كم و ناچيز كه قبالً در او ديده مي شد با توكل و اعتمادي كه 

رسيد كه يکي از محصوالت آن پاک و مصفا  خواهد نمود به قدرت معنوي عظيمي خواهد شکستن بت هاي شرک

 نمودن نفس است.
 موفقيت موقعي حتمي است که اراده و اختيار آدمي با رضای حق یكي شود

اراده و اختيار آدمي با رضاي حق يکي مي شود و حاصل آن اين خواهد بود كه موسي بتواند تا  ، با توبه و توكل      

ل در ه راه حق فرا خواند.از اين دانش هاي محدود و جزئي بشري كه نقص و اشکاباب اعظم پيش رود و فرعونيان را ب

. در اينجاست كه ديگر اين هستي و شخصيت انند عيسي پيامبر ، آسماني مي شودو م آن موج مي زند رهايي مي يابد

رسيدن به كمال و دروغين كه ساخته و پرداخته ي ذهن و نفس آدمي است به يکباره به تاراج فنا مي رود و براي 

شايستگي هاي عالي در پي محمد مصطفي پيامبر خدا )ص( به معراج مي رود. اين همان نقطه ي اوج سير عرفاني و 

آفرينش و اهداف آن يکي مي شوند و آن مقام شايستگي و عروج ،  آدمي است ، همان نقطه اي كه مبدأ معنوي

 آن نمي گنجند)مگر انسان هاي خاص مانند پيامبر اسالم( مقامي است كه حتي فرشتگان و فرستادگان خدا هم در
  موجودموجود  امل گشت امل گشت ــان كــان كــــــكز او انسكز او انس      ود     ود     ون گشت موجون گشت موجچچبدان اول كه تابدان اول كه تا      

  ي گشت  داناي گشت  داناــــافافــــــــــاضاض  پس از روح پس از روح     ا      ا      ددــپيپي  بودبودـمادي ـمادي در  اطوار  جـــدر  اطوار  جـــ        

  صاحب ارادتصاحب ارادتق ق ــــــشد ز حشد ز حپس از آن پس از آن       قـدرت      قـدرت      ززپس آنگه جنبشي كرداوپس آنگه جنبشي كرداو      

  ممــعالعال  واسواســــــــــوسوس  در او  بالفعل  شددر او  بالفعل  شد  عالم       عالم       اس اس ــي كرد  باز احسي كرد  باز احسبه طفلبه طفل      
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  ببــــــــركركــــــمم  رد ازرد ازــــــببات  ره  ات  ره  ــبه كليبه كلي  رتّب       رتّب       ــــــشد بر وي مشد بر وي م  چو جزوياتچو جزويات      

  حرص ونخوتحرص ونخوتوازايشان خاست بخل ووازايشان خاست بخل و                شهوتشهوتغضب گشت اندراو پيدا وغضب گشت اندراو پيدا و      

  مهمهــــــــــبهيبهي  وو  ووــــــو ديو دي  از دد از دد د د ــبتر شبتر ش              ه  ه  ــيميمــذمذمصفت هاي صفت هاي مد مد به فعل آبه فعل آ      

  مقابلمقابلدت دت ـــــه ي وحــه ي وحـــد با نقطد با نقطــكه  شكه  شفـَل        فـَل        اَسْاَسْ    طهطهتنزّل را  بود ايـن نقـتنزّل را  بود ايـن نقـ    

  تتــــــــدايدايــبب  ين رو  باين رو  بااز ااز ال گشت ل گشت ــمقابمقاب    ايت       ايت       كثرت  بي نهــكثرت  بي نهــ  افعالافعال  شد ازشد از    

  انعامانعام  ود كمتر زود كمتر زــبب  ييـــراهـراهــگمـــــگمـــــ  بهبه  اين دام        اين دام          ـد اندر ـد اندر ــاگر گردد  مقيـاگر گردد  مقيـ    

  انانــــــــايمايم    ورورــنن  ض جذبه  با آنض جذبه  با آنــز فيز في  م جان       م جان       ــــالالــعع  رسد  ازرسد  از  مگر نوريمگر نوري    

  رددرددــــــگگ  ازازــآمد  بآمد  ب  ي كهي كهــــو ز آن  راهو ز آن  راهگردد         گردد         ـراز ـراز ق همـق همـــحح  نورنوردلش  با دلش  با     

  يقينييقيني  ـانـاند به ايمـــــــــد به ايمـــــــــــرهي يابـرهي يابـ      يقيني      يقيني          انانــــــــــبرهبره    زز  ز جذبه يا ز جذبه يا   

  راررارــــــــــــــــــاباب  ننــــــوي علّييوي علّييــرُخ آرد سرُخ آرد س      ـن فُجّار     ـن فُجّار     سجيـسجيـاز از   كند يک رجعتكند يک رجعت  

  آدمآدمـفا  ز اوالدـفا  ز اوالدــــــاصطــــاصطــــ  ود  در ود  در ــشش      دم      دم      گــردد در آن گــردد در آن   به توبه متصفبه توبه متصف      

  الکالکــــــــــــــافافي آيد بري آيد برــچو  ادريس نبچو  ادريس نب  ل  نكوهــيده  شود  پــاک       ل  نكوهــيده  شود  پــاک       ز افعاز افعا

  ثباتيثباتيب ب ــوح از آن صاحـوح از آن صاحـــن نن نشود چوشود چو  اتي        اتي        ـــــات  بد  نجـات  بد  نجصفـصفـاز از   چو يابدچو يابد

  توكلتوكل  ــاحبــاحبــصــــصــــ    ودودــخليل آسا شخليل آسا ش    ـل       ـل       ككدرت  جزويش دردرت  جزويش درنماند قـــنماند قـــ

  ظمظمــــــباب اعباب اع  در در ــرود چون موسي انرود چون موسي ان    دت  با رضاي حق شودضــمّ        دت  با رضاي حق شودضــمّ        اراارا

  ايياييــــــــــــسمسمچو عيساي  نبي  گردد چو عيساي  نبي  گردد     خويشتن يابد  رهـايي        خويشتن يابد  رهـايي        م م ــــــز علز عل

  به معراجبه معراج  ــمدــمدــــدر آيد در پي احــــدر آيد در پي احــــ    اراج        اراج        ــــــتتدهديكباره هستي را به دهديكباره هستي را به 

  رسلرسلــــــــــمُمُ  نهنه  گنجدگنجدمَلِک مَلِک در آنجا نه در آنجا نه   اول        اول            بهبه  ه ي آخره ي آخرــچون نقطچون نقط  رسدرسد

  

  ولي و نبيولي و نبي                                                                                                                                                                              
  به ظهور مي رسدبه ظهور مي رسد  نبي دریافت کننده وحي است ووالیت در اونبي دریافت کننده وحي است ووالیت در او

نبي كه فرستاده ي خدا و دريافت كننده ي وحي و رساننده ي آن به مردم است در پرتو بخشي به مردم مانند         

آفتاب بي خلل و پرنور است ولي بين او و خدا حجاب و پرده اي مانند ماه كه بين زمين و خورشيد است وجود دارد. 

در نفس و ذات خود چون آب زالل صاف و يکدست است و واليت )كه نبوت كه پيام حق است در هدايت خلق 

دوستي و نزديکي به خدا و رهبري مردم است( در داخل نبوت مخفي نيست بلکه آشکار است و نمود عيني دارد. 

در ولي خدا و مرد حق پوشيده است و براي هركسي آشکار نمي شود ولي همين واليت  در پيامبران و انبياء  واليت

ينه ي ظهور و آشکار شدن دارد. ولي اگر كسي از روي اخالص همدم و پيرو انبياء گردد او هم محرم اين مقام زم

 معنوي خواهد شد و به فيض درک آن نائل خواهد آمد.
 سرای محبت حق مي گردد وارد خلوتپيروان مخلص با نزدیكي به اولياء 

قُل :] ت نسبت به پيامبران را يابد بي شك بر اساس آيه ي مباركهاگر آن مريد و پيرو مخلص راه محبت و اراد حال     

به خلوتگه ي محبت و /آل عمران[ 50اِن كنتم تُحبّون اهلل فاتبعوني يُحْببكم اهلل و يَغْفرلَكُم ذُنوبَكُم و اهلل غفور الرحيم ، 

او است وارد شود مورد قرب به خدا مشرف خواهد شد. وقتي به آن خلوت سراي حق كه مخصوص محبان و دوستان 

گردد. البته اين تبعيت و اء قرار گرفت يکبارگي مجذوب حق مي مهر و محبت قرار مي گيرد و چون از نزديکان و اولي

پيروي از نظر معني غير مادي خواهد بود مثل عبوديت و بندگي عابدي كه در كوي معني بدنبال فضائلي است تا به 
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ن مرحله برسد سير تکامل معنوي او موقعي كامل خواهد شد كه آغازي كه نموده قرب حق دست يابد. ولي چون به اي

 است به اتمام برساند و كار را نيمه كاره رها نسازد تا به مقصود عالي نائل آيد
  ع اهللع اهللــلي ملي مگردد   اندر گردد   اندر ـابل ـابل ماه       مقــــماه       مقــــب آمد، ولي ب آمد، ولي تاتاــــــــنبي چون آفنبي چون آف  
  ه مخفي استه مخفي استــاندر او پيدا ، ناندر او پيدا ، ن    دركمال خويش صافي است       واليتدركمال خويش صافي است       واليتنبوت نبوت   

  ايدايدــــــــــــــــــــــنمنمپيدا پيدا     نبينبي  اندراندر  وليوليبايد       بايد       پوشيده پوشيده   وليوليدردر  ـتـتواليــــــواليــــــ  

  آمدآمد  رمرمــــــــــــمحمحنبي   را در  واليت نبي   را در  واليت د       د       ــــهمدم  آمهمدم  آم  چونچوناز پيروي از پيروي ولي  ولي    

    يُحْبِبْكُمُ اهلليُحْبِبْكُمُ اهلل  انه يانه ياو راه       به خلوتخــــــاو راه       به خلوتخــــــ  ـد ـد يابـيابـاِنْ كُنْتُم تُحبّون اِنْ كُنْتُم تُحبّون ز ز   
  گرددگرددبه  حـــــق يكبارگي مجذوب به  حـــــق يكبارگي مجذوب در آن خلوتسرا محـــــبوب گردد       در آن خلوتسرا محـــــبوب گردد         

  معنيمعنيــوي ــوي ــــــبود عابد ولي دركـــــبود عابد ولي دركـــــ      روي معنــــــي     روي معنــــــي       بود تابع ولي  ازبود تابع ولي  از  

  ممااــــــــــــــــــــــباز  انجباز  انج  كه با آغازگرددكه با آغازگرددولي آنگه رسد كــــارش به اتمام       ولي آنگه رسد كــــارش به اتمام         

  

  و انسان كاملو انسان كامل  مرد تماممرد تمام                                                                                                                                                                                
 جواب دوم به سؤال چهارم 

 مرد تمام از نادیده گرفتن نفس و خواسته های خود به جاودانگي مي رسد

بي نيازي و  كسي مي تواند مرد تمام و كامل باشد و تمام مراحل را طي كرده باشد كه در عين بودن در اوج        

آقايي و قدرت خود را در رديف پائين دستان و مردم افتاده قلمداد نمايد و با آنان حشر و نشر داشته باشد. در اين حال 

چون او بخواهد كه به انتهاي راه برسد و مسافت سير و سلوک و كسب كمال را تا به پايان بپيمايد حق بر سر او تاج 

و را عزيز و گرامي مي دارد.آن مرد تمام پس از فنا در خدا و هيچ و ناديده گرفتن عزت و سربلندي قرار مي دهد و ا

نفس و خواسته هاي خود به بقا و جاودانگي مي رسد و به ابديت عزت و سعادت دست مي يابد و پس از آنکه به 

لي تري است در پيش انتهاي اين راه رسيد و راه ديگري كه درجه ي بيشتري به او تعلق خواهد گرفت و مرحله ي عا

 .خواهد گرفت)در راه كمال توقف نداريم بايد منزل به منزل پيش رفت(
  فضائل اخالقي از سرمایه های دروني مردان کامل است  ،حقيقت و شریعت 

شريعت و آئين محمدي و سنت و سيره وي را چون لباس زير)شعار( كه به جان و دل او چسبيده است در عمل و       

امي مي دارد و طريقت كه راه و مسير وصول به حق است در نزد او مانند لباسي است كه به تن نموده )دثار( و رفتار گر

با آن معلوم و مشخص گرديده است. حقيقت براي اين رهروي مخلص مقام ذاتي و از لوازم شايستگي و استعداد 

اصله مي اندازد. چنين كساني داراي اخالق و كامل است كه ميان كفر و ايمان فدروني وي است و تنها عامل جامع و

آن جلوه ها در رفتارآنان نمودار است و به علم و آگاهي ، زهد و عدم پسنديده و فضائل انساني هستند و روش

ر دارند دنياطلبي و تقوي و خويشتن داري معروف و عامل مي باشند. اين مردان بزرگ خدا گر چه در ميان مردم حضو

چون خداوند اولياء و حي آنان ، عامه ي مردم محرومند ،ولي از درک شايستگي و عظمت روزندگي مي كنند و

 دوستان خود را در زير گنبد ستر و عفاف ملکوتي مستور و پنهان داشته است.
  الميالميــــــــــار  غار  غــكككند  با خواجگي كند  با خواجگي   امي       امي       ــــتمتممام است  كز مام است  كز كسي مرد تكسي مرد ت  

  الفتالفتــــــخخ  سرش تاج سرش تاج   حق  برحق  بر  هدهدنن  مسافت       مسافت           كه ببريد  اوكه ببريد  او  پس آنگاهيپس آنگاهي  

  ازازــــــــــآغآغديگر به ديگر به ره ره   رود  ز انجام رود  ز انجام   باز       باز           د از فناد از فناــــــــــــــبعبع  بقايي يابد اوبقايي يابد او    
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  سازدسازد  خويشخويشدثار دثار ـت را ـت را ــــطريقــــطريقــــ    ـار خــــويش سازد       ـار خــــويش سازد       شريعت را شعشريعت را شع  

  ايمانايمان  ووـر ـر ــــشده جامع مـيان كفـــشده جامع مـيان كفـــ      ذات او دان      ذات او دان      ام  ام  ــــــمقمقود ود ــحقيقت خحقيقت خ

  روفروفــبوده معبوده مع    تقواتقوابه علم و زهد و به علم و زهد و     وف       وف       ــموصموصگشته گشته ميده ميده الق حالق حــبه اخبه اخ  

  مستورمستور  ترترـاي سِـاي سِقبّه هـقبّه هـ  به  زير به  زير   دور        دور          مه مه ــــــــولي او از هولي او از ههمه با  او همه با  او 

  

  بر خط شجربر خط شجر                                                                                                                                                                                            
  ه حقایق رسيده اند در ظرف این جهاني نمي گنجنده حقایق رسيده اند در ظرف این جهاني نمي گنجندمردان حق چون بمردان حق چون ب

نهان هستند؟! به اين مثال توجه شود: اگر مغز بادام خامي را از پوست ضخيم آن بيرون سازي در خدا پمردان  چرا        

ا هواي آزاد پس از مدتي فاسد و تباه خواهد شد. ولي اگر همين مغز بادام پخته شود آنگاه اگر آن را از پوست جد

سازي هيچ جاي نگراني نيست چون فساد و خرابي در آن بوجود نخواهد آمد. در اين مثال شريعت محمدي مانند 

طريقت رابط و حد فاصل بين آن دو است. اگر در راهي كه  پوست بادام است و مغز آن همان حقيقت مي باشد كه

ده و مانند آن مغز ناپخته فاسد مي گردد و سالك طي مي كند خلل و خرابي اتفاق افتد آن سالك موفق به مقصد نش

چنانچه راه را كامل و حساب شده بپيمايد مانند آن مغز پخته است كه حتي اگر بي پوست هم باشد باز هم دوام 

خواهد داشت. و چون مرد خدا و عارف به حق با يقين و اطمينان حركت كند و به اهداف عالي برسد شبيه آن مغز 

حالت براي محافظت از خود نيازي به پوست و استتار شدن ندارد.در اين شرايط چنين آدم پخته پخته است و در اين 

و كاملي در ظرف اين جهان نمي گنجد و توان ماندن در اين زندان دنيايي را ندارد پس چون بيرون از جهان برود و 

 رخت بربندد هرگز قصد بازگشت ندارد . 
 استپربار بسيار که شاخه هایش  مرد خدا به لطف حق مانند درختي است

تابش خورشيد و لطف حق مدد نمايد مسير جديدي را براي رشد در اين  ،و اگر بر اين پوست افتاده و شکسته       

جهان آغاز خواهد نمود. سرانجام از اين آب و خاک تغذيه نموده و به درختي تبديل مي گردد كه شاخه هايش از 

د گذشت. دوباره آن دانه كه قبالً بود خود را نشان مي دهد و از تقدير و فرمان خدايي همه آسمان ها و افالک خواه

كه به اوضاع و احوال جهان بهبودي مي بخشد و نظم و نظام داده است صد برابر مي شود و رشد وتکثيري در آن 

ت اين ي و نباتي اسحاصل مي شود كه بي نظير است. چون سير و حركت تکويني از دانه تا درخت يك حركت طبيع

طه اي تا نقطه ديگر واقع است و چون اين سير ادامه يابد باز بر روي همان خط به رشد مسير  طولي در يك خط از نف

 خود ادامه مي دهد و اين سيکل تکرار مي گردد.
 به تكامل خود ادامه مي دهد یدیگرهای سلوک عرفاني به پایان نمي رسد بلكه به شكل و سير 

سير و سلوک رهروي آگاه را بررسي كنيم كه با آن درخت فرق دارد و اين رشد و تعالي بر روي دايره بايد حال     

اي به شکل كامل صورت مي گيرد بطوري كه چون به انتهاي مسير برسد به اول كاري كه آغاز نموده بود رسيده 

ي خود داشته باشد و هيچگاه متوقف نشود است. دوباره مانند حركت پرگار مي تواند آغاز ديگري براي تکامل معنو

و بدان كاري كه در ابتدا مشغول بود دوباره بدان بپردازد. اين دوباره آغاز نمودن به معني تناسخ نيست به اين معني 

كه روح آن عارف در جسمي ديگر شروع به فعاليت نمايد بلکه جلوه ها و ظهوراتي است كه از تجلي و عنايت 
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پرسيدند كه باالخره نهايت و پايان اين راه در كجاست؟ او  ظاهر مي گردد. از شيخ جنيد بغداديخداوندي در رهرو 

  در جواب گفت: يعني به اول راه باز گرديم )و دوباره براي تکميل راه مرحله ي قبلي ، راه ديگري را شروع نمائيم.(
  امامــــخخ  آوريآوريرون  رون  ــگرش از پوست  بيگرش از پوست  بيادام         ادام         ــــــــــــبب  ززــد سراسر  مغد سراسر  مغگردگردتبه تبه   

  پوستپوست  ــنيــنياگرمغزش برآري، بفكـــاگرمغزش برآري، بفكـــ    است        است        آنگاه نيكوآنگاه نيكوولي چون پخته شد،ولي چون پخته شد،  

  ريقتريقتــــــــــــــــططميان اين و آن باشد ميان اين و آن باشد     حقيقت       حقيقت           ددــــــشريعت پوست، مغز آمشريعت پوست، مغز آم  

  بي پوست مغزاستبي پوست مغزاستچومغزش پخته شدچومغزش پخته شد    ل درراه سالک نقص مغزاست        ل درراه سالک نقص مغزاست        ــــخلخل  

  وست بشكستوست بشكستــز و پز و پــمغمغده گشت ده گشت ــرسيرسي    ـــارف با يقين خويش ييوست      ـــارف با يقين خويش ييوست      چوعچوع  

  نيايدنيايدــز ــز برون  رفت و دگر هـرگـــــبرون  رفت و دگر هـرگـــــم نپايد         م نپايد         ــــــتــــــتعالعالوجودش اندر اين وجودش اندر اين   

  گرگرــــــــــديدي  كند  يک دوركند  يک دورة ة اين  نشأاين  نشأ  دردر    ور       ور       ــــــخخ  تابشتابشر بر پوست يابد ر بر پوست يابد ــــو گو گ  

  الکالکــــــبگذرد  از جمله افبگذرد  از جمله اف  كه شاخشكه شاخش              اک  اک  ــــــــدرختي گردد او ازآب و ازخدرختي گردد او ازآب و ازخ  

  ارارــــــــــــجبّجبّتقدير تقدير   د گشته  از د گشته  از ــي صي صيكيك      بار       بار           ررــــــــآيد دگآيد دگهمان دانه برون  همان دانه برون    

  دگر شددگر شدز نقطه خط  ، ز خـــــط دور ز نقطه خط  ، ز خـــــط دور       شد       شد         ررــــط شجط شجــبر خبر خ    چو  سير حبّهچو  سير حبّه  

  به اولبه اول    ـــرـــررسد هم نقطه ي آخـــــرسد هم نقطه ي آخـــــ    مّل       مّل       ــــــــمُكمُك  ک ک ــچو شد دايره ، سالچو شد دايره ، سال  

  كاركار  دردر  اري  كه اول بوداري  كه اول بودبـدان  كـــــبـدان  كـــــ          ار     ار     ــــــــــــپرگپرگ  انندانندــمم    دگر  باره شوددگر  باره شود  

  تجليتجلين ن ـــوراتي  است در عيـوراتي  است در عيظهــــــظهــــــ      ـي       ـي       معنمعن  رويروي  تناسخ  نيست اين كزتناسخ  نيست اين كز  

  البدایةالبدایة  ــوع اليــوع اليــرجــرجــــــفقيل هـي  الفقيل هـي  ال        ـهایة     ـهایة     ــماالنماالن  الواالواــــــققو و   وقَْد َسألوا وقَْد َسألوا   

  

  واليت در راستاي نبوتواليت در راستاي نبوت                                                                                                                                                          
  و اولياء جزئي از این کل معنوی هستندو اولياء جزئي از این کل معنوی هستندجلوه گر شده است جلوه گر شده است   )ص()ص(نبوت به کمال در پيامبر اسالمنبوت به کمال در پيامبر اسالم

ظهور و آغاز نبوت و رسالت پيامبران از حضرت آدم)ع( بود و كمال و اتمام آن در وجود خاتم االنبياء پيامبر       

گرديد. واليت و دوستي و محبت با او باقي و محکم بود كه پيامبر توانست سفري آسماني داشته  اسالم)ص( جلوه گر

باشد و چون نقطه ي متحرک دوري در جهان بزند و آن را نيك بشناسد)اشاره به عروج پيامبر در شب معراج(چون او 

د مبارک اوست كه عالم تمام و خاتم سفيران خدايي است ظهور كل حقايق در او صورت گرفته و به وسيله ي وجو

كامل و با معني مي گردد.اولياء و مردان خدا اجزاء و عناصر اين كل معنوي مي باشند و در حقيقت پيامبر كل است و 

اين مردان صالح و دوستان خدا جزوي از اين كل مي باشند. پيامبراسالم)ص( از نظر مقام معنوي و شأن رسالت به 

ت هاي عام خداوندي در وجود او و در دعوت او ظاهر گرديده است و ديگران از آن بهره قُرب حق نائل آمده ورحم

مند مي شوند. با اين رحمتي كه او بر عالميان سايه گسترده است مقتدا و پيشواي معنوي دو عالم است و در ميان اوالد 

 مسلّم است. يآدم و ابناي بشر در حکم خليفه و زمامدار
  آمدآمدـاتم ـاتم ـد        كمــــالش در وجـــود خــد        كمــــالش در وجـــود خـآمآم  از آدماز آدم  ورورــــــــــظهظهنبـــوت را نبـــوت را     

  كردكردتا سفر كرد        چو نقطه در جهان    دوري   دگرتا سفر كرد        چو نقطه در جهان    دوري   دگر  اقياقيــــــــــواليت  بود بواليت  بود ب    

  المالمــــدور عدور عـامي ـامي ظهــــور كـل او  باشد  به خاتم          بـــــدو يــــابد تظهــــور كـل او  باشد  به خاتم          بـــــدو يــــابد ت    

  جزوندجزوندل است و ايشان همچول است و ايشان همچوعضوند         كه او كعضوند         كه او كاو را چو او را چو وجــــــود اولياء وجــــــود اولياء     

  عالمعالمآيد  رحمت آيد  رحمت   اهراهرــــــــــاز  او  با ظاز  او  با ظيابد  نسبت تام         يابد  نسبت تام           واجهواجهــــــچو او با خچو او با خ    

  آدمآدمشود او مقتــــــداي  هر دو عالم         خــــليفه گــــــردد او  ز اوالد شود او مقتــــــداي  هر دو عالم         خــــليفه گــــــردد او  ز اوالد   
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  خورشيد خط استواخورشيد خط استوا                                                                                                                                                        
  نور هدایت نبي همان خورشيد اعظم است که بر پيامبران مي تابيدنور هدایت نبي همان خورشيد اعظم است که بر پيامبران مي تابيد    

كوه ها بر فرازافق بر زمين مي پديد مي آيد و نور آن از پشت  وقتي از دل شب آفتاب و روشنايي جدا گردد صبح       

كه در حال زمين )كره زمين(چرخ  اثر گردش  بر نايي خود برسد و پرتو افشاني كند.روشو اوج تابد تا به حداكثر 

دوران است نور خورشيد رو به ضعف و كم سويي مي گذارد و در غرب عالم فرو مي رود و عصر و مغرب پديد مي 

آيد.به اين مثال توجه نمائيد كه نور هدايت نبي)كه با خبر از عالم غيب است( همان نور خورشيد اعظم است و اين 

پيامبري است كه گاهي در موسي و گاهي هم در حضرت آدم ظاهر مي شد.براي آگاه شدن از همان نور رسالت و 

جلوه ها و ظهور اين نور در جوامع بشري و تأثيري كه در زندگي و روند تکامل انسان ها در تاريخ داشته است به 

 مطالعه و تحقيق بپردازيد تا به مراتب و شوكت اين معجزات پي ببريد. 
 با اشعه درخشان در وسط آسمان بودرسول )ص( خورشيد رسالت  در عصر حضرت

مراحل ظهور ختم و كمال نبوت را با اين مثال متوجه مي شويد كه چون خورشيد ابتدا طلوع نمايد سايه هايي با      

و  در آمد پايه و سکوي پرتابي براي دين و عروجبهر حال اين خورشيد نبوت كه  خود در زمين بوجود مي آورد ،

توجه آن به باال شد. وقتي عصر پيامبر اسالم)ص( فرا رسيد اين خورشيد نبوت در وسط آسمان )كه به وقت استوا بود( 

با روشن ترين پرتوها جوامع بشري را هدايت نمود و اين نوري بود كه از هر گونه سايه و تاريکي )بدون هيچگونه 

 ابهامي( ممتاز و برجسته بود.
 و ابهامي استو بدون خلل حق )ص( در صراط مستقيم رسالت پيامبر اسالم

آفتاب در خط استوا ) خط دايره فرضي است كه شمال و جنوب كره زمين را از هم جدا  شما مي دانيد كه هرگاه      

مي سازد( به وقت ظهر قرار مي گيرد و چون چوبي را بطور عمودي در چنين لحظه اي بر زمين بکوبيم در هيچ طرف 

ب،چپ و راست( سايه اي نخواهد داشت.چون پيامبر اسالم)ص( در صراط مستقيم حق اقامت گزيد و به امر )جلو،عق

او كه فرمود: استقامت كن، قامت برافراشت و با اطمينان و يقين عليرغم مشکالتي كه بود راه حق و رشد معنوي را به 

عوت و رسالت او نبود و از هر گونه سياهي و نقص آدمي نشان داد. او سايه اي نداشت و هيچگونه ابهام و خللي در د

پيامبر خدا)ص( قبله آمال پيامبر خدا)ص( قبله آمال بدور بود و چقدر زيباست اين نور پاک خدايي و سايه ي پربركت لطف و رحمت سبحاني.

 و مورد محبت و توجه ي مردم غرب و شرق عالم است و لذا او و رسالت او در نور هدايت غرق شده اندو مورد محبت و توجه ي مردم غرب و شرق عالم است و لذا او و رسالت او در نور هدايت غرق شده اند
  شدشداستوا استوا   و طلوع  وو طلوع  وـح ـح ترا  صبــــــترا  صبــــــ    ـدا شد       ـدا شد       ــجج  فتاب از شبفتاب از شبچو نور آچو نور آ  

  شد پديدارشد پديدارــرب ــرب زوال  و عصر  و مغــزوال  و عصر  و مغــرخ دوّار        رخ دوّار        ــــــــچچ  ز  دور ز  دور     دگر بارهدگر باره  

  ز آدمز آدم  ــــهــــهـ,ــــ,ـــگگگه از موسي پديد و گه از موسي پديد و ــــورشيد اعظم        ــــورشيد اعظم        خخ  بود  نور نبيبود  نور نبي  

  باز دانيباز داني  ککــــــــــــبخواني         مراتب را  يكايـــــبخواني         مراتب را  يكايـــــ  را را   ــمــماگر تاريخ  عالــاگر تاريخ  عالــ  

  شدشد    ه ايه ايــــــرا پايرا پاي    كه آن معراج  دينكه آن معراج  دينسايه اي شد        سايه اي شد          هورهورــــزخورهردم ظزخورهردم ظ  

  مصطفا بودمصطفا بودت ت و ظلمــــو ظلمــــ  كه از هر ظلكه از هر ظلبود        بود          ت استوات استواــــــــوقوق  زمان خواجهزمان خواجه  

  راست راست پيش و پس، چپ وپيش و پس، چپ وسايه سايه نـــدارد نـــدارد     راست      راست        تتــــــبه خط استوا  برقامبه خط استوا  برقام  

  امتامتــــــــققمي داشت مي داشت فاستقم فاستقم امر  امر    به به               امت امت ــــــحق اقحق اق  چوكرداو برصراطچوكرداو برصراط  

  الهيالهيـــل ـــل ــــــدا ، ظــــــدا ، ظــــــــــزهي نورخزهي نورخ  سياهي        سياهي          گم بودشگم بودشنبودش سايه،نبودش سايه،  

  رق استرق استــــان نور ، غان نور ، غــميمي    از اين رو دراز اين رو در    قبله ميان غرب وشرق است       قبله ميان غرب وشرق است       وراورا  
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  ختم نبوتختم نبوت  رازراز                                                                                                                                                                                        
  کمال و تمام سير و سلوک الي اهلل در ختم نبوت پيامبر اسالم )ص( استکمال و تمام سير و سلوک الي اهلل در ختم نبوت پيامبر اسالم )ص( است

تسليم بود و اين سايه و مانع بزرگ راه  )ص(شيطان با همه ي فريبکاري و نيرنگ سازي خود در برابر پيامبر خدا        

همه مراتب كمال و سير وسلوک الي اهلل بر اساس پايه و رشد معنوي آدميان در زير پاي او پنهان شد و از بين رفت.

اصولي است كه پيامبر خدا)ص( ارائه نموده است و ما آدميان كه از عناصر خاک ساخته شده ايم از سايه ي نبوت او 

ارزش و كرامت يافته ايم. از نور شفاف و زالل پيامبري و هدايت وحي الهي بود كه سايه ي رهبري و واليت او 

برابر نمود.از هر سايه اي كه از نبوت در عصر ظهور خود پديد آمده بود در متحد و رب و مشارق عالم را با هم مغا

امت آخر زمان هم آشکار گرديد. آن سايه ي رحمت حق در دوران ختم نبوت علماء و دانشمندان امت هستند كه 

 اصالحند.  مانند پيامبران عهده دار هدايت و راهيابي مردمان به جانب حق و
 ظاهر مي گردد مه ابعاد عدل و داد برای بشربا آشكار شدن ختم نبوت ه

از آنجائيکه نبي در نبوت و مأموريت الهي خود كامل كننده ي دعوت انبياء قبل از خود است بي شك مقام       

الم خاكي از امنيت و رسالت و معنوي او از هر صاحبدلي)ولي( با فضيلت تر است. چون از نبوت و دعوت اوست كه ع

آسودگي و ايمان به خدا سرشار مي گردد و حتي جمادات و جانوران هم از اين رهگذر ،حيات دوباره مي يابند. همه 

ي مراتب و مقامات واليت )و رهبري و پيشوايي معنوي( در مقام خاتميت براي پيامبر اسالم)ص( ظاهر گرديد و در 

پايان راه كمال جويي است به همان نقطه ي اول بر مي گردد و يك دوره ي  دايره ي رسالت خداوندي ختم نبوت كه

كامل را طي مي كند.از اين به بعد است كه با آشکار شدن ختم نبوت يك موجود كافر هم نخواهد ماند)وحجت حق 

اسرار و  بر همه تمام مي شود( و همه ي ابعاد عدل و دادگري حقيقي ظاهر مي گردد.از طريق پي بردن و وقوف به

 جوانب وحدت وجود است كه حق فهميده مي شود و وجه مطلق و كمال دانايي در او آشکار مي گردد.
  پنهانپنهانايه  ايه  ــــــــسس  او شداو شد  به  زير پايبه  زير پاي  دست اوچوشيطان شد مسلمان        دست اوچوشيطان شد مسلمان        به به   

  اوستاوست  سايه يسايه ي  ازاز  يانياناوست         وجود  خاكـــاوست         وجود  خاكـــ  مـــله زير پايه يمـــله زير پايه يمراتب جمراتب ج  

  برابربرابرشد شد   مشارق مشارق ا ا ـــــارب  بـارب  بمغـــــمغـــــ      ايه گستر      ايه گستر      ت ست ســــواليوالي  شد شد   ز نورشز نورش  

  آخرآخردردرـگرـگرــي ديــــي ديــــــــمقابل شد  يكمقابل شد  يك    اهر       اهر       ــــاول گشت ظاول گشت ظ  ز هر سايه كه ز هر سايه كه   

  وتوتــــــــــــــــنبنب  ل درل درــــرسولي را  مقابرسولي را  مقاب      اُمّت      اُمّت      ي باشد  ز ي باشد  ز مــــمــــكنون هر عالكنون هر عال  

  ل  ل  ــــــــــــــــــافضافضار ار ــناچناچبود از هر ولي بود از هر ولي   مل        مل        ــــــــــبود اكبود اكدر نبوت در نبوت نبي چون نبي چون   

  انانــــــــــــجج  از اواز او  جماد  و جانور  يابد جماد  و جانور  يابد وايمـــان        وايمـــان            شود  پر امنشود  پر امناز او عالم از او عالم   

  آخرآخر  آمدآمدــم ــم ر اول نقطه هم  ختــــر اول نقطه هم  ختــــبب        له  ظاهر    له  ظاهر    ــبه خاتم  جمبه خاتم  جم  واليت  شدواليت  شد  

  ظاهرظاهرجمله جمله دل حقيقي دل حقيقي ــــــــــــــشود عشود عافر        افر        ــــككنمانددر  جهان  يک  نَفْس نمانددر  جهان  يک  نَفْس     

  لقلقــــــــــمطمط  در او   پيدا  نمايد  وجه در او   پيدا  نمايد  وجه ــف حق        ــف حق        واقواقدت  دت  ــــــسرّ وحسرّ وحبود  ازبود  از    

  

  مواقف و منازل خودسازيمواقف و منازل خودسازي                                                                                                                                                    
 (چه کسي به اسرار وحدت وجود پي برده است؟9
 وجود رسيده است؟(عارف و سالك سير و سلوک عشق به چه دستاوردی در زمينه وحدت 01

 سؤال پنجم
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آخر چه كسي است كه از وحدت وجود و اسرار آن مطلع گرديد؟ باالخره عرفا و رهروان مخلص حق چقدر      

 بپيمايند؟بشناسند و موفق شده اند كه اين راه را 
  شناساي چه آمـد عارف آخرشناساي چه آمـد عارف آخر        كه شد برسرّ وحدت واقف آخر؟    كه شد برسرّ وحدت واقف آخر؟                                                  

 پنجمجواب 

 در دل عارف ، هستي حقيقي محبوب الهي است

كسي مي تواند كه به اسرار و پنهاني هاي ديدگاه وحدت وجود نسبت به عالم و خالق پي ببرد كه در سير و       

سلوک و طي منازل و مواقف متوقف نشود و از حركت رشد يابنده باز نايستد و راه را بطور كامل دريابد.دل عارف و 

نائل آمده است و وجود مطلق را از طريق كشف و  ق دروني او به درک وجود و هستي )جهان شناختي(بينش عمي

را در  شهود و عبادت و رياضت و توجه به حق شناخته است. در اين رهگذر جز به آن هستي حقيقي هيچ وجودي

آن را ناديده گرفته وپاک در واگرهستيي باشد كه مانند شمع كوچکي سوسويي مي زند  مقابل او هستي ندانسته است

.  اين چه وجودي است كه پر از خار و خاشاک است؟ )كه هم خود را مي آزارد و ديگران را رنج مي باخته است

 چقدر شايسته است كه اين مزاحم را از خود دور سازي تا هستي واقعي تو پاک و صاف گردد. .دهد(
  رسي تا غير خدا را از قلب خود نراني به محبت او نمي

برو! با همت خود خانه ي درون را از آلودگي ها جارو كن و از هر گونه خار و خاشاک پاک ساز و قلب را  كه    

و مکان شايسته اي شده است براي ورود محبوب مهيا ساز. چون اين شخصيت دروعين خود ساخته كه پرداخته ذهن 

مال و جالل خود وارد مي شود و آن همه زيبائي هاي با تمام ج تخيالت تو است بيرون راندي ، آن محبوب واقعي

هر كسي اين كار نتواند بهر حال معنوي و كمال را به تو نشان خواهد داد به شرط آنکه از آن ]من[ ذره اي در تو نباشد.

! چون اين شايستگي مخصوص كسي است كه از طريق عبادت و بندگي خالصانه )انجام نوافل( به درک فيض حب و 

هر چه غير از خداست نفي كند و آثار آن را از جان و دل خود  الاله اال اهلل )نفي( خدا نائل آمده باشد و با الي دوستي

 جاروب نمايد.
 را بر طرف نماید خواهد تابيد که موانع رشدنور تجلي حق موقعي بر قلب  انسان 

بوده و از انحراف و خطا مصون باشد و  جمال و جالل خداي سبحان در مکاني جاي مي گيرد كه پاک و شايسته     

چشم و گوش آن انسان مخلص مي گردد و آن شخص بدون ديدن و شنيدن تجلي آن جمال و جالل اگر چنين شود 

حقايق را درک خواهد نمود. تا زماني كه اين هستي و شخصيت آلوده به باطل و گناه باقي است و نفس امّاره همچنان 

را بدست گرفته است در كمبود و نقصان بسر خواهي برد! و در اين شرايط است كه اين  بر تو مسلط است و زمام تو

دانش هايي كه رهرو بدست آورده است به عينيت نمي رسد و به حقيقت منتهي نمي شود. پس اگر موانع بر سر راه 

 رشد معنوي را از خود دور نسازي در درون خانه ي دل تو نور خدايي نخواهد تابيد! 

 ز آنها  چهار راه پيشنهاد مي گرد:در اين عالم و زندگي انسان جهار نوع موانع وجود دارد كه براي پاک شدن ا      

 مه نوع آلودگي ها و گمراهي هاست.پيشرفت، پاكي از ه نخستين راه حل 

 دوري از معصيت و نافرماني حق و پناه بردن از شر و وسوسه هاي شيطاني به خداي متعال.  راه دوم 
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 پاک بودن از اخالق و رفتار زشت و ناپسند است كه چون آدمي تصويري از آن زشتي ها از  اه سومر

 خود نشان مي دهد بويژه وقتي كه در رفتار او ظاهر مي گردد مانند حيوانات خطرناک و درنده مي شود. 

 ت كه اگر به كه از همه مهم تر است پاک نگهداشتن سرّ درون و باطن آدمي از غير خداس چهارم چيزی

 چنين مرحله اي برسد در اين سير كه عارف خواهد داشت به كمال و نهايت خواهد رسيد. 

هر آن كسي كه اين طهارت چهارگانه را بدست آورد به مرحله اي از رشد و خودسازي خواهد رسيد كه بي شك 

 .شنيد(سزاوار و اليق مناجات و همصحبتي با خدا خواهد بود )وصداي لبيك او را خواهد 
 دنيا طلبي مانع حضور قلب تو در توجه به خدا مي شود

اگر تو خودخواهي و شخصيت كاذب خود را در قمار زندگي دنيايي نبازي و از خود دور نسازي ، آن حضور        

عروج آدمي به سوي باال  قلب و توجه عميق كي حاصل مي شود؟ و آن نماز كي نماز واقعي و ارتباط با معبود و

چون ذات و هسته ي مركزي هستي و باطن تو از انحراف پاک نگردد ، نماز و حضور قلبت كي مي تواند  هد شدخوا

اگر چنين شود و آدمي موفق به طي اين  .به آن مرحله اي برسد كه رسول خدا )ص( فرمود: نماز نور چشم من است

رايط رهرو به وصال خواهد رسيد و عارف و طريق گردد هيچ پرده ي جدايي بين انسان و خدا نخواهد بود در اين ش

 مي رسند. معروف يکي مي شوند و به وحدت
  واقفواقفــــــــــمم  كه او  واقف نشد  اندركه او  واقف نشد  اندر    واقف      واقف          كسي بر سرّ وحدت گشتكسي بر سرّ وحدت گشت  

  استاست    شهودشهودـق او را  ـق او را  ــوجود  مطلــوجود  مطلــ  است      است        دل عارف   شناساي وجود دل عارف   شناساي وجود   

  باختباختدردر  پاکپاک    هستيهستيهستي كه هستي كه   و ياو يازهست حقيقي هست نشناخت       زهست حقيقي هست نشناخت       بجبج  

  پاکپاکرا  را    ملهملهــجج  برون  انداز از خود برون  انداز از خود     خاشاک      خاشاک      ه خار است وه خار است وــد توهمد توهموجووجو  

  محبوبمحبوب  ايايو جو جيا كن مقام  يا كن مقام  مهــــمهــــروب        روب            روروــه ي دل را  فه ي دل را  فننبرو تو خابرو تو خا  

  نمايدنمايد  ـال خودـال خودــبي تو جمــــبي تو جمــــ  به تو به تو چو تو بيـــرون شوي،  او اندرآيد       چو تو بيـــرون شوي،  او اندرآيد         

  اروباروبــــــجج  او خانهاو خانهكرد كرد به الي  نفي به الي  نفي     ي كو از نوافل گشت  محبوب     ي كو از نوافل گشت  محبوب     كسكس  

  نشان يافتنشان يافت  ع و بي يُبْصرع و بي يُبْصرــي يسمي يسمز  بز  بافت      افت      درون جاي محمود او مكان يدرون جاي محمود او مكان ي  

  عينعين  صورتصورتـارف ـارف ــــشين      نيابد علم عــــشين      نيابد علم عــــاو او     ي بري برــــز هستي تا بود باقز هستي تا بود باق  

  نورنور  دت دت ــــــــــــنايناي  درون خانه ي دل درون خانه ي دل     خوددور     خوددور     رداني ز رداني ز ــــــــــموانع  تا نگموانع  تا نگ  

  چهار استچهار است  وي هموي هماز  از    طهارت كردنطهارت كردنست       ست       راين عالم چهاراراين عالم چهاراموانع چون دموانع چون د  

  واسواســــــوسوس، واز شرّ، واز شرّدوم  از  معصيت دوم  از  معصيت     انجاس     انجاس     احداث و احداث و ازاز  نخستين پاكينخستين پاكي  

  تتاساسبهيمه بهيمه آدمي همچون  آدمي همچون  كه با او كه با او           الق ذميمه است   الق ذميمه است   ــاخاخسيوم پاكي زسيوم پاكي ز  

  ررسيسي  جا  منتهي مي گرددشجا  منتهي مي گرددشكه اينــكه اينــ      غير     غير     سرّ است از سرّ است از ي ي ارم پاكــــارم پاكــــچهچه  

  اجاتاجاتــــــــــــــمنمن  شودبي شک سزاوارشودبي شک سزاوار  رت      رت      طهاطهاهر آنكو كردحاصـل  اين هر آنكو كردحاصـل  اين   

  نمازينمازي  ــزــزنمازت كي  بود هرگـــــنمازت كي  بود هرگـــــ    ي     ي     نبازنباز    لي درلي درــــــــبكبك  تو تا خود راتو تا خود را  

  ينينــــــــــــــالعالعةةآنگه  قرآنگه  قر  نمازت گردد نمازت گردد           پاک گردد از همه شين  پاک گردد از همه شين  چو ذاتت چو ذاتت   

  جمله يک چيزجمله يک چيز  عارفعارفوو  روفروفــشود معشود مع        ييز   ييز   ــــــــــــــتمتم  هيچ هيچ   نمانددر ميانهنمانددر ميانه  

  

  عهد اَلَستعهد اَلَست                                                                                                                                                                    
 (اگر هر دوی معروف )حقيقت( و عارف)شناسای حقيقت( خداوند است پس نقش انسان در این بين چيست؟00

  سؤال ششم 
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ان ذات پاک الهي است و هر دو از او منشأ مي گيرند پس چه علتي اگر هم معروف )راه( و عارف)رهرو( هم        

 داشت كه اين آدمي كه از مشتي خاک خلق شده است بايد اين مراحل و مشکالت را بپيمايد تا خود را به او برساند؟

 ستستاگرمعروف وعارف ذات پاک است        چه سودا در سر اين مُشت خاک ااگرمعروف وعارف ذات پاک است        چه سودا در سر اين مُشت خاک ا                                                                

 جواب ششم

 در ذات وفطرت انسان نياز به خدا نهفته است

نسبت به نعمت هاي الهي)آفرينش جهان و خلقت انسان( كه به تو ارزاني داشته است ناسپاس نباش. بهر حال        

هرچه باشد براي رسيدن به حق نياز به نور هدايت او داري. بي شك بايد بداني كه جز خدا كسي يا چيزي معروف 

قيقتي شناخته شده( و عارف)شناسنده ي حقيقت( نيست بلکه هر دو خود اوست و ليکن اين نياز آدمي است مانند )ح

نياز خاک به نور خورشيد كه چون بر او مي تابد گرمش مي كند و باعث رشد و باال رفتن او مي گردد )از خاک بر 

ه ي ناچيز اميد اوج گرفتن و ارزشمند شدن افالک مي شود( شگفت انگيز و مايه ي تعجب و حيرت نيست كه ذرّ

 داشته باشد و هواي تابيدن نور خورشيد را در سر بپروراند ، چون بهر حال ذرّه به خورشيد نيازمند است!  
 انسان با خدا عهدی دارد: آیا من پروردگار شما نيستم؟انسان گفت : بلي 

كه در آغاز آفرينش داشتيم توجه كنيم، باشد تا با شناخت حال مقداري به عقب برگرديم و به آن مقام و حالي       

آن آفريده شده ايم پي ببريم.اين جمله كه آيا ويش به اصل انديشه اي كه براساس مراحل اوليه ي پيدايش خ

پروردگار شما نيستم؟! منظور خداي متعال چه كسي بوده است؟ به چه كسي مي گويد و طرف خطاب در آن ساعت 

در آن روزي كه از گِل زمين تركيب  !تو پروردگار ما هستي د كه در جواب اين سؤال گفته : بلي،چه موجودي بو

آدمي را به هندسه ي زيبايي استوار ساختند در دل او قصه ي پر شکوه ايمان را نوشتند و براي او بوديعه گذاشتند.اگر 

ي كه جعه كني و با دقت بخواني به همه ي حقايقتو به آن نامه كه حکايت ايمان به حقيقت در آن نوشته شده است مرا

ديروز وقتي كه ساخته مي شدي و به هيبت آدمي در مي آمدي عهد و پيمان بندگي مي خواهي دست خواهي يافت.تو

با خدا بستي ولي چون به اين دنيا آمدي و رنگ تعلق پذيرفتي آن عهد و قرار داد را از ياد بردي! كالم خدا)قرآن 

رداد را دوباره نازل نموده است تا آن عهدي كه با خدا داشتي به يادت بياورد. اگر تو خدا را در آغاز مجيد( آن قرا

خلقت خود ديده اي و با او عهد و پيمان بسته اي اگر به همان پيمان وفادار بماني باز هم مي تواني او را به چشم دل 

 درک نمايي. 
 دگي پاکيزه ای داشته باشدزنمي تواند وند خدا با توجه به شناخت انسان

در اين دنيا سعي كن تا صفات او را بشناسي و بر اساس آن زندگي پاكيزه اي را پايه ريزي كني تا بتواني در فرداي      

قيامت ذات او را مشاهده نمايي)خدا در دنيا و آخرت ديدني نيست، و اين نظريه شبستري با آيات قرآن موافقت 

اگر قصد ديدن او را داري مطمئن باش كه كاربيهوده اي را در پيش گرفته اي و خود را به  ندارد( در غير اين صورت

انّكَ التهدي مِنْ احْببْتَ و لكن اهلل يهدي من :] رنج انداخته اي . پس برو! و سخن قرآن را گوش بده كه مي فرمايد

واني هدايت كني بلکه اين خداوند است كه يعني اي پيامبرما! هركسي را كه دوست داشته باشي نمي ت/قصص[ 37،  يشاء

 به هر كس كه بخواهد هدايت كند. 
  اسياسيــــشنشن  حقحق    نورنور  را   به را   به كه تو حق كه تو حق         ناسپاسي      ناسپاسي        ـق ـق مكن بر نعمت  حـــمكن بر نعمت  حـــ  
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  خور تابخور تابزز  مي يابدمي يابد    خاکخاک  ليكــــنليكــــن  وو          اب     اب     ــجزاومعروف وعارف نيست دريجزاومعروف وعارف نيست دري  

  ورشيد!ورشيد!ــــــــــخخ  و نورو نور  واي تاب مهر واي تاب مهر هه        اميد      اميد        ب نبود كه دارد ذره ب نبود كه دارد ذره عجـــــعجـــــ  

  رترتــــــــفكفكاصل اصل     كز   آنجا  باز  دانيكز   آنجا  باز  داني        رت      رت      ــــــو حال فطو حال فط  به ياد آور  مقام به ياد آور  مقام   

  گفت؟گفت؟بلي بلي درآن ساعت درآن ساعت كه بود آن كوكه بود آن كو        ت؟      ت؟      ــرا گفرا گفكه كه   زد زد اياي  اَلَسْتُ رَبّكُم اَلَسْتُ رَبّكُم   

  تندتندمي نوشمي نوشـان ـان در قصه  ايمــدر قصه  ايمــ    به دلبه دل          كه گِل ها مي سرشتند     كه گِل ها مي سرشتند     آن روزي آن روزي دردر  

  بدانيبداني    واهيواهيــكه  مي خكه  مي خ  هر آن چيزيهر آن چيزي          واني    واني    ــــبخبخ  يک ره يک ره   را  را    اگر آن نامه اگر آن نامه   

  وش  وش  ــــــــــفرامفرام  به ناداني به ناداني   كردي كردي ولي ولي         دوش      دوش      د  بندگي د  بندگي ــعقد  عهعقد  عه  تو بستي تو بستي   

  اول اول     عهدعهدآن آن د د دهـــــدهـــــ  يادت يادت   كه تا كه تا       است  مُنزل       است  مُنزل           گشتهگشتهكالم حق از آن كالم حق از آن   

  ديد نش باز        ديد نش باز        تواني تواني     ممــــــــهه  ا ا ــدر اينجدر اينج      از       از       ــــآغآغ  ههبب  حق  راحق  را  اگر تو  ديده اي اگر تو  ديده اي   

  ردا  ردا  ــــــــــــــفف  ديدديد  تواني تواني   كه تا  ذاتش كه تا  ذاتش           جا      جا      ــــــا ينا ين    روزروزــامام  صفاتش را ببين صفاتش را ببين   

  رآنرآنــــــز قز قدي  دي  ــال تهال تهبنيوش  بنيوش    برو برو           ردان     ردان     ــــمگمگ    ايعايعــرنج خود ضرنج خود ضو گر نه و گر نه   

  

  عقل و وراي عقلعقل و وراي عقل                                                                                                                                                                          
  خرد انسان در شناخت قيامت شبيه آن کور مادر زاد است که رنگ ها را تشخيص نمي دهدخرد انسان در شناخت قيامت شبيه آن کور مادر زاد است که رنگ ها را تشخيص نمي دهد  

كسي كه كور مادر زاد است از زيبايي رنگ هاي گوناگون احساسي ندارد و اگربراي توجيه رنگها  صد سال       

رنگ هاي گوناگون از  .اي او اقامه نمايي سودي نمي بخشدي و برهان و دليل روشن برمطالب مختلف بگوي

. حال تو برو! ندد و جز سياهي و تاريکي نيستنسپيد،زرد، سرخ و سبز و حتي رنگ ساده، گاه هيچ مفهومي براي او ندار

شك از دارو و ماده اي )كحل( و بررسي كن كه اين كور مادر زاد كه بد حال است در كجا مي تواند بينا شود؟ بي 

كه چشم پزشك تجويز مي كند. خرد آدمي در رابطه با ديدن و درک حوادث قيامت و آنچه كه بر بشر خواهد 

 گذشت مانند آن كور مادر زاد  در شناخت رنگ ها است. 
 حقيقت معناداری وجود داردغير از عقل جزوی در درون انسان 

يب آدمي شده است جنبه ي ديگري هم در او هست كه مي تواند اسرار و پنهاني غير از اين عقل جزوي كه نص      

هاي جهان را كشف نموده و احساس نمايد. اين قضيه مانند اين مثال است كه : در سنگ و آهن هر كدام بطور 

ش عشق( و جداگانه آتشي ديده نمي شود ولي چون بهم بخورند جرقه و آتش به چشم مي آيد! در اين ارتباط جان)آت

تن)مواد سوزنده( همچنين هستند كه اگر بهم به درستي برخورد نمايند آتش عشق در اين كالبد خاكي شعله ور مي 

 شود. از جمع شدن جان و تن است كه عشق به حق پيدا مي شود و اين راز بزرگي است . 

 ي ، برو و خود را در بوته ي آزمايششدحال كه به اهميت جان پي بردي و به فلسفه ي وجودي خود اندكي آشنا       

و سازندگي قرار ده و انسان كارداني باش. وقتي اين جان و تن شبيه آن سنگ و آهن بهم برسند نوري پديد مي آيد 

كه هر دو عالم روشن و منور مي گردد.مطمئن باش كه اين تو هستي كه نسخه اي از نقش الهي در زمين مي باشي پس 

جام جهان از خويشتن به جستجو بپرداز و آن را از خود بخواه)كه حقيقت وجودي تو  هر چيزي كه مي خواهي

 آن منعکس است.(نماست و همه ي حقايق در
  نقل و برهاننقل و برهان  گوييگوييد سال د سال و گـر صـو گـر صـ      الوان       الوان         مه زمه زــــــــــاكاك  ندارد  باورت ندارد  باورت   

  يياهاهــــــــسيسيجز جز   نباشد نباشد     به  نزد  وي به  نزد  وي       وكاهي       وكاهي         سپيد و زرد و سرخ و سبزسپيد و زرد و سرخ و سبز  

  حّال حّال ــــــــــكُحل كَكُحل كَشود  از شود  از     بينابينا  كجا  كجا          ال      ال      ــــــــبد حبد ح  مادر زادمادر زاد  نگر تا كور نگر تا كور   
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  دنيا  دنيا  مادر زاد مادر زاد   ورورــــــــــــــــــــككبود چون بود چون         عقبا      عقبا        ـوالـوالخرد از  ديدن  احـــــخرد از  ديدن  احـــــ  

  پنهانپنهان  راراــــــــــدان اسدان اســــبب  بشناسدبشناسد  كه كه       انسان      انسان        ـوري داردـوري داردوراي عقل طـــوراي عقل طـــ  

  ن ن ــتتجان و  در جان و  در   ايزد اندرايزد اندر    نهاده استنهاده است        آهن      آهن        وو  گگــــــآتش اندر سنآتش اندر سنبسان بسان   

  بپردازبپرداز  ـود  را ـود  را ــچو بشنيدي برو خــــچو بشنيدي برو خــــ        اين راز      اين راز      پيدا گردد پيدا گردد از آن مجموع  از آن مجموع    

  روشن روشن   گشتگشتم م ز نورش هر دو عالــــز نورش هر دو عالــــ    اين سنگ و آهن       اين سنگ و آهن       چو بر هم  افتاد چو بر هم  افتاد   

  واهيواهيــكه خكه خ  ويش هر چيزيويش هر چيزيــبجو از خبجو از خ    نقش الهي        نقش الهي        ـه ي ـه ي تويي تو  نسخــتويي تو  نسخــ  

        

  هستي جز يكي نيستهستي جز يكي نيست                                                                                                                                                                            
 (در این جمله اناالحق حسين بن منصور حالج چه نكته ومطلب مهمي نهفته است؟02

 ر گيرنده حقایق و اسراری مي باشد؟( آیا اناالحق یك کلمه بيهوده و بي اساس است یا یك رمز مطلق که درب03

 سؤال هفتم  

)با حق هستم، با حق يکي شده ام( . آيا اين سخن ادعايي  انسان به كدام مرحله مي رسد كه مي گويد: انا الحق      

 بيش نيست و بيهوده گفته شده است و يا رمز مطلقي است كه از درک آن عاجزيم و از حقايق آن بدور مي باشيم!
 چه گويي هرزه بودآن رمز مطلق؟چه گويي هرزه بودآن رمز مطلق؟        كدامين نقطه را نطق است اناالحق؟    كدامين نقطه را نطق است اناالحق؟                                                                            

 جواب هفتم 

 همه ذرات عالم مست و شيفته حقند و اناالحق مي گویند

 گفتن يعني اسرار مطلق را كشف كردن و به حقيقت محض دسترسي يافتن! راستي بجز حق چه كسي مي اناالحق     

 بن تواند چنين ادعايي داشته باشد و خود را در زمره ي حق بحساب آورد؟! خيال نکنيد كه اين سخن صرفاً ازحسين

اناالحق مي گويند ، خواه تو اين ذرات را مست و  به گوش رسيده است بلکه همه ي ذرات عالم مانند او منصور حالج

ي بدان كه از خماري و نياز به جستجوي آن جام عشق ، واله و شيفته ي حق بدان كه از جام او نوشيده اند و يا عناصر

سرگشته ي او شده اند. همه ي موجودات در آسمان ها و زمين )بر اساس آيات قرآني( به سوي او شناورند و به تسبيح 

 است.او مشغولند و دائماً از جمال و جالل او ياد مي كنند چون اساس وجود آنان به اين معني وابسته و ستايش 
 اگر تو هم به عنصر ممتاز خودشناسي دست یابي مانند منصور اناالحق خواهي گفت

اگر مي خواهي كه موضوع را خوب بفهمي و درک آن بر تو آسان شود، آيه ي ]و اِنْ مِنْ شيء اال يُسب ّحُ بحمده و       

دي نيست كه خدا را تسبيح و ستايش /اسراء[ را با دقت بخوان كه مي فرمايد: موجو11، لکن ال تفقهون تسبيحَهُم

ننمايد و ليکن صداي تسبيح آنان را شما نمي شنويد.پس اگر توانستي خود را و توانايي درک و آگاهي خود را خوب 

منصور حالج صداي بن بررسي و تجزيه و تحليل نمايي و به عنصر ممتاز خودشناسي دست يابي آنگاه مانند حسين 

شد و فضا را پر خواهد نمود.پس بهتر است پنبه را از گوش هوش بيرون آوري و از تخيالت  اناالحق از تو بلند خواهد

و پندارهاي نابجا كه راه به جايي ندارند فاصله بگيري تا نداي خداوندي را كه بر همه ي موجودات و نظام آفرينش 

رسد كه اي پيروان پيامبران! چرا به  غلبه و سيطره دارد به گوش جان بشنوي. در اين شرايط نداي جان افزا از حق مي

بر بايد همين قيامت بسنده نموده اي و آخرين سير حركت را محشر قرار داده اي ، بلکه اساس برنامه ريزي زندگي 

 .التر از قيامت و بهشت و دوزخ قرار دهيدادامه راه حتي با
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  آن درخت طور به موسي گفت انالحق پس چرا یك انسان شایسته نگوید

سعي كن در محيط امن الهي)وادي اَيمن( كه موسي وارد شد طوري وارد شوي كه ناگهان از درختي نور حق و      

صداي توحيد بشنوي كه خطاب به تو مي گويد: من خدايم! به سوي من آي! توجه كن كه آن درخت اين شايستگي 

از يك درخت كمتر است   ن منصور حالجبگويد ، آيا يك انسان نيکبخت مثل حسين ب الحقانارا داشت كه به موسي 

اناالحق)من به حق پيوسته ام( را نداشته باشد.آنکس كه از حقيقت در درون خود به ايمان و  كه شايستگي گفتن

آگاهي واقعي رسيده باشد هيچگونه شك و ترديدي نخواهد داشت كه هستي و نظام آفرينش بيش از يك هويت 

يك چيز را بيشتر نشان نمي دهد. اَنانيت و خودمحوري و كبريايي فقط سزاوار يکپارچه ندارد و همه ي اجزاي آن 

خداوندي است چون هر چه هست از اوست كه در وراي ماده و دنياي محسوس ماست و آنچه كه در باره ذات و 

ندارد ماهيت او گفته  مي شود وهم و پنداري بيش نيست.در باره حضرت ربوبي و جناب حق دويي و دوگانگي وجود 

نيست بلکه در ذات خود  و او مانند ماانسان ها و موجودات ديگر دچار كثرت نشده و داراي ويژگي من، تو و ما

 وحدت دارد.
  حق؟حق؟ــــاناالاناالق كيست تا  گويد ق كيست تا  گويد ــبجز حبجز ح      ق      ق      ــمطلمطل  استاست  اناالحق كشف اسراراناالحق كشف اسرار  

  مورمورــمخمخ  واه واه ــتو خواهي مست گير و ختو خواهي مست گير و خ        صور     صور     منمن  همه ي ذرات عالم همچوهمه ي ذرات عالم همچو  

  ايم ايم ــــــــــــقق  باشندباشند  ه ه ــــبدين  معني  همبدين  معني  هم      م      م      ــــدايداي  در اين تسبيح  و تهليلند در اين تسبيح  و تهليلند   

  وانوانــرو خرو خــفف  يک ره يک ره و اِنْ مِنْ شَيء و اِنْ مِنْ شَيء         آسان    آسان          اگر خواهي كه گردد بر تواگر خواهي كه گردد بر تو  

  دم  برآري  دم  برآري    ايناين    الج وارالج وارــــحح  م  م  تو هـــتو هـــ              كاري كاري   بهبهــچو كردي خويشتن را پنچو كردي خويشتن را پن  

  بنيوش بنيوش   ـار ـار د  قَهّــــــــــد  قَهّــــــــــــــاي واحاي واحندندوش        وش        گگ  دارت  ازدارت  ازــــپنپنبر آور پنبه ي بر آور پنبه ي   

  يامت؟يامت؟ــــــــقق  وف وف ــــــموقموق  تو تو   چرا گشتيچرا گشتي      دو اُمّت     دو اُمّت     ـق بر ـق بر از  حـــاز  حـــ  ندا مي آيدندا مي آيد  

  اهلل اهلل   اناانا  اِنّي اِنّي دت  دت  ــــــــــــــگويگويي ي ــــدرختدرخت              اه  اه  ــــناگناگكه كه وادي اَيْمن وادي اَيْمن در آ در  در آ در    
  كبختيكبختيــــــنينيز ز اا  ـود  روا ـود  روا ــــــــــچرا  نبـــچرا  نبـــ        درخــــــتي     درخــــــتي       ازازانالحق انالحق   روا باشد روا باشد   

  كي نيست كي نيست ــــكه هستي  جز  يكه هستي  جز  ييقين دانديقين داند            نيست   نيست     كه دردل شكيكه دردل شكيراراهرآنكس هرآنكس   

  پندارپنداروو      كه هو غيب است وغايب وهمكه هو غيب است وغايب وهم      را سزاوار     را سزاوار       ــت بود  حقــت بود  حقاَنانيــــــاَنانيــــــ  

  تويي نيست تويي نيست رت من وما ورت من وما وــــدر آن حضدر آن حضرا دويي نيست        را دويي نيست          جناب حضرت حقجناب حضرت حق  

  

  سرّ وحدتسرّ وحدت                                                                                                                                                                                  
  کسي که در وجود خود وحدت وعظمت حق را ببيند به ابدیت مي پيونددکسي که در وجود خود وحدت وعظمت حق را ببيند به ابدیت مي پيوندد

او)خداوند( يك چيز بيش نيست چون اساس بر وحدت است و لذا هيچ تمايز و اختالفي  و و تو ما بين من و      

نسان ناچيز است و به حساب نمي آيد و هر چه هست اوست( هر كسي كه براي خود منيت اثبات اتي وجود ندارد.)هس

كوه وجود خود منعکس زمان است كه صداي اناالحق را در آنخودخواهي و اَنانيت خالي نمود نکرد و خود را از 

رگ و هالكت در او راه نمي يابد ، او خواهد ديد. چنين انساني به ابديت مي پيوندد و به مقام انسان كامل مي رسد و م

كه سالك و رهروي راه دوست است با سير و سلوک طوري عجين مي شود كه انگار با آن يکي شده است. 

حلول)وارد شدن روح در جسمي ديگر( و اتحاد)يکي شدن با ديگر موجودات( ناشي از دوئي و يا چندگانگي است 

 رد. از سير به سوي خدا منشأ مي گي ولي وحدت
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 کثرت موجودات برای نشان دادن عظمت حق است

مخلوق جدايي افتاد بطوريکه پس بود كه او را از هستي مطلق جدا ساخت و در اينجا بود كه بين خدا و  اين تعيّن     

آفرينش نه خدا انسان است مثل او، و نه آدمي مثل خداست.ديگر امکان ندارد كه بين خدا و بنده اش حلولي اتفاق از

افتد و اتحاد تحقق يابد چون دويي در ديدگاه وحدت وجود عين گمراهي و ضاللت است. اين وجود مخلوقات و 

كثرت موجودات براي نشان دادن عظمت الهي و قدرت بي چون اوست و گر نه هر چه هست عين بودن است چون 

 در اين تحول چيزي اضافه يا كم نمي شود.
  تمييزتمييزدت نباشدهيچ دت نباشدهيچ كه در وحـــــكه در وحـــــ                يزيزــــاو هست يک چاو هست يک چ  من و  ما و تو من و  ما و تو   

  شد شد دا دا و صــو صــ  اندر او صوتاندر او صوتاتاالحق اتاالحق       شد     شد     الي ازخود چون خأَلالي ازخود چون خأَلــــهر آنكو خهر آنكو خ  

  الکالکــــــــسلوک و سير و سسلوک و سير و سيكي گردديكي گرددک       ک       ــــــــــــهالهال  شود با وجه باقي ، غيرشود با وجه باقي ، غير  

  خيزد خيزد   سيرسيراز از   ـدت همه ـدت همه ولي وحـــــولي وحـــــ    زد      زد      ــــــــــــــــاز  غير خياز  غير خيحلول و اتحاد حلول و اتحاد   

  دا شد دا شد ــــخخبنده بنده   بنده  ، نهبنده  ، نه  نه حق شدنه حق شد  جدا شد       جدا شد       ـــز هستي ـــز هستي تعيّن  بود كــــتعيّن  بود كــــ  

  عين ضالل استعين ضالل استدوييدوييوحدت وحدت كه دركه در    است     است     ـجا  محال  ـجا  محال  حلول و اتحاد  اينحلول و اتحاد  اين  

  ن  بود استن  بود استــعيعيهر چه  مي نمايد هر چه  مي نمايد نه نه   ـرت  در نمود است       ـرت  در نمود است       وجودخلق و كثوجودخلق و كث    

  

  ي وهميي وهمينقطه نقطه                                                                                                                                                   
  انسان مثل عكس در آئينه استانسان مثل عكس در آئينه است    

مي بيني.يك راه حلي براي و نگاه كني شخص ديگري را در اوآئينه اي را در جلوي خود قرار بده و چون در ا      

بيني كه هيچ  درک اين موضوع پيدا كن كه باالخره آن عکس كيست؟ هر چه فکر مي كني وجستجو مي نمايي، مي

پس آن عکس كيست؟ وقتي من وجود دارم و با ذات و بودن خود معلوم و معين گشته ام  ،توجيهي براي آن نمي يابي

ديگر سايه و تصوير براي من چه معني دارد؟ مگر امکان دارد كه نيستي با هستي در يکجا جمع شوند ؟ و اصوالً نور با 

ي و گذشته نيست و آينده هم به ماه و سال بستگي دارد كه هنوز نيامده ظلمت هرگز با هم يکي مي شوند؟وقتي ماض

است پس بناچار ما در نقطه اي ايستاده ايم كه زمان حال است.آن هستي از يك نقطه ي وهم انگيزي شروع و به 

 جريان افتاده است كه ما آن را نهرجاري ناميده ايم. 
 وتنها او باقي استوحدت به این معني است که همه موجودات فانيند 

انگار غير از من كس ديگري هم در اين صحراي وجود هست ، بگو بدانم آن كيست؟ به من بگو كه آن صوت و      

عرض)صورت( پديد آمده  جوهر)ذات( و صدايي كه اين جهان را از عشق به خود پر نموده است از كيست؟ اجسام از

از آن دو هستند كه به او پيوسته و انسان و ساير موجودات تركيبي اند وقتي عرض فاني و نابودشدني است جوهر هم 

 پس بگو ببينم آن چه كسي است؟ يا از چه چيزي تركيب شده است؟فاني خواهند شد .

شده اند اين هستي كه پر از موجودات بي نهايت است با اين  ارپديد[ جسام عالم از سه بُعد]طول ، عرض، عمقا     

حال كه نحوه ي  .و نيستي بوجود آمده اند؟!از اين سه بُعد است كه اصل عالم بنا شده است توصيف چگونه از عدم

خلقت را فهميده اي ، پس بهتر است كه ايمان بياوري و با آن حقيقت كه باز گفتيم همراهي داشته باشي. هستي هر چه 

ي هيچکس نمي توان هستي و هست از خداست و متعلق به اوست و در مقابل اين عظمت فوق عقل و درايت برا
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وجودي كه جداي از اين دايره باشد تعريف نمود پس با در نظر گرفتن اين حقيقت تو خواه او را حق بدان و خواه 

نمود و پديده هاي پنداري و وهمي را از هستي و ذهن خود جدا كن چون تو با نمود و پديده هاي پنداري و وهمي را از هستي و ذهن خود جدا كن چون تو با   بگوي. خود را حق بدان و اناالحق

 با اين خلقت و آفرينش عظيم و خالق آن آشنايي و نزديکي گوياتري پيدا كنيبا اين خلقت و آفرينش عظيم و خالق آن آشنايي و نزديکي گوياتري پيدا كني  عالم و حق بيگانه نيستي ، سعي كنعالم و حق بيگانه نيستي ، سعي كن
  ص ديگرص ديگرــــــببين آن شخببين آن شخگر ، گر ، ــــــــــدر او بندر او بن  برابر         برابر           ـدر ـدر بنه آئينـه اي  انـــــــــبنه آئينـه اي  انـــــــــ  

  كيست آن عكس؟ كيست آن عكس؟ ،پس ،پس نه آننه آننه اين است ونه اين است و              يكي ره بازبين تا چيست آن عكس؟   يكي ره بازبين تا چيست آن عكس؟     

  من من     ه يه يــــــــــــــــــــسايساي  ندانم  تا چه  باشدندانم  تا چه  باشد    ــن        ــن        ييود معود معــبه ذات خبه ذات خچو من هستم چو من هستم   

  هم هم     هر دو باهر دو با    اشد  نور و ظلـــــــمتاشد  نور و ظلـــــــمتــــنبنب              ضمّ؟  ضمّ؟    ر چون  شودر چون  شودــعدم با هستي آخعدم با هستي آخ  

  ال ال ــحح  ه ي ه ي ــــــــيک نقطيک نقط  چه باشد غير از آنچه باشد غير از آن  وسال        وسال          ي نيست مستقبل مهي نيست مستقبل مهــچو ماضچو ماض  

  اري اري ــــــــــــــــــــــججنهر نهر   كرده كرده   امامــــن را نن را نتو آتو آـاري         ـاري         سسـطه است ومي گشته ـطه است ومي گشته يكي نقيكي نق  

  دا چيستدا چيستــــصوت وصصوت وص  ايناينا من كه ا من كه ــــــبگوببگوب      ركيست؟       ركيست؟       ــرا دگرا دگجزازمن اندراين صحجزازمن اندراين صح  

  ب  ب  ــــــــــــمركمرك  ووــــكك  خودخود  ، يا ، يا ي بودي بودــــبگو كبگو ك  ركب         ركب         ــــــــــممجوهر زو جوهر زو عَرَض فاني و عَرَض فاني و   

  دامدامــــــز  اَعز  اَع    ددــآيآي  پديد پديد   ودي   چون  ودي   چون  ــــوجوج              سام   سام   است اجاست اج  عمقعمقازاززطول وعرض وزطول وعرض و  

  ألْزَمألْزَمــــــفَفَــان و ــان و ايمــــايمــــ    و دانستي بيارو دانستي بيارــــــچچه  عالم         ه  عالم         از اين جنس است اصل جملاز اين جنس است اصل جمل  

  اناالحقاناالحق  واهيواهيــــخخر ر ــو گو گ  ق گويق گويــــهوالحهوالح      ق      ق      ــــست ديگرهستي الحست ديگرهستي الححق نيحق نيجز ازجز از  
  آشنا كنآشنا كنـــود را ـــود را انه  ، خـــــانه  ، خـــــــــبيگبيگ  نيي نيي   ــن         ــن         ــمود وهمي از هستي جدا كــمود وهمي از هستي جدا كــنن  

  

  چگونه به حق مي توان رسيد؟چگونه به حق مي توان رسيد؟                                                                                                                                    
 ؟چرا به یك مخلوق مي گویند که به وصال حق رسيده است(04

 ؟آنكه به وصال حق رسيده است چگونه سير و سلوک نموده است(05

 سؤال هشتم

ست واصل مي گويند؟ چگونه يك انسان مي تواند از طريق برنامه چرا به مخلوق كه با مشيت حق شکل گرفته ا     

 هاي سير و سلوک به اين حقيقت دست يابد و به نتايج عالي آن برسد؟
  سلوک وسيراو چون گشت حاصل؟سلوک وسيراو چون گشت حاصل؟        چرا مخلوق راگويند واصـل؟   چرا مخلوق راگويند واصـل؟                                                     

 جواب هشتم  

 وتمایالت شيطاني جدا شویموقعي به وصال حق مي رسي که از بند خودخواهي 

جدا شدن ازهستي است و به مفهوم ديگر اگر از خود بيگانه شوي و آن خود  وصال و رسيدن به حضرت حق،      

خواهي و تمايالت شيطاني دروني را كنار بگذاري به آشنايي باحق نائل خواهي شد. اگراين ممکن)مخلوق( در نظام 

ردافشاني كند در مقابل خالق چيزي نيست و اصالً بحساب نمي آيد و بجز آفرينش بخواهد كه خودي نشان دهد و گ

وجود دو عالم با  ش است چيزي در ميان نخواهد بود.كه مسلط و اداره كننده ي نظام با عظمت آفرين واجب الوجود

پايندگي تمام تحوالت و دگرگوني هاي خود در مقابل ذات حق يك خيالي بيش نيست و چون اين هستي با ابديت و 

سنجيده شود جز زوال و نابودي چيز ديگري نخواهد بود! اصوالً آنکه به خدا واصل مي شود و به مرحله ي عالي 

وصال و حضور به حضرت حق پيدا مي كند مخلوق نيست و كسي كه مرد كامل و عارف به خداست چنين سخني 

 ند به درگاه حق راه يابد؟منشأ دارد، كي مي توا نمي گويد. اين مخلوق كه گفتيم خواب و خيالي بيش نيست و از عدم
 هيچ نسبتي بين خاک و رب االرباب وجود ندارد
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كه پروردگارعالميان است، وجود  رب االرباب آفرينش است باكه پست ترين عنصر نسبتي بين خاکآخرچه        

هد خود را به وصال حق برساند؟! دارد؟مگر عدم ونيستي چه نيازي دارد و از چه استعدادي برخوردار است كه بخوا

مگر ازعنصر عدم، سير وسلوک و درک كمال حق امکان پذير است؟ اگر جان و درون تو از درک اين معني آگاهي 

يابد در همان زمان از اين فکر و انديشه كه خطايي بيش نيست به درگاه الهي طلب مغفرت و آمرزش خواهي نمود. 

نخواهد داشت و حركت تکاملي  وم است و بحساب نمي آيد ومي دانيم كه عدموجود تو در مقابل عظمت خالق معد

پس عدم و سکون چگونه مي تواند خود را به حق )واجب الوجود( برساند؟!هيچ جوهري )ذاتي( پيوسته ساكن است .

؟ همان چه هستيي دارد به عبارت ديگر مگر خود عَرَضرسد .بدون چهره و تصوير )عَرَض( به عينيت و وجود نمي 

 عرضي كه در دو زمان و لحظه به يك شکل باقي نخواهد ماند و پايدار نيست! 
 !اصل جهان از هيولي )ماده اوليه آفرینش( است که بدون صورت ومعدوم است

كتاب تأليف نموده است براي اجسام سه بُعدي ]طول و عرض [ آن حکيم و دانشمندي كه درباره ]جوهر و عَرَض      

ظر گرفته و تعريف نموده است.مگر آن هَيُولي )ماده ي اولي بي شکل و نامعين جهان( چيزي جز معدوم و عمق[ در ن

)شرايطي كه در بي زماني است(  مطلق است؟ كه باز همان هيولي نياز به صورتي دارد تا هستي آن ظاهر گردد. در قِدَم

ون صورت)عَرَض( است و مي دانيم كه هيولي بدون به فرض آنکه ماده اوليه ي هيولي وجود داشته باشد اين هيولي بد

پس با اين توضيحات دريافتيم كه مبدأ و منشأ جهان هستي از هيولي و صورت و يا !صورت جز عدم  نمي تواند باشد

ري در است كه هر دو ريشه در عدم و نيستي دارند ! كه جز معدوم بودن و زوال پذيري جنبه ي ديگ جوهر و عَرَض

  ر نپيوسته است.آنها به ظهو
 حضرت حق حقيقت مطلق وهستي دارای نقصان وکمبود است

خوب ببينيد بدون هيچگونه كم و كاستي اين ماهيت و حقيقت اجسام عالم است كه نه  مي توان گفت موجودند و      

به سوي اين حال نظري از روي حقيقت  .نه مي توان گفت معدوم و نيست هستند)و ماهيتي بين بودن و نبودن دارند(

عناصر عالم كه امکان هستي يافته اند بيندازيد خواهيد ديد كه بدون قبول حضرت حق كه حقيقت مطلق است هستي 

عين نقصان و كمبود جلوه مي كند و حقيقتي در بر ندارد. كل وجود به سوي كمالي كه حضرت حق براي آن در نظر 

ما براي موجودات قائليم يك امر اعتباري هستند )نه حقيقي و  گرفته است در جريان است ولي اين تعيّن و خواصي كه

قائم به خود( وقتي امور و اشياء اعتباري هستند نمي توانند موجود باشند! چون امور اعتباري مانند اعداد مي باشند كه 

ين جهاني كه در عين رقم هاي بيشماري كه به خود مي گيرند يك عدد بيش نيستند )يك عدد با رقم هاي گوناگون( ا

ما در آن زندگي مي كنيم جز يك موجود مَجازي و غير حقيقي چيز ديگري نيست كه سراسر كار و تحوالت آن بر 

 .(اساس بيهودگي و بازي است.)جهان هدفمند است ولي دنيا گرايي لهو و لعب است
  است است   آشناييآشناييانه گشتن انه گشتن ــــــــبيگبيگز خود ز خود             نيست    نيست      جداجداق ز خَلقيّت ق ز خَلقيّت ــوصال حوصال ح    

  انداندــــــــــــــــچيزي نمچيزي نمبجز واجب  دگر بجز واجب  دگر                     بر فشاندبر فشاندكان كان ــــو ممكن گَرد  امو ممكن گَرد  امچچ  

  استاستزوال زوال ت  بقا  عين ت  بقا  عين ــــه  در وقــه  در وقــكك      ـال است       ـال است       وجودهر دوعالم چون خيوجودهر دوعالم چون خي  

  املاملــــــــــــمرد  كمرد  ك  را را نگويد اين سخن نگويد اين سخن           گشت واصل    گشت واصل      مخلوق است آنكومخلوق است آنكونه نه   

  با رب ارباب؟با رب ارباب؟را  را  ـاک ـاک ــــنسبت خــنسبت خــ  چهچهاب؟         اب؟         عدم  كي راه يابد  اندر اين  بعدم  كي راه يابد  اندر اين  ب  
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  آيدآيدــل ــل و از او  سير و سلوكي  حاصــو از او  سير و سلوكي  حاصــآيد؟          آيد؟          ل ل ــواصواص  عدم چبود كه با حقعدم چبود كه با حق  

  راهلل راهلل ــاَستغاَستغ  انانــــــــزمزمــويي در ــويي در بگــبگــآگاه          آگاه            ن معنين معنيــاگر جانت  شــود زياگر جانت  شــود زي  
  ممكن؟ممكن؟  به واجــــب كي رسي معدوم به واجــــب كي رسي معدوم ن         ن         ساكساك  تو معدومي  ، عدم پيوسته تو معدومي  ، عدم پيوسته   

  ننــــــييمانَمانَقي  زَقي  زَــواليبواليبچبود؟ چبود؟ عَرَض عَرَض عــين         عــين           نداردهيچ  جوهربي عرضنداردهيچ  جوهربي عرض  
  مقش كرد تعريفمقش كرد تعريفبه طول و عرض و عُبه طول و عرض و عُ    يمي كاندراين فن كرد تصنيف       يمي كاندراين فن كرد تصنيف       حكحك  

  صورت محققصورت محقق  ـردد بر اوـردد بر اودوم مطلق         كه مي گـــــدوم مطلق         كه مي گـــــچيست ؟ جزمعچيست ؟ جزمعهَيُولي هَيُولي   

  نيستنيست  ــدمــدمبي او جز عـــبي او جز عـــ    هيولي  نيزهيولي  نيز      دَم نيست       دَم نيست       ي درقِي درقِــچوصورت درهيولچوصورت درهيول  

  لوملومــــمعمعكه جز معدوم  از ايشان  نيست كه جز معدوم  از ايشان  نيست               دوم  دوم  ــــزين دو معزين دو معشده اجسام عالم شده اجسام عالم   

  در خويشدر خويشوم است وم است ــــنه معدنه معدنه موجود ونه موجود و            بيش    بيش      م وم وــــبي كبي ك  ببين  ماهيتي را ببين  ماهيتي را   

  نقصاننقصان  ينينــــــــــععهستي آمدهستي آمد    كه بي  اوكه بي  او          ــكان    ــكان    سوي امسوي امنظر كن در حقيقت نظر كن در حقيقت   

  استاست  ور اعتباريور اعتباريــــــــن ها امــــن ها امتعيّـــــتعيّـــــ                    استاست  ال خويش ساريال خويش ساريجوداندركمجوداندركموو  

  دومدومــــــمعمعاست است چيز چيز ک ک ــو يو يار ار ييــبسبسعدد عدد             وجود   وجود   ــــــــــــممامور  اعتباري نيست امور  اعتباري نيست   

  بازيبازي  و است و است ــسراسر كـــــــار  او  لهسراسر كـــــــار  او  له      مجازي      مجازي          جهان را نيست هستي جزجهان را نيست هستي جز  

  

  ويش نباتي آدمويش نباتي آدمرُرُ                                                                                                                                                    
  طبيعت با چهار عنصر آفتاب ، باران ، خاک و هوا خرمي و رشد مي یابدطبيعت با چهار عنصر آفتاب ، باران ، خاک و هوا خرمي و رشد مي یابد

به اين مثال توجه كنيد كه بخاري از سطح دريا به امر حق باال مي رود وپس از مدتي باران از آسمان فرو مي        

د با هم در مي آميزند و نمي آيرتو هاي آفتاب كه از چرخ چهارم بارند با پ ريزد.اين باران كه از ابرهاي آسمان فرو مي

پس از جمع شدن  .زندگي حيوانات و گياهان مي كنند( بر خاک تأثير مي گذارند )و آن را مناسب كشت و زرع و

يل و به باال سپس به بخار تبد ب به او مي تابد و پس از جذب گرما وحرارتآب در درياها و بركه ها دوباره آفتا

صعود مي كند. وقتي كه بر اين تركيب آفتاب و باران، خاک و هوا اضافه شود اين چهار عنصر شرايط را براي رشد و 

 د.نسبزه زار ها و خرمي و شادابي طبيعت آماده مي ساز
 مراحل تكوین و شكل پذیری انسان 

تبدل مي شوند و چو انسان ها از گوشت آن حيوانات اين گياهان غذاي حيوانات اهلي مي گردند و در بدن آنان        

استفاده نمايند تقويت مي شوند و آن غذا جذب بدن آنان مي گردد و به تحليل مي رود. اين همان غذاست كه از تأثير 

آن در آدمي به نقطه اي )نطفه اي( تبديل مي گردد و پس از طي مراحل گوناگون كه در جنين در رحم مادر دارد بار 

گر انساني شکل مي گيرد و پا به عرصه ي آفرينش مي گذارد. وقتي نور نَفْس)روح( بر اين تني كه مستعد پذيرش دي

او شده است از جانب حق بتابد اين جسم سخت و مادي را به يك تركيب و ساختمان لطيف و روشني تبديل مي 

پير و ضعيف پديد  مي آيد كه در تمام اين  سازد. در اينجاست كه انسان هاي گوناگوني از طفل، جوان، ميانسال و

مي شناسد. پس مراحل انسان داراي قدرت تميز و خرد است و با راي و تصميم و فهم و تدبير، پديده هاي اطراف را 

در اينجاست كه آن بخش )مرگ( فرامي رسد .، عمر به پايان خود نزديك مي شود و اَجَلاز طي مراحل زندگي 

ا صفاست به عالم پاک و باال مي رود و اين عناصر خاكي وجود آدمي كه از همين چهار آدمي كه روح پاک و ب

 عنصر دنيايي است در همين خاک باقي مي ماند و در كنار ساير عناصر قرار مي گيرند.
  صحراصحرا  بارد به بارد به   ـق فرو ـق فرو ــز دريا         به امر حـــز دريا         به امر حـــ    رددرددــــــمرتفع   گمرتفع   گ  بخاريبخاري      
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  ممــــــــــبا هبا ه  او افتد  شود  تركيب او افتد  شود  تركيب   بربرارم         ارم         ــــــــــچچ    از چرخاز چرخ  شعاع آفتابشعاع آفتاب      

  ااــــــــــــــــــــدريدريدر آويزد  بدو آن آب در آويزد  بدو آن آب باال        باال            زمزمــــــــره عره عكند گرمي  دگر كند گرمي  دگر     

  خرمخرم  ــبات  سبز وــبات  سبز وا ضمّ         برون آيد  نــــــا ضمّ         برون آيد  نــــــخاک وهوخاک وهو  چوبا ايشان شودچوبا ايشان شود    

  للــــــــــــــتحليتحلي  خورد انسان و يابد بازخورد انسان و يابد بازــــديل        ــــديل        تبتب    ززغذاي  جانور گردد  غذاي  جانور گردد      

  دگر باردگر بارـود پيدا ـود پيدا ـــــــان شــان شـو ز او انسو ز او انس      شود  يک نقطه و گردد در اطوار      شود  يک نقطه و گردد در اطوار          

  آيدآيدو روشن و روشن     ـفـفيكي جسم  لطيـــيكي جسم  لطيـــ                د  د  ــــــدر تن آيدر تن آيچو نور نفس گويا  چو نور نفس گويا      

  وتدبيروتدبيرـل و رأي و فهم ـل و رأي و فهم بداند عقــــبداند عقــــ    كم پير       كم پير       ل ول وشود طفل وجوان وكَهْشود طفل وجوان وكَهْ    

  با خاکبا خاک  و خاک و خاک اک اک ــپپپاكي  به پاكي  به رود رود     رت پاک       رت پاک       ــآنگه اَجَل از حضآنگه اَجَل از حضرسد   رسد     

  

  استاست  يك قطره از درياي حياتيك قطره از درياي حيات    جهانجهان                                                                                                                                                      
  همه موجودات با دو نيرو ،یكي موافق به طرف مرکزو دیگری مخالف باآن مواجه اندهمه موجودات با دو نيرو ،یكي موافق به طرف مرکزو دیگری مخالف باآن مواجه اند

الم را بر اساس اين مثال تصور كنيد كه اجزاي عالم مانند آن گياهاني هستند كه زنده از شما تمام موجودات ع        

كه از درياي حيات الهي سرچشمه گرفته اند. اين تحوالت كه در پديده هاي عالم اتفاق مي  اند يك قطره اي بوده

اول برمي گردند و تحولي ديگر را آغاز افتد تناوبي و دوره اي است و پس از مدتي كه به پايان راه مي رسند دوباره به 

مي كنند. هر يك از اين عناصر و موجودات در طي تکاملي خود به سوي مركزي در حركتند كه طبيعت و قوانين 

موجود در آن با اين حركت به مخالفت بر مي خيزند)دو نيروي مخالف همديگرند: يکي نيروي جسم به سوي مركز 

 .يعت بعنوان عامل بازدارنده رشد موجودات(كمال و ديگري نيروي مخالف طب
  هستي دریای وسيعي از وحدت و یكپارچگي است

بلي، هستي مانند درياي وسيعي است كه نشان دهنده ي وحدت و يکپارچگي است و ليکن هزاران موج پرخون از      

ز باران كه حکايت آن را ذكر آن بر مي خيزد و آدمي را مجنون و شيفته ي خود مي سازد. به همين يك قطره ي ناچي

كرديم با دقت نظر كنيد كه چگونه از ابتداي پيدايش تا باران شدن و بعد با خاک ونور يکي گشتن و زمينه ي رشد 

 گياهان را فراهم نمودن چندين شکل و تحول مي يابد و هر كدام از اين اشکال نام و نشاني دارد.
  پدیدار گشته است جهان از یك قطره

طبيعي تحوالت يك قطره ي آب چنين است: بخار، ابر، باران، نم)رطوبت( و گِل)مخلوط يرپس تا اينجا مراحل س       

آب و خاک( و بعد تبديل شدن اين چهار عنصر به نباتات)گياهان( و جانوران و سرانجام در حد كمال خود بخشي از 

گيز و گوناگوني كه بعضي از آنها را بر شمرديم و بدن يك انسان كامل شدن. آخر مگر تمام اين پديده هاي شگفت ان

يا آثار شگفت انگيز ديگري كه هنوز ديده و شنيده نشده اند در ابتداء از يك قطره سرچشمه نگرفته اند؟ اين جهان كه 

پر از عقل و تشخيص )كه ريشه در عقل كل دارد( و نفس و حركت)كه از نفس كل منشأ دارد( است و اين دستگاه 

پر هيبت چرخ و فلك كه با نظم و نظام دقيقي در اين فضاي گنبدي شکل در گردش و حركتند مگر غير از  عظيم و

 اين است كه از ابتداء تا پايان همه از يك قطره پديدار شده اند؟!
  حياتندحياتندـره ز درياي ـره ز درياي ــک قطــک قطــــــــه  يه  يككاتند          اتند          نبنب  چونچونم م ــــهمه ي اجزاي عالهمه ي اجزاي عال      

  آغازآغازچو چو ــــــان همان همــــانجام  ايشانجام  ايش      همههمه        از       از       ــبب  ددذرد بروي شوذرد بروي شوــزمان چون بگزمان چون بگ      

  مركزمركزوي  وي  ــخخ  عت عت كه  نگذارد طبيــــكه  نگذارد طبيــــ        مركز       مركز       ک از ايشان سوي ک از ايشان سوي ــرود هر يرود هر ي      

  جنونجنونــــــــموج  مموج  مكز او خيزد هزاران كز او خيزد هزاران     پرخون        پرخون          چودريايي است وحدت ليکچودريايي است وحدت ليک    
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  اسمااسما  ووشكل شكل چنــتدين چنــتدين چگونه  يافت چگونه  يافت     ا        ا        ــــــــــاران  ز درياران  ز دريــببنگرتا  قطره اي نگرتا  قطره اي     

  املاملــــــــــــــــــانسان كانسان ك  نبات و جانور ، نبات و جانور ،       گِل       گِل       وو  ممــــــــــنن  وواران اران ــبخار و ابر و  ببخار و ابر و  ب    

  مُمَثّلمُمَثّل  يا يا ــــــــــــــاشاشه ه اينهماينهم  كز  او شد كز  او شد     ـر در اول        ـر در اول        بود  آخــبود  آخــ  يک قطره يک قطره همه همه     

  انجامانجامقطره دان ز آغاز و قطره دان ز آغاز و تو آن  يک تو آن  يک       رام       رام       ــواََجواََج    جهان ازعقل ونفس وچرخجهان ازعقل ونفس وچرخ    

  

  !!!!غير حق وجود نداردغير حق وجود ندارد                                                                                                                                                            
  رسيدن به وصال حق از مسير حقيقت و بدون خواب و خيال تحقق مي یابدرسيدن به وصال حق از مسير حقيقت و بدون خواب و خيال تحقق مي یابد

ي او( فرا رسد در براي اين جهان چون اجل و مرگ از چرخ آسمان و ستارگان )بر اساس مشيت حق و اراده        

نيستي گم مي شود )و ديگر نام و نشاني از آن نخواهد بود(وقتي امواج اجل و سرنوشت جهان را كه پايان راه او 

سرعت ناپيدا و محو خواهد شد كه انگار چيزي به نام جهان در گذشته نبوده است! با واهد بود در بر گيرد بشدت و خ

راي جهان است ناگهان اين فکرو خيال به ذهن وارد مي شود كه غير از حق توجه به اين استدالل و سرنوشتي كه ب

موجودي در اين جهان نخواهد ماند. وقتي با اين انديشه به سير و سلوک پرداختي و خدا را شناختي نوعي قرب و 

.وصال ان بگذارياز خود آثار و نشاني در مينزديکي بين خود و حق را در مي يابي و به او واصل مي شوي بدون اينکه 

به حق و رسيدن به اين جايگاه ربوبي در واقع دور نمودن  خواب و خيال از ذهن و فکر است پس اگر خيال را قبل از 

انجام هر كاري از خود دور سازي و حقيقت را آنچنانکه هست بشناسي به وصال كه مطلوب هر عارف و مرد خداست 

 ، دست يافته اي!
 نسان به خدا نيستوصال به معني ملحق شدن ا

با اين توصيف نبايد تصور شود كه موجودات و ممکنات پارا از حد و اندازه وجودي خود فراتر نهاده اند و به       

واجب الوجود كه خداي متعال است تبديل شده اند!! نه اينکه خداي جل و جالله به موجود و بنده اي كه آفريده 

كس كه موفق به درک اين معاني و مفاهيم شد هرگز به دنبال مطالبي كه است تبديل شده و يکي گشته است!! هر 

فاقد هر گونه حقيقتي است نمي رود و در اين صورت است كه آدمي وصال به خدا را بهتر خواهد فهميد. تو خيال 

)  مردن و كردي كه همين يك دنياست كه روزگاري را در آن بسر ببري و بعد به پايان برساني؟!هرگز! هزاران نشأ ة

زنده شدن ها( در پيش داري كه بايستي براي ورود و خروج از آن فکري براي خود بينديشي و چاره اي بيابي!همه ي 

اجزاي كوچك و بزرگ اين مردن ها و زنده شدن هاي انسان را اگر الزم باشد مي توانم يك به يك خواه آنهايي كه 

 .پنهان است يا آشکار، براي تو بشمارم
  گمگمـــه در نيستي ـــه در نيستي رخ انجم         شود  هستي همــرخ انجم         شود  هستي همــــــــچچون در رسد از ون در رسد از اَجَل چاَجَل چ

      باالمسباالمس  نِنِغْغْتَتَكَاَنْ لم كَاَنْ لم گردد گردد يقين يقين   جهان طَمْس         جهان طَمْس         چوموجي برزند گردد چوموجي برزند گردد 

  دار ديّاردار ديّار  ــق  درــق  درنماند غيرحــــــــنماند غيرحــــــــ  به يكبار         به يكبار           ـزدـزدخيال از پيش  بر خيــخيال از پيش  بر خيــ

  واصلواصلدوست دوست بي تويي با بي تويي با   وي  تو وي  تو ل           شل           شترا قربي شود  آن لحظه حاصــترا قربي شود  آن لحظه حاصــ

  ال استال استــــوصوصاز پيش بر خيزد از پيش بر خيزد است          خيال است          خيال   الالــرفع خيرفع خيوصال اين جايگه وصال اين جايگه 

  واجب او گشت واجب او گشت   نه او واجب شد و نه نه او واجب شد و نه                     ز حد خويش بگذشتز حد خويش بگذشت  مگو  ممكنمگو  ممكن

  ب حقايقب حقايقــــــــــــــقلقلنگويد كاين  بود نگويد كاين  بود هر آن كو در معاني گشت فــايق           هر آن كو در معاني گشت فــايق           

  را بينديش را بينديش   ودودــــــــــــــــــخخبرو آمد شد برو آمد شد       درپيش       درپيش       ه ه ــواجواجداري خداري خ  ةةهزاران نشأهزاران نشأ

  هانهانــــــپنپنو و ويم  يک  به يک پيدا  ويم  يک  به يک پيدا  بگبگ      انسان        انسان          ـــل نشئاتـــل نشئاتهمه جزء و كـهمه جزء و كـ
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  عدعدرب و بُرب و بُقُقُ                                                                                                                                                                
 خدا( چيست؟(وصال ممكن)موجود( به واجب)06

  (مفهوم کلمات قرب ، بعد ، بيش و کم چيست؟07
 سؤال نهم 

اساساً قرب و  به چه معني است وصال و رسيدن و ملحق شدن ممکن)موجودات وانسانها( به واجب)خداي متعال(؟      

 نزديکي انسان به خدا يا دور شدن از خالق و يا فاصله هاي كم يا زياد نسبت به او چه معني دارد؟
 وصال وممکن وواجب بهم چيست؟     حديث قرب و بعد وبيش وكم چيست؟وصال وممکن وواجب بهم چيست؟     حديث قرب و بعد وبيش وكم چيست؟                                                                        

 جواب نهم

 نور خدای ذوالجالل شما را از شخصيت دروغين رها مي سازد

ا يعني دور اين سؤال را بطور كامل بدون هيچ كم و زيادي با دقت از من بشنو، بطور خالصه اينکه: نزديکي به خد       

افتادن از خويش! نظام آفرينش وقتي از عدم به عرصه ي ظهور و آشکار شدن نهاد عبارات قرب،بعد، بيش و كم در 

كسي است كه در معرض  آن معني پيدا نمود در حاليکه در جهان عدم، كثرت معنايي نداشت. قريب و نزديك به حق

آن  ه باشد و مورد لطف و توجه ي مخصوص او باشد و اما بعيدپاشش پرتوهاي فراوان نور خداي ذوالجالل قرار گرفت

اگر خداي متعال نوري از خود به تو  انده است.نيستي است كه از هستي )ودر معرض نور حق قرار گرفتن( دور م

 بتاباند ترا از اين هستي و شخصيت دروغيني كه براي خود ساخته اي ، دور خواهد كرد.

  ادي ازخويشادي ازخويشــــــــتو دور افتتو دور افتز نزديكي، ز نزديكي،       ش       ش       بيبيووكم كم بي بي ديث ديث ز من بشو حـــــز من بشو حـــــ

  شدشدوكم وكم   رب و بعد و بيشرب و بعد و بيشــــــاز آنجا قاز آنجا ق  شد         شد         وري در عدم وري در عدم چو هستي را ظهـــچو هستي را ظهـــ

  دور است دور است بعـــيد آن نيستي كز هست بعـــيد آن نيستي كز هست             است    است    رشّ نوررشّ نورقريب آن هست كورا قريب آن هست كورا 

  انداندــــــــــــــــــــارهارهوو    ترا از هستي  خودترا از هستي  خود    از تو  رساند        از تو  رساند            ودودــــــــــــــخخاگر نوري ز اگر نوري ز 

      

  !!وجود ما از ما نيستوجود ما از ما نيست                                                                                                                                                          
  ترسيدن از نيستي به این معني است که انسان از سایه خود بترسدترسيدن از نيستي به این معني است که انسان از سایه خود بترسد

يد است ، بود و نبودش آخر اين هستي و وجودي كه ما داريم كه در آن گاهي خوف و ترس و گاهي رجا و ام        

كسي كه نيستي را خوب بشناسد ترسي از او به دل راه نمي دهد چون آن نيستي مانند سايه ي انسان ه فرقي دارد!!چ

است، در اين صورت ترسيدن از نيستي يعني ترسيدن انسان ناآگاه از سايه ي خود)بهر حال آن نيستي چون سايه به 

روانه شوي ترسي براي تو نخواهد بود ، چون وقتي اسب تازي كه اسبي تيزرو و  اگر به سوي نيستي.دنبال آدمي است(

چابك است راهي را به درستي و تندي طي كند نيازي به تازيانه ندارد)وقتي انسان به پاي خود به نيستي متمايل است  

 چه نيازي به اجبار خواهد بود.(
 داری؟تو اگر مانند طال خالص باشي از آتش سوزان چه هراسي 

تو از آتش دوزخ چه ترسي داري؟ در حاليکه اگر به قرب خدا برسي از اين هستي تن و جان تو مبراست. اگر       

آتش به طال برسد مقدار و درصد خلوص طال در بوته ي محك و سنجش آشکار مي گردد و اما اگر در داخل آن 
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و بدور از گناه نمي سوزد( هيچ چيز مانند خود خالص اي سوختن وجود ندارد! )انسان فلزهاي ديگري نباشند جايي بر

و خودخواهي هاي آدمي مانع و سدّ راه پيشرفت او نيست. در اينجاست كه بايستي از وجود خود در انديشه و هراس 

باشي.اگر در گرداب نفس خود فرو افتي و گرفتار آن شوي ، همه ي عالم با آنهمه عظمت و گستردگي مانع ديدن و 

تو مي شود و نمي گذارد كه به حقايق آن دسترسي يابي! تو كه اسير نفس شده اي و در تار وپود آن افتاده اي فهميدن 

 در اين نظام هستي در پائين ترين مرحله ي ارزشي قرار داري! 
 ؟انسان از ترکيب جان و تن است که اختيار تن به دست جان اوستآیا 

يعني مقابله با  بينش وحدت )كه همان عدم پيشرفت معنوي و تعالي روحي  قرار گرفتن در جايگاه پست و زبون       

است( خواهد بود. خود را مستقل پنداشتن و رنگ تعلق اين دنيايي را پذيرفتن ، باعث مي شود تا دنيا بر تو تيره و تار 

ه كسي مانند من است شود و مانند شيطان احساس شخصيت كاذب و خودخواهانه اي داشته باشي و دائماً بپرسي كه چ

هرچه بخواهم انجام مي دهم و از  زادي و اختيار هستممن داراي آبر همين اساس مي گويي كه  و از من برتر است؟!

كه سوار بر اين تن ،   تن)بعد مادي( كه اسب سواري من است و ديگري جان و روح دو بخش ساخته شده ام ، يکي

كه اختيار تنم را به دست جانم داده ام و اين جان است كه به هر سو كه موجوديت مرا تشکيل مي دهند. اگر بگويي 

 بخواهد اورا خواهد برد و اگر تکليفي دارم كه بايستي انجام دهم به همين لحاظ است.
 !!صحبت از من که موجودیت انسان را تشكيل مي دهد باطل است

اهيت آدمي نوعي آتش پرستي است؟ آيا اين آفات آيا نمي داني كه اينگونه استدالل و نحوه ي برخورد با م     

خودخواهي ها و تکبر و شومي و بدسرشتي از اين هستي خودخواهانه نيست؟! اي مرد دانا و عاقل! تو از كدامين 

آزادي و اختيار صحبت مي كني؟ تو از انسان و توانايي هاي ناچيز آن صحبت مي كني كه بالذات باطل است؟ ) آخر 

ن خدا و حقيقت يك موجود بيهوده و بي حاصلي بيش نيست؟!( تو از خود و اختيار و استعداد دروني اين انسان بدو

مي كني وقتي بودن و حيات تو با نبودن و نيستي يکي است، چرا هيچ از ف مي زني و]من[ براي خود اثبات خود حر

وجود و هستي خود را از خود نداند و  خود نمي پرسي كه اين اختيار و تعلق و آزادي را از كجا آورده اي! كسي كه

 يا براي خود اثبات نکند ذات او نه نيك است و نه بد.)اصوالً فضائل و رذائل اخالقي براي او مطرح نيست(
  بود بود   خوف و گه رجاخوف و گه رجايت يت ــــــــــكز او گاهكز او گاه  نابود؟        نابود؟            بود وبود و  چه حاصل مر ترا زين چه حاصل مر ترا زين 

  راسدراسدــــــمي همي ه  از سايه ي خوداز سايه ي خودكه طفل كه طفل شناسد          شناسد          را را   ووــــــــــــككنترسد زو كسي نترسد زو كسي 

  تازيانهتازيانه  تازيتازياسب  اسب    ـد ـد نخواهـــــــــنخواهـــــــــ    روانه        روانه          رديرديــــــــــــــــگگنماندخوف  اگرنماندخوف  اگر

  تو پاک است تو پاک است ان ان كه از هستي تن و جـكه از هستي تن و جـ    ه باک  است؟        ه باک  است؟        ــچچترا از آتش دوزخ  ترا از آتش دوزخ  

  وزد؟ وزد؟ ــــسس  ه ه ــوي  چوي  چ    غشي نبود اندرغشي نبود اندرچو چو   فروزد         فروزد           بر بر   ص ص ــــــــــاز آتش زر خالاز آتش زر خال    

  ديشديشــــــــــــــــخود بينخود بين  از  وجوداز  وجودو ليكن و ليكن   پيش         پيش           ست درست دريزي نييزي نيــچچ  ا غيراز توا غيراز توترتر

  يكباريكبار  بهبه  ممــــــــــــــــــعالعالحجاب تو شود حجاب تو شود     گرفتار        گرفتار        ردي ردي شتن گـــــشتن گـــــاگر در خوياگر در خوي

  دت مقابلدت مقابلــــــــــــــوحوح  نقطه ي نقطه ي   تويي با تويي با                     للــــزو اسفزو اسفــججهستي هستي   تويي  در دورتويي  در دور

  كيست؟ كيست؟   شيطان همچومنشيطان همچومنازآن گويي چوازآن گويي چو            اري است    اري است    ــتعيّن هاي عالم بر تو طتعيّن هاي عالم بر تو ط

  است است   سوارسوارــَركَب و جانم ــَركَب و جانم مــــمــــ  تن منتن مناست           است                 از آن گويي مرا خود اختياراز آن گويي مرا خود اختيار

  نهادندنهادندمن زان من زان بربر  ــليفــليفتكـــــــتكـــــــ    همههمه  ـــادند         ـــادند         جان نهجان نه  دست دست   به به   زمام منزمام من

  ي استي استزهستزهست  وميوميــــهمه اين آفت و شهمه اين آفت و ش        است       است         ره آتش پرستيره آتش پرستي  ايناينــككنداني نداني 
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  ل؟ ل؟ ــــــــــــباطباط  بالذاتبالذات  كسي كو  را  بود كسي كو  را  بود       اقل       اقل       ــــــــعع  ردردــكدامين اختيار اي  مكدامين اختيار اي  م

  بود ؟ بود ؟   نگويي كاختيارت از كـــــــجا نگويي كاختيارت از كـــــــجا   چــو بود توست يكسر همچو نابود         چــو بود توست يكسر همچو نابود         

  د؟د؟ــــــــــاشاشــنبنبذات خويش نيک و بد ذات خويش نيک و بد به به     ود  از خود  نباشد        ود  از خود  نباشد        ــكسي كو را  وجكسي كو را  وج

  

  امر حق بر همه چيز فائق استامر حق بر همه چيز فائق است                                                                                                                                                                  
  کسي که خدا را شناخته است در صورتي موفق است که پا را از حد خود بيرون نگذاردکسي که خدا را شناخته است در صورتي موفق است که پا را از حد خود بيرون نگذارد

ماني داشته تا كنون چه كسي را در اين دو عالم ديده اي كه بدون غم و اندوه بوده و لحظه اي شادي و شاد        

باشد؟!چه كسي در پايان عمر خود پس از يك دوره ي پرتالطم زندگي به اميد و آرزوي خود رسيده است ؟ و يا چه 

كسي به كمالي دست يافته كه او را به جاودانگي و ابديت رسانده است؟ مراتب و مراحل كمال طلبي و سير الي اهلل در 

و مراتب مي توانند آن را طي نمايند كه با نظر لطف و امر حق باشد چون دسترس همه مي باشد و لذا زماني اهل كمال 

خداوند بر همه چيز غالب وچيره است. كسي كه خداي را به خوبي شناخته ، در صورتي مي تواند در همه جا و امور 

سبه و استناد قرار خداوند مورد محالطف مؤثر باشد كه پاي را از حد خويش فراتر ننهد و اعمال و افکار خود را بدون 

 ندهد.
 اهل قدر از آن جهت در باطلند که همه نقش ها را متوجه انسان مي دانند

حال تو بايد از خود بپرسي كه اندازه و حد اين حق شناسي در چيست؟ با پاسخ دادن به اين سؤال مي توان فهميد      

موده است( چه افرادي مي باشند.هر كسي كه كه اهل قدر)كساني كه معتقدند كه خدا انسان را به حال خود رها ن

مذهب غير جبر دارد پيامبر خدا)ص( در باره چنين كساني فرموده است كه آنان در مذهب مجوس)زرتشتي ، دين 

ايرانيان قديم( مي باشند. با اين تفاوت كه مجوسيان )پيروان زرتشت( به دو خدايي كه يکي اهورامزدا)آفريننده ي 

هريمن)آفريننده ي بدي ها( است معتقدند در صورتي كه اهل قدر كه مردماني نادان و ابله مي خوبي ها( و ديگر ا

باشند ازالفاظ)ما و من( صحبت مي كنند كه نوعي خودپرستي و مقابله با خداست.افعال و كارهايي كه انجام مي دهيم 

به نوعي بيهودگي و بازي كودكانه مبتال جنبه ي مجازي و غير حقيقي دارد و اگر انجام آنها را به خود نسبت بدهيد 

 شده ايد.
 فعل انسان قبل از انسان آقریده شده است!!

تو در آن زماني كه نبودي و هنوز آفريده نشده بودي افعال ترا آفريدند و براي انجام كاري كه مشيت الهي به آن      

خداي قادر متعال كه داناي بر حق  نجام دهي!تعلق گرفته است ترا انتخاب كرده اند تا به آن كاري كه الزم است ا

است بدون اينکه نيازي به سبب و علت داشته باشد بر اساس علم و دانايي خويش حکم و دستوري را بطور مطلق براي 

همه موجودات ساري و جاري دانسته است. آن دستور و فرمان حق اينگونه مقرر و مقدر گشته است كه پيش از 

ركيب آن دو تشکيل دهنده ي آدمي است هر كسي به كاري كه بايد انجام دهد معين و خلقت جان و تن كه ت

 مشخص شده است.
  م ؟  م ؟  ــــغغ  بيبي  كه يكدم  شادماني يافت كه يكدم  شادماني يافت م          م          ــــــالالــــدو عدو عكه را ديدي  تو اندر هر كه را ديدي  تو اندر هر 

  به جاويد به جاويد   ـمالي تا ـمالي تا كه ماند اندر كــــكه ماند اندر كــــ                    اميداميد  كه را شد حـــاصل آخــر جملهكه را شد حـــاصل آخــر جمله

  واهللُ غالبواهللُ غالبق ق ــــــــــــــحح  امر امر     به زيربه زير    راتب        راتب        ــــــــــــــــممل ل ــــاهاه  وو  اقياقيمراتب  بمراتب  ب
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  پاي پاي ـه ـه خويشتن بيرون منـــــخويشتن بيرون منـــــز حد ز حد   ي          ي          ااــــــــججهمه همه     اندراندرمؤثر حق شناس مؤثر حق شناس 

  كيست؟ كيست؟ دردرقــــقــــ  اهلاهل  داندانو از آنجا باز و از آنجا باز                   ز حال خويشتن پرس اين قدرچيست؟ز حال خويشتن پرس اين قدرچيست؟

  است است ـــرـــرگبــــــگبــــــ  مانندمانند  نبي فرمود اونبي فرمود او                    جبراستجبراستهرآن كس را كه مذهب غيرهرآن كس را كه مذهب غير

  تتــــگفگفما و من ما و من مر اين نادان احمق مر اين نادان احمق       رمن گفت       رمن گفت       اهاه  يزدان ويزدان وان كان گبران كان گبرــــچنچن

  است است ود درحقيقت لهو وبازي ود درحقيقت لهو وبازي ــنَسَب خنَسَب خ    است       است           ازيازيــــال را نسبت مجال را نسبت مجــبه ما افعبه ما افع

  زيدندزيدندــــــــــــــــــكاري  بر گكاري  بر گاز بهر از بهر   ترا ترا       ـريدند      ـريدند      ت  آفت  آفــــــــــفعلفعل  ههــــكك  نبودي تو نبودي تو 

  مطلقمطلقمي كرده  مي كرده  ــــحكحكبه علم خويش به علم خويش   ق         ق         ــبر حبر ح  ايايــدرت بي سبب، داندرت بي سبب، دانــــبه قبه ق

  معيّن معيّن   ارياريهريكي كـــــــــــهريكي كـــــــــــبراي براي   و از تن        و از تن            انانــپيش از جپيش از ج  ههــدّر گشتدّر گشتــــمقمق

  

  جبر و فقرجبر و فقر                                                                                                                                                                              
  يطان از من دم زد و مدعي بود در صورتي که آدم توبه کرد و متواضع بوديطان از من دم زد و مدعي بود در صورتي که آدم توبه کرد و متواضع بودشش

همين شيطان كه همه ي ما او را مي شناسيم به مدت هفتصد هزار سال خدا را طاعت و اطاعت نمود ولي سرانجام        

لعنت بر گردن او  چون از ]من[ و شخصيت مستقل خود دم زد و خود را برتر از آدمي پنداشت خداوند نيز طوق)حلقه(

انداخت و او را از ديدگاه عظمت و سعادت خود دور نمود. ولي بر خالف رفتار و ديدگاه شيطان ،حضرت آدم پس 

از آن عصيان اوليه )خوردن ميوه ي درختي كه خداي نهي فرموده است( بجاي تکبر و خودخواهي به سوي نور 

ادگي الزم به درگاه خدا بازگشت و توبه نمود و خدا نيز او هدايت برگشت و با پاكيزه نمودن درون خود و كسب آم

 را بر همه ي عالميان برگزيد و خلعت رسالت بخشيد.
 آدم پس از خطا توبه نمود ولي ابليس پس از عصيان اصرار ورزید

وريت و در اينجا يك نکته ي عجيب وجود دارد كه قابل بررسي ودقت و تأمل است و آن اينکه چون آدم ار مأم       

حکمي كه خداي فرموده بود سرپيچيد و به آن درخت ممنوعه نزديك شد دچار عصيان و گناه گرديد ولي همين 

آن در حاليکه ترک فرمان خدا باعث گرديد تا به خود آيد و مورد رحم و رحمت و مغفرت و آمرزش قرار گيرد! 

اشت كنار گذاشته شد، پس خوشا به آن فعل و رفتار ابليس پس از طاعت فراوان ملعون گرديد و از آن مقام قربي كه د

تو كه خالي از ادعاهاي پوچ و بي معني)چند، چه،چون( است و همه ي مقاصد آن براي خداست. درگاه خداوندي و 

جناب كبريايي تابع و مقيد به دستور و حکمي كه معموالً در بين ما انسان ها متداول و پذيرفته شده است ، نمي باشد. 

بر تشخيص و مشيت خود عمل مي كند)كه درست هم همين است( . از مقايسه هاي خيالي و غير واقعي منزه و  بلکه

 پاک است و او را با هيچ چيز نمي توان برابر دانست.
 و تحليل قرار دهيم عال و اعمال خداوند را مورد تجزیهما نمي توانيم اف

 ه خداي متعال قصد بنا نمودن اين كاخ بلند هستي را داشت يکيدر آن آغاز ك،  اي مرد نااهل! مگر در اَزَل     

محمد)پيامبر رحمت( نشد و ديگري ابوجهل)سردسته ي سپاه ظلم و كفر(. كسي كه بناي كار را بر چون و چرا گفتن 

با خدا گذاشته است مانند آن مشركي است كه از روي ناداني و جهل و حماقت او را دشنام دهد!اساساً چه كسي 

ايسته و سزاوار آن است كه از چگونگي خلقت سؤال نمايد؟ بي شك اعتراض بنده)مخلوق( از خالق موزون و ش

متناسب نيست. خداي عزيز در اوج قدرت و عظمت و شکوه است وهيچ علت و سببي شايستگي آن را ندارد كه 
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و شايسته و وارسته ي آن است لطف و  بتواند براي بيان ريشه هاي افعال خداوندي بکار آيد. آنچه كه مربوط به اوست

رحمت و قهر و غلبه براي اداره مخلوقات است در حاليکه از جانب ما براي بندگي و رسيدن به او بايد از طريق 

جبر)تسليم امر او بودن( و فقر)نيازمند رحمت او بدون( به حركت رشد و تکاملي ادامه داد.كرامت)احترام و بزرگي 

ضطراري دارد و انسان از پذيرفتن آن و آراسته بودن به اين زيور گرانقدر در ميان مخلوقات چاره مقام( آدمي جنبه ي ا

 اي غير ازاين ندارد! و اينگونه تصور نشود كه انسان بر اساس اختيار و آزادي اين كرامت را بدست آورده است.
 !!مجبور استمختارن در انجام امور و کارها انسا 

اين نتيجه مي رسيم كه هيچ امتيازي را آدمي از خود ندارد! پس چگونه است كه اين موجود از پس تا اينجا به      

نيك و بد سرنوشت و فعل و عمل خود سؤال مي كند و نگران نتايج آنهاست! انسان اختياري ازخود ندارد ولي از 

وار است براي انسان مسکين و جانب حق مأمور به انجام اموري است كه قبل از او طراحي نموده اند! پس چقدر دش

مي  از او صادر مي شود مجبور هم است)در عين صاحب اختيار بودن به انجام كارهايي كه نيازمند كه مختار مجبور

ستمگري است بلکه  باشد( خيال نکنيد كه سلب اختيار از آدمي و مجبور بودن او در امور و كارها، از روي ظلم و

عدل و دادگري است و نه حتي از روي قهر و غلبه است بلکه از روي لطف و توجه م و آگاهي و برعکس در عين عل

 و فضل و رحمت اوست.

تکاليف و شرايطي را كه براي تو در شريعت مشخص و مقرر نموده اند بر اساس تعريفي است كه از تو ارائه شده      

توانائيهاي آدمي است(پس چنانچه است)بي شك اين دستورات متناسب ساير موجودات نيست بلکه در حيطه ي 

 ه ي شما خارج است. توانايي انجام آن دستورات مذهبي را نداشته باشي انجام آن از عهد
 اگربه شریعت عمل کنيد از خودخواهي ها رها مي شوید

ور پس اگر به آن دستورات الهي كه در قالب شريعت محمدي بر تو ارائه مي شود عمل نمايي بطاي مرد درويش!     

برو!اي عزيز د ترا غني و بي نياز مي گرداند. كلي از خودخواهي هاي و تمايالت نفس حيواني رهايي مي يابي و خداون

من! اي جان پدر! تسليم قضا و فرمان الهي باش! و هر چه كه خداي براي تو در نظر گرفته است همان ها را بپذير و با 

 دن بنه.)كه راه سعادت همين است و بس(رضامندي به همه ي آن دستورات و قضاو قدر گر
  ت ت ــــوق لعنوق لعنــــــــططردش ردش ــــــو كو ك  جاي آورد جاي آورد ـــــزاران سال طاعت         ـــــزاران سال طاعت         يكي هفصد هيكي هفصد ه    

  ديد ديد ـا ـا رد  نام  اصطفـــــرد  نام  اصطفـــــــــــه كه كــــــو توبو توبچچفا  ديد         فا  ديد         ــــــر از معصيت نور و صر از معصيت نور و صــــــــدگدگ  

  وم  و مغفوروم  و مغفورــــف  حق مرحف  حق مرحااــــــــالطالطد  از د  از شش    ترک  مأمور        ترک  مأمور          ازاز  ايناين  كهكهــــــــعجب تر آنعجب تر آن  

  ونونــــو چه و چو چه و چ  بي چندبي چند    ل تول توــي فعي فعــــــاعت گشت ملعون          زهاعت گشت ملعون          زهــــــــــمرآن ديگر زطمرآن ديگر زط  

  استاست    ـات خياليـات خيالياســـــاســـــــــزّه   از قيزّه   از قيــــــمنمن    است         است           ــيــياب كبريايي الابالــــاب كبريايي الابالــــــــــجنجن  

  هلهلــابوجابوج  آنآند و د و ــــــــكه اين يک شد  محمكه اين يک شد  محم  ل؟        ل؟        ــــنااهنااه    اي مرداي مرددر ازل در ازل ــــــــچه بود انچه بود ان  

  گفتگفت  را ناسزارا ناسزا  رتش رتش ــــــــحضحضرک  رک  چو مشــچو مشــگفت          گفت          ون و چرا ون و چرا ــــــــكسي كو  با خدا چكسي كو  با خدا چ  

  موزونموزونبنده بنده   ازاز  راض راض ــــــــــــــاعتاعتاشد اشد ــــــــنبنب    ون         ون         ــــچچ  رسد از چه ورسد از چه وــــــورا  زيبد كه پورا  زيبد كه پ  

  استاست  داييداييــــــــل خــل خنه علت  اليق فعــــنه علت  اليق فعــــرياي است          رياي است          ــــكبكبدردرداوندي همه داوندي همه ــــــــــخخ  

  استاستفقرفقرو و ـــر ـــر جبـــجبـــ  دگي دردگي درــــــو ليكن بنو ليكن بن  ر است         ر است         ــف و قهف و قهــلطلط  داييداييــــــــوار خوار خسزاسزا  

  يار  است يار  است ــــــرا نصيبي  ز اخترا نصيبي  ز اخت    ووــــــنه آن كنه آن ك  است         است           راررارــــــــــآدمي را اضطآدمي را اضط  رامترامتــــــكك  

  و از بدو از بد  ک ک ــــاز نياز ني  پرسدشپرسدش  ـگه ـگه پس آنــــپس آنــــ  خود         خود           ز از ز از ــــــــنبوده  هيچ  چيزش هرگنبوده  هيچ  چيزش هرگ  



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

7777                          

  

  ورورــــــمجبمجب  تارتارــــــــــمخمخ  زهي مسكين كه شد زهي مسكين كه شد                   أمور أمور ــــمم  ه ه تتگشگشي ي ارارــاختياختي  دارد دارد ــــــــــــنن  

  ستستفضلفضله قهرست اين كه محض لطف وه قهرست اين كه محض لطف وــنن        ست     ست     علم وعدلعلم وعدلست اين كه عين ست اين كه عين نه ظلمنه ظلم  

  كردندكردند    ريفريفــــــــــــتعتعودت ودت ــــه از ذات خه از ذات خــــــكك                  ليف كردند ليف كردند ــــــبه شرعت زان سبب تكبه شرعت زان سبب تك  

  توتو  رويروي  بيرون بيرون   ان ان ــــــميمي  ــبار ازــبار ازبه يكـــــبه يكـــــ                تو  تو    عاجز شويعاجز شوي    يف حقيف حقــــللــــــچو از تكچو از تك

  رد درويشرد درويشــــــــــــاي ماي م  ردي  ز حقردي  ز حقــــغني گغني گ  يش         يش         ووــــــــــخخيابي ازيابي از  ايي ايي ــرهرهبه كليت به كليت   

  ده ده ـــــا ـــــا زداني رضـــــــزداني رضـــــــــديرات يديرات يــــــبه تقبه تق    ده        ده          ن در قضــــــا ن در قضــــــا ــبرو  جان   پدر تبرو  جان   پدر ت

    

  اهياهيو آگو آگ  سرچشمه هاي علمسرچشمه هاي علم                                                                                                                                
4 

 (کدام دریاست که دانش و آگاهي ساحل آن دریاست؟08

 (از عمق آن دریا چه گوهری بدست مي آید؟09

 سؤال دهم

چه درّ و گوهري مي توان بدست  دريا، آن چه دريايي است كه نطق آن ساحل آن دريا ست؟ كه از عمق آن      

  آورد؟

 چه بحراست آنکه نطقش ساحل آمد؟        ز قعر اوچه گـوهر حاصل آمد؟چه بحراست آنکه نطقش ساحل آمد؟        ز قعر اوچه گـوهر حاصل آمد؟                                                                  

 جواب دهم

 امواج مروارید معاني را از دریای هستي به ساحل مي ریزد

ساحل آن درياست كه صدف هايي)حرف  )سخن(  درست است! دريايي به نام هستي وجود دارد كه نطقبلي ،      

كه مرواريد آن صدف ،همان علم و دانشي است كه از كانون دل آدمي هم در اعماق آن وجود دارد  يان(هاي آدم

ريزش مي نمايد. اين دريا امواجي دارد كه در هر موج آن مرواريدهاي شاهوارو جواهرات ارزشمندي به ساحل مي 

اصحاب با وفاي وي و مردان خدا( و  ريزد ، اين مرواريد، سخنان و مطالبي است كه از نقل)سخنان پيامبر )ص( و

حقايق مسلم و آيات قرآن( و اخبار)احاديث، )كالم صريح وآشکار كه يك معني ازآن فهميده مي شود مانند نصّ

 تاريخ و خبرهاي مهم( بيرون مي ريزد.
 آشكار مي سازدمي آورد وح دریا طمروارید معاني از دریای دل است که سخن آدمي آن را به س

اين درياي معنوي و مطالب عرفاني و كلمات گرانقدري كه گفتيم هزاران موج بر مي خيزد و هر لحظه ما را  از      

سيراب مي كند و هيچگاه قطره اي از آن كم نمي شود. بلي! وجود علم و دانش آدمي از آن درياي عميق دل است 

درّها مانند شمشيري كه از غالف كه غالف)قالب و ظرف( آن مرواريد ها صوت و حرف است)با حرف زدن آن 

خود خارج شودآشکار مي گردد(وقتي قرار است كه معاني و مفاهيمي از آن درياي دل بيرون ريزد تا آدمي آن را 

 آن ، ضروري است تا به مثال و شبيه سازي متوسل شويم. خود قرار دهد بناچار براي تجسم چراغ راه 
  دل دل   دانش دانش   ـر ـر صدف حرف  و جواهـــصدف حرف  و جواهـــ    احل       احل       ــــــيكي درياست  هستي، نطق سيكي درياست  هستي، نطق س  

  اخباراخبار  وو  ب ب ــــــز نقل و نصز نقل و نصريزد ريزد     برونبرون        هوار      هوار      ــــــــــــدُرّ شدُرّ ش    هزارانهزاران  به هر موجيبه هر موجي  

  ويويم از م از ــــــــــهرگز كهرگز ك  قطره ايقطره اينگردد نگردد   دم از وي        دم از وي        هــــــم هــــــم   هزاران موج خيزدهزاران موج خيزد  

  استاستحرف  حرف    از صوت واز صوت و      غالف دُرّ اوغالف دُرّ او      ژزف است       ژزف است           م از آن دريايم از آن دريايــــوجود علوجود عل  

  ثّلثّلــــــــــــــــاز تماز تمآن را  آن را  ضرورت  باشد ضرورت  باشد     تنزّل        تنزّل        ـا ـا كند  زان جــــــكند  زان جــــــ  چونچونمعاني معاني   
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  صدف در ماه نيسانصدف در ماه نيسان                                                                                                                                                                  
  چگونه مروارید در برج نيسان در دهان صدف تشكيل مي گردد؟چگونه مروارید در برج نيسان در دهان صدف تشكيل مي گردد؟

خود را به سطح اقيانوس مي عمق درياي عُمّان باال مي آيد و ده ام كه صدف در ماه نيسان )فصل بهار( ازشني       

رساند. آن صدف از پائين ترين اعماق درياي عُمّان باال مي آيد و در سطح آب با دهان باز منتظر مي نشيند.در همان 

مدتي به امر حق باران نازل مي شود.از قطرات آب موقع از سطح آن دريا بخاري به هوا متصاعد مي شود و پس از 

باران چند قطره به دهان آن صدف )يا صدف ها( مي چکد اين قطرات در دل آن صدف ها باقي مي ماند پس از آن 

دهانشان بسته مي شود بطوري كه ديگر باز  نمي گردد و انگار صد بند و زنجير بر آن زده شده است. با همين قطرات 

ود دارد دوباره به اعماق دريا بر مي گردد و پس از مدتي آن قطره در دل آن صدف به مرواريد )دُرّ( كه در دل خ

در اينجاست كه غواصان مرواريد با تجربه اي كه در حبس طوالني نفس و رفتن به اعماق اينگونه  تبديل مي شود.

ي آورند و مرواريد ها را از دل آنان بيرون مي درياها دارند به زير دريا مي روند و از بستر آن ، صدف ها را باال م

 كشند.

کي است كه چدور يك سنگريزه كوه تحقيقات امروزي نشان مي دهد كه مرواريد از ترشحات داخلي صدف ب]      

بر اساس فرايتدي به مرواريد تبديل مي شود و هم اكنون در قرار گرفته است كه بتدريج  صدف )معده(در درون

كه سنگ يا ماده خاصي را در داخل معده آنان قرار مي كشورها مزارع تربيت مرواريد مصنوعي  سواحل بعضي از

شايد بتوان گفت كه در اين گفتار شبستري در زمان باز بودن دهان صدف سنگريزه ها همراه . دهند بدست مي آورند

 [صدف مي شوند.وارد معده   )ابتداي فصل بهار(نيسان در برج قطرات آب 
  مّان مّان ــــعر ععر عــــــقق  صدف  باال رود  از صدف  باال رود  از   سان        سان        ــــــــماه نيماه ني  م من كه اندر م من كه اندر شنيدشنيد    

  بازبازـن  ـن  ــر بنشيند دهـر بنشيند دهـــــبحبح  به روي به روي   افراز       افراز         بربر  ز شيب قعر بحـــــــر آيدز شيب قعر بحـــــــر آيد    

  تعاليتعاليـــق ـــق به  امر حــــبه  امر حــــ  بارد بارد   فرو فرو دريا        دريا          اري مرتفع  گــــــــردد زاري مرتفع  گــــــــردد زبخبخ    

  بندبند  ن او به صد ن او به صد ااــــــــدهده  شود  بسته شود  بسته د        د        ننــــچچره اي ره اي ــقطقط  چِكَد اندر دهنش چِكَد اندر دهنش     

  دُرّدُرّي ي شود آن  قطره اي باران  يكــشود آن  قطره اي باران  يكــدلي پر        دلي پر          با با     رَوَد تا  قعــــــــر دريارَوَد تا  قعــــــــر دريا    

    لؤلؤي  الاللؤلؤي  الال    ــرونــرونز او  آرد  بـــــز او  آرد  بـــــ  وّاص دريا        وّاص دريا        ــــــــغغرَوَد رَوَد   اندراندرررــــــــبه قعبه قع    
  

  برون كن دُرّ شهواربرون كن دُرّ شهوار                                                                                                                                                                          
  انسان با عقل جستجوگر خود در دریای هستي بدنبال مروارید حقایق استانسان با عقل جستجوگر خود در دریای هستي بدنبال مروارید حقایق است

حال با توجه به اين مثال به اين حقيقت دقت كنيد: تن تو ساحل است و هستي مانند آن درياست ، فيض الهي       

)اسماء( است.  ي گردد و آن باران علم و آگاهي استه و به باران تبديل مهمان بخاري است كه از سطح دريا برخ

قدرت خردمندي و قوه تشخيص آدمي ، غوّاص و جستجوگر در اين درياي عظيم هستي است و انسان غواص به دنبال 

 صدها جواهر و مرواريدي است كه درگليم هستي پنهان شده است.

علم و دانايي حکم يك ظرف وسيعي را دارد كه آن را در خود جاي داده دل و حقيقت دروني آدمي براي          

روح آدمي به سرعت  و است و صدف در اينجا صوت و صداست و علمي كه در دل است مانند حروف است. نفس
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ن بده و اين صدف را بشکن، تو هم همتي از خود نشا ف ها را به گوش شنونده مي رساند.برق درخشنده ، آن حر

 پوست رادور نکني به مغز نيکويي نمي رسي. چون تا

 ]بطور خالصه اين دو مثال چنين است:

 (1مثال )                                                               
 : ساحل تن

 : دريا هستي
 : باران علم و آگاهي است كه بر درياي هستي مي بارد فيض الهي

تا آن را از دهان  بدنبال مرواريد حقايق استغوطه مي خورد و : در اعماق درياي هستي  خردانسان جستجوگر دارای عقل و 
 در بستر دريا بدست آورد.هاي صدف 

 (2مثال )                                                               
 : يک ظرف وسيع در درون انسان  دل

 : علم و آگاهي  داخل دل
 : صوت و صدا  صدف

 : به شكل حروف و كلمات  نس علم در درون دلج
 [آن كلمات داراي معاني و حقايق را به شكل صوت و صدا به گوش شوندگان مي رساند.:  نفس انسان

  استاستــعلم اسمعلم اسمباران باران   بخارش فيض وبخارش فيض وياست         ياست         چو درچو در    تن تو ساحل وهستيتن تو ساحل وهستي  

  رگليم است رگليم است ددـر ـر كه او را صد جواهــــكه او را صد جواهــــ  است        است            ممــعظيعظيبحر بحر   آن آن   خرد غوّاصخرد غوّاص

  حرفحرفصدف باعلم دل، صوت است با صدف باعلم دل، صوت است با         مانند يک  ظرف      مانند يک  ظرف        م را م را ــعلعلدل  آمد دل  آمد 

  ععــــسامساموش وش ــرَسَد  زو  حرف ها بر گرَسَد  زو  حرف ها بر گ                ع  ع  ــــچون برق المچون برق الم  نَفَس گردد رواننَفَس گردد روان

  بر داربر دار  ـز ـز ـت ، مغـز نغـــــت ، مغـز نغــــبيفكن پوسبيفكن پوس  شهوار        شهوار            ن دُرّن دُرّــصدف بشكن،برون كصدف بشكن،برون ك

  

  علم حال و علم قالعلم حال و علم قال                                                                                                                    
  برای رسيدن به حقایق باید پوست ظاهر بيني را شكستبرای رسيدن به حقایق باید پوست ظاهر بيني را شكست

بين كلمات يك جمله( و علم )ارتباط دانستن لغات و انشقاق و صورت هاي گوناگون آنها و آگاهي به علم نحو        

پس   ه در جاي خودارزشمندند( ولي .......ت در يك كلمه( اساس همگي آنان حروف هستند) گر چ)تغييرا صرف

اگر كسي همه ي عمر عزيز خود را صرف يادگيري يا ياددادن علم صرف و نحو و اشتقاق لغات بپردازد و هيچ آثار 

معنوي از آن نبرد عمر نازنين را به هرزه و بيهودگي سپري نموده است. چنين شخصي ازاين گردوي حقايق و مفهوم 

بيروني و ظاهري آن دسترسي يافته است . بهر حال تا كسي اين پوست ظاهر بيني را نشکند به مغز  زندگي فقط به قشر

حقايق و يقين نخواهد رسيد.البته اين هم حقيقت دارد كه بدون پوست هر مغزي ناپخته خواهد ماند و ما براي فراگيري 

 نمائيم.دين و معارف بلند و نغز آن بايستي از اين علوم روز و ظاهري عبور 
 کار دل است و علم ظاهری برای آب و گل استعلم دین 

اي برادر عزيز كه چون جان محترمي! اين پند را به گوش جان بشنو و با همه ي همت و توان خود در طلب و فهم      

ترام علم دين كوشش كن. آن دانشمندي كه به علم دين دانايي و عمل صالح داشته باشد در دو عالم به سروري و اح
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وعزت مي رسد و اگر در مرحله پائيني از زندگي باشد به مرحله ي باالي معنوي و بزرگواري صعود خواهد نمود. آن 

عمل و كرداري كه از روي حال عرفاني و دروني باشد براي آدمي سودمندي معنوي و نتايج بهتري خواهد داشت تا 

ات مادي و اقتصادي فقط بعد مادي و ظاهري مارا تقويت آن علمي كه فقط در حد گفتگو و بحث باشد.علوم و اطالع

مي نمايند و آب و گل وجود ما را محکم مي سازند ولي علم دين از دل آدمي ريشه مي گيرد )وآثار معنوي فراواني 

 براي ما در بر دارد.(
 ل ، غير دنيایي ، معنوی و اخالقي استعلم واقعي مسئوالنه ، اصي

عد مادي با بُعد معنوي آدمي به جسم و جان كه تشکيل دهنده ي تركيب اوست دقت كنيد كه براي درک تفاوت بُ      

اگر جسم در غرب باشد جان بقدري از آن دور است كه انگار در شرق عالم است.! از همينجا و با اين مثال مي توان 

نسبتي كه علوم قال)ظاهري( با علوم و اعمال آدمي را به نيکي يا بد ي )پر مغزي يا بيهودگي( دسته بندي كرد ، بهمان 

دانش هاي حال)معنوي و عرفاني( دارد. آن علمي كه تمايل به دنيا طلبي و كشش به سوي مظاهر مادي و حيواني دارد 

علم مسئوالنه و اصيل نيست بلکه داراي صورتي است كه از معنايي كه رهنمودي براي آدمي به مقاصد كمال معنوي 

شما مطمئن باشيد كه علم هرگز با حرص و طمع در يکجا جمع نمي شود و اگر خواستي كه  ت. داشته باشد بدور اس

از طريق علم و آگاهي به رتبه ي فرشتگان الهي برسي بايد اين نفس سگ صفت را از خود دوراندازي! دانش هايي 

اند كسي كه خانه ي درون  كه از دل و معارف الهي سرچشمه گرفته اند از اخالق و روش فرشتگان پاک خدايي آمده

 را از سگ نفس و شيطان وسواس سرشته است فرشتگان هرگز واردآن نمي شوند.
 يریددرون خود( بفاق )جهان( و انفس)طریق مطالعه قرآن پي به سير به آاز 

ت آخر مگر رئوس دعوت و رسالت حضرت مصطفي خَتْم رُسُل )ص( غير از اين است؟! به جان و دل بشنو و دق      

كن كه هرگز نمي تواند غير از اين باشد. اگر در خانه ي قلب و باطن آدمي صورتي از حيوان و ابليس پليد كمين 

كرده باشد در زمان نياز و ضرورت هم كه شده باشد فرشته ي پاک درگاه حق در آن وارد نمي شود. پس برو تخته ي 

دا در درون تو منزل گزيند و تو را به اوج معنويت بکشاند. دل را از نوشته هاي گناه و انحراف پاک كن تا فرشته ي خ

وقتي به علمي كه مي داني و خوب آموخته اي عمل و رفتار نيکو داشته باشي، خداوند ترا به علومي آگاه خواهد نمود 

واهد بود كه نه قبالً خوانده اي و نه هرگز نوشته اي! در اين صورت به مزرعه اي دست يافته اي و حاصل زحمات تو خ

كه به راحتي مي تواني در آخرت از آن بهره برداري نمايي. كتاب خدا)قرآن( را مطالعه كن كه چگونه ترا به سير در 

انفس)خودشناسي( و آفاق)جهان شناختي( ترغيب مي نمايد و سعي كن با علوم واقعي به اصل همه راههاي اخالقي 

 شايسته و فضائل انساني برسي.
  حرف حرف   ـــن ـــن پيرامـــپيرامـــ  ي گردد همهي گردد همهــهمهم    نحو با صــــرف         نحو با صــــرف         لغت با اشتقاق ولغت با اشتقاق و  

  كردكرد  نازنيننازنين    ررــــــــــرزه صرف عمرزه صرف عمــبه هبه ه        كرد       كرد       در اين در اين آنكو جمله عمر خودآنكو جمله عمر خودهرهر  

  پوست  نشكستپوست  نشكستهر كو هر كو   ز ز ــــــمغمغد د ــنيابنياب  دردست          دردست            زجوزش قشر خشک افتادزجوزش قشر خشک افتاد  

  نغزنغز    ديندين    علمعلمآمد آمد اهر اهر ظظـم  ـم  ز علـــــز علـــــ    مغز        مغز        هرهر  بلي بي پوست ناپخته استبلي بي پوست ناپخته است  

  دين كوشدين كوش  ـمـمعلـعلـدر در به جان و دل برو به جان و دل برو               بنيوش    بنيوش      ـدـدبرادر پنــــبرادر پنــــ  جان جان ن ن ز مز م  

  يافت   يافت   تري تري ــــــــمهمه  از وياز وياگر كهتر بود ، اگر كهتر بود ،     يافت        يافت          م سروري م سروري كه عالِم در دوعالََكه عالِم در دوعالََ  

  د د باشباشـــم  قال ـــم  قال لــــــلــــــــــعع  زز  بسي بهتر بسي بهتر         د        د        باشباش  ـوالـوالاز سر احــــاز سر احــــ  گر گر عمل عمل   
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  كار دل آيد كار دل آيد     انانــــــككد           نه چون علم است د           نه چون علم است آيآيل ل ــــــو گو گكاري كه از آب كاري كه از آب ولي ولي   

  ستستـرقـرقكه اين را غرب گيري وآن چوشكه اين را غرب گيري وآن چوش    ست        ست        جسم وجان بنگرچه فرقجسم وجان بنگرچه فرقميان ميان   

  حالحالبا با   ـوم  قالـوم  قالبت   با  علـــــبت   با  علـــــبه نسبه نس    ال          ال          ــــــدان احوال اعمدان احوال اعماز اينجا  باز از اينجا  باز   

  ناناــــــــمعمع      دارد  اما  نيستدارد  اما  نيست  كه  صورتكه  صورت  دنيا         دنيا         ل ل ميميم است  آنكه دارد م است  آنكه دارد نه علـنه علـ  

  از خود دور اندازاز خود دور انداز  مَلَـــک خواهي سگمَلَـــک خواهي سگ  آز          آز          با  با      م م ــــــعلعلع هرگز ع هرگز جمجم  نگردد نگردد   

  استاست    گ سرشتهگ سرشتهــــسس  نباشد در دلي كونباشد در دلي كو  است          است            شتهشتهالق فرالق فرــــز اخز اخ  علوم دينعلوم دين  

  استاست  چنينچنينته ته ــــــــــــالبالب  نكو  بشنو كه نكو  بشنو كه       است         است         حديث  مصطفي  آخر همين حديث  مصطفي  آخر همين 

  رورترورتــــــــــــــــوي  ضوي  ض  فرشته نايد اندرفرشته نايد اندر      چون هست صورت        چون هست صورت        اي اي درون خانه درون خانه   

  منزلمنزل  ــک پيش توــک پيش توكه تا  سازد ملــــكه تا  سازد ملــــ                    ـته ي  دل  ـته ي  دل  ــتختخ  برو   بزداي رويبرو   بزداي روي  

  راثتراثتــــــــــــــححز   بهر آخرت  مي كن ز   بهر آخرت  مي كن     ت          ت          ــــــعلم وراثعلم وراثاز او تحصيل كن  از او تحصيل كن    

  اخالقاخالق  له له ــل جمــــل جمــــــاصاص    بهبهنفس  و آفاق           مُزيّن شو نفس  و آفاق           مُزيّن شو وان از وان از كتاب حق بخكتاب حق بخ  

  

  اركان و اعتدال اخالقاركان و اعتدال اخالق                                                                                                                                          
  اصول و ارکان اخالق بر جهار محور استاصول و ارکان اخالق بر جهار محور است    

ت،شجاعت. آن حکيمي راست اصول اخالق نيك و فضائل انساني درچهار محور است عدالت، حکمت،عف         

گفتار و درست كردار است كه به اين چهار صفت عالي اخالقي آراسته باشد. كسي كه جان و دل او از حکمت و 

دانش استداللي و محکم آگاه شده است نه حيله گري و عوامفريبي خواهد نمود و نه در جهل و ابلهي فرو خواهد 

ترل شهوت و هواي نفس خود خواهد پرداخت و آن را پنهان و پوشيده رفت. چنين شخصي با عفت و پاكدامني به كن

خواهد داشت در اين حالت بدي و پليدي مانند موجودي كه خاموش و   بي اثر است و حركتي از خود بروز نمي دهد 

و از او دور مي گردد. پس اگر شجاع و پاک و صافي از پستي و بزرگ طلبي باشد ذات وجود او از ترس و جسارت 

بي باكي  مبرّا و پاک مي شود. وقتي ذات و باطن آدمي بطور عميق شعار عدالت را در خود وارد سازد وبدان آراسته 

اخالق و حکمت هاي دروني او متعادل و در اين حالت گردد به ستم و تعدي به حقوق ديگران آلوده نمي شود و 

 نيکو خواهد شد.
               نه روی استدر مدار اعتدال و مياصراط مستقيم اخالق 

همه ي اساس و محور اخالق نيکو در اعتدال و ميانه روي است يعني شرايطي كه انسان از افراط و تندروي و يا       

تفريط و كندروي در بکار گيري از خصلت هاي دروني كرانه و فاصله داشته باشد. داشتن اخالق ميانه و معتدل مانند 

دو طرف آن آتش بزرگ و عميق جهنم واقع شده است. آن صراط مستقيم اخالق كه بايد صراط مستقيم است كه از 

با دقت از آن عبور نمود به باريکي مو و تيزي لبه ي شمشير است كه بازگشتن و يا بودن در آن و يا با تأخير و تعلل از 

 آن گذشتن امکان پذير نيست. 
 ارکان چهارگانه اخالق با هفت صفت زشت روبروست

عدالت يك مخالف و ضد بيشتر ندارد و آن ظلم و ستم است ، پس اگر اضدادي كه براي اركان چهارگانه ي     

-3شهوت،-1خمود و بي هوشي، -5ابلهي،-2حيله گري،-اخالق در نظر بگيريم در مجموع هفت ضد خواهد شد ]ا

نفس و خصلت هاي دروني مي ظلم[ كه دوري از آنهاآدمي را در اعتدال و ميانه روي -0جسارت، -7ترسويي ،
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رساند.هر يك ازاين خصلت هاي زشت يك عددي را تشکيل مي دهند كه در درون آن سرّي نهفته است بهمين 

لحاظ و با توجه به عدد هفت ، درهاي دوزخ هم هفت در مي باشند. بهمين خاطر است كه دوزخ از ظلم و ستم 

آماده است تا افرادي عادل و دادگر را در خود جاي دهد.  مردمان مهياي پذيراي آنان مي گردد و بر عکس بهشت

جزا و پاداش دادگري نور و رحمت الهي است و سزاي ظلم و ستمکاري لعن)دوري از رحمت حق( و ظلمت)تاريکي 

جهل و ناداني( خواهد بود. نيکويي و درستکاري موقعي از آدمي سر مي زند كه اين خصلت هاي چهارگانه با رعايت 

 ال باشند و بهمين منظور عدالت باالترين كمال)اقصي الکمال( است.در اعتد
 یكي مي شوند پيوند مي خورند و در نفس اخالق چهار اصل ،در اعتدال نفس 

در عدالت و اعتدال نفس است كه اين اركان چهارگانه اخالق در انسان يکي مي شوند و او با شخصيت واحد و       

و كردار نيکو و توان تشخيص و تمييز خوب از بد نائل خواهد آمد. وقتي انسان به اين  رشد يابنده خود به عمل صالح

مرحله از اعتدال و يکي شدن در نفس رسيد مانند ذات خداوندي آنهم در ذات خود بسيط و داراي شخصيت واحد و 

ن اركان اخالق در باطن رخ مي مستقل مي گردد و بين اصول اخالق نيکو پيوند برقرار مي سازد.البته اين پيوندي كه بي

نمايد از نوع تركيب اجزا نيست چون روح از تأثير چند گانگي پذيرش ابعاد مادي پاک و مبرا ست.اين تركيب كه 

يه پيوند آب با خاک مي باشد كه به گِل تبديل مي شود و در اين شرايط از جانب بيك حالت خاصي در نفس است ش

ي كه رشد يابنده و متعالي است( در وجود او پديدار مي گردد و استحکام حق يك روح اضافي) و شخصيت جديد

در نفس آدمي راست و متعادل گرديدند و [ مي يابند.و چون اين چهار اركان ]عدالت، حکمت، عفت، شجاعت

عاعي از يکپارچه شدند فروغ و تابشي از عالم جان و حيات الهي بر او مي تابد. در زمان اعتدال نفس و قواي دروني ش

جان )روح( به سوي تن آدمي مي تابد و او را به حيات و حركت وامي دارد و اين ارتباط جان و تن مانند ارتباط 

 است كه در اين تمثيل بيان مي شودخورشيد با زمين 
  شجاعتشجاعت،،مت وعفتمت وعفتــ،حك،حكاز وياز وي  پسپسعدالت        عدالت        ـق نيک آمد ـق نيک آمد اصول خُلــــاصول خُلــــ  

  چارچارردد بدين ردد بدين ـــــف  گـف  گكسي كو متصكسي كو متصفتار است و كردار        فتار است و كردار        حكيمي راست گحكيمي راست گ  

  ههــــــــابلابل  بُز  باشد او  نه نيزبُز  باشد او  نه نيزررــــــــگگنه نه   ه       ه       آگآگان و دل ان و دل به حكمت باشدش جبه حكمت باشدش ج  

  شده دورشده دور  شَرَه  همچون خمود از ويشَرَه  همچون خمود از وي  مستور        مستور          ،شهوت خود كرده،شهوت خود كردهبه عفتبه عفت  

  و تهوّرو تهوّر    ـنـنــــتكــبر         مبرّا   ذاتش از  جُبـــتكــبر         مبرّا   ذاتش از  جُبـــ  از ذُلّ و از ذُلّ و   شجاع   و صافيشجاع   و صافي  

  شدشدـش نكوـش نكواو شـــد          ندارد  ظلم  از آن  خلقـاو شـــد          ندارد  ظلم  از آن  خلقـ  شعار  ذاتشعار  ذاتچون چون   عدالتعدالت  

  كرانه استكرانه استش ش كه از افراط و تفريطـكه از افراط و تفريطـ  ـانه است        ـانه است        ميمي  دردر  همه اخالق  نيكوهمه اخالق  نيكو  

  استاست  ــمــمجحيجحي  ررــــز هر دو جانبش قعز هر دو جانبش قع  است        است          راط مستقيمراط مستقيمــــصصميانه چون ميانه چون   

  ررددبودن بر او بودن بر او   ن  ون  وگشتگشته روي ه روي ــــــــننو شمشير         و شمشير           ،موي،مويبه باريكي و تيزيبه باريكي و تيزي  

  ز اعدادز اعداد  داددادــــاين اضاين اضهمي هفت آمد همي هفت آمد       اضداد       اضداد       ن يكي  دارد  ز ن يكي  دارد  ز عدالت چوعدالت چو  

  ت استت استــهفهفاز آن درهاي دوزخ  نيز از آن درهاي دوزخ  نيز         سرّي نهفت است      سرّي نهفت است      زير هر عدد زير هر عدد به به   

  جاجا  ــدل  راــدل  رابهشت آمد هميشه عـــبهشت آمد هميشه عـــ    ـيا        ـيا        چنان  كز  ظلم شد دوزخ مهـچنان  كز  ظلم شد دوزخ مهـ  

  آمدآمدمت مت وظلــــــوظلــــــ  لعنلعن  سزاي ظلم ،سزاي ظلم ،د          د          ممت آت آــــــنور و رحمنور و رحم  جزاي عدل،جزاي عدل،  

  استاستال ال را   اقصي الكمرا   اقصي الكمعدالت  مرد عدالت  مرد   تدال است         تدال است         ظهور   نيكويي در اعـظهور   نيكويي در اعـ  

  ييزييزــتمتمو و   علعلــــــــــففز اجزا  دور گردد ز اجزا  دور گردد             چيز    چيز      ککــييمركب چون شود مانند مركب چون شود مانند   

  رددرددــــــــــــــگگآن  پيوندآن  پيوندو و   ميان  اين ميان  اين     ردد         ردد         ــــــــــــگگ  بسيط الذات را مانندبسيط الذات را مانند  
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  مبراستمبراست  كه روح  از وصف جسمـيتكه روح  از وصف جسمـيت  تركيب اجز است         تركيب اجز است         نه پيوندي كه ازنه پيوندي كه از  

  اضافياضافيــق بدو روح ــق بدو روح ه صافي          رسد از حــــــه صافي          رسد از حــــــگِل  شود  يكبارگِل  شود  يكبارچو آب و چو آب و 

  جانجان    ـمـمدر او  گيرد فروغ عالــــــدر او  گيرد فروغ عالــــــ          ان     ان     ــــــاركارك  ت  اجزاي ت  اجزاي تسويتسوي  چو يابدچو يابد

  ثيلثيلــــتمتمخورشيد و زمين  آمد به خورشيد و زمين  آمد به   چوچوقت  تعديل         قت  تعديل         سوي تن وسوي تن وشعاع  جان شعاع  جان 

  

  نكاح معنوينكاح معنوي                                                                                                                                                                  
  خورشيد بدون افراط و تفریط در حد اعتدال طبيعت را گرم مي کند خورشيد بدون افراط و تفریط در حد اعتدال طبيعت را گرم مي کند   

گرمي مي ن روشنايي وك( چهارم جاي دارد ولي شعاع پرتوهاي آن به زميچرخ )فلچه خورشيددراگر      

نين كواكب مزاج چهارگانه نيست همچي شناخته شده زمين داراي طبيعت و دهد.خورشيد مانند عناصر و پديده ها

 سرديگرمي يا بلکه اين عناصرهستندكهنيستند. [خشك،ترگرم،سرد،هاي ]طبيعت داراي )ستارگان(

رد ديده مي شوند.تابش خورشيد به گياهان و گيرند و به رنگ هاي سپيد،سرخ،سبز،صورتي و ز خودراازخورشيدمي

حيوانات و جامدات داراي ماليمت و انداره ي خاصي است مانند حُکمي كه پادشاه عادل صادر و اجرا نمايد. نه 

چندان تيز و مؤثر است كه داخل جسم نفوذ كند و آن را بسوزاند و يا متالشي سازد و يا نه به آن شکلي است كه 

 ت برسد و آنان را تحت تأثير مثبت خود قرار دهد و متحول سازد.نتواند به موجودا
 در تعادل و سالمت باشندانسان موقعي عشق به حق مي یابد که مزاج چهارگانه در نفس او 

وقتي اين اركان چهارگانه مزاجي موافق هم شوند انسان در تعادل و سالمت خواهد بود در اين حالت نفس انسان به      

رسد و عشق به حق مي يابد. اين دانايي و عشق كه زاده ي تعديل نفس و قواي دروني است چون با دين و دانايي مي 

آئين آسماني همراه شد و همسر معنوي او گرديد نفس كلي جهان)حياتي كه كل هستي را در بر گرفته است(  را به 

ه هاي بيروني و عشق آدمي ، فصاحت)رواني و كابين و مهريه اين پيوند قرار داد. از اين جهان اطراف و تأثير پديد

نيکويي كالم( ، علوم گوناگون، سخنوري، اخالق و مالحت)زيبايي و خوب رويي( پديدار گشت كه نوعي ظهور و 

 رشد استعداد دروني است.
 حسن و زیبایي از عالم غيب بطور ناگهاني به دنيای ما سرازیر شد

ان بي مثالي)عالم غيب( مانند رندي كه به هيچگونه اصول و آئيني پايبند نبود اين مالحت)و حسن و زيبايي( از جه      

بطور ناگهاني خارج شد و به سوي اين دنيا سرازير گرديد. وقتي در محدوده و منطقه ي نيکويي كه موجودات در آن 

كلي در جهان رخ حضور داشتند مالحت و زيبايي پرچم استقرار خود را بر زمين زد و ماندگار شد يك دگرگوني 

نمود و روال قبلي آن را بر هم زد. گاهي اين مالحت و زيبايي سوار بر رخش )اسب سفيد و زيبا( ظاهر مي گردد و 

گاهي هم به شکل نطق و سخن در مي آيد كه مانند شمشير تند و تيز آبدار و برنده است و تأثير گذاري شگرفي از 

اين حسن و زيبايي در چهره ي زيباي شخصي مشاهده گردد آن را خود در جوامع بشري باقي مي گذارد. وقتي 

ناميده مي شود. همه هنرمندان و مردان بزرگ معنويت  سخن آشکار شود فصاحتمي گويند وچون در لفظ و مالحت

 چيزي از خود ندارند و هر چه دارند از اوست.تا شاه و درويش در تحت امر او ،از اولياي خدا و پيامبران 
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 که از آثار حسن و زیبایي است مختص حضرت حق است دلربایي

ريشه ي اين حسن و زيبايي زيبارويان از چيست؟ البته با توجه به اينکه فقط زيبايي مطرح حال بگوئيد كه اصل و     

و باعث كه از آثار حسن و زيبايي است [ نيست بلکه آثاري هم در پي دارد ، اين زيبايي چيست؟اصوالً ] دلربايي

مي گردد جز از حق از موجودات ديگري امکان ظهور ندارد چون كسي نمي تواند در كار و كشش موجودات  جذب

عشق و جذب موجودات شريك وهمکارحضرت حق باشد.كجا شهوت و تمايالت نفساني انسان مي تواند در نقش 

عشق خود را در لباس  قيقتدلربايي خداوندي ، ديگران را جذب خود نمايد؟ البته گاهي هم اتفاق مي افتد كه ح

كسي كه بطور مؤثر حق را شناخته و به آثار مفيد آن پي برده است هيچگاه پا را قراتر از حد باطل نشان مي دهد.

خويش نمي گذارد.وقتي خداوند خود را در دين پيامبران مي شناساند حق غير از آن نمي تواند باشد و هر گاه باطل 

 يك عمل و تحرک شيطاني است. به لباس حق خود را ظاهر سازد
  استاست  اي زميناي زمينبخشــــبخشــــشعاعش نورشعاعش نور    است       است         به چرخ چارمينبه چرخ چارمين  خورخوراگرچه اگرچه   

  نيستنيستترترخشک وخشک وسرد وسرد وگرم وگرم وكواكب كواكب       يست      يست      نن  خورخورهاي عنصرنزدهاي عنصرنزد  طبيعتطبيعت  

  استاست  آل و زردآل و زردسپيد و سرخ و سبـز وسپيد و سرخ و سبـز و      سرداست      سرداست      عناصرجمله ازوي گرم وعناصرجمله ازوي گرم و  

  داخلداخل  ه نه خارج  توان گفتــن و نهه نه خارج  توان گفتــن و نهكك    شاه عادل      شاه عادل      بود حكمش روان چون بود حكمش روان چون   

  اشقاشقــــعع  گشت گشت   نفس دانا نفس دانا   ز حُسنشز حُسنش      ق      ق      ــــــاركان موافاركان مواف  شدشدتعديل تعديل چو از چو از   

  كابينكابينــان را نفس كلي داد ــان را نفس كلي داد جهـــــجهـــــ      در دين      در دين        ـادـادنكاح معنوي  افتـــــنكاح معنوي  افتـــــ  

  الحتالحتــمم  و و   علوم و  نطق و  اخالق علوم و  نطق و  اخالق     احت       احت       مي پديد  آمد  فصمي پديد  آمد  فص  از ايشان از ايشان   

  الياليــــال ابال ابـد ـد ــو رنـــــــو رنـــــدر آمد همچدر آمد همچ              لي  لي  مثامثابي بي ــان ــان ازجهـــــازجهـــــمالحت مالحت   

  زدزد  بهمبهمـم  را ـم  را همه  اسبـاب  عالـــــهمه  اسبـاب  عالـــــ    زد        زد          ـمـمعَلَــعَلَــ    نيكويينيكوييبه شهرستان به شهرستان   

  است است دار دار ـــــق آبــق آبـگهي با تيغ نطــــگهي با تيغ نطــــ  سن اوشهسواراست         سن اوشهسواراست         گهي بررَخْش ُگهي بررَخْش ُ  

  احتاحتــــگويندش فصگويندش فصاست است   چو در لفظ چو در لفظ   ت       ت       ست خوانندش مالحست خوانندش مالحچودرشخصچودرشخص  

  مسخّرمسخّر    م اوم اوــــــــــــحكحكهمه  در تحت همه  در تحت       مبر      مبر      ــــپيپي    درويش ودرويش و  وليّ  و شاه و وليّ  و شاه و   

  چيست؟  چيست؟  آن آن گوي گوي نه آن حُسنست تنهانه آن حُسنست تنها      ست؟      ست؟      روي نيكوان چيروي نيكوان چيدرون حُسن درون حُسن   

  داييداييــــدر خدر خكه شركت نيست كس را كه شركت نيست كس را             ربايي    ربايي    ــــــدلدل    مي نيايدمي نيايد  جز  از حق جز  از حق 

  مي نمايدمي نمايدـگه ز  باطل ـگه ز  باطل كه حق گهــــكه حق گهــــ  ايد؟         ايد؟         ربربردم ردم ــــــــدل مدل م  كجا شهوتكجا شهوت  
  پايپايـه ـه ــجا ي         ز حد خويشتن  بيرون منــــجا ي         ز حد خويشتن  بيرون منــــه ه ــــهمهم  حق شناس اندرحق شناس اندرمؤثر مؤثر 

  طانطانــشيشيـل آمد كار ـل آمد كار حق  اندر  باطـــحق  اندر  باطـــ    دان       دان       حق حق حق اندركسوت حق، دين حق اندركسوت حق، دين 

  

    جزء و كُلجزء و كُل                                                                                                                                                                              
 (آن  چه جزوی است که ازکُل بيشتر است؟21

 ( چگونه مي توان به آن جزو)جزء( دسترسي یافت؟20

 سؤال يازدهم 

آن چه جزئي است كه مقدار آن از كُل بيشتر و بزرگ تر است؟ حال اگر بخواهيم آن را بدست آوريم بايد چه كاري را انجام         

 بدهيم؟

 كل فزون است          طريق جُسـتن آن جزو چون است  كل فزون است          طريق جُسـتن آن جزو چون است  چه جزو است آنکه او ازچه جزو است آنکه او از                                                            
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 جواب يازدهم

 وجود آن جزئي است که از کُل بيشتر است

گر چه موجودات با هم يك كُل را است .در جواب بايد بگويم آن جزئي كه از كُل بيشتر است آن وجود        

كه همه در آن فراهم آمده اند ولي موقعيت و خواص اين جزء)وجود( بر عکس آن كل است.  تشکيل مي دهند

كثرت و گوناگوني اجزاء در بيرون آن مي باشند در حاليکه وحدت جنبه ي دروني دارد و در باطن و درون آن 

كُل براي  موجود نهفته است.اصوالً شمول و كليت موجودات از كثرت و فراواني شکل گرفته است و ظهور

موجودات ناشي از اجزاء و عناصري است كه در مجموع آن را تشکيل مي داده اند ولي همين كل از ديدگاه دروني و 

وحدت يك جزء بيش نيست كه در حال سير مي باشد )شبيه يك عدد، كه يکي است ولي به شکل اعداد گوناگون 

 .ظاهر مي گردد( 
 است از جزء کمتر استه و توسعه یافتچون کل از جزء گرفته شده 

يك مفهوم عارضي و يك حالت ظاهري بر حقيقت است. در ظاهر  وجود ندارد ولي همين كُل در حقيقت كُل      

از اجزاي بسيار و فراواني بچشم مي آيند ولي در حقيقت از جزء خود از نظر مقدار كمتر است. مگر غير از  اين كُل

و فراواني رسيده است  بود و از يك جزء كوچك پديد آمد ، حال كه به كليّتاين بود كه هستي قبالً به اين شکل ن

كه درعين اينکه زياد است . اين هستي آن جزء را كوچك مي پندارد؟  كُل بودن جهان يعني كثيرواحد بودن است

يقي  آن بوجود نمي آيد. عَرَض و غير حق -تا يك جزئي نباشد و كثرت نيابد-يکي بيش نيست و اين زياد بودن 

 هستيي است كه از اجزاي بهم فراهم آمده تشکيل يافته باشد كه همه با هم به نوعي ارتباط و احتياج دارند و چون كُل

به شکل اجتماع ظاهر مي گردد وابسته به غير بوده و به شکل عَرَض )غير حقيقي( مي باشد و سعي و تالش مي كند تا 

 خود را به عدم و نيستي برساند.
 ك کل متغير است که در هر لحظه در حال نابودی و ایجاد است!!جهان ی 

كُل جهان هستي به قدري به اجزاي خود وابستگي و تکيه دارد كه چنانچه جزئي از اين كل با عظمت و گسترده      

عه ي دايره آن خارج شود از موجوديت خود خالي مي گردد و به ديار نيستي مي رود.جهان در مجمو از نابود گردد و

خود يك كل است كه ثابت و ساكن نيست بلکه در تغيير و تحول است و آن تحول به اين شکل است كه در هر 

لحظه يا در يك فاصله ي باز و بسته نمودن چشم نابود مي گردد بطوريکه انگار در هيچ زماني نبوده است!همين جهان 

مي گردد و زمين و آسمان پديدار مي شود. در هر لحظه  پس از نابودي، لحظه اي دوباره درهمان شرايط پيدا و آشکار

اين جهان كهنه و پير، جوان و تازه مي شود و در هر زمان مانند قيامت، همه ي موجودات در آن جمع شده)حشر( و 

، در اين جهان هيچ چيز به اندازه دو ساعت)و يا در دو زمان( ثابت و پايدار نيست  .پراكنده و متفرق مي گردند)نشر(

 درست در همان لحظه اي كه  جهان مي ميرد دوباره به شکل تازه و جديدي متولد مي گردد.
  تغييرات و تحوالت این جهان با حوادث قيامت یكي نيست

( است چون اين دنيا روز عمل و طامة الكبريالبته خيال نکنيد كه اين مردن و زنده شدن شبيه حادثه بزرگ قيامت)       

آزادي آدمي است و جهان آخرت روز حسابرسي  و جزادادن به آن اعمال است.  بين اين تحوالت كلي بروز اختيار و 
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جهان با حوادث استثنايي قيامت تفاوت اساسي وجود دارد ، زنهار مراقب باش كه به ناداني و جهل نيفتي و خود را 

از روي دقت به تحوالت جزئي يا كلي جهان  حال بيا و نظري گرفتار اوهام و تصورات ننمايي و اين دو را يکي نداني!

 بينداز تا ببيني كه چگونه در اين گذشت ماه ، روز و ساعت چه دگرگوني هايي اتفاق مي افتد كه شگفت انگيز است.
  كه موجود است كل، وين باژگون استكه موجود است كل، وين باژگون است      زون است     زون است     كل فكل ف  وجودآن جزو دان كزوجودآن جزو دان كز    

  درونيدرونيدت ندارد  جزدت ندارد  جزكه از وحــــــــكه از وحــــــــ            ي    ي    ــــــــــــــــبرونبرونكثرت كثرت را را   بود موجود بود موجود     

  سايرسايردت  جزو است دت  جزو است كه او در وحـــــكه او در وحـــــ      اهر      اهر      ــــــــــظظ  كثرت گشت كثرت گشت   زز  وجود كلوجود كل  

  حقيقتحقيقتبربرشد شد   ـيـيكه اوچون عارضــــكه اوچون عارضــــ      يقت      يقت      ــــــــــــدر حقدر حقودي ودي ــندارد كل وجندارد كل وج    

  مقدارمقدارــتر به ــتر به بود   از جزو  خود كمــبود   از جزو  خود كمــ          ر هست بسيار     ر هست بسيار     ــــــظاهظاهچو كل از روي چو كل از روي   

  دستيدستي  ـرـركه هستي كرد اورا زيــــــكه هستي كرد اورا زيــــــ      هستي       هستي         آمد جزو آمد جزو ب ب ــــــــــــواجواج  نه آخرنه آخر  

  مي نمايدمي نمايد  رت رت ــثير از  روي كثـــــثير از  روي كثـــــكك        آيد      آيد      ـــد ـــد وجود كل ،كثير واحــــــــوجود كل ،كثير واحــــــــ  

  استاست  رَض سوي عدم بالذات ساعيرَض سوي عدم بالذات ساعيعََعََ    است       است         اجتماعياجتماعي  كانكان  هستييهستييعَرَض آن عَرَض آن   

  گرددگرددـكان نيست ـكان نيست كل اندردم ز امــــكل اندردم ز امــــ                  ردد ردد ــگگ  جزوي زكل ، كان نيستجزوي زكل ، كان نيستبه هربه هر  

  ننيْيْانَانَــــــــــــــــــاليبقي زماليبقي زم  عدم گردد وعدم گردد و                      رفة العينرفة العينــــططر ر ــههو درو درجهان كل است جهان كل است 

  انيانيــــــــــــو  آسمو  آسم  زمينزمين  لحظه لحظه به هر به هر               اني     اني     ــــــــــــــــــــا جها جهپيدپيددگر باره شود دگر باره شود   

  نشيراستنشيراست  شر وشر وــحح  ر اور اوددبه هر دم انــبه هر دم انــ        است       است       لحظه جوان اين كهنه پيرلحظه جوان اين كهنه پيربه هربه هر  

  مي ميرد،  بزايدمي ميرد،  بزايد  كهكه  ـه ـه در آن لحظـــدر آن لحظـــ            مي نپايد      مي نپايد        تتــــــــــساعساع  چيزي دوچيزي دودر او در او 

  دين استدين است  و آن يومو آن يومكه اين يوم عمل كه اين يوم عمل             اين است      اين است        نهنه    طامة الكبريطامة الكبريكن كن ــــو ليو لي

  رفتاررفتارــــــــــــرا  گرا  گ  ددخوخو  مكنمكن  ، ، به نادانيبه ناداني          ار       ار       ــــبسي فرق است زنهبسي فرق است زنهاز آن تا اين  از آن تا اين  

    الالــــــــــمه و سمه و س  وو  روز روز ساعت و ساعت و نگر درنگر در              ال      ال      ــــــــــاجماجم  وونظر بگشاي  در تفسير نظر بگشاي  در تفسير 

  

    جان جهانجان جهان                                                                                                                                                                                
  مي باشدمي باشد  جان جهانجان جهانانسان انسان   مانند تن انسان و مانند تن انسان و جهان جهان 

ل سريع در جهان را درک كني پس بدان كه تو بر اساس تأثير اين تحوالت داراي اگر مي خواهي كه معني تحو      

زندگاني و مرگي هستي.هر چيزي كه در اين جهان با تحوالت زياد وجود دارد خواه در جايي و در هر جهت و 

ن تشابه، جهان مکاني كه باشد مانند آن در تن و جان تو پيدا است و نظير آن را مي توان در تو سراغ گرفت. در اي

 تو جان جهان هستي!(يعني مانند تو يك شخص معيني است كه نسبت تو با آن ، مانند جان است با تن)
  انيانيــــــــــــزندگزندگ    ووترا  هم هست مرگ  ترا  هم هست مرگ  بداني         بداني         ــي كه اين معني ــي كه اين معني اگر خواهــاگر خواهــ  

  پيداست  پيداست    ـان توـان تومثالش در تن و جـــــمثالش در تن و جـــــ    باالست       باالست           ان از زير وان از زير وــز هر چه در جهز هر چه در جه

  تنتنرا  را  ــــــــــتتاو را گشته اي جان ، اواو را گشته اي جان ، او  معين        تومعين        تو  يک شخصيک شخصجهان چون توست جهان چون توست 

  

  مرگ اختياريمرگ اختياري                                                                                                                                                                            
  هيچ موجوی غير از انسان دارای مرگ اختياری نيستهيچ موجوی غير از انسان دارای مرگ اختياری نيست

گ ذاتي است كه در هر لحظه او را در بر مي گيرد.مرگ دوم مرگي است گ ذاتي است كه در هر لحظه او را در بر مي گيرد.مرگ دوم مرگي است يکي مريکي مر  انسان سه گونه مرگ دارد :انسان سه گونه مرگ دارد :                  

كه به اختيار انسان نهاده اند و مرگ سوم هم يك حالت اضطراري است كه چاره اي از پذيرش آن ندارد كه سرانجام كه به اختيار انسان نهاده اند و مرگ سوم هم يك حالت اضطراري است كه چاره اي از پذيرش آن ندارد كه سرانجام 

مقابل سه نوع مقابل سه نوع بطور طبيعي  روزي به آن خواهد رسيد.از آنجائيکه براي هر مرگي زندگي و حياتي وجود دارد و لذا در بطور طبيعي  روزي به آن خواهد رسيد.از آنجائيکه براي هر مرگي زندگي و حياتي وجود دارد و لذا در 
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در ميان سه مرگي كه گفتيم در ميان سه مرگي كه گفتيم   در سه مرحله براي او پيش مي آيددر سه مرحله براي او پيش مي آيد  مرگي كه براي آدمي متصور است سه نوع حيات هممرگي كه براي آدمي متصور است سه نوع حيات هم

اين جهان داراي مرگ اختياري نيست و در ميان موجودات عالم تنها انسان است كه مي تواند مرگي هم براي خود اين جهان داراي مرگ اختياري نيست و در ميان موجودات عالم تنها انسان است كه مي تواند مرگي هم براي خود 

با اينکه جهان نمي تواند مرگي را براي خود اختيار نمايد مع با اينکه جهان نمي تواند مرگي را براي خود اختيار نمايد مع ..  .(.(اختيار نمايد)شهادت در راه خدا ، خودكشي ، ....اختيار نمايد)شهادت در راه خدا ، خودكشي ، ....

الوصف در هر لحظه در حال تغيير و تحول است و به چهره هاي ديگري تبديل مي شود ولي در هر تحول به شکل الوصف در هر لحظه در حال تغيير و تحول است و به چهره هاي ديگري تبديل مي شود ولي در هر تحول به شکل 

    اول بر مي گردد.اول بر مي گردد.
  سه گونه نوع انسان  را ممـات  است         يكي هرلحظه، وآن برحسب ذات استسه گونه نوع انسان  را ممـات  است         يكي هرلحظه، وآن برحسب ذات است  

  ان ممــات اختياري  است          سوم ، مردن مر اورا اضطــراري استان ممــات اختياري  است          سوم ، مردن مر اورا اضطــراري استدو ديگر زدو ديگر ز  

  چو مرگ و زندگي باشد  مقــــــابل          سه نوع  آيد حياتش در سه  منــــزلچو مرگ و زندگي باشد  مقــــــابل          سه نوع  آيد حياتش در سه  منــــزل

  جهان را نيست  مرگ اخـــــتياري          كه آن را  از همه  عالــــــم تو داريجهان را نيست  مرگ اخـــــتياري          كه آن را  از همه  عالــــــم تو داري  

  در آخرهم  شـــــــــــود مانند  اولدر آخرهم  شـــــــــــود مانند  اول              ولي هر  لحظه  مي گـــــردد مُبدَّل  ولي هر  لحظه  مي گـــــردد مُبدَّل    

  

  مانند دو عالممانند دو عالم                                                                                                            
  لرزش و اضطراب انسان در لحظات مرگ شبيه تحوالتي است که جهان در آستانه قيامت دارد

ميان اتفاق مي افتد همان حالت براي انسان در حال هر آن چيزي كه از سختي و اضطراب در حشر قيامت براي آد       

جان دادن و جدايي روح از تن آشکار مي گردد. تن مانند زمين و سر مانند آسمان و حواس پنچگانه مانند ستارگان 

آسمان مي باشند و خورشيد هم جان تو است. اين استخوان هاي آدمي مانند كوه استوار و محکم و موي او مانند 

رستني ها و اطراف بدنش شبيه درختکاري در بيابان هاست. وقتي مرگ فرا رسد ، وجود تو از آثار ندامت و  نباتات و

پشيماني كارهايي كه انجام داده اي چون زمين در آستانه ي قيامت مي لرزد و وحشت همه ي اندام تو را در بر مي 

دد و جان و روح او رو به تيرگي و عذاب مي گزارد گيرد. در آن زمان فکر و انديشه ي انسان پريشان و آشفته مي گر

مي گردند.از ترس و لرز ناشي از مرگ، از همه ي شده و مانند ستارگان بي فروغ  و حواس آدمي ضعيف و ناتوان

سوراخ هاي ريز بدن انسان  دريايي از عرق بدن جاري مي شود و تو در آن حالت بي سر و پا شده و بدون اينکه 

 خود نسان دهي در آن غرق مي شوي.)عرق شرم و ترس تو را فرا مي گيرد( عکس العملي از

استخوان هاي محکم تو، بقدري سست و بي جان مي شود  ي جان كندناي انسان بيچاره و ناتوان! در آن لحظه       

و اضطرابي كه كه انگار كوه هاي در آستانه ي قيامت است كه ريز ريز شده و شبيه پشم هاي رنگين شده اند.از ترس 

د و بهم برخورد مي كنند و تمام كساني كه به نحوي با چيز نبر انسان مستولي مي شود ساق هاي پاي او سخت مي لرز

جدا مي گردند.چون روح كه باعث حيات و حركت تو بود از از آنها ديگري پيوند دارند و جفت و همساز شده اند 

موار و مسطح خواهد شد و طوري با عناصر زمين مخلوط مي شود بدنت جدا شود زمين وجودت و عناصر مادي آن ه

كه اصالً بچشم نمي آيد انگار كه در آن گم شده است. جهان نيز بر همين منوال و روش در حال دگرگون است نظير 

 آن دگرگوني و تغييراتي كه در خود مي بيني! 
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 انسان آفرینش جدیدی خواهد یافت، پس از مرگ 

گاري مخصوص ذات حق مي باشد و بقيه ي موجودات در فنا و نابودي فرو خواهند رفت . براي درک بقا و ماند      

مراجعه نمائيد. همانگونه كه در قرآن مجيد از بقاي  آن به سبع المثاني) سوره ي حمد و يا هفت سوره ي بزرگ قرآن(

، كُلُّ مَنْ عليها فان ]منتهي مي گردندحق صحبت مي شود و مي فرمايد: سرانجام همه ي موجودات به فنا و نابودي 

از آفرينش جديد در آيه ي مباركه ي ديگر در باره ي انسان مي فرمايد : پس ازمرگ،انسان آفرينش /الرحمن[  27

و [ پس با اين بررسي /رعد3،  و اِن تَعْجب فَعَجَبَ قولُهُم ءَاِذا كُنّا تُراباً اِنّا لفي خلق جديد ]جديدي پيدا خواهد نمود

تجزيه و تحليل به اين نتيجه مي رسيم كه ايجاد و پيدايش نظام آفرينش و همچنين نيستي و فناي آن مانند خلق و 

آفريدن و بعث و برانگيخته شدن نفس وروح آدميان در آخرت است. اين تحوالت جهاني با آفرينش هاي متناوب و 

قت و آفرينش هاي جديدي را خواهد داشت كه پي در پي صورت مي گيرد كه همواره هر خلقت در داخل خود خل

                                                                                                   تازه و جوان است. ، در عين طوالني بودن سير و حركت
  ويداويداــــــــــــــــهه  مي گرددمي گرددز تو در نزع  ز تو در نزع        شر پيدا       شر پيدا       هر آنچه گردد اندر حــــــــهر آنچه گردد اندر حــــــــ

  ان استان استــججحواست انجم و خــورشيد حواست انجم و خــورشيد             است    است        تن تو، چون زمين، سر، آسمانتن تو، چون زمين، سر، آسمان  

  درخت استدرخت است  و اطرافتو اطرافت  نباتت مـــوينباتت مـــوي                ستستچوكوه است استخوانهايي كه سختچوكوه است استخوانهايي كه سخت  

  امتامتــــــــــــــقيقي    روزروز  بلرزد چون زمين بلرزد چون زمين               از ندامت    از ندامت    ـت مردن ـت مردن تنت در وقــــــتنت در وقــــــ  

  خيره گرددخيره گرددحـــواست  همچون انجم حـــواست  همچون انجم         ره گردد      ره گردد      ــــــــــــــتيتيدماغ آشفته و جان دماغ آشفته و جان   

  سر و پاسر و پارقه گشته  بي رقه گشته  بي تو در وي غـــتو در وي غـــ        ا       ا       ــــــهمچو دريهمچو درياز خوي از خوي مسامت گردد مسامت گردد   

  پشم رنگينپشم رنگينـخوان ها ـخوان ها ز سستي استـــز سستي استـــ      كين       كين       ــمسمس  شود از جان كَنَش  اي مردشود از جان كَنَش  اي مرد  

  اقاقــــططهمه جفتي شود  از جفت خود همه جفتي شود  از جفت خود     اق        اق        ــــــــــــساق با سساق با سبهم پيچيده گردد بهم پيچيده گردد   

  شدشدقاع  صفصف التري قاع  صفصف التري ت ت ــــزمينزمين                    شد شد   جداجدابكليت بكليت   ننــــو روح از تو روح از تــــــــچچ  

  ادمادمــــــــدمدم  مي بينيمي بيني  ويش ويش ــكه تو درخكه تو درخ                      ممــــــــــعالعال  الالــــبدين منوال باشد  حبدين منوال باشد  ح  

  استاستاني اني ــسبع المثسبع المث  بيانش جمله دربيانش جمله در        اني است       اني است       ــباقي جمله فباقي جمله فبقاحق راست،بقاحق راست،  

  كردكرد  انانــــعيعيهم هم   ق جديد ق جديد ــلفي خللفي خل        ان كرد       ان كرد       ــبيبي  مَنْ عليها فان مَنْ عليها فان كُلّ كُلّ چو چو   

  آدمآدم  ابنابنــث  نفس ــث  نفس ق و بَعــــق و بَعــــــچو خلچو خل          الَم      الَم      ــــــــــــــعع  دودو  بود  ايجاد و اِعالم بود  ايجاد و اِعالم   

  مديد استمديد است  اگر چه مـــــدت عمرش اگر چه مـــــدت عمرش         است       است       ـق جديد ـق جديد هميشه خلق در خلــهميشه خلق در خلــ  

  

  بقاي كُلبقاي كُل                                                                                                                                                                            
  استاست  يا با تحوالت و فنا روبروست و جهان آخرت با بقا و ثباتيا با تحوالت و فنا روبروست و جهان آخرت با بقا و ثباتدندن

همواره فيض)باران بخشايش بي انتها( وفضل)عطاي بدون چشمداشت( خداي متعال از مرتبه ي شأن و مقام خلق و        

يي آفرينش و امرو فرمان او به هستي مي تابد و يك لحظه از آن غافل نيست و در اين عنايت حق گسستگي و جدا

ايجاد نمي شود. و به وجود اين فضل و فيض الهي است كه جهان آفرينش ايجاد گرديد و درطي تطورات خود به 

سوي كمال)در حال شدن( مي باشند . بهر حال عنايت خداوندي است كه اين تبديل و تغيير در نظام خلقت را صورت 

ط در همين دنياست )قبل از فنا( در حاليکه بقا و مي دهد.اين تطورات و تحوالت عناصر و پديده هاي جهان خلقت فق

پايندگي كل هستي در سراي ديگر ]قيامت، دار عقبي[ امکان پذير خواهد بود. چون هر چيزي كه موجود است و به 

 مشاهده ي ما در مي آيد بالضرورت در دو عالم]دنيا و آخرت[ از نظر معني و صورت دو حالت دارد.
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 ی قوه واستعدادی است در آخرت به کمال خواهد رسيدهر چيزی که در دنيا دارا

در اين دنيا اولين قدم وصال و رسيدن به كمال ،عين فراق و جدايي است ) موجودات به كمال واقعي نمي رسند(        

ولي در آخرت هر چيزي كه براي خدا و در راه او باشد باقي و جاودانه خواهد بود. موقعي كه مظاهر و پديده هاي 

لقت در گردونه ي آفرينش قرار مي گيرند و خود را نشان مي دهند از همان ابتداء مقاصد و اهداف خلقت را بهمراه خ

دارند. بقا و پايداري كه فنا و نابودي در آن راه ندارد همراه و مالزم وجود است كه حركت و سير آن همان سکون و 

ن چيزي كه در اين دنيا بالقوه داراي استعداد و توانائي بي حركتي است )درعين سکون در حركت و شدن است( هر آ

 هايي است در عالم آخرت به فعليت و حركت در مي آيد و خود را به كمال مي رساند.
  ليليــــــــــــــتجتجبود  از  شأن خويش اندر بود  از  شأن خويش اندر   ق تعالي        ق تعالي        ــــحح  هميشه فيض و فضل هميشه فيض و فضل   

  تبديلتبديلـظه ـظه بود  هر لحــبود  هر لحــيل         و ز اين جانب  يل         و ز اين جانب  ــــــو تكمو تكماز آن جانب  بود ايجاد از آن جانب  بود ايجاد   

  عقبا عقبا رردادا  ـل  بود  درـل  بود  دربقاي كـــــــــــبقاي كـــــــــــ              شت اين طوردنيا  شت اين طوردنيا  و ليكن  چون   گذو ليكن  چون   گذ  

  صورتصورت  ووم  دارد از معني  م  دارد از معني  ت         دو عالـــــــت         دو عالـــــــروررورــبالضبالض    كه بينيكه بينيكه هر چيزي كه هر چيزي   

  است است   عند اهلل  باق عند اهلل  باق ز  ز  مر آن ديـــگر مر آن ديـــگر فراق است        فراق است          ننــــــــــــــعيعي  وصال اولينوصال اولين  

  آخرآخرعين عين   ـايدـايدــمــــــــمــــــــمي نمي نخود اول خود اول     ظاهر       ظاهر       ـق ـق ــــهر چون فتد بر وفــهر چون فتد بر وفــمظامظا  

  اكناكنــــــــــــسس  به جايي كو  بود ساير چوبه جايي كو  بود ساير چو      كن       كن       ــــــــــــــــو  ليو  لي  بقا اسم وجود آمدبقا اسم وجود آمد  

  يكباريكبار  ـم  بهـم  بهبه فعل آيد در  آن  عالــــبه فعل آيد در  آن  عالــــ  وه در اين دار        وه در اين دار        ــبالقبالقهر آنچ آن هست هر آنچ آن هست   

  

  فعل و نفسفعل و نفس                                                                                                                                                                                            
  صلت های دروني و کسب مهارت ها تأثير دارندصلت های دروني و کسب مهارت ها تأثير دارندو تجربه ها روی خو تجربه ها روی خکارها کارها 

از هر فعل و عملي كه انجام دهي نوعي قدرت و توانايي در تو ايجاد مي شود كه بر توانايي و تجربه ي فکري و         

ذشته ي تو اضافه مي كند. پس هر گاه در انجام آن كار به نفع و سودي و يا ضرر و زياني رسيدي تحت تأثير عملي گ

اين سود و زيان حالتي در نفس تو پديد مي آيد و سپس در تو ذخيره مي گردد.اين گونه حاالت كه ناشي از عملکرد 

مي گردد همانگونه كه ميوه ها از زمان خامي آدمي است به تدريج و بر حسب عادت به خوي و خصلت ثابت تبديل 

تا پختگي به طرف خوشبويي و طراوت و تازگي پيش مي روند. آن خصلت ها كه ريشه در تجربه هاي حاصل از كار 

و فعل آدمي دارند باعث مي گردند تا انسان بتواند صنعت و حرفه اي را به وجود آورد و همچنين از تجارت حاصل از 

 انديشه قبلي خود بيفزايد. اين پيشه ها بر
  قادرقادربه باري  چند  ، به باري  چند  ، آن    گردي   آن    گردي   بر بر   صادر       صادر       ز تو هر فعــــل كاوّل گشت ز تو هر فعــــل كاوّل گشت   

  مُدّخرمُدّخرزي  زي  ــــــــــــــــچيچيود درنفس تو ود درنفس تو شش  ر ضرّ       ر ضرّ       ــبه هر  باري اگر نفع است  اگبه هر  باري اگر نفع است  اگ  

  گردد گردد وي وي ــــــــــخوشبخوشبمدت  ميوه ها مدت  ميوه ها   بهبه    وي گردد      وي گردد      ــــــــخخبه عادت حال ها  با به عادت حال ها  با   

  انديشه ها راانديشه ها را  و ز آن  تركيب كـــــردو ز آن  تركيب كـــــرد  پيشه ها را       پيشه ها را         آن آموخــــت انسانآن آموخــــت انساناز از   

  

  م جانم جاندر عالدر عال                                                                                                                                                                                      
  هيچوقت تن که خاکي است با روح که غير مادی است اوج نمي گيردهيچوقت تن که خاکي است با روح که غير مادی است اوج نمي گيرد

ين تحليل تمام افعال و سخنان آدمي از بين نخواهد رفت و در نفس او ثبت و ضبط مي گردد و در با توجه به ا         

روز محشر كه مردمان براي حسابرسي بر پا مي ايستند اين كارها و حرف ها بر انسان آشکار مي گردد. و چون از 
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شده است يکبار آشکار و روشن گردد.  پيراهن تن جدا و عريان شوي به هر هنر يا عيبي كه آموخته اي و در تو ذخيره

تن و آن بخش از بُعد مادي وجود تو در همين دنيا مي ماند و بدون كدورت و هر گونه رنجش به خاک  مي پيوندد 

) ولذا ك وجود مجازي و غير حقيقي دارد چون تن آدمي مانند تصويري است كه در سطح آب افتاده است و ي

  .همراه او اوج نمي گيرد.( هيچگونه سنخيتي با روح ندارد و
 همه چيز در جهان دیگر آشكار مي گردد

در روز محشر تمام ضمائر و پنهاني هاي آدمي آشکار مي گردد ، حال براي درک بهتر آن آيه ي مباركه ي ] يوم        

ها آشکار گردد. بار /طارق[ مورد دقت و تفکر قرار گيرد كه مي فرمايد: در آن روز همه ي پنهاني 7تُبْلي السّرائر، 

ديگرتمام رفتار و گفتار تو بر اساس الگوهاي يك دنياي خاص كه از كيفيت آن فعالً اطالعي در دست نداريم تجسم 

مي يابند و به شکل اجسام و اشخاص قابل ملموس و محسوس مي گردند و به مشاهده در مي آيند. همانگونه كه از 

در طبيعت و قوانين زمين اجسام را در سه بعد ]طول، عرض،ارتفاع[ مي ديديم  استعداد و توانايي هاي عناصر چهارگانه

 در آن جهان بر وفق قوانين خاص خود اشياء و اجسام را خواهيم ديد. 
 یكرنگي استجهان جهان آخرت پایدار ، استوار و 

هاي مادي خالي است گاهي به  تمام ابعاد اخالق و انعکاسات رفتاري و كالمي تو در عالم جان و روح كه از جنبه     

شکل نور است كه مايه ي هدايت و بهشت مي شود و گاهي هم به شکل آتش در مي آيد و به طرف جهنم ،  تو را 

تعيّن و هويت معلوم و مستقلي نمي توان براي موجودات در نظر گرفت ، مي كشاند. در آن جهان خاص جان 

. بهمين لحاظ در آنجا بُعد و جهات مطرح نيست و باال و پائين بودن بي همانگونه كه در نظام اين جهاني وجود داشت 

معني است. در آن حيات جاودانگي كه استوار و پايدار است مرگ و نابودي و تغيير و دگرگوني براي تو نخواهد بود 

 و قالب و جان به يك رنگي و يك سنخي خواهند رسيد. 
 ستحيات جاودانگي در جهان دیگر امكان پذیر ا

تمام اعضاي بدن از جمله پا و سر و چشم  مانند دل داراي درک و احساس خواهند شد و وجود انسان از هر گونه       

انسان در آن حيات جاودانگي شايستگي آن را مي يابد تا نور حق بر  و ماديگرايي و آلودگي صاف و زالل مي گردد

 نعي خداوند را خواهد ديد! كه چقدر بلند مرتبه و عظيم است )او تجلي و آشکار شود در آن شرايط بدون هيچگونه ما

رويت خداوند به هر شکلي غير ممکن است ولي عظمت و شکوه حق تا حدودي قابل درک و احساس است چون، 

پس از تجلي نور حق بر انسان ، دو عالم براي او ناچيز جلوه خواهد كرد و  (التدركه االبصار و هو يدرک االبصار

نخواهد داشت و خدا مي داند كه از سر  مستي ها و شور و غوغايي كه بر اثر تأثير آن خواهي نمود تا چه مقدار  اهميتي

 خواهد بود!
  محشرمحشر  ـردد  اندر  روز ـردد  اندر  روز هويدا گـــــهويدا گـــــ    مُدّخر        مُدّخر          والوالهمه  افعال و اقـــــــهمه  افعال و اقـــــــ    

  روشنروشن  ه ه باربارــــــيكيك  شود  عيب و هنر شود  عيب و هنر         پيراهن تن       پيراهن تن       ردي از ردي از چو عريان گـــچو عريان گـــ  

  ورت ورت ــــــصصكه بنمايد از او چون آب ، كه بنمايد از او چون آب ،         بي كدورت     بي كدورت         كنكنــــو ليو لي  تنت باشد تنت باشد     

  تُبْلي السرايرتُبْلي السرايرآيه ي آيه ي   وانوانــــخخفرو فرو         مائر       مائر       ــــــــــــضضهمه پيدا  شود آنجا همه پيدا  شود آنجا   

  اشخاصاشخاص  اجسام واجسام وشود  اخـــالق تو شود  اخـــالق تو       خاص       خاص         ـمـمعالــعالــدگر  باره  به وفق دگر  باره  به وفق   

  پيدا پيدا   ــانه  گشتــانه  گشتمواليد سه گـــــــمواليد سه گـــــــ    ا        ا        اينجاينج  صر درصر درــــــــعنعن  چنان از قوت چنان از قوت   
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  نيران نيران ـي  انوار  گردد ، گاه ـي  انوار  گردد ، گاه گهـــــــگهـــــــ    م جان       م جان       ــــــدر عالدر عال  همه ي اخالق توهمه ي اخالق تو  

  پستي پستي ــر باال و ــر باال و ــــــــــــــــنظنظ  نماند در نماند در       هستي      هستي      ــع گردد ز ــع گردد ز مرتفـــــمرتفـــــتعيّن تعيّن   

  جانجاني در آيد قالب و ي در آيد قالب و رنگرنگبه يكــــــبه يكــــــ      حيوان       حيوان         ـت اندر دار ـت اندر دار نماند مرگــــنماند مرگــــ  

  گِلگِل  ظلمت صورتظلمت صورتـافي ز ـافي ز شود  صـــشود  صـــ      دل       دل       بود پاي و سر وچشم تو چون بود پاي و سر وچشم تو چون   

  تعاليتعاليق را ق را ــــت  حت  حــــي  بي جهـــي  بي جهـــبينبينبب      لي       لي       ــ،  حق بر خود  تج،  حق بر خود  تجكند از نور كند از نور   

  توتو  ـيـيــــــتا  چه  مستي ها كنـتا  چه  مستي ها كنـ  ندانم ندانم     زني  تو        زني  تو        ه بر هم  ه بر هم  دو عالم را   همـدو عالم را   همـ

  

  صافي از خويشتنصافي از خويشتن                                                                                                                                                                            
  يرابشان کند و از هر گونه پليدی پاک شده انديرابشان کند و از هر گونه پليدی پاک شده اندکه خدا سکه خدا س  خوشا به حال آنانخوشا به حال آنان

در اين  /انسان( كه مي فرمايد: پروردگارشان سيرابشان كرد، چيست؟20، معني آيه ي مباركه ي)سقاهُم ربُّهُم           

يعني از  چيست؟ طهور ( منظور از طهور باره  خوب فکر كن! و نيز در ادامه ي آيه كه مي فرمايد:)شراباً طَهُوراً

خويشتن صاف و پاک گشتن. خوشا به حال كساني كه به اين درجه ي از حالت اعالي تجلي خدا ، لذت معنوي و 

ي و شوق و رغبت به حضرت حق رسيده اند! واقعاً چه روحاني، ذوق و وجد، دولت و نيکبختي، حيرت و دلباختگ

 چيزي شور انگيز تر از اين معنويت مي تواند باشد! 
 نعمات بهشتي باالتر است حاصل مي شود ازکه در آخرت از تجلي حق  لذت معنوی

حيواني نفس خوشا به حال ما و زهي خوشحالي نسبت به آن لحظه اي كه ما از اين خود خواهي ها و تمايالت        

خويش بدور باشيم، آنگاه است كه به بي نيازي رسيده ايم درحاليکه درويشي بيش نيستيم. ديگر در آن بهشت 

)زنان سياه چشم و زيباي بهشتي( و خُلد برين)بهره مند شدن هميشگي از نعمات بهشت( ارزشي نخواهد  حورالعين

مي شود نمي سنجند! چون در حکم بيگانه اند و بيگانه در داشت.و آنها را با آن مقام عالي كه از تجلي حق حاصل 

مقام قرب حق جايي ندارد. وقتي من روي زيباي ترا ببينم واز آن جام عشق حق بنوشم به مستي و شيفتگي و عشقي 

خواهم رسيد كه ديگر نخواهم فهميد كه پس از آن بر من چه خواهد گذشت. مي دانيم كه پس از هر مستيي كه 

پيش مي آيد خماري)دردسر و كسالت( هم عارض مي گردد و اين انديشه خماري پس از مستي ، دل ما  براي آدمي

 را پرخون نموده است كه اي كاش فقط مستي بود و بس!

  خويشخويشچيست؟ صافي گشتن ازچيست؟ صافي گشتن ازطهوراًطهوراً  ديش؟       ديش؟       ــبينبينود؟ ود؟ ــــچبچب  سقاهُم  رَبّهمسقاهُم  رَبّهم  

  شوقشوق  زهيزهيرت، رت، حيـحيـزهي دولت، زهي زهي دولت، زهي         ــي ذوق     ــي ذوق     زهي حالت،زهي لذت ، زهزهي حالت،زهي لذت ، زه  

  باشيمباشيم  ــلق  و درويشــلق  و درويشغني  مطـــــغني  مطـــــ      آن دم كه ما بي خويش باشيم      آن دم كه ما بي خويش باشيم      خوشاخوشا  

  خاکخاکران  بر سرران  بر سرــفتاده مست  و حيــفتاده مست  و حيــادراک          ادراک            نه تن، نه عقل، نه تقوي، نهنه تن، نه عقل، نه تقوي، نه  

  نگنجدنگنجد  ـوت ـوت كه بيگانه در آن  خلــــكه بيگانه در آن  خلــــسنجد؟         سنجد؟           بهشت وحور وخُلد آنجا چه بهشت وحور وخُلد آنجا چه   

  پس از ويپس از وي  شدشدـد ـد ندانم  تا  چه خواهندانم  تا  چه خواه                    ييــمماز آن از آن چو رويت ديدم و خوردم چو رويت ديدم و خوردم 

  گشت  باريگشت  باريون ون ــانديشه دل خانديشه دل خ  در ايندر اين    اري       اري       ــــــخُمخُم  د د ــپيِ  هر  مستيي  باشپيِ  هر  مستيي  باش  

  

      )سيمرغ()سيمرغ(  چون عنقاچون عنقا                                                                                                                                                      

 ه بعداً پدید آمده است از هم جدا شد؟(چطور قدیم که هميشه بود از محدث ک22

 (چرا قدیم خدا ناميده شد و محدث جهان ما شد؟23
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 سؤال دوازدهم 

)تازه خلق شده( ؟ اين جدايي و  مُحْدَث قديم و هميشگي شد و ديگري چگونه در بين آنچه كه موجودند يکي     

  خدا گرديد؟ عالم شد و قديم تفاوت چه بود كه مُحْدَث

 كه اين عالم شد وآن ديگرخدا شدكه اين عالم شد وآن ديگرخدا شد          قديم و مُحْدَث ازهم چون جدا  شد؟    قديم و مُحْدَث ازهم چون جدا  شد؟                                                                

 جواب دوازدهم

 معدوم و رو به فناستحدث هر چه هست اوست چون مُ

و مُحْدَث است اين جدايي ودي كه نبوده و بعداً موجود شده است و چه آن وج چه آن وجودي كه بوده و قديم       

هر چه هست اوست و چيزي غير او نيست و اين جهان ؟اوت چه بود كه محدث عالم شد و قديم خدا گرديدو تف

وپديده هاي آن درمقابل حضرت حق مانند مرغ پرنده ي عنقا است كه افسانه اي بيش نيست. و غير از نام حق هر 

كه عدم هستند موجود گردند؟ چنين  مگر مي شود اين مسماها)پديده ها( بي نام و نشان است.دون مسمّا و اسمي ب

چيزي محال است! و آن موجود است كه هستي واقعي دارد و زوال و نابودي در آن راهي ندارد.نه وجود موجود 

گردد و نه موجود ابدي و پايدار مي ماند كه اگر چنين نينديشي همه ي مشکالت پيرامون قديم و محدث بر تو آسان 

 خواهد شد.

  كه از هستي است  باقي، دايماً   نيستكه از هستي است  باقي، دايماً   نيست      دا نيست      دا نيست      ــم خود جم خود جقديم و محدث ازهقديم و محدث ازه  

  ماستماستــــمسمسجمله اسمي بي جمله اسمي بي ،،ز از حقز از حقجج  است        است        ــــعنقعنق  همه آن است و اين مانندهمه آن است و اين مانند  

  استاست  از روي هستي اليزالاز روي هستي اليزالوجـــــود وجـــــود ال است         ال است         ــــاين محاين محعدم موجود گردد؟ عدم موجود گردد؟   

  آسانآسان  ـال بر توگــرددـال بر توگــرددكــــــكــــــششهمه اَهمه اَ    آن       آن         شودشودن ن ــردد  و نه ايردد  و نه ايــــنه آن اين گنه آن اين گ  

  

  بوقلمون امكانبوقلمون امكان                                                                                                                                                                    
  منحني آتش گردان یك خط روشن دیده مي شودمنحني آتش گردان یك خط روشن دیده مي شوددایره دایره نقطه ای است که در نقطه ای است که در جهان مانند جهان مانند 

ان مانند نقطه اي است كه در حال حركت دوراني كل جهان يك موضوع اعتباري و غير واقعي است. ومثال جه       

بر روي محيط يك دايره است. حال براي آزمايش، آتش گرداني را كه يك مقدار آتش در آن شعله ور است 

ور است خواهي ديد)گر چه آنوقت خطي از دايره را كه پر ن گيريد وآن را به شکل دايره به دوران در آوريددردست ب

خطي از آتش ديده مي شود(و در مثال ديگر، هر گاه عددي به شمارش در بيايد اعداد قط است ولي آتش يك ن

 گوناگوني را نشان مي دهد كه در عين يکي بودن چندين شمارش دارد.
 با نگاه وحدت وجود دوگانگي در وجود غير ممكن است

ي كند رها كن و با خردمندي و آن سخني كه براي غير خدا و ما سوي اهلل است و استقالل آدمي را بيان م       

هوشياري خدا را از موجودات جدا بدان. در اين حقيقت نبايد شك و ترديدي براي تو ايجاد شود كه غير خدا خيالي 

را دانستيم و باور كرديم ديگر دوگانگي در عالم وجود را )كه يکي خداست و  بيش نيست! و وقتي وحدت وجود

 هيچ چيز را در مقابل او عدد و رقمي نخواهيم دانست كه اين محال است!  ديگري مخلوق اوست( نمي پذيريم و
 جهان کثرت شد،بعد از آفرینش ولي جهان قبل از پيدایش در عدم بدون کثرت بود 
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عدم و نيستي قبل از پيدايش آفرينش با آن يکي بود ولي بعداً كه هستي پديدار گشت به نسبت و در مقايسه با      

رت و گوناگوني شد.اين اختالف و كثرت كه در عالم هستي ظهور نموده است بخاطر آن است كه در نيستي دچار كث

از كثرت و اختالف نبود. و چون  را تشکيل مي داد و لذا گريزي عالم امکان)هستي( گوناگوني و رنگارنگي اساس آن

و به وحدانيت  و كمال گرديدند نشانه اي از زيبايي در عالم هستي هر موجودي بطور واحد پديدار شدند آيت و

 خداوند شاهد و گواه گشتند.
  استاستساري ساري وآن يک نقطه كاندر دور،وآن يک نقطه كاندر دور،ــچچ        است    است        باريباريــــاعتاعت  له امرله امرــــــــــجهان خودجمجهان خودجم    

  آنآنـت ـت ــــرعـــرعـــبيني  دايره از ســبيني  دايره از ســ  ه ه ــــكك    ردان       ردان       ــــــــــــبگبگ  آتشآتش  ه يه يــــبرو  يک  نقطبرو  يک  نقط    

  ،  بسيار،  بسيارد ،از اعدادد ،از اعدادـــــردد واحـردد واحــــــنگــــنگــــ                  بناچاربناچارــار آيد ــار آيد ي گر در شمــــــي گر در شمــــــــــــــــيكيك    

  جدا كنجدا كن    زانزانخويش اين را خويش اين را ل ل ــــــــبه عقبه عق        ن      ن      ــــــــــككا ا ــــــرا رهرا رهماسوي اهلل  ماسوي اهلل  حديث  حديث    

  استاست  الالــمحمحدت ، دويي عين دت ، دويي عين ــكه در وحكه در وح                  خيال استخيال استكاين چون كاين چون چه شک داري درآن،چه شک داري درآن،  

  داداــــــــــــپيپيرت ز نسبت گشت رت ز نسبت گشت ــــه كثه كثهمهم          كتا      كتا      ــــــــــــــــــــبود يبود يانند هستي انند هستي ــدم مدم مــــــعع  

  امكانامكان  مونمونــــــــــــدا  ز بوقلــدا  ز بوقلــــــده  پيده  پيــشش            كثرتشان      كثرتشان      ور اختــــــــــالف  و ور اختــــــــــالف  و ــــــــــظهظه  

  آمدآمدق  شاهد ق  شاهد ـــــدانيت حـدانيت حبه وحــــــــبه وحــــــــ            د آمد     د آمد     ــــــــواحواح  ون ون ــــــودهر يكي چودهر يكي چــــــــوجوج  

  

  تعبيرات اهل دلتعبيرات اهل دل                                                                                                                                                        
  (منظوراهل معني که به چشم و لب اشاره دارند چيست؟(منظوراهل معني که به چشم و لب اشاره دارند چيست؟2244

  (کسي که در مقام واحوال عارفان است ازبيان رخ و زلف وخط وخال به دنبال چيست؟(کسي که در مقام واحوال عارفان است ازبيان رخ و زلف وخط وخال به دنبال چيست؟2255
 سؤال سيزدهم   

  اشاره مي كنند چيست؟ منظور اهل معني و عارفان از بيان اين عبارت كه در اشعار خود به چشم و لب         

  چه خواهد اهل معني زان  عبارت       كه سوي چشم و لـب دارد اشارتچه خواهد اهل معني زان  عبارت       كه سوي چشم و لـب دارد اشارت                                        

به دنبال چه حقيقتي هستند؟ در حاليکه اين مردان علم و عرفان در سير و سلوک خود در مقام بااليي از  از بيان رُخ ، زلف، خط و خال 

 معنويت و روحانيت مي باشند؟

  چه جويدازرخ وزلف وخط وخال        كسي اندر  مقـامات  است و احوالچه جويدازرخ وزلف وخط وخال        كسي اندر  مقـامات  است و احوال                                          

 جواب سيزدهم 

 واژگاني مانند زلف، خال،خط ، ابرو....مثالي از رحمت حق مي باشند  

ده  است.اين هر چيزي كه در اين جهان بطور آشکار مي بينيد مانند عکسي است كه از آفتاب آن جهان به ما تابي       

مي باشد و هر چيزي كه اين جهان دارد و خداي آفريده است و  جهان نيز مانند انسان داراي زلف، خال، خط و ابرو

در جايي كه هست و در مسيري كه در حال حركت و تحول مي باشد نيکو و در نظام احسن است.تجلي و تابش انوار 

اي تعالي تعلق دارد( و گاهي هم از جالل حق )صفاتي كه حق گاهي از جمال حق)صفاتي كه به لطف و رحمت خد

مثال  قهر و عزت و عظمت حق را مي رساند( به اين جهان مي رسد كه براي رساندن معاني اين دو به شکل رخ و زلف

زده مي شوند.صفات خداوندي هم لطف و رحمت است و هم قهر و غلبه و رخ)صورت( و زلف بتها )كه مظهر عشق 

 باشند( از اين صفات لطف و قهر الهي بهره اي دارند و نشان دهنده ي آن دو صفات مي باشند.و وحدت مي 
 الفاظ معمولي بشری توان چنداني برای معاني دروني ندارند
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قابل فهم باشد و در وقتي ما اين اشارات و الفاظ عرفاني را شنيديم بايد آنها را درک و احساس نمائيم تا براي ما       

آنگاه است كه موضوع اصلي فهميده مي شود. عالم معني داراي اندازه و نهايتي نيست وتعقل ما پذيرفته شود و اتديشه

و اين الفاظي كه در حيطه ي ادبيات ما بيان  مي شود هيچگاه قادر نيست آنگونه كه در خور آن معاني بلند مي باشند 

مي كه مي خواهد از ذوق و استعداد پاک دروني آدمي پا به در اختيار ما بگذارد. بايد دانست كه آن معاني و مفاهي

عرصه ي اجتماع بگذارد كجا مي توان آن معاني را با اين الفاظ و عبارات ضعيف و تارسا بيان نمود. وقتي اهل دل و 

آن  مردان خدا بخواهند كه موضوع مهمي را تفسير و تشريح نمايند و به عبارت ديگر به تعبير آن موضوع بپردازند

حقيقت را كه منظور و مقصود آنان است به شکلي بيان مي كنند. هر يك از اين الفاظ كه آنان بر زبان جاري مي 

 جهاني از معني وجود دارد.، سازند مثل يك موجود زنده داراي جان و روح مي باشد و در نهاني هاي آن 
  شبستری کلمات را به همان شكلي که هستند بكار مي برد

حسوسات و پديده هاي عالم كه با حواس پنجگانه قابل درک و فهم هستند سايه اي از عالم باال مي باشند كه آن م       

عالم مانند دايه و پرستاري به پرورش و مراقبت از اين طفل )موجودات و پديده هاي عالم( مشغول است. ولي من)شيخ 

ظ و كلمات را به همان شکلي كه در ابتدا وضع شده اند محمود شبستري( براي مقاصد عرفاني و بيان دقايق آن الفا

بدون هيچ تحول و تغيير بعدي بکار مي برم. البته بعضي ها از الفاظي كه داراي معني و مفهوم خاصي در عرف مردم 

است بکار مي برند ، چنين مردمي در فهم الفاظ و عباراتي كه ما با مفاهيم واقعي خود بکار مي بريم دچار مشکل 

واهند شد و آن ها را نخواهند فهميد. چون علما و دانشمندان براي بيان مقاصد فاسفي و عرفاني خود بناچار از طريق خ

 عقل و استدالل ، الفاظ و عبارات را بيان مي كنند و لذا آن كلمات داراي مايه هاي عقالني است.
 ساخت کلمات جدید که معاني همه جانبه ای را بيان کند دشوار است

عقل گرايان و استدالليون براي بيان معاني و مفاهيمي كه بدان مي انديشيدند كلماتي متناسب با آن را وضع نمودند       

كه آن مقاصد را به درستي روشن نمايند. اين افراد تا آنجا كه بتوانند با سعي و تالش در بيان مقاصد خود از اين الفاظ 

ولي تشبيه و مثالي كه همه ي جوانب آن معاني را در بر گيرد ممکن  و حروف استفاده ي صحيح بعمل مي آورند

نيست و تو هم بيهوده به جستجو نپرداز و خود را خسته نکن. بهر حال در اين مورد كسي نمي تواند بر كار تو دقيق 

 شود و ايراد بگيرد چون صاحب حقيقي و باني اصلي آن غير از خدا كس ديگري نيست. 
  جهان  استجهان  است  تاب آن تاب آن ــــــچو عكسي ز آفچو عكسي ز آف            است    است        م عيانم عيانــــدرعالدرعالزي كه زي كه ــهرآن چيهرآن چي  

  كه هر چيزي به جاي خويش  نيكوستكه هر چيزي به جاي خويش  نيكوست                    وابروستوابروست  ططــــال وخال وخــــجهان چون زلف وخجهان چون زلف وخ  

  استاست  ررــــــــزان دو بهزان دو بهرخ و زلف بتان را رخ و زلف بتان را       ست      ست      اا    گه جاللگه جاللـال و ـال و ه  جمه  جمــــــتجلي گتجلي گ    

  مثال استمثال استـاني را  ـاني را  رخ و زلف آن معــــرخ و زلف آن معــــ  راست         راست         ــقهقه  ف وف وــالي لطالي لطــــصفات حق تعصفات حق تع    

  است موضوعاست موضوعوس وس سســمحمحررــــنخست از بهنخست از به        مسموع      مسموع        اظاظـــد اين الفـد اين الفــــچومحسوس آمچومحسوس آم  

  غايتغايت  ـظـظــــلفـــــلفـــــ  را را   كجا بيند مر  او كجا بيند مر  او نهايت          نهايت          ـي ـي ـم  معنـم  معنــدارد  عالـــدارد  عالـــــــــــنــنــ    

  را؟را؟د او د او ــــــابابــــــييفظي فظي ــا تعبير  لــا تعبير  لكجـــكجـــ      دا       دا       ــــــــپيپيـني كه شد از ذوق ـني كه شد از ذوق ن معـن معـهر آهر آ  

  نينيــــــمعمع  كند  تعبير كند  تعبير   ــد يــد يــبه ماننـــبه ماننـــ      تفسير معني       تفسير معني         ددــل دل كنــل دل كنــــــــو اهو اهــــــچچ  

  استاستـاني ـاني ه زير هر يكي  پنهان  جهـــه زير هر يكي  پنهان  جهـــبب      است        است          ييــــجانجانريک را ازاين الفاظ ريک را ازاين الفاظ ــچوهچوه  

  ه استه استــدايدايكه اين چون طفل و آن مانند كه اين چون طفل و آن مانند     عالم چوسايه است        عالم چوسايه است        كه محسوسات ازآن كه محسوسات ازآن   

  اولاول  ـــي فتاد از  وضعـــي فتاد از  وضعبر آن معنــــــبر آن معنــــــ      أوّل        أوّل        ــــــمم  خود  الفاظخود  الفاظن ن ــــــــــــمم  به  نزدبه  نزد  
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  كدام است؟كدام است؟  ان معنيان معنيــــــــــككچه داند عام چه داند عام       است        است          امامدلوالت خاص ازعرف عدلوالت خاص ازعرف عــــنه منه م  

  را نقل كردندرا نقل كردندــظ ها ــظ ها از آنجا  لفــــــــاز آنجا  لفــــــــ  ان عقل كردند         ان عقل كردند         ــــــون در جهون در جهــــــنظر  چنظر  چ  

  نازلنازل    شتشتگگچو سوي لفظ ،  معنــــــي چو سوي لفظ ،  معنــــــي     كرد  عاقل        كرد  عاقل        ـايت ـايت رعــــرعــــ  را را   اسب اسب ــــــتنتن  

  اكناكنــــــــــمي باش سمي باش سآن آن جوي جوي ز جست وز جست و  كن          كن          ــــــــــمممم    لي نيستلي نيستــــككتشبيه تشبيه   وليولي  

  غير حق نيستغير حق نيستا ا ــكه  صاحب مذهب اينجكه  صاحب مذهب اينج        نيست        نيست          در اين معني كسي را بر تو دقدر اين معني كسي را بر تو دق  

  عبارات شريعتعبارات شريعت                                                                                                                                                            
  کند درطرح کلمات جدید موفق خواهد شدکند درطرح کلمات جدید موفق خواهد شدک ک عارفي که سه حالت فنا ، سُكر و دالل را درعارفي که سه حالت فنا ، سُكر و دالل را در

ولي به تو توصيه و تأكيد مي كنم كه در حفظ عبارات و اصطالحات شريعت و مذهب مورد اعتقاد، كمال دقت         

از منحرف نمودن و تغيير مسير دادن معاني آن در جهت خواسته هاي خود سخت پرهيز نمايي.معموالً  را داشته باشي و

اهل دل و صاحبدالن مجاز به ورود به اين سه حالت عرفاني هستند: فنا) نفي خودخواهي و انانيت نفساني براي رسيدن 

نيا و مظاهر فريبنده ي آن براي مشاهده ي جمال به حق( ، سُکْر)مستي و از خود بيخود شدن ناشي از پشت پا زدن به د

)وجود اضطراب در دل سالك از غايت شوق ديدار بارگاه ربوبي( . هر كسي اين سه حالت را خوب  محبوب( ، دَالل

بشناسد و در سير و سلوک خود به آن مرحله از عرفان برسد حالتي در آن پديد مي آيد كه به راحتي مي تواند الفاظ و 

قيق را به درستي بکار ببرد.  پس اگر آن حالت خاص دروني اهل وجد و حال )حالت عرفاني( به تو دست نمي معاني د

دهد بي شك آن حالت را درک نمي كني . پس بيهوده آن حقيقت را ناديده نگير و از روي ناداني و جهل و بي 

 خبري دست به تقليد كوركورانه نزن.
  نگهدارنگهدارــارات  شريعت را ــارات  شريعت را ــــــعبــــــعبـــــــار!          ـار!          ، زنه، زنهزنهار زنهار     ـودي  ،ـودي  ،ــــــــولي تا با خولي تا با خ    

  استاست  اللاللدَدَ  كر و آن ديگر كر و آن ديگر ــــــــو سُو سُفنا فنا     كه رخصت اهل دل را در سه حال است        كه رخصت اهل دل را در سه حال است          

  تتــــــداللدالللفاظ و لفاظ و اا  بداند وضــــــــع بداند وضــــــــع       الت       الت       ــــــسه حسه ح  هر آن كس كو شناسد اينهر آن كس كو شناسد اين  

  يديدــــــــــــــــــــتقلتقلمشوكافر  ز  ناداني  به مشوكافر  ز  ناداني  به     مواجيد       مواجيد         ـوالـوالــترا   گر نيست احـــــــــترا   گر نيست احـــــــــ  

      

  نظر كن در معانينظر كن در معاني                                                                                                                                                            
  هدف اصلي دربيان کلمات رساندن کامل معاني عرفاني استهدف اصلي دربيان کلمات رساندن کامل معاني عرفاني است

ند يك امر مجازي و نادرست است! بهر حال رمز خيال نکن كه احوال اهل دل كه به درک حقيقت نائل مي شو        

و راز طريقت)در راه سير و سلوک( را هر كسي در نمي يابد. اي دوست! كسي كه اهل تحقيق و بررسي و استدالل و 

گيرد يا بايد خود اهل كشف و شهود باشد و آن را گز راه وطريق بيهوده ونادرست در پيش نمي تعقل است هر

 ر ديگران دست يافتند و او شنيد تصديق و تأييد نمايد.احساس نمايد و يا اگ

تا اينجا در باره الفاظ و معاني و نقش آنان در بيان حقايق مطالب و موضوعاتي  گفته شد ، اگر تو سررشته علم و        

ي،  دانايي در دست داشته باشي به درستي آن نکات را درک خواهي كرد. اگر خواستي معاني كلمات را خوب بفهم

ه بوده است تنها آن نکات بلند مد نظر باشد و در اين راه يك يك لوازم و بيني كه هدف و مقصود از بيان آن چبايد ب

نکات مهم آن را بخاطر داشته و رعايت كن تا دچار اشتباه در سوء تعبير نشوي! بايد ببيني كه آن كلمه و لفظ مربوط 

ده است وقتي اين را دانستي بايد از ساير وجه ها و تعبيرات ناصواب به كدام وجه خاص است كه مورد تشبيه واقع ش
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وقتي همه ي نکات اين قاعده در درک الفاظ و معاني عالي دانسته شد، حال الزم است كه با چند مثال اين وقتي همه ي نکات اين قاعده در درک الفاظ و معاني عالي دانسته شد، حال الزم است كه با چند مثال اين   پرهيز كني.

 قاعده روشن تر گرددقاعده روشن تر گردد
  طريقتطريقتـرار ـرار ــــــد اســــد اســنه هر كس يابنه هر كس ياب    حقيقت         حقيقت         ــوال ــوال مجازي   نيست  احـــــــمجازي   نيست  احـــــــ  

  ديقديقــــيا كه تصيا كه تصكشف   بايدكشف   بايدمر اين را  مر اين را      ق        ق        ــتحقيتحقي  ل ل ــــــاهاه  گزاف اي دوست نايد ز گزاف اي دوست نايد ز   

  ي ي ــــــــــــبدانبدان  و ار  سررشته اي  داري و ار  سررشته اي  داري تت    معاني         معاني         ــاظ وــاظ وــبگفتم وضع  الفــــــــــبگفتم وضع  الفــــــــــ  

  ايتايتــــــــــــــــرعرع  كنكنزم  را  يكايک زم  را  يكايک لوالوا      ايت        ايت        ــــــــــــــــسوي  غسوي  غمعاني معاني     دردرنظر كن نظر كن   

  مي كن  مي كن    ــه ها تنزيه ــه ها تنزيه گر وجـــــگر وجـــــــز ديز دي        ن       ن       ــاز آن تشبيه مي كاز آن تشبيه مي ك  اصاصــــــــــبه وجه خبه وجه خ

  ديگرديگرـــد ـــد ــــــايم  زان مثالي چنــــايم  زان مثالي چنــــــنمنم      رّر        رّر        ــــــــــــــــــمقمقيكسر يكسر قاعده قاعده   چو  شد اين چو  شد اين 

  

  ((چشم)مستي( ، لب)هستيچشم)مستي( ، لب)هستي                                                                                                                                        
  عين هستي ازلب او پيدا شده استعين هستي ازلب او پيدا شده است    

اين بار به اين نکته ي مهم توجه داشته باش تا بداني كه از چشم شاهد )گواه( چه چيزي فهميده مي شود؟ بايد        

دقيقاً به آن نکات و مراحلي كه گفتيم رعايت نمايي تا به اشتباه نيفتي! اين همان چشم است كه از او بيماري و مستي 

ده است و نيز از لب لعل )سرخ رنگ( اوست كه عين هستي پيدا شده است. از چشم اوست كه دل هاي ما از پديد آم

خود بيخود شده و مست و مخمور او گشته اند و نيز از لب لعل اوست كه جان هاي آدميان در رنج و شوق افتاده اند.  

و رنجور شده اند و عاشقاني كه بيمار چشم مست و نيز از چشم مست و بيمار اوست كه دل هاي مشتاق بسيار دردمند 

شم معجزه گر حق در اين عالم ديده نمي شود و خود را ا در لب لعل او مي جويند. گر چه چاويند شفاي جان خود ر

نشان نمي دهد ولي تمام آن خواصي كه گفتيم از خود بروز مي دهد و لب لعل او در هر ساعت لطف و مرحمتي به 

اوست كه براي لحظه اي هم كه شده است آدميان را مورد محبت و  انسان مي نمايد.همين چشم و لبهستي بويژه به 

 لطف قرار مي دهد و لب لعل او براي نيازمندان دنيا انگيزه و عامل راهگشايي و آرامش است.
 چشم شوخ او جان تازه به طبيعت بخشيده است

در آب و خاک اين زمين دميده است )سبزي و خرمي خاصي به آن با چشم شوخ و زيباي خود جان و حياتي تازه       

بخشيده است( و با نفس هاي خود در آتش عشق و شور و شوق را در افالک و هستي انداخته است. از هر غمزه 

و از )اشاره به چشم و ابروي او( دام و دانه اي ايجاد شد تا مشتاقان خود را به هواي دانه در دام عشق خود اسير نمايد 

همين اشاره ي كوتاه چشم بود كه در هر گوشه اي از عالم ميخانه اي كه شيفتگانش مست و دلداده ي او شوند بوجود 

آمده است. با غمزه و اشاره ي كوچك چشم خود ، هستي دروغين ما را به غارت مي برد و دوباره با بوسه اي )از لب 

آدمي مي كند. از اينکه به آن چشم زيبا كه درمان درد ماست لعل خود( هستي واقعي و رشد يابنده اي را تقديم 

نرسيده ايم از غصه و ناراحتي در رنج و عذابيم و از لب لعل سرخ و زيباي اوجان ما از غصه ماالمال گشته و بيهوش 

 شده است. 
 معنوی ماستو رشد چشم ولب لعل او عامل تقویت 

ه او هر چند كوتاه و كم ، ما را شيفته خود  مي سازد و ناز و عشوه  لعل ولي نبايد از اين نکته غافل شد كه هر نگا    

ثر معنوي اشارت هاي مربوطه خود را كنار شم ولب و البش جان ما را تقويت نموده و رشد معنوي مي دهد. وقتي از چ
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و آن )اشخاص(  مي كشي و  بهره مند نمي شوي و از حقيقت دور مي ماني در اين صورت با موافقت يا مخالفت اين

راهي به سوي حقيقت نخواهي داشت. همين يك غمزه و نگاه اندک او گره ها و مشکالت را باز مي كند و از بوسه 

مي شوند. يك غمزه يرند و در معرض نوازش وافع ي لب لعل او در هر زمان بندگان مورد لطف و رحمت قرار مي گ

آن جان دهيم! و خود را فداي او سازيم . و اگر يك بوسه از او  ، هر چند كوتاه هم كه باشد،  ما حاضريم كه براي

 باشد چه بهتر! كه ما به هر قيمتي كه باشد از او بستانيم.  
 موجودات عاشق چشم او هستند

البصر او  وما اْمر الساعة اال كلمح]خداي عالميان با يك چشم بهم زدن سريع حشر و قيامت عالم را بر پا مي نمايد       

/حجر[ 27،  له ساجدين واذا سّويتُه و نفّخُت فيه من روحي ، فقعوا]و از جانب ديگر از دميدن روح خود/نحل[ 00،  اقرب هو

آدمي را كه منشأ تحوالت فراواني در زمين و اجتماع است خلق نموده است . وقتي موجودات و خلق عالم از خاصيت 

رو رفتند همه عاشق شدند و مي پرستي را كه از خود رَستن و به او اكسيري چشم و لب او پي بردند و به اين انديشه ف

پيشه و روش خود قرار دادند و اينگونه بود كه بناي جهان بر عشق به حق نهاده شد.هستي با همه ي  پيوستن است

زيبائي هاي خود در مقابل زيبائي و غمزه اي از چشم او چيزي نيست و بحساب نمي آيد ، پس چگونه است كه 

خواب ناشي از مستي در چشمان او پيدا ست و زيبائيش خيره كننده شده است؟) چه چيزي اين چشم را تحت تأثير 

 دارد؟(
 چشم زیبایي رب به مادر موسي گفت که کشتي آن ناخدا را در جلوی من بساز

ه است! پس اين چه وجود ما انسان ها يا در خواب است و هشياري ندارد و يا مستي است و از خود يخود شد       

نسبتي است كه اين مُشتي خاک با ابعاد و مشخصه ي مادي و تركيب پست و حقير خود با زيبائيهاي عالي و برتر رب 

 داالرباب )مبدأ و هادي همه ي هدايت ها و پرورش دهنده ها( نرد عشق مي بازد و از نگاه به آن هستي خود را به با

شگفت انگيزي هاي زيادي را از اين چشم به ياد دارد، از جمله موقعي كه مادر  داده است. اين خرد و تجربه ي آدمي

موسي مي خواست تا براي او سبدي بسازد و آن كودک دلبند خود را در آن نهاده و به رود خروشان نيل بسپارد ، 

التابوت  ِن اقذ فيه فيا  ]پروردگار عالميان فرمود: آن كشتي بي ناخدا را در مقابل چشمان من و تحت نظارت من بساز!

ْيني فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدّولي و عدّوله و القيُت عليك محبة ِمنّي و لتصنع علي پس اين چه /طه[ 57،  ع 

 چشمي است كه از آن ياد مي كند!

  بدينجابدينجان  لوازم  را ن  لوازم  را رعايـت كــــــرعايـت كــــــچيست پيدا         چيست پيدا         ـد ـد نگر كز چشم  شاهـــنگر كز چشم  شاهـــ  

  هستيهستيـلش گشت پيدا عين ـلش گشت پيدا عين ز لعــــز لعــــ      اري و مستي      اري و مستي      ــخاست  بيمخاست  بيم  ز چشمشز چشمش  

  ورورــرنجرنج  ل اوست جان ها جمله ل اوست جان ها جمله ز لعــز لعــ      ز چشم اوست دل هامست و مخمور       ز چشم اوست دل هامست و مخمور       

  بيماربيمار  ــان ــان لب  لعلش شفاي  جـــــلب  لعلش شفاي  جـــــ    خوار       خوار       ـگر ـگر ز چشم او همه دل ها  جــز چشم او همه دل ها  جــ  

  نمايدنمايدــفي ــفي ي لطـــــــي لطـــــــلبش هرساعتلبش هرساعت      نيايد       نيايد           م  درم  درــــــعالعالبه چشمش گر چه به چشمش گر چه 

  سازدسازدـان را چاره ـان را چاره مي  بيچارگــــــمي  بيچارگــــــدد      از مردمي دل ها نوازد       از مردمي دل ها نوازد         ـيـيدمـــــــدمـــــــ  

  افالکافالک  ـش درـش درد آتـــد آتـــــدم دادن زندم دادن زنبه به         اک       اک       ــدرخدرخه شوخي جان دهددرآب وه شوخي جان دهددرآب وبب  

  اي شداي شد  ههــوشه اي ميخانوشه اي ميخانو ز او هر گــو ز او هر گــ      د       د       ــــــــشش  و دانه ايو دانه اياز او هرغمزه دام از او هرغمزه دام   

  ارت ارت ــــــــــعمعمبه بوسه مي كند  بازش به بوسه مي كند  بازش     ارت        ارت        ــــــغغمي دهد هستي به مي دهد هستي به   ز غمزهز غمزه  

  م م ــدايدايـدهوش ـدهوش ــــما مـــما مـــز لعلش جان ز لعلش جان     م        م        ــــخون ما در جوش دايخون ما در جوش داي  ز چشمشز چشمش  
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  جان  مي فزايدجان  مي فزايدـل او ـل او ــبه عشوه  لعـــبه عشوه  لعـــ      ايد       ايد       ــــــــــدل مي ربدل مي رب  به غمزه چشم اوبه غمزه چشم او    

  آن ديگر : آريآن ديگر : آريه : نه ،ه : نه ،ــكـكـگويدگويدمر اين مر اين         اري      اري      ــــكنكنويي ويي ــچو از چشم و لبش جچو از چشم و لبش ج    

  ان مي نوازدان مي نوازدــــــــــجج  به بوسه هر زمانبه بوسه هر زمان        ازد       ازد       ــــــــــــــسسار ار ــكك  را را ز غمزه عالمي ز غمزه عالمي   

  از مااز ما  تادنتادنــــــاساس  و ز او   يک  بوسه وو ز او   يک  بوسه و  ا         ا         ــمم  ان دادن ازان دادن ازــــاز او يک غمزه و جاز او يک غمزه و ج  

  آدمآدمدا گشت دا گشت ــــــپيــــــپيــــــنفخ روح نفخ روح ز ز       الم        الم        ــــــــشد حشر عشد حشر ع  لمح بالبصر لمح بالبصر ز  ز  

  ردندردندــــــــــــــكك  پيشهپيشهجهاني مي پرستي جهاني مي پرستي ردند         ردند         ــككچشم و لبش انديشه چشم و لبش انديشه و از و از ــــچچ  

  مستيمستيواب واب خـــــخـــــ  آخرآخردر او چون آيد در او چون آيد     هستي        هستي        له له ممــايد جايد جــبه چشمش در  نيبه چشمش در  ني  

  ارباب؟ارباب؟رب رب با با   چه نسبت خــــاک را چه نسبت خــــاک را   واب         واب         ــوجود ما همه مستي است يا خوجود ما همه مستي است يا خ  

  ت؟ت؟ــــگفگف    چراچراولِتَصْنَعُ  علي  عيني ولِتَصْنَعُ  علي  عيني     د اشگفت        د اشگفت        ــه صه صــخرد دارد از اين گونخرد دارد از اين گون  

  

  حلقه ي آن زلف مُشكينحلقه ي آن زلف مُشكيندردر                                                                                                                                              
  زلف او راه پرپيچ و خم سالك را نشان مي دهدزلف او راه پرپيچ و خم سالك را نشان مي دهد

تي بس طوالني دارد ، چگونه مي توان از اين و اما سخن پيرامون زلف جان جانان كه براي ما عزيز است ، حکاي        

زلف صحبت كرد و حقايقي را از آن بازگو نمود كه پر از رمز و راز و نگفتني هاي فراوان است !)كه تا كنون به اين 

از من در باره آن زلف دراز و پرچين و شکن نپرسيد كه زيبائي و كمال و  .صراحت و روشني كسي نگفته است(

وانه ي خود نموده است ! وقتي شما درباره اين زلف شگفت انگيز سخن مي گوئيد انگار زنجيري در عظمت آن مرا دي

گردن من انداخته و مرا به سوي او مي كشانيد و عشق عميق مرا نسبت به او هويدا مي سازيد. همين ديشب كه خواستم 

ي از زيبائي هاي خود را به من نشان داد و كه از قد رعناي چون سرو او سخن بگويم ولي ناگهان سر زلف او كه مقدار

مرا از خود بيخود نمود، به من گفت: كمتر سخن بگو و خاموش شو! )كه اين عظمت ها و زيبائي ها براي تو قابل 

درک نيست!( زلف زيباي اوازاين جهت ناراست و كژ است و سخت هم دل مي برد بيان كننده و نشان دهنده ي راه 

طالب راه حق است )كه چگونه بايد يك رهروي صادق اين راه پرپيچ و دراز ئ زيبا را با همت پرپيچ و خم سالك و 

 .و تالش خود طي كند(
 اگر زلفش را نشان دهد کافری درميان نخواهد ماند

همه ي دل ها و آرزوهاي آدمي در رسيدن و وصال به او ديوانه زنجيري شده اند و همه ي جان ها از اينکه خود         

اضطراب و ناآرامي بسر مي برند.هزاران دل و خواسته ي آدمي وجود  انتظار ورا به آستان مبارک او برسانند دائماً در

دارد كه از هر سو و جهت مي خواهند خود را به او برسانند و از عشق او معلق و منتظر مانده اند و در سعي و تالشند. 

باشد و از اين حلقه زيبايي زلف او بر كنار باشد) چون زيبائي او  چون امکان ندارد كه كسي طالب كمال و زيبائي

اگر او بخواهد كه زلف پر چين و شکن و پر از مشك و عبير خود را لحظه اي به جنبش  .مافوق همه ي زيبائي هاست(

او را كتمان  در آورد و به عالميان بنماياند و از آن بوي خوش و معطر به انسان ها برساند هيچ آدمي حقيقت وجودي

ساكن و پنهان نگهدارد هيچ انساني رعکس اگر آن زلف را نشان ندهد وبد و كافري در ميان نخواهد بود. ونخواهد كر

 آن زيبائي را درک نخواهد كرد و از عشق به او محروم خواهد شد و يك نَفْس مومني هم در جهان نخواهد ماند!
  عارفان به دام زلفش مي افتند
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ه خواست تا چنبر زلفش)و پيچ و تاب آن( دامي براي ايجاد فتنه و مشکلي براي راه آدمي پيش آورد با همين ك      

ظرافت خاصي كه فقط ازاوبرمي آيد اين گره را باز نمود و راه سير و سلوک آدمي را هموار ساخت. اگر زلف او 

د! كه باعث خوشحالي هم مي شد و راه كوتاه مي شد و مقداري بريده و از پيچ و خم آن كاسته مي شد چه غمي بو

كوتاه زودتر هم طي مي شد ولي متأسفانه اگر در شب كم مي شد روز ديگر و چند صباحي بعد ، باز افزون مي شد! او 

كه مشکالت راه سالك را از پيش روي او بر مي دارد ، جلوي كاروان عقل و خردمندي ضعيف و ناتوان آدمي را مي 

ره و مشکالتي بر سر راه اين كاروان عقل قرار مي دهد)چون آدمي را با عشق به خود مي گيرد و با دست خود گ

اين زلف طوالني و پرپيچ و خم يك لحظه از جنبش باز نمي ايستد و هر   .خواهد و كاري با عقل محاسبه گر ندارد.(

بايي او را مي نماياند و اين نمايش  لحظه قصد به دام انداختن آدمي را دارد و در هر بامداد و شامگاه جلوه اي از زي

 همچنان استمرار دارد!
 به نيكي آن زلف را مي شناسد و برای سير و سلوک بدنبال اوستعارف دل انسان 

از درخشندگي و نور خيره كننده ي روي و زلف زيباي خود روز و شب هاي زيادي را آفريده و روشنايي         

بلکه كارهاي عجيبي هم در اين نظام آفرينش انجام داده است كه بسيار مايه ي بخشيده است و تنها اين كار نبود 

شگفتي و تعجب است. گِل وجودي آدم در آن لحظه كه بويي معطر از زلف مُشکينش فرا رسيد سرشته شد و در 

دل و همه كارگاه هستي با دست پرتوان حق به زيباترين هندسه ي وجودي معماري و ساخته شد.بهمين لحاظ است كه 

ي ضمير و خاطر ما ازآن بوي معطر زلفش نشاني ها دارد و خوب آن را مي شناساند و بهمين دليل اين دل براي يك 

 لحظه هم آرام و قرار ندارد و در رسيدن و بوئيدن آن بوي خوش لحظه شماري مي كند.

ش بويي به ما برسد و راه سير و سلوک الي از دل و درون خود در هر لحظه نشاني او را خواستم تا از زلف پر شکن       

الحق اميدوار كننده گردد و چون به او مي انديشم از جان خود كه خيلي براي من عزيز و دوست داشتني است دل بر 

كندم و قطع عالقه نمودم! به اين خاطر دل و تمايالت دروني ما آدميان است كه از دوري زلفش در اضظراب و 

سخت عالقمند رسيدن به آن است كه از آن روي زيبايش دلي در آتش دارد و در فراقش مي  تشويش بسر مي برد و

 سوزد.
  چه شايد گفت از او، كان جاي راز استچه شايد گفت از او، كان جاي راز است    ث زلف جانان بس دراز است      ث زلف جانان بس دراز است      حديحدي  

  ننــمجانيمجاني  ر ر ــــــــــجيــجيمجنبــــــانيد زنمجنبــــــانيد زن          چين   چين   مپرس از من حديث زلف پر مپرس از من حديث زلف پر   

  اموشاموشــــــــــــخخسر  زلفش  مرا گفتا كه سر  زلفش  مرا گفتا كه         سخن  دوش   سخن  دوش     ز قدش راستي گفتمز قدش راستي گفتم  

  طالبطالب    راهراهـد ـد پيچش آمـــــپيچش آمـــــ    دردرو ز او و ز او غـالب        غـالب          كژي بر راستي  زان گشتكژي بر راستي  زان گشت  

  قلقلــــــــــــــمُقلمُقلجان ها  از او  بوده جان ها  از او  بوده همه همه   مسلسل      مسلسل        گشتهگشته  از اواز اوه دل ها ه دل ها همـــهمـــ  

  اواو  ـه يـه ياز حلقــاز حلقــ  نشد  يک دل  بروننشد  يک دل  برون        هر سو     هر سو     زاران  دل ز زاران  دل ز ــــههمُعلّق صد مُعلّق صد   

  نماندنماندــافرــافربه  عالم در ، يكي كـــــــبه  عالم در ، يكي كـــــــ        ــاند     ــاند     فشفش    بربر  گر او زلفين مُشكين گر او زلفين مُشكين   

  مومن  مومن    ـان يک نفس ـان يک نفس اند در جهـــــاند در جهـــــنمنم  ساكن       ساكن       ذاردش پيوسته ذاردش پيوسته و گر بگــــو گر بگــــ  

  اواو  سرسر  ،،ن ن ـــوخي  باز  كرد  از تـوخي  باز  كرد  از تبه شــبه شــ        او    او      ودام  فتنه  مي شد چنبرودام  فتنه  مي شد چنبرچــــچــــ  

  زودزودــافافروز روز   ـم  شد اندرـم  شد اندركه گر شب  كـكه گر شب  كـ    ؟      ؟      شد زلفش چه غم بودشد زلفش چه غم بوداگر ببريده اگر ببريده   

  زدزدره  ره  ــــــگگدست  خويشتن  بر وي دست  خويشتن  بر وي   بهبه    زد      زد        ــل ره ــل ره چو او بر  كاروان عقــچو او بر  كاروان عقــ  

  شامشام    كندكندـاهي ـاهي ي  بام  آورد گـــــي  بام  آورد گـــــــگهگه  آرام      آرام      ظه ظه ــــــــلحلح  ککــنيايد زلف او ينيايد زلف او ي  
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  كردكردـجب ـجب ــــــبوالعبوالع  اي اي ــــبسي بازيچه هبسي بازيچه ه            شب كرد  شب كرد  زروي زلف خود صدروز وزروي زلف خود صدروز و  

  طّرطّرــــــــــــــمُعمُعف ف ــــزلزل  ازاز  كه  دادش بوييكه  دادش بويي    ر      ر      مُخمّمُخمّد د ــــــــششگِل آدم در آن دم گِل آدم در آن دم   

  انيانيــــــــزمزم  نمي گرددنمي گرددن  ن  ــــساكساك  كه خود كه خود   ي      ي      انانــــــــنشنش  زلفشزلفش  دل  ما دارد  ازدل  ما دارد  از  

  رفتمرفتمــــــــــــــــــگگر ر ببز جان خويشتن دل ز جان خويشتن دل     م      م      تتــكار از سر گرفكار از سر گرفاز او هر لحظه از او هر لحظه   

  ششــــــــــــــــآتآت  ه از رويش دلي دارد دره از رويش دلي دارد دركك            وّش وّش مشمشردد دل از زلفش ردد دل از زلفش ــاز آن گاز آن گ  

  

  حُسن خدايي)رُخ(،آب حيوان)خط(حُسن خدايي)رُخ(،آب حيوان)خط(                                                                                                                
  از آن خط زیبای رخ ،آب حيات زندگاني را بدست آوراز آن خط زیبای رخ ،آب حيات زندگاني را بدست آور

از خداوند ظاهر مي  وقتي از رُخ و چهره ي او صحبت مي شود منظور حُسن و زيبايي خيره كننده اي است كه      

عظمت و بزرگي حق تعالي است. ازرُخ او خطي از نيکويي و زيبايي درعالم ترسيم  گردد و مراد و مقصود از خط

شده كه همه چيز را در بر گرفته است و با زبان بي زباني به ما مي گويد كه : هيچ چيز بيرون از اين خط زيبا نمي تواند 

زار و گلستاني است كه جان و حيات آدمي در آن روئيده است و همان آب حيات  باشد.آن خط زيباي دلنشين سبزه

ابديت و پايندگي است كه دل ها در جستجوي آن در تاريکي ها در شور و تالشند. پس تو اي رهروي صادق! از 

عي و سياهي زلفش و به عشق زيباي آن ، روز را به شب برسان و از خط چهره اش چشمه ي جوشان آب حيات واق

از مقام معنوي و عرفانيي كه داري و كسي از  )كه مي گويند هنوز زنده است( ابدي را جستجو كن. مانند خِضر نبي

 آن اطالعي نداشته باشد از آن خط كه در رخ زيباي او نقش بسته است آب زندگي جاودانه بدست آور. 
 صفات جمال و جالل حق در همين خط روی زیبای یاراست

تو رخ و خط زيباي حضرت حق را ببيني بي شك تمام كثرت و گوناگوني را در وحدت و يکپارچگي  اگر        

ازديدار زلف اوست كه هدفمندي  خلقت و جريان امور عالم را .خواهي ديد )بدون هيچگونه تفاوت و تعارضي( 

خواهي دانست. كسي كه درک خواهي نمود و از خط عذارش اسراري از جهان را كه قبالً بر تو مبهم بوده است 

شايستگي آن را دارد كه به ديدار آن خط زيبا  نائل آيد صفات جمال و جالل حق را در همين خط خواهد ديد. مگر 

در خود دارد؟ كه درزير هر حرفي و خطي از آن چهره ( همه ي زيبايي ها را بطور كامل) رخسار او مانند سبع المثاني

ار و رموز پنهان شده است. و نيز در هر مويي از آن زلف مُشکبارش هزاران درياي علم ي زيبا ، دريايي از معاني و اسر

و آگاهي از عالم راز نهفته است. همين ارتباط را بين آئينه قلب آدمي و عرش رحمان كه در آن منعکس است مي 

 توان دانست كه همه خلقت از يك خط  روي زيباي جانان است كه از جان عزيزتر مي باشد.

  استاست    ـناب كبرياييـناب كبريايياست          مراد از خــط جـاست          مراد از خــط جـ  داييداييرخ اينجا  مظهر حسن خرخ اينجا  مظهر حسن خ

  خوبروييخوبروييـرون ـرون كه از  مـا  نيست  بيـكه از  مـا  نيست  بيـ                  ويي  ويي  ــــنكنك  رخش خطي كشيد  اندر رخش خطي كشيد  اندر   

  وان وان ــــــــــــحيحيش آب ش آب ــــم  جان           از آن كردند نامــم  جان           از آن كردند نامار عالـــار عالـــخط آمد سبزه زخط آمد سبزه ز  

  كن كن ب ب ز خطش چشمه ي حيوان طلـز خطش چشمه ي حيوان طلـ              ز تاريكي زلفـــش، روز، شب كن    ز تاريكي زلفـــش، روز، شب كن      

  اني اني ــــــــــزندگزندگچون خطش آب  چون خطش آب    بجوبجو          نشاني      نشاني      ـام   بي ـام   بي خضر وار  از  مقــــخضر وار  از  مقــــ

  يكايکيكايک  ـرت از وحدتـرت از وحدتبداني كثـــــبداني كثـــــ        شک       شک       اگر روي و خطش بيني تو بي اگر روي و خطش بيني تو بي 

  م م ــــــــــــسرّ  مبهسرّ  مبهزخطش  باز خواني زخطش  باز خواني         م       م       ــــــــــــــــعالعالكار  كار  ز زلفش  بازداني ز زلفش  بازداني 

  ديدديدـات  روي او در خط اوـات  روي او در خط اوصفــــــصفــــــ      كو خطــش از روي نكو ديد         كو خطــش از روي نكو ديد         كسي كسي 

  اني استاني استــمعمعبحر بحر رفي  از اورفي  از اوكه هر  حكه هر  ح                است  است  سبع المثاني  سبع المثاني  مگر رخسار او مگر رخسار او 
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  رازرازــم ــم ــــــــعالَعالَ  ران  بحر علم  ازران  بحر علم  ازهزاهزا            باز     باز       ـويي  از او ـويي  از او نهفته زير  هر مــــنهفته زير  هر مــــ  

  جانانجانان  ــارض زيباي ــارض زيباي ز خط  عــــــز خط  عــــــ          رآت  قلب و عرش رحمــان     رآت  قلب و عرش رحمــان     ببين  مببين  م

  

  عكسي از خال اوعكسي از خال او                                                                                                                                                                                                
  خال سياه روی چهره مرکزآفرینش استخال سياه روی چهره مرکزآفرینش است

و مركز همه ي آفرينش است  بر روي آن رخ زيبا و جذاب او نقطه ي سياه و ساده اي وجود دارد كه اصل        

بطوريکه آن رخ در مركز است و بقيه در محيط آن مركز و وابسته به آن هستند. از اين نقطه)خال( بود كه منحني 

پيدايش دو عالم كشيده شد و نفس و روح آدمي و قلب و مركز وجودي او شکل گرفت. اين دل آدمي شيفته و غصه 

ه خداي متعال او را آفريده است و آن را با مهارت از عکسي از خال آن رخ دار و خراب آن شرايط و حالتي است ك

و كشش  ه بتواند خود را از ميدان جاذبهساخته است.از آن خال سياه ،  دل ما پرغم و غصه شده است بهر حال از اينک

مه اي نمي زند و آن آن خال بيرون كند امکان پذير نخواهد بود. هيچ كثرت و گوناگونيي به استحکام اين وحدت لط

 ( در اين وحدت حضور نخواهد داشت.را تجزيه نمي كند و هيچگاه بيش از يك )خال سياه

 
 ؟متفاوت و مختلف استتأثير پذیری و تأثيرگزاری چرا دل دارای حاالت 

اه ي او در اينجا دل انسان بقدري مهم ودر نظام ارزشي جهان خلقت با عظمت است كه معلوم نيست آيا خال سي      

عکسي از دل ماست و يا دل ما بود كه در آن خال آشکار شد؟ آيا عکسي از خال او بود كه اين دل را پديد آورد و يا 

عکسي از دل ما بود كه در آن خال منعکس شد؟ در باره ي اينکه آيا حقيقت دل در وجود زيباي آن خال سياه است 

ه تا كنون الينحل مانده است. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود و يا آن خال در دل است  براي من يك راز است ك

كه اگر دل و درون ما كه همان حقيقت باطني مااست عکسي از آن خال است پس چرا حاالت گوناگوني پيدا مي 

درخراب است و از خود نمايد و همواره به يك حال نيکو نيست؟چرا اين دل گاهي مانند چشم مست و عاشق او 

 شود و گاهي هم مانند زلف پرچين و شکنش در اضطراب و نگراني بسر مي برد؟  مي بيخود

گاهي اين دل از آن چهره ي چون ماه روشنايي مي يابد و به فهم اسرار و درک حقايق نائل مي شود و گاهي هم       

مي شود و به عبادت و  مانند زلف سياهش در تاريکي و ابهام است.اين دل گاهي اهل مسجد و كِنِشت )معبد يهوديان(

توجه به حق مي پردازد و گاهي چون دوزخ پر از آتش است و مي سوزد و مي سوزاند و گاهي هم مانند بهشت پر از 

گُل و رياحين است؟ گاهي از همه ي آسمان ها و زمين)هفت افالک( باالتر است و گاهي اينقدر به قهقرا و پستي 

كه در زير پاي ما است در درجه ي پائين تري قرار مي گيرد. بار ديگر همين  تمايل پيدا مي كند كه از توده ي خاكي

اكنون از داري از گناه و خطاء مي يابد . دل از خاک بر مي آيد و راه زهد و بي رغبتي به مظاهر دنيا و ورع و خويشتن

 مي رسيم كه بايد پاسخ داده شود.  آن سؤاالت باقيمانده به شراب و شمع و شاهد

  استاست  ططــــــدور محيدور محيكه اصل و مركز كه اصل و مركز     خالش بسيط است      خالش بسيط است      ن رخ نقطه ي ن رخ نقطه ي بر آبر آ  

  آدمآدمب ب ــظ  نفس و قلظ  نفس و قلــز او  شد حز او  شد ح  وو  الم        الم        ــــــــــــدو عدو عاز او شد خط  دور هر از او شد خط  دور هر   

  استاستال سياه ال سياه خخكه عكس  نقطه ي كه عكس  نقطه ي                 استاستـون تباه ـون تباه از آن حال، دل پر خــاز آن حال، دل پر خــ  

  ه بيرون شدن نيسته بيرون شدن نيسترر  زلزلو ز آن منـو ز آن منـ    شدن نيست       شدن نيست         زخالش حال دل جزخونزخالش حال دل جزخون
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  وحدتوحدت  ــلــلدو نقطه  نبود اندر  اصـدو نقطه  نبود اندر  اصـ    ــثرت       ــثرت       ــــــــككبه وحدت در نباشد هيچ به وحدت در نباشد هيچ 

  روي زيباست روي زيباست   س خالس خالو يا  دل عكــو يا  دل عكــ  دل ماست        دل ماست        ـس ـس ندانم حال او عكـــــندانم حال او عكـــــ

  جا شد هويدا؟جا شد هويدا؟ــــــــــآنآنو يا عكس دل و يا عكس دل   ــشت پيدا        ــشت پيدا        ز عكس خال او دل گـــز عكس خال او دل گـــ  

  كلكلــمشمشبه من پوشيده گشت اين راز به من پوشيده گشت اين راز     در دل؟       در دل؟         ا اوستا اوستــدر روي او ، يدر روي او ، يــدل اندل ان

  اضطراب استاضطراب استزلف او  درزلف او  درگهي چون گهي چون     گهي چون چشم مخمورش خرابست        گهي چون چشم مخمورش خرابست        

  سياه استسياه است  ففــــچون زلچون زل  ي تاريکي تاريکوآن روي چوماه است          گهوآن روي چوماه است          گهــگهي روشن چگهي روشن چ

  گاهي  بهشت  استگاهي  بهشت  است،،گهي دوزخ  بودگهي دوزخ  بود    اهي كُنشت است       اهي كُنشت است       ــگگ،،گهي مسجد بود گهي مسجد بود 

  اکاکــــــــــتوده ي ختوده ي خگهي  افتد به زيرگهي  افتد به زير    م افالک       م افالک       ــــــــهفتهفتود از ود از ــــگهي برتر شگهي برتر ش

  كاركارــــــرا  طلبرا  طلب  شراب و شمع  و شاهدشراب و شمع  و شاهد  ر بار        ر بار        ــــــــدگدگورع گردد ورع گردد   پس از زهد وپس از زهد و  

  

  شراب بيخوديشراب بيخودي                                                                                                                                                                                                  

  و شمع وشاهد چه معني دارد؟و شمع وشاهد چه معني دارد؟(شراب (شراب 2266

  (خراباتي شدن چه ادعایي است؟(خراباتي شدن چه ادعایي است؟2277

  

  

 سؤال چهاردهم

حال به اين سؤال مي رسيم كه در بيان عرفا و اهل دل شراب و شمع و شاهد به جاي چه چيزي بکار مي رود؟ و      

طلبي است با اينکه نشان دهنده ي چه معني و مفهومي است؟ از اين موضوع كه بگذريم اين خراباتي شدن ديگر چه م

 بکار مي رود؟! ندارد ولي دائماً در عبارات عرفاء در عرف مردم  وجهه ي درستي
 شراب وشمع وشاهد را چه معني است؟     خراباتي شدن آخر چه دعوي است؟شراب وشمع وشاهد را چه معني است؟     خراباتي شدن آخر چه دعوي است؟                                                                

 جواب چهاردهم 

 حضرت دوست است هدایت و راهيابي به،شراب و شمع 

كدام از كلمات شراب ، شمع و شاهد در اصطالح عرفا و دانايان داراي معني و مفهوم خاصي است چون هر       

حضرت حق جلّ جالله به صورت هاي گوناگون بر جهان و بندگان خود تجلي مي كند و انوار رحمت و بركات خود 

شدن( و شمع نشانه ي نورهدايت و سُکر)از خود بيخود شدن و مست و شيفته ي حق  ورا بر آنان مي نماياند. شراب 

 عرفان و راهيابي به حضرت دوست است و خوب دقت داشته باشيد كه شاهد يعني او،  كه از كسي پنهان نيست!شراب

به عبارتي زجاجه)ظرف شيشه اي و پياله ي بلوري( و شمع مانند مصباح )چراغ[ است و شاهد در اينجا فروغ و تابش 

 اح سرچشمه مي گيرد.آن چراغ است كه از نور ارو

اين همان شاهد است كه بر دل و ضمير حضرت موسي)ع( تابيد و آتشي از عشق و دگرگوني پديد آورد ، آن       

است و آن آتش كه از درخت زبانه مي كشيد  درخت كه پيام رسالت و وحي الهي را به موسي اعالم نمود همان شمع

چشمه مي گيرد نور و روشنايي معنوي و پرقدرتي است كه در شبي اوست. شراب و شمع كه از جان و روح سر شراب

بنده ي مخلص خود حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي )ص( را از مکه به مسجد اقصي در بيت المقدس سرزمين 

 فلسطين سير داد و شاهد آن آيات با عظمتي است كه حضرت وي مشاهده نموده است.
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 ]بطور تمثيل :

  شاهدخداوند : 
 شمع دي ايمن : درخت وا

  [ شرابتشي كه ازدرخت زبانه مي كشيد : آ
 رساند  شراب بيخودی ترا ازخودخواهي ها رها و به قرب حق مي

پس نتيجه مي گيريم كه همواره شراب و شمع و شاهد حاضر هستند و اين ما هستيم كه نبايد از بهره شدن از آنان     

دارد. براي درک اين مفاهيم بلند ، بايد به شراب بيخودي كه ما را  غافل شويم چون بهر حال خداوند شاهد بازي هم

دمي ناخودآگانه كه سد راه كمال طلبي آاز اين هستي خودخواهانه رهايي سازد پناه برد تا از دست كبر و غرورهاي 

 عالم هستي استبنوش تا ترا از خويشتن دروغين جدا سازد و وجود ترا كه قطره اي از  است درامان باشيم. از آن مي

تو بايد از شرابي بخوري كه در روي جام آن تصوير زيباي يار نقش بسته باشد تا به درياي كمال و معنويت برساند.

خود را مشحون گشته ومبهوت زيبايي و جمال آن گردي! كه پياله آن چشم انسان باده خواري است كه از عشق حق 

ساغر )پياله( و جام باشد، شرابي كه انسان را از خود بيخود كند و در آدمي  از ياد برده است. البته اين شراب بايد بدون

اثر عميق و ابدي گزارد بطوريکه ساقي آن حضرت حق باشد. آن شراب از جامي مي باشد كه ما را به سوي وجه باقي 

ريزد. اين شراب از  و ابديت هدايت كند و پروردگار عالميان ساقي آن باشد و آن شراب قرب و معرفت را در كام ما

آن جهت پاک و طَهور است كه در وقت مستي ما را از لوث وآلودگي هاي راهي كه در اين هستي پيموده ايم پاک 

مي گرداند. از شرابي بخور كه ترا از سردي و ماديگرايي و دنياطلبي نجات دهد. بهر حال آن مقام مستي و عشق و 

از نيکبختي و اعمال صالحي است كه به قصد مزد و ثواب انجام مي مبهوت شدن در حضرت حق به مراتب باالتر 

 دهيم!
  استاست    تجليتجليكه در هر صورتي  او را  كه در هر صورتي  او را                  معني است  معني است    شراب وشمع وشاهدعينشراب وشمع وشاهدعين  

  نيست پنهاننيست پنهان  ـسـسشاهد كه از كشاهد كه از كببين   ببين         رفان       رفان       ــــــعع  نورنور  شراب و شمع، سُكر وشراب و شمع، سُكر و  

  ارواحارواح    نورنور  ـاهد  فروغـاهد  فروغشـــــــــشـــــــــبود بود       اح       اح       ــــشمع  مصبشمع  مصبشراب اينجا زجاجه ،شراب اينجا زجاجه ،  

  ر  شدر  شدــــــــو شمعش شجو شمعش شج  شرابش آتششرابش آتش    شد        شد          شررشرر    موسيموسيدل دل   د برد برــــــــــز شاهز شاه  

  است است ااكبركبرــات ــات ان آيــان آيــــولي شاهد همولي شاهد هم    نورأسرااست         نورأسرااست           ن آنن آنااــشمع جشمع ج  شراب وشراب و  

  آخرآخرــــل  زشاهد بازي ــــل  زشاهد بازي مشو غافـــــمشو غافـــــ        ر        ر        له  حاضله  حاضــمع و شاهد جممع و شاهد جمشراب و ششراب و ش  

  انيانيــــــــــــــــــــاماممگر ازدست خود يابي مگر ازدست خود يابي         زماني        زماني          ـشـشــخودي  دركــخودي  دركــبيبي  ب ب شراشرا  

  رساندرساند  ــره  در درياــره  در درياــــــقطــــــقطــــــ    وجودوجود      اند        اند        ــــــــوارهوارهخويشت خويشت ،  تا ز،  تا زبخور مي بخور مي   

  وار  است وار  است ــــــــــــخخه چشم مست باده ه چشم مست باده پيالپيال                        استاستوي ياروي يارشرابي خور كه جامش رشرابي خور كه جامش ر  

  وار  و ساقي آشاموار  و ساقي آشامــــــــــــــباده خباده خ  شرابيشرابي      ــام         ــام         ــجج  ووساغر ساغر شرابي مي طلب بي شرابي مي طلب بي   

  ييــــــــــساقساقاو راست او راست ربُّهُم  ربُّهُم  سقاهُم  سقاهُم        ه باقي        ه باقي        ــــــــــــــوجوجشرابي خور ز جام  شرابي خور ز جام    

  مستيمستيـت ـت ترا  پاكي دهد در وقــــــــترا  پاكي دهد در وقــــــــ    هستي         هستي           بود كز لـــوثبود كز لـــوث  ميميطهور آن طهور آن   

  مرديمرديــــــــــنيكنيكمستي به است از مستي به است از كه بد كه بد       ردي         ردي         ــــ، وارهان خود را زس، وارهان خود را زس  ميميبخوربخور  

  

  اواويك خُمخانه ي يك خُمخانه ي                                                                                                                                                                                                 
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  نور هدایت برای آدم وابليس بود ولي آدم بازگشت و ابليس رانده شدنور هدایت برای آدم وابليس بود ولي آدم بازگشت و ابليس رانده شد

حمت و درگاه ربوبي دور شده است همان بهتر كه در كسي كه لياقت و شايستگي قرب حق را نداشته و از ر       

حجاب ظلمت و ناداني به گمراهي پيش رود كه مستحق نور هدايت نيست! آدم ابوالبشر چون به قرب حق رسيد و به 

درگاه پروردگار پذيرفته شد هر چند كه گناه و نافرماني مرتکب شده باشد ولي خداوند او را مددها نمود و توبه و 

او را پذيرفت. ودر مقابل همين نور و هدايت براي ابليس هم بود ولي چون از درگاه حق رانده شده بود بازگشت 

تأثيري نبخشيد و براي هميشه ملعون ابدي گرديد. اگر آئينه ي دل آدمي را انحراف و نافرماني زنگار و دود اندود 

 نموده باشد ديدن خود و اعمال خود در آن چه سودي مي بخشد؟
  ذرات عالم مست او مي باشندهمه 

وقتي پرتوي از روي زيباي او در اين جام مي افتاد هر كسي بر اساس فهم و درک خود حرفي زد و نظري داد و      

كه خدا در آن تجلي نموده است به شکل حباب است كه  خيالي در سر پروراند! عالم هستي و جان و روح در اين مي

مردان حق در زير اين حباب و عالم گنبدي شکل مورد توجه و مساعدت من هستند و  دراين  باره فرمود: اولياء و

چتر حمايت حق از صاحبدالن مايه ي حيرت و شگفتي عقل كُل )مجموعه ي عقل ها و  .هيچگاه تنها نمي باشند

و مطيع تشخيص هاي جهان ( گرديد و او را مدهوش خود نمود ونفس كُل )كل حيات و زندگي( را حلقه به گوش 

خود كرد. همه ي عالم براي خداوند مانند يك شرابخانه است كه هستي را مست و مدهوش خود نموده است و درون 

هر ذره اي كه مي بينيم پيمانه و كاسه اي است كه اين مي در آن ريخته شده است )هر عنصر و پديده اي مانند يك 

 د و در حيرت فرو مي برد!(كاسه ي پر از مي است كه ما را مست جمال حق مي گردان
  همه هستي بسوی اویند

همه ي چيز در درون اين خمخانه اند و مست و شيفته بي سر و بي پاي او گشته اند از جمله خرد و تشخيص آدمي      

، مالئکه ي مقربين حق، جان و روح عالم و آدم ، هوايي كه در آن تنفس مي كنيم ، زميني كه به زندگي در آن 

از عشق او كه كمال مطلق و جمال و جالل بي حد و مانند است پر مي .و زماني كه ما را فرا گرفته است مشغوليم

را باشند. گردش اين چرخ و فلك)سيارات و نجوم( كه سرگشته اويند براي رسيدن به او در تکاپويند كه دور زمين 

فرا رسد! مالئکه درگاه حق از آن كوزه ي پاک  به اميد بويي است كه از جانب يار مانند كمربندي احاطه نموده اند.

كه شراب طَهور است نوشيده و جرعه اي از باقيمانده و ته نشين شده ي آن را به خاک زمين ريختند. عناصر و پديده 

هاي عالم از نوشيدن آن يك جرعه شاد و سرخوش شدند و از عشق آن ديوانه وار،  گاهي در آب و گاهي در آتش 

بوي معطر و بي مانند آن جرعه كه بر خاک ريخت ، آدمي خلق گرديد و اين عشق حق در وجودش مي روند. از 

عجين شد و در سرشت و فطرت او وارد شد و همان باعث رشد و كمال او به سوي معنويت گرديد. از انعکاس 

ت و جان افسرده و تصويري از روي او بود كه تن مادي ما كه مانند يك گُل پژمرده مي مانست جان دوباره گرف

منجمد ما بار ديگر به حركت در آمد و روان تازه به ما بخشيد. جهان خلقت با همه عظمت و گستردگي خود سرگشته 

و واله ي اوست و يك لحظه دست از تالش خود بر نمي دارد و مانند تاجري از مِلك و دارايي خود دست كشيده 
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ل و كمال رسيدند و بعضي ديگر از رنگ دل انگيز آن شراب صاف است. بعضي از بوي خوش آن شراب طَهور، به عق

 و پاک كه از هر گونه شائبه و آلودگي بدور است به رشد و بالندگي نائل آمدند. 
 باک است آنكه به فنای کامل رسيده است سالك و دریا دلي بي

ز آن شراب طهور برگرفت و به و چون هر كس به فرا خور حال خود از آن بهره مند شد يك نيم جرعه اي ا      

صدق و صفا رسيد و ديگري همه ي صراحي) ظرف بلوري شکم دار و دهان تنگ( و جام را نوشيد و به عشق حق 

واصل شد.يکي هم پيدا شد كه هر چه بود از مي و ميخانه و ساقي و ميخوار همه را با هم فرو خورد و به فناي كامل 

درون خود كشيده است ولي هنوز دهانش باز است و از عشق و معرفت به حق سير رسيد. آن شخص با اينکه همه را به 

گشته است چون دريا دلي پرقدرت و دالوري نترس و رندي سرافراز است و از هيچ كس باكي ندارد! او همه ي 

نمايد و يا هستي را به يکبار و در يك جرعه نوشيده است ديگر در چنين شرايطي نيازي ندارد كه به حقيقتي اقرار 

كفري را انکار كند) چون همه چيز در نزد اوست احتياجي به اثبات و انکار چيزي ندارد( در اين شرايط آن عارف و 

مي لبريز از پاكي را نوشيده است و از زهد خشك و بي معني كه حاصلي براي آدمي ندارد و يا ادعاهايي  سالك كه

ارد هيچگونه وابستگي ندارد ، چرا چنين است؟ چون دامن پير كه كرامت و درجه ي فضل و سلوک او را بيان د

خرابات را گرفته و از خود رَسته و به خدا پيوسته است و هيچگونه عالقه و اعتمادي به اين ظواهر دنيايي زودگذر و بي 

 .ثبات ندارد
  نورنورــمت او را  بهتر  از ــمت او را  بهتر  از حجاب  ظلــحجاب  ظلــ    ق دور        ق دور        ــــــــدرگاه حدرگاه حكسي كو افتد از كسي كو افتد از   

  شدشدابد ابد عون عون ــــــــــــــــــململ  ز نور ، ابليس ز نور ، ابليس شد          شد            آدم را ز ظلمت صــــد مددآدم را ز ظلمت صــــد مدد  گرگر  

  چو خود را بيند اندر وي چه سود است؟چو خود را بيند اندر وي چه سود است؟  است        است            ـنه ي دل را  زدودـنه ي دل را  زدوداگر آئيــــاگر آئيــــ  

  افتادافتاد  ـــل خيالي بر ويـــل خيالي بر ويبسي شكــــــبسي شكــــــ    افتاد         افتاد           مي مي ز رويش پرتوي چون در ز رويش پرتوي چون در   

  استاستاب  اب  ــــــقبقبرا  را  اوليايي اوليايي   حبابشحبابش      ست       ست       شكل حباب اشكل حباب اجهان و جان در اوجهان و جان در او  

  گوشگوش  ده  نفس كــــل را حلقه  درده  نفس كــــل را حلقه  درفكنفكن    وش        وش        ــشده زو عقل كل حيران و مدهشده زو عقل كل حيران و مده  

  انه ي  اوستانه ي  اوستــــــــــــپيمپيمدل  هر ذره اي دل  هر ذره اي   اوست        اوست        همه عالم چو يک خمخانه ي همه عالم چو يک خمخانه ي   

  مستمست  ان ان ــــزمين مست وزمزمين مست وزمهوا مست و هوا مست و                   مستمست  انانــججخرد مست ومالئک مست و خرد مست ومالئک مست و   

  بوستبوستـــكي ـــكي هوا در دل به اميد يـــــهوا در دل به اميد يـــــ  ـــاپوست         ـــاپوست         تكتكدردراز وي از وي   گشتهگشتهفلک سرفلک سر  

  بر اين خاکبر اين خاک  دُردي دُردي   ز جــــرعه ريخته ز جــــرعه ريخته   وزه ي پاک        وزه ي پاک        ــصاف ازكصاف ازكمالئک خورده مالئک خورده   

  آتشآتشـاده  گه درآب  و گه درـاده  گه درآب  و گه درفتـــــــفتـــــــ            ه سرخوش    ه سرخوش    عناصرگشته زان يک جرععناصرگشته زان يک جرع  

  الکالکــــــــــــــبر افبر اف    بر آمد  آدمي  تا شدبر آمد  آدمي  تا شد    اک       اک       ــــــكافتاد بر خكافتاد بر خ    جرعه ايجرعه اي    ز بوي ز بوي   

  روان گشتروان گشت  ان افسرده ان افسرده ز تابش  جـــــز تابش  جـــــ        ان گشت      ان گشت      ــجج  ز عكس او  تن پژمرده ز عكس او  تن پژمرده   

  گشته دايمگشته دايمان و مان خود  بران و مان خود  برز خـــــــز خـــــــ      دايم       دايم       ـشته ـشته جهاني خلق  از او سرگـــجهاني خلق  از او سرگـــ  

  آمدآمدــافش ناقل ــافش ناقل صـــــصـــــ      يكي از رنگيكي از رنگـــل آمد         ـــل آمد         دش عاقــــدش عاقــــدُردُراز بوي از بوي يكي يكي   

  عاشقعاشق  راحي گشتهراحي گشتهــــادق         يكي از يک  صــــــادق         يكي از يک  صــــيكي از نيم  جرعه  گشته  صــيكي از نيم  جرعه  گشته  صــ  

  خوارخوارــــــــــــــميميمي و ميخانه و ساقي و مي و ميخانه و ساقي و     بار       بار       ــــــــــــــــبه يكبه يك  يكي ديگر فرو برده يكي ديگر فرو برده   

  رازرازرند  سر افرند  سر اف  ـي دريا دل و ـي دريا دل و زهــــــــزهــــــــ    باز       باز         ـــله و مانده  دهن ـــله و مانده  دهن يده  جمــيده  جمــكشكش  

  انكارانكارـــت يافته  ز  اقرار  و ـــت يافته  ز  اقرار  و راغــــــراغــــــفف      يكبار      يكبار      ـــده  هستي را  به ـــده  هستي را  به در آشاميـــدر آشاميـــ  

  پير  خراباتپير  خراباتننــــــدامدامفته فته ررــــــــــــــــــگگ  و طامات        و طامات        ک  ک  ــــشده  فارغ  ز زهد خششده  فارغ  ز زهد خش  

  



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

016016                          

  

  ي(ي(خراباتي)از خود رهايخراباتي)از خود رهاي                                                                                                                                                
  خراباتي بت خودساخته نفس را شكسته و بجای آن الگوی حق جایگزین کرده استخراباتي بت خودساخته نفس را شكسته و بجای آن الگوی حق جایگزین کرده است

خراباتي شدن يعني از نفس بدكار و تمايالت شهواني و شيطاني رهايي يابي ، چون اين استقالل كاذب و اتکاء به         

و خداپرستي كفر خودي در مذهب سلوک  است و نفس فرعوني و اظهار خودخواهي و كبر و غرور حاصل خودي

است و اگر پارسا و خويشتن دار باشي به اين حقيقت اقرار خواهي نمود. درباره ي معني و مفهوم خرابات ، نشاني و 

تعريف خوبي براي ما به يادگار گذاشته اند و آن اينکه ، خداپرستي و اعتقاد به وحدانيت خداي متعال موقعي حاصل 

سرزمين وجهاني است  م پاک و ربوبي است بقيه را از خود دور سازيم. خراباتمي شود كه ما غير از روح كه از عال

در عالم باال كه مثل و نمونه اي از آن را در اين دنيا نخواهي يافت )جهان بي مثال( و آن مقام و مرتبه ي كساني است 

آشيانه  نيايي وقعي ننهند. خراباتكه در عشق به خدا و راه سير و سلوک الي اهلل سراپا نشناسند و به اين سود و زيان د

ي مقدسي است كه مرغ زيباي جان )وروح( در آن اقامت نموده است و آستان مطهري است كه هيچ مکان دنيايي به 

خراباتي كسي است كه به همه ي خرابي هاي نفس رسيده باشد و هيچ جان و  دارد. آن مانند نيست و نشان در المکان

و خال باقي نگذاشته باشد و در صحراي فکر و شناخت او دنيا با  همه ي تعلقات و  رمقي براي اين مار خوش خط

 جاذبه هاي خود خيال و سرابي بيش نيست!
 خراباتي کسي است که شراب طهور الهي را نوشيده است

نوي و در طي مراحل كمال و سير و سلوک معني ، محدوديتي براي خود قائل نيست همواره در رشد مع خراباتي     

كسب مقامات عالي است و كسي از اول تا آخر اين تالش هاي دروني و بي ادعاي او را مطلع نمي شود. اگر صد سال 

هم در راه خراباتيان بسر بري و تالش كني كه از حال و مقامات آنان مطلع شوي نشاني از خود يا از كسي ديگر 

گروهي در اين راه .فرد براي كسي قابل احساس نيست!( نخواهي يافت )اين جهان بي ادعا و بي تکلف ومنحصر به

از خود بيخود شده و بي توجه به خود و عاشقانه آن را مي پيمايند و همه ي رهروان اين راه در ظاهر به  ويژه خرابات

شکل مومن يا كافر ديده نمي شوند!)چون كفر و ايمان آنان فهميده نمي شود و جز كيمياي عشق عالمت ديگري 

اين رهروان پاک نيت تمام جام شراب بيخودي را برداشتند و سركشيدند و در مستي ناشي از آن جز خدا  .ند!(ندار

شراب )همه را از ياد بردند و موضوع خير و شر را كنار گذاشتند.آن شراب را بدون استفاده از لب و دهان نوشيده اند

بدنامي و خوشنامي و شهرت آسوده خاطر شدند و جز به و چون به آن شراب معنوي و عرفاني دست يافتند از ( معنوي

 حق و ارزش هاي آن به چيز ديگري نمي انديشند. 
 عارف با بویي از شراب طهور دلباخته حق مي شود

اين حاالت روحاني و مقام سير و سلوک را بيان كردن، تجربيات عرفاني را در قالب الفاظ خالف شرع ابراز      

ار نمودن كرامات در شکل گزافه و ادعا)طامات( و در فکر و خيال داشتن خلوتي در دل داشتن)شطحيات( و آشک

شب براي راز و نياز و يا در پي نور كرامت و انجام دادن اموري كه عرف مردم قادر به انجام آن نباشند)كه معموالً از 

شستند و كنار گذاشتند و به خيال  يکجا خواسته هاي يك رهرو است( تمام اين حاالت را با بويي از آن شراب طهور

د، خرقه و لباس دناينکه به نيستي و فنا در حق برسند به مستي از جام روي آوردند.عصايي كه به آن تکيه مي كر
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 درويشان، تسبيح ذكر و مسواک را كه از عالمات سير و سلوک است به ذوق آن بويي كه از دُردي آن شراب طَهور

كت . با تمام و همت بسوي او در حره و گره زده و به دور انداخته اندرا در كيسه اي ريختبرسد ، همه  به مشام آنان

د و با افتادن و بلند شدن دراين راه با نند و از همه ي خطرات و موانع عبور مي كناست و خود را به آب و آتش مي زن

  رخساري غمگين بجاي اشك ،خون از ديده روان دارند. 
 ررضای حق گام بر مي دارندعاشقان سر خوش حق د

گاهي در اين راه به سرخوشي و موفقيت مي رسند و در عالم ناز با كمال احترام مانند پيك هاي تيز پا ، گردن      

برافراشته اند و به مقامات باالي عرفاني مي رسند. گاهي هم به بن بست مي رسند و با سياه رويي و تأثر شديد به موانع 

قادر نيستند كه گام بيشتري بردارند ، گاهي هم از سر خوشي و عشق به حق و برخورد مي كنند  وبزرگي چون ديوار 

از ياد بردن خود بر سر دار مي روند و قرباني حق مي شوند.گاهي هم از شوق و عالقه ي شديد به جان جانان به رقص 

نمي شناسند! و خود را بطور كامل از ياد مي و سماع عارفانه مي پردازند و آنقدر به دور خود مي چرخند كه سر از پا 

برند. هر نغمه و آهنگ خوشي كه از مطرب شنيده اند كه سخن عشق را تعليم مي داد به ذوق و وجد رسيده اند و آن 

صدا را از عالم باال از طرف جانان دانسته اند. اين سماع و وجد جان و درون آنان ، مگر غير از تأثير صوت و سخن 

با نواختن پرده هاي موسيقي همراه با سخن خوش مطرب اسرار شگرف وعجيبي را به رهروي حق مي  است؟! كه

 رساند؟ 
 عاشقان دامن رنداني که مست حق شده اند محكم گرفته اند

اين عاشقان از دايره ي تسلط حواس دهگانه)پنج حواس ظاهري و پنج حواس باطني( خود را بيرون كشيده اند و از      

ه رنگ و بوي تعلق و گرايش به ماديات خود را دور نموده اند.يکي يکي و پي در پي اين صفحات زنگار هر گون

درون را كه در طول زمان و تحت تأثير خياالت و اوهام و گناه و انحراف و دوري از حق كه رنگ هاي گوناگون 

تند)و از همه ي تعلقات رها شدند( اين سياه و سبز و كبود در آمده بود شستند و از خود جدا كردند و بدور انداخ

سالکان راه حق از مي صاف و بي غش نوشيدند و به مقام صوفي كه صاف و زالل شدن از اوصاف و رنگ هاي تعلق 

دنيايي است نائل آمدند. با تقويت و رشد جان خود ابعاد ماديات و تمايالت نفساني را از خود شسته و جاروب نموده 

قايق و اسرار وجودي كه به كشف و شهود رسيده اند از ميان صد حقيقت يك را هم براي كسي اند و از آنچه از ح

بازگو نکرده اند. تمام جلوه هاي شهرت و خوش نامي را كنار گذاشتند و دامن رنداني كه مست حق بوده و از خود و 

است بيزار  و يا مريدي و پيروي از دنياي ماديات بيخود شده اند سخت گرفتند و از هر چه نشانه ي بزرگي و شيخي

يك حيله ي ضعيفي بيش  گشتند. و در مقام و رتبه ي آن حالت عالي عرفاني چه شيخ و پيرو و مرشد و يا مريد و تابع

نيست ! و اصوالً زهد و بي رغبتي از دنيا و داشتن تقوا و پرهيزكاري غير از قيد و بندي برپاي  ما انسان ها اثر ديگري 

گر به اين مردم از كوچك و بزرگ با دقت نگاه كنيد هيچکدام الگوي خوبي نيستند و بهتر آن است كه به هم دارد؟! ا

 بت و زنار و ترسايي روي آوريم كه براي ما بهتر از هر چيزي است.
  پارسايي استپارسايي است  ودي كفراست اگرخودودي كفراست اگرخودــخخ  از خود  رهايي است       از خود  رهايي است       شدن شدن خراباتي خراباتي   

  افاتافاتــاالضاالضاط اط التوحيد اسقـــالتوحيد اسقـــ  كهكه    ت      ت      راباراباــــــــــــــخخنشاني داده اندت از نشاني داده اندت از   

  استاست  ـــــام  عاشقان الاباليـــــام  عاشقان الاباليمقــــــمقــــــ    است       است           ان بي مثاليان بي مثاليخرابات از  جهـخرابات از  جهـ  
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  استاست  ـرابات  آستان المكان ـرابات  آستان المكان خـــــــخـــــــ      است      است      مرغ  جان مرغ  جان خرابات آشيــــان خرابات آشيــــان   

  استاست  سرابسراب  ـالمـالمكه در صحراي  او عـكه در صحراي  او عـ        خراباتي،  خراب اندر خراب   است      خراباتي،  خراب اندر خراب   است        

  ايتايتــــــــــغغه ه نن  نه  آغازش كسي ديده نه  آغازش كسي ديده         نهايت     نهايت       ـد وـد وخراباتي است بي حــــخراباتي است بي حــــ  

  كس را  بازيابيكس را  بازيابي  نهنهــود را و  ــود را و  نه خــــنه خــــ    تابي      تابي      ــــــمي شمي ش  اگرصد سال  در  وي اگرصد سال  در  وي   

  افرافرــــــــــــــــكك  نيزنيز  نه نه   همه نه  مومن و همه نه  مومن و     سر      سر      بي بي گروهي انـــــدر او  بي پا و گروهي انـــــدر او  بي پا و   

  رفتهرفتهــــــــــگگله خير  و شر له خير  و شر جمجمبه ترک  به ترک        گرفته     گرفته     ـر ـر ــــــــشراب  بيخودي در سـشراب  بيخودي در سـ  

  از ناماز نامو و ننگ ننگ   ـراغت  يافته از ـراغت  يافته از فــــــفــــــ  كام        كام        وو  شرابي خورده هر يک  بي لبشرابي خورده هر يک  بي لب  

  كراماتكراماتـال جلوت  و نور ـال جلوت  و نور خيــــــــــخيــــــــــ  امات      امات      ــــــــــو طو طحديث ماجرا  و شطح حديث ماجرا  و شطح   

  ادهادهــــــــــــــــــــاوفتاوفت  ذوق نيستي مستذوق نيستي مستاز دست داده        ز از دست داده        ز   به بــــــوي  دُرديي به بــــــوي  دُرديي   

  پاکپاک  گره كرده  به دُردي  جمـــله را گره كرده  به دُردي  جمـــله را   واک       واک       ــو مسو مس  ح ح ــعصا  و خرقه و تسبيعصا  و خرقه و تسبي  

  زانزانــــــريريبه جاي اشک ، خون از ديده به جاي اشک ، خون از ديده     زان      زان      ــــــــو خيو خي  ميان  آب و گِل  افتانميان  آب و گِل  افتان  

  گردن برافرازگردن برافرازـران ـران شده چون  شاطـــشده چون  شاطـــ    م  ناز       م  ناز       ــــــــــدر عالدر عال  گهي از سر خوشيگهي از سر خوشي  

  داردارــــرــــرگهي  از سرخرويي  بر ســــگهي  از سرخرويي  بر ســــ    وار       وار       ــــــــديدياهي رو  به اهي رو  به ــسيسيگهي از رو گهي از رو   

  رخ گردانرخ گردانــــــسر چون چسر چون چشده  بي پا و شده  بي پا و   جانان        جانان          اع  از  شــوق اع  از  شــوق ــگهي اندر سمگهي اندر سم  

  رسيده رسيده آن  عالم آن  عالم ي از ي از ــــــــــــــــذوقذوق  بدوبدو      شنيده      شنيده        ـرب ـرب مطــمطــ  ه كه ازه كه ازــبه هر نغمبه هر نغم  

  است است   كه در هر پره اي سرّي شگــرفكه در هر پره اي سرّي شگــرف        است     است       سماع جان نه آخرصوت وحرفسماع جان نه آخرصوت وحرف    

  بو بو     و هرو هر    گگــــــــرنرن  از هراز هرگشته گشته مجرد مجرد     تو        تو        ق ده ق ده ــــده دلـــده دلـــــز سربيرون كشيز سربيرون كشي  

  ازرقازرق  وو  ـزـزــوسبـــــوسبـــــ  همه رنگ   سياه همه رنگ   سياه     و مُروّق        و مُروّق          افافــــــــــصصفرو شسته بدان فرو شسته بدان   

  اوصافاوصافافي ازافي ازــــــصص  وفي وفي ــــشده زان  صشده زان  ص    اف       اف       ــــــصصمي مي   ازاز  وردهوردهــــيكي پيمانه خيكي پيمانه خ  

  نگفته نگفته   يکيکرچ آن ديده ، از صد، رچ آن ديده ، از صد، ــــــز هز ه      رُفته      رُفته      پاک پاک   اک  مزابـل اک  مزابـل ــبه جان ، خبه جان ، خ    

  بيزاربيزارز شيخي و  مريــــــــدي گشته ز شيخي و  مريــــــــدي گشته     خمّار      خمّار        ـــــن رندان ـــــن رندان ــــه دامـــه دامـــــگرفتگرفت  

  تقوا ؟اين چه قيد است؟تقوا ؟اين چه قيد است؟  زهد وزهد و  چه جايچه جاي                است؟است؟چه شيد چه شيد   ايناين  چه شيخي و مريديچه شيخي و مريدي  

  بهبه  ــــايي ترا ــــايي ترا زنار  و ترســــــزنار  و ترســــــ    بت وبت و      ه      ه      ه و مِه و مِــــــــــبر كَبر كَ  اگر روي تو  باشد اگر روي تو  باشد   

  

    مظهر عشق و وحدتمظهر عشق و وحدت                                                                                                                                                                                              
    پس چيست؟پس چيست؟  ( اگر بت وزنار و ترسایي کفر نيست( اگر بت وزنار و ترسایي کفر نيست2288                          

 سؤال پانزدهم

تار پشم گوسفند ساخته شده كه مسيحيان به كمر مي بستند( و 02بت و بت پرستي و زنّار بستن)كمربندي كه از       

ترسايي)گرايش به آئين مسيحيت( در اسالم مگر از نشانه هاي كفر نيست؟ اگر غير از اين است پس بگوئيد چه معني 

 دارد؟
 در اين كوي       همه كفراست، اگرنه چيست برگوي؟در اين كوي       همه كفراست، اگرنه چيست برگوي؟بت وزنار و ترسايي بت وزنار و ترسايي                                                                 

 جواب پانزدهم 

 کل وجود خير محض است و بر نظام احسن بنا شده است

اهل باطن و صاحبدالن در تفکرات و اشعار خود بت را مظهر عشق خدايي و وحدت وجود مي دانند و زنّار بستن       

ز خالق جهان است.چون اين ايمان و كفر )قرب و بُعد به حق( در لسان آنان پايبندي و تعهد در خدمت و اطاعت ا

متکي و قائم به هستي است توحيد و خداپرستي عين بت پرستي مي شود! و اين ديدگاه از آن جهت است كه چون 

ر اشياء و عناصر و پديده ها همه از مظاهر و نشانه هاي زيباي هستي مي باشند در ميان اين اشياء يکي هم بت است!)مگ
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نيست!( اي انسان خردمند و عاقل! اگر با ديد بصيرت و انديشه راستين اين موضوع را بررسي نمايي خواهي فهميد كه 

بت كه يکي از مظاهر هستي است باطل و بيهوده نيست! بي شك بايد اين آگاهي را داشته باشي كه خداوند متعال بت 

   يجه ي كار او هم كه از جمله بت مي باشد نيکو خواهد بود. را آفريده است و چون كار خدا نيکوست لذا مخلوق ونت

از ديدگاه ديگر كل وجود در مجموع خير محض و بر نظام احسن و محکم بنا شده است و اگر شري در گوشه اي از 

 هستي مشاهده شود از غير است .
 بت پرستي ازآن جهت مزموم است که بجای آفریننده بت ،خود بت را پرستيدند

اگر مسلمان مي دانست كه بت چيست؟ يقين مي كرد كه دين در بت پرستي است.و از طرف ديگر، اگر مشركين      

و منکرين خدا از كيفيت بت آگاهي مي يافتند هيچوقت در دين خود كه بت پرستي است گمراه نمي شدند! )و خالق 

مودند و از باطن و سرّ آن آگاه نشدند و لذا بت را نفي نمي كردند( چرا چنين است؟ چون مشركين به ظاهر بت توجه ن

دين حق) و دعوت انبياء( را نپذيرفته و آن را رد نمودند. و اگر تو هم در اين بت ، دست پنهان حق را كه او را آفريده 

است نبيني در شرع ترا مسلمان نخواهند خواند. بيزاري و دوري از اسالم ظاهري كه هيچگونه محتواي حق بيني در آن 

        گيرند. رايند و ازدين حق فاصله ميگعضيها به كفر مينباشد باعث گرايش به كفر مي گردد! مگر نه اين استکه ب

در درون هر بتي يك جان زنده پنهان شده است و در پشت همين كفري كه در بت است ايماني نهفته است! همه       

خداوند را به /اسراء[ 21، يء اال يُسبّحُ بحمده و ال تفقهون تسبيحهم و اِنْ مِنْ ش: ]ي موجودات بر اساس آيه ي مباركه ي

پاكي مي ستايند و تسبيح مي گويند و اگر كفري باشد در ميان همين موجوداتي است كه حق را تسبيح مي گويند! 

دور  پس اين چه باريك بيني و ايرادگيري ناصواب است؟!! اين مطالب سخنان مهمي است ولي ما از اهداف خود

افتاديم ، شما بگذاريد هر چه مي خواهند بعضي از ناآگاهان در باره اين موضوع بگويند بهر حال بعد از سخن 

 /اسراء( ديگر چه صحبتي باقي مي ماند؟!21خداوند)آيه ي 
 !بت هم مثل سایر موجودات مخلوق خداست وبا آنان فرقي ندارد

زيبائي و نيکويي چه كسي بت را آراسته است؟ و اگر حق نمي خواست به اين مطالب حساس بينديشيد كه به اين        

آيا كسي بت پرست مي شد و اسير زيبائي بت قرار مي گرفت؟ بهر حال اين بت را او آفريد و او بود كه گفت همه در 

گفت نيکو بود تسبيح من هستند، از جمله بت، و او بود كه بت را به ما شناساند ! كه خلقتش نيکو بود و سخني هم كه 

و خود بت هم نيکو بود. پس بايد همه ي خلقت را يکي ديد و از يك چيز سخن بگوئيم و همه چيز را از يکي بدانيم 

چون اصل و فرع ايمان به اين چند جمله ختم مي شود و به پايان مي رسد.خيال نکنيد كه اين موضوع فقط نظر من 

يعني: در خلقت و آفرينش /ملك[ 5،تَري في خَلْق الرحمان مِن تفاوت  ال: ]است بلکه از قرآن بشنويد كه مي فرمايد

 خداي رحمان تفاوت و تبعيضي نمي بيني!
  خدمتخدمت  ــدــدعهــــــــعهــــــــ  بود  زنار بستنبود  زنار بستندت         دت         بت اينجامظهرعشق است و وحبت اينجامظهرعشق است و وح  

  پرستيپرستي  ــــد عين بتــــد عين بتشودتوحيـــــــشودتوحيـــــــ      هستي       هستي         م بهم بهچو كفر و دين بود  قايـچو كفر و دين بود  قايـ  

  باشد آخرباشد آخرــله يكي بت ــله يكي بت از آن  جمــــــاز آن  جمــــــاهر        اهر        ــــــست هستي را  مظست هستي را  مظاشياء هاشياء هچو چو   

  للــــــــباطباط  نيست نيست   هستيهستيكه بت از روي كه بت از روي ل         ل         ــــــــــعاقعاق  نكو انديشه كن اي مرد نكو انديشه كن اي مرد   

  كو ستكو ستــــز نيكو هر چه صادر گشت  نيز نيكو هر چه صادر گشت  ني  اوست         اوست         الق الق ــالي خالي خــــــــبدان كايزد تعبدان كايزد تع  
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  ير استير استــــــــــ،  زغ،  زغشرّي  بود در اوشرّي  بود در اوو گر و گر               است   است   ررــخيخيشدمحض شدمحض آنجا كه باآنجا كه باوجودوجود  

  يقين كردي كه دين دربت پرستي استيقين كردي كه دين دربت پرستي است  چيست        چيست          مسلمان گر بدانستي كه بتمسلمان گر بدانستي كه بت  

  گشتي ؟گشتي ؟راه راه ـــــود گمـود گمكجا در دين خــــكجا در دين خــــ    گشتي       گشتي       رک زبت آگــــاه رک زبت آگــــاه ــــو گر مشو گر مش  

  افرافرــــــــــــككرع ،رع ،ــــبدان علت  شد اندر شبدان علت  شد اندر ش    ظاهر      ظاهر      ـق ـق ز خلـــــز خلـــــــججنديده او ز بت نديده او ز بت   

  مانمانــــــــــــمسلمسلدت دت ــنخوانننخوانن    به شرع اندربه شرع اندرپنهان        پنهان        ـق ـق ــــهم گر زو  نبيني حــهم گر زو  نبيني حــ  توتو  

  پديدارپديدار  ــفر  حـقيقي شدــفر  حـقيقي شدـــه را كـــــه را كــــككـه  بيزار         ـه  بيزار         ـازي گشتـازي گشتز اسالم  مــجـــز اسالم  مــجـــ

  هانهانــــــــــــــاست  پناست  پنبه زير كفر ، ايماني به زير كفر ، ايماني اني است پنهان         اني است پنهان         ــــ، ج، جدرون  هر بتي درون  هر بتي   

  دق استدق استا چه ا چه گفت، اينجگفت، اينج  ق است        و ان من شيءق است        و ان من شيءــــــتسبيح حتسبيح حردر ردر ــــهميشه كفهميشه كف  

  اهللاهلل  قلقل  ئتئتااــــــــججذَرْهُـــم بعد ما ذَرْهُـــم بعد ما ــــــفَفَ    ويم  كه دور افتادم از راه        ويم  كه دور افتادم از راه        ــــچه مي گچه مي گ
  خواست خواست نمينميحق حق ازازكه مي شد بت پرست كه مي شد بت پرست       وبي رخ بت را  كه آراست؟      وبي رخ بت را  كه آراست؟      ــــــبدان خبدان خ

  بود بود گـــــــفت و نكوگـــــــفت و نكونكو نكو   وو  و كردو كردــــنكنك        وهم او بود       وهم او بود       هم او كرد وهم او گفت هم او كرد وهم او گفت 

  ل و فرع  ايمانل و فرع  ايمانــــــاصاص  م آمد م آمد ــــبدين ختبدين ختيكي دان         يكي دان         يكي بين و  يكي گوي و  يكي بين و  يكي گوي و    

  رحمان رحمان ق ق ــــتفـــــــاوت نيست اندر خلتفـــــــاوت نيست اندر خل  رآن        رآن        ــــز قز قنه من مي گويم  اين بشنو نه من مي گويم  اين بشنو 

  

  نشان خدمتنشان خدمت                                                                                                                                                                                    
  زنار بستن یعني به عهد وپيمان خود وفا کردنزنار بستن یعني به عهد وپيمان خود وفا کردن

چون از روي دقت در اصل زنّار نظري انداختم به اين نتيجه رسيدم كه زنّار بندي يعني در خدمت بودن و به عهد و        

ز طريق اصل و ريشه ي پيمان وفا كردن.اهل دانش و دانايي چون بخواهند كه موضوعي را مورد بررسي قرار دهند ا

آن به موضوع پي مي برند و به چيز ديگر تکيه و اعتماد نمي كنند .با همت بلند مردانه مهياي جوانمردي و خدمت به 

 خالق و خلق باش و در زمره ي مردان خدا قرار بگير كه به عهد و پيمان الهي وفادار ماندند و تخلف نکردند!
  زنارزنارــد ــد نشان  خـــــدمت  آمد  عقــنشان  خـــــدمت  آمد  عقــ    ار          ار          ل اين كل اين كــــاصـاصـ    كردم   بديدمكردم   بديدم  نظرنظر    

  اول اول   ـلـلــهر چيزي مگر  بر اصــــــهر چيزي مگر  بر اصــــــ  زز    مُعَوّل         مُعَوّل           نباشد اهــــــــــل دانش رانباشد اهــــــــــل دانش را    

  ييدِدِــــــــــههعَعَوا  بِوا  بِاوفُاوفُزمره ي زمره ي در آ در در آ در   ون مردان به مردي          ون مردان به مردي          ــــچچميان در بند ميان در بند     

  

  و مكر !!و مكر !!  اسباب استدراجاسباب استدراج                                                                                                                                      
  یسته رسيدن به مراحل باال مي باشدیسته رسيدن به مراحل باال مي باشدشاشا  انسانانسان

بيا به ميدان عمل صالح و نيکوكاري تا بتواني همراه با اسب چابك و قوي علم و چوگان ارادت و اخالص و        

ظور آفريدند كه راه كمال و ترقي را طي محبت گوي )توپ( سعادت و رستگاري را بيرون ببري. اصالً ترا به اين من

كني و به سعادت برسي ، گرچه موجودات زيادي آفريده شده است ولي در اين بين فقط انسان است كه شايسته 

رسيدن به اين مرحله ي عالي را دارد. علم و دانش مانند پدر است و اعمال نيك آدمي مانند مادر و حال و شخصيت 

توسط آن چشم ما جهان را تماشا مي كند. و شما مي دانيد كه انسان بدون پدر هرگز  انسان بسان نوري است كه

متصور نيست و در اين جهان فقط يك نفر بوده است كه بدون پدر زاده شده است و آن مسيح)عيسي بن مريم( مي 

 باشد.
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 کرامت انسان در حق پرستي بدست مي آید

وده است)ترّهات( و نيز بيان مقامات عرفاني كه لفظ آن با احکام شرع اين سخنان و رفتارهايي كه گزاف و بيه      

مخالف است)شطح( و آشکار نمودن كراماتي كه گهگاه حاصل مي شود)طامات( و پيدا نمودن جاي خلوتي كه با 

را رها خدا راز و نياز كنيم )خلوت انس( و خاطر نشان ساختن اسباب و عواملي كه ما را به كرامات رسانده است همه 

كن كه حاصلي ندارد!كرامات تو در اين است كه حق پرست باشي و كبر و بزرگ بيني ، ريا و عوامفريبي، عجب و 

خودخواهي و هستي دروغيني كه براي خود ساخته اي همه را يکجا رها سازي. هر كمال و مقام معنوي كه بدست 

ل و اسبابي است كه باعث زياد شدن آتش تو مي گردد و بياوري اگر بر اساس فقر و نيازمندي به خدا نباشد همه عوام

 خالصه مکر و حيله اي بيش نيست.
 در ابراز کرامات و خرق عادت هيچوقت به حد ابليس نمي رسي!!

زياد به كرامات و انجام خرق عادت تکيه نداشته باشيد و آن را مالک رسيدن به حق تلقي نکنيد و از ابليس رانده       

خدايي درس بگيريد كه بدون واسطه و مساعدت هزاران عمل خرق عادت كه ديگران از انجام آن  شده از درگاه

ناتوان بودند از خود نشان داده است. همين ابليس براي وسوسه و لغزاندن آدمي به زشتي ها، خود را بهر نحوي به 

مي آيد و گاهي هم در دل و خاطر ما  آدمي نزديك مي سازد. گاهي از ديوار خانه اي وارد مي شود و گاهي هم از بام

فرود مي آيد و نفوذ مي كند و گاهي بر حسب شرايط، اندام و اعضاي ما را به كاري كه مي خواهد وادار به انجام 

گناه و خطا مي نمايد. حال و اسرار پنهاني تو را مي داند و به نيات باطني تو پي برده است و كفر و فسق و تبهکاري و 

ي در اين صورت ابليس رماني را در تو وارد مي سازد.پس اگر به آن كرامات و سخنان بيهوده تکيه كنعصيان و ناف

 تو در پي آن روان هستي! و ليکن كي مي تواني حتي به او برسي؟! پيشواي تو مي گردد و
 کرامات را به رخ مردم کشيدن کفر محض است!!

ت عرفاني ، خود نشان دادن به مردم باشد در اين شرايط تو همان فرعون اگر منظور تو از اين ابزار كرامات و مقاما      

زمان موسي هستي و اين ادعاي تو دعوي خدايي و كفر محض است.كسي كه به حقيقت و از روي راستي و صدق 

 خواهان آشنايي با حق است و مخلصانه به او مي انديشد نبايد هرگز دم از خودنمايي بزند و در صدد نشان دادن

كماالت و كرامات خود باشد تا برتر بودن خود را به رخ ديگران بکشد. تو در ميان مردم زندگي مي كني و همه ي 

مردم ترا مي بينند. زنهار مواظب باش تا با بيان برتري خود نسبت به ديگران مورد هجوم آنان واقع نشوي و در 

 گرفتاري و بال نيفتي.
 کرامت وبزرگي هستي مسخ مي شوی!! اگر در ميان عامه مردم در پي بروز

مي شوي به شکل حيوانات در  ولي اگر بخواهي از تأثير همنشيني با عامه و مردم نادان دنبال خودنمايي باشي مسخ       

مي آيي  و شايد از آن هم پست تر به شکل جماد و گياه در مي آيي ونسخ مي شوي و يا بکلي از آدميت خارج مي 

باطيل و ترهات آنان و انديشه خود را بر اساس ا اه سر و كارت با مردم عامه و جاهل بيفتد و فکرگردي. مبادا هيچگ

بازسازي نمايي، در اين حالت از فطرت پاک خدايي خود خارج مي شوي و ناگهان از مسير صحيح  انسانيت واژگون 
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صالً از خود نپرسيدي كه اين عمر مي گردي!عمر نازنين خود را به هرزه و بيهوده تلف كردي و ضايع نمودي ! ا

 صرف مي رساندي؟!مگرانمايه براي چه به تو داده اند و در چه كاري مي بايستي به 

  
  ادت ادت ــــــــــــــسعسع  ز ميدان  دَرْرُبا گوي ز ميدان  دَرْرُبا گوي       ارادت       ارادت       ـوگان ـوگان به رخش علم و چــبه رخش علم و چــ

  ند ند ريدريدــــــــــــــــآفآف  اگر  چه خلق  بسياراگر  چه خلق  بسيار      ريدند      ريدند      ــــــــــآفآف  از بهر  اين كاراز بهر  اين كارترا  ترا    

  احوالاحوال  استاست    ينينــــــــقرة العقرة الع  بسان بسان       مادر هست اعمال      مادر هست اعمال      پدر چون علم وپدر چون علم و  

  بيش از يكي نيستبيش از يكي نيستـان ـان مسيح اندر جهـمسيح اندر جهـ    انسان شكي نيست       انسان شكي نيست         نباشد بي پدرنباشد بي پدر  

  راماتراماتــــــــــــــــــككخيال خدمت ، اسباب خيال خدمت ، اسباب طامات        طامات        رها كن ترّهات و شطح و رها كن ترّهات و شطح و   

  و عجب وهستي استو عجب وهستي استكبر و رياكبر و رياجز اين جز اين         كرامات تو اندر حق  پرستي است     كرامات تو اندر حق  پرستي است     

  و مكر استو مكر استه  اسباب  استدراج ه  اسباب  استدراج همــــهمــــ      باب فقراست       باب فقراست       ن هرچيزكان نزن هرچيزكان نزدر ايدر اي

  رق عادترق عادتــــــــــــــخخ  شود  صادر هزارانشود  صادر هزاران            هادت    هادت    ــــــــــششلعين  بي لعين  بي ابليس ابليس   ز ز   

  انداماندام  ــه درــه درد، گــد، گــــگهي  در دل   نشينگهي  در دل   نشين                    از  بام از  بام گه  از ديوارت  آيد ،  گاه گه  از ديوارت  آيد ،  گاه 

  يانيانــــــر و فسق  وعصر و فسق  وعصــكفكفدر آرد در تو در آرد در تو         وال پنهان      وال پنهان      ــــــــز تو  احز تو  احاند اند همي دهمي د  

  تو؟ تو؟   رسيرسيكن  به  اينها  كي كن  به  اينها  كي ليــــليــــ    بدوبدو      در پسي  تو       در پسي  تو       امام وامام و  شد   ابليست  شد   ابليست    

  استاست  اين  دعوي  خدايياين  دعوي  خداييتو  فرعوني  وتو  فرعوني  و      مايي است        مايي است        كرامات تو گر در خودنكرامات تو گر در خودن

  خود  نمايي خود  نمايي ـز  از وي ـز  از وي نيابد هر گــــــنيابد هر گــــــ        با حق آشنايي      با حق آشنايي        كسي كو   راست كسي كو   راست   

  گرفتارگرفتاررا  بدين علــــــت را  بدين علــــــت   مكن  خود مكن  خود   زنهار        زنهار        همه روي تو در خلق است  همه روي تو در خلق است    

  گرديگرديـره  نسخ ـره  نسخ چه جاي مسخ ،  يكـــچه جاي مسخ ،  يكـــ      ردي       ردي       ــــمسخ گمسخ گچو با عامه نشيني چو با عامه نشيني 

  نسارنسارنگونگو  رت شوي  ناگه رت شوي  ناگه كه از فطـــــكه از فطـــــ      كار      كار      ـامت  سر و ـامت  سر و ا عــا عــمبادا هيچ  بمبادا هيچ  ب

  نگويي در  چه كار است  اينچنين عمر؟نگويي در  چه كار است  اينچنين عمر؟        ن عمر     ن عمر     ــنازنينازني    تلف كردي به هرزهتلف كردي به هرزه  

  

  م واژگونم واژگوناحوال عالَاحوال عالَ                                                                                                                                                    
    پيشوایان نادان بر افراد نادان رهبری مي کنندپيشوایان نادان بر افراد نادان رهبری مي کنند      

روح مادي و دنياگرايي است با تبليغات دروغين و افکار غلط خود اتفاق و تشويش و اضطراب را كه ناشي از       

اتحاد نام نهاده اند و يك موجود ابله و ناداني را پيشواي خود كرده و بدنبال آن راه افتاده اند! چه زشت و ناگوار است 

ه است و مردم از اين ناروايي و اين ناداني و حماقت. اكنون سروري و هدايت مردم بدست نادانان و قداره بندان افتاد

است.خوب دقت كنيد آن دجّال  دشوار گشتهجهل و قساوت ناراضي و بد حال شده اند و روزگار بر آنان سخت و 

)تکذيب كننده ي راه حق و حقيقت كه فقط يك چشم چپ بر پيشاني خود دارد( كه مي بايستي در آخرالزمان  اَعْوَر

ود را فرستاده است و اين رهبران نادان و گمراه همانند او مي باشند! اي انساني كه به ظاهر گردد انگار نمونه اي از خ

نام دارد در بين مردم به  كه جَسّاس اتفاقات و رخداد ها ، حساس و باريك هستي! بي شك متوجه مي شوي خر دجّال

جهل و و پرچم و جلوداري مردم عَلَم كه در پيشاهنگي هبريت نادان دعوت مي نمايد.آن خرراه افتاده و ديگران را به ر

خبري را بر افراشته است افراد ناداني مانند خران بي خبر كه پشت سر هم و در كنار هم مي باشند به دنبال آن در  بي

 حركتند! 
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 کساني که به حقيقت نرسيده اند شایسته رهبری وهدایت مردم نيستند

كيفيت و زمان وقوع آخرالزمان را توضيح دهند در باره  رسول خدا محمد مصطفي )ص( وقتي كه مي خواست     

نشانه ي دجال و خر او سخن ها گفته و مردم را مطلع نموده اند) كه در كتاب هاي معتبر مضبوط است(در اين زمان 

 )عصر شيخ شبستري( آن كساني كه شبان و پاسبان دين هستند)علما و دانشمندان آگاه و دانا( همه كور و كر شده اند

)نه سخن خالف مي شنوند و نه حقايق را بيان مي كنند( و علوم دين كه بايد عامل هدايت و نجات مردم باشد در زمين 

هيچگونه پيام و نشاني ندارد )و از همان آسمان پائين نيامده است!( افرادي هستند كه از عرضه ي مکتب دروغين و 

پيوند مردم و آنان را به راه ضاللت و بي خبري كشاندند شرم تجاوز به حقيقت و نعل وارونه زدن و گسستن محبت و 

 ند و از اينکه به حقيقت دسترسي نيافته اند همچنان توسن بي شرمي را به پيش مي برند! رو حيا ندا
 پدران معنوی )علماء( اگر در جای خود نباشند فرزندان معنوی)مردم( تربيت نمي شوند

گونه و بر عکس شده است و كسي در جاي واقعي خود نيست و اگر عاقل و دانا حال و روزگار مردم عالم واژ      

باشي و از تجزيه و تحليل خوبي بر خوردار باشي به راحتي مي تواني كه اين حقايق را با چشمان خود بنگري. آن 

اهالن شده و شيطان كه سلسله جنبان رانده شدگان و مطرودين و مظهر نفرت و دشمني است اكنون پدر فکري اين ج

فانطلقا حتي اذا لَقيا غُالماً فقتله :]رهبر زمان محسوب مي شود. در حکايت موسي و خضر در سوره ي مباركه ي كهف 

كودكي  بنا به مصالحي كه بعداً اتفاق مي افتد خضر نبي )ع(/كهف[ 01قال اَقَتَلْتَ نفساً زكيّةً بغير نفس لقد جئت نُكراً، 

را مي كشد در حاليکه آن فرزند ناصالح و بدكار داراي پدر يا جد پدري صالحي بود! شما نادانان بر خالف نظر خير 

خواهانه ي خضر نبي شيخ و بزرگي را رهبر فکري خود ساخته ايد و به دنبال او به راه افتاده ايد كه از ناداني در مرتبه 

ن شخص كه خود را پدر فکري تو مي داند از حداقل تشخيص و دانايي بر ي پائين تري از خر قرار گرقته است. آ

 خوردار نيست چگونه مي تواند ترا كه سرّ )فرزند معنوي( او هستي از گمراهي ها پاک و رها گرداند.
  ريش ! ريش ! ـي ـي خري را  پيشوا كرده ، زهـــخري را  پيشوا كرده ، زهـــ      تشويش       تشويش       ب كردندب كردندبه جمعيت لقــبه جمعيت لقــ  

  له بد حالله بد حالــــــــــمردم  جممردم  جماز اين گشتند از اين گشتند       ل       ل       اـاّـّجُهجُهفتاده  سروري اكنون  به فتاده  سروري اكنون  به   

  م نمونه ؟م نمونه ؟ــــــــــــــــدر عالدر عال  فرستاده است فرستاده است       گونه      گونه      ــــــــــــــچچتا تا عْوَر عْوَر دَجّال  اَدَجّال  اَ  نگرنگر  

  جَسّاسجَسّاسر او  را  كه نامش  هست ر او  را  كه نامش  هست ــــخـــخـــ  حسّاس       حسّاس       رد رد مـــمـــ  اياينمونه  باز بين نمونه  باز بين   

  آن  خرآن  خرهمه  در تنگ همه  در تنگ   را  بين را  بين   ران ران ــــــخخ        خر     خر     شده از جهل پيش آهنگ  آن شده از جهل پيش آهنگ  آن 

  ني نشان كردني نشان كردــجاي از اين  معجاي از اين  معبه چندين به چندين       چو خواجه قصه ي آخرزمان كرد       چو خواجه قصه ي آخرزمان كرد       

  شدشدـه  بر آسمان ـه  بر آسمان م دين همــم دين همــعلـــــــوعلـــــــو    كر شبان شد      كر شبان شد      ببين اكنون كه كور وببين اكنون كه كور و  

  شرمشرم  ـليـلينمي دارد كسي  ازجاهــــــــنمي دارد كسي  ازجاهــــــــ  آزرم        آزرم        ــق وــق ونماند اندرميانه ، رفــــنماند اندرميانه ، رفــــ  

  كه چون استكه چون استــاقلي بنگر ــاقلي بنگر اگر  تو عــــاگر  تو عــــ    م واژگون  است        م واژگون  است        الــالــهمه احوال عهمه احوال ع  

  طرد و مقت استطرد و مقت استيخ وقت  است        كسي كارباب  لـــعن و يخ وقت  است        كسي كارباب  لـــعن و پدرنيكو بُد،اكنون شپدرنيكو بُد،اكنون ش  

  الحالحــــــــــصصجـــــــد جـــــــد   يايا  كه اورا  بُد پدركه اورا  بُد پدر    ح        ح        ــــآن فرزند طالآن فرزند طالشت شت مي كُمي كُ  خضرخضر

  هست از تو خرترهست از تو خرتر  ــري را كز خري ــري را كز خري د كردي تواي خر        خــــد كردي تواي خر        خــــكنون با شيخ خوكنون با شيخ خو  

  سرّ ؟سرّ ؟  چگـــــــــــونه پاک  گرداند ترا چگـــــــــــونه پاک  گرداند ترا     برّ       برّ       است از است از   اليَعْرِفُ الهرّ اليَعْرِفُ الهرّ خود او خود او 

  

  پدر معنوي مردمپدر معنوي مردم                                                                                                                                                            
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  !!!!علمای عصرشبستری به وظائف خود عمل نمي کنندعلمای عصرشبستری به وظائف خود عمل نمي کنند

اگر فرزند نشاني از خوبي پدررا با خود همراه داشت نورعلي نور مي شد و چه چيزي بهتر از اين مي توانست باشد،      

ولي افسوس كه ندارد! حال اگر فرزند داراي انديشه و رأي درستي است و نيکبخت و سعادتمند است مانند يك ميوه 

ت )بهر حال اين ميوه از آن درخت و اين پسر از آن پدر آشکار پخته و تازه بر آمده است كه همان سرّ و پنهاني پدراس

گرديده است( ولي كو آن پدر كه چنين ميوه ي پخته اي را ارائه دهد؟! آن بزرگان و علماي دين كه نيك را از بد 

عزت تشخيص نمي دهند چگونه مي توانند مردان وارسته و بيکبختي را در جامعه تربيت كنند كه مايه ي سربلندي و 

 !!باشند
 باید به اجرای تعهدی باشيم که به عهده ماست

مريد بودن و پيروي كردن از علم دين به اين مغهوم است كه كسي مفاد دين را خوب بفهمد و بياموزد و درون خود     

آيا را از نور و روشنايي دين درخشان نمايد. آيا كسي تا كنون از شخصي كه مرده است مي تواند چيزي بياموزد؟ 

مُشتي خاكستر كه از زمين برداشته مي شود مي تواند چراغي را بر افروزد وراه آدميان را روشنايي بخشد؟ وقتي اين 

مسائل را كه در جلوي چشمان من است و مرا آزار مي دهد مي بينم اين مطلب در دلم خطور مي كند كه زنّاري به 

بر عهده ي من است.و اين زنار به كمر بستن نه به خاطر آن و آماده ي خدمت و اجراي تعهدي باشم كه  كمر ببندم

است كه من از شهرت در ميان مردم برخوردار نيستم ، بلي دربين مردم شهرتي دارم! گر چه از داشتن آن عار و ننگ 

د دارم و دوري مي كنم.از آنجائيکه شريکانم در كار دنيا خسيس و تنگ نظرند همه شهرت را به سوي خود كشيده ان

و براي من چيزي باقي نگذاشته اند ! پس بهتر است كه سر در جيب خود فرو برم و در خلوتي به تنهايي بگذرانم كه از 

 بسياري شهرت بهتر و پرثمرتر است.
 عادت را کنار بگذارید واز روی اخالص عبادت کنيد

ان و نادانان خرده نگيرم و اعتراضي نداشته گاهي از حق به من الهامي مي رسد و مرا آگاه مي سازد كه به اين ابله      

باشم ! چون بهر حال وجود آنان بر اساس حکمتي است!! به اين مثال توجه كنيد: كه هر گاه رفتگران يك شهر كه 

مأمور جمع آوري خاكروبه هاي آن شهرهستند نبودند و يا به هر دليلي زباله ها را از كوي و برزن تخليه نکنند از بوي 

و متعفن آشغال ها همه ي مردم در مشکالت و گرفتاري ها مي افتند! پس به اين حقيقت مي رسيم كه هر  ناشايست

كسي بر اساس جنس و گرايش خود به عملي دست مي زند و عهده دار كاري در اين جهان مي شود و اين است دوام 

باشي تا همنشين و رفيق نااهل و نادان  است. بايد مراقبتعال به حقيقت آن از همه آگاهتر واداره جهان كه خداي م

نشوي! بلکه از آن فرار كني! و اگر خواستي كه عبادت خداي نمايي از عادت و انجام حركات پي در پپي و نامفهوم 

هيچگاه عادت با عبادتي كه از روي اخالص و طمأنينه است  در يك جاجمع نمي شود پس چه بهتر براي هيچگاه عادت با عبادتي كه از روي اخالص و طمأنينه است  در يك جاجمع نمي شود پس چه بهتر براي   پرهيز كني.

  روي آوري.روي آوري.به توجه و اشتياق درون به توجه و اشتياق درون ادت بگذري و ادت بگذري و ه برداري صحيح از آن ، از عه برداري صحيح از آن ، از عو بهرو بهرانجام عبادت انجام عبادت 
  ي نورٌي نورٌــنورٌ  علنورٌ  علبود  بود    چه گويم چونچه گويم چون  پور        پور          ــود،ــود،اگر داردنشان باب خــــاگر داردنشان باب خــــ  
  سرّ درخت   است سرّ درخت   است   ـيوه زبده ي ـيوه زبده ي نيكبخت  است         چو منيكبخت  است         چو مكونيک رأي و كونيک رأي و پسرپسر  

  ز نيكو ؟ ز نيكو ؟ ک از  بد ، بد ک از  بد ، بد ــــــد نيــــد نيــــندانندان      آنكو       آنكو       و ليكن شيخ دين كي  گردد و ليكن شيخ دين كي  گردد   

  بودبودـروختن ـروختن افـــــافـــــ  نورنور  چراغ   دل ز چراغ   دل ز       بود       بود         ــوختنــوختنمريدي ،علم دين  آمـمريدي ،علم دين  آمـ  
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  ؟؟هرگزهرگز  خـــــــاكستر چراغ افروختخـــــــاكستر چراغ افروختزز          رگز؟     رگز؟     ــمرده،علم آموخت همرده،علم آموخت هكسي ازكسي از  

  ررزنّازنّا  ـويشـويشن خــــــــن خــــــــببندم  بر مياببندم  بر ميا      ار       ار       ــــاين كاين ك  ي آيد كزي آيد كزــمرا در دل هممرا در دل هم  

  ارمارمــــــــــــزان هست عزان هست ع  بلي دارم وليبلي دارم ولي      ندارم      ندارم          نه زان معني كه من شهرتنه زان معني كه من شهرت  

  به بسياربه بسيارــهرت ــهرت خمولي بهتر از شـــــخمولي بهتر از شـــــ        كار     كار     شريكم چون خسيس آمد دراينشريكم چون خسيس آمد دراين  

  دق دق از ابلهي از ابلهي   ـمت  مگيرـمت  مگيرحكــــحكــــكه بركه بر    ق        ق        ــــــــــاز حاز ح    الهاميالهاميدگر باره رسد دگر باره رسد   

  الکالکــــــــــــــمهمه  همه خلق اوفتند اندرهمه خلق اوفتند اندر              الک    الک    ــــــــــــــمممم  اگر كنّاس نبود دراگر كنّاس نبود در  

  واهلل   اعلمواهلل   اعلمـان ، ـان ، چنين  آمد جهـــــچنين  آمد جهـــــ    ضمّ        ضمّ        ـت ـت بود جنسيت آخر علــــــبود جنسيت آخر علــــــ  

  بپرهيزبپرهيز  ـادت ـادت هي از عـــــهي از عـــــعبادت خواعبادت خواولي ازصحبت نا اهــــــل بگريز          ولي ازصحبت نا اهــــــل بگريز            

  عادتعادت  ززـذر ـذر ، عــــادت  با عبادت          عبادت مي كني بگــــــ، عــــادت  با عبادت          عبادت مي كني بگــــــ  نگردد جمعنگردد جمع  

  

  تجريد و خالصي)ترسايي(تجريد و خالصي)ترسايي(                                                                                                                                                          
        چهارم پرواز مي کنيچهارم پرواز مي کني  آسمانآسمان  بهبه  های دنيایي اگر زندگي کني مانند عيسيهای دنيایي اگر زندگي کني مانند عيسي  بدون جاذبهبدون جاذبه                      

رهايي و خالصي از  ماديگرايي است. و ترساييتجريد يعني دوري از جهان مادي و  مقصود و غرض از ترسايي        

افتادن در باتالق تقليد است يعني زندگي درجهاني بدون گرايشات دنيايي. بارگاه پاک و مقدس حق همان وحدت و 

يکپارچگي دير)صومعه( است ، همانجايي كه سيمرغ بقا و جاودانگي آشيان و اقامت گزيده است. اين عالم قدس و 

با دميدن روح و حيات خاص الهي عيسي روح اهلل را از مادرش مريم مقدس بدنيا آورد. همان  پاک خدايي بود كه

جاني كه در كالبد تو مايه حيات و حركت و اراده شده است از همين روح القدس است كه مربوط به عالم باال بوده و 

ناسوتي )دنيايي(خالص شوي به مقدس و پاک از هر گونه رنگ تعلق مادي و دنيايي است. اگر از اين دام نفس 

راحتي مي تواني در جناب بارگاه پاک ربوبي الهوتي)عالم پاک باال( وارد شوي. هر آن كسي كه بدور از نفس و 

زندگي كند و از ميدان قوي مغناطيسي دنياگرايي رها شود و چون مالئکه زندگي كند  اذبه ي كاذب دنيايي و مادي ج

 .پاک باال وارد و در فلك چهارم جاي مي گيرد مانند عيسي روح اهلل به عالم

  دمدمــــــــــــــديديريد ديدم           خالصي از ورطه ي تقليد ريد ديدم           خالصي از ورطه ي تقليد ز ترسايي غرض تجــــز ترسايي غرض تجــــ  

  استاستــا  را  آشيانه ــا  را  آشيانه كه سيمرغ  بقـــــكه سيمرغ  بقـــــ                      ت دير خانه استت دير خانه استجناب قدس وحدجناب قدس وحد  

  پديدارپديدارـــدـــدــآمـــآمـــروح القدس روح القدس   كه از كه از كار           كار             پيدا گشت  اين پيدا گشت  اين روح اهلل  روح اهلل    ز ز   

  استاست  دروي نشانيدروي نشانيالقدس القدس روح روح كه از كه از     است         است             انيانيــتو جتو جهم از اهلل در پيش هم از اهلل در پيش   

  وتوتــــــــــــــــقدس الهقدس الهدر آيي در جناب در آيي در جناب           الص از نفس ناسوت      الص از نفس ناسوت      ــــاگر يابي خاگر يابي خ  

  فلک  شدفلک  شدـارم ـارم چـــــچـــــبر بر   روح اهلل روح اهلل   رد چون مَلِک شد          چورد چون مَلِک شد          چوهرآن كس كومجهرآن كس كومج  

  

  مرد پرواز باشمرد پرواز باش                                                                                                                                                      
  باید سفر نمودباید سفر نمود  )پدر()پدر(معنویمعنوی  سمانسمانجهان مادی )مادر(به جانب آجهان مادی )مادر(به جانب آاز از 

ه زنداني است و يك كودكي كه شير خواره است و تنها غذاي او شير مادر است در گاهوار به اين مثال توجه كنيد :      

پس چون به سن بلوغ و جواني برسد و مرد سفر و كار گردد اگر مرد )مذكر( بت مي باشد.در نزد مادر خود تحت مراق

باشد همراه پدر خواهد بود و با او براي تجارت و دادو ستد به تالش و كسب تجربه خواهد پرداخت. اين عناصر مادي 

سفلي( و تو فرزند و حاصل آن پدري هستي مي باشند)اُمّ د مادري هستند كه از همين دنيا  كه ما را در بر گرفته اند مانن
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در موقع عروج و سير به آسمان  كه از جهان باال )جهان عِلْوي( آمده است. بهمين خاطر حضرت عيسي روح اهلل )ع(

 فرموده است كه قصد و آهنگ پدر در جهان باال را دارم. 
 بسوی آسمان حرکت کنيدجيفه و مردار دنيا را دور اندازید و 

و اي جان پدر و عزيز من! سعي كن تا به سوي پدر حركت كني! چون همه ي همراهان و دوستان تو رفتند و از ت        

دنيا گذشتند تو بايد از اين دنيا رها شوي و به طرف آسمان معنويت بروي. اگر مي خواهي كه مرد معنوي و پرواز 

پيش كركسان و دنياطلبان بينداز تا به دريدن و خوردن  باشي و به آسمان اوج بگيري اين جهان جيفه و مردار و بد بو را

اين مجموعه ي گنديده و ناپسند مشغول شوند. اين دنيا پر از مکر و فريب را به همان افراد پست و دون صفت واگذار 

 كن كه اين مردار جز به سگان نمي توان داد!

  
  اهوارهاهوارهــــــــــــــــــــــــــــگگر ر به  نزد مادر اندبه  نزد مادر اند          واره      واره      ــشير خشير خ  ـلـلبود محبوس طفــــبود محبوس طفــــ    

  شدشد  ـرد  است  همراه پدرـرد  است  همراه پدراگر مـــــــــاگر مـــــــــ        سفر شد      سفر شد        و مردو مردچو گشت او بالـــــغ چو گشت او بالـــــغ   

  علوي  استعلوي  استزندي،  پدر آبـــــتاي زندي،  پدر آبـــــتاي تو فرتو فر    لي است         لي است         ــــــــعناصرمرترا چون اُمّ سفعناصرمرترا چون اُمّ سف  

  به باالبه باال  ارمارمدد  ــگ  پدر ــگ  پدر ا           كه آهنـــــــــــا           كه آهنـــــــــــگاه أسرگاه أسر  يسييسيــــــاز آن گفته است عاز آن گفته است ع  

  شو !شو !ــان ،  بدر ــان ،  بدر همراهــــــــهمراهــــــــرفتند رفتند بدر بدر         پدر شو!       پدر شو!         ويويــــــــــسستو هم جان پدر ،تو هم جان پدر ،  

  اندازانداز  ـان جيفه پيش كركس ـان جيفه پيش كركس هـــــــــهـــــــــجج        مرد پرواز      مرد پرواز        ردي ردي ــــــــاگر خواهي كه گاگر خواهي كه گ  

  داردارمرمر  ســـــــــگ  را نشايد دادســـــــــگ  را نشايد داد    جزجز  كهكه      دّار       دّار       ــــغغدنياي دنياي ن  دِه   مر اين ن  دِه   مر اين به دونابه دونا  

  

  افسانه ي نَسَبافسانه ي نَسَب                                                                                                                                                      
  با دوست سپری شودبا دوست سپری شودانسان انسان باید اوقات باید اوقات     

نسب داشتن و پيوند فاميلي و دوستي با ديگران چه فوايدي دارد؟ سعي كن كه چيزي كه مناسب حال و رشد        

به درگاه حق روي آوري و ترک اين پيوند هاي موقتي و زود گذر كني! هركسي از اين  معنوي است انتخاب نمايي و

دايره ي كاذب دنيايي رهايي يافت و در بحر نيستي فرو رفت ديگر خويشاوندي به هر نحوي با ديگران براي او در 

 اولويت نيست و اينگونه است كه اوقات با دوست سپري مي شود نه با غير او.
 !افرادی که به نحوی به ما نزدیكند در رسيدن به دوست عامل بازدارنده اندهرکدام از 

حال بيائيم با هم اين نسبت ها و پيوند هاي آدمي را با ديگران بررسي كنيم كه چگونه است! اول آنکه هر نسبتي       

و نخوت و بزرگ بيني  كه محورآن شهوت و تمايالت نفساني باشد و خود را بنماياند حاصلي جز كبر و خود خواهي

نخواهد داشت. وجود شهوت در آدمي باعث شد تا پدر و مادر در يك زندگي خانوادگي با هم جمع شوند و لذا 

نقش شهوت و تمايالت دروني فهميده مي شود كه چقدر در ايجاد انسان مؤثر و كارگر است. البته منظور من اين 

ندارند ، بهر حال بايد به آنان با ديده ي احترام نگريست و با حرمت و  نيست كه بگويم مادر و پدر نقشي در اين ميانه

 ادب بر خورد نمود.
 نزدیكان بيشتر عامل رنجشند!!

شما موجودي را كه ناقص العقل است و ترا مي آزارد خواهر نام نهاده اي و كسي كه در امور و كارها با تو     

!  دشمناني كه به تو نزديکند زن و فرزند خود مي داني در حاليکه با حسادت و تنگ نظري دارد برادر نام گذاشته اي 
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تو بيگانه اند و خويشان و نزديکان شما بحساب مي آيند. وقتي زن و فرزند تو با تو اينگونه اند ، پس به من بگو كه 

براي تو دارند يا خير؟!  دايي و عمه با تو چه برخورد و نسبتي خواهند داشت ؟ آيا غير از درد و غم، حاصل و نتيجه اي

اي برادر من! اين رفيقان راه كه با تو دست همکاري و همگامي داده اند در پي بيهوده كاري و هَزْل شخصيت تو بر 

آيند نه عامل سربلندي تو مي باشند. اگر در سراي پدر بزرگ و مادر بزرگ يك لحظه بنشيني آيا الزم است كه  مي

خواهد رسيد؟!) غير از ناراحتي و گرفتاري است!( همه ي اين ارتباطات فاميلي و نسبي  بگويم چه ناروائي هايي به تو

كه يك يك بر شمرديم افسانه و غير واقعي، افسون و سراب و زنداني براي محدود كردن آدمي مي باشند ، اي برادر 

سخر آبروريزي و تم بزرگ و اي عزيز من! به جان تو قسم مي خورم كه تمام اينان باعث ريشخند و مايه ي

انسانند!!]توجه شبستري در اين انتقاد به عناصري است كه انسان را به غير خدا متمايل مي نمايند و از دوست جدا مي 

 كنند در مجموع قصد ايشان توهين و ايجاد دشمني نيست!![
  كنكن  نُسَب نُسَب روي آور و ترک روي آور و ترک     ققــــــنسب چبود؟  مناسب را طلب  كن          به حنسب چبود؟  مناسب را طلب  كن          به ح  

  شدشد  ت اوت اونقد وقــــــــنقد وقــــــــ  فال انساب فال انساب رو شد          رو شد          ــــــــكو  فكو  فر نيستي هرر نيستي هربه بحبه بح    

  و نخوتو نخوت  ـاصلي جز كبرـاصلي جز كبرنداردحــــــــنداردحــــــــ  هر آن نسبت كه پيدا شد ز شهوت        هر آن نسبت كه پيدا شد ز شهوت          

  فسانهفسانهـله مي گشتي ـله مي گشتي نسب ها جمــــــنسب ها جمــــــ        ميانه      ميانه        ـوت نبودي درـوت نبودي دراگر شهــــــاگر شهــــــ  

  شدشدــگر پدر ــگر پدر ديــــــديــــــ  آنآنمادر شد،مادر شد،يكي يكي كارگرشد          كارگرشد            چو شهــــــوت درميانهچو شهــــــوت درميانه

  بايدت زيستبايدت زيست  رمترمتــــــبه حبه ح  كه با ايشان كه با ايشان   گويم كه مادر يا پدر كيست؟        گويم كه مادر يا پدر كيست؟        نمي نمي   

  برادربرادر  ـب كرده ـب كرده حسودي را لقــــــــــحسودي را لقــــــــــ      خواهر     خواهر       نامنام    راراـصي ـصي ــنهاده   ناقــــنهاده   ناقــــ  

  انيانيخوخوخويشاوند خويشاوند انه انه ــــــــــــــــــــبيگبيگ  خودخود  زز        واني      واني      ــــخخ  عدوي  خود زن و فرزندعدوي  خود زن و فرزند  

  م چيست؟م چيست؟ــغغو زايشان حاصلت جز درد وو زايشان حاصلت جز درد و        مرا باري بگوتا خال وعم كيست؟      مرا باري بگوتا خال وعم كيست؟        

  رفيق اند رفيق اند ـم  ـم  هــــــهــــــاي برادر اي برادر     ي هزلي هزلپپ        ـريق اند     ـريق اند     ــــــططرفيقاني كه با تو در رفيقاني كه با تو در   

  بيني ؟بيني ؟تا چه تا چه   ويمويمــــــــــــمن بگمن بگ    ايشانايشان  ازاز        دم نشيني      دم نشيني      يک يک   دّ اگر دّ اگر ــــبه كوي جبه كوي ج

  استاست  ند ند ــــــريشخريشخخواجه كاينها خواجه كاينها ان ان ــجج  بهبه      بند است       بند است       و و   ونونــهمه افسانه و افسهمه افسانه و افس  

  

  راه رَستنراه رَستن                                                                                                                                                                                                              
  عالقگي خود را به دنيا مانند عيسي ناصری نشان دهيدعالقگي خود را به دنيا مانند عيسي ناصری نشان دهيد  بيبي

جوانمردي عدول نکن و ليکن بايد سعي نمايي كه حق كسي را ضايع نکني! اگر مانند مردان، قوي باش و از اصول       

به اندازه ي يك دقيقه و يك لحظه به شرع عمل نکني و مُهْمَل و بي اعتنا رها نمايي در دو جهان از دين چيزي 

وزه، زكات، نخواهي فهميد و استفاده اي نخواهي برد. حقوق و وظائف شرعي كه در عهده ي تو است )مثل نماز،ر

.....( با دقت ادا كن و گوشه اي از آن را ناديده نگير وتقوي و خويشتن داري را هم رعايت كن. طال و نقره)و مال و 

عمل كن كه همه ي اين ها را ناديده گرفت  دارايي( و زن مايه ي غم و اندوه مرد هستند پس مانند عيساي ناصري )ع(

 و بدون آنان از اين دنيا گذشت.
 بر خالف نفس کافر پيشه عمل کنيد به رستگاری مي رسيداگر 

از گرايش و باور به هر مذهب و مسلکي كه قيد و بندي براي آدمي بيش نيستند خود را رها كن و خالصانه خداي       

تا واحد را پرستش و ستايش كن و دين رهبانان و صومعه نشينان را انتخاب كن و در دير و عبادتگاه آنان جاي گير. 
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زماني كه نظر تو به آثار غير خدايي است و پديده هاي عالم آيت و نشاني از خداي بزرگ نمي باشند چنانچه در 

مسجد به عبادت بپردازي عين صومعه)دير( خواهد بود و با آن فرقي نخواهد داشت. و تا موقعي كه اين صورت مادي 

تو اعتکاف در مسجد با گوشه ي دير يکي است . بهر حال كه نقشي از دوست در او نيست در برابر داشته باشي براي 

ي بر نمي دانم كه در چه شرايطي بسر مي بري. بهر شکل كه هستي اگر مي خواهي كه به فالح و رستگاري برسي بايست

 خالف نفس كافر پيشه عمل كني!!
  ضايع مگردانضايع مگردانكس كس   ققــححـكن ـكن و ليــــــو ليــــــ    مردان       مردان       به مردن وارهان خود را چوبه مردن وارهان خود را چو  

  طلطلــــــمعمعن ن ــدو كَوْن  از ديدو كَوْن  از دي  شوي در هر شوي در هر   مل       مل       ــــمهمهماند ماند يک دقيقه يک دقيقه شرع ار شرع ار ز ز   

  نگهدارنگهدار  را هم را هم   ـكن خويشتن ـكن خويشتن و ليـــــــو ليـــــــ    ذار       ذار       ــــــــــــمگمگ  حقوق شرع را زنهار حقوق شرع را زنهار   

  مريممريم  عيساي عيساي ــون ــون بجا  بگذارچــــــــبجا  بگذارچــــــــ    م       م       ــغغ  نيست  اال مايه ي نيست  اال مايه ي زن زن   زر وزر و

  ببــــــــــــــــــــراهراهدين مانند دين مانند   ديردير  در در   در آ در آ         ب     ب     ــــــــــقيد مذاهقيد مذاههر هر ز ز   شوشوحنيفي حنيفي 

  ن دير استن دير استــــــيـــــيـععاگر در مسجدي آن اگر در مسجدي آن     است       است         ترا تا در نظــــــر آثار غيرترا تا در نظــــــر آثار غير  

  ديردير  ــوشه يــوشه يــــشود بهر تو  مسجد گــــشود بهر تو  مسجد گــــ      چو بر خيزت ز پيشت صورت غير     چو بر خيزت ز پيشت صورت غير     

  رستيرستيكه كه خـــــــــالف  نفس كافر كن خـــــــــالف  نفس كافر كن     نمي دانم به هر حـالي كه هستي      نمي دانم به هر حـالي كه هستي        

  

  فكن خرقهفكن خرقهبابا                                                                                                                                                                                
  مسلمان واقعي شویدمسلمان واقعي شویدخود خود با تسلط بر نفس با تسلط بر نفس 

بر اساس بينشي كه تشريح نموديم بت و زنّار و ترسايي و ناقوس )زنگي كه در باالي كليسا نصب مي كنند( اشاره        

نکته است كه بايستي آن ناموس و شهرتي كه فاقد محتواي حقيقي است از زندگي و انديشه ي ما ترک شود.  به اين

اگر مي خواهي كه به مقام بندگي حق نائل آيي و مورد لطف ويژه او واقع شوي شايسته و الزم است تا خود را براي 

گ ترين مانع پيشرفت و رشد معنوي خود هستي از صدق گفتار و اخالص عمل مهيا و آماده نمايي. برو خود را كه بزر

سر راه بردار و در هر لحظه اي كه بسر مي بري ايماني واقعي و باوري مستحکم كه پايه و اساس يك زندگي راستين 

است در پيش گيري. از آنجائيکه نفس تو در باطن كافر پيشه و دشمن ديرينه است راضي نباش كه ايمان و اسالمي كه 

تبعيت از تمايالت نفساني است و جنبه ي ظاهري دارد نصيب تو شود. بايد سعي نمايي تا با تسلط بر نفس و بر اساس 

داشتن انديشه ي نو در هر لحظه با ايمان و باوري درست و مطلوب به مسلماني واقعي تبديل شوي، اسالم و اعتقادي 

 كه بهتر از گذشته است.
  دم باشيدبجای خودنمایي وشهرت طلبي در خدمت مر

چه بسا ايماني كه بر پايه ي صحيحي بنا نشده اند و با انديشه درستي حاصل نگرديده اند ، همان ايماني كه پس از       

سُمعه)براي  مدتي به كفر و انحراف منجر مي شود و هر لحظه هم بر آن افزوده مي گردد. ريا )تظاهر به نيکوكاري( و

ران رساندن( و ناموس)شهرت و خوش نامي( را كنار بگذار و اين خرقه كه تشويق خود عمل خود را به گوش ديگ

نشانه شخصيت شهرت طلبي و بدست آوردن نام و آوازه در بين خاليق است به گوشه اي پرتاب كن و از اين به بعد 

ه و تنهاست! تو زنّاري بر كمرببند و آماده ي خدمت و اجراي تعهدات الهي خود باش. مانند پير ما باش كه در كفر يک

اگر مردي و از اصول جوانمردي پيروي مي كني دل و ظاهر خود را در اختيار آن مرد كامل قرار ده و راه او را طي 
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كن. به كسي كه از ترسا)ترس و خوف از خدا( زاده شده است يکبار دل ببند و از هر گونه اقرار به حق يا انکار و 

 دوري از آن مجرد و جدا باش.
  بر ترک  ناموسبر ترک  ناموس  مه مه هه  د د ــــارت  شارت  شاشــــاشــــ  وس       وس       ــــــــــو ناقو ناق  نار و ترسايينار و ترساييبت و  زبت و  ز  

  اخالصاخالص  و و   ــدقــدقص         مهيا شو براي صـــــــص         مهيا شو براي صـــــــگردي بنده ي خاگردي بنده ي خا  خواهي كهخواهي كهاگراگر  

  گيرگير  به هر يک   لحــــظه ايماني  ز سر به هر يک   لحــــظه ايماني  ز سر     ويش  برگير      ويش  برگير      ــــــــــخخ  را ز راهرا ز راهبرو خود برو خود   

  ظاهرظاهر  ــي بدين اسالم ــي بدين اسالم مشو راضـــــــــمشو راضـــــــــ        افر     افر     ــككبه باطن نفس تو چون هست به باطن نفس تو چون هست   

  مسلمانمسلمان  ـان شو ،ـان شو ،مسلمـــــمسلمـــــ  ،،مسلمان شومسلمان شو      ردان      ردان      ــــــگگلحظه  ايمان تازه لحظه  ايمان تازه ز نو هر ز نو هر   

  فزايدفزايد  زو زو ه كفـــــــر است آنكه ايمان ه كفـــــــر است آنكه ايمان ــنن          فر  زايد    فر  زايد    ــــــــــكان ككان ك  بسي ايمان بود بسي ايمان بود   

  زنارزنارـرقه  و  بر بند ـرقه  و  بر بند ـكن  خــــكن  خـــبيفــــــــبيفــــــــ    بگذار      بگذار            وسوســــــــــــــنامنامريا و  سُمعه و ريا و  سُمعه و 

  مرديمرديــردي  بده  دل را  به ــردي  بده  دل را  به اگر مـــــــاگر مـــــــ          ردي    ردي    ــــــــــــفف  چو پير ما  شو اندركفر،چو پير ما  شو اندركفر،  

  كاركارــــــــو انو انـــرار ـــرار مجرّد شو ز هر  اقـــــمجرّد شو ز هر  اقـــــ      كبار     كبار     ــــــــــبه يبه ي  دهدهاي دل اي دل   به ترسا زادهبه ترسا زاده  

  

  بت ترسابچهبت ترسابچه                                                                                                                                                                                                                        
  آن که مظهر عشق ووحدت است شراب معنوی در کام عاشقان مي ریزدآن که مظهر عشق ووحدت است شراب معنوی در کام عاشقان مي ریزد

بت ترسابچه )آن كه مظهر عشق و وحدت است و از خوف به خدا تولدي جديد يافته است( نور هدايتي است         

هري است از روي زيباي بتان ديگر. اين بت زيبا روي كه دل هاي كه داراي روشنايي معنوي است و جلوه و مظ

)آواز خوان و نوازنده( است و گاهي هم در  آدميان را تحت جاذبه ي خود همراهي و خدمت مي كند گاهي مُغنّي

نقش يك ساقي، شراب معنوي در كام تشنگان حق مي ريزد. آفرين بر آن مطرب آواز خوان كه نغمه ي خوش و دل 

زش آتش به خرمن صد زاهد دلسوخته زده است! آفرين به آن ساقي الست كه از يك پياله او مردان هفتاد ساله انگي

 )مردان بزرگ معنوي( زيادي از خود بيخود شده اند.
  همه تحوالت عاشقانه ازساقي الست است

)و عبادتگاه( مي رود و  آن كسي كه در كام او شراب طهور حق ريخته شده است در شبانگاه مست به خانقاه     

كرامات صوفي ها را كه افسون و جادويي بيش نيست به افسانه و تخيالت تبديل مي كند. و اگر در يك سحرگاه وارد 

مسجدي شود همه را تحت تأثير كمال خود قرار مي دهد و يك مرد آگاه و دانايي باقي نمي گذارد و همه را از خود 

براي تعليم و تربيت( برود سرمست و مستور )و پاكدامن( وارد مي شود و چون فقيه  و بيخود مي كند. و اگر به مدرسه)

عالم دين او را ببيند مست و مخمور مي گردد.  از عشق و شيفتگي به او زاهدان و بي رغبتان به حال دنيا ، چاره اي جز 

خود آواره گشته اند)از اين شوريدگي و پذيرش ندارند و لذا از اين عشق بي سر و پا شده اند و از خانه و كاشانه ي 

داي عشق شديد همه چيز خود را رها نموده و به او گرويده اند( مومن و كافر بدست او شده است و اگر در عالم ص

مي رسد باز هم از اوست.خرابات)كه مکاني براي خراب كردن و شکستن اين خود كاذب شور و شر عشق به گوش 

 باد و معمور شده است و مساجد از رخ زيباي او پر نور و روشن گشته است.است( از لطف لب اين ساقي آ
  مظاهرمظاهر  ان  داردان  داردـــــــــــــــــــر         كه از روي بتـر         كه از روي بتبت ترسا بچه  نوري است  باهـبت ترسا بچه  نوري است  باهـ

  ساقي        ساقي        ـاه ـاه گهي گردد مغنّي،گــــــــــگهي گردد مغنّي،گــــــــــ    وشاقي        وشاقي          له دل ها راله دل ها راــــكند اوجمـــكند اوجمـــ

  آتشآتشـد زاهدـد زاهدزند در خـــــــــرمن صزند در خـــــــــرمن ص              كه اوازنغمه اي خوش  كه اوازنغمه اي خوش    زهي مطربزهي مطرب

  سالهساله  ــد هفتادــد هفتادكند بيخود دوصــــــــكند بيخود دوصــــــــ                ـي كه او از يک پياله ـي كه او از يک پياله زهي ساقـــزهي ساقـــ  
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  فسانهفسانهـوفي را ـوفي را كند افسون صــــــــــكند افسون صــــــــــ            ـه مست شبانه   ـه مست شبانه   ــــــــــــــرود درخانقـرود درخانقـ

  اهاهــــــــــــــــــآگآگمرد مرد ارد در او يک ارد در او يک گذگذــبنبن      يک  سحرگاه       يک  سحرگاه       د آيد د آيد ــو گر در مسجو گر در مسج  

  مورمورــــــــــــــبيچاره مخبيچاره مخ  مسـتور          فقيه ازوي شود مسـتور          فقيه ازوي شود   سر مست وسر مست ورود در مدرسه رود در مدرسه   

  گشتهگشتهــــود آواره ــــود آواره دان بيچاره گشته         ز خانمان خـــــــــدان بيچاره گشته         ز خانمان خـــــــــز عشقش زاهــــز عشقش زاهــــ

  كردكرد  و شر اوو شر اوــم  پر از شور ــم  پر از شور ــر را كافر او كرد         همه عالــــــر را كافر او كرد         همه عالــــــيكي مومن ، دگيكي مومن ، دگ  

  گشتهگشتهورورنن  ــش  پرــش  پرمساجد  از رخــــــــمساجد  از رخــــــــ      گشته      گشته      معمورمعمور  رابات از لبشرابات از لبشخـــــــخـــــــ  

  

  در گلشن دوستدر گلشن دوست                                                                                                                                                              
  آن بت بود که مرا از خواب غفلت بيدار کردآن بت بود که مرا از خواب غفلت بيدار کرد

نجات پيدا پيشه كه از اين نفس كافر هر مشکلي كه داشتم از طريق او آسان شده است ونيز به وسيله ي اوست      

جهت رشد معنوي ايجاد نموده است و كم اثر است صد حجاب براي من درنمودم.اين دانش ناقص و جزوي كه ناچيز 

كه عُجب و خودپسندي، نخوت و فخر فروشي ، تلبيس و پنهان كردن حقيقت و پنداشت و خيال و گمان كردن از آن 

آن بت از در خانه ام وارد شد و زيبايي او بحدي بود كه مرا از خواب غفلت بيدار  جمله است. در بامدادي ناگهان

نمود. چون روي او را ديدم جان و روح من در آن خلوت عبادت روشن شد و حياتي تازه يافت و از طريق او بود كه 

ز درون جان آهي كشيدم ! به فهميدم كه من كيستم و از كجا آمده ام. و چون به رخ زيبا و جذاب او نگاهي انداختم ا

من گفت: اي شياد و حيله گر و سالوس و رياكار! از اينکه عمر خود را در نام و آوازه شهرت به پايان رسانده اي چه 

سودي نصيب تو شده است! آخر با دقت نگاه كن و بررسي نما كه اين علم و زهد و عقل و تخيالت هر چند كه اصيل 

هنوز به مرحله پختگي در عرفان و معنويت نرسيده اي ، تو را از چه خطراتي توانسته است و  قوي باشند براي تو كه 

 دور نگهدارد؟
 وقتي متوجه شخصيت واقعي خود شدم شرمنده گردیدم!!

اگر نيم ساعت خودم را ببينم و نظري از روي دقت داشته باشم كه گام مهمي در خودشناسي من خواهد بود از      

ت و عبادت خداي متعال با ارزش تر و مؤثرتر است. علي الخصوص اگر اين نگاه پر دقت به رخ هزاران سال طاع

زيباي آن خدايي باشد كه عالم را به جمال خود آراسته است كه سراپاي وجود مرا در آن لحظه به من نموده است. 

ده خاطر شد چون عمرم گذشته وقتي حقيقت وجودي مرا به من نمود از خجالت و شرمندگي سيماي جانم سياه و آزر

بود و آن ايامي كه مي بايستي به بهترين نحو براي كمال طلبي و رشد بهره برداري مي نمودم به بطالت و بيهودگي 

سپري كردم. چون آن ماه كه رخي مانند خورشيد درخشان داشت مرا ديد )و به عنوان يك انسان آگاه در نظام 

 رخت بربست. خلقت( اميد از جان من بريده شد و
 وقتي که آن پيمانه را از ساقي گرفتم ونوشيدم ....

او به من لطف كرد و پيمانه اي را پر نمود و به من داد كه از مايه ي سرخرنگ آن آتش در جان من شعله ور شد.       

تي نقش هاي لوح او به من گفت: كه اكنون از من كه رنگ تعلقي ندارم و به بويي نيالوده ام فراگير كه چگونه بايس

و چون آن پيمانه پاک ساقي را نوشيدم از سر مستيي كه  هستي را از وجود خود بشويي و مجرد از هر نقشي باشي!

عارضم شده بود برسر خاک افتادم. اكنون نه در آن نقشي كه داشتم مي باشم و نه به آن نقشي كه بايد باشم رسيده ام 
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آگاه شده ام و نه مست و مخمورم. گاهي مانند چشم زيبا و ن حالت نه هشيار وق هستم!( در اي)بين نيستي و هستي معل

خوش او سري خوشحال و دلي اميدوار پيدا كنم و گاهي هم از زلف دراز و پريشان او در اضطراب و تشويش مي 

يبا و گلخن)آتشخانه ي حمام( در آتش و گرفتاري هستم و گاهي از روي زگاهي از خصلت هاي بد خود در باشم.

 ]در اينجا شبستري از تجلي خود پرده برداري مي كند[جذاب او در گلشن پرگل و رياحين قرار مي گيرم.
  كافركافرالص از نفس الص از نفس دو ديدم خــــدو ديدم خــــبب  ميسّر        ميسّر        ـارمن از وي شد ـارمن از وي شد ـه كـــــه كــــهمهم          

  وپنداشتوپنداشت  و تلبيسو تلبيس  جب و نجوتجب و نجوتزعزع  داشت       داشت         ببــحجحجلم از دانش خود صدلم از دانش خود صددد          

  آگاهآگاه  كردكرد  ــواب غفلت ــواب غفلت ا  از خـــا  از خـــمرمر  رگاه        رگاه        ــــــــآن بت  سحآن بت  سحرَم  رَم  در آمد از دَدر آمد از دَ        

  منمنكيستـم كيستـم   ـودـودبدو ديدم كه تا خـبدو ديدم كه تا خـ    ــــوت جان گشت روشن      ــــوت جان گشت روشن      زرويش خلزرويش خل        

  آهيآهي  يان جانميان جانممم  ـدازـدازبر آمـــــــــبر آمـــــــــگاهي         گاهي         ــــــنن  وبش وبش ــــــچوكردم بر رخ خچوكردم بر رخ خ      

  ناموسناموس  وونام نام اندر اندر ـرت ـرت عمعمسر شد سر شد بب        وس     وس     ــــــسالسالگفتا  كه  :  اي شياد گفتا  كه  :  اي شياد   اامرمر        

  تتــــــوا داشوا داشرا اي  نا رسيده از كه را اي  نا رسيده از كه تت  ل وپنداشت        ل وپنداشت        ــــببين تا علم وزهد وعقببين تا علم وزهد وعق        

  اعتاعتــــــططسال سال   هزاران هزاران همي  ارزد همي  ارزد ـم  ساعت         ـم  ساعت         به رويم نيبه رويم ني  نظــــر كردننظــــر كردن        

  پايپايراراــــسس    دمدم  آن آن   مرا   با من  نمودمرا   با من  نمودآراي         آراي         الم الم علي الجمله رخ آن عــــــعلي الجمله رخ آن عــــــ      

  التالتــبطبط  ـرو ايام ـرو ايام خجالــــــت         ز فوت عمــــــــخجالــــــت         ز فوت عمــــــــ  روي جانم ازروي جانم ازسيه شد سيه شد       

  اميداميدخويش خويش ان ان ــــــــــجج  بريدم  من زبريدم  من ز    ورشيد       ورشيد       ــــــچوديد آن ماه كزروي چوخچوديد آن ماه كزروي چوخ      

  در من افتاددر من افتادـش ـش كه از آب وي آتـــكه از آب وي آتـــ    ن داد       ن داد       ــــــــــــبه مبه م  يكي پيمانه پر كرديكي پيمانه پر كرد      

  فرو شوي!فرو شوي!ـوح هستي را ـوح هستي را نقوش لـــنقوش لـــ    وبي بو       وبي بو       گ گ ــرنرن  ن بين بيــــازمازمكنون گفت:كنون گفت:      

  اکاکــــــــــــخخ  در افتادم زمستي  برسردر افتادم زمستي  برسر  را پاک        را پاک        چوآشاميدم آن پيمـــــــانه چوآشاميدم آن پيمـــــــانه       

  مستممستم، نه ، نه   ورمورمــــنه مخمنه مخم  نه هشيارم،نه هشيارم،  م        م        ــــــهستهست  ستم در خود نهستم در خود نهكنون نه نيكنون نه ني      

  م مشوشم مشوشــــــاو  باشاو  باش  گهي چون زلفگهي چون زلفدارم سري خوش         دارم سري خوش         گهي چون چشم اوگهي چون چشم او      

  منمن  ــــم ــــم ر گلشنـر گلشنـ  ددروي او روي او گهي ازگهي از      من       من         خنمخنمــــــدر گلدر گل  خوي خودخوي خودگهي ازگهي از      

  

  راز گل هاي شكفتهراز گل هاي شكفته                                                                                                                                                                
  گلشن رازگل های شكفته حقایق هستندگلشن رازگل های شكفته حقایق هستند

جذاب انتخاب نمودم و اسم آن را گلشن راز نهادم. در اين گلشن گل من هم از اين گلشن دسته اي گل زيبا و        

نهفتگي آشکار و ظاهر شده اند كه تا كنوان چنين حقايقي را كسي به اين پنهاني و شکفته شده اند و از  اسراريهاي 

ن سخن مي سادگي و جامعيت بيان نداشته است. همه ي زبان هاي عاشقانه ي سوسن در اين گلشن از رازهاي گوناگو

گويند و كامالً گويايند و چشمان مست نرگس آن كامالً بيناست و در ديدن پر قدرت است. تو هم به چشم دل و از 

روي بصيرت دروني به يکايك اين سخن ها گوش بده تا از حيطه ي عقل و ذهن تو شك و ترديدي كه قبالً داشته اي 

و مسائل  از قرآن ، پيامبرخدا)ص( و بزرگان(طالب منقول)بطور كامل دور شود. ببين كه چگونه در اين گلشن م

معقول)كه عقل و خرد عاقالن آن را تصديق مي كند( كه همه از حقايق و اسرار عالمند سخن گفته شده است و 

 مطالب بدون ايراد و اِشکال)مُصفّا( در قالب علمي دقيق و صحيح ارائه گرديده است.
 راز را مي دانند حق شناسان قدر و منزلت این گلشن 

نگاه نکن كه ممکن است گل هاي زيباي اين گلشن مانند  ار و پيشداوري خوار و ذليل، در اين گلشناز روي انک      

خارهايي در چشمان تو فرو روند و ترا كور گردانند. از نشانه ها و عالمت هاي نشناختن حقايق ، ناسپاسي و كفران 
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قدر و منزلت او را مي داند كه حق شناس باشد و در دانش و بينش خود بدان  نعمت است و كسي حق را مي شناسد و

خدايا  رسيده باشد. مقصودم از اين جمله چنين است كه عزيزاني كه بعداً مي آيند از سر لطف و سپاسگزاري بگويند: 

اميدوارم كه خداي رسانم وام مي كنم و به پايان مي اكنون اين كتاب را با نام خود تم محمود شبستري را رحمت فرما!

 مهربان عاقبت اين نيت خير و همت عالي را محمود و شايسته گرداند، آمين
  گلشن رازگلشن رازـادم   نام   او  را ـادم   نام   او  را نهـــــــنهـــــــ        باز       باز         ـتم شمه اي ـتم شمه اي از آن گلشن گرفاز آن گلشن گرف    

  است است   ـتهـتهكه تا اكنون كسي ديگر نگفكه تا اكنون كسي ديگر نگف    گل ها شكفته است        گل ها شكفته است        ،،ها ها در او از رازدر او از راز    

  بيناستبيناستله له ــــــــــــجمجماو او   عيون  نرگس عيون  نرگس       است       است       ــــــگويگوي  سن او  جملهسن او  جملهزبان سوزبان سو    

  شکشکـيزد  از راه تو اين ـيزد  از راه تو اين كه تا  برخـــكه تا  برخـــ    ايک        ايک        ــــــيكيكتأمّل كن  به چشم دل تأمّل كن  به چشم دل       

  دقايقدقايق  م م مصفّا كرده در علــــــــــمصفّا كرده در علــــــــــ        ايق      ايق      ــــــــحقحق  معقولمعقولببين  منقول و ببين  منقول و     

  خارخارچشم  تو چشم  تو ـردد اندرـردد اندره گل ها گـــه گل ها گـــكك      منگر در او خوار       منگر در او خوار       به چشم منكري  به چشم منكري      

  استاستـق شناسي ـق شناسي حــحــدردر  شناسايي حقشناسايي حق        است       است         نا سپاسينا سپاسيناشناسي ، ناشناسي ، نشان  نشان      

  بادباد  اواوـمت  بر ـمت  بر عزيزي گويدم : رحـــعزيزي گويدم : رحـــ            كند ياد     كند ياد     غرض زين جمله آن تا گرغرض زين جمله آن تا گر    

  ردان!ردان!ــــگگود ود ــمحممحمعاقبت عاقبت الهي،الهي،          پايان       پايان         ووكردم ختم كردم ختم به نام خويش به نام خويش     

    هروی که با گسيل پيك از خراسان به تبریز ازشبستری پرسيدهروی که با گسيل پيك از خراسان به تبریز ازشبستری پرسيد  حسينيحسيني  سؤاالتسؤاالت

سؤال كلي خالصه مي شود و متن شعري كه اين سؤاالت در آن آمده سؤال كلي خالصه مي شود و متن شعري كه اين سؤاالت در آن آمده   0303سؤاالت حسيني در مجموع در سؤاالت حسيني در مجموع در                         

  است و عناوين آن ها چنين است: است و عناوين آن ها چنين است: 

ا درک مي كنند سؤاالتي در باره معاني ا درک مي كنند سؤاالتي در باره معاني از اهل علم و دانش و كساني كه ارباب معني هستند ومعاني ومفهوم راز اهل علم و دانش و كساني كه ارباب معني هستند ومعاني ومفهوم ر          

بعضي از كلمات دارم .اين مشکالت پيرامون اسرار وحقايقي است كه درک آنان بر من مشکل افتاده است.هر بعضي از كلمات دارم .اين مشکالت پيرامون اسرار وحقايقي است كه درک آنان بر من مشکل افتاده است.هر 

خردمندي كه قادر به حل آن باشد اين مشکالت را پيش او بيان خواهم نمود. اولين سؤال من اين است كه از فکر خردمندي كه قادر به حل آن باشد اين مشکالت را پيش او بيان خواهم نمود. اولين سؤال من اين است كه از فکر 

جب مي كنم و در حيرتم و اصوالً نمي دانم كه اين تفکر چيست وچه چيزي را تفکر جب مي كنم و در حيرتم و اصوالً نمي دانم كه اين تفکر چيست وچه چيزي را تفکر وانديشه اي كه در من است تعوانديشه اي كه در من است تع

مي گويند؟ريشه و آغاز فکر نمودن چه نشاني دارد و سرانجام تفکر چيست و چه خوانده مي شود؟ سؤال دوم اين مي گويند؟ريشه و آغاز فکر نمودن چه نشاني دارد و سرانجام تفکر چيست و چه خوانده مي شود؟ سؤال دوم اين 

وگاهي هم دچار وگاهي هم دچار است كه ما با كدامين فکر مي توانيم راه سير و سلوک را طي كنيم چرا گاهي طاعت حق مي كنيم است كه ما با كدامين فکر مي توانيم راه سير و سلوک را طي كنيم چرا گاهي طاعت حق مي كنيم 

گناه و خطا مي شويم؟سؤال سوم  اين است كه من چه كسي هستم مرا از من خبر ده و بشناسان؟ و سفر در خود گناه و خطا مي شويم؟سؤال سوم  اين است كه من چه كسي هستم مرا از من خبر ده و بشناسان؟ و سفر در خود 

  كردن چه معني دارد؟كردن چه معني دارد؟

و به چه و به چه ؟ ؟ سؤال چهارم اين است كه مسافر چه حالت وماهيتي  دارد و رهرو سير و سلوک چه كسي استسؤال چهارم اين است كه مسافر چه حالت وماهيتي  دارد و رهرو سير و سلوک چه كسي است              

مل است؟سؤال پنجم اين است كه چه كسي بر اسرار وحدت وجود آگاه شده مل است؟سؤال پنجم اين است كه چه كسي بر اسرار وحدت وجود آگاه شده كسي مي گوئيم كه او مرد تمام و كاكسي مي گوئيم كه او مرد تمام و كا

است ؟ عارف چگونه توانسته است كه بر آن مطلع شود؟ سؤال ششم اين است كه اگر معروف كه همان حقيقت است ؟ عارف چگونه توانسته است كه بر آن مطلع شود؟ سؤال ششم اين است كه اگر معروف كه همان حقيقت 

است و عارف كه شناسنده حقيقت است ذات پاک الهي است؟پس اين موضوع به انسان چه ارتباطي دارد واين است و عارف كه شناسنده حقيقت است ذات پاک الهي است؟پس اين موضوع به انسان چه ارتباطي دارد واين 

ختالفات چرا بر سر اين انسان كه مشتي خاک است اتفاق مي افتد؟سؤال هفتم اين است كه چه كي مي ختالفات چرا بر سر اين انسان كه مشتي خاک است اتفاق مي افتد؟سؤال هفتم اين است كه چه كي مي دعواها وادعواها وا

تواند جاي حق بنشيند و خود را حق بداند و بگويد اناالحق ؟ آيا اين سخن بيهوده است يا اينکه جنبه اعتراضي تواند جاي حق بنشيند و خود را حق بداند و بگويد اناالحق ؟ آيا اين سخن بيهوده است يا اينکه جنبه اعتراضي 

گويند يعني به خدا رسيده است؟ گويند يعني به خدا رسيده است؟   دارد؟سؤال هشتم اين است كه چرا يك انسان را كه مخلوق خداست را واصل ميدارد؟سؤال هشتم اين است كه چرا يك انسان را كه مخلوق خداست را واصل مي

او چگونه و از چه سير و سلوكي توانسته است خود را به حق برساند؟ سؤال نهم اين است كه چگونه ممکن مي تواند او چگونه و از چه سير و سلوكي توانسته است خود را به حق برساند؟ سؤال نهم اين است كه چگونه ممکن مي تواند 
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به وصال واجب برسد؟در اين صورت معني قرب و بعد و بيش و كم كه فاصله او را تا واجب تعيين مي كند چه معني به وصال واجب برسد؟در اين صورت معني قرب و بعد و بيش و كم كه فاصله او را تا واجب تعيين مي كند چه معني 

  دارد؟دارد؟

ن است كه آن چه دريايي است كه ساحل آن دريا علم و آگاهي است؟ازقعر آن دريا چه ن است كه آن چه دريايي است كه ساحل آن دريا علم و آگاهي است؟ازقعر آن دريا چه سؤال دهم ايسؤال دهم اي              

گوهري بدست مي آيد؟ آيا اين گوهر از كدام صدف است در باره معني آن توضيح دهيد؟ كه اين صدف در گوهري بدست مي آيد؟ آيا اين گوهر از كدام صدف است در باره معني آن توضيح دهيد؟ كه اين صدف در 

؟آن ؟آن كجاي درياست و امواج آن دريا چگونه است؟سؤال يازدهم اين است كه آن جزوي است كه از كل بيشتر استكجاي درياست و امواج آن دريا چگونه است؟سؤال يازدهم اين است كه آن جزوي است كه از كل بيشتر است

جزو چگونه مي تواند رشد كند و پيش برود؟ سؤال دوازدهم  اين است كه چگونه يك موجودي كه قديم بود از جزو چگونه مي تواند رشد كند و پيش برود؟ سؤال دوازدهم  اين است كه چگونه يك موجودي كه قديم بود از 

موجودي كه بعداً ايجاد شد از هم جدا شدند؟كه اين عالم شد و آن ديگري كه قديم بود خدا شد؟بايد بداني كه بي موجودي كه بعداً ايجاد شد از هم جدا شدند؟كه اين عالم شد و آن ديگري كه قديم بود خدا شد؟بايد بداني كه بي 

ه است.در اين نظام دوئي ودوگانگي امکان ه است.در اين نظام دوئي ودوگانگي امکان شك دو عالم غيرازخداست.و حقيقت براي هر يك معين و مشخص شدشك دو عالم غيرازخداست.و حقيقت براي هر يك معين و مشخص شد

ندارد كه وجود داشته باشد.و بطور اصولي چه جاي اتصال وجدايي است كه قديم از محدث داشته باشد.اگر اين ندارد كه وجود داشته باشد.و بطور اصولي چه جاي اتصال وجدايي است كه قديم از محدث داشته باشد.اگر اين 

فرض را بپذيريم كه عالم وجود ندارد اين گفت و شنيد ها و سخنان خواب و خيالي بيش نخواهد بود.تو براي من فرض را بپذيريم كه عالم وجود ندارد اين گفت و شنيد ها و سخنان خواب و خيالي بيش نخواهد بود.تو براي من 

  گونه اتفاق مي افتد و گر نه بنظر مي رسد كه كار عالم واژگونه است.گونه اتفاق مي افتد و گر نه بنظر مي رسد كه كار عالم واژگونه است.ثابت كن كه اين موضوع چثابت كن كه اين موضوع چ

سؤال سيزدهم اين است كه يك مردي كه بدنبال معني ومفهوم است ازاين عبارت چه مي خواهد كه به لب و سؤال سيزدهم اين است كه يك مردي كه بدنبال معني ومفهوم است ازاين عبارت چه مي خواهد كه به لب و         

  چشم اشارت دارد؟ و يا از زلف و خط و خال بدنبال چه چيزي است در حاليکه در سير و سلوک مقامات و منازلچشم اشارت دارد؟ و يا از زلف و خط و خال بدنبال چه چيزي است در حاليکه در سير و سلوک مقامات و منازل

عرفاني است؟سؤال چهاردهم اين است كه شراب و شمع و شاهد چه معني دارد ؟ و ديگراينکه خراباتي شدن به چه عرفاني است؟سؤال چهاردهم اين است كه شراب و شمع و شاهد چه معني دارد ؟ و ديگراينکه خراباتي شدن به چه 

معني دارد؟مگر بت پرستيب و زنار بستن به كمر و ترسايي )مسيحيت ( دراين سرزمين مگركفر نيست؟ اگر غير از معني دارد؟مگر بت پرستيب و زنار بستن به كمر و ترسايي )مسيحيت ( دراين سرزمين مگركفر نيست؟ اگر غير از 

د و يا اينکه بايد تحقيقي نمود تا به حقيقت آنها د و يا اينکه بايد تحقيقي نمود تا به حقيقت آنها اين است توضيح دهيد؟آيا به نظر شما اين سخنان را بيهوده گفتناين است توضيح دهيد؟آيا به نظر شما اين سخنان را بيهوده گفتن

واقف شويم؟كسي كه محقق است بدنبال مجاز و غير حقيقت نمي گردد و شما نبايد تصور كنيد كه آنان غير از مغز واقف شويم؟كسي كه محقق است بدنبال مجاز و غير حقيقت نمي گردد و شما نبايد تصور كنيد كه آنان غير از مغز 

اسرار چيزديگري بخواهند؟سؤاالتي كه حسيني هروي از خراسان پرسيده است به حقيقت نمي داند و قصد او امتحان اسرار چيزديگري بخواهند؟سؤاالتي كه حسيني هروي از خراسان پرسيده است به حقيقت نمي داند و قصد او امتحان 

  نيست؟!كسي كه اين مشکالت او را حل نمايد جان و تنم را فداي او خواهم نمود!نيست؟!كسي كه اين مشکالت او را حل نمايد جان و تنم را فداي او خواهم نمود!كردن كسي كردن كسي 
  نينيــــــــمعمعدر باب در باب ــــي دارم  اني دارم  انــــسؤالسؤال        معني       معني         ـاب ـاب ــربـربـاا  و و ل دانش ل دانش ــــــــــــــز اهز اه                                                                    

  خردمندخردمندـور هرـور هرـم در حضـــــم در حضــــويويــــبگبگ          ند      ند      ــــــــــــــــــچچرار حقيقت مشكلي رار حقيقت مشكلي ــــز اسز اس                                                    

  گويندش تفكر؟گويندش تفكر؟ز است آنكه ز است آنكه ــييــچه چچه چ          ر     ر     ــــــــــــــخويشم در تحيخويشم در تحيررــــــخست از فكخست از فكنن                    سؤال اول:    سؤال اول:    

  چه خواني؟چه خواني؟  را را   كركرــــــــــتفتفام ام ــــسر انجسر انج            را نشاني؟     را نشاني؟     ـرت ـرت ــــازفكــــازفكــــــــــــچه بود آغچه بود آغ                                                    

  گناه است؟گناه است؟گه طاعـــت وگاهي گه طاعـــت وگاهي   چراچرا            راه است؟     راه است؟       رطرطر ما را شـر ما را شـــــــــــــكدامين فككدامين فك                سؤال دوم:     سؤال دوم:     

  كن؟!كن؟!ود ســـفرود ســـفرــچه معني دارد: اندرخچه معني دارد: اندرخ        ركن؟!      ركن؟!      ــــــمن خبمن خبرا از را از ــــــــكه باشم من مكه باشم من م                سؤال سوم:     سؤال سوم:     

  ام است؟ام است؟ــــــــتمتمگويم كه او مرد گويم كه او مرد كه را كه را               است؟   است؟       كدامكدامـروـروـرچون بود، رهــرچون بود، رهـــــــــمسافمساف                      سؤال چهارم:سؤال چهارم:

  آخر؟آخر؟  ارف ارف ــــــــــاي چه آمد عاي چه آمد عــــــشناسشناس              آخر؟    آخر؟      ففـــــــــــــدت واقـدت واقوحـوحـ  كه شد بر سرّكه شد بر سرّ              سؤال پنجم:    سؤال پنجم:    

  سر اين مشت خاک است؟سر اين مشت خاک است؟بربروداوداــچه سچه س            روف و عارف ذات پاک است    روف و عارف ذات پاک است    ــــــــــــاگر معاگر مع                    سؤال ششم: سؤال ششم: 

  بُد بر او دق؟بُد بر او دق؟  ـرزه بود ياـرزه بود ياچه گويي: هــچه گويي: هــ            ؟    ؟    حقحقــاست اناالاست اناال    ه را نقشه را نقشــــــكدامين نقطكدامين نقط              سؤال هفتم:     سؤال هفتم:     

  ل؟ل؟ــــــبود حاصبود حاص  ونونــسلوک و سير او چسلوک و سير او چ              واصل؟    واصل؟    ويند ويند ــــــــــــگگ  راراــوق ــوق مخلـــمخلـــچرا چرا                   سؤال هشتم:  سؤال هشتم:  

  كم چيست؟كم چيست؟ووبيش بيش حديث قرب وبعد وحديث قرب وبعد و          ست؟      ست؟      ــبهم چيبهم چي  ال ممكن و واجبال ممكن و واجبــــــــوصوص                    سؤال نهم:    سؤال نهم:    

  ل آمد؟    ل آمد؟    ــــــــــاصاصــــححگوهر گوهر   چه چه ز قعر اوز قعر او              آمد؟     آمد؟     ل ل راست آنكه علمش ساحراست آنكه علمش ساحــــــچه بحچه بح                  سؤال دهم:   سؤال دهم:   

  كنكن  دريا نشان دريا نشان   ا  زو  آن موج آنا  زو  آن موج آنــــكجكج              كن!     كن!     بيان بيان   دف چون دارد آن معنيدف چون دارد آن معنيــــــــصص                                                  

  ون است؟ون است؟ــــــــچچجزو جزو   طريق رفتن آن طريق رفتن آن           است؟       است؟         كل فزونكل فزونوازواززوست آنكه ازوست آنكه اــــچه جچه ج                  سؤال يازدهم:سؤال يازدهم:
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  دا شددا شدــديگر خديگر خ  ه اين عالم شد وآنه اين عالم شد وآنــــكك                جدا شد؟     جدا شد؟       دَث ازهم چوندَث ازهم چونمُحْمُحْ  م وم وــــــــقديقدي              سؤال دوازدهم:سؤال دوازدهم:

  ر يکر يکــــــــــــهه  ررــبهبه    حقيقتحقيقتمعين شد معين شد             ک      ک      ــشش  الم ما سوي اهلل است بيالم ما سوي اهلل است بيــــــــدو عدو ع                                                  

  استاست  الالــــــــــانفصانفصال و ال و ــــچه جاي اتصچه جاي اتص                گه اين محال است   گه اين محال است   ــــــــدويي ثابت شد آندويي ثابت شد آن                                                  

  وديوديــــــــــــشنشنت وت وــهرگفهرگفخيالي گشت خيالي گشت               ودي      ودي      ــــــــــوجوجخود خود   نداردندارد    المالمــــــــــــاگر عاگر ع                                                

  استاست    م  باژگونهم  باژگونهــــــــعالعالكار كار ر نه ر نه ــــــگگوو                چگونه است؟    چگونه است؟      ن وآنن وآنو ثابت كن كه ايو ثابت كن كه ايــــتت                                                  

  ارت؟     ارت؟     ــــاشاش    لبلبچشم وچشم و  سويسويه دارد ه دارد ــــــكك            ارت     ارت     ــععزان زان     رد معنيرد معنيــــــــد مد مــــــچه خواهچه خواه            سؤال سيزدهم: سؤال سيزدهم: 

  احوال؟احوال؟  است واست و    تتاندر مقامااندر مقاماــــــكسي ككسي ك                ال     ال     ــــــخخوخط ووخط و  ففــــــــــــزلزلچه جويد از سرچه جويد از سر                                              

  دعوي است؟ دعوي است؟   چهچهاتي شدن آخراتي شدن آخرــــــــخرابخراب            مع و شاهد را چه معني است؟      مع و شاهد را چه معني است؟      شراب و ششراب و ش              سؤال چهادهم:سؤال چهادهم:

  گوگومه كفر است ور نه چيست؟ بر مه كفر است ور نه چيست؟ بر ــــــهه              وي      وي      ــــككترسايي در اين ترسايي در اين   ار وار وــــــــــبت و زنبت و زن                سؤال پانزدهم:سؤال پانزدهم:

  نهفتندنهفتند  ــخ  تحقيقي ــخ  تحقيقي ــكه در  وي بيـــكه در  وي بيـــ                له گفتند     له گفتند     ــجمجماف اين اف اين ززــــويي گويي گــگگ  چه ميچه مي                                                

  راررارــــــــــــاساس  مغزمغز  جز جز     ارشانارشانــمدان گفتمدان گفت            كار      كار      ي بود ي بود كــــــكــــــ  مجازيمجازيق را ق را ــــــــــمحقمحق                                                

  ؤال استؤال استــــــــــسس  ايناين  انشانشــــنه بهر امتحنه بهر امتح                است    است    حسيني حسب حال حسيني حسب حال   ايايــــــــخن هخن هسس                                                

  را را   دلم دلم   ووجـــــــــــان جـــــــــــان م م ــــكنكننثار او نثار او               مشكلم را     مشكلم را       ايناين  كندكندـل ـل ــــــــــــــحـحـكسي كو كسي كو                                               
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  مثنوی گلشن راز جدیدمثنوی گلشن راز جدیدشرح شرح                                 
  ميالديميالدي  07250725بخشي از كتاب زبور عجم چاپ بخشي از كتاب زبور عجم چاپ                                                               

  

  
  عالمه دکتر محمد اقبال الهوریعالمه دکتر محمد اقبال الهوریمصلح و متفكر شرق مصلح و متفكر شرق                                                                               

  سيالکوت پنجابسيالکوت پنجابق( ، ق( ، 02870287ميالدي )ميالدي )  08050805  فوريهفوريه2222متولد: متولد:                                                                                         

  ش( ،  الهور    ش( ،  الهور    05000500ميالدي )ميالدي )07580758آوريل آوريل   2020وفات: وفات:                                                                                               

  

  
  نقي تسکين دوستنقي تسکين دوست  ددمحممحم                                                                                                                                                                                
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  اقبال را در این سروده بشناسيماقبال را در این سروده بشناسيم                

  پيمـــــــــانه رفتپيمـــــــــانه رفتآشنـاي من ز من بيــــــــگانه رفت          از خُمستانم تهـي آشنـاي من ز من بيــــــــگانه رفت          از خُمستانم تهـي                                                       

  من شکـوه خســــــروي او را دهم         تخـــــــــت كسـري زير پاي او نهممن شکـوه خســــــروي او را دهم         تخـــــــــت كسـري زير پاي او نهم                                                        

  او حديث دلبــــــري خــواهد ز من         رنگ و بـوي شاعـــري خواهد زمناو حديث دلبــــــري خــواهد ز من         رنگ و بـوي شاعـــري خواهد زمن                                                      

  ي تابي جانــــــــم نديد         آشکارم  ديد و پنهـانـــــــــــم نديدي تابي جانــــــــم نديد         آشکارم  ديد و پنهـانـــــــــــم نديدكم نظر ، بكم نظر ، ب                                                      

  فطـــــرت من ،عشق را در برگرفت         صحبت خـاشاک وآتش درگـرفتفطـــــرت من ،عشق را در برگرفت         صحبت خـاشاک وآتش درگـرفت                                                      

  ـودـودحق رموز ملك و دين بر من گشود         نقش غيـر از  پرده ي چشمم رُبــحق رموز ملك و دين بر من گشود         نقش غيـر از  پرده ي چشمم رُبــ                                                      

  برگ گل رنگين زمضمون من است         مصــرع من قطـره ي خون من استبرگ گل رنگين زمضمون من است         مصــرع من قطـره ي خون من است                                                    

  تا نپنداري سخن ديوانگــــــي است         در كمال اين جـنون  فرزانـگي استتا نپنداري سخن ديوانگــــــي است         در كمال اين جـنون  فرزانـگي است                                                    

  در ديــارهنــــــــــد خوارم كرده انددر ديــارهنــــــــــد خوارم كرده اند                  از هنر سرمــــــــــايه دارم كرده انداز هنر سرمــــــــــايه دارم كرده اند                                                    

  الله وگل از نوايم بي نصـــــــــيب          طــايرم در گلستـــــان خود  غـريب!الله وگل از نوايم بي نصـــــــــيب          طــايرم در گلستـــــان خود  غـريب!                                                    

  بسکه گردون سفله ودون پروراست         واي برمردي كه صاحب جوهراستبسکه گردون سفله ودون پروراست         واي برمردي كه صاحب جوهراست                                                    
  ((087087)ديوان اقبال ، پيام مشرق ، ص )ديوان اقبال ، پيام مشرق ، ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          

مرا خوب مي شناسند گرايشي به انديشه هاي آن كساني كه با من آشنا يند ودر شهر و ديارم زندگي مي كنند و          

من نشان ندادند و با آن بيگانه شدند واز خُم وجود و استعداد درون من بهره اي نبردند درحاليکه من مي خواستم به 

آنان عظمت و شکوه پادشاهي  بدهم و تخت شاهي خسرو پرويز ساساني را زير پاي آنان قرار دهم وآنهارا به عزت 

نم.ولي آنان از من سروده هاي عاشقانه كه رنگ و بوي دلباختگي داشته باشد مي خواهند.آن افراد غافل وكرامت برسا

و كم نظر در نيافتند كه درون من داراي چه تحوالت واحساسات انساني است تنها ظاهرمرا ديدند واز دنياي پر تالطم 

رم بطوريکه شعله آن شبيه آتشي است كه از درون من باخبر نشدند.درصورتي كه من فطرتي پر از عشق و شور دا

 سوختن خاشاک زبانه مي كشد.

خداي عالم كه جهان وآنچه را كه در آن است به حق آفريده است رمز و راز مشکالت سياست)مُلك( ودين           

ي زيبا از را براي من گشوده است و آنچه را كه غيرحق است از ذهن و قلب من دور نموده است ودررهگذرآن، گلها

مضامين پربارشعري من رنگين وپر لطافت گشته اند وانگار با خون نوشته شده اند ولذا پر حماسه شده اند.البته شما 

تصور نکنيد كه اين اشعاربدون علم وآگاهي و از روي جنون وديوانگي سروده شده انددرحاليکه درآنها حکمت 

ه سرمايه بزرگي براي من هستند در سرزمين زادگاهم هند مورد وفرزانگي موج ميزند.اين انديشه هاي هنرمندانه ك

استقبال قرار نگرفته وخوار و ذليلم داشته اند ودرپي آن گلها و الله هاي صحرايي ازتأثير پذيري افکار وفلسفه من 

مانده  )خودي ( بي نصيب شده اند وافکار من دراين سرزمين بزرگ كه درآستانه انقالب فراگيري است غريب و تنها

است.و اين ازآن ناشي مي شود كه چرخ روزگار از افراد نادان و دون پرور حمايت مي كند و هنرمندان وافراد اليق 

 كه قصد خدمت به مردم را دارند به انزوا مي افتند واز گردونه نقش آفريني وتأثيرگزاري خارج مي شوند!! 
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 گلشن رازجدیدفهرست عناوین                                     
  

                    

 )بستر سازي و مقدمه ي توضيحي براي ورود به مطلب اصلي(تمهيد 

 پس از شبستري و گلشن راز مشرق زمين ابتكاري از خود نشان نداد 

 به سؤاالت گلشن راز بر اساس نياز زمان پاسخ دادم 

 هدف ازشعر و شاعري بيان حقيقت است 

 آشكار مي سازم انديشه هايم را بدون واسطه براي مردم  

 نگاه من به حيات جاودانه است 

 اي هموطن! از افكار من سعادت را جستجو كنيد  

 فلسفه خودي را اول آزمودم و بعد به مشرق زمين ارائه نمودم  

 مي خواهم از غم پنهان درون به يک طرح نجات دهنده جوامع مشرق برسم  

 (ريشه تفكر وانديشه آدمي در چيست؟1 

 يشه مي توان به حقيقت رسيد؟(با كدامين اند2 

 (چرا گاهي خدا را اطاعت مي كنيم وگاهي هم دچار گناه مي شويم؟3 

 انديشه هم در برهان و هم در وحي الهي ريشه دارد 

 در انديشه هم كندي ديده مي شود وهم شتاب به حقايق  

 از انديشه است كه ناداني و دانايي بوجود مي آيد 

 وانديشه با دو چشم باز ما را به درستي مي بردانديشه يک بعدي ما را به خطا  

 زندگي با همين خانه شيشه اي انديشه رقم مي خورد  

 با تقويت انديشه وتسلط بر نفس همه آفاق را تسخير خواهيد نمود 

 با انديشه مبتني بر خودي مي توان تحولي بزرگ در جهان ايجاد كرد 

 (كدام درياست كه دانش و آگاهي ساحل آن درياست؟1 

 (از عمق آن دريا چه گوهري بدست مي آيد؟5 

 اصابت مي كنند زندگي انسان به ساحل ي هستيامواج حيات با تندي وشتاب از دريا 

 آدمي شناخت و فكر وخردمندي را از امواج حيات دارد 

 انسان از طريق شناخت خودي با جهان ارتباط و پيوند برقرار مي كند 

 جهان رازي نهفته استبين انسان كه تنها ناظرجهان است و  

 يک فيض نگاه رحمت حق باعث بالندگي معنوي انسان مي گردد 

 اين انسان است كه به جهان معني و مفهوم مي بخشد 

 انسان هم مانند جبريل مسير رشد معنويي بروي او بازاست 

 انسان شكارچي ماهري است كه با خودي جهان را تسخير مي كند 

 ( چيست؟(وصال ممكن)موجود( به واجب)خدا6 

 (مفهوم كلمات قرب ، بعد ، بيش و كم چيست؟7 

 جهان طوسي واقليدس سه بعدي و اعتباري است 

 تنها تور خدايي حقيقت و مطلق است 

 حقيقت جهان داراي دو بعد دروني و بروني است 

 جهان درون وسيع وحقيقي و جهان برون محدود و اعتباري است 

 ا تشكيل مي دهندمحموعه تن و جان يک ماهيت وحقيقت انسان ر 

 اشتباه غرب در اين است كه تن را جداي از روح مي بيند!! 
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 مسلمانان با توجه به جدايي دين از سياست به تفرقه گرايش يافتند!! 

 مردم جهان امروز محتاج يک انقالب دروني هستند 

 از تفرقه بپرهيزيد و با غرب آشنا شويد ولي در آن غرق نشويد 

 همت واال زير نگين خود بگيريد جهان را با انديشه قوي و 

 جهان را با انديشه قوي و همت واال زير نگين خود بگيريد 

 (چطور قديم كه هميشه بود از محدث كه بعداً پديد آمده است از هم جدا شد؟2 

 (چرا قديم خدا ناميده شد و محدث جهان ما شد؟9 

 پس نقش انسان در اين بين چيست؟ (اگر هر دوي معروف )حقيقت( و عارف)شناساي حقيقت( خداوند است12 

 تقسم بندي زمان كار عقل جزوي و ضعيف انسان است 

 فراق و جدايي از حق بهمراه نياز دروني عامل رشد آدمي است  

 ثبات قدم انسان در زندگي متكي به نيازي است كه از خود نشان مي دهد 

 در نظام آفرينش يكي خداست و ديگري انسان است 

 ن خود مراجعه كنيم رحمت او را درک مي كنيموقتي به اعماق درو 

 انسان مي تواند با تفكر قوي گرفتاري هاي زندگي را حل نمايد 

 امتحانات پي در پي الهي انسان را براي يک زندگي شادي آفرين آماده مي سازد 

 از مسير محبت مي توان به مقامات معنوي رسيد 

 مي رسيماگر ويژگي هاي خودي را بياموزيم به كمال معنوي  

 (حقيقت و ماهيت وجودي انسان چيست؟11 

 ( سفر به درون خود نمودن به چه معني است؟12 

 انسان از طريق نعمت حيات الهي نمود خارجي پيدا كرد  

 آثار حيات در رشد ظاهري و باطني انسان خود را آشكار مي سازد  

 جهان از جنگ و ستيز حيات به نظم و سامان رسيده است 

 بزرگ رشد و تعالي خودي استتن خاكي مانع  

 بدون واسطه مي توان به اعماق درون سفر كرد و دست به كار بزرگي زد 

 آگاهي دروني خودي داراي مرزهاي نامحدودي هستند 

 انسان يگانه موجودي است كه توانسته زمان و مكان را به تسخير خود در آورد  

 و پيوند دارد انسان موجودي صاحب اختيار كه با ساير موجودات ارتباط  

 انسان داراي خوداگاهي و نور دروني است 

 (آن  چه جزوي است كه ازكُل بيشتر است؟13 

 ( چگونه مي توان به آن جزو)جزء( دسترسي يافت؟11 

 خودي خارج از سيستم اندازه گيري معمول بشري است 

 محور اصلي زندگي انسان بر اساس روح ابدي دروني انسان است 

 تن داراي آزادي و اختيار است روح پس از پيوستن به 

 تغيير و تحول در نظام آفرينش موجودات بر اساس روح كلي است فرياد عشق قادر است عقل و خرد آدمي را بيدار و متحول سازد  

 اگر از نور هدايت خودي برخوردار شويم نابودي بسراغ ما نمي آيد 

 مُردن در درون يعني داشتن كالبد بدون عشق ومحبت  

 ر درون يعني داشتن كالبد بدون عشق ومحبت مُردن د 

 (مسافر كيست؟15 

 ( رهرو چه كسي است؟16 

 ( به چه كسي مرد تمام وكامل مي گويند؟17 

 نگاه عميق و خودآگاهانه نوعي سفر براي تحول در درون است 
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 انسان سر آمد همه تحوالت است براي درک حقايق بسوي يقين حركت كنيد 

 ن حضرت دوست روشن گردانيدوجود خود را با نور درخشا 

 مرد كامل درحفظ شريعت واداره كشور داراي تجربه و لياقت است  

 آزادي ودموكراسي غربي بدنبال اقتصاد است 

 در نظام مادي غرب گروهي در انتظار به سلطه كشيدن گروه ديگرند 

 پيام اقبال به مردم غرب 

 را از او سلب خواهد نمود!!  جمهوريت غرب مانند شمشير تيزي است كه روزي كرامت آدمي  

 (در اين جمله اناالحق حسين بن منصور حالج چه نكته ومطلب مهمي نهفته است؟12 

 ( آيا اناالحق يک كلمه بيهوده و بي اساس است يا يک رمز مطلق كه دربر گيرنده حقايق و اسراري مي باشد؟19 

 ماهيت انسان وجهان از نگاه يک مغ زرتشتي   

 گرگون شود جهان هم دگرگون ديده مي شود اگر حواس انسان د 

 در نظرمغ نظام هستي خواب و خيالي بيش نيست!! 

 خودي يک حقيقت ثابت ودروني است و متكي به حواس نيست 

 جهان واقعيت هاي حيرت انگيزرا با ديدن بشناسيد نه با ابزارتخيل و تصور!! 

 با موتور پر قدرت عشق ومحبت خودي راپرشتاب تر نمائيد 

 قويت خودي صداي حق بودن) اناالحق ( خود را به گوش مردم دنيا برسانيدبا ت 

 (چه كسي به اسرار وحدت وجود پي برده است؟22 

 (عارف و سالک سير و سلوک عشق به چه دستاوردي در زمينه وحدت وجود رسيده است؟21 

 آسيب و فنامي روندپديده هاي عالم شگفت انگيز جلوه مي كنندعناصر زيبايي طبيعت در عين شگفتي به  

 غزل                                                   

 ثباتي در پديده هاي دنيا كه سراي غريبي و تنهايي است ديده نمي شود 

 انسان در عين رفتن بسوي فنا به استقالل و رشد مي انديشد  

 شودباده عشق ومستي حق همچنان در حال گردش است تا به كام عاشقان ريخته  

 خاتمه                                                  

 با ايمان قوي ونور يقين استعداد وهنرهاي خود را نشان دهيد 

 آتش عشق را در بيرون از وجود خود برافروزيد 
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  گلشن راز جدیدگلشن راز جدیدشریف شریف مثنوی مثنوی   شرحشرح                                                                                
  بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                    

از طريق سياهي)مردمك( آن چشمي كه به جهان مي نگري با نظر و هدف عالي تري به هستي نگاه مي كنم و از        

رق و طريق ضمير پنهان و باطن تو جهان ديگري كه متفاوت با جهاني است كه تو مي بيني ، ترسيم نموده ام.همه ش

افراد آن پنهان و بدور از چشم ستارگان آسمان كه شاهد همه چيز هستند به خوابي عميق فرو رفته اند ولي من در 

ميان اين بخواب رفته ها ، يك زندگي جديدي را در فکر و ذهن خود سامان داده و آفريده ام كه اكنون آن را ارائه 

 مي نمايم.

  منمناني دگر آفريده ام اني دگر آفريده ام به ضمير تو جهـبه ضمير تو جهـ              ــر آفريده ام  منــر آفريده ام  منده ي تو  نظــده ي تو  نظــه سواد ديه سواد ديــبب                                                

                          اني سحر آفريده ام من اني سحر آفريده ام من به سرود زندگـبه سرود زندگـ                چشم انجمچشم انجمهمه خاوران به خوابي كه نهان زهمه خاوران به خوابي كه نهان ز                                                

 تمهيد)بستر سازي و مقدمه ي توضيحي براي ورود به مطلب اصلي(
 پس از شبستری و گلشن راز مشرق زمين ابتكاری از خود نشان نداد

كه در  )عارف جوان شيخ محمود شبستري سراينده گلشن راز(از جان و روح مشرق زمين آن عارف دلسوخته       

قرن هشتم هجري مي زيست و درونش از عشق به حق سرشار بود رفت و به جهان باقي شتافت و از سخن گفتن و 

اندن باز ايستاد و از ميان ما رفت. مشرق زمين پس از پشت سر گذاشتن اين عشق عميق و سوزناک مانند فيض رس

ي را سپري نمود و از معني و زيبايي هاي يتصوير ثابت و  بي تحرک بود كه بدون سخن و آثاري دوران ها و قرن ها

ر زمين خالقيت و ابتکاري از خود نشان زندگي نصيبي نبرد و اصالً ندانست كه زندگي چيست؟در اين مدت ، خاو

 و آزادي تهي و بي صدا بود.نه ي او از هر نوع شيفتگي و عشق نداد و از ارائه هر گونه نوآوري بيگانه بود و ني عاشقا
 زمان پاسخ دادمبر اساس نياز به سؤاالت گلشن راز 

، اين مثنوي را به طرز ديگري كه پاسخ غير از روش و اهداف شيخ محمود شبستري در مثنوي شريف گلشن راز      

ما باشد سرودم و تمام سعي من بر اين بود كه آن سؤاالت عارف خراسان حسيني  )قرن بيستم ميالدي(گوي نياز زمان

هروي را به شکل ديگري بازگو نمايم. از عهد و زمان شيخ محمود شبستري )قرن هشتم هجري( تا اين عصر ، 

دايي را در درون ما انسان ها برافروزد پيدا نشده است. مانند مرده اي كه او را در شخصي كه چون او آتش عشق خ

كفن بگذارند و در مقبره اي دفن كنند ساكت و بي هنر در كنجي آرام گرفتيم و در اين مدت نسبتاً طوالني رستاخيز 

ه وي دانا و از شخصيت هاي و تحول بزرگي را كه زندگي و افکار ما را دگرگون سازد، نديديم.در عصر شبستري ك

برجسته ي آن روز تبريز بود قتل و غارت هاي زيادي از كشتار و بي رحمي هاي مغوالن و فرزندان چنگيز بوجود 

 آمد كه وحشتناک بود.
 هدف ازشعر و شاعری بيان حقيقت است

لشن راز شبستري نگريسته در اين نگاه نوين كه در نوع خود يك انقالب و دگرگوني بزرگي است به مسائل درگ      

عر و شاعري محسوب مي شود. با اين نگاه انقالبي ع آفتاب جديدي در عصر ششده است كه اين بينش مانند طلو

احساس عميق بود كه پرده ابهام از روي معاني و مفاهيم كنار زدم و آنها را براي درک همگان آشکار نمودم و آن 



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

030030                          

  

شرح و توضيحي كه داده ام مانند آفتابي درخشان و پرنور ساختم. با اين سؤاالت كه ذره اي بيش نبودند با اين 

وصف تصور نکنيد كه من مزه شراب معرفت و عشق به حق را نچشيده و از آن بهره اي ندارم ؟! و يا مثل شاعران 

زندگي خير  در آورم. اميدوارم كه آن مرد پست و نادان از انه هاي بي اساس را به زيور نظمقصد آن دارم كه افس

نبيند! كه به من تهمت شعر و شاعري بست)چون هدف من از شاعري ، شهرت و فزون طلبي نيست بلکه بيان حقايق و 

من در گروه دلباختگان و عاشقان نيستم و در شمار آنان بحساب نمي آيم و كاري با آنان ندارم و از  .تفسير آن است(

 ار و معشوقي غمگين و غصه دار نمي باشم.درون زار و گريان نيستم و براي رسيدن به ي
  اندیشه هایم را بدون واسطه برای مردم آشكار مي سازم

در اين سرزمين كه من زندگي مي كنم شخص انديشمندي نمي گذرد كه مردمان اين سرزمين را تحت تأثير        

آنان بپاشد و نه انساني پيدا مي شود  قرار دهد و گردي از انديشه هاي خود را بر رويافکار وانديشه هاي بلند خود 

كه صرفاً به خود نينديشد بلکه بي اختيار غم جامعه و اسيري آن را داشته باشد! من شبيه جبريل امين  شده ام كه 

پيك و  ود را بدون محافظ ، رقيب ، قاصد ،فرشته ي وحي پيامبر اسالم)ص( بود و پيام هاي و افکار روشن و بلند خ

ن بيان مي كند  بي واسطه با مردم سخن مي گويم و در اختيار آنان مي گذارم. اصوالً من با فقر و نياز نگهبان و دربا

شاهنشاهي  همسخن و هماهنگ شده و خود را عادت داده ام. به همين لحاظ است كه همه ي شکوهمندي و عظمت

اي ساكت و بي حركت نيستم بلکه به دارم.اگر گرد وخاک باشم مانند گنجي در گوشه  (خودپاي  را در زير گليم )

صحرايي مي روم و اگر آبي باشم خود را به دريايي مي رسانم. نه مانند گنجي كه درگوشه اي افتاده و مورد معامله و 

داد و ستد قرار نمي گيرد. به هر دل سنگي از اين افکار بلورين و شفافي كه با حقيقت قرين است ارائه مي دهم تحت 

 گيرد و مي لرزد چون انديشه هاي پرتالطم من مانند دريايي است كه ساحل و محدوديتي ندارد. تأثير قرار مي
 نگاه من به حيات جاودانه است

طرح ها و انديشه هاي فراواني در ضمير وجود من موج مي زند و در درون من پنهان شده است كه با آن        

يزهاي زيادي را ايجاد نمود.بهمين خاطر بود كه مدتي در خلوت ابتکارات و نوآوري ها مي توان قيامت ها و رستاخ

خود به انديشه و تفکر پرداختم تا اينکه جهان بيني و ديدگاه بسيار عاليي كه زوال و نابودي در آن متصور نبود 

موزون آفريدم.چرا اينگونه پيش آمد؟ چون از شاعري عار و ننگ نداشتم و لذا خواستم افکار خود را در قالب شعر 

ارائه نمايم و از طرفي هر شعري مفاهيم عالي و مهمي را در بر ندارد و مانند عارف بزرگ شيخ فريدالدين عطار 

و مسئوالنه  نيشابوري كمتر كسي پيدا مي شود و در يك قرن حتي يك نفر هم به ندرت پا به عرصه ي هنر متعهد

)نبودن( و حيات)نبودن( وجود دارد ولي نگاه و  ان و روح من يك جنگ مدام بين مرگشاعري مي گذارد. در ج

 افکار من همواره به سوي حياتي است كه هميشگي و جاودانه است.
  ای هموطن! از افكار من سعادت را جستجو کنيد

شاط و اي هموطن! اي مردم! من ديدم كه وجود شما از جان و تحرک خالي است و از حيات واقعي و زندگي پرن     

ذا طرح يك مکتب فکري را بنا نهادم و آن روح تازه را در كالبد شما ريختم و حيات بيگانه است و ل سعادتمندانه

جديدي در شما پديد آوردم. من از آن انديشه ها كه حکم آتشي است در درون خود برافروخته ام و كامالً داغ و پر 
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ي تاريك زندگي خود را روشن نمايي و مسير حرارت گشته ام ولي اميدوارم كه تو از اين روشنايي افکارم ، شب ها

حقيقت را دريابي!در خاک وجود من مركز آگاهي و بيداريي مانند دل كه شبيه به يك دانه است كاشته شده است و 

آن دانه در حال آشکار سازي استعدادهاي دروني خود است و هر لحظه بر رشد و نمو آن افزوده مي گردد و در لوح 

 گري مطالب و اسرار نو نوشته شده است.ضمير من با خط دي
  فلسفه خودی را اول آزمودم و بعد به مشرق زمين ارائه نمودم

مانند عالقه و ميل من به عسل است. چه بايد كرد؟ چون بهر حال اين  گرايش شديد من به فلسفه ي خودي       

بار كه آن را درک نمودم در عمل و  خودي يکي از مطالبي است كه به ذهن من رسيده است.من خودم براي اولين

واقعيت، كيفيت آن را آزمايش كردم و به تجربه در آوردم. و اكنون كه آن تجربه ي موفق را به مردم مشرق زمين 

يند تقديم مي كنم )تا آن را چون چراغي براي راهيابي به كمال و سعادت فرا روي روبروكه با مشکالت عديده اي 

ن سروده و نظريه ي من را جبريل امين فرشته وحي الهي بخواند به نشانه ي شادي و شادماني خود قرار دهند( اگر اي

است  نور خالص و نابي مانند ذرات ريز از خود بر زمين خواهد افشاند.جبريل از اين سخناني كه در زمينه ي خودي

گين خواهد شد و به خداي خويش غبطه مي خورد و از مقام معنوي و منزل روحانيي كه دارد گله خواهد نمود و غم

 بيان خواهد نمود. حقيقت درک خود را برتري و عظمت فلسفه ي خودي
  خواهم از غم پنهان درون به یك طرح نجات دهنده جوامع مشرق برسم مي

خيال نکنيد كه مانند صوفيان و دراويش همه ي زندگي خود را مرهون و متوجه آن نموده ام كه انوار هدايت       

بي كم و كاست مانند پيامبران بر قلب من بتابد و من همه ي آن را دريافت دارم! نه! چنين چيزي نمي خواهم.  حق

بلکه من براي پايه ريزي يك عشق جديد و طرح نوين به دنبال غم پنهان و درونيي هستم كه همه ي وجودم را از نياز 

ي است و هدف اصلي اهل دل و مردان خداست فعالً و احتياج پر سازد. از وصال به حق كه نوعي جاودانگي فرد

گذشتم! و همه ي خوشي خود را معطوف آن نمودم كه آه و ناله اي بشنوم و با ابزار هاي فقر و نياز راه جديدي را 

تجربه نمايم. اي خداي من! اي عزيز من! به من آن كرامتي كه به آدمي بخشيدي عنايت فرما و به آن نيازي كه همه 

ش متوجه ي تو باشد كرامت فرما. و در هستي كوچك و بي مقدار من كه از مشتي خاک آغاز شده است ي وجود

                                                                             از عشق به خود ماالمال گردان.

  و جان او ز تن رفــتو جان او ز تن رفــتدمش وامانددمش واماند    ن رفت      ن رفت      ز جان خاور آن سوزكهـــــز جان خاور آن سوزكهـــــ                

  ي چيستي چيستنمي داند كه ذوق زندگـنمي داند كه ذوق زندگـنفس زيست        نفس زيست          كه بي تاركه بي تار  چو تصويريچو تصويري                

  ـانه گرديدـانه گرديدني او  از  نوا  بيگـــــني او  از  نوا  بيگـــــ  رديد        رديد        ـــانه گـــانه گدلش ازمدعا بيگــــــدلش ازمدعا بيگــــــ                

  ــود گفتمــود گفتمجواب نامه ي  محمـــجواب نامه ي  محمـــ      ـصود گفتم      ـصود گفتم      ر از مقــــــر از مقــــــبطرز ديگـبطرز ديگـ                

  ـردي به جان ما شراريـردي به جان ما شراريزد  مـــزد  مـــنن      ــاران      ــاران      ز عهد شيخ  تا اين  روزگـــز عهد شيخ  تا اين  روزگـــ                

  شر  نديديمشر  نديديمــولي يک  فتنه ي محولي يک  فتنه ي مح      ــاكي آرميديم      ــاكي آرميديم      ــكفن در بر به  خــكفن در بر به  خــ                

  گيزگيزكُشت چنكُشت چنقيامت ها كه رُست ازقيامت ها كه رُست از    ريز        ريز        گذشت از پيش آن دانـاي تبـــگذشت از پيش آن دانـاي تبـــ                

  ري ديدري ديدگگــــابي ديـــــابي ديـــــــــطلوع آفتطلوع آفت  ـري ديد        ـري ديد        گـــــگـــــــنگاهم  انقالبي دينگاهم  انقالبي دي                

  ـابيـابيبـدست ذره  دادم آفتــــــــبـدست ذره  دادم آفتــــــــ      ـابي      ـابي      ــــني  نقـــــني  نقـــــگشودم از رخ معگشودم از رخ مع                

  ـران افسانه بستمـران افسانه بستمــــال شاعـــال شاعـــــمثمث    اده مستم        اده مستم        ــنه پنداري كه من بي بـنه پنداري كه من بي بـ                

  ن بستن بستكه بر من تهمت شعرو سخكه بر من تهمت شعرو سخنبيني خير از آن مرد  فــــرودست         نبيني خير از آن مرد  فــــرودست                         
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  ــاري ندارمــاري ندارمــــدل زاري ، غم يـــدل زاري ، غم يـــ  لبـــــــران كاري ندارم        لبـــــــران كاري ندارم        دد  به كويبه كوي                

  ـاكم دل بي اختياريـاكم دل بي اختيارينه در خـــــنه در خـــــ  ـذاري        ـذاري        ــــــنه خاک من غبار رهگـــنه خاک من غبار رهگـــ                

  ــد و دربان  ندانمــد و دربان  ندانمرقيب و قاصــــرقيب و قاصــــ    ـداستانم       ـداستانم       امين  همــــــامين  همــــــ  به جبريلبه جبريل                

  ــم استــم استگليـــــگليـــــ  فرشاهنشهي زيرفرشاهنشهي زير      م است        م است        ـان كليـان كليرسامـــــرسامـــــمرا با  فقمرا با  فق                

  ـجمـجمــــــــــر آبم به دريايي نگنـــر آبم به دريايي نگنـــاگاگ    جم        جم        اگر خاكم به صحرايي  نگنــــاگر خاكم به صحرايي  نگنــــ                

  ــل نورزدــل نورزدــن ساحــــن ساحــــــرزد         يم  افكار مرزد         يم  افكار مــن بلـــن بلـــــنگ  از زجاج منگ  از زجاج مدل  سدل  س                

  ـل پرورده ي منـل پرورده ي منــا بغـــا بغـــهه  امتامتــي من         قيي من         قي  ا در پردها در پردهـــديرهـديرهنهان تقــــنهان تقــــ                

  ريدم ريدم اني الزوالي آفــــاني الزوالي آفــــجهــــــــجهــــــــ              ــوت گزيدم   ــوت گزيدم   ــن خلن خلــخويشتخويشت  دمي دردمي در                  

  مرا زين  شاعــــري خود عار نايد           مرا زين  شاعــــري خود عار نايد                                                                             

  كه درصد  قرن يک عطـــــارنايد   كه درصد  قرن يک عطـــــارنايد                                                                     

  جاوداني است جاوداني است ات ات ــگاهم  بر حيگاهم  بر حينـنـ    ـاني  است       ـاني  است       گــگــبجانم رزم مرگ و زندبجانم رزم مرگ و زند            

  ـان خود دميدمـان خود دميدمبه اندام تو  جـــبه اندام تو  جـــيگــــــانه  ديدم         يگــــــانه  ديدم         ز جان  خاک ترا  بز جان  خاک ترا  ب            

  ـمـمشب خود را بيفروز از چراغـــشب خود را بيفروز از چراغـــ        ــم      ــم      داغ داغــــداغ داغــــ  اري كه دارماري كه دارمــاز آن ناز آن ن          

  نوشتندنوشتندبه لـــــوح من خط ديگر به لـــــوح من خط ديگر     نــه كشتند       نــه كشتند       ي چون داي چون دااک من دلاک من دلــبه خبه خ          

  استاستواردات  من همين واردات  من همين     ويمويمــچگچگدي چــون انگبين است        دي چــون انگبين است        را  ذوق خورا  ذوق خوــمم          

  نخستين كيـــــــــف او را آزمودم         نخستين كيـــــــــف او را آزمودم                                                                           

  مودممودمر خــــــاوران قسمت نر خــــــاوران قسمت نــدگر بدگر ب                                                                  

  اب از خود فشانداب از خود فشاندــچو گرد آن نور نچو گرد آن نور نــــــــريل خواند        ــــــــريل خواند        اگر اين نامه را  جبـاگر اين نامه را  جبـ        

  ال دل خويشال دل خويشزدان گويداز حزدان گويداز حــبه يبه ي      ـام و منزل خويش       ـام و منزل خويش       بنالد ازمقــــــــــبنالد ازمقــــــــــ      

  ـم پنهان نخواهمـم پنهان نخواهمواهم جز غـواهم جز غـــنخنخ    تجلي را چنان عريان نخــــــــواهم        تجلي را چنان عريان نخــــــــواهم                

  ـانيـانيم لـذت آه و فغــــــم لـذت آه و فغــــــــكه بينكه بين                وصــــــــال جاوداني وصــــــــال جاوداني گـــذشتم  از گـــذشتم  از         

  ــاز آدمي  ده          ــاز آدمي  ده          مرا ناز و نيــــــــمرا ناز و نيــــــــ                                                                  

  ـداز آدمي  دهـداز آدمي  دهن گــــن گــــــبه جان مبه جان م                                                                    

 توضيح

به سليقه و سبك جديد بر اساس فلسفه ي خودي الهوري اقبال  دكتر هسؤاالتي كه در اين مثنوي مطرح شده است و عالم     

ود بدان پاسخ داده است از سؤاالتي است كه حسيني هروي يكي از دانشمندان و آگاهان همعصر شيخ محمبراي نجات مشرق زمين 

مام آن سؤاالت و جوابهاي پرسيده است و او في البدايه در مجلسي پاسخ گفته و ت شبستري در قرن هشتم هجري از شيخ جوان

اقبال اسم مجموعهخود را گلشن راز جديد گذاشته است يعني پيام وفلسفه اي جديد براي زيباي شيخ در گلشن راز آمده است.

 مردم بويژه ملت هاي آسيا براي رهايي از يوغ استعمارگران انگليسي و اروپايي.

 )سؤال اول و دوم گلشن راز(سؤال اول

 یشه آدمي در چيست؟(ریشه تفكر واند0

 (با کدامين اندیشه مي توان به حقيقت رسيد؟2

 (چرا گاهي خدا را اطاعت مي کنيم وگاهي هم دچار گناه مي شویم؟3

ن چيزي را عجب فرو رفته ام! و نمي دانم كه آقبل از هر چيز از فکر و انديشه اي كه در من هست در حيرت و ت     

د چيست؟ و چه ماهيتي دارد؟ ما با اين افکار گوناگون و متنوعي كه داريم با كه به او تفکر و انديشيدن مي گوين

كداميك از آنها مي توانيم راه درست به سوي حقيقت را بيابيم؟ و اگر قرار شد كه با انديشه ي صحيح به زندگي 

دور مي شويم و به  مي كنيم و گاهي هم از اوو اطاعت درستي برسيم پس چرا گاهي در مسير خدائيم و او را عبادت 

 گناه و خطا مي افتيم؟!
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  چه چيز است آنكه گـــويندش تفكر؟چه چيز است آنكه گـــويندش تفكر؟ـويشم در تحــــير       ـويشم در تحــــير       نخست از فكر خنخست از فكر خ                      

  چرا گه طاعت و گاهي گــــناه استچرا گه طاعت و گاهي گــــناه استرا شــرط راه  است        را شــرط راه  است        كدامين فكـر ما كدامين فكـر ما                       

 جواب اول

 داندیشه هم در برهان و هم در وحي الهي ریشه دار

هدايتي است كه در درون آدمي روشن و بر افروخته است؟ واقعاً چه نوري مي تواند باشد كه در عين نوراين چه        

. به نظر من تابش فکر و انديشه ي ؟اينکه ناپيدا و در پرده ي غيب است ولي آثار و مظاهر آن فعال و آشکار است

ير و تحرک است و من آن را نور هدايت و راهيابي آدمي براي آدمي با اينکه در درون ثابت مي باشد ولي داراي س

حقايق و يا آتشي كه فتنه و آشوب از آن زبانه مي كشد مي بينم. گاهي آتش اين انديشه از برهان و داليل روشن و 

جبريل امين منشأ مي گيرد فرشته وحي مستدل حاصل مي شود و گاهي هدايت اين انديشه از جان و نفس حياتبخش 

 افکار دانشمندان ، انديشه هاي پيامبران()
  در اندیشه هم کندی دیده مي شود وهم شتاب به حقایق

؟ نوري كه جان آدمي را روشن و درخشان مي سازد و سينه و آدمي چيست انديشه هدايت درون و اين نور       

با ارزش تر و تأثير گذارتر از افکار بلند او را ماالمال از درخشش مي نمايد و بي شك حتي يك شعاع كوچك آن 

آفتاب آسمان است. اين نور روشن الهي با خاک تن ما آدميان آميخته است ولي از ماديت آن جداست و همچنين 

در تناوب شب و روز از تغيير و تحول زمان نيز مصون است )استقالل انديشه از مکان و زمان( كميت و اندازه ي اين 

س هاي انسان يکنواخت و پي در پي نيست و قوي تر از جوينده اي است كه خود را با نور انديشه از جنس تعداد نف

شتاب به حقيقت مي رساند و آن را  به كمال و تمام دريافت دارد. بلي! كندي و تأخير هم در كارش وجود دارد 

نورديدن درياي  بطوريکه گاهي از حركت باز مي ايستد و در همان ابتدا در ساحل ميخکوب مي شود و ياراي در

معاني را ندارد و گاهي هم همه ي درياي حقايق و مفاهيم در جام انديشه انسان جاي مي گيرد و آدمي را لبريز از 

درک حقايق مي گرداند.اين همان درياست وفکر و انديشه ما هم مانند عصاي موسي است كه براي ژرف نگري و 

 مي كند و با پس زدن موانع رشد به جلو مي تازد.عمق سنجي ، آن دريا  را با ضربات خود دو نيم 
 از اندیشه است که ناداني و دانایي بوجود مي آید

اين انديشه مانند آهوي خوش خط و خالي است كه چراگاهش آسمان است كه از آن تغذيه مي شود و آبي كه        

يان كاروان با عظمت هستي كه زمين و براي سيراب شدن مي نوشد از جويبار آسمان هاي معاني و حقايق است. در م

نهايي راه رشد و تعالي آسمان در مجموعه ي آن در حركت و شناوري است او از همه ممتاز و برجسته تر است و به ت

مي كند.از تحوالت و تغييرات اين انديشه است كه جهان ناداني)ظلمت( و دانايي)نور( به وجود مي آيد و را طي 

شکل مي گيرد. از آثار و بهشتي داي صور( و مرگ و بهشت و زنان زيبا و سيه چشم صداي برپايي قيامت )ص

تشخيص انديشه است كه ابليس و آدم موجوديت و ماهيت خود را به نمايش گزاردند و هر كدام راهي جداي از من 

ي سازد نگاه آدمي در در پيش گرفتند و راه ابليس و راه آدم را آشکار ساختند. وقتي انديشه در عمل خود را ظاهر م

شگفتي فرو مي رود و صبر و شکيبايي را از كف مي دهد ، اين خودنماي ها و تجلي ها به ميزاني است كه حتي   مي 

 خواهد كه خدا را هم فريب دهد!! 
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 اندیشه یك بعدی ما را به خطا واندیشه با دو چشم باز ما را به درستي مي برد

گريها و قدرت نفوذ رزيابي خود بپردازد به عظمت جلوه يدن در خلوت و سکوت به او هر گاه اين تفکر و انديش      

د انسان را پذيري هاي خود پي خواهد برد.خاصيت انديشه به اين شکل است كه اگر يك بُعد مطالب را دريافت نماي

با دوچشم باز به پديده ها ازد و هر گاه بطور كامل و با رعايت لوازم آن به كار گرفته شود و به گناه و خطا مي اند

 در ظاهر جوي باريك و كم اهميت تلقي مي شود  نگريسته شود راه درست را به آدمي مي نماياند. اين انديشه كه

مي تواند دريايي از معارف بشري و حقايق عالي را بيافريند و مانند گوهري ارزشمند و پربها در جايگاه اصلي خود 

كاو حقايق بپردازد. در همان موقع كه به عمق درياي معاني فرو رفته است و به كندو اق درياها غوطه ور شوددر اعم

قادر است خود را به سطح آب آورد و از آن سير معاني كه داشته است باز گيرد و مسير ديگري برگزيند. در اين 

هيت آن به گونه اي است انديشه آدمي انقالبات و طوفان هايي برپا مي شود كه تالطم و خروشي ندارد و شناخت ما

 كه نمي توان مانند رنگ و صدا از طريق شنيدن و ديدن بوجود آورد.
  زندگي با همين خانه شيشه ای اندیشه رقم مي خورد

گذر زمان و روزگار زندگي ما در درون همين خانه ي شيشه اي انديشه رقم مي خورد و به تدريج بر ما آشکار       

ت تأثير و تحول قرار مي دهد. عنصر پاينده و شگفت انگيز حيات كه موهبت الهي است مي شود و زندگي ما را تح

از طريق كمند انديشه همه ي تحوالت پست و بلند زندگي بشر را مانند صيدي كه صياد در دام مي اندازد در اختيار 

د خود را قانونمند و منظم خود مي گيرد.حيات و عنصر زنده بودن آدمي از طريق راهنمايي و فرصت انديشه مي توان

سازد و همه ي پديده هاي عالم را تحت تأثير قدرت و نفوذ آگاهي و دانايي خود قرار دهد. سرانجام با فعاليت و 

گستردگي افکار آدمي دنيا و آخرت تحت لواي او قرار خواهند گرفت و در كمند )طناب( پر قدرت انديشه او 

دي كه با توانايي و اعجاب انگيزي تفکر ، هر دو عالم را تسخير نمايي ، در جنين خواهد افتاد. اگر توانستي و موفق بو

 حالتي چنانچه همه ي آفاق بميرند تو همچنان با تفکر قوي خود پايدار خواهي ماند.
 با تقویت اندیشه وتسلط بر نفس همه آفاق را تسخير خواهيد نمود

ي سعي و تالش تو متوجه به  كاهلي شايسته نيست ، بلکه بايد همه در طلب و دستيابي به كرامت انساني سستي و       

كشيدن عالمي باشد كه در درون تو قرار دارد و قبل از هر چيز الزم است كه آن را تحت كنترل خود  رشتد وتعالي

در موقعيت قرار دهي. اگر در مرحله ي پائيني از موقعيت انساني و اجتماعي قرار داري با شناخت و اعتدال نفس خود 

باال و برتري قرار مي گيري و اگر قصد رسيدن به قرب خدا را داري به خود و به عظمت وجودي خود بيشتر نزديك 

و آشناتر شويد. اگر به تنهايي در راه شناخت استعداد خودي و تسلط بر نفس و به مهاركشيدن آن موفق شدي ، بي 

آسان خواهد بود. خوشا به حال تو كه اگر بتواني اين و سهلشك تسخير همه ي آفاق و سرزمين هاي آن بر تو 

آگاهي خود تا اعماق نه آسمان حتي قادر باشي كه با نفوذ بينش وجهان پر تحول را به زير فرمان خود بکشاني و 

پيش روي. در اين شرايط جديد كه انسان اوج انديشه ي خود را به نمايش مي گذارد ماه هم در برابر آدمي سجده و 

ظينم خواهد نمود و كمند تفکر بلند تو مانند ستون موجي كه به شکل دود باال مي رود به دور ماه  هم خواهد تع

 پيچيد.
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 با اندیشه مبتني بر خودی مي توان تحولي بزرگ در جهان ایجاد کرد

قيده و فکر با اين انديشه ي قوي در اين محل اقامت قديمي بشر كه زمين است آزاد خواهي بود و با هر ع      

بتراشي و ايجاد نمايي. با اين خودي آن را جديدي كه داشته باشي مي تواني مانند يك بت به هر شکل كه بخواهي 

داد و ستد است با همه ي خواصش  را كه مانند يك بازار و چهار سوق محکم و آزادي كه بدست آورده اي ، جهان

ر اين برخورد و شناخت عميق ، جهان به تدريج به تو نزديك از نور و بو و رنگ و صدا را دريافت خواهي نمود.د

شده و بر دانايي و آگاهي تو خواهد افزود و بر رأي و نظر تو تحولي به سوي كمال و حقيقت يابي بوجود خواهد 

ام آورد. با اين تحول ، ديگر به رنج ها و راحتي هايي كه از دنيا به تو خواهد رسيد توجه اي نخواهي داشت چون تم

و در اين صورت  ! ه شکسته و كنار  خواهي زدپر نفوذ انديشهنده نُه آسمان را با سر پنجه ي موانع جادويي و آزارد

نوک پيکان انديشه تو در پنهاني هاي جهان نفوذ نموده و عظمت آن را آشکار كرده است پس ما نبايد حقيقت با 

به ما عرضه مي كند به معامله بگذاريم. هر چه شکوه و كرامت وجودي خود را با مشتي متاع بي مقدار كه دنيا 

عظمت در كار و ارزش آدمي است در اين سخن متجلي است چون فقط از اين مسير ، سروري و تسلط بر جهان 

 امکان پذير است.
  استاستاست اينكه غيب اوحضوراست اينكه غيب اوحضورچه نورچه نور    ي آدم  چه نور است        ي آدم  چه نور است          ههدرون سينـدرون سينـ  

  ــدمــدمــيدم  نار ديـــيدم  نار ديـــرا  نور درا  نور د  من اومن او      ـدم       ـدم       من او را ثابت و سيارديــــــمن او را ثابت و سيارديــــــ  

  رئيل استرئيل استگهي نورش ز  جان جبــگهي نورش ز  جان جبــ    و دليل است        و دليل است        ان ان گهي نارش ز برهـگهي نارش ز برهـ  

  ــابيــابيــاعش آفتـــاعش آفتـنيرزد با شعـــــنيرزد با شعـــــ      چه نوري جان فــروزي سينه تابي       چه نوري جان فــروزي سينه تابي         

  ستستان اان اپاک از زمپاک از زمبه بند روز و شب به بند روز و شب     ـوده و پاک ازمكان است      ـوده و پاک ازمكان است      به خاک آلبه خاک آل  

  نيستنيستوينده و يابنده كس وينده و يابنده كس چنين جـچنين جـ      ز نفس نيست       ز نفس نيست       ـارش اـارش اشمار روزگـــشمار روزگـــ  

  امشامشهي درياي  بي پايان به جـــهي درياي  بي پايان به جـــگگ    امانده و ساحل مقــــامش        امانده و ساحل مقــــامش        گهي وگهي و  

  ا دونيم استا دونيم است،همين چوب كليم است         كه از وي سينه ي دريـ،همين چوب كليم است         كه از وي سينه ي دريـهمين دريا همين دريا   

  ــكشانيــكشانيآبي زجوي كهــــــآبي زجوي كهــــــ  خوردخورد    ــــاني        ــــاني        غزالي مرغزارش  آسمــــغزالي مرغزارش  آسمــــ  

  ــراميــراميميان  كاروان تنها خــــــــميان  كاروان تنها خــــــــ      ـان  او را مقامي      ـان  او را مقامي      ــزمين و آسمـــــزمين و آسمـــــ  

  و جنت وحورو جنت وحورصداي صــور و مرگ صداي صــور و مرگ           حوالش جهان  ظلـــــمت و نور    حوالش جهان  ظلـــــمت و نور    ز از ا  

  ــشوديــشوديــبليس و آدم را گــــبليس و آدم را گــــدم را  نمـــــــودي          ازو  ادم را  نمـــــــودي          ازو  اازو  ابليس وآازو  ابليس وآ  

  ـريب استـريب استـيب  است         تجلي هاي او يزدان فــــيب  است         تجلي هاي او يزدان فـــناشكـــناشكـــ  وه او وه او نگه از جلنگه از جل  

  ـوت خود را ببيندـوت خود را ببيندا ببيند          به چشمي جلـــــا ببيند          به چشمي جلــــــوت خود رـوت خود ربه چشمي  خلـــبه چشمي  خلـــ  

  ي استي استاگر با هر دو  بيند  شرط راهـاگر با هر دو  بيند  شرط راهـ    ـاهي است        ـاهي است        اگر يک چشم  بربندد گناگر يک چشم  بربندد گن  

  ود  نشيندود  نشيندــــــبه قعر خـــبه قعر خـــ    گهر گرددگهر گردد      ز جوي خويش  بحــــــري آفريند      ز جوي خويش  بحــــــري آفريند        

  بازگيرد بازگيرد ــود را ــود را ــواص خــواص خشود غـــــشود غـــــ      همان دم صـــــورت  ديگر  پذيرد       همان دم صـــــورت  ديگر  پذيرد         

  گوش استگوش استدرورنگ وصدا بي چشم ودرورنگ وصدا بي چشم و    هنگامه هاي  بي خروش است        هنگامه هاي  بي خروش است          درو درو   

  درون شيشه ي او روزگــــــــار  است            درون شيشه ي او روزگــــــــار  است                                                            

  ولي بر مــــــــا به تدريج آشكار است ولي بر مــــــــا به تدريج آشكار است                                                 

  رپست و بلندي رپست و بلندي ــاد هاد هــــــشود صيــــشود صيــــ  دي          دي          ـــنـــنكمـكمـحيات از وي  بر اندازدحيات از وي  بر اندازد  

  ــوي ماسوا را هم فشارد  ــوي ماسوا را هم فشارد  ــگلـــــــگلـــــــ    ـود در آرد         ـود در آرد         د  خـد  خـــازو  خود را به بنازو  خود را به بن  

  ند تابدارشند تابدارشــــــــــــــــــرش            فتد اندركمـــرش            فتد اندركمـــشكـاشكـادو  عالم مي شود روزي دو  عالم مي شود روزي   

  رد تو نميريرد تو نميريـــاق  ميـاق  ميهمه آفـــــــهمه آفـــــــ  عالــــم را بگيري           عالــــم را بگيري           اگر اين هر دو اگر اين هر دو   

  ـم كه در تُستـم كه در تُستمنه پا در  بيابان طلـــــب سُست            نخستين گير آن عالـمنه پا در  بيابان طلـــــب سُست            نخستين گير آن عالـ
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  نزديک تر شونزديک تر شو  واهي  به خودواهي  به خودزخود گــــيري زبر شو          خدا خـزخود گــــيري زبر شو          خدا خـاگر زيري اگر زيري   

  ــود تسخير آفاقــود تسخير آفاقــــتادي اگر طــاق          ترا آسان  شـــتادي اگر طــاق          ترا آسان  شـــود  افود  افبه تسخير خبه تسخير خ  

  ـافي سينه ي نه  آسمان راـافي سينه ي نه  آسمان راشكــــشكــــ    زيكه گيري اين جهان را        زيكه گيري اين جهان را        خنک  روخنک  رو  

  ـوج دوديـوج دوديــبرو پيچي كمند  از مــبرو پيچي كمند  از مــ    ـودي        ـودي        گذارد  ماه پيش تو  سجــــگذارد  ماه پيش تو  سجــــ  

  ود تراشيود تراشيــــــــــــــبتان را بر مراد خبتان را بر مراد خ        ــــــن آزاد باشي!       ــــــن آزاد باشي!       درين دير كهـدرين دير كهـ  

  ـوت ورنگ و بو راـوت ورنگ و بو رامقام نور وصـــمقام نور وصـــ  به كف بردن جهــــان چار سو را         به كف بردن جهــــان چار سو را           

  ـويش كردنـويش كردنــدگرگون بر مراد  خــدگرگون بر مراد  خــ    فزونش كم كم او بيش كــــردن         فزونش كم كم او بيش كــــردن           

  ـر او شكستنـر او شكستنطلسم  نُه سپهــــــطلسم  نُه سپهـــــــت اودل نبستن          ـت اودل نبستن          به رنج و راحـــــبه رنج و راحـــــ  

  ـود با شعيرشـود با شعيرشــــدم خـــدم خـــــندادن گنندادن گن      ش        ش        پيكان  در ضمــيرپيكان  در ضمــيرفرورفتن چو فرورفتن چو   

  شكوه خـــــسروي اين است اين است           شكوه خـــــسروي اين است اين است                                                           

  همين ملک است كــو توأم بدين استهمين ملک است كــو توأم بدين است                                                

 )سؤال دهم گلشن راز(سؤال دوم

 (کدام دریاست که دانش و آگاهي ساحل آن دریاست؟4

 چه گوهری بدست مي آید؟ (از عمق آن دریا5

آن چه درياي معنوي است كه علم آن ساحل آن درياست؟ اصوالً از اعماق و درون آن دريا، چه گوهر هاي پر 

 بهايي مي توان بدست آورد؟

  چه گوهر حاصل آمد؟ چه گوهر حاصل آمد؟ اواوقعـر قعـر ت اينكه علمش ساحل آمد؟      ز ت اينكه علمش ساحل آمد؟      ز چه بحراسچه بحراس                                        

 جواب دوم

 شتاب از دریا به ساحل اصابت مي کنندامواج حيات با تندی و

حياتي كه تداوم آن از نفس هاي آن معلوم است همان دريايي است كه در جريان و تحرک است و شعور و        

آگاهي هاي آدمي و ساير موجودات صاحب اختيار در اين نظام هستي، كرانه و ساحل آن دريا ست.واقعاً آن چه 

ق و پر معني است و در ظاهر داراي  امواج تند و شتابناک است و هزاران  جزر و مد دريايي است كه در باطن ، عمي

هايي مانند كوه و صحرا در كناره هاي آن قرار گرفته اند. چه مي توان گفت؟ بهر حال تو از موج هاي بي قرار و پر 

دي و تيزي و عظمت و قدرتي كه آن دارد از من سؤال نکن ، همان امواجي كه چون از دريا حركت كند با تن

صالبت عبور مي نمايد.آن موج هاي پرتالطم و سريع از دريا عبور مي كنند و ساحل دريا را مقداري مرطوب مي 

نمايند و نگاه هر بيننده اي را كه با لذت و خوشحالي به آن امواج مي نگرند متحول مي سازند. هر چيزي كه در 

پرنور مي گردد و از آگاهي ها و دانايي هاي ناشي از برخورد اين ساحل باشد و در معرض ريزش آن قرار گيرد 

 مند خواهند شد. هامواج باعظمت بهر
 آدمي شناخت و فكر وخردمندی را از امواج حيات دارد

اين امواج بلند آگاهي عاشقانه به سوي ساحل دنيا مي آيند ولي با كسي همنشين  نمي شوند و رنگ و بوي آن را       

د ولي هر موجودي از نور آگاهي آن نوراني و درخشان مي شود و راه درست را مي يابد . اين امواج نمي پذيرن

همواره به شکل يکنواخت تأثير نمي گذارند بهمين لحاظ ابتدا پس از برخورد با آن شي ء را اسير و عاشق به حق مي 

دانستن و  ،به جهان نزديك تر نمود و از جانبينمايند. همين شعور و استعداد دانستن و درک نمودن بود كه انسان را 

درک نمودن جهان باعث گرديد كه آدمي از وجود پيچيده و با عظمت خود آگاه گردد. خردمندي و تعقل بود كه 
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نقاب و موانع را از جلوي ديدگان آدمي كنار زد و ليکن سخن گويي و زبان آوري تمام اسرار و باطن او را آشکار 

 ي را به جهان بيرون نماياندساخت و درون آدم
 برقرار مي کند انسان از طریق شناخت خودی با جهان ارتباط و پيوند

در اين دنيا كه سرزمين سختي ها و مشقت هاي آدمي است ارزش آن را ندارد كه حتي يکي از مقامات و       

مي كني و در آن مي بيني كه كماالت آدمي را در خود جاي دهد.بيرون از وجود خود جهان پديده ها را احساس 

موجودات و تحوالت متنوعي از دشت ها ي وسيع و دريا گرفته تا صحرا و معادن گوناگون وجود دارد. تنوع و 

گوناگوني وجود ما مانند دسته گلي است كه رنگ و بو از اين جهان كسب كرده است و به عبارتي ديگر در عين 

دي و اختياريم ولي باز هم جزئي از جهان و وابسته به تحوالت آن اينکه جداي از جهانيم و در آن صاحب آزا

كه استقالل و خود محوري آدمي را تأمين مي كند همه ي هستي انسان  در محور نگاه  هستيم. به دليل وجود خودي

به جهان بيرون ورد و رشد داد واز تحرک و تأثير اين نگاه او را ت و او را متکي به اين نگاه بار آو بينش او قرار گرف

و حقيقت درون ما كه گره زد و پيوند داد ، همان جهاني كه از زمين و آسمان و مهر و ماه تشکيل يافته است. از دل 

احساس انساني است يك راه پنهاني و مخفي به طرف اين نگاه وجود دارد و همين تأثير باعث گرديد مركز آگاهي و

 به شناخت جهان اطراف گرديده است خود را صاحب كرامت احساس كند. تا هر انساني  با نگاهي كه دارد و قادر
 بين انسان که تنها ناظرجهان است و جهان رازی نهفته است

هر كس متوجه اين انرژي عظيم خودي نشود رو به ضعف و ناتواني مي گذارد و اگر به قدرت خودي پي ببرد       

ي گردد. بزرگي و عظمت جهان به لحاظ شناختي است كه آدمي از مانند دريا ، وسيع و چون كوه محکم و استوار م

آن نموده است و اگر جهان رشد و نموي دارد و مانند يك گياه در حال بزرگ شدن است از افتخار و كرامتي است 

كه انسان بين موجودات حائز آن شده است.ميان انسان كه تنها ناظر آگاه به جهان است و جهان خلقت كه در معرض 

دمي هم مانند هر شيئ و ذره ديگري وجودش از نياز و ي است رازي نهفته است . بهر حال آنگاه و مشاهده ي آدم

 احتياج پر شده است. 
 رحمت حق باعث بالندگي معنوی انسان مي گردد یك فيض نگاه

اضافه كن و از بركت تو اي خدايي كه شاهد و ناظر بر انسان و كل تحوالت جهان هستي! بر شهود و آگاهي من       

و فيض يك نگاه پر رحمت و محبت خود به معني واقعي مرا موجوديت حقيقي ببخش!كمال ذاتي و حقيقي هر 

موجودي در آن است كه براي شاهدي كه در اوج كمال است مورد نظر و توجه و مشهود واقع شود و چون شاهد 

زش بااليي سوق مي يابد. كدام شاهد؟ همان شاهدي كه عظيم است و مشهود كه انسان باشد به بالندگي معنوي و ار

حضورش از طريق اين دانش هاي معمولي و اكتسابي ضعيف درک نمي شود و شعور و آگاهي ما نمي تواند نور 

 تجلي وجود او را مشاهده نمايد. 
 این انسان است که به جهان معني و مفهوم مي بخشد

حوالت آن برشمرديم چيزي غير از تجلي و   نمود هاي انساني نيست كه در واقعيت آنچه را كه براي جهان و ت    

اگر آدمي جزئي از جهان نبود جهان چيزي جز نور و صدا و آثار فيزيکي ديگر كه فقط در پديده ها و تطورات آن 
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دست خالصه مي شد چيز ديگري نبود.حال اي انسان كه مركز عالم گشته اي! در برخورد با جهان و عظمت آن كه 

پرقدرت حق آن را سامان داده است براي رشد و تعالي معنوي خود ياري طلب كن و نگاه و نظر خود را براي درک 

بهتر و استفاده ي نيکوتر از جهان و پديده هاي آن كه مسخر تو گشته اند منظم و قانونمند نما.البته تصور نشود كه 

ر بيشه باشي بدون كمك و مساعدت ديگر عوامل موجود درک جهان با اين ابزار چشم و دل هر چند كه مثل شي

 ميسر است! بلکه در اين راه حتي مي توان از مورچه اي هم راهنمايي خواست!
 يل مسير رشد معنویي بروی او بازاستئانسان هم مانند جبر

دمي را بدست مواظب و آگاه باش كه الزم است راه هاي رسيدن به ياري ها و حمايت هاي انديشه و تفکر آ      

آوري، چون تو هم مانند جبرئيل فرشته ي وحي الهي قدرت بال و پر زدن داري و مي تواني راه رشد و معنويت را 

ر اين وسعت ديد و نگاه با در پيش گيري.تا آنجائيکه مي توانيد چشم خرد و دانايي خود را گسترده تر كنيد نا د

شگفت انگيز نظام آفرينش مشاهده نمائيد. مانند حضرت يعقوب عظمت وجودي ذات احديت را در اين آثار شکوه ،

نبي عليه السالم سهم خود را از بهره وري اين عالم را در بوي پيراهن يوسف قرار بده كه از دور به مشام مي رسد ، 

وسف كور شده بود از مصر كه تا كنعان)محل زندگي يعقوب كه از فراق فرزند دلبندش ي همان بوي خوشي كه

 قوب( فاصله ي بسياري داشت احساس مي نمود.يع
 انسان شكارچي ماهری است که با خودی جهان را تسخير مي کند

نقش خودي در آدمي مانند شکارچي ماهري است كه پديده هاي عالم مثل ماه و خورشيد را تسليم و مسخر          

پنجه و قدرت بدني است بلکه با تدبير و انديشه خود مي سازد و اين تسليم نمودن ماه و خورشيد نه به واسطه ي زور 

ي قوي اين كار صورت مي گيرد. براي شناخت عالم ، خود را به همه ي خطرات و آسيب هاي آن عادت بده و تا 

ستي و آنچه كه موجود است هجوم آور و با همت و انديشه ي برتر خود آنها را يآنجا كه مي تواني بر هستي و ن

 غافلگير كن.
  ـــور و آگهي  او را كرانيـــور و آگهي  او را كرانيشعــــــشعــــــ    ي      ي      ــــر روانــر روانــــــــــــات پر نفس بحات پر نفس بححيحي      

  زاران كوه و صحرا بركنار  استزاران كوه و صحرا بركنار  استهـــهـــ  دار است       دار است       ــچه  دريايي كه ژرف وموجچه  دريايي كه ژرف وموج    

  موجش برون جست از كنارش  موجش برون جست از كنارش  ــوج هاي بي قـرارش        كه  هرــوج هاي بي قـرارش        كه  هرازمــازمــ  مـپرسمـپرس    

  ـذت كيف و كمي دادـذت كيف و كمي داده را لــــــه را لــــــنگنگ  داد       داد         ييــر و صحرا را نمر و صحرا را نمــگذشت،از بحگذشت،از بح    

  ـورشـورشــــمنور گردد ازفيض شعــــــمنور گردد ازفيض شعــــــ        ـورش    ـورش    ـد درحضــد درحضـهرآن چيزي كه آيـهرآن چيزي كه آيـ    

  ـورش مستنير استـورش مستنير استولي هر شيء ز نـولي هر شيء ز نـ      خلوت مست وصحبت ناپذيراست     خلوت مست وصحبت ناپذيراست     به به     

  ـر به آئيني اسيرشـر به آئيني اسيرشكنــد آخــــــــكنــد آخــــــــ    د مستنيرش      د مستنيرش      ـــــايـايــــــنخستين مي نمنخستين مي نم    

  ــبر كردــبر كردجهـان او را  ز  راز او خـــــجهـان او را  ز  راز او خـــــک  تركرد        ک  تركرد        ــــنزدينزدي  ان ان شعورش با جهـشعورش با جهـ  

  ــق عريان تر  نمودشــق عريان تر  نمودشو ليكن نطــــو ليكن نطــــ      ـاب از رخ گشودش     ـاب از رخ گشودش     ــد نقــــــد نقــــخرد بنخرد بن  

  نگنجد اندرين دير مكــــــــــــــافات        نگنجد اندرين دير مكــــــــــــــافات                                                      

  ازمقاماتازمقامات  امياميــجهــــــــــــان او را  مقجهــــــــــــان او را  مق                                              

  را وكان رارا وكان راــــدر و دشت و يم  و صحدر و دشت و يم  و صحجهـان را        جهـان را          برون  از خويش مي بيني برون  از خويش مي بيني   

  ماماــم وابسته ي ــم وابسته ي ز ما آزاد و هــــــز ما آزاد و هــــــ    جهان  رنـــــگ و بو گلدسته ي ما       جهان  رنـــــگ و بو گلدسته ي ما       

  ـان و مهر و مه بستـان و مهر و مه بستزمين و آسمـــزمين و آسمـــ  به يـک تار نگــه بست       به يـک تار نگــه بست       او را او را   وديوديــخخ

  ـودي ممنون نگاهي استـودي ممنون نگاهي استت        كه هر موجت        كه هر موجاهي اساهي اسده رده رــدل ما را  به او  پيچيـدل ما را  به او  پيچيـ



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

041041                          

  

  ـهسار گرددـهسار گرددــــردد         گر بيند ، يم  وكــــــــــــردد         گر بيند ، يم  وكــــــــد راز گــد راز گــــگر او را  كس بنينگر او را  كس بنين

  ـدن ماـدن ماربهي از ديـدن ما          نهالــــــش رسته از باليــــربهي از ديـدن ما          نهالــــــش رسته از باليــــــجهان را  فـــــجهان را  فـــــ

  رض نيازي استرض نيازي استــست         دل هر ذره  درعـــست         دل هر ذره  درعــــور رازي اـور رازي اــــحديث ناظر و منظـحديث ناظر و منظـ

  گردانگردان  ـردان         ز فيض يـک نظر مـــــوجودـردان         ز فيض يـک نظر مـــــوجودود گـــود گـــــــتو اي شاهد مرا مشهتو اي شاهد مرا مشه

  دي مشهود بودندي مشهود بودنــراي شاهــــــــراي شاهــــــــــبب    ء مـــــوجود بودن        ء مـــــوجود بودن        ييــكمال ذات شكمال ذات ش

  ــور ما نبودنــور ما نبودنور از  شعـــــــــــور از  شعـــــــــــمنّمنّــور ما نبودن        ــور ما نبودن        ــــز  دانش در حضــــز  دانش در حضــــ

  وه ي نور و صـــدا نيست وه ي نور و صـــدا نيست ما نيست         كه بي ما جما نيست         كه بي ما ج  تجلــي هايتجلــي هاي  جهان غير ازجهان غير از

  م و پيچش ادب كن م و پيچش ادب كن ز  صحبتش ياري طلب كن        نگه  را از خـــــز  صحبتش ياري طلب كن        نگه  را از خـــــتو هم  اتو هم  ا  

  يقين مي دان كه شيـــــــران شكاري        يقين مي دان كه شيـــــــران شكاري                                                          

  ازمور ياريازمور ياري  دريــن ره خــــــــواستنددريــن ره خــــــــواستند                                                  

  بال و  پرگير بال و  پرگير اري هاي او ازخود خبر گـــير          تو جبــــــريل  اميني اري هاي او ازخود خبر گـــير          تو جبــــــريل  اميني به يبه ي  

  رارا    احداحداشاي اشاي به بسياري گشا چشـم خــــرد را          كه در يابي تمـــــــبه بسياري گشا چشـم خــــرد را          كه در يابي تمـــــــ  

  هت  ازمصرو يمن گيرهت  ازمصرو يمن گيرنصيب خود را  ز بوي پيرهــن گير         به كنعان نكــنصيب خود را  ز بوي پيرهــن گير         به كنعان نكــ  

  ـــرـــرسير بند تدبيرش مه و مهـــــسير بند تدبيرش مه و مهـــــخودي صياد و نخچيرش مـه ومهر         اخودي صياد و نخچيرش مـه ومهر         ا  

  چو آتش خــــــويش را اندرجهان  زن         چو آتش خــــــويش را اندرجهان  زن                                                       

    ـون بر مكان و المكان زنـون بر مكان و المكان زنشبيخــــــشبيخــــــ                                              

 )سؤال نهم گلشن راز(سؤال سوم

 (وصال ممكن)موجود( به واجب)خدا( چيست؟6

 چيست؟ (مفهوم کلمات قرب ، بعد ، بيش و کم7

وصال و رسيدن ممکن الوجود )انسان( به واجب الوجود )ذات احديت خداوندي( چيست؟ اين سخن كه به خدا  

نداني با او نداريم)كم( تا به او برسيم)بيش( و يا فاصله چنزديك شديم)قرب( ، از او دور گشتيم)بُعد( ، خيلي مانده 

 به چه معني است؟
  و واجب بهم چيست؟        حديث قرب و بعد و بيش وكم چيست؟و واجب بهم چيست؟        حديث قرب و بعد و بيش وكم چيست؟  وصال ممكنوصال ممكن                                              

 جواب سوم

 جهان طوسي واقليدس سه بعدی و اعتباری است

جهاني كه در آن زندگي مي كنيم از سه بُعد )طول و عزض و ارتفاع( كه كيفيت و چگونگي و يا كيفيت و       

اين خرد و قوه تشخيص آدمي است كه اين كيفيت و اندازه پديده هاي آن را نشان مي دهد تشکيل يافته است و 

مکانيکي خواجه نصيرالدين مايد.جهاني كه از ديدگاه رياضي ودرک مي نعناصر تشکيل دهنده اين جهاني را كميت

وزي ق م( ترسيم مي شود اگر با عقل و تجربه سنجيده شود زمين آن ر285-577ق( و يا اقليدس)702-370طوسي)

از حركت پديده ن و محققين رياضي و علوم ، زمان اساس نظريه ي اينگونه دانشمندارفت. بر به طرف نابودي خواهد

ها ناشي مي شود و موقعيت مکاني موجودات جنبه ي اعتباري و غير حقيقي است و حتي زمين و آسمان با آن همه 

 عظمت و گستردگي اعتباري است.
 تنها تور خدایي حقيقت و مطلق است

ذاري و زه رامي كشي و به طرف هدف نشانه مي اي عزم شکار تير را در  كمان مي گد موقعي كه برولي تو همانن    

روي صرفاً به اصل مطلب و مغز سخن من توجه كن كه حركت و توجه به سوي رشد و تعالي و معراج و معنويت 
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چيزي نباش كه مطلق باشد  دنبال است. هيچگاه در اين سراي گرفتاري ها و مکافات كه دنيايش نام نهاده اند به

هيچگونه خللي در آن راه نداشته باشد ، بي شك آنچه را كه حقيقت دارد و مطلق است نور خدايي است كه با و

درخشش خود آسمان ها را روشن نموده است. اين حقيقت است كه زوال و نابودي در آن راه ندارد و در قالب 

سيري كه نموديم ادعا نداشته باشيد كه جهان حقيقتي است كه كرانه پس با اين تفخاصي نمي گنجد . ماديت و مکان

 هاي آن ناپيدا است!!
 حقيقت جهان دارای دو بعد دروني و بروني است

وسعت و كرانه هاي جهان حقيقت داراي ماهيتي دروني است نه بيروني، همان خاصيتي كه پائين و باال و كم و       

هاي مادي عالم است در آن راهي ندارد. درون جهان كه مغز و حقيقت آن را زياد كه از خواص عناصر و پديده 

است.  وني داراي وسعت و گستردگي بيشتريتشکيل مي دهد از مفهوم باال و يا پائين بدور است و از جنبه هاي بير

مندي ما انسان ابديت و جاودانگي كه به مثابه ي روزگاري است كه زمان در آن به پايان نمي رسد در شاكله ي خرد

ها قابل درک نيست و اگر قرار باشد اين موضوع مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد هزاران سؤال مطرح مي 

شود كه جوابي براي آنان نداريم. از آنجائيکه اين عقل و خردمندي ضعيف آدمي مانند پاي چوبين و لنگ قادر به 

لحاظ مغز و حقيقت پديده ها را نمي بيند و همه توجه خود را به  حركت نيست و ايستادن را دوست ندارد به همين

 ظاهر و پوست آن معطوف نموده است.
 جهان درون وسيع وحقيقي و جهان برون محدود و اعتباری است

اين ما هستيم كه حقيقت را از دريچه ها و معابر گوناگون مي نگريم و آن را به دلخواه خود صد پاره نموده ايم     

خشي از آن را ثابت و غير قابل تحول و بعضي از مصاديق آن را داراي تغيير و تحول تصور مي كنيم. عقل و كه ب

تشخيص آدمي يك عنصر غير مادي است كه از جهان معنويت و روح منشأ گرفته است. در مسير حركتي خود 

ويت خود كوشيد. من تا كنون تحوالت تحت تأثير زمان قرار گرفت و نشيب و فراز هايي پيدا نمود و به تدريج به تق

زمان را در ماهيت و ضمير خود احساس ننموده ام و همواره با يك احساس واقعي نسبت به خود زيسته ام ولي در 

        بيرون وجود خود تحوالت زمان را شاهد بوده ام كه وجود ماه و سال و آمدن شب و روز دليلي بر اين تغييرات است. 

براي بر اساس جهان اعتباري به يك جو نمي ارزد و حقيقت ندارد! و كه ماه وسال ناشي از آن استاين گذر زمان 

مراجعه كن كه خداي متعال از خالفکاران عالم مي پرسد كه /مومنون[ 002، لَبثتُم كم ] اثبات اين موضوع به آيه ي :

قداري از يك روز! و اين نشان مي دهد چقدردرزمين درنگ نموده ايد؟! آن ها در پاسخ مي گويند: يك روز يا م

 كه اين ايام و سال چقدر بر پايه هاي اعتبار و تصور ما بنا شده است.
 محموعه تن و جان یك ماهيت وحقيقت انسان را تشكيل مي دهند

متوجه ي ارزش هاي خود باش و از فتنه ي روزگار خود را خالصي ده. و تا آنجا كه سعي و توان داري تمام       

دقت و انديشه ي خود را متوجه ي استعداد هاي دروني خود نما. بين تن و جان ، گرچه جدايي لفظي وجود دارد و 

هر كدام با كالمي و آهنگي ناميده مي شوند ولي اگر اين دو كه در آدمي بهم رسيده اند و يکي شده اند دوتا 

ان آدمي مخفي و پوشيده باشد از اسرار الهي حساب شوند و دو تا ديده شوند يك اشتباه محض است. از اينکه ج
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است در حاليکه بدن انسان در حين تحوالت زندگي دچار دگرگوني گرديده وحالتي از اطوار حيات را پذيرفته 

 است. 

آنچه را كه داراي معني و مفهوم حقيقي است چهره زيبا و جذابي چون صورت عروسان برخوردار است و آنچه      

مانند روح آدمي  اوست و خود را نمايان مي سازد داراي چنين پيرايه ها و زيبايي هايي است. حقيقترا كه از آثار 

غير آشکار و در پرده ي پنهان قرار گرفته است و براي آدمي لذتي باالتر از آن نيست كه براي درک آن از طريق 

 كشف و شهود نائل آيد.
 !!ي بينداشتباه غرب در این است که تن را جدای از روح م

اشتباه دنياي غرب در اين  است كه بُعد مادي انسان )بدن( را جداي از روح بلند و غير مادي او ديد و اينگونه بود       

كه در نگرش مردم غرب سياست و اصول كشوري داري از ديانت و تعاليم انبياء جدا شد.كليسا و به پيروي آن 

م( يکي از حواريون دوازده گانه 70وفات -ق م07)والدت ول پطرس رس طرفداران مسيح در غرب همان مسائل

عيسي عليه السالم را مطرح مي سازد و نظرات او را پياده مي نمايد و خود را از حکومت و سياست جدا دانسته و 

ن كاري با آن ندارد. اگر سياست و مديريت اداره جامعه جداي از دستورات دين و پيامبران در رأس امور واقع شود آ

سياست پر از حيله و خدعه گري است كه امروزه بر سر زبان هاست. مانند تني كه بدون روح باشد و يا جاني كه از 

كالبد تن خارج شده باشد )سياست و ديانت مانند تن و روح است كه بهم نزديك و نيازمند يکديگرند ، در واقع 

 . ديانت و آئين هدايت پيامبران مانند روح سياست است(
 !!لمانان با توجه به جدایي دین از سياست به تفرقه گرایش یافتندمس

حال با خردمندي و تجربه ي صحيحي كه يافته اي در كار ملت ترک )تركيه( نظري از روي دقت و بررسي داشته     

از از تمدن غرب تقليد نمودند و از خود و و استقالل فکري باش. مردم تركيه )عثماني سابق( بجاي خودباوري 

حقيقت ملي خود كه با اسالم و امتيازات ديگر گره خورده بود دوري گزيدند و بر اين اساس تحت تأثير اصحاب 

كليسا كه دين را از سياست جدا مي دانستند ارتباطي بين اين دو نيافتند و اجراي آئين دين را كنار گذاشتند.ما كه 

يم به ملت هاي گوناگون تبديل شديم و هر كدام مرام يك ملت واحد اسالمي تحت لواي پرچم پيامبر اسالم هست

ديگري را در پيش گرفتيم ، شبيه يك عدد كه انگار براي شمارش و زياد شدن آفريده شده است. اين وسعت عظيم 

جهاني كه مانند يك عبادتگاه كهن مورد توجه ي مردم قرار گرفته است مشتي خاک و عناصر مادي چيز ديگري 

 ري از تحرک و حيات برخوردار است آن را از ذات پاک احديت كسب نموده است. نيست كه اگر آثا
 دم جهان امروز محتاج یك انقالب دروني هستندمر

دانشمندان و متفکرين مادي امروز فقط قادرند به ظاهر زندگي آب و رنگي بدهند شبيه تصويري كه بر روي        

توانسته اند مانند يد و بيضاي موساي كليم معجزه و روح تازه اي در يك پرده و يا مجسمه مي نگارند ولي هيچگاه ن

اين كالبد مادي بدمند و يا مانند عيساي مسيح حيات نويني به اين عنصر خاكي وارد سازند)كار دانشمندان جنبه  

چيز  در اين دانش و بينش امروزي من.مادي دارد و كار پيامبران در محورهاي معنوي و روحاني دور مي زند(

جديدي كه سر منشأي تحول در آدمي باشد و او را به هدايت و افتخار رهنمون شود نديدم و بهمين لحاظ بدنبال 
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فلسفه ي زندگي ديگري هستم و لذا در هر لحظه براي رسيدن به آن در تالشم) البته در ديدگاه اقبال عزيز منظور 

است( جهان و مردم آن همان چيزي نيست كه مي بينيد  همان فلسفه ي خودي است كه ناشي از نبوغ اين مرد بزرگ

بلکه از نظر من جوامع امروزي زمينه ي يك انقالب و دگرگوني واقعي را دارند چون از نظر درون و محتواي باطني 

 ه در بيرون دچار موانع و مشکالت فراواني مي باشند. وامع آنان زنده و پوينده اند گر چمردم و ج
 د و با غرب آشنا شوید ولي در آن غرق نشویداز تفرقه بپرهيزی

به درياي تفرقه و كثرت آراء و چند پاره شدن كه از عوامل عقب ماندگي است غرق نشويد و از آن عبور كنيد.       

بجاي نگراني در ذهن و فکر خود به خودتان و به استعداد و توانايي هاي دروني خودتان نظري از روي دقت داشته 

گاه با كوله باري از خويشتن شناسي راه رشد و ترقي را طي نمائيد. در آن عالم معنويت كه دروني است و باشيد و آن

از كثرت و تفرقه نشاني ندارد جزء دروني آن از كل بيروني بزرگ تر و با عظمت تر است و مقايسه ها و محاسبات 

ق( و خواجه نصيرالدين 230-505ي )علمي و تصورات مادي دانشمنداني شبيه ابوبکر محمد بن زكرياي راز

م )غرب( آشنايي پيدا وق( نوعي ديوانگي و خالف حقيقت است. البته بايد با فرهنگ يونان و ر370-702طوسي)

ق م( و افکار آن آگاهي پيدا كرد و مدتي هم رأي و نظر 522-ق م 581نمود ، از جمله با ارسطو)شاگرد افالطون 

ورد توجه قرار داد. ولي مطالعه ي افکار ارسطو و بيکن و نظائر آن به اين معني م( را م0370-0727فرانسيس بيکن)

نيست كه در آن توقف نمايي و در آن افکار غرق شوي بلکه بايد از آن بگذري و در آن منزل نکني و در آن گم 

 نشوي بلکه به راه خود ادامه دهي. 
 دیجهان را با اندیشه قوی و همت واال زیر نگين خود بگير

بهر حال تو هم انساني و داراي عقل و تشخيص هستي و چون آگاه شوي مانند دانشمندان مي تواني به علوم و رمز      

و راز طبيعت پي ببري و بداني كه معادن و درياها و ساير آثار طبيعت چه منابع مفيدي را متوجه بشر مي نمايند. اين 

حظه در يك كيفيت و كميت خاصي است با انديشه قوي و همت جهان پر تحول و داراي دگرگوني را كه در هر ل

واالي خود زير نگين خود بگير و تسليم خود ساز و بجاي ماه و ستاره پروين انوار تابش خود را به همه ي جهان 

منتشر كن. ولي من به تو توصيه مي كنم كه بجاي اين دانش هاي خشك و بي روح علمي و غربي به سوي حکمت 

گري روي آوري تا بتواني از حوادث و مکر روزگار جان سالم بدر كني و به سعادت نائل آيي. مقام و دانش دي

معنوي و كرامت تو به عنوان يك انسان بيرون از دايره ي تحوالت روز و شب است ، پس به دنبال آن هدفي در 

 زندگي باش كه بي نظير است و دومي ندارد.
  ـم او را  كمند استـم او را  كمند استت        خرد كيف و كت        خرد كيف و كجهان چون و چنــد اسجهان چون و چنــد اسسه پهلو اين سه پهلو اين   

  است ايناست اين  است اين         پي عقـل زمين فرسا بساست اين         پي عقـل زمين فرسا بس    طوسي و اقليدسطوسي و اقليدسجهان  جهان    

  ـــانش اعتباري استـــانش اعتباري استزمانش هم مكـــــانش اعتباري است        زمين وآسمــزمانش هم مكـــــانش اعتباري است        زمين وآسمــ  

  ـرفم نكته ي معراج در يابـرفم نكته ي معراج در يابدر ياب         ز حــــدر ياب         ز حــــكمان را  زه كن و آمــــــاج  كمان را  زه كن و آمــــــاج  

  ــق  نيست جزنورالسمواتــق  نيست جزنورالسمواتـافات         كه مطلــــافات         كه مطلـــمطلق در اين ديرمكــــــمطلق در اين ديرمكــــــ  مجومجو  

  مگو ديگر كه عالــم  بي كران استمگو ديگر كه عالــم  بي كران است  كان است        كان است        حقيقت  ال زوال  و المـــــحقيقت  ال زوال  و المـــــ

  درونش پست باال كــم فزون  نيستدرونش پست باال كــم فزون  نيستت         ت         كران او درون است و بــــرون  نيسكران او درون است و بــــرون  نيس

  ولي بيرون او وسعـــــت  پذير  استولي بيرون او وسعـــــت  پذير  است          درونش خالـــــي از باال  و زير  است    درونش خالـــــي از باال  و زير  است    
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  يكي از گير و دار او هـــــــزار استيكي از گير و دار او هـــــــزار استابد را  عقل ما  ناســـــــازگار است          ابد را  عقل ما  ناســـــــازگار است            

  نبيند  مغـــــز  و دل  بر پوست داردنبيند  مغـــــز  و دل  بر پوست داردت دارد         ت دارد         ون را دوسون را دوسچو لنک است او،سكـچو لنک است او،سكـ

  ــرديمــرديمياره كــــــــياره كـــــــــا  صـــد پاره كرديم          تميز ثابت  و سـا  صـــد پاره كرديم          تميز ثابت  و سحقيقت را چو محقيقت را چو م  

  چو  زناري زمان را بر ميــــان بستچو  زناري زمان را بر ميــــان بستن  طرح مكـــــان  بست         ن  طرح مكـــــان  بست         خرددر المكاخرددر المكا

  مه  و سال  و شب  و روز آفــــريدممه  و سال  و شب  و روز آفــــريدمزمان را در ضمير خـــــــــود  نديدم         زمان را در ضمير خـــــــــود  نديدم         

  غوطه زن شوغوطه زن شوكَمْ لَبِثْتُمْ  كَمْ لَبِثْتُمْ  به حـــرف به حـــرف ارزد  به يک   جـــو         ارزد  به يک   جـــو           مه و سالت  نميمه و سالت  نمي

  برخيز        برخيز        به خود رس  از سر هنـگامه به خود رس  از سر هنـگامه                                                             

  تو خود را در ضــمير خود  فرو  ريزتو خود را در ضــمير خود  فرو  ريز                                                            

  تن و جان را دو تا گـــفتن كالم است          تن و جان را دو تا ديدن حـــرام استتن و جان را دو تا گـــفتن كالم است          تن و جان را دو تا ديدن حـــرام است

  ـالي ز احوال حيات استـالي ز احوال حيات استن حـــــــن حـــــــائنات  است         بدائنات  است         بدــــبه جان پوشيده رمز كـــبه جان پوشيده رمز كـــ

  ــويش را  پيرايه ها بستــويش را  پيرايه ها بستنمود خـــــنمود خـــــ      ــنا بست       ــنا بست       عروس معني ازصورت حــــعروس معني ازصورت حــــ

  حقيقت روي  خود را  پرده  باف است        حقيقت روي  خود را  پرده  باف است                                                                  

  كه او را  لذتي در انكــــــشاف استكه او را  لذتي در انكــــــشاف است                                                          

  نگاهش ملک و دين را هم  دو تا ديدنگاهش ملک و دين را هم  دو تا ديدز جان  جــــدا ديد         ز جان  جــــدا ديد         اا  بدن را تا  فرنگبدن را تا  فرنگ

  ـمي كاري نداردـمي كاري نداردشــــمارد         كه او  با  حاكــــــشــــمارد         كه او  با  حاكــــــ  پطرس پطرس كليسا سبحه ي كليسا سبحه ي 

  ـان  بي تني بينـان  بي تني بينتن بي جان وجـــــتن بي جان وجـــــ              ــكر و فني بين  ــكر و فني بين  بكار حاكمي مــــــبكار حاكمي مــــــ  

  ـت تركان  نظر كنـت تركان  نظر كنبر  ملـــــبر  ملـــــيكي  يكي      ود  همسفر كــــــن       ود  همسفر كــــــن       خرد را با دل خخرد را با دل خ  

  به تقلـــــيد فرنگ  از خود رميدند           به تقلـــــيد فرنگ  از خود رميدند                                                                     

  ميان  ملـــک  و دين ربطي  نديدندميان  ملـــک  و دين ربطي  نديدند                                                          

  ــارش آفريديمــارش آفريديمهـر شمـــــهـر شمـــــعدد  بعدد  ب    ـد پارهديديم        ـد پارهديديم        صـصـرا آنچنان  را آنچنان  يكي  يكي    

  دمي از سرگذشت ذات پــاک استدمي از سرگذشت ذات پــاک است      ت خاكست        ت خاكست        ي كه بيني مُشي كه بيني مُشكهن ديركهن دير

  ـوسي، دم عيسي، ندارندـوسي، دم عيسي، ندارندحكيمان   مرده را صــورت  نگارند          يد مــــــحكيمان   مرده را صــورت  نگارند          يد مــــــ

  ـــمت  ديگرتپيد  استـــمت  ديگرتپيد  استنديد است          براي حكـــنديد است          براي حكـــاين حكمت دلم چيزي اين حكمت دلم چيزي دردر  

  استاستدرونش زنده و در پيچ و تـاب درونش زنده و در پيچ و تـاب من اين گويم جهان درانقالب  است          من اين گويم جهان درانقالب  است          

  ر كن ،پيش بگذرر كن ،پيش بگذرز اعداد و شمار خــــــويش بگذر          يكي در خود نظــز اعداد و شمار خــــــويش بگذر          يكي در خود نظــ  

  جنون استجنون است  رازي و طوسيرازي و طوسيقياس قياس زو از كـل فزون است          زو از كـل فزون است          در آن عالـم جدر آن عالـم ج

  ـوا  باشـوا  باشهمنـــهمنـــ  بيكن بيكن دمي با  ساز دمي با  ساز     آشنــــــا  باش        آشنــــــا  باش            ارسطوارسطوزماني با زماني با 

  ـنـنمشو گم  اندر اين  منزل  سفركـمشو گم  اندر اين  منزل  سفركـ    و ليكن ازمقامشان گذر كـــــــن         و ليكن ازمقامشان گذر كـــــــن           

  ــــان و يم راــــان و يم رابه آن عقلي كه داند بيش و كـم را           شناسد اندرون كـــــبه آن عقلي كه داند بيش و كـم را           شناسد اندرون كـــــ

  ـين كنـين كنجهان چند و چون زير نگـــين كن          به گردون ماه و پروين را مكـجهان چند و چون زير نگـــين كن          به گردون ماه و پروين را مكـ

  ززـر شب  و  روـر شب  و  روـــــت ديگر بياموز         رهان خود را از اين مكـــــت ديگر بياموز         رهان خود را از اين مكو ليكن حكمــو ليكن حكمــ  

  ـام تو برون از روزگار است           ـام تو برون از روزگار است           مقـــــــمقـــــــ                                                    

  طلـب كن آن يمين كو بي يسار استطلـب كن آن يمين كو بي يسار است                                                    

 )سؤال دوازدهم و ششم گلشن راز(سؤال چهارم

 (چطور قدیم که هميشه بود از محدث که بعداً پدید آمده است از هم جدا شد؟8

 ناميده شد و محدث جهان ما شد؟(چرا قدیم خدا 9

 (اگر هر دوی معروف )حقيقت( و عارف)شناسای حقيقت( خداوند است پس نقش انسان در این بين چيست؟01
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د و يا اشيايي كه بعداً پيدا شده اند و مُحْدَث ناميده مي شوند گفته مي شو قديم و ميان آن چيز كه قبالً بوده است       

قديم خدا شد. اگر معروف )شناخته  محدث به شکل عالم هستي در آمد و اده است كه بعداًكي جدايي و افتراق افت

شده( و عارف)رهرو( هر دو يکي هستند و آن خداست پس چه موضوع جديدي اتفاق افتاده است كه اين انسان كه 

ود را به قرب حق از مشتي خاک تركيب يافته است بايستي مسيري را طي نمايد تا علي رغم مشکالت فراوان ، خ

 .برساند

  ـم  شد آن ديگر خدا شدـم  شد آن ديگر خدا شدقديم و محدث از هم  چون جدا شد          كه اين عالـــقديم و محدث از هم  چون جدا شد          كه اين عالـــ                

  اگر معروف و عارف ذات پاک است           چه سودا  در سر اين مشت خاک استاگر معروف و عارف ذات پاک است           چه سودا  در سر اين مشت خاک است                

 جواب چهارم

 تقسم بندی زمان کار عقل جزوی و ضعيف انسان است

بوجود آوردن چيزي است كه قبالً نبوده است و از طرفي جدايي بين  هداف فلسفه ي خوديخط سير و ا      

 ثحدَعارف)رهرو( و معروف )راه هدايت( يك امر خير و موضوع درستي است. از اينکه ما به مفاهيم قديم و مُ

ين تقسيم بندي ما پرورانده است ! و همو ضعيف و محدود معتقديم ، مربوط به محاسباتي است كه عقل جزوي 

هاست كه راه رشد و ترقي را در اين روزگار بروي ما بسته است بطوريکه گشودن اين راه ناممکن به نظر مي رسد! 

اين ما هستيم كه پي در پي طول ايام و لحظات را تقسيم مي كنيم و ديروز و فردا مي گوئيم و از اينکه چيزي وجود 

  شته باشد سر و كار داريم!!بايد وجود دا دارد )هست( و يا وجود داشته است)بود( و
 فراق و جدایي از حق بهمراه نياز دروني عامل رشد آدمي است 

درباره اينکه موجودي جداي از خدا باشيم در آفرينش انسان تعبيه شده است و يا اينکه عشق و شيفتگي به حق       

دوري و جدايي از او به معيار و ت. نه ما مي توانيم در اده شده اسداشته باشيم و هيچگاه به او نرسيم در فطرت ما نه

)ما به او محتاج بوديم او ميزاني برسيم و خود را با او مقايسه نمائيم و نه اينکه او در رسيدن به ما آرام و قراري دارد!!

ته باشد؟! و اين اصوالً انسان بدون خدا و يا خداي بدون انسان چه معني و مفهومي مي تواند داش به ما مشتاق بود(

فراق و جدايي كه مي گوئيم فراقي است كه احساس وصال عميقي نسبت به ذات احديت در آن نهفته است و موج 

آدمي هم از او حاصل ه عنصر پائيني از نظر ارزش است ومي زند. همين جدايي از خالق باعث مي گردد تا خاک ك

جهان پيدا كند و همين ديدگاه و انديشه ي آدمي است كه او  نسبت بهعميق و مؤثر آمده است داراي نگاه و بينشي 

جدايي و فراق از يار همچون آينه اي است كه در ترين درجه ي رشد و تعالي برساند.را از پائين ترين مرحله به باال

روحيه  اين جدايي است كه باا بشناسد و بر عشق خود بيفزايد وبرابر عشق و محبت به حق قرار گرفته است تا خود ر

 ي عاشقان حق سازگاري شايسته تري دارد.
 ثبات قدم انسان در زندگي متكي به نيازی است که از خود نشان مي دهد

اگر ما به عشق حق زنده مانده ايم بخاطر روح نيازمندي و دردمندي است و اگر ثابت و استوار بر پاهاي خود     

او)خدا( بودن از جمله ي آگاهي ها و  زمندي است. من )انسان( وايستاده ايم و جاودانگي يافته ايم بخاطر اين نيا

مفاهيم خاصي است كه در پرده ي ضخيم  اسرار قرار گرفته است كه درک آن براي ما ناممکن است و اين امر كه 

جودات ، چه آن دسته از مواين قاعده تحقق داردما جداي از او هستيم نشانه وگواهي بر بقا و دوام ماست. در همه جا 
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كه به چشم نمي آيند و غير محسوسند و چه آن موجوداتي كه به حس آدمي درمي آيند و در معرض تابش نور 

 .هستي بخش ذات پروردگاري قرار دارند
 در نظام آفرینش یكي خداست و دیگری انسان است

انسان ها فعال و نقش در هر صورت در اين ميان براي آدمي حيات و زندگي واقعي آن است كه در اجتماع        

آفرين باشد. لطف و رحمت حق بدون اتحاد و اجتماع بهم پيوسته مردمي و معتقد صورت نمي گيرد و همچنين 

رحمت و بركات حق به كسي كه جداي از اين اجتماع بشري است شامل نمي شود. در همين اجتماع انسان ها به 

ايي ، اين تجلي هاي حق نشان مي دهد كه آنچه كه پيدا و راحتي مي تواني انوار رحمت و لطف حق را مشاهده نم

آشکار است در واقع اوست و قدرت با عظمت اوست نه اين جهان اعتباري كه اعتماد و پايداري در كار آن وجود 

ظاهر با همه ي پديده ندارد. در اين تجلي هاي حق كه رحمت و توجه ي بي نهايت او شامل بشر مي شود جهان 

ساختمان ها و ساير مصنوعات بشري و آثار ارزشمند طبيعت ديگر مطرح نيست و مثل شهر ها وهر آن ، و مظا هايش

 آنچه را كه در رأس همه ي امور عالم است يکي انسان است و ديگري او ، كه خالق اين انسان است. 
 وقتي به اعماق درون خود مراجعه کنيم رحمت او را درک مي کنيم

گاهي به نظر مي رسد كه خود را از آدمي بيگانه نموده و دسترسي به او خيلي نسان متفاوت است .برخورد او با ا      

مشکل است و گاهي هم بر عکس به انسان بقدري نزديك و عالقمند مي شود كه انگار آدمي سازي است كه 

او را به خود نزديك مي از جانبي ما هم چون خواهان او هستيم بناچار و خدايش او را به بهترين شکل مي نوازد.

سازيم و تصويري از او كه از تصورات ما ناشي شده است از سنگ و چوب مي تراشيم و گاهي هم بدون اينکه او را 

ببينيم به تعظيم و اكرام او مي پردازيم. وقتي به اعماق وجود خود نفوذ نموديم و پرده هاي آن را كنار زديم دست 

 را به وضوح مشاهده مي نمائيم.قدرت حق و عظمت لطف و رحمت او 
 انسان مي تواند با تفكر قوی گرفتاری های زندگي را حل نماید

چه منظوري بوده است؟! وجودي كه از يك مشت خاک براي خلقت او ين آدمي از چه تركيبي است؟! و واقعاً ا      

ابناک است. چه خوش تركيبي ساخته شده است! بلي ، جواب مثبت است. وجود آدمي پر از عظمت و رمز و راز ت

است انسان! و چه خوش هدف عاليي از خلقت انسان مطرح بوده است! بطوريکه آدمي از فراق خدا مي نالد و 

به خود مي بالد. -از اينکه اورا آفريده و به او كرامت بخشيده است–غمگين است و در عين غمناكي از دوري او 

را به تفکر و صاحب نظر شدن رساند و از تقويت اين انديشه و تعقل  همين فراق و جدايي از ذات حق بود كه او

 است كه شام گرفتاري ها و سياهي هاي خود را به پيروزي و روشني سحر تبديل نموده است. 
 امتحانات پي در پي الهي انسان را برای یك زندگي شادی آفرین آماده مي سازد

تجربه ي روزگار قرار داد و همين عاملي شد تا قصه هاي گذشته را  خداوند وجود آدمي را در معرض امتحان و      

با تجربيات جديد از صحنه ي زندگي خود جدا سازد و با تصوير درست زندگي به فعاليت هاي شادي آفرين 

بپردازد. با تحکيم بخشيدن به خودي و بارور نمودن درخت آن توانست اشك هاي غمناكي خود را كه چون رشته 

ريد بهم پيوسته شده بود از چهره و چشمان خود دور نمايد و از نخل ماتمي كه بر پا شده بود بهترين ميوه اي مروا
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متکي باشد و چون عزيزي او را در آغوش  انسان با تمام قدرت و توان خود به خودياگر شيرين را بدست آورد.

آميخته است و خود را از نابودي نجات داده بگيرد در اين حالت  وجود خود را كه بخشي از فناست با بقاي حق در 

 است.
 از مسير محبت مي توان به مقامات معنوی رسيد

محبت عامل مؤثري است كه ما را در رسيدن به مقامات باالي معنوي ياري مي نمايد و بهترين عنصري است كه      

مرزهاي خوبي ها عبور مي دهد. محبت حد واندازه اي براي پيشرفت انسان قائل نيست . بي شك انسان را از همه ي 

ي خود را ظاهر سازد صبح داراي ظرفيت پذيرش بااليي است كه پاياني براي آن متصور نيست و اگر به خوبي و نيک

آغاز او پاياني نخواهد داشت. البته براي بدست آوردن محبت شبيه رسيدن به عقل و خردمندي ، موانع و او شام و

كه اگر آن موانع كنار رود و محبت به كمك آدمي بيايد و با جان و هستي او عجين شود مشکالتي در سر راه هست 

يك لحظه ي تابش او مي تواند جهان بيني جديد و شخصيت نويني را براي انسان باز سازي نمايد. پس از كسب 

يش پاي بشر محبت و روح مسالمت و همزيستي مثبت و بينش وسيع آن هزاران پديده و دگرگوني هاي نو در پ

 گشوده خواهد شد و هيچگاه نمايش هنر و استادي بشر در صحنه گيتي به پايان نخواهد رسيد.
 اگر ویژگي های خودی را بياموزیم به کمال معنوی مي رسيم

اي انسان كه دنيا براي تو گذر گاهي بيش نيست! زندگي جاودانه اي را بساز، تا بتواني به جاودانگي و ابديت       

ز مرگ نائل آيي. و از آن جهان گسترده اي كه در جلوي چشمان تو در حال گذر و تحول است درس آگاهي پس ا

و عبرت فراگير. و اگر به جاي گذشتن و كسب كمال ، در درياي وسيع جهاني گم شويد بي شك پايان كار آدمي 

کالت فرو رويد و درگير ناكامي هاي به اين شکل نادرست ، در شأن او نخواهد بود و اگر در باتالق سختي ها و مش

آن شويد به فنا و نيستي غوطه ور خواهيد شد. بلکه بايد بر او و مقدرات او مسلط شويد كه بي شك اين حركت فنا و 

كه گفتيم در اين مجموعه ي خودي كه شخصيت فعلي  نيستي نخواهد داشت. امکان ندارد اين ويژگي هاي خودي

در خود و آنچه را كه شايسته آن است  را نصب العين خود سازيم نمايد و اگر خودي ما را تشکيل مي دهد مطابقت

 يم به كمال و رشد معنوي خواهيم رسيد.جاي ده
  ــروف  خير استــروف  خير استفراق عارف و  معــفراق عارف و  معــخودي را زندگي  ايجاد  غيــر است        خودي را زندگي  ايجاد  غيــر است          

  روزگار استروزگار استـار ما ، طلسم ـار ما ، طلسم ــــشمـــــشمـــــ        ـار  است     ـار  است     قديم و مُحْدَث ما ،  از شمقديم و مُحْدَث ما ،  از شم  

  ــار داريمــار داريمبه هست و بود و باشد كـــبه هست و بود و باشد كـــ    يم       يم       دمادم  دوش و فردا   مي شمــاردمادم  دوش و فردا   مي شمــار  

  ـرت ماستـرت ماستــتپيدن  نارسيدن  فطــــتپيدن  نارسيدن  فطــــ      ـرت ماست      ـرت ماست      ازو خود را  بريدن فطــازو خود را  بريدن فطــ  

  ـال ما  قراريـال ما  قراريــــــــــنه  او  را  بي وصـنه  او  را  بي وصـما را  در  فراق او عيـــــاري         ما را  در  فراق او عيـــــاري             نه نه   

  ــال است  ــال است  فراق ما  فراق اندر وصـــــفراق ما  فراق اندر وصـــــ      ا بي او،چه حال است      ا بي او،چه حال است      نه اوبي ما،نه منه اوبي ما،نه م  

  ـوهي به كاهيـوهي به كاهيدهد  سرمايه ي كـــــدهد  سرمايه ي كـــــ    جدايي خاک را بخشد نگــــــاهي       جدايي خاک را بخشد نگــــــاهي         

  ـــاشقان را سازگار  است ـــاشقان را سازگار  است يي عــــيي عــــجداجداجـــــدايي عشق را آئينه دار است        جـــــدايي عشق را آئينه دار است          

  گر پاينده ايم از  دردمنــــدي  استگر پاينده ايم از  دردمنــــدي  استو و         ـندي است     ـندي است     از دردمـاز دردمـ  اگر ما زنده ايماگر ما زنده ايم  

  ــواهي است ــواهي است بر دوام  ما  گــبر دوام  ما  گــمن واو  من واو      چيست؟ اسرار الهي است      چيست؟ اسرار الهي است      من و او  من و او    

  من بودن حيات  است من بودن حيات  است ميان انجـــــــميان انجـــــــ    هم به جلوت نورذات است      هم به جلوت نورذات است      به خلوت به خلوت   

  من  نيستمن  نيستمحبت  خود نگر ، بي انجـمحبت  خود نگر ، بي انجـ    محبت ديده ور  بي انجـمن نيست        محبت ديده ور  بي انجـمن نيست          
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  دا  و او  پيداست بنگردا  و او  پيداست بنگرـــان ناپيـان ناپيجهـــــجهـــــبزم ما  تجلي هاست بنــــــگر         بزم ما  تجلي هاست بنــــــگر         به به   

  س جز ما و او نيستس جز ما و او نيستكه اينجا  هيچكـكه اينجا  هيچكـ              كونيست   كونيست   واروشهر و كاخ وواروشهر و كاخ وــــدر و ديدر و دي  

  مي نوازدمي نوازدـو  سازي ـو  سازي ي ما را چي ما را چــگهــــگهــــ        ـانه سازد      ـانه سازد      ــــگگــــگهي خود را ز  ما  بيگهي خود را ز  ما  بي  

  ــده پاشيم ــده پاشيم گهي ناديده  بر وي  سجــگهي ناديده  بر وي  سجــ    م       م       تراشيتراشيويرش ويرش ــــــگهي از سنگ  تصگهي از سنگ  تص  

  ـــانه ديديمـــانه ديديمجماليار  بي باكــــــــــجماليار  بي باكــــــــــ          يم     يم     رت  دريدرت  دريدــگهي هر پرده ي  فطـگهي هر پرده ي  فطـ

  ــاک استــاک استاز اين سودا  درونش تابنـــاز اين سودا  درونش تابنـــ        چه سودادرسراين مشت خـاک است      چه سودادرسراين مشت خـاک است      

  ببالد  ازفراقشببالد  ازفراقش  ممـــــكن هـــكن هــــــو ليــــو ليــــ          ـراقش       ـراقش       از فاز فچه خوش سودا  كه نالد چه خوش سودا  كه نالد 

  ـركردـركردـويش را بر خود سحـــويش را بر خود سحــكه شام خكه شام خ  ــر كرد         ــر كرد         ــصـاحب نظصـاحب نظ    فراق او چنانفراق او چنان  

  ـوان ساختـوان ساختــغم ديرينه را عيش جـــغم ديرينه را عيش جـــ        ـحان سـاخت       ـحان سـاخت       ــخودي را دردمند  امتخودي را دردمند  امت

  ـــل ماتمي، شيرين ثمر بردـــل ماتمي، شيرين ثمر بردزنخـــــزنخـــــسلک ،ازچشم تربرد           سلک ،ازچشم تربرد             ککــــگهر هاسلگهر هاسل  

  خودي را تنگ  در آغــــوش كردن          خودي را تنگ  در آغــــوش كردن                                                                  

  ــمدوش كردنــمدوش كردنفنا  را  با بقا هـــــفنا  را  با بقا هـــــ                                                        

  ـــاياتـــاياتمحبت در گذشتن از  نهـــــمحبت در گذشتن از  نهـــــ        ه بستن مقـــــــامات     ه بستن مقـــــــامات     ررــمحبت  درگمحبت  درگ  

  داردداردـوع صبح او شامي  نـوع صبح او شامي  نطلــــــــــطلــــــــــ            جــــــــــامي ندارد   جــــــــــامي ندارد   ــمحبت ذوق انمحبت ذوق ان

  دمي هستدمي هستجهـــــاني در فروغ  يک جهـــــاني در فروغ  يک       به راهش چون خرد پيچ وخمي هست      به راهش چون خرد پيچ وخمي هست        

  ــــه ي ما ــــه ي ما به پايان  كي رسد چوالنگـبه پايان  كي رسد چوالنگـ      ـــــــــد در ره ما      ـــــــــد در ره ما      م افتـم افتـــهزاران عالهزاران عال  

  جهــــــــاني را  كه پيش آيد فرا گيرجهــــــــاني را  كه پيش آيد فرا گير  مير        مير            رجاودان  زي جــــاودانرجاودان  زي جــــاودانــــمسافمساف  

  ا نيست  ا نيست  ـــيري فنـيري فناگر او را تو در گــــــاگر او را تو در گــــــ    ام ما نيست       ام ما نيست       ــم شدن انجم شدن انجرش گرش گــــبه بحبه بح

  خودي اندرخودي گنجدمحـــال است            خودي اندرخودي گنجدمحـــال است                                                                                                                          

  خودي را عين خود  بودن كمـال استخودي را عين خود  بودن كمـال است                                                    

      

 )سؤال سوم گلشن راز(سؤال پنجم

 ت؟سو ماهيت وجودی انسان چي(حقيقت 00

 به چه معني است؟نمودن خود  درون( سفر به 02

من چه هستم و داراي چه ماهيتي مي باشم؟ از شخصيت و موجوديت من )انسان( مرا با خبر سازيد و اطالعاتي را در  

 سؤال ديگر اينکه سير و سفر در درون چه معني دارد؟اختيار من بگذاريد.
 ؟؟چه معني دارد اندر خود سفر كنچه معني دارد اندر خود سفر كن    كه من باشم مرا از من خبركن ؟    كه من باشم مرا از من خبركن ؟                                                  

 جواب پنجم

 انسان از طریق نعمت حيات الهي نمود خارجي پيدا کرد 

حركت كردن و رعايت نمودن به دستورات آن باعث حفظ اركان خلقت مي گردد و  در سايه و پناه خودي      

آن تابش نور حيات است كه آدمي و اجتماع آن را زنده و برخوردار از نعمت هاي الهي گردانده است.  نخستين آثار

اين عنصر حيات كه قبل از پيدايش انسان در خواب خوشي بود چون به انسان رسيد بيدار شد و آدمي را نسبت به 

ظر كميت بسيار است ، بطوريکه در عدد جهان پديده ها آشناتر ساخت و چون آگاهي او از نوع دروني است لذا از ن

و شماره در نمي آيد. نه آن حيات كه عامل تحرک آدمي است بدون آدمي قدرت ظاهر گشتن داشت و نه بدون 

آدمي مي تواند نمودي از خود در عالم داشته باشد. وسعت و پهناوري واقعي درياي با عظمت حيات به حدي  ،حيات

ست و چون به درون هر قطره و ذره اي از پديده هاي عالم با فکر و انديشه دقت است كه ساحل و محيط آن ناپيدا
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نمائيم گستردگي حيات را به وضوح مشاهده خواهيم نمود.شاكله و ماهيت حيات وجودي طوري است كه ثبات و 

اشد تأللؤي آرامش در آن متصور نيست و همواره خود را در كالبد پديده ها نشان مي دهد و تا موجود زنده اي نب

 حيات در آن به چشم نمي آيد.
 آثار حيات در رشد ظاهری و باطني انسان خود را آشكار مي سازد 

شبيه آتشي است كه زبانه ي آن در حال برافروختن و شعله ور  جوهر حيات و مفهوم زندگي در وجود خودي       

نظر مي رسد ولي دائماً در حال سفر و  كه در ظاهر ثابت و بي تحرک بهاي است مانند ستاره يا شدن است و 

خارج نمي شود و پيوسته تمام توجه و تأثير آن به  پويندگي است. نفس هاي تازه و پاينده ي حيات از قالب خودي

سوي ديگران است تا آنان را نيز متحول نمايد و در ميان موجودات عالم اين حيات تنها پديده اي است كه در 

ته و كسي از وجود پربركت و با اهميت آن با خبر نمي شود. براي تشخيص عنصر حيات به خلوتي به آرامش فرو رف

خودتان نگاه كنيد كه چگونه ريشه هاي عميق آن در تار و پود هستي شما نفوذ نموده است بطوريکه در همه جاي 

ست برخورد مي وجودتان آن را احساس مي كنيد و چون به تن خاكي آدمي همان خاكي كه زودگذر و متحول ا

 كند از بزرگي خود نسبت به آن به خود مي بالد و افتخار مي كند. 
 جهان از جنگ و ستيز حيات به نظم و سامان رسيده است

در وجود تو غوغايي بزرگ و عظيم كه همه از آثار خودي و حيات واقعي و پيش برنده مي باشد در جريان است       

يگران پوشيده مانده است و همين انگيزه ها و تحرک هاي دروني است كه كه وجود آن هياهوهاي دروني، بر د

پيوسته در پيدا نمودن نقشي جديد و شخصيتي عالي تر ترا ياري مي دهد و بر تالش تو مي افزايد. مکانيزم حيات 

 گرد طوري است كه با سوز و اندوه دروني در هر لحظه طالب عشق به حقايق مي گردد و نسبت به آنچه كه قبالً

آورده و در باطن و ضمير خود ذخيره نموده است در جنگ و ستيز قرار دهد تا به اليه ي بهتري از شخصيت و 

انديشه درست تري دسترسي يابد. از جنگ و ستيزه گري اين حيات است كه جهان يك نظم و ساماني يافته است و 

بس كه اين آمد و شد انجام مي گيرد انگار كه از همه چيز در مجراي قانون و كار و تالش به انجام مي رسد .از 

 پاهاي استوار اين نيروي پر قدرت خودي، زمين دژخيم چون آئينه صاف و صيقلي شده است.
  تن خاکي مانع بزرگ رشد و تعالي خودی است

ز اين درياي از شعاع ها و پرتو افشاني هاي اين حيات كلي است كه خودي ظاهر و آشکار مي گردد و از طرفي ا      

و نوآوري هايي كه مانند گوهر باارزشند خارج مي شوند. بزرگ ترين مانع  است كه همه ي امتيازات وسيع خودي

رشد و تقويت خودي اين پيکر مادي و خاكي است شبيه خورشيد كه چون طلوع كند و از مشرق زمين سربرآورد 

از درون صورت مي گيرد و سينه ها و  يد خوديدر جلوي خود كوهي و يا ابري را مشاهده نمايد.طلوع خورش

تا خود را ظاهر سازد . پس اگر وجود ظاهري ما كه از همين مواد و  انديشه هاي ما مکاني است براي اين خودي

 است. عناصر زمين تشکيل يافته است نور فروغي و رشد و كمالي دارد همه از تأثير جوهر وجودي خودي
 ق درون سفر کرد و دست به کار بزرگي زدبدون واسطه مي توان به اعما
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ولي در برابر اين سؤال كه : من چه كسي هستم ، در باره ي من آگاهي و شناختي به من بدهيد و يا اينکه مي       

گويند در خود سفر كن! به چه معني است؟ من در جواب اين سؤال توضيح دادم كه چه ارتباطي محکم بين جان و 

، حال با يك سفركه همراه با دقت و بررسي عميق است به داخل خود داشته باشيد تا اين تن آدمي وجود دارد 

سفر در اعماق درون كه به كمك انديشه تحقق مي يابد  تعبيرمي شود خوب بشناسيد  شخصيت خود را كه به من

ر و مادر نداشته باشد ساده و بدون دشواري است و اين ارتباط شناختي بدون واسطه،  شبيه تولد فرزندي است كه پد

و يا ايستادن در لبه ي بام خانه و گرفتن ستاره هاي پروين از آسمان است بدون اينکه فاصله ي زياد مزاحم اين كار 

باشد. اين سفر دروني با كيفيت عجيبي است كه انگار آدمي در يك لحظه كوتاه كه زمان يك اضطراب است تا ابد 

كه نيازي به روشنايي و اشعه ي آفتاب ندارد. در اين حالت است ايق و اسراري پيش مي رود و يا تماشا نمودن حق

دروني و عالي ، ترسي براي از دست دادن چيزي و يا اميدي براي بدست آوردن آن چيز وجود ندارد. بلکه آدمي 

ي نيل را دو مي تواند دست به كاري بزرگ بزند، كار بزرگي كه حضرت موسي عليه السالم با عصاي خود رودخانه 

نيم كرد و راهي براي فرار از دست فرعونيان جبار در جلوي پاهاي قوم ستمديده بني اسرائيل گشود. اين حركت 

دروني موانعي را كه در سر راه است كنار مي زند . در اين شرايط مي توان از خطرات درياي پرتالطم حوادث رهيد 

شت و حتي با اشاره ي انگشت سبابه ي ماه آسمان را دو نيم و با معجزه به ساحل نجات رسيدن را پشت سر گذا

 نمود. 
 آگاهي دروني خودی دارای مرزهای نامحدودی هستند

جهان درون انسان حصاربندي نشده است بلکه مرزهاي آن نامحدود است بطوريکه مي توان از سرزمين هاي      

پردازيم همان سرزمين هايي كه در درون سينه ي فراخ و گسترده آن به هر اندازه اي كه بخواهيم به جستجو ب

را از طريق گفتن تشريح  كوچك آدمي مأوي گزيده اند. در هر صورت نمي توان راز اين خود آگاهي هاي دروني

نمود و چون اصل بر ديدن است و ديدن به معني آن است كه آن چيز را درداخل ظرف شيشه اي قرار دهيم ، در 

كدر و  ياني در حکم سفالي است كه آن جسم را احاطه نموده باشد در اين حالت آن جسمحاليکه گفتن و توضيح ب

 دست نايافتني خواهد بود.
  انسان یگانه موجودی است که توانسته زمان و مكان را به تسخير خود در آورد

مي توان گفت كه آن را به  واقعاً از اين دنياي با عظمت و پر از استعداد و توانايي هاي دروني ، چه چيز ديگري      

همه بنماياند؟ همين قدر در بيان عظمت وجودي آدم كافي است كه در ميان نظام آفرينش ؛ امانت برزگ الهي را 

فقط او توانست بر دوش خود حمل نمايد ودر معرض هدايت و توجه ي خاص حق تعالي قرار دهد. از شکوه 

م جهان افتاده است و در ميان موجودات عالم او تنها موجودي است كرامت و بزرگداشت انسان است كه لرزه بر اندا

 كه با انديشه و ابتکارات خود زمان و مکان را به تسخير خود گرفته و تحت اراده ي خود استحکام ببخشد.
  انسان موجودی صاحب اختيار که با سایر موجودات ارتباط و پيوند دارد

كانون احساس و درک و عاطفه ي اوست قرار داده است و اين تحول و در ساختمان وجودي آدم، دل را كه      

دگرگوني در بُعد مادي و خاكي انسان اتفاق افتاده و او را به درجه ي عزت و سربلندي در جهان رسانده است. اين 
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ت انسان موجود عجيبي است ! گر چه داراي  وجود مستقل و صاحب اختياري است ولي به نحوي با ساير موجودا

ارتباط و پيوند دارد و اگر چه در عظمت دروني خود گم شده و توان شناخت همه ي ابعاد گسترده ي اين جهان 

دروني را ندارد ولي در اين نظام هماهنگ جهاني وابسته و پيوسته به ديگر موجودات است. خيال پروري هاي 

كه سير و حركت دروني او فراتر از زمان موجودي چون انسان كه از عناصر خاک تشکيل يافته است به شکلي است 

و مکان بوده و در ابعاد غير مادي صورت مي گيرد. اين چه حالتي است كه انسان در عين اينکه در اين زندان دنيا 

محبوس و محدود است ولي موجودي داراي اختيار و آزادي است ؟ و يا در عين اينکه صيد شده است و در 

 برد ، انگار صياد و ابزار صيدي است كه با آن او را در دام دنيا انداخته اند. مجموعه نظام آفرينش بسر مي
 استو نور دروني خوداگاهي دارای  انسان

تو را به رشد و سعادت دردرون تويك نوع آگاهي كه برتر از زمان ومکان است مانندچراغ پرنوري مي درخشد و     

در آئينه وجود تو منعکس شده است و بر عظمت و عزت تو افزوده  راهبري مي نمايد . واقعاً اين چه نوري است كه

نکن . چون  است؟ از آن نور دروني خود كه باعث عظمت تو است و مي خواهد ترا تا عالم معنويت باال بکشد غفلت

 ضمير خود داري نتوانيچنين امتياز برتري كه در باطن و هدايت دروني هستي. پس اگر بهتو شايسته ي چنين نور

 برسي، حقيقتاً چه نادني بيش از اين خواهد بود؟!
  ـات  است ـات  است نخستين پرتو ذاتش حيـــنخستين پرتو ذاتش حيـــ        ذ حفـظ كائنات است     ذ حفـظ كائنات است     خودي تعويخودي تعوي  

  ــرددــردددرونش چون يكي بسيار گــــدرونش چون يكي بسيار گــــ        ار گردد     ار گردد     واب خوش بيدواب خوش بيدحيات از خحيات از خ  

  ديديـوـونه ما  را  بي گشود  او  نمـــــنه ما  را  بي گشود  او  نمـــــ      نه او را بي نمود مــــا گشودي       نه او را بي نمود مــــا گشودي         

  ـره  موج  بي قراري ـره  موج  بي قراري دل هر قطــــــدل هر قطــــــ      ضميرش  بحــــر  ناپيدا كناري      ضميرش  بحــــر  ناپيدا كناري        

  ــراد پيدايي ندارد ــراد پيدايي ندارد ــــبه  جز افـــــــبه  جز افـــــــ      بايي  ندارد      بايي  ندارد      ـيـيسر  و  برگ شكـــسر  و  برگ شكـــ  

  چو انجم ثابت و اندر سفـــــــــرهاچو انجم ثابت و اندر سفـــــــــرها    ش خودي هاچون شررها       ش خودي هاچون شررها       حيات آتحيات آت  

  ــوت نشين استــوت نشين استميان  انجمن خلـــميان  انجمن خلـــ            زخود نارفته بيرون،غير بين است     زخود نارفته بيرون،غير بين است     

  ــاک پي سپر باليدن اوــاک پي سپر باليدن اوــخــــــــخــــــــز ز     يكي بنگر  به خــــودپيچيدن او       يكي بنگر  به خــــودپيچيدن او         

  ــوييــوييــدمادم جستجوي رنگ و بــــدمادم جستجوي رنگ و بــــ      نهان از ديده ها در هاي و هـويي      نهان از ديده ها در هاي و هـويي        

  ـود در ستيزاستـود در ستيزاستبه آئيني كه با خــــبه آئيني كه با خــــ      ـز است      ـز است      زسوزاندرون درجست وخيزسوزاندرون درجست وخي  

  ـاک از ستيز آئينه فامي ـاک از ستيز آئينه فامي ـــــــامي        كف  خــــــــــامي        كف  خـــــن را از ستيز او نظــن را از ستيز او نظــجهاجها  

  ـــــــر اندر زو اوـــــــر اندر زو اونريزد  جز خـــــودي از  پرتو او         نخيزد جز  گهــــنريزد  جز خـــــودي از  پرتو او         نخيزد جز  گهــــ  

  وع او مثال آفتاب است وع او مثال آفتاب است ــطلــــــــــطلــــــــــ  ي حجاب است        ي حجاب است        خودي را پيكرخاكخودي را پيكرخاك  

  ــــاک ما ازجوهر اوــــاک ما ازجوهر اوــفروغ خــــــفروغ خــــــ          خــــــاور او     خــــــاور او     درون سينه ي ما  درون سينه ي ما    

  در خود سفر كندر خود سفر كنــاناني دارد ي دارد چه معنچه معنن        ن        خبر كـخبر كـمن من تو مي گويي مرا از تو مي گويي مرا از     

  چيستچيستمن من بنگر كه بنگر كه سفر درخود كن وسفر درخود كن و      چيست      چيست      تن تن ترا گفتم كه ربط جان وترا گفتم كه ربط جان و  

  ــرفتن از لب  بام ــرفتن از لب  بام ــثـريا  را  گــــــثـريا  را  گــــــ      م      م      سفر در خويش زادن بي آب و ماسفر در خويش زادن بي آب و ما  

  ــــــاع آفتابيــــــاع آفتابيا  بي شعـــــــا  بي شعـــــــــبه يک  دم اضطـــرابي        تماشبه يک  دم اضطـــرابي        تماش    ابد بردنابد بردن  

  ـاكي به دريا چون كليميـاكي به دريا چون كليميــــزدن چـــزدن چـــستردن  نقش هر اميــــد و بيمي        ستردن  نقش هر اميــــد و بيمي          

  افيدن قمر راافيدن قمر راــگشتي شكـــــــگشتي شكـــــــــز  انز  ان        سم بحر و بر را     سم بحر و بر را     شكستن اين  طلــشكستن اين  طلــ  

  ـف جهانشـف جهانشــــسينه ي او دركـسينه ي او دركـدرون درون     ـكانش       ـكانش       ــــز المــــز المــــچنان بازآمدن اچنان بازآمدن ا    

  شيشه وگــفتن سفال استشيشه وگــفتن سفال استــال است        كه ديدن  ــال است        كه ديدن  محمحولي اين راز را گفتن ولي اين راز را گفتن   

  ـــابشـــابشبي نقــــــبي نقــــــانّا عَرَضْنا  انّا عَرَضْنا  كند كند ـوش و تابش        ـوش و تابش        از تاز تمن من ويم  از ويم  از ــچه گچه گ
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  كان  اندر بَرِ  اوكان  اندر بَرِ  اوبر تن  از  فر  او         زمان  و هم  مــــــبر تن  از  فر  او         زمان  و هم  مــــــ  رزهرزهفلک را   لـــفلک را   لـــ  

  اكي  اوفتاده  استاكي  اوفتاده  استنصيب  مشت خــنصيب  مشت خــ    ن را دل آدم  نهــــاد  است        ن را دل آدم  نهــــاد  است        ــنشيمنشيم

  م پيوسته ي غيرم پيوسته ي غيرگم  اندر خويش و هگم  اندر خويش و ه        م وابسته ي غير     م وابسته ي غير     دا  از غير و هــدا  از غير و هــــجج  

  ان و بي زمان استان و بي زمان استكه سيرش بي مككه سيرش بي مك      ت      ت      اكي چسان اساكي چسان اسيال  اندر كف خيال  اندر كف خــخخ  

  اين چيست؟اين چيست؟صيدوصياد است ،صيدوصياد است ،كمند و كمند و     ـت؟       ـت؟       ،اين چيس،اين چيسبه زندانست وآزادستبه زندانست وآزادست  

  اينكه درآئينه ي  تستاينكه درآئينه ي  تستچه نــور است چه نــور است ــان سينه ي تست        ــان سينه ي تست        چراغي در ميـــچراغي در ميـــ  

  ـافل كه تو او  را  اميني         ـافل كه تو او  را  اميني         مشو غــمشو غــ                                                        

    نبينينبينيچه نــاداني كه سوي خود چه نــاداني كه سوي خود                                                           
    

 )سؤال يازدهم گلشن راز(سؤال ششم

 (آن  چه جزوی است که ازکُل بيشتر است؟03

 ( چگونه مي توان به آن جزو)جزء( دسترسي یافت؟04

آن چه وجودي است كه خود كوچك تر از همه است و يك مقدار جزئي است ولي از كل و از همه ي عالم  

 بزرگ تر است؟ در حال حاضر چگونه مي توان به آن جزء رسيد تا از كل برتر و باالتر شود؟
 چون استچون است  چه جزو است آنكه او از كل فزون است؟         طريق جُـستن آن جزوچه جزو است آنكه او از كل فزون است؟         طريق جُـستن آن جزو                                                                          

 جواب ششم

 خودی خارج از سيستم اندازه گيری معمول بشری است

 ري كه ماو سيستم هاي اندازه گيكه گفتيم و محور وجودي آدمي را تشکيل مي دهد از اين معيارها  آن خودي      

و محاسبات معمولي خود بکار مي بريم برتر و مقدار آن زيادتر است و عظمت و بزرگي نقش خودي عادي در امور 

كه تو تصور مي كني باالتر و فزون تر است. اگر باري از گردن و مسئوليت آدمي به زمين بيفتد چه كسي  از آن كلي

ين بار مسئوليتي در اين روزگار گسترده ي زندگي بجاي بماند چه آن را بر مي دارد و به سامان مي رساند؟ و اگر چن

كسي آن مسئولين را بعهده خواهد گرفت.؟ در زير اين گنبد نيلي شکل كه همه چيز در حركت و تحول است ، چه 

؟ و يا چه موجودي است كه بدون بال رسيده باشد موجودي است كه بدون تکيه به خودي به خود آگاهي و شناخت

يله ي پرواز ، بتواند به آسمان معاني و مفاهيم اوج بگيرد؟ چگونه است كه او خود در محدوده ي دنيا بسر مي و وس

برد كه مانند زنداني تاريك و تنهاست ولي نور هدايت قوييي مانند دل در درون او جاي گرفته است و با اينکه در 

ماالت را در آغوش گرفته است؟)منظور همان خودي خارج ار بهشت موعود بسر مي برد ولي همه ي زيبايي ها و ك

است( با قدرت بيان و تجزيه و تحليل علمي و تجربي كه مايه ي حيرت و شيفتگي است از اعماق زندگي متحول 

 آدميان گوهر كماالت و ارزش هاي متعالي او را براي رشد و رسيدن به سعادت كشف مي نمايد.
 ابدی دروني انسان است محور اصلي زندگي انسان بر اساس روح

با اطمينان مي گويم كه ضمير و محور اصيل زندگاني داراي روح جاودانگي و ابدي است كه زوالي در آن راه        

يکه تو آن جاودانگي را يك لحظه ي كوتاه احساس  مي نمايي. بخاطر وجود محوريت ابدي اين سير لندارد ، در حا

معني مي يابد و بودن پديده ها و از آن جمله وجود آدمي تحقق مي يابد و  طوالني زندگي و حيات است كه هستي

اگر چه آدمي در اين راستا ظاهر گشته و هنرنمايي مي كند ولي در واقع هدف اصلي از بودن او حفظ اين صراط 
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ات ابدي مستقيم حيات ابدي است. ولي اگر اين سؤال مطرح شود كه چرا اينگونه شد؟ و يا كيفيت واقعي اين حي

ات احديت آن را بنا شته باشد قضا و قدر الهي و مشيت ذچگونه است ؟ بهر حال هر چه باشد و با هر موقعيتي كه دا

نهاده است.اگر بخواهيم كه از چگونگي و مراتب و خواص اين حيات ابدي كه گستره هستي را در بر گرفته است 

ميت رون و ظاهر مجبور و در دايره ي حتري است كه در بيصحبت كنيم بايد بگوئيم كه از نظر ساختمان وجودي طو

 قرار گرفته است ولي از نظر دروني صاحب اختيار و آزادي است. 
 روح پس از پيوستن به تن دارای آزادی و اختيار است

اين سخن مربوط به رسول خدا محمد مصطفي )ص( است مرد بزرگي كه سلطان بدر است و راه و چهره ي      

ن حضرت چون  ماه شب چهارده مي درخشد ، فرمودند : كه ايمان كيفيتي است كه بين دو جاذبه جبر مبارک آ

)حتميت( و قدر)اختيار و آزادي ( قرار گرفته است. ولي تو بر خالف اين سخن ، موجودات را در نظام آفرينش در 

ها را نزديك يا دور مي داني! ولي  حلقه ي جبر و حتميت تصور مي كني و در مکان و موقعيتي كه اشياء دارند آن

بايد آگاه باشي كه جنس جان و ماهيت آن طوري است كه فقط خدايي كه آن را آفريده است به كنه او دانا تراست 

و در ميان پديده هاي عالم اين جان و روح است كه هيچگونه سنخيتي با آن ها ندارد و چون راهبي در گوشه اي 

كسي روح آدمي را از منظر جبر و اجبار نگاه كند تا كنون مطرح نشده است.ولي نمي  خلوت نشسته است. از اينکه

توان اين موضوع حساس و مهم را ناديده گرفت كه اگر فطرت و آفرينش آدمي از مايه هاي آزادي و اختيار 

 ات و حركت بدهد معني نخواهد داشت!!برخوردار نباشد جان كه بايستي به آدمي حي
 در نظام آفرینش موجودات بر اساس روح کلي است تغيير و تحول 

وقتي آن جان كلي از عالم باال به اين عالم كثرت كه مکانيزم آن را كيفيت ها وكميت ها تشکيل داده اند        

ناگهان وارد شد ، در واقع از مجبوريت و حتميت خود را به حيطه ي مختاري و آزادي و انتخاب رسانيده است. وقتي 

ح غبار تحرک و ويژگي هاي حياتي خود را بر موجودات عالم گسترش داد بناچار جهان آفرينش را مانند اين رو

شتري به حركت و تحول به سوي كمال وا داشت. با اين توصيف، آسمان و نظام آفرينش بدون اين روح كلي تغيير 

ي هاي او قدرت تابش و نور افشاني را و تحولي نخواهد يافت و هيچ ستاره اي در اين آسمان بي كران بدون مهربان

نخواهد داشت. باالخره اين موجودات روزي به اين حيات كه عامل تحرک آن هاست پي مي برند و به باطن و 

ضمير خود كه روح در آن نقش اساسي دارد آگاه خواهند شد و به چشم خود خواهند ديد كه جوهر و ذات روح و 

ي بيرون آن ها ايجاد نموده است. همواره موجودات كه مانند نور مي درخشند حيات چه تحوالتي در آن ها و دنيا

سوار بر قطاري در حركتند و به انتظار اين روح كلي نشسته اند تا از تأثير وجود او بهره مند شوند و به تحول و 

شه هاي انگور بر دگرگوني برسند. همه از شراب جام اين روح مي خواهند. از همان شرابي كه در ظاهر مانند خو

درخت مو به چشم مي آيند پياله اي برگيرند و به كام خود بريزند و مست حق شوند تا بتوانند از رهگذر اين حيات 

 ي كه از نحوي جستجو و رسيدن به روح كلي زمان.خدايي ، مالک و ارزشي در اين جهان براي خود كسب كنند

مقام و موقعيتي است كه مي تواند عظمت و تأثير گذاري خود را  گفتگو مي كني بايد بداني كه اين حيات ابدي در

 ديده ها ي اشياي عالم وارد سازد.پدر موجوديت 



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

054054                          

  

 

 
  فریاد عشق قادر است عقل و خرد آدمي را بيدار و متحول سازد

ا صداي در اين زنجيره ي گذشت ايام و روز و شب هايي كه بر تو مي گذرد خودت را به ابديت پيوند بزن و ب      

رسا و بلند همان صدايي كه در صبحگاهان به گوش مي رسد خرد و قوه تشخيص خود را بيدار كن . تا بتواني 

پي ببري. خرد آدمي كه قوه تشخيص و شناخت او از عالم پديده هاست از حيات را بشناسي و به وجود آن  حقيقت 

رد و اگر قرار باشد كه بيدار شود و به حركت در طريق حواس پنچگانه بهره مند مي شود و  كار آيي و آگاهي دا

آيد فريادي بر او خواهد كشيد ، همان فريادي كه شعاع مؤثر آن از عشق ناشي شده است)اين عشق است كه ابزار 

عقل آدمي با شعاع اندک خود فقط در حيطه ي جزئي و محدودي را شامل مي .بيدار كردن عقل را در دست دارد( 

 و فرياد عشق كل هستي را در بر مي گيرد . شود ، ولي ناله 

پس در اين حال اگر خرد و عقل آدمي رو به زوال بگذارد عشق كه كل هستي را در بر گرفته است همواره       

پاينده و ابدي است. خرد آن وسعت و استعداد را ندارد كه بتواند فاصله تا ابديت را در خود جاي دهد چون شبيه 

كه مانند عقربه هاي ثانيه شمار لحظات حيات را مي شمارد كه چون عمر به پايان رسد آن  نفس هاي آدمي است

اين خرد آدمي با تجاربي كه در روند  .اهد افتادنفس ها باز مي ايستند و به تبعيت آن خردمندي هم از كار خو

به پديده ها و انسان  زندگي بدست آورده است عامل و انگيزه خلق چيزهاي جديد مي شود ولي از عشق و محبت

هاي ديگر خالي است و از طرفي اين حقيقت هم اثبات شده است كه هر چند عقل جزوي و محدود آدمي تقويت 

شود آتش عشق در او كم فروغ تر مي گردد. ناله هاي دردمندانه و شبانه ي عاشقان حق براي ايجاد تحولي بزرگ 

ي كوتاه صورت گرفته باشد تأثيرات روحي و بالندگي معنوي  است بطوريکه اين تحول هر چند كه براي يك لحظه

 او همچون يك دوره ي بزرگ زندگي آدمي است.
 اگر از نور هدایت خودی برخوردار شویم نابودی بسراغ ما نمي آید

ي كه منبع اليزال الهي است زماني استعداد و توانايي هاي خود را نشان خواهد داد كه موانع و گره ها خودي     

ودي دروني آن گشوده شده باشد. تو از آن نور هدايت خودي چه بهره اي برده اي؟ وقتي از نوري كه از آثار خ

و آن را فنا پذير و آني و لحظه اي مي شماري، چه سودي مي تواني داشته  است فوايدي در وجود خود نداري

چه ترسي است؟ در اين حال زندگي بي باشي؟! وقتي خودي و ارزش هاي حياتي آن در وجود ما نباشد از مرگ 

حاصل با مردن يکي است! ولي بالعکس اگر در مسير خودي پخته و كارديده مي شديم و معني و مفهوم زندگي 

بالنده را مي فهميديم هيچگونه مرگ و نابودي به سراغ آدمي نمي آمد.وقتي كسي را مي بينم كه از ارزش هاي بلند 

ر مرگ و فنا غرق شده است و از مقام و مسئوليت انساني فاصله گرفته است دل من به و عالي خودي جدا افتاده و د

لرزه و اضطراب مي افتد و به عبارتي نه تنها دل من بلکه جان و هستي معنوي و مادي من هم تحت تأثير قرار مي 

خود نداشتن، حالتي گيرد. از حقيقت عشق به حق دور شدن و از مستي و شيفتگي به خالق جهان آثاري در وجود 
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براي آدمي پيش مي آورد كه حتي نمي توان تحول كوچکي در يك خاشاک ناچيز ايجاد نمود و گرمايي به او 

 بخشد.

 
 ردن در درون یعني داشتن کالبد بدون عشق ومحبت مُ

قرار گرفته  اين وضعيتي اسف بار است كه انگار انسان براي مردن آماده مي شود و كفني براي خود ساخته و در آن 

باشد يعني در زمان زندگي و تداوم نفس كشيدن ناظر بر مرگ خود باشد. از چنين مرگي كه در حين زندگي 

معمولي و بي ارزش منتظر و در كمين نشسته است بايد ترسيد و فرار نمود كه نابودي آدمي در آن است ! متأسفانه 

ان خود را در پيکر تو بنا مي نهد و كالبد بي عشق و مرگ هاي ما از اين نوع است! اين مرگ خودساخته گورست

روح تو همان خانه ي آجري مقبره ها مي شود و دو فرشته كه قرار است پس از مردن به سراغ آدمي  آيند و در باره 

را  ي اعمال و رفتار انجام شده او سؤال نمايند هم اكنون در كنار چنين انساني منتظر ايستاده اند و پايان زندگي او

 لحظه شماري مي نمايند.
  زان كل كه تو بيني  فزون است زان كل كه تو بيني  فزون است ـــــاي ما فزون است        خودي ـــــاي ما فزون است        خودي خودي  ز اندازه هخودي  ز اندازه ه  

  ــــار افتد كه خيزدــــار افتد كه خيزدـــــردون  بار بار افتـــد كه خيزد؟         به بحر روزگــــــــــردون  بار بار افتـــد كه خيزد؟         به بحر روزگـــــز گز گ  

  از گر كيست؟از گر كيست؟نان  پرونان  پروست؟        به  بي بالي چـــست؟        به  بي بالي چـــردون  خود نگر كيردون  خود نگر كيــــجز او در زير گجز او در زير گ  

  برون  از جنت و حــــــوري درآغوشبرون  از جنت و حــــــوري درآغوش  مانده و نوري درآغـوش       مانده و نوري درآغـوش         متمتــــــــــــبه ظلبه ظل  

  ــي گوهر  برآردــي گوهر  برآرددل آويـــــزي كه دارد        ز قعر زندگـــــــــــدل آويـــــزي كه دارد        ز قعر زندگـــــــــــقي قي ــــــبه آن نطبه آن نط  

  ـرش بيني زماني استـرش بيني زماني استبه چشم  ظاهــبه چشم  ظاهــ                ــاوداني است ــاوداني است اني جــــاني جــــــــــــضمير زندگضمير زندگ  

  ـظ اين نمود  استـظ اين نمود  استــنمود خويش و حفـنمود خويش و حفـ  ـــام هست و بود  است        ـــام هست و بود  است        مقـمقـبه تقديرش به تقديرش   

  ــاد او  برون نيستــاد او  برون نيستكه تقدير از نهــــكه تقدير از نهــــ        نيست     نيست       گونگونچه ميپرسي چه گونست وچه چه ميپرسي چه گونست وچه 

  ـــــتار اندرونشـــــتار اندرونشمجبور و مخــمجبور و مخــ    برونبرون    ـــــون و بي چگـونش       ـــــون و بي چگـونش       چه گويم از چگچه گويم از چگ

  ر و قدر استر و قدر استـــان در ميان جبـان در ميان جبكه ايمـــكه ايمـــ        ــوده ي سلــــطان بدر است     ــوده ي سلــــطان بدر است     چنين فرمچنين فرم

  ـــوييـــويياسير بند نزد و دور گــــــــــاسير بند نزد و دور گــــــــــ    ر مخلـــــــوق را  مجبور گويي       ر مخلـــــــوق را  مجبور گويي       ــــتو هتو ه

  وت نشين استوت نشين استا خلا خلندين جلوه  هـندين جلوه  هـي جان از دم  جـــان آفرين است          به چي جان از دم  جـــان آفرين است          به چــــــولول  

  طــرت ،آزاد جان نيستطــرت ،آزاد جان نيستان  بي فان  بي فــكه جكه ج  ــديثي در ميـــــان نيست         ــديثي در ميـــــان نيست         ز جبر او حز جبر او ح

  شبيخون برجهــــــــان كيف وكم زن        شبيخون برجهــــــــان كيف وكم زن                                                                  

  ــــتاري قدم زنــــتاري قدم زنز مجبوري  به مخــــز مجبوري  به مخــــ                                                        

  ـان خويش  را چون  ناقه راندـان خويش  را چون  ناقه راندخود گرد مجبوري فشــاند          جهـخود گرد مجبوري فشــاند          جهـچو از چو از                 

  ــري بي شفقت  اوــري بي شفقت  اواو          نتابد  اختـــــاو          نتابد  اختـــــ  ـــــتـــــتنگرددآسمان  بي رخصنگرددآسمان  بي رخص              

  ــرش راــرش رابه چشم خوي بيند جوهــبه چشم خوي بيند جوهــ    كند بي پرده روزي مضمـرش را        كند بي پرده روزي مضمـرش را                        

  ــار  استــار  استپي  ديدار او در انتظــــپي  ديدار او در انتظــــان در رهگــــذار است          ان در رهگــــذار است          قطار نوريقطار نوري                

  اكش بگيريد           اكش بگيريد           ـرشته از تـرشته از تشراب  افــشراب  افــ                                                              

  ـويش از خاكش بگيريدـويش از خاكش بگيريدعيار خـــعيار خـــ                                                              

  هاي وهويشهاي وهويشـام  ـام  ي از طريق جستجــويش         فرو آرد مقـــي از طريق جستجــويش         فرو آرد مقـــچه پرسچه پرس                

  ــاهي برخرد زنــاهي برخرد زنروزي كه داري بر ابد زن          فغان صبحگـــــروزي كه داري بر ابد زن          فغان صبحگـــــشب و شب و                 

  ـردشعاعيـردشعاعيــــاعي          فغان  از عشق مي گيــــــاعي          فغان  از عشق مي گيــاز حواس آيد متــاز حواس آيد متــخرد را خرد را               

  ـان  هرگز نميردـان  هرگز نميردبگيرد         خرد ميرد ، فغــــبگيرد         خرد ميرد ، فغــــ  رارال ل ــككرا ، فغان را ، فغان جزء جزء خرد خرد               

  ـت  شماردـت  شماردس چون سوزن ساعــس چون سوزن ساعــنَفَنَفَ      ظـــــــرفي ندارد        ظـــــــرفي ندارد          ددــــخرد بهر ابخرد بهر اب                
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  ــيرد شعله و چيند شرر ها ــيرد شعله و چيند شرر ها ــــها ، شب ها،  سحــرها         نگـــها ، شب ها،  سحــرها         نگـــتراشد روزتراشد روز                

  ـام كاري استـام كاري استفغان عاشقان  انجــفغان عاشقان  انجــ                                                                

  نهان در يكـدم  او روزگاري   استنهان در يكـدم  او روزگاري   است                                                                

  ـود گشايدـود گشايدگره  ازاندرون خــــــــــگره  ازاندرون خــــــــــ    ـــانش وانمايد        ـــانش وانمايد        كنـــكنـــخودي  تا  ممخودي  تا  مم          

  ـــاريـــاريني و آني  شمـــــني و آني  شمـــــتو  او را فاتو  او را فا        ابيند نــــــداري      ابيند نــــــداري      وو  نوري كهنوري كهاز آن از آن           

  پاک استپاک استآيد چه باک است          خودي چون پخته شدازمرگ آيد چه باک است          خودي چون پخته شدازمرگ ييآن مرگي كه مآن مرگي كه مازاز          

  دل من ،جـــــان من ، آب و گل مندل من ،جـــــان من ، آب و گل منـري  لرزد دل من          ـري  لرزد دل من          ــز مرگ ديگــــز مرگ ديگــــ        

  ود به  خاشــــــــاكي ندادنود به  خاشــــــــاكي ندادنــشرار خشرار خبرفتــادن           برفتــادن           ق و مستي ق و مستي ــــــز كار عشز كار عش        

  رگ خويش ديدنرگ خويش ديدنــــبه چشم  خويش مبه چشم  خويش م  فن بر خود بريــــدن         فن بر خود بريــــدن         بدست خود كبدست خود ك        

  بترس از وي كه مرگ ما هـمين استبترس از وي كه مرگ ما هـمين استگ هـر دم دركمين است           گ هـر دم دركمين است           ترا اين مرترا اين مر        

  ــور تو  اندر پيكر تو ــور تو  اندر پيكر تو كَنَدگــــــــكَنَدگــــــــ                                                          

      ـيم او  تمام  استـيم او  تمام  استمن وتو ناتمامـــمن وتو ناتمامـــ                                                          

 )سؤال چهارم گلشن راز(سؤال هفتم

 (مسافر کيست؟05

 ( رهرو چه کسي است؟06

 ( به چه کسي مرد تمام وکامل مي گویند؟07

به چه  چه كسي مسافر است و اين مسافر چه ويژگي و مشخصه اي دارد؟ و رهرو به چه كسي گفته مي شود؟ ما      

   كسي مي توانيم بگوئيم كه او مرد تمام )كامل( است؟
 مسافرچون بود رهرو كدام است      كه  را گـويم كه او مرد تمام استمسافرچون بود رهرو كدام است      كه  را گـويم كه او مرد تمام است                                                                                  

    جواب هفتم
 نگاه عميق و خودآگاهانه نوعي سفر برای تحول در درون استنگاه عميق و خودآگاهانه نوعي سفر برای تحول در درون است

ه و تعداد هاي دروني و باطني خود بنگري و خود را مورد بررسي قرار دهي در درون سيناگر با نگاه عميق بر اس        

شخصيت اصيلي را مشاهده خواهي نمود. اين نگاه عميق و خودآگانه نوعي سفر معنوي افکار خود به جايگاه واقعي و

و آن سفري كه مي گويند  پرباري است كه در عين اينکه در شهر و ديار خود مانده اي به اين حركت دست زده اي.

 به وسيله ي خود صورت گرفته است همين سفر است. اين مسافرت به درون كه براي شناخت و درکدر خود و

به چشمان مي گيرد براي كسي قابل درک نخواهد بود چون اين حركت دروني استعداد غني دروني انسان صورت 

                            موجودات عالم هستند از رويت آن عاجزند. مه هگان كه ناظر برماه وستار حتينمي آيند وظاهربين در

اين مسير دروني بسيار طوالني و پايان ناپذير است بهمين لحاظ هيچگاه در صدد رسيدن به پايان راه نباشيد پس 

وقتي ديگران را متهم خيال نکنيد كه سيد جان خود را از دست مي دهيد. چنانچه بخواهيد به پايان اين راه باعظمت بر

به عدم درک حقايق درون آدمي مي كنيم ، خود بهره كاملي از آن داريم. البته چنين نيست! و ما هنوز براي پيمودن 

اين راه بي تجربه و خاميم. و چون قصد رفتن به راهي را داشته باشيم كه پايان آن كامل و تمام است در نيمه هاي آن 

تي به پايان راه درون نرسيده ايم به نوعي زندگي مشغوليم و نرسيدن به اين معني است معطل خواهيم شد. اصوالً وق

كه هنوز به زندگي معمولي خود ادامه مي دهيم و چون در سفروتحرک باشيم و به سوي يك هدف عالي ومعنوي و 

 بالنده حركت كنيم به حيات جاودانه دست يافته ايم.
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 انسان سر آمد همه تحوالت است

همه ي اقطار هستي از ماهي درياها تا ماه آسمان محل نشو و نما و جوالنگاه آدمي است و حتي مکان وزمان و       

انسان سر آمد همه ي تحوالتي است كه در زير اين  ديگر  همه ي تحوالت عالم در زير پاي او قرار دارد و به عبارتي

روي مي آوريم و متمايل به خود هستيم و بي تابانه در صدد به خود ما انسان ها سپهر گردون اتفاق مي افتد. اصوالً 

 نمايش خود بر مي آئيم ، بهر حال ما موجي از عالم وجوديم ، موجي كه از اعماق هستي پديدار گشته است.
 برای درک حقایق بسوی یقين حرکت کنيد

و سعي كنيد تا پرده ي پندار را از جلوي براي هميشه و از روي دقت ، خود و افکار خود را زير نظر داشته باشيد        

بي اساس كه زمينه ساز هر انحطاط و قهقرايي است به از حدس و گمان و افکار واهي و چشمان خود كنار بگذاريد و

سوي يقين و اطمينان حركت كنيد. شور و شوق و تأثير بسزايي كه در عمق محبت و دوستي وجود دارد زوال و 

و چون انسان به يقين و ديد صحيح و نافذي نسبت به درک حقايق و اسرار عالم برسد همواره فنايي در آن راه ندارد 

 از آن بهره مند شده و كماكان به راه خود ادامه مي دهد و اين راهي است كه پاياني ندارد. 
 وجود خود را با نور درخشان حضرت دوست روشن گردانيد

گاهي و شناخت عميقي است كه نسبت به ذات و حقايق اشياء پيدا مي كمال و باالترين مرحله ي عالي بشري آ     

شود. و راه رسيدن به اين هدف بلند رهايي و خالصي از جاذبه هاي كاذب دنيايي است كه از جهات گوناگون ما را 

را به سوي خود مي كشد. در اين شرايط با ذات حق و تجلي هاي آن به شناخت عميقي خواهيد رسيد بطوريکه او ت

مي بيند و ناظر عظمت كار تو است و تو او را مي نگري و شاكر نعمت هايي خواهي بود كه به تو عنايت نموده است. 

وجود خود را با نور وصال حق و پرتو درخشان ديدار حضرت دوست منور گردان و اگر بخواهي كه به اين حقيقت 

ه پايان خواهد رسيد در حاليکه بهره اي از نور هدايت پشت كني و آن را ناديده بگيري ، بي شك روزي عمر تو هم ب

الهي نبرده اي. بايد در پيشگاه الهي تمام سعي ما اين باشد كه در صدد كسب كماالت و كرامات انساني باشد و با 

استواري يك زندگي خوب را برنامه ريزي كنيم و خود را از درياي رحمت حق دور نگردانيم كه از شخصيت 

ده و ناپيدا مي گرديم. به وجود خود كه در برابر عظمت هستي ذره كوچکي بيش نيست بي تابي و واقعي تهي ش

شوق پرواز ببخش تا در حريم آفتاب محبت و رحمت حق به نور هدايت و روشني نائل آيي.براي رسيدن به حضرت 

وزان كه او را متوجه ي خود دوست و باريافتن به مقام قدس الهي چنان هستي خود را در آتش عشق او مشتاقانه بس

 قرار گيري. ساخته و در ميدان مغناطيس رحمت و محبت حق
  درحفظ شریعت واداره کشور دارای تجربه و لياقت است مرد کامل

ني و نور هدايت حق با تقويت خودي عالم را با همه ي حقايق و اسرار خود با چشم دل كسي كه با آمادگي درو      

شواي خردمندي و همه رهروان حق است . و در اين ميان من وتو چون به هدف نرسيديم راه سير و ببيند او رهبر و پي

سلوک را رها نموده و ناتمام باقي مانده ايم ولي او با اين آگاهي عظيم به وصال حق نائل مي آيد و مرد تمام مي 

فرينش نظاره اين نظام گسترده ي آ جود او را درگردد. حال اگر نتوانستي كه نور رحمت حق را بيابي و عظمت و

كني با همت بلند در طلب و جستجوي او باش . پس چنانچه او را فهميدي و دريافتي هيچگاه از او و از رحمت و 
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توجه ي او غافل نباش و همواره خود را مالزم او در آور.بدون توجه به حق و عشق به او در خرگه ي فقيه)دانشمند و 

شيخ)بزرگ قبيله و صاحب خردمندي و تجربه( و مال)آكاه و دانا به علوم زمان( قرار نگير و آگاه به علوم دين( و 

دست توافق و ارادت به آنان نده و مانند يك ماهي كه بدون اينکه خطرات صيادان را در نظر بگيرد به راه خود كه 

 سرانجامي ندارد ، ادامه نده.

ر و حفظ آئين شريعت صاحب تجربه و كنترل و هدايت است امر را كسي كه مرد كامل است در كار اداره كشو      

به راحتي به مقصد مي رساند واز جانبي در حاليکه ما از ديدن حق كوريم او داراي نگاهي عميق و ديدي قوي به كل 

ي مسائل است. او در ضرب المثل مانند آفتاب يك صبح دل انگيز است كه به نرمي و آرامي از پشت كوه سر بر م

 آورد و از هر شعاع تابش او ، نگاه محبت و گرمي مي پاشد.
 بدنبال اقتصاد استتنها آزادی ودموکراسي غربي 

در غرب)اروپا( نظام جمهوريت و دموكراسي پايه ريزي شده است و اين آزادي باعث گرديده تا مردم ريسمان        

ها سازند و حکومت مردمي را بنا نهند. بايد بدانيم كه اتصال و ارتباط خود را از ديو استبداد و حکومت خودكامه ر

نواي خوش و صداي دل انگيزي بدون به حركت در آوردن زخمه)آلت كوچك فلزي كه با آن سيم ساز را به صدا 

در مي آورند( و آالت موسيقي بوجود نمي آيد و يا بدون هواپيما مسافرت هوايي و پرواز از محلي به محل ديگر 

نيست.آن جامعه ي سبز و صلح و آسايشي كه غرب مي سازد بدتر از هر ويرانه اي است و شهر امکان پذير 

دموكراسيي كه او بنا مي نهد كمتر از بياباني نيست!مانند كاروان راهزنان همه ي ارزش هاي بدست آمده را در زير 

مردم او رسيدن به اقتصاد و ابعاد همت و تالش  و با سرعت به جلو مي تازد و اغلب سم ستوران خود خورد مي نمايد

 مادي زندگي است بدون اينکه از ارزش هاي الهي خبري باشد! 
 !!در نظام مادی غرب گروهي در انتظار به سلطه کشيدن گروه دیگرند

در اين نظام مردم ساالري كه بر پايه ي ليبراليسم و آزادي است روح و روان آدمي به خواب فرورفته و از ارزش       

اي معنوي و ديني خالي گشته است. در حاليکه تن و بُعد مادي زندگي بشري روز به روز قوي تر و بيدارتر مي شود ه

و آن هنر كه بخواهد مجموعه ي دين و دانش را نشان دهد به گوشه ي فراموشي سپرده شده و منزوي گشته است. 

ي جز مسير اني رانصب العين خود قرار داده اند كردن به دين و آئين آسم عقل و خرد در نزد غربيان كه راه پشت

و اين شکل جديد از تجدد غربي جز دريدن مردم و پاره نمودن حيثيت و منش و  كفر و پوشيدن حق را نمي پويد

كرامت آدمي چيز ديگري را رهآورد ندارد. در اين فرهنگ جديد اقتصادي و ميدان هاي قوي مادي ، گروهي از 

ه اند تا گروه ديگر را به سلطه خود بکشانند ! واقعاً اگر انسان به چنين سرنوشت رقت باري دچار مردم در انتظار نشست

 ن دموكراسي پوشالي نجاتشان دهد!شده است بايد خدا به داد آنها برسد! و ازورطه ي اي

 پيام اقبال به مردم غرب                                               
   خواهد نمود!! جمهوریت غرب مانند شمشير تيزی است که روزی کرامت آدمي را از او سلب

از جانب من به مردم غرب پيامي را ارسال كن و به آنها يادآوري نما كه اين دموكراسي و حکومت مردم       

ساالري بدون دين و آئين پيامبران مانند شمشير تيزي است كه شايد به موفقيت هايي شما را برساند ولي بدون نيام و 
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الكت سقوط مي دهد. آخر اين چه شمشيري تيزي مي تواند باشد كه با محافظ است و سرانجام شما را به درّه ه

ماديت و روح جمود خود جان و كرامت انسان ها را ازاو سلب نموده است و دراين تنازع بقا كه هر كسي براي 

ي قدرت و ثروت در تالش است فرقي بين انسان معنوي و الهي با فردي كه اساس كار او بر انکار حقايق است،  نم

گذارد. شما خيال نکنيد كه اين قدرت صنعتي و نظامي و نوآوري هاي علمي كه مانند شمشير برنده ي بدون 

هيچگونه كنترل كننده اي در اختيار گرفته ايد همواره شما را در آرامش مي گذارد و از غالف خود بيرون نمي آيد 

جهان را از آزادي و آرامش تهي خواهد نمود )در  ؟! بلکه سرانجام حيات ارزشي و روح مسالمت را از شما گرفته و

 .(ز اقبال به راهانداخته انداين مورد به جنگ ها و دسائس استعمارگران توجه كنيد كه پس ا
  ـنزل خويشـنزل خويشدرون سينه بيني  مــــدرون سينه بيني  مــــ      ــويش      ــويش      بر دل خبر دل خاگر چشمي گشائياگر چشمي گشائي    

  استاست  همينهمينخود به خود كردن خود به خود كردن سفر ازسفر از      ـن است      ـن است      ردن چنيردن چنيسفر اندر حضركسفر اندر حضرك    

  ــر نيائيمــر نيائيمكه در چشم  مه و اختــــكه در چشم  مه و اختـــــجائيم         ـجائيم         ــــاينجا نداند مــا كاينجا نداند مــا ك  كسيكسي    

  ــاني نداردــاني نداردبه  پايان چون رسي جـــبه  پايان چون رسي جـــ    ـدارد        ـدارد        مجو پايان كه پاياني نـــــمجو پايان كه پاياني نـــــ    

  ــام  و نا تماميمــام  و نا تماميمــــبهر منزل تمـــــبهر منزل تمـــــ        اميم      اميم      خخكه كه نه ما را پخته پنداري ،نه ما را پخته پنداري ،    

  ـاوداني استـاوداني استــــسفر ما  را حيات جـــسفر ما  را حيات جـــ  ست        ست        اني ااني ادن زندگـدن زندگـرسيرسيبه پايان  نابه پايان  نا    

  ماماــان گرد ره ــان گرد ره مكان و المكــــــــمكان و المكــــــــما          ما          جوالنگه ي جوالنگه ي ماهماهتا به تا به ماهيماهيز  ز      

  ــر  وجوديمــر  وجوديماز قعــاز قعــكه ما  موجيم  و كه ما  موجيم  و       و بي تاب  نموديم       و بي تاب  نموديم         به خود پيچيمبه خود پيچيم    

  ــان سوي يقين باشــان سوي يقين باشز گمـــز گمـــگريزان اگريزان ا    باش        باش        ا اندر كمين ا اندر كمين ش رش ردمادم  خويدمادم  خوي    

  انتها  نيستانتها  نيست  ـد را  نيزـد را  نيزيقين و ديـــــيقين و ديـــــ      تب و تاب محـبت را  فنا نيست       تب و تاب محـبت را  فنا نيست           

  ات استات استبنـد جهــبنـد جهــ  طريقش ،رستن ازطريقش ،رستن ازي ديـــدار  ذات است          ي ديـــدار  ذات است          كمال زندگكمال زندگ    

  ـو بينيـو بينياو  بينــد و او را تــــــاو  بينــد و او را تــــــ    تراترا    وت گزيني        وت گزيني        ذات حق خلــذات حق خلــچنان با چنان با     

  نمانينمانيـود مــزن تو خود ـود مــزن تو خود مژه  بر خـــمژه  بر خـــ  يَراني         يَراني           مَنْمَنْــو  ز نور  ــو  ز نور  شــشــ  منورمنور    

  ـر نورشـر نورشانــدر بحــــــانــدر بحــــــ  مشو ناپيدا مشو ناپيدا   خودمحكم گذراندر حضـورش         خودمحكم گذراندر حضـورش         به به     

  ــابيــابيـرابي          كه تابد در حــــــــريم آفتـــــرابي          كه تابد در حــــــــريم آفتــــنصيب ذره كن آن اضطـــنصيب ذره كن آن اضطـــ  

  ــان او را  بر افروزــان او را  بر افروزعيان خود را  نهــعيان خود را  نهــ      گاه يار مي ســـوز       گاه يار مي ســـوز       چنان در جلوه چنان در جلوه   

  كسي كو ديد عالــــم را امام استكسي كو ديد عالــــم را امام است                                                  

  من وتوناتمــــــاميم او تمام است من وتوناتمــــــاميم او تمام است                                                   

  ــانش درآويزــانش درآويزاگر  يابي به دامــــــــاگر  يابي به دامــــــــ    يابي در طلـــب خيز        يابي در طلـــب خيز        اگر او را   ناگر او را   ن  

  ــل ازشستــل ازشستهي غافــــهي غافــــمرو   مانند مامرو   مانند ما      را مده دست       را مده دست       ال ال مـمـ    فقيه و شيخ وفقيه و شيخ و  

  اهي استاهي استــكه ما كوريم و او صاحب نگكه ما كوريم و او صاحب نگدين اومرد راهي است        دين اومرد راهي است        به كارمُلک وبه كارمُلک و  

  ـاهيـاهيــدمد از هر بن مويش  نگــــــدمد از هر بن مويش  نگــــــ        ــگاهي     ــگاهي     مثال آفتاب صبحــــــــمثال آفتاب صبحــــــــ  

  ـوي گشادستـوي گشادستــرَسَن از  گردن ديــــرَسَن از  گردن ديــــئين جمهـــوري نهادست          ئين جمهـــوري نهادست          فرنگ آفرنگ آ  

  داردداردــــــــــــــــــاره  پروازي ناره  پروازي نــه و سازي ندارد          ابي طيـــــه و سازي ندارد          ابي طيـــنوا بي زخمــــنوا بي زخمــــ  

  ر او بياباني نكوترر او بياباني نكوترز شهــــــــــــــز شهــــــــــــــ    ش كشت ويراني  نكوتر        ش كشت ويراني  نكوتر        ز باغــــز باغــــ  

  ـک و تازـک و تازي در تـــــي در تـــــشكم ها  بهر نانشكم ها  بهر نان    كـــارواني درتک و تاز        كـــارواني درتک و تاز        چو رهزن چو رهزن   

  هنر با دين  و دانــــــش خوار گرديدهنر با دين  و دانــــــش خوار گرديد    ـــن بيدارگرديد        ـــن بيدارگرديد        د و تـد و تـروان خوابيروان خوابي  

  گ جز مردم دري نيستگ جز مردم دري نيستــفرگري نيست          فن  افرنـــفرگري نيست          فن  افرنـــافري كاافري كاــــخرد جز كخرد جز ك  

  خـــــدايش يار اگركارش چنين استخـــــدايش يار اگركارش چنين است      ي را گروهي دركمين است       ي را گروهي دركمين است       ــروهروهــگگ  

  ور است تيغ بي نياميور است تيغ بي نياميــــــكه  جمهــــكه  جمهــــ    رب  را پيامي         رب  را پيامي         ز من ده  اهل مغـــز من ده  اهل مغـــ  

  افر نداندافر نداندـــــــــــــــــــــــز مُسلم وكـــــز مُسلم وكتميتمي    شيري كه جان ها مي ستاند        شيري كه جان ها مي ستاند        چه شمچه شم
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  ـــود زمانيـــود زمانينه ماند در غالف خـــنه ماند در غالف خـــ                                                

  برد جان خود و جان جهـــــــانيبرد جان خود و جان جهـــــــاني                                                

  

 )سؤال هفتم گلشن راز(سؤال هشتم

 لحق حسين بن منصور حالج چه نكته ومطلب مهمي نهفته است؟در این جمله اناا(08

 ( آیا اناالحق یك کلمه بيهوده و بي اساس است یا یك رمز مطلق که دربر گيرنده حقایق و اسراری مي باشد؟09

چه نکته ي مهم و مطلب دقيقي در اين سخن است كه گفته شده : اناالحق ، يعني من حق هستم. آيا سرّي و    

در نهاد آن نهفته است كه مي خواسته راه رسيدن به مطلق را به سوي آدمي بگشايد ؟ و يا يك كالم بيهوده حقيقتي 

 ؟!وداراي هيچ حقيقتي نيست و بي اساس است
  چه گـويي هرزه بود آن رمز مطلقچه گـويي هرزه بود آن رمز مطلقته را نطق است اناالحق      ته را نطق است اناالحق      كدامين نككدامين نك                                                            

   جواب هشتم

   جهان از نگاه یك مغ زرتشتيماهيت انسان و

هست بازگويم و در اين ارتباط قصد آن دارم كه  حال مي خواهم كه سخن بکر و جديدي را كه منظور اناالحق        

نظريه راز گونه اي را با مردم هند و ايران بر زبان جاري سازم.يك روحاني زرتشتي در آتشکده ي خود سخني را 

اين حيات و عنصر رشد آدمي وقتي در كالبد مادي ما وارد شد از اين بزرگي و امتياز دچار بيان كرد كه اينگونه بود: 

. او مي رتربيني او بود برزبان آشکار ساخترا كه نشانه ي ب  غرور گرديد و در دام خودفريبي اسير شد و كلمه ي من

ه هر چه آدمي دارد ناشي از خواب گويد: خدا خوابيده است ! و وجود ما از اين خواب او شکل گرفته است و خالص

 و غفلتي است كه بر خدا عارض شده است!!

از هر طرف كه بنگري در تمام جهات از پائين ، باال تا چهار طرف، همه چيز در خوابند. حتي ايستادن و عدم       

، چيزي  حركت ، جنبش و سير اشياء ، شوق و عالقمندي شديد و جستجوي جدي براي رسيدن به يك هدف بزرگ

جز يك رويا نيست! اين آگاهي دروني آدمي كه منشأي بيداري اوست و آن خردمندي كه نکات دقيق و موارد 

حساس زندگي ما را در بر گرفته است ، حدس و گمان آدمي ، فکر و انديشه ي او و حصول به راست بيني و يقين و 

انسان ها با اينکه چشمان بيداري داريد ولي باز هم در اطمينان ، همه از آثار اين خواب است!  او مي گويد كه شما 

 خواب هستيد و سخنان و رفتاري كه از شما سر مي زند همان رفتار و گفتاري است كه يك  خواب آلوده دارد.
  اگر حواس انسان دگرگون شود جهان هم دگرگون دیده مي شود

رتشتي است وقتي خدا بيدار شود كسي وجود نخواهد به قول و نظر آن مُغ كه روحاني و داناي علوم دين ز       

داشت و اين متاعي كه به نام انسان وارد كارگاه هستي شده است ديگر خريداري نخواهد داشت و اشتياقي را بر نمي 

انگيزد. در جواب سخن آن مغ ، مي دانيم كه آگاهي و شناخت آدمي نسبت به پديده هاي عالم از مقايسه ي اشياء 

مي آيد و اين قياس كه از ويژگي هاي ما انسان هاست ناشي از حواس پنجگانه است. پس اگر حواس ما  بهم بدست

دگرگون شود و كيفيت ديگري كه بر ما پوشيده است پيدا نمايد عالمي كه در جلوي ديدگان ماست بر همان لحاظ 
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فيت و ماهيت و كميت و اندازه دگرگون خواهد شد و بر اساس اين ديدگاه سکون و ايستادگي، سير و حركت، كي

 ي هندسي و فيزيکي اشياء به شکل ديگري جلوه گر خواهند شد.
 در نظرمغ نظام هستي خواب و خيالي بيش نيست!!

پس با اين توصيف مي توان معتقد شد كه اين جهان كه با كيفيات و كميات زيادي ظاهر گرديده است وجود      

تمان و تمدني كه بنا نموده ايم و يا رشته كوه هايي كه بر زمين استوار ايستاده اند ، ندارد! و يا زمين و آسمان و ساخ

اصالً خلق نشده اند و جز تخيلي بيش نيستند!! البته مي توان بر اساس اين نظريه ي فلسفي كه آن مغ ارائه نموده است 

انست كه با حقيقت هيچگونه تطابقي تمام واقعيت هاي موجود را خوابي و يا جلوه اي از فسونگري و جادو گري د

ندارد ! بطوريکه بر جلوه هاي جهان ، نوعي پوشش و حجابي قرار گرفته است كه بر كيفيت و چگونگي آن كسي 

آگاه نيست! حتي مي توان بر طبق اين طرح كه مبتني بر خواب و خيال بودن واقعيات جهان استوار است نوعي تنوع 

اد آدمي هم قلمداد نمود كه حواس تصاوير و خطوط اساسي آن را به صحنه ي طلبي و هنرنمايي هوش و استعد

 نمايش گذاشته و ظاهر ساخته است. 
 خودی یك حقيقت ثابت ودروني است و متكي به حواس نيست

ولي علي رغم اين ادعايي كه برشمرديم ، فلسفه ي خودي از رهگذر اين تنوع طلبي و تحوالت جهان مادي      

ه است و نيز اينگونه نبوده است كه ما خودي را از طريق حواس واسطه ي پنجگانه درک كرده باشيم بدست نيامد

بلکه آگاهي ما از اين جنبه ي دروني و بي واسطه است. اين نگاه و ديد ظاهر بين آدمي در حريم او نفوذي ندارد و 

حس براي او هست كه بدون ابزار چشم و نور و نمي تواند او را مانندپديده هاي ديگر ببيند. ولي انسان دائماً اين 

آن را  را در عالم وجود خود احساس نمايد. اين آدمي نسبت به درون خويش كه خودي تصوير بتواند آن خودي

تسخير نموده است بر اساس معيارهاي گذر ايام و ساعات نيست و تحت تأثير زمان و گذشت آن واقع نشده است. و 

ر شك و ترديد ، تخمين و تصور و خواب و خيال قرار نمي گيرد. پس اگر مدعي شوي كه بهمين لحاظ هيچگاه دچا

مي شود نوعي وهم و گمان است و از حقيقت خالي است و گو باز احساس آدمي از وجود خود كه به آن با تعبير من

 آثار آن همان آثار مخلوقات و تحوالت آن دستخوش نوعي تصور است! 
 ابزارتخيل و تصور!!انگيزرا با دیدن بشناسيد نه با  جهان واقعيت های حيرت

حال با طرح اين سؤال به من بگو كه چه كسي و چه عواملي به چنين گماني رسيده است ؟ آن شك كننده       

كيست؟ نگاهي به استعداد هاي دروني خود بينداز تا ببيني كه آن بي نشان كه تو را به شك و ترديد رسانده است ، 

دي است؟ جهان با همه عظمت ، خود را نشان داده است و با همه ي زيبايي ها و دگرگوني ها و تحوالت چه موجو

خود در جلوي چشمان تو قرار گرفته است آنگاه تو بجاي ديدن و در حيرت فرو رفتن ، دنبال دليل و استدالل مي 

آن موجود قوي ترين و امين ترين  گردي؟! واقعاً چنين تصور غلطي براي ذهن و درک كسي صحيح نيست حتي اگر

فرشته ي وحي الهي جبرئيل باشد. خودي يك حقيقتي است كه در وجود آدمي و جهان پنهان است و نيازي به 

چنين  استدالل ، حجت و دليل ندارد ولي بايد به يك موضوع انديشه نمود كه اين چه رازي است كه خودي

نوان يك اصل وجود دارد و هيچگاه نبايد به ذهن ما خطور كند خاصيتي در درون خود دارد؟ بدون شك خودي بع
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كه امري باطل و بيهوده است ! و از آنجائيکه موضوع بقدري روشن و آشکار است كه اصالً به اين تصورات واهي 

 !وارد نشويد كه خودي يك مزرعه اي است كه محصول و فايده اي ندارد!
 اب تر نمائيدبا موتور پر قدرت عشق ومحبت خودی راپرشت

وقتي خودي كه محور وجود آدمي است تقويت شود و به كمال و ترقي برسد به هيچ وجه زوال و نابودي در آن      

راهي نخواهد داشت و هر چقدر خودي قوي تر باشد استقالل در آدمي محسوس تر است . و اين فراق و جدايي 

بانه ي آتش عشق ي آن مانند وصال به حق است. مي توان زاست كه مخلوق با خالق دارد كه لذت معنوي و مقام باال

تا تأثير آن بيشتر گردد و يا اضطراب و عالقمندان زوال ناپذير آن را به حضرت دوست بيشتر نمود.  را شعله ورتر كرد

براي  اين عشق اگر از نظر تئوري فقط در راه خدا بحساب آيد و تصور شود كه در اين مسير دوام و بقا داشته باشد

انسان و سرنوشت او كافي نيست ، چرا چنين است؟ چون از طريق جستجو و سعي و تالش بدست نيامده است! 

موقعي بقا و دام براي انسان خواهد بود كه اين جان و روح كه به امانت نزد ما گذاشته اند از طريق عشق به حق و 

 معنوي رسيده باشد. پشت سرگذاشتن موانع دنيايي و مادي به پايداري و استواري 
 با تقویت خودی صدای حق بودن) اناالحق ( خود را به گوش مردم دنيا برسانيد

خيال نکنيد كه هستي در همين نمودهاي مادي و طبيعي آن خالصه مي شود ، چون اين كوهساران و دشت و       

است كه باقي مي ماند .  وديصحراي سبز و خرم و خالصه هر چيز ديگري روزي فنا مي شوند در آن صورت اين خ

در آن وقت او ثابت و پايدار است و غير او در زوال و فنايند. اين اشتباه است كه تصور شود كه راه حقيقت همان 

)اواخر قرن سوم هجري( داشته اند  است كه شنکر)فيلسوف هندي قرن هشتم ميالدي( و حسين بن منصور حالج

مي توان آن را شناخت و طي نمود و اين راه مي تواند از ابتکارات فردي چون خداشناسي يك راه مشخصي دارد كه 

انسان هم سرچشمه گيرد.آنقدر به درون خود و استعدادهاي نهفته ي در آن بينديشيد و در خود گم شويد تا به 

خلقت سر دهيد و از اينکه در اين نظام  رسيديد صداي اناالحق برسيد و در اين راه چون به خودي عظمت خودي

 انسانيد و خودي داريد به حقيقت وجودي خود اقرار نمائيد
  ــويمــويمبا هنـــد و ايران باز  گــبا هنـــد و ايران باز  گــ  ر ر ــــدگدگـحق بازگويم        ـحق بازگويم        من از رمز اناالــــــمن از رمز اناالــــــ

  گفتگفتمنمنود فريبي خورد و ود فريبي خورد و ــــحيات از خحيات از خدرحلقه ي ديراين سخن گفت       درحلقه ي ديراين سخن گفت       مغي مغي 

  ما نمود ما ز خوابشما نمود ما ز خوابش  ـودـودوجــــــــــوجــــــــــ    فت و وجود  ما ز خــوابش      فت و وجود  ما ز خــوابش      خدا خخدا خ  

  ـوابـوابر سوخــواب        سكون و سير وشوق و جستجو خـر سوخــواب        سكون و سير وشوق و جستجو خـمقام تحت و فوق وچامقام تحت و فوق وچا

  و يقين خوابو يقين خوابـديق ـديق فكر و تصـفكر و تصـ  ـواب        گمان وـواب        گمان ودل بيدار و عقل نكته بين خـدل بيدار و عقل نكته بين خـ

  ترا گفتار و كرداري به خــــواب است  ترا گفتار و كرداري به خــــواب است  چشم بيداري به خواب است        چشم بيداري به خواب است          ترا اينترا اين

  ري نيستري نيستاو بيدار گردد ديگــاو بيدار گردد ديگــچوچو                                                    

  ري نيست   ري نيست   متاع شوق را سوداگـــمتاع شوق را سوداگـــ                                                    

  ـدير حواس استـدير حواس استقياس ما  زتقـــــــقياس ما  زتقـــــــ                  ـياس استـياس استفروغ دانش ما از  قــــفروغ دانش ما از  قــــ  

  چو حس ديگر شد اين عالم دگر شد         سكــــون و سير وكيف وكم دگر شدچو حس ديگر شد اين عالم دگر شد         سكــــون و سير وكيف وكم دگر شد  

  ن و آسمان وكاخ وكوه  نيستن و آسمان وكاخ وكوه  نيستنيست         زميــــنيست         زميــــ    توان گفتن جهان رنـگ وبوتوان گفتن جهان رنـگ وبو  

  گوني استگوني استت        حجاب چهره ي آن بي چـت        حجاب چهره ي آن بي چـتوان گفتن كه خوابي يا فسوني استوان گفتن كه خوابي يا فسوني اس  

  وش  استوش  استفريب پرده هاي چشم و گـفريب پرده هاي چشم و گـ            است   است   توان گفتن  همه نيرنگ هوش توان گفتن  همه نيرنگ هوش   

  تتــان ما و او نيســان ما و او نيسيست          حـواس ما ميــــيست          حـواس ما ميــــونونــائنات رنگ و بائنات رنگ و بخودي از كـخودي از كـ  
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  ــــاهيــــاهيكني خود را  تماشا بي نگـــكني خود را  تماشا بي نگـــ    ـريمش نيست  راهي       ـريمش نيست  راهي       نگه را درحـــنگه را درحـــ  

  حساب روزش ازدور فلـــــــک نيست          حساب روزش ازدور فلـــــــک نيست                                                    

  به خود بيني ظن و تخمين و شک نيستبه خود بيني ظن و تخمين و شک نيست                                          

  ن استن استـون نمود  اين و آـون نمود  اين و آنمودش چـنمودش چـ    وگمان است        وگمان است          وهموهممن من اگرگويي كه اگرگويي كه     

  خود نگر آن بي نشان كيست؟خود نگر آن بي نشان كيست؟يكي دريكي در        بگو با من كه داراي گمان كيست؟       بگو با من كه داراي گمان كيست؟         

  ـرجبرئيليـرجبرئيلينمي آيد  به  فكـــــــــنمي آيد  به  فكـــــــــ      ليلي        ليلي        ـتاج  دـتاج  دجهان پيدا و محــــــجهان پيدا و محــــــ  

  يک انديش و درياب،اين چه راز استيک انديش و درياب،اين چه راز است  بي نياز است          بي نياز است          خودي پنهان زحجت خودي پنهان زحجت   

  ــاصل مپندارــاصل مپندارخودي را كشت بي حــخودي را كشت بي حــ    ر        ر        ـل مپنداـل مپنداخودي را حق بدان باطــخودي را حق بدان باطــ  

  ــاشقان عين وصال استــاشقان عين وصال استفراق عــــفراق عــــ            خودي چون پخته گرددالزوال است    خودي چون پخته گرددالزوال است      

  ـــوان دادـــوان دادتپيد اليزالي مي تــــــــتپيد اليزالي مي تــــــــ      شرر را  تيز بــــالي  مي توان داد        شرر را  تيز بــــالي  مي توان داد          

  تجو  نيستتجو  نيستــــــكـه او را اين دام از جكـه او را اين دام از ج        دوام حـــــق جزاي كار او نيست       دوام حـــــق جزاي كار او نيست         

  داريداريــــمستي پايـــمستي پايـــ  شود  از عشق وشود  از عشق و        مستعاري        مستعاري        ان  ان  دوام آن  به كه جــدوام آن  به كه جــ  

  ـر هيچـر هيچجهان فاني، خودي باقي، دگـجهان فاني، خودي باقي، دگـ        ـوهسار و دشت و درهيچ         ـوهسار و دشت و درهيچ         وجود كـوجود كـ  

  ـويـويخدا را هم  به راه خويشتن جـــخدا را هم  به راه خويشتن جـــ  شنكر و منصور كـــم گوي          شنكر و منصور كـــم گوي          دگر از دگر از 

  ـودي شوـودي شود گم بهر تحقيق خـــــد گم بهر تحقيق خـــــبه خوبه خو                                              

  ــودي شوــودي شواناالحق گوي صديق خـــــــاناالحق گوي صديق خـــــــ                                            

 )سؤال پنجم گلشن راز(سؤال نهم

 (چه کسي به اسرار وحدت وجود پي برده است؟21

 در زمينه وحدت وجود رسيده است؟ ف و سالك سير و سلوک عشق به چه دستاوردی(عار20

دروني و آثار بلند ديدگاه وحدت وجود را درک نموده است؟ سرانجام يك رهرو و  چه كسي اسرار و حقايق

سالك راه حق كه در راه شناخت خدا گام بر مي دارد و او را عارف به حق مي گويند ، چه آگاهي و شناختي در 

 اين راه كسب نموده است؟
 شناساي چه آمد عـارف آخرشناساي چه آمد عـارف آخر        واقف آخر؟   واقف آخر؟     كه شد بر سرّوحدتكه شد بر سرّوحدت                                                                                              

 جواب نهم

 پدیده های عالم شگفت انگيز جلوه مي کنند

در اعماق و گستره ي نظام آفرينش پديده ها و آثار برجسته و چشمگيري وجود دارد كه آدمي را به خود جذب         

نظم و تحول كه وجود دارد خورشيد و ماه اين مي نمايد و مايه ي شگفت انگيزي او مي گردد . ولي با اين زيبايي و 

سپهر نيلي رنگ ، باالخره روزي به كم فروغي دچار شده و رو به زوال و نابودي مي گذارند. در اين تصاوير شگفت 

انگيز و زيبايي بهت آور آفرينش كه با نظم خاصي در جريان است تابلوهاي جذابي چون شب و روز وجود دارد كه 

فتاب را تا صبحي ديگر بر دوش خود حمل مي نمايد و يا ستارگاني ديده مي شوند كه از نور كالبد خسته ي آ

ظريف مهتاب پوششي از روشنايي و درخشاني را در اطراف خود منعکس مي كنند. كوهساران كه چون ميخي در 

كه ثباتي در خود  دل زمين فرو رفته اند مانند سنگريزه هاي روان و متحرک در حال حركت خواهند بود و دريا

 ندارد بايك تأثيري متحول شده و به تالطم مي افتد.
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 عناصر زیبایي طبيعت در عين شگفتي به آسيب و فنامي روند

گل ها با هر رنگ و شکل و بويي در معرض باد پائيزي كه در كمين و انتظار آنان نشسته است مورد تهديد قرار       

در اين رهگذر خطر و آفات از  ها در طول حيات خود جمع نموده استنسان د و متاعي كه كاروان بزرگ انمي گير

دست مي رود تا جان و كرامت آدمي   پابر جا باشد. اين آسيب ها و افت و خيز ها ي روزگار ، عدم ثباتي در هستي 

در لحظه هم  قادر به حفظ گوهر شبنم برچهره ي خود نيست  چون صحرايي الله گل جاري ساخته است. بطوريکه 

اي كه اين شبنم پديد مي آيد در لحظه بعد نخواهد ماند و از بين خواهد رفت. پديده هاي عالم مانند آن الله كه در 

سيل حوادث و تغييرات افتاده اند بدون اينکه آهنگ موزون و زيباي آفرينش را بشنوند دوراني را طي نموده و به 

كه استعداد جرقه زدن در خود دارد ولي اين استعداد در آن كور  پيري و فرسودگي مي رسند و يا شبيه آن سنگي

شده و آتشي از آن بر نمي خيزد. از من درباره جهاني بودن و فراگير بودن مرگ سؤال نکنيد در حاليکه من وتو كه 

 از جنس انسانيم باپاي خود به سوي مرگ در شتابيم و انگار توسط زنجيري ما را به جانب خود مي برد.
  زود مير استزود مير استه گردون مقام دلــــــپذير است         وليكن مهر و ماهش ه گردون مقام دلــــــپذير است         وليكن مهر و ماهش تت  

  ـن ازمهتابيـن ازمهتابيكواكب را كفـــــــكواكب را كفـــــــشام نعش آفتـــــــابي         شام نعش آفتـــــــابي           به دوشبه دوش  

  مي شود دريا  به آني مي شود دريا  به آني ـون ـون دگرگـــدگرگـــ  پردكهسار چون ريــــــگ رواني        پردكهسار چون ريــــــگ رواني          

  استاست  ـانـانن از بيم جـــن از بيم جـــمتاع كاروامتاع كارواكمين  باد خزان است         كمين  باد خزان است         گُالن  را در گُالن  را در   

  ــــرنماندــــرنماندز شبنم الله را گـــــــوهر نمايد         دمي ماند دمي ديگـــــز شبنم الله را گـــــــوهر نمايد         دمي ماند دمي ديگـــــ  

  ـگي بميرد ـگي بميرد د         شرر ناجسته در  سنـــد         شرر ناجسته در  سنــــگي بميرـگي بميرنوا  نشنيده در چنـــــنوا  نشنيده در چنـــــ  

  مپرس از من ز عالــــم گيري  مرگمپرس از من ز عالــــم گيري  مرگ                                              

  ـيري مرگـيري مرگفس زنجـــــفس زنجـــــمن وتو از نمن وتو از ن                                              

  

 غزل                                                   

 !!ثباتي در پدیده های دنيا که سرای غریبي و تنهایي است دیده نمي شود

فنا و نيستي چون شرابي در كام  همه ي موجودات عالم ريخته شده است بطوريکه همه ي پديده هاي جهان          

ن باالخره روزي به مرگ و نابودي نزديك خواهند شد. اين جهان منظم گر چه تماشاگه ي چشم و پس از سير زما

ستارگان تصور مي ما آن را جهان زيبايي هاي ماه و دل ماست و سرانجام با مرگ ناگهاني رو به زوال مي رود ولي

ن بخواهد كه مسيري غير از آنچه را كه كنيم! اين جهان بقدري بهم پيوسته و بهم مرتبط است كه اگر ذره ناقابلي از آ

كل پديده ها در پيش دارند انتخاب نمايد تنها كافي است كه با يك نگاه حکيمانه و فرمان سريع حضرت حق رام و 

تسليم شود! اين است دنيا و سرنوشت آن ، كه ما هم يکي از آن هستيم ، حال وقتي در دنيا ثبات و پايداري نيست تو 

انسان ها در دايره گردش ايام و تحوالت جهاني قرار و آرامش داري ؟ بهر حال  د من چه توقعي براياز انساني مانن

        حاليکه گريزي از آن نيست. ين علت و معلول آن قرار دارنددرهمچون ساير ذره ها و پديده ها در چهار چوب قوان

چون از همين كوكب درخشان آن كوشا باش .حفظ كن و در تقويت گوهر خودي را همراه با شيفتگي و عالقمندي 

و پرنور خودي است كه تاريکي هاي جهل و ناداني و بي تجربگي به روشنايي و پختگي تبديل مي گردد. اين جهان 
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كه دستخوش تحول و دگر گوني مداوم است جايگاه موجوداتي است كه دائماً در حال افول و زوال اند و در اين 

 سان ، عرفان و شناخت ناب حقايق در همين كلمه خالصه مي شود.سراي غريبي و تنهايي ان
  و رشد مي اندیشدبسوی فنا به استقالل  در عين رفتن انسان

در مجموع ، حقيقت دروني و باطن آدمي براي رسيدن به باطل و بيهودگي تالش  نمي كند و ما انسان ها بدنبال       

ن ما را از پاي در آورد و به ورطه ي هالكت سوق دهد. بلکه بر عکس، اهدافي نيستيم كه غم و ناراحتي بي حاصل آ

تجوي آن به جسهمه بدنبال تحقق اهداف بلند و آرزوهايي هستند كه با خوشحالي و انبساط دروني با شوق و عالقه 

كه واقع يك نوع تالش همگاني سازماندهي شده است. مي توان تنها در تعريف خودي گفت بر خاسته اند كه در

تقويت وجود انسان ها ست  فراق ، جدايي و استقالل پديده ها بويژه براي زوال و نيستي در آن راه ندارد بلکه خودي

چقدر اين خودي رشد يابد و پر قدرت گردد مي توان گفت كه به وصال حق رسيده است. نبايد نااميد شد كه هر

زندگي را روشن نگه داشت و حتي كاري بزرگ تر  چون بهر حال مي توان از نفس هاي گرم و پر حرارت ، چراغ

از آن هم مي توان انجام داد كه شايد در ظاهر ناممکن به نظر برسد مثل دوختن شکافي كه در آسمان ايجاد شده 

 است!! 
 باده عشق ومستي حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ریخته شود

کل نيست كه سخن نگفته باشد و يا قادر به سخن گفتن نباشد و يا اينکه خدايي كه زنده واقعي است به اين ش      

علي الخصوص جوامع انساني نگردد. در ميان ما رحمت و بركات او شامل نظام خلقت تجلي ها و شعاع هاي تابش 

آن باده از فته ي او گرديده اند ؟ چه كسيانسان ها چند در صد در معرض اين نور الهي قرار گرفته اند و عاشق و شي

ي عشق نوشيده و آشفته حال گرديده و ساغر آن را بر سر خود زده است؟ اين همه زيبايي ها تعجب انگيز و تناسب 

و كمال در هندسه ي وجود ، از چه كسي صادر شده است؟ و يا بيشترين زيبايي ها كه مانند ماه آسمان پرتوهاي 

 ر كدام خانه ي سعادت در طواف و گردش است؟ كمال دارند نصيب چه كسي گشته است و اين ماه برس

جهان الست و آن صحنه ي عالي و سرنوشت ساز از كدام وجود عزيزي شکل گرفت؟ و يا اين بلي كه جواب       

قاطعي به اين سؤال كه آيا من خداي تو نيستم؟ از جانب چه كسي بوده است؟ اوست كه آتش شوق و عشق به حق 

ر داد و اين عشق هزاران پرده هاي دروني و اعماق وجود ما را سوخت و ما را عميقاً را در هيبت خاک آدمي قرا

متوجه ي ذات حق نمود. تا زماني كه اين انسان در صحنه ي دنيا وجود دارد جام پر از شراب عشق به حق توسط 

 ت و هنگامه هيچگاهساقي الست در حال حركت است و در كام تشنه كامان مي ريزد و اين شور و شوق آدمي و رقاب

  و پاينده است.از نفس نمي افتد و همچنان زنده 

ي ساقي دلم سوخت ، بهمين لحاظ قصد آن دارم كه باعث گرمي مجلس او گردم و ديگران را به عشق يتنهااز     

ويت و ه ام تقتحق دعوت نمايم!! ريشه هاي قوي درخت تناور خودي را با قرار دادن دانه اي كه بر زمين خود كاش

مستحکم مي نمايم و براي رسيدن به حق و حصول به كمال و رشد معنوي اساس خودي را در خودم حفظ خواهم 

 نمود.
  چه بي دُردانه او را عـــــــام كردندچه بي دُردانه او را عـــــــام كردندفنا را باده ي  هر جــــــام كردند       فنا را باده ي  هر جــــــام كردند         
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  ــان ماه و انجم  نام كردندــان ماه و انجم  نام كردندتماشا گاه مرگ ناگـــــــــهان را       جهــــــتماشا گاه مرگ ناگـــــــــهان را       جهــــــ

  ــاهي رام كردندــاهي رام كردندــــــــــبه افسون  نگـبه افسون  نگـاگر يک ذره اش خوي رم آمو خت        اگر يک ذره اش خوي رم آمو خت          

  ام كردندام كردندــاسير  گــــــــــردش  اياسير  گــــــــــردش  اي  ه جـــــويي كه ما را       ه جـــــويي كه ما را       قرار از  ما چقرار از  ما چ  

  ـودي در سينه ي چاكي نگهدارـودي در سينه ي چاكي نگهدارخـــــخـــــ                                              

  ردندردندراغ  شام كراغ  شام كــازين كــــــــوكب چازين كــــــــوكب چ                                              

  در اين غربت سرا عرفان همين استدر اين غربت سرا عرفان همين استمقـــــام آفلين است        مقـــــام آفلين است        جهان يكسر جهان يكسر   

  ـم  بي حاصلي نيستـم  بي حاصلي نيستدل ما درتـــــالش باطلي نيست         نصيب ما غــدل ما درتـــــالش باطلي نيست         نصيب ما غــ  

  جو راجو راــسرور ذوق  و شــــوق جستسرور ذوق  و شــــوق جست  نگه دانداينجـــــــــــا  آرزو را         نگه دانداينجـــــــــــا  آرزو را         

  ـالي مي توان  كردـالي مي توان  كرداقي را وصــاقي را وصــفرفرــوان كرد        ــوان كرد        خــودي را الزوالي مي تخــودي را الزوالي مي ت  

  ـرمي توان سوختـرمي توان سوختچراغي ازدم گــــــچراغي ازدم گــــــ                                                

  به سوزن چاک گردون مي توان دوختبه سوزن چاک گردون مي توان دوخت                                                

  ـن نيستـن نيستخداي زنده بي ذوق سخــن نيست       تجلي هاي او  بي انجمــخداي زنده بي ذوق سخــن نيست       تجلي هاي او  بي انجمــ  

  باده و  ساغــر بسر زد؟باده و  ساغــر بسر زد؟كه خورد آن كه خورد آن كه برق جلوه ي او بر جگـــر زد ؟       كه برق جلوه ي او بر جگـــر زد ؟         

  ــواف منزل كيست؟ــواف منزل كيست؟عيار حسن و خــوبي ازدل كيست؟        مه  او در طـــعيار حسن و خــوبي ازدل كيست؟        مه  او در طـــ  

  خاست؟خاست؟از پرده ي سازي كه براز پرده ي سازي كه بر  بليبليازخلوت نازي كه برخاست؟        ازخلوت نازي كه برخاست؟            الستالست  

  هزاران پرده يک آواز ما سوخــــتهزاران پرده يک آواز ما سوخــــتعشق در خاكي برافروخت        عشق در خاكي برافروخت          چه آتشچه آتش  

  گامه باقي استگامه باقي استاست        به بزمش گرمي هنـاست        به بزمش گرمي هنـاگر مائيم گردان  جام ، ساقـي اگر مائيم گردان  جام ، ساقـي   

  ي اوي اوــــــــان بزم آرائان بزم آرائــامامــــــــم  ســم  سكنكن  او      او        ـت برتنهاييـت برتنهاييمرا دل سوخـــــــمرا دل سوخـــــــ    

  ــارم  خودي راــارم  خودي رامثال دانه مي كـــمثال دانه مي كـــ                                                

  براي او نگهدارم خــــــــودي رابراي او نگهدارم خــــــــودي را                                                

 خاتمه                                                                                                

 با ایمان قوی ونور یقين استعداد وهنرهای خود را نشان دهيد

تو مانند يك شمشير تيز و برنده اي، بايد از موجوديت خود بيرون آيي و هنرنمايي كني و به سعي و تالش        

بر اين متوجه باشد كه استعداد دروني و همت خود را به منصه ي ظهور برساني. تا آنجا بپردازي ، پس تمام سعي تو 

كه مي تواني موانع را از سر راه خود بردار. ودر صدد رشد و بالندگي خود باش. و دست به كاري بزن كه از عظمت 

بزن و باطن خارق العاده ي خود  ماه و ستارگان هم بزرگ تر باشد. با ايمان قوي و نور يقين تاريکي زندگي را كنار

را كه مايه ي شگفتي همگان خواهد شد از هستي خود آشکار ساز و مانند موساي كليم يد و بيضايي از وجود خود 

 بدر آور. 
 آتش عشق را در بيرون از وجود خود برافروزید

حق خواهد رسيد و به نتايج كسي كه همه ي توجه و رشد خود را به دل و رشد دروني دوخته است به آتش عشق      

ارزشمند آن كه مانند ستاره ي پروين از درخشندگي و برجستگي برخوردارند دست خواهد يافت. اگر تو هم به 

دنبال شرار و حرارت هاي سوزنده عشق هستي كه وجودت را بسوزاند و شيفته ي حق گرداند به درون من توجه كن 

از حاالت عرفاني و عاشقانه ي  مثنوي معنوي ين محمد مولوي سرايندهجالل الدو آن را ببين! كه من هم مانند 

دروني نصيبي دارم و خونم از اين حرارت عاشقانه ملتهب و گرم است. پس اگر به تجربه و مکتسبات ديگران بسنده 

و خطا،  نمي كني و براي تو كافي نيست ، دست به تجربه ي نويني بزن و با خود سازي ورياضت و اجتناب از گناه 
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آتش جديدي بيفروز و از اين مشعل عشق ، شعله اي هم در بيرون وجود خود در جامعه افروخته گردان تا ديگران 

   به حقيقت راه يابند . ولي خود ساكت و بي ادعا باش.

  آآود برون ود برون ــبرون آ          بـــرون آ از نيام خـــبرون آ          بـــرون آ از نيام خـــود ود ــام خام ختو شمشيري ز كـــــتو شمشيري ز كـــــ  

  ررــبه برگيبه برگيورشيد و انجم را ورشيد و انجم را مه و خـمه و خــويش برگير           ـويش برگير           ــــنات خـــنات خـــنقاب از ممكنقاب از ممك  

  ـنـنــيد بيضا برون از آستين كــــيد بيضا برون از آستين كــــشن از نور يقــين كن           شن از نور يقــين كن           شب خود را روشب خود را رو  

  كشت و پرويني درود استكشت و پرويني درود استراري راري شـشـل گشود  است           ل گشود  است           ده را بر دده را بر دــكسي كو ديكسي كو دي  

                                    ونم                                 ونم                                 ــرم خرم خــگگ  روميروميه من ماننده من مانندــــككگيـــــرازدرونم          گيـــــرازدرونم          ه اي ه اي ــراري جستراري جستــشش    

  ود بيفروز ، اندرون ميرود بيفروز ، اندرون ميربرون خــــبرون خــــ  نو گيرنو گيرـذيب ـذيب وگرنــه آتش از تهـــــوگرنــه آتش از تهـــــ  
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 مشترک پاسخ                                                                                   
 شيخ شبستری و دکتراقبال به سؤاالت عرفاني حسيني هروی                                                 

 
 هجري قمري 780-027شيخ محمودشبستري                                                                               

 هجري قمري 0287-0500دكتر محمد اقبال                                                                   
 

 (ریشه تفكر واندیشه آدمي در چيست؟0

  

 : شيخ محمود شبستری                                                                             

 تعریف تفكر و مراحل رسيدن به آن در نزد حكيمان  

تفکر درآدمي يعني از باطل سوي حق رهسپار شدن و از اجزاء و عناصر كوچك كه مجموعه هستي عالم را      

تشکيل مي دهند به وجود كل مطلق و خداي تعالي پي بردن.حکيمان و علماي دين و دانش در باره كيفيت تفکر 

نه گفته اند كه: اول و آغاز تفکر وجود كتاب ها نوشته اند و چون خواسته اند كه تفکر را تعريف نمايند ، اينگو

ناميده مي شود و در واقع نوعي  الهام)تصور( در دل و درون آدمي است كه چون اين مرحله حاصل شود تذكّر

يادآوري است از آنچه كه در ضمير ناخودآگاه ما انباشته شده بود. و چون در رسيدن به تفکر از اين مرحله ي ابتدايي 

مي گويند كه نوعي آگاهي و شناخت  ي مي رسيم كه در عرف و عادت معمول مردم به آن عبرتگذشتيم به مرحله ا

تصور قصد رسيدن به تدبّر را نموديم كه نوعي رسيدن به حقيقت و تجزيه و تحليل  ابتدايي است. پس هرگاه از

مي گويند. از مجموعه ي  واقعيت هاست،  به مرحله اي خواهيم رسيد كه علما و اهل عقل به آن تفکّر و انديشيدن

تصورات به معلومات و از آنجا به تصديقات كه مرحله ي عالي و نهايي شناخت و تشخيص عناصر مفهوم دار از 

 نامفهوم و مجهول است سير خواهيم نمود. 

 قانون منطق راه صحيح تفكر را به ما مي آموزد     

حل ضروري است . شبيه داشتن فرزند است كه پدر با حق براي رسيدن به تفکر صحيح و ارزشمند طي اين مرا       

تقدم و مادر كه همسر اوست نتيجه و فرزندي براي آن دو حاصل مي شود. و اما اگر از چگونگي و كيفيت تحقق اين 

مراحل ، پرسش و مشکلي داشته باشيم بايد نيازمندي خود را از طريق فراگيري قانون منطق كه نحوه ي درست اين 

ا نشان مي دهد تمسك جست.چنانچه مراحل تفکر بر خالف اصول و ضوابط صحيح منطقي پيش رود مورد مسير ر

تأييد نبوده و قابل استناد نخواهد بود.پس هر گاه  چنين فکر و روشي براي كسي حاصل گردد او يك مقلد محض 

نخواهد گرديد. با اطمينان مي گوئيم  خواهد بود و انديشه اش نتيجه اي براي او نخواهد داشت و از دايره تقليد خارج

كه اين راه طوالني و دراز است و براي رسيدن به نتيجه ي مطلوب همواره نبايد اين روش را در پيش گرفت و مانند 

 حضرت موسي)ع( يك زمان هم الزم است تا از تکيه زدن بر اين عصاي منطق پرهيز نمود.
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 دکتر عالمه اقبال الهوری:                                                                              

 از اندیشه است که ناداني و دانایي بوجود مي آید

اين انديشه مانند آهوي خوش خط و خالي است كه چراگاهش آسمان است كه از آن تغذيه مي شود و آبي كه        

و حقايق است. در ميان كاروان با عظمت هستي كه زمين و براي سيراب شدن مي نوشد از جويبار آسمان هاي معاني 

آسمان در مجموعه ي آن در حركت و شناوري است او از همه ممتاز و برجسته تر است و به تنهايي راه رشد و تعالي 

را طي مي كند.از تحوالت و تغييرات اين انديشه است كه جهان ناداني)ظلمت( و دانايي)نور( به وجود مي آيد و 

ي برپايي قيامت )صداي صور( و مرگ و بهشت و زنان زيبا و سيه چشم بهشتي شکل مي گيرد. از آثار و صدا

تشخيص انديشه است كه ابليس و آدم موجوديت و ماهيت خود را به نمايش گزاردند و هر كدام راهي جداي از من 

عمل خود را ظاهر مي سازد نگاه آدمي در در پيش گرفتند و راه ابليس و راه آدم را آشکار ساختند. وقتي انديشه در 

شگفتي فرو مي رود و صبر و شکيبايي را از كف مي دهد ، اين خودنماي ها و تجلي ها به ميزاني است كه حتي   مي 

 خواهد كه خدا را هم فريب دهد!! 
 در اندیشه هم کندی دیده مي شود وهم شتاب به حقایق 

مي چيست؟ نوري كه جان آدمي را روشن و درخشان مي سازد و سينه و اين نور هدايت درون و انديشه آد       

افکار بلند او را ماالمال از درخشش مي نمايد و بي شك حتي يك شعاع كوچك آن با ارزش تر و تأثير گذارتر از 

 آفتاب آسمان است. اين نور روشن الهي با خاک تن ما آدميان آميخته است ولي از ماديت آن جداست و همچنين

در تناوب شب و روز از تغيير و تحول زمان نيز مصون است )استقالل انديشه از مکان و زمان( كميت و اندازه ي اين 

نور انديشه از جنس تعداد نفس هاي انسان يکنواخت و پي در پي نيست و قوي تر از جوينده اي است كه خود را با 

افت دارد. بلي! كندي و تأخير هم در كارش وجود دارد شتاب به حقيقت مي رساند و آن را  به كمال و تمام دري

بطوريکه گاهي از حركت باز مي ايستد و در همان ابتدا در ساحل ميخکوب مي شود و ياراي در نورديدن درياي 

معاني را ندارد و گاهي هم همه ي درياي حقايق و مفاهيم در جام انديشه انسان جاي مي گيرد و آدمي را لبريز از 

يق مي گرداند.اين همان درياست وفکر و انديشه ما هم مانند عصاي موسي است كه براي ژرف نگري و درک حقا

 عمق سنجي ، آن دريا  را با ضربات خود دو نيم مي كند و با پس زدن موانع رشد به جلو مي تازد.

 (با کدامين اندیشه مي توان به حقيقت رسيد؟2

 : شيخ محمود شبستری                     

 غير از منطق از طریق صفای درون مي توان به حقيقت تفكر رسيد             

تو نيز چون حضرت موسي)ع( زماني هم وارد اين سرزمين امن و ايمان)وادي ايمن( شو تا بدون شك و ترديد      

ويي و به حقيقت صداي انّي انا اهلل )من خدا هستم( از آن درخت مقدس بشنوي و با خداي عالم بي واسطه سخن گ

محض نائل آيي. اين روش افراد محقق و جستجو گر وافعي حقيقت است كه اگر از تجربه وحدت وجود استفاده 

نمايند به كشف و شهود نائل مي آيند . در اين حالت انسان نخستين چيزي را كه خواهد ديد نوري است كه هستي را 
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ي كه خود را به معرفت و آگاهي منور نموده و از پليدي دور ساخته در بر گرفته است. بلي! همواره چنين است براي دل

 و پر صفا و نوراني گردانيده باشد چيزي غير از حق و جلوه هاي عظمت و شکوهمندي حق نخواهد ديد. 

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 اندیشه هم در برهان و هم در وحي الهي ریشه دارد

درون آدمي روشن و بر افروخته است؟ واقعاً چه نوري مي تواند باشد كه در عين اين چه نورهدايتي است كه در        

اينکه ناپيدا و در پرده ي غيب است ولي آثار و مظاهر آن فعال و آشکار است؟. به نظر من تابش فکر و انديشه ي 

راهيابي آدمي براي  آدمي با اينکه در درون ثابت مي باشد ولي داراي سير و تحرک است و من آن را نور هدايت و

حقايق و يا آتشي كه فتنه و آشوب از آن زبانه مي كشد مي بينم. گاهي آتش اين انديشه از برهان و داليل روشن و 

مستدل حاصل مي شود و گاهي هدايت اين انديشه از جان و نفس حياتبخش فرشته وحي جبريل امين منشأ مي گيرد 

 ن()افکار دانشمندان ، انديشه هاي پيامبرا

 (چرا گاهي خدا را اطاعت مي کنيم وگاهي هم دچار گناه مي شویم؟ 3

 : شيخ محمود شبستری                                    

 اگر حجاب و مانع شناخت و دید انسان کنار نرود حقایق شناخته نمي شود

ار مي كند كه در مجموع خيالي تو در شناخت حقايق مانند آن شخص خواب آلوده اي كه هر چه مي بيند اظه      

بيش نيست ! و لذا هر آنچه از خدا و عظمت وانعام و رحمت او مي بيني مثالي از وي است. و چون در پگاه محشر 

بيدار شوي و پرده هاي جهل و بي خبري كنار رود خواهي دانست آنچه را كه در زندگي دنيايي فکر مي كرده اي 

ي بيش نبوده است! و هر گاه حجاب و مانع شناخت از جلوي چشمان يك انسان انديشه اي ناصواب و وهم و پندار

كج بين و نادرست انديش كنار زده شود آن شخص با ديد بهتري آسمان و زمين را خواهد شناخت بطوري كه با 

تو آشکار  آگاهي و دانايي او با گذشته كامالً متفاوت خواهد بود. وقتي خورشيد حقايق ، نور درخشان خود را براي

سازد و چهره حقيقت را آنگونه كه هست درک نمايي بي شك نيازي به نور هاي ضعيفي چون ناهيد و ماه و خورشيد 

نخواهي داشت. و اگر يك شعاع از آن تابش بر سنگي سخت و خاره اصابت كند آن را به ذرات ريزي شبيه پشم 

 حيوانات تبديل و در فضا پراكنده خواهد ساخت.
 برای انجام امور از عقل پر نور و هدایت الهي کمك بگيرید              

اگر مردانگي و توانايي داري و راه ترقي و عزت را مي طلبي از خانه بيرون بيا! و به سير و سفر بپرداز، تا به          

اه نده و از آن به شناخت حقايق دسترسي يابي و چنانچه در اين راه دچار مشکالت و موانعي شدي ناراحتي به خود ر

سرعت عبور كن. براي طي مراحل زندگي و گذراندن روز و شب فقط كار تو تن آسايي و استراحت و آسوده طلبي 

نباشد و عمر و وقت خود را صرف خوشگذراني و لذت طلبي در ميان همراهان و مركب هاي تند رو و سواري سپري 

رسيدن و طلب حق شجاعانه و مردانه اقدام كني و از برخورد با ننمايي! تو بايد مانند حضرت ابراهيم خليل براي 

مشکالت و خطرات بيمي به خود راه ندهي و اگر قرار باشد كه روزگاري را بگذراني و عمر بامعنايي داشته باشي ، 

داري و بايد اينگونه باشد. اگر مي خواهي مانند ستاره نور از ماه و خورشيد بزرگ بگيري )كه چاره اي غيراز آن ن
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گرنه بايد بي فروغ باقي بماني( و يا احساس و تخيالت خود را اصالح نمايي بايستي از عقل پر نور و هدايت الهي بهره 

 مند شوي. 
 اگر کوه دویي و خوخواهي را کنار بزنيد با حقيقت آشنا خواهيد شد

و خودخواهي نباشد هيچ فاصله اي  حقيقت مانند كهرباست و ذات تو مانند يك برگ كاه است. اگر كوه دويي       

بين تو و حقيقت نخواهد بود)پس اگر موانع شخصيتي را كنار بزني اين كهرباي حقيقت در هر جايي كه باشي تو را 

جذب خود خواهد نمود( اگر نور تجلي خدايي بر كوه هستي و نطام آفرينش بتابد همه ي اجزاي هستي را از هم جدا 

ي از پستي همانند خاكي كه در سر راه ما واقع شده است برابري خواهد كرد. اين هستي با خواهد ساخت و در مرحله ا

اين عظمت و بزرگي و شکوه ي خود در برابر اين جذبه ي پادشاهي و كهربايي به دريوزگي و گدايي مي افتد و حتي 

  مي تواند در يك چشم بهم زدن كوهي را به كاهي تبديل كند!!

 ي اشياء را به همان شكلي که هستند خواهيد دیدوقتي به قرب حق برس

محاسبات ضعيف و تصورات غلط را كنار بگذار و به دنبال رسول خدا محمد مصطفي)ص( باش تا بتواني در چون       

شب قدري در يك سير و عروج به آسمان ها همراه او باشي و در اين گشت و گذار معنوي آيات بزرگ و بسيار مهم 

مه ي وجودت مشاهده نمايي. پس از آنکه با خاتم االنبياء )ص( همراه شوي و با او سير نمايي، بايد از خانه الهي را با ه

همسر رسول خدا)ص( كه خانه ي طبيعت و حصار ماديت آدمي است مانند پيامبر بيرون آيي ، تا بتواني در  ي امّ هاني

به من نگاه كنيد تا به آن حقايقي كه در اين سفر در يافته  اين عروج به حقايقي دست يابي و آنگاه رو به مردم بگويي:

ام آگاه گرديد! از هستي خود و دو جهان بگذر و به چيزي باالتر از آن كه قرب به حق است بينديش و خود را به 

ق كه نزديك ترين فاصله به مقام معنوي به خداي متعال برساني كه براي ما در نظر گرفته است . وقتي به اين قرب ح

عالي ترين مقام و مرتبت عرفاني و معنوي انسان است رسيدي،  خداوند به هر چه كه خواهي تمام آن اشياء را به همان 

 شکل واقعي خود به تو نشان خواهد داد بطوريکه ديگر باالتر از آن دانايي و شناختي وجود نخواهد داشت.

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 طا واندیشه با دو چشم باز ما را به درستي و حقيقت مي برداندیشه یك بعدی ما را به خ

و هر گاه اين تفکر و انديشيدن در خلوت و سکوت به ارزيابي خود بپردازد به عظمت جلوه گريها و قدرت نفوذ       

را  پذيري هاي خود پي خواهد برد.خاصيت انديشه به اين شکل است كه اگر يك بُعد مطالب را دريافت نمايد انسان

به گناه و خطا مي اندازد و هر گاه بطور كامل و با رعايت لوازم آن به كار گرفته شود و با دوچشم باز به پديده ها 

نگريسته شود راه درست را به آدمي مي نماياند. اين انديشه كه در ظاهر جوي باريك و كم اهميت تلقي مي شود  

بيافريند و مانند گوهري ارزشمند و پربها در جايگاه اصلي خود  مي تواند دريايي از معارف بشري و حقايق عالي را

در اعماق درياها غوطه ور شود و به كندوكاو حقايق بپردازد. در همان موقع كه به عمق درياي معاني فرو رفته است 

در اين قادر است خود را به سطح آب آورد و از آن سير معاني كه داشته است باز گيرد و مسير ديگري برگزيند. 

انديشه آدمي انقالبات و طوفان هايي برپا مي شود كه تالطم و خروشي ندارد و شناخت ماهيت آن به گونه اي است 

 كه نمي توان مانند رنگ و صدا از طريق شنيدن و ديدن بوجود آورد.
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 (حقيقت و ماهيت وجودی انسان چيست؟4

 : شيخ محمود شبستری                

 ي موجودی کوچك بحساب نمي آیدانسان در نظام هست

سؤال ديگري از من نمودي و خواستي بداني كه ]من[ كه اشاره به انسان است ، چيست؟ خالصه مرا آگاه كن و با        

مطالب ارزنده و حقيقي به من بگو كه من كيستم و چه ماهيتي دارم؟ هر گاه بخواهند از هستي آدمي بطور مطلق اشاره 

ارتي را كه بيان مي كنند با لفظ ]من[ شروع مي نمايند )من: هستي مطلق انسان( آن حقيقت كه از و منظور نمايند عب

شکل سابق خود پارا فراتر گذاشته و به دايره وجود و هستي وارد شده است و معين و مشخص گرديده است تو آن را 

شده ايم و در چراغدان وجود اليه  ]من[ مي گويي! من و تو كه هستي عاريتي داريم بر اصل وجود عارض و متعلق

مشبك و بيروني آن مي باشيم. همه ي اشباح )سايه ها( و ارواح )روح ها( را از يك نور بحساب آور كه اين نور ها 

گاهي بطور غير مستقيم از آئينه منعکس مي شوند.و گاهي هم از خود مصباح)چراغ( تجلي  مي كنند. ولي تو خيال 

بارتي كه در آن ]من[ باشد بر زبان جاري ساختم اشاره به روح آدم دارم؟! وقتي در بررسي مي كني كه هر وقت از ع

هايي كه در باره خود بعمل مي آوري و چراغ خرد و تعقل را در پيشاپيش خود بر افروزي و پيشواي خود سازي، 

 ست. هيچگاه خود را موجود كوچك و جزوي كه در اين نظام خلقت بحساب نمي آيد نخواهي دان
 انسان برای شناخت کامل خود باید نگاهي از باال به هستي داشته باشد 

اي خواجه)آقا،محترم( ! سعي و تالش تو اين باشد كه خودت را بدرستي بشناسي، و بيهوده تصور نکني كه هر      

ند آدم چاق كسي كه بزرگ است به خودشناسي نائل آمده است! چون كسي كه مانند طبل بزرگ و باد كرده مي ما

نمي دانند! ]من[ يعني موجوديت و هسته ي مركزي و هويت تو برتر و باالتر از روح و تن آدمي است. در حاليکه هر 

دو اين ها )روح و تن( از اجزاي آن ]من[ هستند. وقتي لفظ ]من[ را بيان مي كنيم اينگونه نيست كه صرفاً منظور و 

م اين اشاره را متوجه ي روح و جان آدمي بحساب آوريم. حال براي آنکه مقصود از آن انسان باشد و آنگاه بخواهي

حقيقت وجودي تو آشکار گردد حتي اگر يکبار هم شده است اين جهان را كنار بگذار و با يك نگاه عميق كه ازسر 

ين خط انحرافي كنجکاوي است و باال تر از هستي)و كون ومکان( مي باشد جهان و خود را مورد مطالعه قرار بده. از ا

و نگاه ساده و معمولي كه هياهويي بيش نيست جدا مي شوي! و خواب و خيال را كنار مي گذاري و بجاي آن با اين 

نگاه و بينش بلند در وقت ديدن حقيقت چشمان قوي و تيزي خواهي يافت. اگر به اين مرحله عالي از بينش و آگاهي 

كني، خواهي ديد كه نه راهي است و نه رهرويي است كه اين راه را طي برسي كه از ماوراء جهان به اين جهان نظر 

كند، چون همه ي اين نمود هاي ظاهري كه هاي و هويي بيش نيست كنار مي روند و همه ي حقايق بطور يکپارچه به 

 خداي خواهد پيوست) در مجموعه يك حقيقت بيش نيست و آن خدا است( .
 كان بين بودن و نبودن قرار دارد!!انسان با نگاه دقيق در دایره ام

هستي كه بودن است مانند بهشت است و امکان كه ما بين وجود و عدم قرار گرفته است مانند دوزخ است و من هستي كه بودن است مانند بهشت است و امکان كه ما بين وجود و عدم قرار گرفته است مانند دوزخ است و من             

وتو در بين اين هستي و امکان، در حال برزخ و انتظار بسر مي بريم . پس اگر اين پرده ي ابهام از جلوي چشمان تو به وتو در بين اين هستي و امکان، در حال برزخ و انتظار بسر مي بريم . پس اگر اين پرده ي ابهام از جلوي چشمان تو به 

م آن چيزي كه در گذشته در اين جهان حس كرده و براي تو حقيقت جلوه كرده بود حتي احکام م آن چيزي كه در گذشته در اين جهان حس كرده و براي تو حقيقت جلوه كرده بود حتي احکام كناري رود تماكناري رود تما
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مذهبي و كيش و آئيني كه بدان پايبند بودي در ميان نخواهد بود. همه ي احکام و مقررات شريعت از من وتو)يا از مذهبي و كيش و آئيني كه بدان پايبند بودي در ميان نخواهد بود. همه ي احکام و مقررات شريعت از من وتو)يا از 

آن هم بستگي به روح و روان و آن هم بستگي به روح و روان و   شخصيت هايي مانند پيامبران كه مانند من و تو هستند( بيان شده است كه اجرايشخصيت هايي مانند پيامبران كه مانند من و تو هستند( بيان شده است كه اجراي

جسم و توانايي آدمي دارد. پس اگر من وتويي در ميان نباشيم كعبه)قبله مسلمين( ، كينِشت )معبد يهوديان( و صومعه جسم و توانايي آدمي دارد. پس اگر من وتويي در ميان نباشيم كعبه)قبله مسلمين( ، كينِشت )معبد يهوديان( و صومعه 

اي در ميان نخواهد بود. همين تعيّن و در جامه هستي درآمدن و به چشم حس شدن، آغاز وهم و خيالي است كه در اي در ميان نخواهد بود. همين تعيّن و در جامه هستي درآمدن و به چشم حس شدن، آغاز وهم و خيالي است كه در 

مي شود و چون اين عينيت و بينش صاف و پاک گشت و از انحراف و كج بيني فارغ شد مي شود و چون اين عينيت و بينش صاف و پاک گشت و از انحراف و كج بيني فارغ شد چشم و ذهن انسان وارد چشم و ذهن انسان وارد 

  ديد و چشم آدمي باز تر شده و براي كشف حقيقت تشنه ترمي گردد.ديد و چشم آدمي باز تر شده و براي كشف حقيقت تشنه ترمي گردد.

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 انسان از طریق نعمت حيات الهي نمود خارجي پيدا کرد 

ن به دستورات آن باعث حفظ اركان خلقت مي گردد و حركت كردن و رعايت نمود در سايه و پناه خودي      

نخستين آثار آن تابش نور حيات است كه آدمي و اجتماع آن را زنده و برخوردار از نعمت هاي الهي گردانده است. 

اين عنصر حيات كه قبل از پيدايش انسان در خواب خوشي بود چون به انسان رسيد بيدار شد و آدمي را نسبت به 

ه ها آشناتر ساخت و چون آگاهي او از نوع دروني است لذا از نظر كميت بسيار است ، بطوريکه در عدد جهان پديد

و شماره در نمي آيد. نه آن حيات كه عامل تحرک آدمي است بدون آدمي قدرت ظاهر گشتن داشت و نه بدون 

عي درياي با عظمت حيات به حدي حيات، آدمي مي تواند نمودي از خود در عالم داشته باشد. وسعت و پهناوري واق

است كه ساحل و محيط آن ناپيداست و چون به درون هر قطره و ذره اي از پديده هاي عالم با فکر و انديشه دقت 

نمائيم گستردگي حيات را به وضوح مشاهده خواهيم نمود.شاكله و ماهيت حيات وجودي طوري است كه ثبات و 

ود را در كالبد پديده ها نشان مي دهد و تا موجود زنده اي نباشد تأللؤي آرامش در آن متصور نيست و همواره خ

 حيات در آن به چشم نمي آيد.
 آثار حيات در رشد ظاهری و باطني انسان خود را آشكار مي سازد 

شبيه آتشي است كه زبانه ي آن در حال برافروختن و شعله ور  جوهر حيات و مفهوم زندگي در وجود خودي       

است و يا مانند ستاره اي است كه در ظاهر ثابت و بي تحرک به نظر مي رسد ولي دائماً در حال سفر و  شدن

خارج نمي شود و پيوسته تمام توجه و تأثير آن به  پويندگي است. نفس هاي تازه و پاينده ي حيات از قالب خودي

لم اين حيات تنها پديده اي است كه در سوي ديگران است تا آنان را نيز متحول نمايد و در ميان موجودات عا

خلوتي به آرامش فرو رفته و كسي از وجود پربركت و با اهميت آن با خبر نمي شود. براي تشخيص عنصر حيات به 

خودتان نگاه كنيد كه چگونه ريشه هاي عميق آن در تار و پود هستي شما نفوذ نموده است بطوريکه در همه جاي 

كنيد و چون به تن خاكي آدمي همان خاكي كه زودگذر و متحول است برخورد مي  وجودتان آن را احساس مي

 كند از بزرگي خود نسبت به آن به خود مي بالد و افتخار مي كند. 
 جهان از جنگ و ستيز حيات به نظم و سامان رسيده است

رنده مي باشد در جريان است در وجود تو غوغايي بزرگ و عظيم كه همه از آثار خودي و حيات واقعي و پيش ب      

كه وجود آن هياهوهاي دروني، بر ديگران پوشيده مانده است و همين انگيزه ها و تحرک هاي دروني است كه 
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پيوسته در پيدا نمودن نقشي جديد و شخصيتي عالي تر ترا ياري مي دهد و بر تالش تو مي افزايد. مکانيزم حيات 

ر هر لحظه طالب عشق به حقايق مي گردد و نسبت به آنچه كه قبالً گرد طوري است كه با سوز و اندوه دروني د

آورده و در باطن و ضمير خود ذخيره نموده است در جنگ و ستيز قرار دهد تا به اليه ي بهتري از شخصيت و 

 انديشه درست تري دسترسي يابد. از جنگ و ستيزه گري اين حيات است كه جهان يك نظم و ساماني يافته است و

همه چيز در مجراي قانون و كار و تالش به انجام مي رسد .از بس كه اين آمد و شد انجام مي گيرد انگار كه از 

 پاهاي استوار اين نيروي پر قدرت خودي، زمين دژخيم چون آئينه صاف و صيقلي شده است.
  تن خاکي مانع بزرگ رشد و تعالي خودی است

اين حيات كلي است كه خودي ظاهر و آشکار مي گردد و از طرفي از اين درياي از شعاع ها و پرتو افشاني هاي       

وسيع خودي است كه همه ي امتيازات و نوآوري هايي كه مانند گوهر باارزشند خارج مي شوند. بزرگ ترين مانع 

آورد رشد و تقويت خودي اين پيکر مادي و خاكي است شبيه خورشيد كه چون طلوع كند و از مشرق زمين سربر

از درون صورت مي گيرد و سينه ها و  در جلوي خود كوهي و يا ابري را مشاهده نمايد.طلوع خورشيد خودي

تا خود را ظاهر سازد . پس اگر وجود ظاهري ما كه از همين مواد و  انديشه هاي ما مکاني است براي اين خودي

 است. از تأثير جوهر وجودي خودي عناصر زمين تشکيل يافته است نور فروغي و رشد و كمالي دارد همه

 ( سفر به درون خود نمودن به چه معني است؟5

 : شيخ محمود شبستری          

 انسان با نفي خودخواهي ها و کنترل نفس مي تواند گام های مهمي برای خودشناسي خود بر دارد

ه ندارد ولي مي بينيم كه در همين دو قدم كسي كه قصد سير وسلوک الي اهلل را دارد دو قدم بيشتر به مقصود فاصل     

مواضع و موانع خطرناكي كه در حد نابودي است براي هر رهرو پيش خواهد آمد. يکي از ميدان هاي هالكت و 

و خودخواهي ها و ادعاهاي پوچ وبي اساس است كه بايد از آن پرهيز شود، و ديگري در نورديدن  نابودي هاي وهوي

هستي است )كنترل نفس براي پايه ريزي خودسازي و جهان شناسي كه اساس موفقيت  و طي نمودن صحراي بزرگ

در راه وصال است( اگر اين راه به درستي و از روي خودشناسي و جهان شناسي صحيح طي شود بي شك در اين 

ناگوني كه صحنه و جايگاه كمال طلبي جمع و كثرت به وحدت منتهي مي شود ، مانند اعداد كه در عين رقم هاي گو

 به خود مي گيرند ولي يك عدد بيش نيستند. 
 انسان در درون خود یك واحد بيشتر نيست

تو اي انسان! تنها موجودي هستي كه در عين اينکه ازاجزاي گوناگوني ساخته شده اي ولي از نظر باطن و احساس       

د گانگي در وجود برخورداري.كسي به شخصيت يك واحد بيشتر نيستي و برعکس درعين يکي بودن از كثرت و چن

اين مفاهيم بلند و معارف عالي دسترسي خواهد يافت كه از دايره ي كوچك و محدود جزويت به سوي كلي)نگاه از 

 باال به عالم( گذري كرده و يك سفرپر معني داشته باشد
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 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 ه کار بزرگي زدبدون واسطه مي توان به اعماق درون سفر کرد و دست ب

ولي در برابر اين سؤال كه : من چه كسي هستم ، در باره ي من آگاهي و شناختي به من بدهيد و يا اينکه مي       

گويند در خود سفر كن! به چه معني است؟ من در جواب اين سؤال توضيح دادم كه چه ارتباطي محکم بين جان و 

ه با دقت و بررسي عميق است به داخل خود داشته باشيد تا اين تن آدمي وجود دارد ، حال با يك سفركه همرا

تعبيرمي شود خوب بشناسيد سفر در اعماق درون كه به كمك انديشه تحقق مي يابد   شخصيت خود را كه به من

ساده و بدون دشواري است و اين ارتباط شناختي بدون واسطه،  شبيه تولد فرزندي است كه پدر و مادر نداشته باشد 

يا ايستادن در لبه ي بام خانه و گرفتن ستاره هاي پروين از آسمان است بدون اينکه فاصله ي زياد مزاحم اين كار  و

باشد. اين سفر دروني با كيفيت عجيبي است كه انگار آدمي در يك لحظه كوتاه كه زمان يك اضطراب است تا ابد 

ازي به روشنايي و اشعه ي آفتاب ندارد. در اين حالت پيش مي رود و يا تماشا نمودن حقايق و اسراري است كه ني

دروني و عالي ، ترسي براي از دست دادن چيزي و يا اميدي براي بدست آوردن آن چيز وجود ندارد. بلکه آدمي 

مي تواند دست به كاري بزرگ بزند، كار بزرگي كه حضرت موسي عليه السالم با عصاي خود رودخانه ي نيل را دو 

راهي براي فرار از دست فرعونيان جبار در جلوي پاهاي قوم ستمديده بني اسرائيل گشود. اين حركت نيم كرد و 

دروني موانعي را كه در سر راه است كنار مي زند . در اين شرايط مي توان از خطرات درياي پرتالطم حوادث رهيد 

گشت سبابه ي ماه آسمان را دو نيم و با معجزه به ساحل نجات رسيدن را پشت سر گذاشت و حتي با اشاره ي ان

 نمود. 
 آگاهي دروني خودی دارای مرزهای نامحدودی هستند

جهان درون انسان حصاربندي نشده است بلکه مرزهاي آن نامحدود است بطوريکه مي توان از سرزمين هاي      

يي كه در درون سينه ي فراخ و گسترده آن به هر اندازه اي كه بخواهيم به جستجو بپردازيم همان سرزمين ها

را از طريق گفتن تشريح  كوچك آدمي مأوي گزيده اند. در هر صورت نمي توان راز اين خود آگاهي هاي دروني

نمود و چون اصل بر ديدن است و ديدن به معني آن است كه آن چيز را درداخل ظرف شيشه اي قرار دهيم ، در 

كه آن جسم را احاطه نموده باشد در اين حالت آن جسم كدر و حاليکه گفتن و توضيح بياني در حکم سفالي است 

 دست نايافتني خواهد بود.

 (مسافر کيست؟6

 : شيخ محمود شبستری

 مسافر کسي است که بدون آلودگي مسير تا وصال به حق به راه خود ادامه دهد

و موفق به طي نمودن آن مي  سؤال ديگري را مطرح ساختي و آن سؤال اين بود كه چه كسي مسافر راه است      

شود؟ در جواب مي گويم: كسي مسافر است كه از اصل و ريشه و مبدأ پيدايش خود )خالق،عوامل و مراحل پيدايش 

و شکل گيري خود( مطلع باشد.مسافر كسي است كه در اين راه سير و سلوک پر مخاطره به گرد و خاک هاي راه 

موفقيت آن را به پايان برساند و خود را صاف و پاک سازد و از انحراف و خطا آلوده و تيره نگردد و هر چه زودتر با 
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بدور دارد به همان صافي و پاكي شعله از دود آتش. پيمودن اين مراحل يك حركت ماهيتي و كيفي است كه از 

 وي واجببه س طريق كشف و شهود و راه عرفان و توجه و رياضت)سير كشفي( حاصل مي گردد كه بايستي از امکان

صورت گيرد تا همه ي آلودگي ها و كمبود ها از اين مسافر زدوده شود. بر خالف حركت و سير تکويني اول)در 

رحم مادر( كه به او شکل طبيعي داد و به انسان كاملي در هندسه وجودي در آورد ولي براي باردوم اين حركت 

 نسان كاملي تبديل مي سازد.  طوري است كه او را در محتوي و معنويت و كمال پذيري به ا

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 نگاه عميق و خودآگاهانه نوعي سفر برای تحول در درون است

اگر با نگاه عميق بر استعداد هاي دروني و باطني خود بنگري و خود را مورد بررسي قرار دهي در درون سينه و         

ا مشاهده خواهي نمود. اين نگاه عميق و خودآگانه نوعي سفر افکار خود به جايگاه واقعي و شخصيت اصيلي ر

معنوي پرباري است كه در عين اينکه در شهر و ديار خود مانده اي به اين حركت دست زده اي. و آن سفري كه مي 

گويند در خود وبه وسيله ي خود صورت گرفته است همين سفر است. اين مسافرت به درون كه براي شناخت و 

داد غني دروني انسان صورت مي گيرد براي كسي قابل درک نخواهد بود چون اين حركت دروني به درک استع

چشمان ظاهربين در نمي آيند وحتي ماه وستارگان كه ناظر بر همه موجودات عالم هستند از رويت آن عاجزند.               

گاه در صدد رسيدن به پايان راه نباشيد پس اين مسير دروني بسيار طوالني و پايان ناپذير است بهمين لحاظ هيچ

چنانچه بخواهيد به پايان اين راه باعظمت برسيد جان خود را از دست مي دهيد. خيال نکنيد كه وقتي ديگران را متهم 

به عدم درک حقايق درون آدمي مي كنيم ، خود بهره كاملي از آن داريم. البته چنين نيست! و ما هنوز براي پيمودن 

ه بي تجربه و خاميم. و چون قصد رفتن به راهي را داشته باشيم كه پايان آن كامل و تمام است در نيمه هاي آن اين را

معطل خواهيم شد. اصوالً وقتي به پايان راه درون نرسيده ايم به نوعي زندگي مشغوليم و نرسيدن به اين معني است 

سفروتحرک باشيم و به سوي يك هدف عالي ومعنوي و كه هنوز به زندگي معمولي خود ادامه مي دهيم و چون در 

 بالنده حركت كنيم به حيات جاودانه دست يافته ايم.
 انسان سر آمد همه تحوالت است

همه ي اقطار هستي از ماهي درياها تا ماه آسمان محل نشو و نما و جوالنگاه آدمي است و حتي مکان وزمان و       

قرار دارد و به عبارتي ديگر  انسان سر آمد همه ي تحوالتي است كه در زير اين  همه ي تحوالت عالم در زير پاي او

سپهر گردون اتفاق مي افتد. اصوالً ما انسان ها به خود روي مي آوريم و متمايل به خود هستيم و بي تابانه در صدد 

 ي پديدار گشته است.نمايش خود بر مي آئيم ، بهر حال ما موجي از عالم وجوديم ، موجي كه از اعماق هست

 ( رهرو چه کسي است؟7

 : شيخ محمود شبستری   

 اگر انسان در زندگي دنيایي به خودسازی نپردازد از حيوانات هم پست تر خواهد شد!! 

تنزل و دور شدن از ارزش هاي انساني او را به پائين ترين مرحله ي سقوط رساند بطوريکه در مجموع به        

در نقطه ي مقابل وحدت )كه رسيدن به ارزش هاي متعالي است ( قرار گرفت.اين كژي و  موجودي تبديل شد كه
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انحراف از حق و ارزش هاي متعالي بشري باعث گرديد تا كارهاي زيادي كه تا بي نهايت و بسيار زياد است از او سر 

اد و به كثرت انحراف و ماديت بزند درحاليکه ازآن سادگي و بي پيرايگي كه در آن آفرينش اول داشت بکلي جدا افت

فرو غلطيد. اگر در اين قيد و بند و حصار گمراهي و باطل همچنان باقي بماند و تالشي براي بيرون رفتن از اين دام 

خطرناک از خود بروز ندهد در مرحله اي كمتر از حيوانات قرار خواهد گرفت كه اين مرحله پست و دنائت در شأن 

 انساني چون او نيست!
 سان تنها از نور هدایت الهي قادر است به باالترین مرحله معنوی برسدان

مگر اينکه براي نجات او از اين ورطه خطرناک دنيايي و نفساني، نوري و هدايتي از عالم جان و معنويت فرا رسد       

ل گردد.پس از اين و از فيض و بركت آن جذبه و عنايت ربوبي ايمان و راهيابي به كمال مطلق در درون آدمي حاص

مرحله آن نور خدايي او را باال برد و با حق همطراز و همسخن گرداند و در اين حالت است كه از آن راه خالفي كه 

آمده است مي تواند برگردد و به توبه و رستگاري موفق شود. اين آدمي براي رسيدن به ايمان و باوري كه ريشه در 

، دو راه بيشتر ندارد يا در ميدان جذبه و كشش به حق قرار گيرد و از راه رياضت يقين و اطمينان محکمي داشته باشد 

و تمرين و توجه به او برسد )راه عرفان( و يا از برهان و داليل يقيني و استدالل روشن به قرب حق نائل آيد. در اين 

هي در او حاصل مي شود و شرايط پس از اين توجه و تمركز اراده يك رجعت و بازگشتي از مرحله ي پست و تبا

 حركت به سوي باالترين مقام معنوي و الهي كه نيکان و نيکوكاران به آن رسيده اند دست خواهد يافت.
 توبه انسان را از زشتي ها پاک و توکل او را به قدرت معنوی مي رساند

كار بپيوندد به زيور توبه آراسته مي در آن لحظه و مرحله كه از تبهکاري خارج و به جمع ابرار و انسان هاي نيکو       

شود و در رديف فرزندان آدم عليه السالم از برگزيدگان و مردان شايسته قرار خواهد گرفت.اگر به مقام توبه نائل آيد 

از انجام كارهاي زشت كه مورد نفرت است پاک خواهد شد و مانند ادريس پيامبر به مقامي خواهد رسيد كه تا 

عروج خواهد نمود. و چون از صفات زشت و بد نفساني كه بزرگ ترين موانع رشد و تعالي است  افالک و آسمان ها

نجات يابد مانند نوح پيامبر از طوفان بال وحوادث روزگار به ثبات و آرامش خواهد رسيد. پس از رسيدن به ايمان و 

عتمادي كه مانند حضرت ابراهيم در ثبات رواني اين قدرت كم و ناچيز كه قبالً در او ديده مي شد با توكل و ا

شکستن بت هاي شرک خواهد نمود به قدرت معنوي عظيمي خواهد رسيد كه يکي از محصوالت آن پاک و مصفا 

 نمودن نفس است.
 موفقيت موقعي حتمي است که اراده و اختيار آدمي با رضای حق یكي شود

يکي مي شود و حاصل آن اين خواهد بود كه موسي بتواند با توبه و توكل ، اراده و اختيار آدمي با رضاي حق       

تا باب اعظم پيش رود و فرعونيان را به راه حق فرا خواند.از اين دانش هاي محدود و جزئي بشري كه نقص و 

اشکال در آن موج مي زند رهايي مي يابد و مانند عيسي پيامبر ، آسماني مي شود. در اينجاست كه ديگر اين هستي 

دروغين كه ساخته و پرداخته ي ذهن و نفس آدمي است به يکباره به تاراج فنا مي رود و براي رسيدن  و شخصيت

به كمال و شايستگي هاي عالي در پي محمد مصطفي پيامبر خدا )ص( به معراج مي رود. اين همان نقطه ي اوج سير 

يکي مي شوند و آن مقام شايستگي و عرفاني و معنوي آدمي است ، همان نقطه اي كه مبدأ آفرينش و اهداف آن 
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عروج ، مقامي است كه حتي فرشتگان و فرستادگان خدا هم در آن نمي گنجند)مگر انسان هاي خاص مانند پيامبر 

 اسالم(
 سير و سلوک عرفاني به پایان نمي رسد بلكه به شكل های دیگری به تكامل خود ادامه مي دهد

ا بررسي كنيم كه با آن درخت فرق دارد و اين رشد و تعالي بر روي دايره حال بايدسير و سلوک رهروي آگاه ر     

اي به شکل كامل صورت مي گيرد بطوري كه چون به انتهاي مسير برسد به اول كاري كه آغاز نموده بود رسيده 

وقف نشود است. دوباره مانند حركت پرگار مي تواند آغاز ديگري براي تکامل معنوي خود داشته باشد و هيچگاه مت

و بدان كاري كه در ابتدا مشغول بود دوباره بدان بپردازد. اين دوباره آغاز نمودن به معني تناسخ نيست به اين معني 

كه روح آن عارف در جسمي ديگر شروع به فعاليت نمايد بلکه جلوه ها و ظهوراتي است كه از تجلي و عنايت 

پرسيدند كه باالخره نهايت و پايان اين راه در كجاست؟ او  داديخداوندي در رهرو ظاهر مي گردد. از شيخ جنيد بغ

 در جواب گفت: يعني به اول راه باز گرديم )و دوباره براي تکميل راه مرحله ي قبلي ، راه ديگري را شروع نمائيم.(

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 برای درک حقایق بسوی یقين حرکت کنيد

، خود و افکار خود را زير نظر داشته باشيد و سعي كنيد تا پرده ي پندار را از جلوي  براي هميشه و از روي دقت       

چشمان خود كنار بگذاريد و از حدس و گمان و افکار واهي وبي اساس كه زمينه ساز هر انحطاط و قهقرايي است به 

تي وجود دارد زوال و سوي يقين و اطمينان حركت كنيد. شور و شوق و تأثير بسزايي كه در عمق محبت و دوس

فنايي در آن راه ندارد و چون انسان به يقين و ديد صحيح و نافذي نسبت به درک حقايق و اسرار عالم برسد همواره 

 از آن بهره مند شده و كماكان به راه خود ادامه مي دهد و اين راهي است كه پاياني ندارد. 
 دوجود خود را با نور درخشان حضرت دوست روشن گرداني

كمال و باالترين مرحله ي عالي بشري آگاهي و شناخت عميقي است كه نسبت به ذات و حقايق اشياء پيدا مي      

شود. و راه رسيدن به اين هدف بلند رهايي و خالصي از جاذبه هاي كاذب دنيايي است كه از جهات گوناگون ما را 

آن به شناخت عميقي خواهيد رسيد بطوريکه او ترا به سوي خود مي كشد. در اين شرايط با ذات حق و تجلي هاي 

مي بيند و ناظر عظمت كار تو است و تو او را مي نگري و شاكر نعمت هايي خواهي بود كه به تو عنايت نموده است. 

وجود خود را با نور وصال حق و پرتو درخشان ديدار حضرت دوست منور گردان و اگر بخواهي كه به اين حقيقت 

ن را ناديده بگيري ، بي شك روزي عمر تو هم به پايان خواهد رسيد در حاليکه بهره اي از نور هدايت پشت كني و آ

الهي نبرده اي. بايد در پيشگاه الهي تمام سعي ما اين باشد كه در صدد كسب كماالت و كرامات انساني باشد و با 

مت حق دور نگردانيم كه از شخصيت استواري يك زندگي خوب را برنامه ريزي كنيم و خود را از درياي رح

واقعي تهي شده و ناپيدا مي گرديم. به وجود خود كه در برابر عظمت هستي ذره كوچکي بيش نيست بي تابي و 

شوق پرواز ببخش تا در حريم آفتاب محبت و رحمت حق به نور هدايت و روشني نائل آيي.براي رسيدن به حضرت 

چنان هستي خود را در آتش عشق او مشتاقانه بسوزان كه او را متوجه ي خود دوست و باريافتن به مقام قدس الهي 

 ساخته و در ميدان مغناطيس رحمت و محبت حق قرار گيري.
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 ( به چه کسي مرد تمام وکامل مي گویند؟8

 : شيخ محمود شبستری         

 مرد تمام از نادیده گرفتن نفس و خواسته های خود به جاودانگي مي رسد

كسي مي تواند مرد تمام و كامل باشد و تمام مراحل را طي كرده باشد كه در عين بودن در اوج بي نيازي و         

آقايي و قدرت خود را در رديف پائين دستان و مردم افتاده قلمداد نمايد و با آنان حشر و نشر داشته باشد. در اين حال 

و سلوک و كسب كمال را تا به پايان بپيمايد حق بر سر او تاج  چون او بخواهد كه به انتهاي راه برسد و مسافت سير

عزت و سربلندي قرار مي دهد و او را عزيز و گرامي مي دارد.آن مرد تمام پس از فنا در خدا و هيچ و ناديده گرفتن 

به  نفس و خواسته هاي خود به بقا و جاودانگي مي رسد و به ابديت عزت و سعادت دست مي يابد و پس از آنکه

انتهاي اين راه رسيد و راه ديگري كه درجه ي بيشتري به او تعلق خواهد گرفت و مرحله ي عالي تري است در پيش 

 خواهد گرفت)در راه كمال توقف نداريم بايد منزل به منزل پيش رفت(.
 شریعت  ،حقيقت و  فضائل اخالقي از سرمایه های دروني مردان کامل است 

دي و سنت و سيره وي را چون لباس زير)شعار( كه به جان و دل او چسبيده است در عمل و شريعت و آئين محم      

رفتار گرامي مي دارد و طريقت كه راه و مسير وصول به حق است در نزد او مانند لباسي است كه به تن نموده )دثار( و 

ز لوازم شايستگي و استعداد با آن معلوم و مشخص گرديده است. حقيقت براي اين رهروي مخلص مقام ذاتي و ا

دروني وي است و تنها عامل جامع وكامل است كه ميان كفر و ايمان فاصله مي اندازد. چنين كساني داراي اخالق و 

روش پسنديده و فضائل انساني هستند وآن جلوه ها در رفتارآنان نمودار است و به علم و آگاهي ، زهد و عدم 

معروف و عامل مي باشند. اين مردان بزرگ خدا گر چه در ميان مردم حضور دارند دنياطلبي و تقوي و خويشتن داري 

وزندگي مي كنند ولي از درک شايستگي و عظمت روحي آنان ، عامه ي مردم محرومند ،چون خداوند اولياء و 

 دوستان خود را در زير گنبد ستر و عفاف ملکوتي مستور و پنهان داشته است.

 ری:دکتر عالمه اقبال الهو

 مرد کامل درحفظ شریعت واداره کشور دارای تجربه و لياقت است 

كسي كه با آمادگي دروني و نور هدايت حق با تقويت خودي عالم را با همه ي حقايق و اسرار خود با چشم دل       

م راه سير و ببيند او رهبر و پيشواي خردمندي و همه رهروان حق است . و در اين ميان من وتو چون به هدف نرسيدي

سلوک را رها نموده و ناتمام باقي مانده ايم ولي او با اين آگاهي عظيم به وصال حق نائل مي آيد و مرد تمام مي 

گردد. حال اگر نتوانستي كه نور رحمت حق را بيابي و عظمت وجود او را در اين نظام گسترده ي آفرينش نظاره 

پس چنانچه او را فهميدي و دريافتي هيچگاه از او و از رحمت و كني با همت بلند در طلب و جستجوي او باش . 

توجه ي او غافل نباش و همواره خود را مالزم او در آور.بدون توجه به حق و عشق به او در خرگه ي فقيه)دانشمند و 

ار نگير و آگاه به علوم دين( و شيخ)بزرگ قبيله و صاحب خردمندي و تجربه( و مال)آكاه و دانا به علوم زمان( قر

دست توافق و ارادت به آنان نده و مانند يك ماهي كه بدون اينکه خطرات صيادان را در نظر بگيرد به راه خود كه 

 سرانجامي ندارد ، ادامه نده.
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كسي كه مرد كامل است در كار اداره كشور و حفظ آئين شريعت صاحب تجربه و كنترل و هدايت است امر را       

مي رساند واز جانبي در حاليکه ما از ديدن حق كوريم او داراي نگاهي عميق و ديدي قوي به كل  به راحتي به مقصد

مسائل است. او در ضرب المثل مانند آفتاب يك صبح دل انگيز است كه به نرمي و آرامي از پشت كوه سر بر مي 

 آورد و از هر شعاع تابش او ، نگاه محبت و گرمي مي پاشد.

 وحدت وجود پي برده است؟ (چه کسي به اسرار9

 : شيخ محمود شبستری                         

 در دل عارف ، هستي حقيقي محبوب الهي است

كسي مي تواند كه به اسرار و پنهاني هاي ديدگاه وحدت وجود نسبت به عالم و خالق پي ببرد كه در سير و       

يابنده باز نايستد و راه را بطور كامل دريابد.دل عارف و  سلوک و طي منازل و مواقف متوقف نشود و از حركت رشد

نائل آمده است و وجود مطلق را از طريق كشف و  بينش عميق دروني او به درک وجود و هستي )جهان شناختي(

شهود و عبادت و رياضت و توجه به حق شناخته است. در اين رهگذر جز به آن هستي حقيقي هيچ وجودي را در 

تي ندانسته است واگرهستيي باشد كه مانند شمع كوچکي سوسويي مي زند آن را ناديده گرفته وپاک در مقابل او هس

باخته است.  اين چه وجودي است كه پر از خار و خاشاک است؟ )كه هم خود را مي آزارد و ديگران را رنج مي 

 و پاک و صاف گردد.دهد(. چقدر شايسته است كه اين مزاحم را از خود دور سازي تا هستي واقعي ت

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 ثباتي در پدیده های دنيا که سرای غریبي و تنهایي است دیده نمي شود

فنا و نيستي چون شرابي در كام  همه ي موجودات عالم ريخته شده است بطوريکه همه ي پديده هاي جهان          

ك خواهند شد. اين جهان منظم گر چه تماشاگه ي چشم و پس از سير زمان باالخره روزي به مرگ و نابودي نزدي

دل ماست و سرانجام با مرگ ناگهاني رو به زوال مي رود ولي ما آن را جهان زيبايي هاي ماه وستارگان تصور مي 

 كنيم! اين جهان بقدري بهم پيوسته و بهم مرتبط است كه اگر ذره ناقابلي از آن بخواهد كه مسيري غير از آنچه را كه

كل پديده ها در پيش دارند انتخاب نمايد تنها كافي است كه با يك نگاه حکيمانه و فرمان سريع حضرت حق رام و 

تسليم شود! اين است دنيا و سرنوشت آن ، كه ما هم يکي از آن هستيم ، حال وقتي در دنيا ثبات و پايداري نيست تو 

ي ؟ بهر حال انسان ها در دايره گردش ايام و تحوالت جهاني از انساني مانند من چه توقعي براي قرار و آرامش دار

همچون ساير ذره ها و پديده ها در چهار چوب قوانين علت و معلول آن قرار دارنددرحاليکه گريزي از آن نيست.         

ن گوهر خودي را همراه با شيفتگي و عالقمندي حفظ كن و در تقويت آن كوشا باش .چون از همين كوكب درخشا

و پرنور خودي است كه تاريکي هاي جهل و ناداني و بي تجربگي به روشنايي و پختگي تبديل مي گردد. اين جهان 

كه دستخوش تحول و دگر گوني مداوم است جايگاه موجوداتي است كه دائماً در حال افول و زوال اند و در اين 

 ين كلمه خالصه مي شود.سراي غريبي و تنهايي انسان ، عرفان و شناخت ناب حقايق در هم
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 انسان در عين رفتن بسوی فنا به استقالل و رشد مي اندیشد 

در مجموع ، حقيقت دروني و باطن آدمي براي رسيدن به باطل و بيهودگي تالش  نمي كند و ما انسان ها بدنبال       

هالكت سوق دهد. بلکه بر عکس، اهدافي نيستيم كه غم و ناراحتي بي حاصل آن ما را از پاي در آورد و به ورطه ي 

همه بدنبال تحقق اهداف بلند و آرزوهايي هستند كه با خوشحالي و انبساط دروني با شوق و عالقه به جستجوي آن 

بر خاسته اند كه درواقع يك نوع تالش همگاني سازماندهي شده است. مي توان تنها در تعريف خودي گفت كه 

فراق ، جدايي و استقالل پديده ها بويژه براي تقويت وجود انسان ها ست  ه خوديزوال و نيستي در آن راه ندارد بلک

كه هرچقدر اين خودي رشد يابد و پر قدرت گردد مي توان گفت كه به وصال حق رسيده است. نبايد نااميد شد 

بزرگ تر چون بهر حال مي توان از نفس هاي گرم و پر حرارت ، چراغ زندگي را روشن نگه داشت و حتي كاري 

از آن هم مي توان انجام داد كه شايد در ظاهر ناممکن به نظر برسد مثل دوختن شکافي كه در آسمان ايجاد شده 

 است!! 

 (عارف و سالك سير و سلوک عشق به چه دستاوردی در زمينه وحدت وجود رسيده است؟01

 : شيخ محمود شبستری                                                                    

 نور تجلي حق موقعي بر قلب  انسان خواهد تابيد که موانع رشد را بر طرف نماید

جمال و جالل خداي سبحان در مکاني جاي مي گيرد كه پاک و شايسته بوده و از انحراف و خطا مصون باشد و      

ردد و آن شخص بدون ديدن و شنيدن اگر چنين شود تجلي آن جمال و جالل چشم و گوش آن انسان مخلص مي گ

حقايق را درک خواهد نمود. تا زماني كه اين هستي و شخصيت آلوده به باطل و گناه باقي است و نفس امّاره همچنان 

بر تو مسلط است و زمام تو را بدست گرفته است در كمبود و نقصان بسر خواهي برد! و در اين شرايط است كه اين 

ست آورده است به عينيت نمي رسد و به حقيقت منتهي نمي شود. پس اگر موانع بر سر راه دانش هايي كه رهرو بد

 رشد معنوي را از خود دور نسازي در درون خانه ي دل تو نور خدايي نخواهد تابيد! 

 گرد: در اين عالم و زندگي انسان جهار نوع موانع وجود دارد كه براي پاک شدن از آنها  چهار راه پيشنهاد مي      

 .نخستين راه حل پيشرفت، پاكي از همه نوع آلودگي ها و گمراهي هاست 

  .راه دوم دوري از معصيت و نافرماني حق و پناه بردن از شر و وسوسه هاي شيطاني به خداي متعال 

  راه سوم پاک بودن از اخالق و رفتار زشت و ناپسند است كه چون آدمي تصويري از آن زشتي ها از

 دهد بويژه وقتي كه در رفتار او ظاهر مي گردد مانند حيوانات خطرناک و درنده مي شود.  خود نشان مي

  چهارم چيزي كه از همه مهم تر است پاک نگهداشتن سرّ درون و باطن آدمي از غير خداست كه اگر به

 چنين مرحله اي برسد در اين سير كه عارف خواهد داشت به كمال و نهايت خواهد رسيد. 

سي كه اين طهارت چهارگانه را بدست آورد به مرحله اي از رشد و خودسازي خواهد رسيد كه بي شك هر آن ك

 سزاوار و اليق مناجات و همصحبتي با خدا خواهد بود )وصداي لبيك او را خواهد شنيد(.
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 دنيا طلبي مانع حضور قلب تو در توجه به خدا مي شود

ا در قمار زندگي دنيايي نبازي و از خود دور نسازي ، آن حضور اگر تو خودخواهي و شخصيت كاذب خود ر       

قلب و توجه عميق كي حاصل مي شود؟ و آن نماز كي نماز واقعي و ارتباط با معبود و عروج آدمي به سوي باال 

خواهد شد چون ذات و هسته ي مركزي هستي و باطن تو از انحراف پاک نگردد ، نماز و حضور قلبت كي مي تواند 

اگر چنين شود و آدمي موفق به طي اين  .آن مرحله اي برسد كه رسول خدا )ص( فرمود: نماز نور چشم من است به

طريق گردد هيچ پرده ي جدايي بين انسان و خدا نخواهد بود در اين شرايط رهرو به وصال خواهد رسيد و عارف و 

 مي رسند. معروف يکي مي شوند و به وحدت

 ی:دکتر عالمه اقبال الهور

 باده عشق ومستي حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ریخته شود

خدايي كه زنده واقعي است به اين شکل نيست كه سخن نگفته باشد و يا قادر به سخن گفتن نباشد و يا اينکه       

دد. در ميان ما تجلي ها و شعاع هاي تابش رحمت و بركات او شامل نظام خلقت علي الخصوص جوامع انساني نگر

انسان ها چند در صد در معرض اين نور الهي قرار گرفته اند و عاشق و شيفته ي او گرديده اند ؟ چه كسي ازآن باده 

ي عشق نوشيده و آشفته حال گرديده و ساغر آن را بر سر خود زده است؟ اين همه زيبايي ها تعجب انگيز و تناسب 

صادر شده است؟ و يا بيشترين زيبايي ها كه مانند ماه آسمان پرتوهاي و كمال در هندسه ي وجود ، از چه كسي 

 كمال دارند نصيب چه كسي گشته است و اين ماه برسر كدام خانه ي سعادت در طواف و گردش است؟ 

جهان الست و آن صحنه ي عالي و سرنوشت ساز از كدام وجود عزيزي شکل گرفت؟ و يا اين بلي كه جواب       

ين سؤال كه آيا من خداي تو نيستم؟ از جانب چه كسي بوده است؟ اوست كه آتش شوق و عشق به حق قاطعي به ا

را در هيبت خاک آدمي قرار داد و اين عشق هزاران پرده هاي دروني و اعماق وجود ما را سوخت و ما را عميقاً 

م پر از شراب عشق به حق توسط متوجه ي ذات حق نمود. تا زماني كه اين انسان در صحنه ي دنيا وجود دارد جا

ساقي الست در حال حركت است و در كام تشنه كامان مي ريزد و اين شور و شوق آدمي و رقابت و هنگامه هيچگاه 

 از نفس نمي افتد و همچنان زنده و پاينده است. 

ران را به عشق ازتنهايي ساقي دلم سوخت ، بهمين لحاظ قصد آن دارم كه باعث گرمي مجلس او گردم و ديگ     

حق دعوت نمايم!! ريشه هاي قوي درخت تناور خودي را با قرار دادن دانه اي كه بر زمين خود كاشته ام تقويت و 

مستحکم مي نمايم و براي رسيدن به حق و حصول به كمال و رشد معنوي اساس خودي را در خودم حفظ خواهم 

 نمود.

 ت( و عارف)شناسای حقيقت( خداوند است پس نقش انسان در این بين چيست؟(اگر هر دوی معروف )حقيق00                 

 : شيخ محمود شبستری                                                                          

 در ذات وفطرت انسان نياز به خدا نهفته است

به تو ارزاني داشته است ناسپاس نباش. بهر حال  نسبت به نعمت هاي الهي)آفرينش جهان و خلقت انسان( كه       

هرچه باشد براي رسيدن به حق نياز به نور هدايت او داري. بي شك بايد بداني كه جز خدا كسي يا چيزي معروف 
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)حقيقتي شناخته شده( و عارف)شناسنده ي حقيقت( نيست بلکه هر دو خود اوست و ليکن اين نياز آدمي است مانند 

نور خورشيد كه چون بر او مي تابد گرمش مي كند و باعث رشد و باال رفتن او مي گردد )از خاک بر نياز خاک به 

افالک مي شود( شگفت انگيز و مايه ي تعجب و حيرت نيست كه ذرّه ي ناچيز اميد اوج گرفتن و ارزشمند شدن 

 ه به خورشيد نيازمند است!  داشته باشد و هواي تابيدن نور خورشيد را در سر بپروراند ، چون بهر حال ذرّ
 انسان با خدا عهدی دارد: آیا من پروردگار شما نيستم؟انسان گفت : بلي 

حال مقداري به عقب برگرديم و به آن مقام و حالي كه در آغاز آفرينش داشتيم توجه كنيم، باشد تا با شناخت       

فريده شده ايم پي ببريم.اين جمله كه آيا مراحل اوليه ي پيدايش خويش به اصل انديشه اي كه براساس آن آ

پروردگار شما نيستم؟! منظور خداي متعال چه كسي بوده است؟ به چه كسي مي گويد و طرف خطاب در آن ساعت 

در آن روزي كه از گِل زمين تركيب  !تو پروردگار ما هستي چه موجودي بود كه در جواب اين سؤال گفته : بلي،

يي استوار ساختند در دل او قصه ي پر شکوه ايمان را نوشتند و براي او بوديعه گذاشتند.اگر آدمي را به هندسه ي زيبا

تو به آن نامه كه حکايت ايمان به حقيقت در آن نوشته شده است مراجعه كني و با دقت بخواني به همه ي حقايقي كه 

در مي آمدي عهد و پيمان بندگي  مي خواهي دست خواهي يافت.توديروز وقتي كه ساخته مي شدي و به هيبت آدمي

با خدا بستي ولي چون به اين دنيا آمدي و رنگ تعلق پذيرفتي آن عهد و قرار داد را از ياد بردي! كالم خدا)قرآن 

مجيد( آن قرارداد را دوباره نازل نموده است تا آن عهدي كه با خدا داشتي به يادت بياورد. اگر تو خدا را در آغاز 

ي و با او عهد و پيمان بسته اي اگر به همان پيمان وفادار بماني باز هم مي تواني او را به چشم دل خلقت خود ديده ا

 درک نمايي. 
 انسان با توجه به شناخت خدا وند مي تواند زندگي پاکيزه ای داشته باشد

زي كني تا بتواني در فرداي در اين دنيا سعي كن تا صفات او را بشناسي و بر اساس آن زندگي پاكيزه اي را پايه ري     

قيامت ذات او را مشاهده نمايي)خدا در دنيا و آخرت ديدني نيست، و اين نظريه شبستري با آيات قرآن موافقت 

ندارد( در غير اين صورت اگر قصد ديدن او را داري مطمئن باش كه كاربيهوده اي را در پيش گرفته اي و خود را به 

انّكَ التهدي مِنْ احْببْتَ و لكن اهلل يهدي من :] سخن قرآن را گوش بده كه مي فرمايدرنج انداخته اي . پس برو! و 

يعني اي پيامبرما! هركسي را كه دوست داشته باشي نمي تواني هدايت كني بلکه اين خداوند است كه /قصص[ 37،  يشاء

 به هر كس كه بخواهد هدايت كند. 

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 کار عقل جزوی و ضعيف انسان است تقسم بندی زمان

بوجود آوردن چيزي است كه قبالً نبوده است و از طرفي جدايي بين  خط سير و اهداف فلسفه ي خودي      

 عارف)رهرو( و معروف )راه هدايت( يك امر خير و موضوع درستي است. از اينکه ما به مفاهيم قديم و مُحدَث

عقل جزوي و ضعيف و محدود ما پرورانده است ! و همين تقسيم بندي  معتقديم ، مربوط به محاسباتي است كه

هاست كه راه رشد و ترقي را در اين روزگار بروي ما بسته است بطوريکه گشودن اين راه ناممکن به نظر مي رسد! 
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چيزي وجود اين ما هستيم كه پي در پي طول ايام و لحظات را تقسيم مي كنيم و ديروز و فردا مي گوئيم و از اينکه 

 دارد )هست( و يا وجود داشته است)بود( و بايد وجود داشته باشد سر و كار داريم!! 

 فراق و جدایي از حق بهمراه نياز دروني عامل رشد آدمي است 

درباره اينکه موجودي جداي از خدا باشيم در آفرينش انسان تعبيه شده است و يا اينکه عشق و شيفتگي به حق       

يم و هيچگاه به او نرسيم در فطرت ما نهاده شده است. نه ما مي توانيم در دوري و جدايي از او به معيار و داشته باش

ميزاني برسيم و خود را با او مقايسه نمائيم و نه اينکه او در رسيدن به ما آرام و قراري دارد!!)ما به او محتاج بوديم او 

ا خداي بدون انسان چه معني و مفهومي مي تواند داشته باشد؟! و اين به ما مشتاق بود( اصوالً انسان بدون خدا و ي

فراق و جدايي كه مي گوئيم فراقي است كه احساس وصال عميقي نسبت به ذات احديت در آن نهفته است و موج 

مي زند. همين جدايي از خالق باعث مي گردد تا خاک كه عنصر پائيني از نظر ارزش است وآدمي هم از او حاصل 

آمده است داراي نگاه و بينشي عميق و مؤثر نسبت به جهان پيدا كند و همين ديدگاه و انديشه ي آدمي است كه او 

را از پائين ترين مرحله به باالترين درجه ي رشد و تعالي برساند.جدايي و فراق از يار همچون آينه اي است كه در 

شناسد و بر عشق خود بيفزايد واين جدايي است كه با روحيه برابر عشق و محبت به حق قرار گرفته است تا خود را ب

 ي عاشقان حق سازگاري شايسته تري دارد.
 ثبات قدم انسان در زندگي متكي به نيازی است که از خود نشان مي دهد

 اگر ما به عشق حق زنده مانده ايم بخاطر روح نيازمندي و دردمندي است و اگر ثابت و استوار بر پاهاي خود    

ايستاده ايم و جاودانگي يافته ايم بخاطر اين نيازمندي است. من )انسان( و او)خدا( بودن از جمله ي آگاهي ها و 

مفاهيم خاصي است كه در پرده ي ضخيم  اسرار قرار گرفته است كه درک آن براي ما ناممکن است و اين امر كه 

در همه جا اين قاعده تحقق دارد، چه آن دسته از موجودات ما جداي از او هستيم نشانه وگواهي بر بقا و دوام ماست. 

كه به چشم نمي آيند و غير محسوسند و چه آن موجوداتي كه به حس آدمي درمي آيند و در معرض تابش نور 

 هستي بخش ذات پروردگاري قرار دارند.

 (در این جمله اناالحق حسين بن منصور حالج چه نكته ومطلب مهمي نهفته است؟02

 : شيخ محمود شبستری                                                                                   

 همه ذرات عالم مست و شيفته حقند و اناالحق مي گویند

گفتن يعني اسرار مطلق را كشف كردن و به حقيقت محض دسترسي يافتن! راستي بجز حق چه كسي مي  اناالحق     

چنين ادعايي داشته باشد و خود را در زمره ي حق بحساب آورد؟! خيال نکنيد كه اين سخن صرفاً ازحسين بن تواند 

اناالحق مي گويند ، خواه تو اين ذرات را مست و  به گوش رسيده است بلکه همه ي ذرات عالم مانند او منصور حالج

كه از خماري و نياز به جستجوي آن جام عشق ، واله و شيفته ي حق بدان كه از جام او نوشيده اند و يا عناصري بدان 

سرگشته ي او شده اند. همه ي موجودات در آسمان ها و زمين )بر اساس آيات قرآني( به سوي او شناورند و به تسبيح 

 و ستايش او مشغولند و دائماً از جمال و جالل او ياد مي كنند چون اساس وجود آنان به اين معني وابسته است.

 تر عالمه اقبال الهوری:دک
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 ماهيت انسان وجهان از نگاه یك مغ زرتشتي  

هست بازگويم و در اين ارتباط قصد آن دارم كه  حال مي خواهم كه سخن بکر و جديدي را كه منظور اناالحق        

ود سخني را نظريه راز گونه اي را با مردم هند و ايران بر زبان جاري سازم.يك روحاني زرتشتي در آتشکده ي خ

بيان كرد كه اينگونه بود: اين حيات و عنصر رشد آدمي وقتي در كالبد مادي ما وارد شد از اين بزرگي و امتياز دچار 

را كه نشانه ي برتربيني او بود برزبان آشکار ساخت. او مي   غرور گرديد و در دام خودفريبي اسير شد و كلمه ي من

از اين خواب او شکل گرفته است و خالصه هر چه آدمي دارد ناشي از خواب  گويد: خدا خوابيده است ! و وجود ما

 و غفلتي است كه بر خدا عارض شده است!!

از هر طرف كه بنگري در تمام جهات از پائين ، باال تا چهار طرف، همه چيز در خوابند. حتي ايستادن و عدم       

جستجوي جدي براي رسيدن به يك هدف بزرگ ، چيزي حركت ، جنبش و سير اشياء ، شوق و عالقمندي شديد و 

جز يك رويا نيست! اين آگاهي دروني آدمي كه منشأي بيداري اوست و آن خردمندي كه نکات دقيق و موارد 

حساس زندگي ما را در بر گرفته است ، حدس و گمان آدمي ، فکر و انديشه ي او و حصول به راست بيني و يقين و 

ار اين خواب است!  او مي گويد كه شما انسان ها با اينکه چشمان بيداري داريد ولي باز هم در اطمينان ، همه از آث

 خواب هستيد و سخنان و رفتاري كه از شما سر مي زند همان رفتار و گفتاري است كه يك  خواب آلوده دارد.
 اگر حواس انسان دگرگون شود جهان هم دگرگون دیده مي شود 

آن مُغ كه روحاني و داناي علوم دين زرتشتي است وقتي خدا بيدار شود كسي وجود نخواهد  به قول و نظر       

داشت و اين متاعي كه به نام انسان وارد كارگاه هستي شده است ديگر خريداري نخواهد داشت و اشتياقي را بر نمي 

هاي عالم از مقايسه ي اشياء  انگيزد. در جواب سخن آن مغ ، مي دانيم كه آگاهي و شناخت آدمي نسبت به پديده

بهم بدست مي آيد و اين قياس كه از ويژگي هاي ما انسان هاست ناشي از حواس پنجگانه است. پس اگر حواس ما 

دگرگون شود و كيفيت ديگري كه بر ما پوشيده است پيدا نمايد عالمي كه در جلوي ديدگان ماست بر همان لحاظ 

دگاه سکون و ايستادگي، سير و حركت، كيفيت و ماهيت و كميت و اندازه دگرگون خواهد شد و بر اساس اين دي

 ي هندسي و فيزيکي اشياء به شکل ديگري جلوه گر خواهند شد.
 در نظرمغ نظام هستي خواب و خيالي بيش نيست!!

جود پس با اين توصيف مي توان معتقد شد كه اين جهان كه با كيفيات و كميات زيادي ظاهر گرديده است و     

ندارد! و يا زمين و آسمان و ساختمان و تمدني كه بنا نموده ايم و يا رشته كوه هايي كه بر زمين استوار ايستاده اند ، 

اصالً خلق نشده اند و جز تخيلي بيش نيستند!! البته مي توان بر اساس اين نظريه ي فلسفي كه آن مغ ارائه نموده است 

يا جلوه اي از فسونگري و جادو گري دانست كه با حقيقت هيچگونه تطابقي تمام واقعيت هاي موجود را خوابي و 

ندارد ! بطوريکه بر جلوه هاي جهان ، نوعي پوشش و حجابي قرار گرفته است كه بر كيفيت و چگونگي آن كسي 

ي تنوع آگاه نيست! حتي مي توان بر طبق اين طرح كه مبتني بر خواب و خيال بودن واقعيات جهان استوار است نوع

طلبي و هنرنمايي هوش و استعداد آدمي هم قلمداد نمود كه حواس تصاوير و خطوط اساسي آن را به صحنه ي 

 نمايش گذاشته و ظاهر ساخته است. 
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 خودی یك حقيقت ثابت ودروني است و متكي به حواس نيست

طلبي و تحوالت جهان مادي ولي علي رغم اين ادعايي كه برشمرديم ، فلسفه ي خودي از رهگذر اين تنوع      

بدست نيامده است و نيز اينگونه نبوده است كه ما خودي را از طريق حواس واسطه ي پنجگانه درک كرده باشيم 

بلکه آگاهي ما از اين جنبه ي دروني و بي واسطه است. اين نگاه و ديد ظاهر بين آدمي در حريم او نفوذي ندارد و 

ديگر ببيند. ولي انسان دائماً اين حس براي او هست كه بدون ابزار چشم و نور و  نمي تواند او را مانندپديده هاي

را در عالم وجود خود احساس نمايد. اين آدمي نسبت به درون خويش كه خودي آن را  تصوير بتواند آن خودي

نشده است. و  تسخير نموده است بر اساس معيارهاي گذر ايام و ساعات نيست و تحت تأثير زمان و گذشت آن واقع

بهمين لحاظ هيچگاه دچار شك و ترديد ، تخمين و تصور و خواب و خيال قرار نمي گيرد. پس اگر مدعي شوي كه 

بازگو مي شود نوعي وهم و گمان است و از حقيقت خالي است و  احساس آدمي از وجود خود كه به آن با تعبير من

 عي تصور است! آثار آن همان آثار مخلوقات و تحوالت آن دستخوش نو
 جهان واقعيت های حيرت انگيزرا با دیدن بشناسيد نه با ابزارتخيل و تصور!!

حال با طرح اين سؤال به من بگو كه چه كسي و چه عواملي به چنين گماني رسيده است ؟ آن شك كننده       

به شك و ترديد رسانده است ، كيست؟ نگاهي به استعداد هاي دروني خود بينداز تا ببيني كه آن بي نشان كه تو را 

چه موجودي است؟ جهان با همه عظمت ، خود را نشان داده است و با همه ي زيبايي ها و دگرگوني ها و تحوالت 

خود در جلوي چشمان تو قرار گرفته است آنگاه تو بجاي ديدن و در حيرت فرو رفتن ، دنبال دليل و استدالل مي 

اي ذهن و درک كسي صحيح نيست حتي اگر آن موجود قوي ترين و امين ترين گردي؟! واقعاً چنين تصور غلطي بر

فرشته ي وحي الهي جبرئيل باشد. خودي يك حقيقتي است كه در وجود آدمي و جهان پنهان است و نيازي به 

چنين  استدالل ، حجت و دليل ندارد ولي بايد به يك موضوع انديشه نمود كه اين چه رازي است كه خودي

در درون خود دارد؟ بدون شك خودي بعنوان يك اصل وجود دارد و هيچگاه نبايد به ذهن ما خطور كند  خاصيتي

كه امري باطل و بيهوده است ! و از آنجائيکه موضوع بقدري روشن و آشکار است كه اصالً به اين تصورات واهي 

 وارد نشويد كه خودي يك مزرعه اي است كه محصول و فايده اي ندارد!!
 وتور پر قدرت عشق ومحبت خودی راپرشتاب تر نمائيدبا م

وقتي خودي كه محور وجود آدمي است تقويت شود و به كمال و ترقي برسد به هيچ وجه زوال و نابودي در آن      

راهي نخواهد داشت و هر چقدر خودي قوي تر باشد استقالل در آدمي محسوس تر است . و اين فراق و جدايي است 

خالق دارد كه لذت معنوي و مقام باالي آن مانند وصال به حق است. مي توان زبانه ي آتش عشق را  كه مخلوق با

شعله ورتر كرد تا تأثير آن بيشتر گردد و يا اضطراب و عالقمندان زوال ناپذير آن را به حضرت دوست بيشتر نمود. 

در اين مسير دوام و بقا داشته باشد براي  اين عشق اگر از نظر تئوري فقط در راه خدا بحساب آيد و تصور شود كه

انسان و سرنوشت او كافي نيست ، چرا چنين است؟ چون از طريق جستجو و سعي و تالش بدست نيامده است! موقعي 

بقا و دام براي انسان خواهد بود كه اين جان و روح كه به امانت نزد ما گذاشته اند از طريق عشق به حق و پشت 

 نيايي و مادي به پايداري و استواري معنوي رسيده باشدسرگذاشتن موانع د



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

087087                          

  

 ( آیا اناالحق یك کلمه بيهوده و بي اساس است یا یك رمز مطلق که دربر گيرنده حقایق و اسراری مي باشد؟03

 : شيخ محمود شبستری                                                                                     

 گر تو هم به عنصر ممتاز خودشناسي دست یابي مانند منصور اناالحق خواهي گفتا

اگر مي خواهي كه موضوع را خوب بفهمي و درک آن بر تو آسان شود، آيه ي ]و اِنْ مِنْ شيء اال يُسب ّحُ بحمده و       

ت كه خدا را تسبيح و ستايش /اسراء[ را با دقت بخوان كه مي فرمايد: موجودي نيس11، لکن ال تفقهون تسبيحَهُم

ننمايد و ليکن صداي تسبيح آنان را شما نمي شنويد.پس اگر توانستي خود را و توانايي درک و آگاهي خود را خوب 

بررسي و تجزيه و تحليل نمايي و به عنصر ممتاز خودشناسي دست يابي آنگاه مانند حسين بن منصور حالج صداي 

فضا را پر خواهد نمود.پس بهتر است پنبه را از گوش هوش بيرون آوري و از تخيالت اناالحق از تو بلند خواهد شد و 

و پندارهاي نابجا كه راه به جايي ندارند فاصله بگيري تا نداي خداوندي را كه بر همه ي موجودات و نظام آفرينش 

ه اي پيروان پيامبران! چرا به غلبه و سيطره دارد به گوش جان بشنوي. در اين شرايط نداي جان افزا از حق مي رسد ك

همين قيامت بسنده نموده اي و آخرين سير حركت را محشر قرار داده اي ، بلکه اساس برنامه ريزي زندگي بايد بر 

 ادامه راه حتي باالتر از قيامت و بهشت و دوزخ قرار دهيد.
 آن درخت طور به موسي گفت انالحق پس چرا یك انسان شایسته نگوید 

كن در محيط امن الهي)وادي اَيمن( كه موسي وارد شد طوري وارد شوي كه ناگهان از درختي نور حق و سعي      

صداي توحيد بشنوي كه خطاب به تو مي گويد: من خدايم! به سوي من آي! توجه كن كه آن درخت اين شايستگي 

از يك درخت كمتر   ر حالجبگويد ، آيا يك انسان نيکبخت مثل حسين بن منصو را داشت كه به موسي اناالحق

اناالحق)من به حق پيوسته ام( را نداشته باشد.آنکس كه از حقيقت در درون خود به ايمان و  است كه شايستگي گفتن

آگاهي واقعي رسيده باشد هيچگونه شك و ترديدي نخواهد داشت كه هستي و نظام آفرينش بيش از يك هويت 

را بيشتر نشان نمي دهد. اَنانيت و خودمحوري و كبريايي فقط سزاوار  يکپارچه ندارد و همه ي اجزاي آن يك چيز

خداوندي است چون هر چه هست از اوست كه در وراي ماده و دنياي محسوس ماست و آنچه كه در باره ذات و 

ماهيت او گفته  مي شود وهم و پنداري بيش نيست.در باره حضرت ربوبي و جناب حق دويي و دوگانگي وجود 

نيست بلکه در ذات خود  و او مانند ماانسان ها و موجودات ديگر دچار كثرت نشده و داراي ويژگي من، تو و ماندارد 

 وحدت دارد.
 وحدت به این معني است که همه موجودات فانيند وتنها او باقي است

كه آن صوت و  انگار غير از من كس ديگري هم در اين صحراي وجود هست ، بگو بدانم آن كيست؟ به من بگو     

عرض)صورت( پديد آمده  جوهر)ذات( و صدايي كه اين جهان را از عشق به خود پر نموده است از كيست؟ اجسام از

اند وقتي عرض فاني و نابودشدني است جوهر هم كه به او پيوسته و انسان و ساير موجودات تركيبي از آن دو هستند 

 ؟ يا از چه چيزي تركيب شده است؟فاني خواهند شد .پس بگو ببينم آن چه كسي است

پديدار شده اند اين هستي كه پر از موجودات بي نهايت است با اين [ جسام عالم از سه بُعد]طول ، عرض، عمقا     

توصيف چگونه از عدم و نيستي بوجود آمده اند؟!از اين سه بُعد است كه اصل عالم بنا شده است. حال كه نحوه ي 
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پس بهتر است كه ايمان بياوري و با آن حقيقت كه باز گفتيم همراهي داشته باشي. هستي هر خلقت را فهميده اي ، 

چه هست از خداست و متعلق به اوست و در مقابل اين عظمت فوق عقل و درايت براي هيچکس نمي توان هستي و 

او را حق بدان و خواه  وجودي كه جداي از اين دايره باشد تعريف نمود پس با در نظر گرفتن اين حقيقت تو خواه

نمود و پديده هاي پنداري و وهمي را از هستي و ذهن خود جدا كن چون تو با نمود و پديده هاي پنداري و وهمي را از هستي و ذهن خود جدا كن چون تو با   بگوي. خود را حق بدان و اناالحق

 عالم و حق بيگانه نيستي ، سعي كن با اين خلقت و آفرينش عظيم و خالق آن آشنايي و نزديکي گوياتري پيدا كنيعالم و حق بيگانه نيستي ، سعي كن با اين خلقت و آفرينش عظيم و خالق آن آشنايي و نزديکي گوياتري پيدا كني

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 خودی صدای حق بودن) اناالحق ( خود را به گوش مردم دنيا برسانيد با تقویت

خيال نکنيد كه هستي در همين نمودهاي مادي و طبيعي آن خالصه مي شود ، چون اين كوهساران و دشت و       

است كه باقي مي ماند .  صحراي سبز و خرم و خالصه هر چيز ديگري روزي فنا مي شوند در آن صورت اين خودي

ر آن وقت او ثابت و پايدار است و غير او در زوال و فنايند. اين اشتباه است كه تصور شود كه راه حقيقت همان د

)اواخر قرن سوم هجري( داشته اند  است كه شنکر)فيلسوف هندي قرن هشتم ميالدي( و حسين بن منصور حالج

ود و اين راه مي تواند از ابتکارات فردي چون خداشناسي يك راه مشخصي دارد كه مي توان آن را شناخت و طي نم

انسان هم سرچشمه گيرد.آنقدر به درون خود و استعدادهاي نهفته ي در آن بينديشيد و در خود گم شويد تا به 

سر دهيد و از اينکه در اين نظام خلقت  رسيديد صداي اناالحق برسيد و در اين راه چون به خودي عظمت خودي

 ه حقيقت وجودي خود اقرار نمائيدانسانيد و خودي داريد ب

 (چرا به یك مخلوق مي گویند که به وصال حق رسيده است؟04                                    

 : شيخ محمود شبستری                                                                                   

 موقعي به وصال حق مي رسي که از بند خودخواهي وتمایالت شيطاني جدا شوی

وصال و رسيدن به حضرت حق، جدا شدن ازهستي است و به مفهوم ديگر اگر از خود بيگانه شوي و آن خود       

خواهي و تمايالت شيطاني دروني را كنار بگذاري به آشنايي باحق نائل خواهي شد. اگراين ممکن)مخلوق( در نظام 

لق چيزي نيست و اصالً بحساب نمي آيد و بجز آفرينش بخواهد كه خودي نشان دهد و گردافشاني كند در مقابل خا

كه مسلط و اداره كننده ي نظام با عظمت آفرينش است چيزي در ميان نخواهد بود. وجود دو عالم با  واجب الوجود

تمام تحوالت و دگرگوني هاي خود در مقابل ذات حق يك خيالي بيش نيست و چون اين هستي با ابديت و پايندگي 

ال و نابودي چيز ديگري نخواهد بود! اصوالً آنکه به خدا واصل مي شود و به مرحله ي عالي سنجيده شود جز زو

وصال و حضور به حضرت حق پيدا مي كند مخلوق نيست و كسي كه مرد كامل و عارف به خداست چنين سخني 

به درگاه حق راه نمي گويد. اين مخلوق كه گفتيم خواب و خيالي بيش نيست و از عدم منشأ دارد، كي مي تواند 

 يابد؟

 دکتر عالمه اقبال الهوری:
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 تنها تور خدایي حقيقت و مطلق است

ولي تو همانند موقعي كه براي عزم شکار تير را در  كمان مي گذاري و زه رامي كشي و به طرف هدف نشانه مي     

ي و معراج و معنويت روي صرفاً به اصل مطلب و مغز سخن من توجه كن كه حركت و توجه به سوي رشد و تعال

است. هيچگاه در اين سراي گرفتاري ها و مکافات كه دنيايش نام نهاده اند به دنبال چيزي نباش كه مطلق باشد 

وهيچگونه خللي در آن راه نداشته باشد ، بي شك آنچه را كه حقيقت دارد و مطلق است نور خدايي است كه با 

ن حقيقت است كه زوال و نابودي در آن راه ندارد و در قالب درخشش خود آسمان ها را روشن نموده است. اي

ماديت و مکان خاصي نمي گنجد .پس با اين تفسيري كه نموديم ادعا نداشته باشيد كه جهان حقيقتي است كه كرانه 

 هاي آن ناپيدا است!!

 (آنكه به وصال حق رسيده است چگونه سير و سلوک نموده است؟05

 : شيخ محمود شبستری                                                                                      

 رسيدن به وصال حق از مسير حقيقت و بدون خواب و خيال تحقق مي یابد 

براي اين جهان چون اجل و مرگ از چرخ آسمان و ستارگان )بر اساس مشيت حق و اراده ي او( فرا رسد در        

ي شود )و ديگر نام و نشاني از آن نخواهد بود(وقتي امواج اجل و سرنوشت جهان را كه پايان راه او نيستي گم م

خواهد بود در بر گيرد بشدت و سرعت ناپيدا و محو خواهد شد كه انگار چيزي به نام جهان در گذشته نبوده است! با 

و خيال به ذهن وارد مي شود كه غير از حق توجه به اين استدالل و سرنوشتي كه براي جهان است ناگهان اين فکر

موجودي در اين جهان نخواهد ماند. وقتي با اين انديشه به سير و سلوک پرداختي و خدا را شناختي نوعي قرب و 

نزديکي بين خود و حق را در مي يابي و به او واصل مي شوي بدون اينکه از خود آثار و نشاني در ميان بگذاري.وصال 

ن به اين جايگاه ربوبي در واقع دور نمودن  خواب و خيال از ذهن و فکر است پس اگر خيال را قبل از به حق و رسيد

انجام هر كاري از خود دور سازي و حقيقت را آنچنانکه هست بشناسي به وصال كه مطلوب هر عارف و مرد خداست 

 ، دست يافته اي!

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 روني و بروني استحقيقت جهان دارای دو بعد د

وسعت و كرانه هاي جهان حقيقت داراي ماهيتي دروني است نه بيروني، همان خاصيتي كه پائين و باال و كم و       

زياد كه از خواص عناصر و پديده هاي مادي عالم است در آن راهي ندارد. درون جهان كه مغز و حقيقت آن را 

دور است و از جنبه هاي بيروني داراي وسعت و گستردگي بيشتري است. تشکيل مي دهد از مفهوم باال و يا پائين ب

ابديت و جاودانگي كه به مثابه ي روزگاري است كه زمان در آن به پايان نمي رسد در شاكله ي خردمندي ما انسان 

مطرح مي ها قابل درک نيست و اگر قرار باشد اين موضوع مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد هزاران سؤال 

شود كه جوابي براي آنان نداريم. از آنجائيکه اين عقل و خردمندي ضعيف آدمي مانند پاي چوبين و لنگ قادر به 
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حركت نيست و ايستادن را دوست ندارد به همين لحاظ مغز و حقيقت پديده ها را نمي بيند و همه توجه خود را به 

 ظاهر و پوست آن معطوف نموده است.
 وحقيقي و جهان برون محدود و اعتباری است جهان درون وسيع

اين ما هستيم كه حقيقت را از دريچه ها و معابر گوناگون مي نگريم و آن را به دلخواه خود صد پاره نموده ايم     

كه بخشي از آن را ثابت و غير قابل تحول و بعضي از مصاديق آن را داراي تغيير و تحول تصور مي كنيم. عقل و 

يك عنصر غير مادي است كه از جهان معنويت و روح منشأ گرفته است. در مسير حركتي خود  تشخيص آدمي

تحت تأثير زمان قرار گرفت و نشيب و فراز هايي پيدا نمود و به تدريج به تقويت خود كوشيد. من تا كنون تحوالت 

بت به خود زيسته ام ولي در زمان را در ماهيت و ضمير خود احساس ننموده ام و همواره با يك احساس واقعي نس

بيرون وجود خود تحوالت زمان را شاهد بوده ام كه وجود ماه و سال و آمدن شب و روز دليلي بر اين تغييرات است.         

اين گذر زمان كه ماه وسال ناشي از آن است بر اساس جهان اعتباري به يك جو نمي ارزد و حقيقت ندارد! وبراي 

مراجعه كن كه خداي متعال از خالفکاران عالم مي پرسد كه /مومنون[ 002، كم لَبثتُم ] آيه ي :اثبات اين موضوع به 

چقدردرزمين درنگ نموده ايد؟! آن ها در پاسخ مي گويند: يك روز يا مقداري از يك روز! و اين نشان مي دهد 

 كه اين ايام و سال چقدر بر پايه هاي اعتبار و تصور ما بنا شده است.

 ل ممكن)موجود( به واجب)خدا( چيست؟(وصا06

 : شيخ محمود شبستری                                                                                    

 وصال به معني ملحق شدن انسان به خدا نيست

خود فراتر نهاده اند و به  با اين توصيف نبايد تصور شود كه موجودات و ممکنات پارا از حد و اندازه وجودي      

واجب الوجود كه خداي متعال است تبديل شده اند!! نه اينکه خداي جل و جالله به موجود و بنده اي كه آفريده 

است تبديل شده و يکي گشته است!! هر كس كه موفق به درک اين معاني و مفاهيم شد هرگز به دنبال مطالبي كه 

و در اين صورت است كه آدمي وصال به خدا را بهتر خواهد فهميد. تو خيال فاقد هر گونه حقيقتي است نمي رود 

كردي كه همين يك دنياست كه روزگاري را در آن بسر ببري و بعد به پايان برساني؟!هرگز! هزاران نشأ ة)  مردن و 

اي بيابي!همه ي  زنده شدن ها( در پيش داري كه بايستي براي ورود و خروج از آن فکري براي خود بينديشي و چاره

اجزاي كوچك و بزرگ اين مردن ها و زنده شدن هاي انسان را اگر الزم باشد مي توانم يك به يك خواه آنهايي كه 

 .پنهان است يا آشکار، براي تو بشمارم

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 محموعه تن و جان یك ماهيت وحقيقت انسان را تشكيل مي دهند

خود باش و از فتنه ي روزگار خود را خالصي ده. و تا آنجا كه سعي و توان داري تمام متوجه ي ارزش هاي       

دقت و انديشه ي خود را متوجه ي استعداد هاي دروني خود نما. بين تن و جان ، گرچه جدايي لفظي وجود دارد و 

د و يکي شده اند دوتا هر كدام با كالمي و آهنگي ناميده مي شوند ولي اگر اين دو كه در آدمي بهم رسيده ان

حساب شوند و دو تا ديده شوند يك اشتباه محض است. از اينکه جان آدمي مخفي و پوشيده باشد از اسرار الهي 
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است در حاليکه بدن انسان در حين تحوالت زندگي دچار دگرگوني گرديده وحالتي از اطوار حيات را پذيرفته 

 است. 

حقيقي است چهره زيبا و جذابي چون صورت عروسان برخوردار است و آنچه آنچه را كه داراي معني و مفهوم      

مانند روح آدمي  را كه از آثار اوست و خود را نمايان مي سازد داراي چنين پيرايه ها و زيبايي هايي است. حقيقت

ک آن از طريق غير آشکار و در پرده ي پنهان قرار گرفته است و براي آدمي لذتي باالتر از آن نيست كه براي در

 كشف و شهود نائل آيد

 (مفهوم کلمات قرب ، بعد ، بيش و کم چيست؟07

 : شيخ محمود شبستری                                                                                       

الصه اينکه: نزديکي به خدا يعني دور اين سؤال را بطور كامل بدون هيچ كم و زيادي با دقت از من بشنو، بطور خ       

افتادن از خويش! نظام آفرينش وقتي از عدم به عرصه ي ظهور و آشکار شدن نهاد عبارات قرب،بعد، بيش و كم در 

كسي است كه در معرض  آن معني پيدا نمود در حاليکه در جهان عدم، كثرت معنايي نداشت. قريب و نزديك به حق

آن  خداي ذوالجالل قرار گرفته باشد و مورد لطف و توجه ي مخصوص او باشد و اما بعيد پاشش پرتوهاي فراوان نور

نيستي است كه از هستي )ودر معرض نور حق قرار گرفتن( دور مانده است. اگر خداي متعال نوري از خود به تو 

 بتاباند ترا از اين هستي و شخصيت دروغيني كه براي خود ساخته اي ، دور خواهد كرد.

 کتر عالمه اقبال الهوری:د

 حقيقت جهان دارای دو بعد دروني و بروني است

وسعت و كرانه هاي جهان حقيقت داراي ماهيتي دروني است نه بيروني، همان خاصيتي كه پائين و باال و كم و       

يقت آن را زياد كه از خواص عناصر و پديده هاي مادي عالم است در آن راهي ندارد. درون جهان كه مغز و حق

تشکيل مي دهد از مفهوم باال و يا پائين بدور است و از جنبه هاي بيروني داراي وسعت و گستردگي بيشتري است. 

ابديت و جاودانگي كه به مثابه ي روزگاري است كه زمان در آن به پايان نمي رسد در شاكله ي خردمندي ما انسان 

مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد هزاران سؤال مطرح مي ها قابل درک نيست و اگر قرار باشد اين موضوع 

شود كه جوابي براي آنان نداريم. از آنجائيکه اين عقل و خردمندي ضعيف آدمي مانند پاي چوبين و لنگ قادر به 

به حركت نيست و ايستادن را دوست ندارد به همين لحاظ مغز و حقيقت پديده ها را نمي بيند و همه توجه خود را 

 ظاهر و پوست آن معطوف نموده است.
 جهان درون وسيع وحقيقي و جهان برون محدود و اعتباری است

اين ما هستيم كه حقيقت را از دريچه ها و معابر گوناگون مي نگريم و آن را به دلخواه خود صد پاره نموده ايم     

داراي تغيير و تحول تصور مي كنيم. عقل و كه بخشي از آن را ثابت و غير قابل تحول و بعضي از مصاديق آن را 

تشخيص آدمي يك عنصر غير مادي است كه از جهان معنويت و روح منشأ گرفته است. در مسير حركتي خود 

تحت تأثير زمان قرار گرفت و نشيب و فراز هايي پيدا نمود و به تدريج به تقويت خود كوشيد. من تا كنون تحوالت 

خود احساس ننموده ام و همواره با يك احساس واقعي نسبت به خود زيسته ام ولي در زمان را در ماهيت و ضمير 
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بيرون وجود خود تحوالت زمان را شاهد بوده ام كه وجود ماه و سال و آمدن شب و روز دليلي بر اين تغييرات است.         

نمي ارزد و حقيقت ندارد! وبراي اين گذر زمان كه ماه وسال ناشي از آن است بر اساس جهان اعتباري به يك جو 

مراجعه كن كه خداي متعال از خالفکاران عالم مي پرسد كه /مومنون[ 002، كم لَبثتُم ] اثبات اين موضوع به آيه ي :

چقدردرزمين درنگ نموده ايد؟! آن ها در پاسخ مي گويند: يك روز يا مقداري از يك روز! و اين نشان مي دهد 

 بر پايه هاي اعتبار و تصور ما بنا شده است. كه اين ايام و سال چقدر

 (کدام دریاست که دانش و آگاهي ساحل آن دریاست؟08

 : شيخ محمود شبستری

 امواج مروارید معاني را از دریای هستي به ساحل مي ریزد

ف )سخن(  ساحل آن درياست كه صدف هايي)حر بلي ،درست است! دريايي به نام هستي وجود دارد كه نطق      

هم در اعماق آن وجود دارد كه مرواريد آن صدف ،همان علم و دانشي است كه از كانون دل آدمي  هاي آدميان(

ريزش مي نمايد. اين دريا امواجي دارد كه در هر موج آن مرواريدهاي شاهوارو جواهرات ارزشمندي به ساحل مي 

مبر )ص( و اصحاب با وفاي وي و مردان خدا( و ريزد ، اين مرواريد، سخنان و مطالبي است كه از نقل)سخنان پيا

نصّ)كالم صريح وآشکار كه يك معني ازآن فهميده مي شود مانند حقايق مسلم و آيات قرآن( و اخبار)احاديث، 

 تاريخ و خبرهاي مهم( بيرون مي ريزد.

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 امواج حيات با تندی وشتاب از دریا به ساحل اصابت مي کنند

حياتي كه تداوم آن از نفس هاي آن معلوم است همان دريايي است كه در جريان و تحرک است و شعور و        

آگاهي هاي آدمي و ساير موجودات صاحب اختيار در اين نظام هستي، كرانه و ساحل آن دريا ست.واقعاً آن چه 

ج تند و شتابناک است و هزاران  جزر و مد دريايي است كه در باطن ، عميق و پر معني است و در ظاهر داراي  اموا

هايي مانند كوه و صحرا در كناره هاي آن قرار گرفته اند. چه مي توان گفت؟ بهر حال تو از موج هاي بي قرار و پر 

قدرتي كه آن دارد از من سؤال نکن ، همان امواجي كه چون از دريا حركت كند با تندي و تيزي و عظمت و 

د.آن موج هاي پرتالطم و سريع از دريا عبور مي كنند و ساحل دريا را مقداري مرطوب مي صالبت عبور مي نماي

نمايند و نگاه هر بيننده اي را كه با لذت و خوشحالي به آن امواج مي نگرند متحول مي سازند. هر چيزي كه در 

هاي ناشي از برخورد اين ساحل باشد و در معرض ريزش آن قرار گيرد پرنور مي گردد و از آگاهي ها و دانايي 

 امواج باعظمت بهره مند خواهند شد.

 (از عمق آن دریا چه گوهری بدست مي آید؟09

 : شيخ محمود شبستری

 مروارید معاني از دریای دل است که سخن آدمي آن را به سطح دریا مي آورد وآشكار مي سازد

كه گفتيم هزاران موج بر مي خيزد و هر لحظه ما را از اين درياي معنوي و مطالب عرفاني و كلمات گرانقدري       

سيراب مي كند و هيچگاه قطره اي از آن كم نمي شود. بلي! وجود علم و دانش آدمي از آن درياي عميق دل است 
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كه غالف)قالب و ظرف( آن مرواريد ها صوت و حرف است)با حرف زدن آن درّها مانند شمشيري كه از غالف 

ي گردد(وقتي قرار است كه معاني و مفاهيمي از آن درياي دل بيرون ريزد تا آدمي آن را خود خارج شودآشکار م

 چراغ راه خود قرار دهد بناچار براي تجسم آن ، ضروري است تا به مثال و شبيه سازي متوسل شويم. 

 : ساحل تن
 : دريا هستي

 : باران علم و آگاهي است كه بر درياي هستي مي بارد فيض الهي
: در اعماق درياي هستي غوطه مي خورد و بدنبال مرواريد حقايق است تا آن را از دهان  جستجوگر دارای عقل و خردانسان 

 صدف به روي دريا آورد(

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 آدمي شناخت و فكر وخردمندی را از امواج حيات دارد

د ولي با كسي همنشين  نمي شوند و رنگ و بوي آن را اين امواج بلند آگاهي عاشقانه به سوي ساحل دنيا مي آين      

نمي پذيرند ولي هر موجودي از نور آگاهي آن نوراني و درخشان مي شود و راه درست را مي يابد . اين امواج 

همواره به شکل يکنواخت تأثير نمي گذارند بهمين لحاظ ابتدا پس از برخورد با آن شي ء را اسير و عاشق به حق مي 

. همين شعور و استعداد دانستن و درک نمودن بود كه انسان را به جهان نزديك تر نمود و از جانبي، دانستن و نمايند

درک نمودن جهان باعث گرديد كه آدمي از وجود پيچيده و با عظمت خود آگاه گردد. خردمندي و تعقل بود كه 

و زبان آوري تمام اسرار و باطن او را آشکار نقاب و موانع را از جلوي ديدگان آدمي كنار زد و ليکن سخن گويي 

 ساخت و درون آدمي را به جهان بيرون نماياند

 (آن  چه جزوی است که ازکُل بيشتر است؟21                                              

 : شيخ محمود شبستری

در جواب بايد بگويم آن جزئي كه از كُل بيشتر است آن وجود است .گر چه موجودات با هم يك كُل را        

كه همه در آن فراهم آمده اند ولي موقعيت و خواص اين جزء)وجود( بر عکس آن كل است.  تشکيل مي دهند

كثرت و گوناگوني اجزاء در بيرون آن مي باشند در حاليکه وحدت جنبه ي دروني دارد و در باطن و درون آن 

كُل براي  موجود نهفته است.اصوالً شمول و كليت موجودات از كثرت و فراواني شکل گرفته است و ظهور

موجودات ناشي از اجزاء و عناصري است كه در مجموع آن را تشکيل مي داده اند ولي همين كل از ديدگاه دروني و 

وحدت يك جزء بيش نيست كه در حال سير مي باشد )شبيه يك عدد، كه يکي است ولي به شکل اعداد گوناگون 

 ظاهر مي گردد( .

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 ز سيستم اندازه گيری معمول بشری استخودی خارج ا

كه گفتيم و محور وجودي آدمي را تشکيل مي دهد از اين معيارها و سيستم هاي اندازه گيري كه ما  آن خودي      

در امور عادي و محاسبات معمولي خود بکار مي بريم برتر و مقدار آن زيادتر است و عظمت و بزرگي نقش خودي 

مي كني باالتر و فزون تر است. اگر باري از گردن و مسئوليت آدمي به زمين بيفتد چه كسي كه تو تصور  از آن كلي
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آن را بر مي دارد و به سامان مي رساند؟ و اگر چنين بار مسئوليتي در اين روزگار گسترده ي زندگي بجاي بماند چه 

چيز در حركت و تحول است ، چه كسي آن مسئولين را بعهده خواهد گرفت.؟ در زير اين گنبد نيلي شکل كه همه 

موجودي است كه بدون تکيه به خودي به خود آگاهي و شناخت رسيده باشد؟ و يا چه موجودي است كه بدون بال 

و وسيله ي پرواز ، بتواند به آسمان معاني و مفاهيم اوج بگيرد؟ چگونه است كه او خود در محدوده ي دنيا بسر مي 

تنهاست ولي نور هدايت قوييي مانند دل در درون او جاي گرفته است و با اينکه در برد كه مانند زنداني تاريك و 

خارج ار بهشت موعود بسر مي برد ولي همه ي زيبايي ها و كماالت را در آغوش گرفته است؟)منظور همان خودي 

زندگي متحول است( با قدرت بيان و تجزيه و تحليل علمي و تجربي كه مايه ي حيرت و شيفتگي است از اعماق 

 آدميان گوهر كماالت و ارزش هاي متعالي او را براي رشد و رسيدن به سعادت كشف مي نمايد.
 

 ( چگونه مي توان به آن جزو)جزء( دسترسي یافت؟20

 : شيخ محمود شبستری

 چون کل از جزء گرفته شده و توسعه یافته است از جزء کمتر است

يك مفهوم عارضي و يك حالت ظاهري بر حقيقت است. در ظاهر  ين كُلوجود ندارد ولي هم در حقيقت كُل      

از اجزاي بسيار و فراواني بچشم مي آيند ولي در حقيقت از جزء خود از نظر مقدار كمتر است. مگر غير از  اين كُل

رسيده است و فراواني  اين بود كه هستي قبالً به اين شکل نبود و از يك جزء كوچك پديد آمد ، حال كه به كليّت

كه درعين اينکه زياد است . اين هستي آن جزء را كوچك مي پندارد؟  كُل بودن جهان يعني كثيرواحد بودن است

بوجود نمي آيد. عَرَض و غير حقيقي  آن  -تا يك جزئي نباشد و كثرت نيابد-يکي بيش نيست و اين زياد بودن 

 اشد كه همه با هم به نوعي ارتباط و احتياج دارند و چون كُلهستيي است كه از اجزاي بهم فراهم آمده تشکيل يافته ب

به شکل اجتماع ظاهر مي گردد وابسته به غير بوده و به شکل عَرَض )غير حقيقي( مي باشد و سعي و تالش مي كند تا 

 خود را به عدم و نيستي برساند.

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 دی بسراغ ما نمي آیداگر از نور هدایت خودی برخوردار شویم نابو

كه منبع اليزال الهي است زماني استعداد و توانايي هاي خود را نشان خواهد داد كه موانع و گره هاي  خودي     

دروني آن گشوده شده باشد. تو از آن نور هدايت خودي چه بهره اي برده اي؟ وقتي از نوري كه از آثار خودي 

ا فنا پذير و آني و لحظه اي مي شماري، چه سودي مي تواني داشته است فوايدي در وجود خود نداري و آن ر

باشي؟! وقتي خودي و ارزش هاي حياتي آن در وجود ما نباشد از مرگ چه ترسي است؟ در اين حال زندگي بي 

حاصل با مردن يکي است! ولي بالعکس اگر در مسير خودي پخته و كارديده مي شديم و معني و مفهوم زندگي 

ا مي فهميديم هيچگونه مرگ و نابودي به سراغ آدمي نمي آمد.وقتي كسي را مي بينم كه از ارزش هاي بلند بالنده ر

و عالي خودي جدا افتاده و در مرگ و فنا غرق شده است و از مقام و مسئوليت انساني فاصله گرفته است دل من به 

هستي معنوي و مادي من هم تحت تأثير قرار مي لرزه و اضطراب مي افتد و به عبارتي نه تنها دل من بلکه جان و 



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

095095                          

  

گيرد. از حقيقت عشق به حق دور شدن و از مستي و شيفتگي به خالق جهان آثاري در وجود خود نداشتن، حالتي 

براي آدمي پيش مي آورد كه حتي نمي توان تحول كوچکي در يك خاشاک ناچيز ايجاد نمود و گرمايي به او 

 بخشد.

 يشه بود از محدث که بعداً پدید آمده است از هم جدا شد؟(چطور قدیم که هم22

 : شيخ محمود شبستری

است و چه آن وجودي كه نبوده و بعداً موجود شده و مُحْدَث است اين جدايي  چه آن وجودي كه بوده و قديم       

ت و اين جهان هر چه هست اوست و چيزي غير او نيس؟و تفاوت چه بود كه محدث عالم شد و قديم خدا گرديد

وپديده هاي آن درمقابل حضرت حق مانند مرغ پرنده ي عنقا است كه افسانه اي بيش نيست. و غير از نام حق هر 

اسمي بدون مسمّا و بي نام و نشان است. مگر مي شود اين مسماها)پديده ها( كه عدم هستند موجود گردند؟ چنين 

دارد و زوال و نابودي در آن راهي ندارد.نه وجود موجود چيزي محال است! و آن موجود است كه هستي واقعي 

گردد و نه موجود ابدي و پايدار مي ماند كه اگر چنين نينديشي همه ي مشکالت پيرامون قديم و محدث بر تو آسان 

 خواهد شد.

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 تقسم بندی زمان کار عقل جزوی و ضعيف انسان است

بوجود آوردن چيزي است كه قبالً نبوده است و از طرفي جدايي بين  فلسفه ي خودي خط سير و اهداف      

 عارف)رهرو( و معروف )راه هدايت( يك امر خير و موضوع درستي است. از اينکه ما به مفاهيم قديم و مُحدَث

قسيم بندي معتقديم ، مربوط به محاسباتي است كه عقل جزوي و ضعيف و محدود ما پرورانده است ! و همين ت

هاست كه راه رشد و ترقي را در اين روزگار بروي ما بسته است بطوريکه گشودن اين راه ناممکن به نظر مي رسد! 

اين ما هستيم كه پي در پي طول ايام و لحظات را تقسيم مي كنيم و ديروز و فردا مي گوئيم و از اينکه چيزي وجود 

 د وجود داشته باشد سر و كار داريم!! دارد )هست( و يا وجود داشته است)بود( و باي

 (چرا قدیم خدا ناميده شد و محدث جهان ما شد؟23

 : شيخ محمود شبستری

 جهان مانند نقطه ای است که در منحني آتش گردان یك خط روشن دیده مي شود

حركت دوراني  كل جهان يك موضوع اعتباري و غير واقعي است. ومثال جهان مانند نقطه اي است كه در حال       

بر روي محيط يك دايره است. حال براي آزمايش، آتش گرداني را كه يك مقدار آتش در آن شعله ور است 

دردست بگيريد وآن را به شکل دايره به دوران در آوريد آنوقت خطي از دايره را كه پر نور است خواهي ديد)گر چه 

ال ديگر، هر گاه عددي به شمارش در بيايد اعداد آتش يك نقط است ولي خطي از آتش ديده مي شود(و در مث

 گوناگوني را نشان مي دهد كه در عين يکي بودن چندين شمارش دارد.
 با نگاه وحدت وجود دوگانگي در وجود غير ممكن است

آن سخني كه براي غير خدا و ما سوي اهلل است و استقالل آدمي را بيان مي كند رها كن و با خردمندي و        

شياري خدا را از موجودات جدا بدان. در اين حقيقت نبايد شك و ترديدي براي تو ايجاد شود كه غير خدا خيالي هو
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را دانستيم و باور كرديم ديگر دوگانگي در عالم وجود را )كه يکي خداست و  بيش نيست! و وقتي وحدت وجود

 رقمي نخواهيم دانست كه اين محال است! ديگري مخلوق اوست( نمي پذيريم و هيچ چيز را در مقابل او عدد و 
 جهان قبل از پيدایش در عدم بدون کثرت بود ولي بعد از آفرینش ،جهان کثرت شد

عدم و نيستي قبل از پيدايش آفرينش با آن يکي بود ولي بعداً كه هستي پديدار گشت به نسبت و در مقايسه با      

كثرت كه در عالم هستي ظهور نموده است بخاطر آن است كه در نيستي دچار كثرت و گوناگوني شد.اين اختالف و 

عالم امکان)هستي( گوناگوني و رنگارنگي اساس آن را تشکيل مي داد و لذا گريزي از كثرت و اختالف نبود. و چون 

در عالم هستي هر موجودي بطور واحد پديدار شدند آيت و نشانه اي از زيبايي و كمال گرديدند و به وحدانيت 

 داوند شاهد و گواه گشتند.خ

 دکتر عالمه اقبال الهوری:

 در نظام آفرینش یكي خداست و دیگری انسان است

در هر صورت در اين ميان براي آدمي حيات و زندگي واقعي آن است كه در اجتماع انسان ها فعال و نقش        

ي و معتقد صورت نمي گيرد و همچنين آفرين باشد. لطف و رحمت حق بدون اتحاد و اجتماع بهم پيوسته مردم

رحمت و بركات حق به كسي كه جداي از اين اجتماع بشري است شامل نمي شود. در همين اجتماع انسان ها به 

راحتي مي تواني انوار رحمت و لطف حق را مشاهده نمايي ، اين تجلي هاي حق نشان مي دهد كه آنچه كه پيدا و 

با عظمت اوست نه اين جهان اعتباري كه اعتماد و پايداري در كار آن وجود  آشکار است در واقع اوست و قدرت

ندارد. در اين تجلي هاي حق كه رحمت و توجه ي بي نهايت او شامل بشر مي شود جهان ظاهر با همه ي پديده 

نيست و  هايش و مظاهر آن ، مثل شهر ها وساختمان ها و ساير مصنوعات بشري و آثار ارزشمند طبيعت ديگر مطرح

 گري او ، كه خالق اين انسان است.آنچه را كه در رأس همه ي امور عالم است يکي انسان است و دي
 

 (منظوراهل معني که به چشم و لب اشاره دارند چيست؟24

 : شيخ محمود شبستری

يده مي شود؟ بايد اين بار به اين نکته ي مهم توجه داشته باش تا بداني كه از چشم شاهد )گواه( چه چيزي فهم       

دقيقاً به آن نکات و مراحلي كه گفتيم رعايت نمايي تا به اشتباه نيفتي! اين همان چشم است كه از او بيماري و مستي 

پديد آمده است و نيز از لب لعل )سرخ رنگ( اوست كه عين هستي پيدا شده است. از چشم اوست كه دل هاي ما از 

شته اند و نيز از لب لعل اوست كه جان هاي آدميان در رنج و شوق افتاده اند.  خود بيخود شده و مست و مخمور او گ

و نيز از چشم مست و بيمار اوست كه دل هاي مشتاق بسيار دردمند و رنجور شده اند و عاشقاني كه بيمار چشم مست 

ده نمي شود و خود را اويند شفاي جان خود را در لب لعل او مي جويند. گر چه چشم معجزه گر حق در اين عالم دي

نشان نمي دهد ولي تمام آن خواصي كه گفتيم از خود بروز مي دهد و لب لعل او در هر ساعت لطف و مرحمتي به 

اوست كه براي لحظه اي هم كه شده است آدميان را مورد محبت و  هستي بويژه به انسان مي نمايد.همين چشم و لب

 ندان دنيا انگيزه و عامل راهگشايي و آرامش است.لطف قرار مي دهد و لب لعل او براي نيازم
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 (کسي که در مقام واحوال عارفان است ازبيان رخ و زلف وخط وخال به دنبال چيست؟25

 : شيخ محمود شبستری

 واژگاني مانند زلف، خال،خط ، ابرو....مثالي از رحمت حق مي باشند  

مانند عکسي است كه از آفتاب آن جهان به ما تابيده  است.اين هر چيزي كه در اين جهان بطور آشکار مي بينيد        

مي باشد و هر چيزي كه اين جهان دارد و خداي آفريده است و  جهان نيز مانند انسان داراي زلف، خال، خط و ابرو

 در جايي كه هست و در مسيري كه در حال حركت و تحول مي باشد نيکو و در نظام احسن است.تجلي و تابش انوار

حق گاهي از جمال حق)صفاتي كه به لطف و رحمت خداي تعالي تعلق دارد( و گاهي هم از جالل حق )صفاتي كه 

مثال  قهر و عزت و عظمت حق را مي رساند( به اين جهان مي رسد كه براي رساندن معاني اين دو به شکل رخ و زلف

و رخ)صورت( و زلف بتها )كه مظهر عشق زده مي شوند.صفات خداوندي هم لطف و رحمت است و هم قهر و غلبه 

 و وحدت مي باشند( از اين صفات لطف و قهر الهي بهره اي دارند و نشان دهنده ي آن دو صفات مي باشند.

 (شراب و شمع وشاهد چه معني دارد؟26

 : شيخ محمود شبستری                   

 شراب و شمع ،هدایت و راهيابي به حضرت دوست است

، شمع و شاهد در اصطالح عرفا و دانايان داراي معني و مفهوم خاصي است چون هر كدام از كلمات شراب       

حضرت حق جلّ جالله به صورت هاي گوناگون بر جهان و بندگان خود تجلي مي كند و انوار رحمت و بركات خود 

نورهدايت و را بر آنان مي نماياند. شراب و سُکر)از خود بيخود شدن و مست و شيفته ي حق شدن( و شمع نشانه ي 

 عرفان و راهيابي به حضرت دوست است و خوب دقت داشته باشيد كه شاهد يعني او،  كه از كسي پنهان نيست!شراب

به عبارتي زجاجه)ظرف شيشه اي و پياله ي بلوري( و شمع مانند مصباح )چراغ[ است و شاهد در اينجا فروغ و تابش 

 آن چراغ است كه از نور ارواح سرچشمه مي گيرد.

اين همان شاهد است كه بر دل و ضمير حضرت موسي)ع( تابيد و آتشي از عشق و دگرگوني پديد آورد ، آن       

است و آن آتش كه از درخت زبانه مي كشيد  درخت كه پيام رسالت و وحي الهي را به موسي اعالم نمود همان شمع

روشنايي معنوي و پرقدرتي است كه در شبي اوست. شراب و شمع كه از جان و روح سرچشمه مي گيرد نور و  شراب

بنده ي مخلص خود حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي )ص( را از مکه به مسجد اقصي در بيت المقدس سرزمين 

 فلسطين سير داد و شاهد آن آيات با عظمتي است كه حضرت وي مشاهده نموده است.

 ]بطور تمثيل :

  شاهدخداوند : 
 شمع درخت وادي ايمن : 

 [  شرابكه ازدرخت زبانه مي كشيد :  آتشي

 دکتر عالمه اقبال الهوری:
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 باده عشق ومستي حق همچنان در حال گردش است تا به کام عاشقان ریخته شود

خدايي كه زنده واقعي است به اين شکل نيست كه سخن نگفته باشد و يا قادر به سخن گفتن نباشد و يا اينکه       

حمت و بركات او شامل نظام خلقت علي الخصوص جوامع انساني نگردد. در ميان ما تجلي ها و شعاع هاي تابش ر

انسان ها چند در صد در معرض اين نور الهي قرار گرفته اند و عاشق و شيفته ي او گرديده اند ؟ چه كسي ازآن باده 

ها تعجب انگيز و تناسب ي عشق نوشيده و آشفته حال گرديده و ساغر آن را بر سر خود زده است؟ اين همه زيبايي 

و كمال در هندسه ي وجود ، از چه كسي صادر شده است؟ و يا بيشترين زيبايي ها كه مانند ماه آسمان پرتوهاي 

 كمال دارند نصيب چه كسي گشته است و اين ماه برسر كدام خانه ي سعادت در طواف و گردش است؟ 

كدام وجود عزيزي شکل گرفت؟ و يا اين بلي كه جواب جهان الست و آن صحنه ي عالي و سرنوشت ساز از       

قاطعي به اين سؤال كه آيا من خداي تو نيستم؟ از جانب چه كسي بوده است؟ اوست كه آتش شوق و عشق به حق 

را در هيبت خاک آدمي قرار داد و اين عشق هزاران پرده هاي دروني و اعماق وجود ما را سوخت و ما را عميقاً 

ق نمود. تا زماني كه اين انسان در صحنه ي دنيا وجود دارد جام پر از شراب عشق به حق توسط متوجه ي ذات ح

ساقي الست در حال حركت است و در كام تشنه كامان مي ريزد و اين شور و شوق آدمي و رقابت و هنگامه هيچگاه 

 از نفس نمي افتد و همچنان زنده و پاينده است. 

، بهمين لحاظ قصد آن دارم كه باعث گرمي مجلس او گردم و ديگران را به عشق  ازتنهايي ساقي دلم سوخت     

حق دعوت نمايم!! ريشه هاي قوي درخت تناور خودي را با قرار دادن دانه اي كه بر زمين خود كاشته ام تقويت و 

فظ خواهم مستحکم مي نمايم و براي رسيدن به حق و حصول به كمال و رشد معنوي اساس خودي را در خودم ح

 نمود.

 (خراباتي شدن چه ادعایي است؟27

 : شيخ محمود شبستری          

 خراباتي بت خودساخته نفس را شكسته و بجای آن الگوی حق جایگزین کرده است

خراباتي شدن يعني از نفس بدكار و تمايالت شهواني و شيطاني رهايي يابي ، چون اين استقالل كاذب و اتکاء به         

خودي در مذهب سلوک و خداپرستي كفر  است و فرعوني و اظهار خودخواهي و كبر و غرور حاصل خودي نفس

است و اگر پارسا و خويشتن دار باشي به اين حقيقت اقرار خواهي نمود. درباره ي معني و مفهوم خرابات ، نشاني و 

عتقاد به وحدانيت خداي متعال موقعي حاصل تعريف خوبي براي ما به يادگار گذاشته اند و آن اينکه ، خداپرستي و ا

سرزمين وجهاني است  مي شود كه ما غير از روح كه از عالم پاک و ربوبي است بقيه را از خود دور سازيم. خرابات

در عالم باال كه مثل و نمونه اي از آن را در اين دنيا نخواهي يافت )جهان بي مثال( و آن مقام و مرتبه ي كساني است 

آشيانه  عشق به خدا و راه سير و سلوک الي اهلل سراپا نشناسند و به اين سود و زيان دنيايي وقعي ننهند. خراباتكه در 

ي مقدسي است كه مرغ زيباي جان )وروح( در آن اقامت نموده است و آستان مطهري است كه هيچ مکان دنيايي به 

ه به همه ي خرابي هاي نفس رسيده باشد و هيچ جان و خراباتي كسي است ك دارد. آن مانند نيست و نشان در المکان
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رمقي براي اين مار خوش خط و خال باقي نگذاشته باشد و در صحراي فکر و شناخت او دنيا با  همه ي تعلقات و 

 جاذبه هاي خود خيال و سرابي بيش نيست!
 خراباتي کسي است که شراب طهور الهي را نوشيده است

كمال و سير و سلوک معني ، محدوديتي براي خود قائل نيست همواره در رشد معنوي و  در طي مراحل خراباتي     

كسب مقامات عالي است و كسي از اول تا آخر اين تالش هاي دروني و بي ادعاي او را مطلع نمي شود. اگر صد سال 

ز خود يا از كسي ديگر هم در راه خراباتيان بسر بري و تالش كني كه از حال و مقامات آنان مطلع شوي نشاني ا

نخواهي يافت )اين جهان بي ادعا و بي تکلف ومنحصر به فرد براي كسي قابل احساس نيست!(.گروهي در اين راه 

از خود بيخود شده و بي توجه به خود و عاشقانه آن را مي پيمايند و همه ي رهروان اين راه در ظاهر به  ويژه خرابات

!)چون كفر و ايمان آنان فهميده نمي شود و جز كيمياي عشق عالمت ديگري شکل مومن يا كافر ديده نمي شوند

ندارند!(. اين رهروان پاک نيت تمام جام شراب بيخودي را برداشتند و سركشيدند و در مستي ناشي از آن جز خدا 

شراب )نوشيده اند همه را از ياد بردند و موضوع خير و شر را كنار گذاشتند.آن شراب را بدون استفاده از لب و دهان

و چون به آن شراب معنوي و عرفاني دست يافتند از بدنامي و خوشنامي و شهرت آسوده خاطر شدند و جز به ( معنوي

 حق و ارزش هاي آن به چيز ديگري نمي انديشند. 

 ( اگر بت وزنار و ترسایي کفر نيست پس چيست؟ 28 

 : شيخ محمود شبستری

 خداست وبا آنان فرقي نداردبت هم مثل سایر موجودات مخلوق 

به اين مطالب حساس بينديشيد كه به اين زيبائي و نيکويي چه كسي بت را آراسته است؟ و اگر حق نمي خواست        

آيا كسي بت پرست مي شد و اسير زيبائي بت قرار مي گرفت؟ بهر حال اين بت را او آفريد و او بود كه گفت همه در 

بت، و او بود كه بت را به ما شناساند ! كه خلقتش نيکو بود و سخني هم كه گفت نيکو بود  تسبيح من هستند، از جمله

و خود بت هم نيکو بود. پس بايد همه ي خلقت را يکي ديد و از يك چيز سخن بگوئيم و همه چيز را از يکي بدانيم 

کنيد كه اين موضوع فقط نظر من چون اصل و فرع ايمان به اين چند جمله ختم مي شود و به پايان مي رسد.خيال ن

يعني: در خلقت و آفرينش /ملك[ 5،ال تَري في خَلْق الرحمان مِن تفاوت : ]است بلکه از قرآن بشنويد كه مي فرمايد

 خداي رحمان تفاوت و تبعيضي نمي بيني!
 بجای خودنمایي وشهرت طلبي در خدمت مردم باشيد 

ا نشده اند و با انديشه درستي حاصل نگرديده اند ، همان ايماني كه پس از چه بسا ايماني كه بر پايه ي صحيحي بن      

سُمعه)براي  مدتي به كفر و انحراف منجر مي شود و هر لحظه هم بر آن افزوده مي گردد. ريا )تظاهر به نيکوكاري( و

و اين خرقه كه تشويق خود عمل خود را به گوش ديگران رساندن( و ناموس)شهرت و خوش نامي( را كنار بگذار 

نشانه شخصيت شهرت طلبي و بدست آوردن نام و آوازه در بين خاليق است به گوشه اي پرتاب كن و از اين به بعد 

زنّاري بر كمرببند و آماده ي خدمت و اجراي تعهدات الهي خود باش. مانند پير ما باش كه در كفر يکه و تنهاست! تو 

كني دل و ظاهر خود را در اختيار آن مرد كامل قرار ده و راه او را طي  اگر مردي و از اصول جوانمردي پيروي مي
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كن. به كسي كه از ترسا)ترس و خوف از خدا( زاده شده است يکبار دل ببند و از هر گونه اقرار به حق يا انکار و 

 دوري از آن مجرد و جدا باش.
 آن که مظهر عشق ووحدت است شراب معنوی در کام عاشقان مي ریزد

بت ترسابچه )آن كه مظهر عشق و وحدت است و از خوف به خدا تولدي جديد يافته است( نور هدايتي است         

كه داراي روشنايي معنوي است و جلوه و مظهري است از روي زيباي بتان ديگر. اين بت زيبا روي كه دل هاي 

از خوان و نوازنده( است و گاهي هم در )آو آدميان را تحت جاذبه ي خود همراهي و خدمت مي كند گاهي مُغنّي

نقش يك ساقي، شراب معنوي در كام تشنگان حق مي ريزد. آفرين بر آن مطرب آواز خوان كه نغمه ي خوش و دل 

انگيزش آتش به خرمن صد زاهد دلسوخته زده است! آفرين به آن ساقي الست كه از يك پياله او مردان هفتاد ساله 

  ي از خود بيخود شده اند.)مردان بزرگ معنوي( زياد
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 معاني واژه ها و ترکيبات                                                   
 

 منابع و مآخذ:                

  هجري شمسي ، مؤسسه ي انتشارات امير كبير 0577مد معين ، چاپ چهارم جلدي دكتر مح 7فرهنگ فارسي متوسط 

  هجري شمسي مؤسسه ي انتشارات امير كبير0502فرهنگ فارسي حسن عميد دو جلدي ، چاپ نهم                                                                

                                                                 الف
 /طارق(7: )روزي( كه همه ي نهاني ها آشکار مي گردد)لسرائر)يوم( تبلي ا 

 از اين آب نوشيده و جاودانه شده است.خضر نبيآب حيات كه هرگاه در تاريکي بدست آيد و نوشيده شود باعث پايداري مي گردد ومي گويند آب حيوان: 

 اي آدم. آدما: : چخماق،                             آتش زنه

 شروع و خاتمه آغاز و انجام:      حرص  طمع،آز:  

 سرخ رنگآل:  مخلوط شده، آلوده شده آغشته: 

 ورم كردن آماس:      نعمت ها، نيکويي ها آالء: 

 نوشته هاي قصه ي ايمان در دل آدمي كه خداي متعال در روز الست نهاده است. آن نامه:

 /نجم( كه خداوند در شب معراج آيات بزرگ و خاص خود را بنده اش پيامبر)ص( نشان داد.08ري، اشاره به آيه ي)لقد راي من آيات ربّه الکب آيات كبري: 

 جمع آيه، آيه:نشانه، در قرآن كريم هر سوره به چند آيه تقسيم شده است. آيات:     آيات زياد و فراوان آيات معدود: 

 ي همان است كه آسمان و زمين را در بر گرفته است./بقره( كرس233، وسع كرسيه السموات و االرضدر آيه ي)  آيت الكرسي:

 نشانه ي حق آيت:     نشانه اي از نور الهي آيت نور: 

 جمع برّ، نيکوكاران ابرار: دم بريده و ناتمام.    ابتر:

 نادان ، كم خرد ابله:    : چشم هاي ما او را درک نمي كند.  ابصارنا التدركه

 پسر عمو و شاگرد علي عليه السالم و يکي از مفسرين قرآن. ابن عباس:     ق، عزازيلشيطان، نااميد از رحمت ح ابليس: 

 سلمين ابوجهل ناميد.از سران قريش درعصررسول اكرم)ص( كه در دوران جاهليت عرب نام او ابوالحکم بود ولي رسول خدا)ص( اورا بخاطر لجاجت در كفرو دشمني با م ابوجهل: 

 نهايت مدت چيزي، زمان مرگ اَجَل:     ن، سنگ هاجمع ج رم، ستارگا اَجرام:

 كنت كنزاً مخفياً ال اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقاً و تعرفت اليهم فبي عرفون     )احاديث مثنوي( احببتُ: 

 الشأن اسالم محمد مصطفي)ص( بسيار ستوده، لقب مبارک پيامبر عظيم احمد:   جمع حَدَث، بول و غائط و آنچه كه وضو و نماز را باطل كند. اِحداث:

 حوادث روزگار قيامت. احوال عقبا:

 حالت و كيفيتي كه بر سالك و عارف دست مي دهد از قبيل شوق و طرب يا حزن و ترس كه موجب صفاي قلب و صفاي وقت وي شود. احوال:

 قال: گفتگو ، گفتار.                      : پنهان شدن.  ماختفا  كسي كه يك چشم يا هر دو چشمش كج باشد، دو بين، لوچ اَحْوَل: 

 ....قل هو اهلل احد اهلل الصمد  قرآن ،002سوره ي اخالص، سوره ي  اخالص:     گوناگوني ، زيادي و فراواني اختالف و كثرت:

 مايد.انديشه هايي كه همه ي صفات را از خداوند نفي ن ادراكات تنزيه:     خلق و خوي زشت و ناپسنداخالق ذميمه: 

 تورات است كه جاويدان وارد بهشت مي شود ، مسلمانان معتقدند كه او پادشاهي ، حکمت و نبوت را باهم داشته است. اخنوخ يا خنوخ يکي از پيامبران كه همان  ادريس نبي:

 /يوسف(078شما را به سوي خدا مي خوانم ) اَدْعوني الي اهلل: 

 ان الهي فرارسد ديد و بينش انسان كور مي گردد و از انسان كاري ساخته نيست!     : زماني كه فرماذا جاء القضا عمي البصر 

 زمينه ي مساعد كسب امور خارق عادت را فراهم نمودن ارباب كرامات:   اراده كه بخاطر آن در وجود آدمي كاري انجام مي گيرد. ارادت:

    دّل: تغيير داده شده.            رشد و ترقي. مب ارتقا:     يزرگان علم و دانش. ارباب معني: 

 از جانب خدا از شأن خويش:   /اعراف(015خدايا خودت را به من نشان بده)سخن موسي،  اَرَني: 

 : اسب تيز رفتار ، تيز تك.                                      اسب بدو       كبود ازرق: 

     اسب عربي كه چابك و تيزرو است. اسب تازي:

   ايستاد.     انده : اندوه و غم.                                 استاد: )در فراواني نعمت ( اندک اندک عوامل نزديکي به آتش را فراهم نمودن. سباب استدراج:ا

 به خدمت ايستادن اِسْتادن:

 دور شمردن.              باد:استع گوش دادن به سخنان كسي كه او متوجه ي اين كار نشود)دزدانه گوش دادن( استراق: 

 خدايا از تو طلب آمرزش و مغفرت مي نمايم استغفراهلل:
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 دايره ي فرضي كه مانند كمربندي كره ي زمين را به دو نيمکره شمالي و جنوبي تقسيم مي كند. استوا:

     : ستيزه و مخالفت.                     استيز

 /االسراء(كه خداوند حضرت رسول اكرم )ص( در شبي ازمسجد الحرام به مسجداالقصي سير دادوآيات بزرگ خود را به او نماياند.0اسري بعبده ..اشاره به آيه ي )سبحان الذي  اَسْرا: 

 پائين تر ، پست تر اَسْفل:    سير نبي اكرم )ص( در شب معراج. أسرا: 

      : سفيد.                                     اسفيد

 آئيني كه ساخته و پرداخته ذهنيت ماست كه با اسالم حقيقي متفاوت است. ازي :اسالم مج

 نام و ناميده شده، در مثال اسم كتاب و خود كتاب اسم و مسمي:    يك وجود خيالي و غير حقيقي اسم بدون مسما:

 انسان است.اشاره به هستي مطلق  مناشاره، در اينجا منظور از  اشارت:      جمع اسم، نام ها أسماء:

 از يك كلمه كلمات ديگر را ساختن اشتقاق:      جمع شَبَح، سايه ها  اشباح: 

 : شکست.                 اشكست      : بدكاران.          اشقيا 

 جمع شيء ، چيز ها، پديده ها اشياء:       تعجب و حيرت اشگفت: 

 دروني خود رادر قالب كلمات خاصي مثل زلف،خط،خال،شراب،شمع، ..... بيان مي كنند.كساني كه دانشهاي ناشي از كشف و شهود  اصحاب اشارت:  

 كسي را برگزيدن و انتخاب كردن  اصطفا:      برگزيده شد اصطفا ديد:

 جمع ضد اضداد:      برگزيدگان خدا. اصفيا:

     پارچه ي ابريشمي پرزدار.     اطلس:      ناچاري اضطرار: 

 جمع طَوْر ، اندازه و حد، حال و وضع اطوار:     ل هاي گوناگون جمادات: شکاطوار جمادي 

 گوشه نشيني كردن، كناره گيري كردن. اعتزال:   قراردادي، غير پايدار، موقتي ، غير قابل اعتماد اعتباري:   

 حركات گوناگون حروف كه صداها را مشخص مي كنند. اِعراب:     جمع عدم، نيستي ها اَعدام: 

 عزت دادن، عزيز شمردن اعزاز:   مکاني بين بهشت و دوزخ ، نام يکي از سوره هاي قرآن راف:اع 

 كور .    اعمي:     كور تر.              اعمي تر:

 تندروي و كندروي افراط و تفريط:    چنين قصد مي كنم) يا به نظر من او را بايد اينگونه ناميد( اَعْني: 

 جادو و تأثير بسيار زياد افسون: غير واقعي( و ) جادوگري و شعبده بازي( و ) باعث اسارت()افسانه و افسون و بند:  

 برتر افضل:

 ريشه و انگيزه رفتار و سخناني كه تحت تأثير عوامل بيروني در ذهن آدمي داخل شده و شکل گرفته اند. افعال و اقوال مدخَّر:

 جمع فعل، كارها و اعمال افعال: 

 ارات در حال دوران و گردنده) طبق بينش قديمي بطلميوسي افالک به دور زمين دوران مي كنند.سي افالك دوّار:

 جمع فوه ،  دهان ها افواه:     جمع فلك، مدار حركت هر سياره افالك:

 باالترين كمال و لياقت اقصي الكمال:      جمع فهم افهام: 

 كور، كور مادر زاداَكْمَه:       كامل تر اكمل:

 الحاد : كفر      اصرار، پافشاري ح:الحا

 آيا پروردگار شما نيستم. اَلَسْتُ بربكم:     به راستي، در حقيقت اَلْحق:

 : عقل اول ، لوح محفوظ                         ام الكتاب 

 بود و معراج حضرت رسول)ص( از خانه او صورت گرفته است. خواهرعلي)ع( كه پس از فتح مکه مسلمان شد و برخي مي گويند كه به همسري پيامبر در آمده اُمّ هاني: 

 پيشواي عارفان خدا امام سالكان:        مادر اُمّ: 

 سپاسگزار بودن،     امتنان:      پيروان يك مکتب امت:

 چيزي كه عقل نمي پذيرد ولي انسان براي آن وجودي تصور مي كند كه غير حقيقي است امر اعتباري: 

 /هود( يعني استقامت كن چنانکه بدان امر شده اي.02فرمان استقامت در برابر مخالفان دين، در آيه ي )فاستقم كما امرت،  قِمْ:اَمْرفَاسْتَ

 چيزي كه وجود و عدم آن ضروري نباشد يعني بودن و نبودنش يکسان باشد مانند انسان و حيوان و جماد و گياه. امكان: 

 غير واقعي، غير قابل اعتماد امور اعتباري:                 : آسايش و امنيت هميشگي.امن سرمدي

 اگر خدا را دوست داريد انْ كُنتم تُحبّون:

يعني موجودي نيست كه به حمد و ستايش خداوند نپردازد و لکن شما  / االسراء(17،  و ان من شيء اال يسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبيحهمدر آيه ي) اِنْ من شيء:

 را درک نمي كنيد.تسبيح آن 

 ما آن مشکالت را كنار  مي زنيم.  انا فتحنا:

 /االسراء(78: پرسش منکرين در باره قيامت است كه مي گويند آيا پس از مردن به آفرينش جديدي تبديل مي شويم.)انّا لفي خَلْقٍ جديد
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 اين من مربوط به آدم است كه توبه نمود و به نعمت الهي رسيد. (2أنا)  : اين من مربوط به شيطان است كه بر خالف امر الهي آدم را سجده ننمود.( 1انا )

 نظر مولوي هم نسبت به حالج مانند عطار مثبت است و اناالحق حالج را رحمت الهي مي داند.  (3أنا) 

 اين من ناشي از استکبار فرعون همعصر موسي است كه باعث لعنت و دور شدن او از رحمت حق گرديد. (4أنا) 

 : از شطحيات حسين منصور حالج در قرن سوم هجري.  اناالحق 

ه در آن من و هستي من حق هستم)من خدا هستم!( طبق اعتقاد و تفسير شبستري اين ادعاي حالج به معني رسيدن به وحدت و وصال به حق است چون هر گونه ادعايي ك اناالحق:

كفر و عامل دوري از نعمت هاي الهي است. ولي بين علماي دين و فلسفه و عرفان در طول تاريخ در تبيين اين سخن حالج  انسان اثبات شود به مفهوم خودي است كه در مذهب عرفان

 اختالف نظر وجود دارد و بعضي ها اين سخن حالج را كفر تلقي مي كنند.

 الم غيبجمع نبي، پيامبران و آورندگان خبر مهم از ع انبياء:     خود بيني، كبر و غرور اَنانيت:

 جمع نجس، پليدي ها َنجاس:ا     : آگاهي و بيداري.                       انتباه

 جمع نجم، ستارگان انجم:     پايان و انتهاي انديشدن انجام تفكر:

 ر پايانجمع نَعْم ، چها انعام:   : موجودات ديدني و ناديدني                                                انس و جان  

 : يعني آنچه را كه وجود دارد انکار نمودن.                                         انكار مدلول دليل     : بريده شدن از دنيا.         انقطاع

 نورها، آتش ها انوار، نيران:    به جنبش در آورده.                          انگيخته:

 ر تر: درخشان تر ، پر نواَنْوَر 

 قصص( 57براستي من خداي شما هستم، نداي درختي كه دروادي ايمن)صحراي سينا ( او را مورد خطاب قرار داد ورسالت و مأموريت او را ابالغ نمود.)اِنّي انااهلل :

 /بقره(17: به عهد من وفا كنيد)وفوا بعهدي ا       : او  ترااوت

 اولي است، برتر و بهتر است اوالست: 

ختم علي افواههم : بر : در حديث قدسي )اولياء تحت قبابي اليعرفهم غيري( يعني اوليا و دوستان من در زير گنبد من هستند و كسي غير من آنان را نمي شناسد. نحت قباباولياء ت

 جمع ولي، دوستداران و بندگان مقرب درگاه حق اولياء:      دهانشان مهر زديم.                       

 : خدايا قوم مرا هدايت كن چون آنان نمي دانند.  اهد قومي انه اليعلمون    برافراشتن  ،                                   اهتزاز:

 كساني كه به حقايق از طريق كشف و شهود و راه هاي درون نائل مي آيند اهل دل: 

 هاي عالم را   مي شناسند.خردمندان، فالسفه، كساني كه ار طريق تشخيص و عقل پديده  اهل عقل: 

 كساني كه معتقدند خدا در كار بشر هيچگونه دخالتي ندارد و آن ها را به حال خود رها نموده است. اهل قدر: 

             : اي كسي كه به انتهاي راه رسيده اي.                                            اي منتهي     : آفرين بر كسي كه.             اي خُنُك

 روزگاري كه به بيهودگي و بي ثمري گذشت. ايام بطالت:                          : اي منافق و دو رو . اي نافقا 

 اين سخن را كه مي گويي. اين دم برآري:    خلقت و مرگ)بودن و نبودن( ايجاد و اعدام:

 است.اشاره به آدمي است كه از همين خاک شکل گرفته  اين مُشت خاك:

 ب
 شراب.  باده:     درگاه باعظمت و بزرگ فرعوني باب اعظم:

 : تاجر،   بازرگان    : پيام ها و سخنان پيامبران بارنامه ي انبيا 

 به سن بلوغ رسيدن بالغ:       واژگون، وارونه باژگون: 

 روشن، آشکار باهر:     به عمل و رفتار تبديل شد بالفعل شد: 

 مظهر عشق و وحدت بت:   ف بسم اهلل الرحمن  الرحيم ، حرف )ب(اولين حر باي بسمل: 

 درياي احمر )سرخ( ، دريايي بين عربستان و قاره ي افريقا بحر قُلْزُم:     درياي صاف و زالل بحر صافي:

 : خست و خرسندي. بخل و رضا    آزرده كرد.                                   بخَست: 

 آغاز و اول هر چيزي بدايت:      خست، ضد كرم بخل: 

 باال، باالي) سطح آب( بر افراز:     به اين طريق بدين منوال:

 مانند اين ، اينگونه بر اين سان:       روشن كرد بر افروخت:  

 روشن و درخشان شود برافروزد:   از روي احساس مسئوليت و اجراي تعهد بر وفق مسئول: 

                             : آتش فراوان ،     برج نار 

 نيز مي گويند.قاضي فلك مشتري، هرمز، بزرگ ترين سياره ي منظومه ي شمسي، از نظر روشنايي بعد از زهره است  برجيس: 

 نور درخشان برق المع:    حد فاصل بين مرگ و برپايي قيامتبرزخ:

 ي را بيان كردنبا استدالل روشن مطالب برهان:      : قبول نکرد .     برنتافت
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 ساده، مقابل مركب بسيط:   ذاتي كه در درون خود وحدت و يکتايي دارد. بسيط الذات :

 به پايداري و دوام مي رسد. بقايي يابد:     پايداري و نابودي بقا و زوال:

 )همه گفتند ( بلي، آري بلي:     : بلکه گمراه تر.                  بل اضل 

 گوش بده، اطاعت كن يوش:بن       زنجير بند:

 هستي، موجود بود:       كارهاي شگفت انگيز بوالعجب:

 زمينه هاي گوناگون و رنگارنگ موجودات قبل از پا گذاشتن در عرصه ي هستي و آفرينش. بوقلمون امكان:

 گاه گاهي ، بعضي اوقات به نادر:      داخل شد، به داخل آمدبه در شد: 

 بهتر به:       مطابق، بر اساس به وفق: 

 هم گفته شده، در اساطير آن را خداي جنگ گفته اند.خون سياره ي مريخ، از زمين كوچك تر و دو برابر عطارد ، بعد از زمين واقع است. در فارسي به  بهرام: 

 اگون مطرح نيستخارج از ابعاد مادي و طبيعي كه در آن جهات گون بي جهت:    چهار پاي اصلي)گاو ، گوسفند، .....( بهيمه:

 بدون خوردن و نوشيدن بي خور:     بدون خود طبيعي.            بي خودانه: 

 بدو تيرگي و دلتنگي بي كدورت: 

 (31ص1)حديث كتاب اصول كافي ، شيخ كليني، ج گوش و چشم او مي شوماگر بنده اي را دوست داشته باشم بي يَسمع و بي يُبْصر: 

/طالق( را تفسير كنم خلق مرا كافر 2،و من االرض مثلهن و ينزل االمر بينهن اهلل الذي خلق سبع سماواتعباس اين است كه اگر بخواهم آيه ي)  بيان ابن بيان مِثْلَهُنّ: 

 : ريشه ي درخت، بيخ شجر      خواهند دانست.

 پ           
 ف و بي غل و غش شود.                                                       : صاپالوده شود    : بي هوشي.                                      بيهشي

 كسي كه در گِل افتاده است و راه نجات و خالصي ندارد. پاي در گِل: 

 /قارعة( يعني    كوه ها مانند پشم رنگين زده شده مي شوند.1، و تكون الجبال كالعهن المنقوشدر آيه ي مباركه ي) پشم رنگين:

 /قيامت(يعني در روز قيامت ساق پاي انسان به ساق ديگر بر خورد مي كند و مي پيچد.27، والتقت الساق بالساقدر آيه ي) يچيده شدن ساق با ساق:پ

 : سالك راه خدا.                     پير مغان     مرشد و مرد كامل پير خرابات:

 : چشم بستن و توجه ننمودن.   چشم بر هم زدن پيله ي     مايه ي زيبايي و آراستگي، زيور پيرايه:

 ت
 پيرو تابع:      تابش خورشيد تاب خور: 

 درخت انگور . تاك:       چپاول، يغما تاراج: 

 تمام و كامل تام:      پيرو، آنکه بعد بيايد تالي: 

 : دوري كردن. تبرا 

اغراض دنيوي چيزي در ملك او نباشد. و همچنين مجرد از اعراض باشد  يعني چيزي از خدا براي مطامع مجرد شدن و ترک عاليق دنيايي كردن. مجرد كسي است كه از  تجريد:

 دنيايي خود نخواهد.

 روشن شدن ، ظاهر شدن، نور مکاشفه كه از حق بر قلب عارف ظاهر شود. تجلّي:    مجرد و جدا بودن از مطامع دنيايي. تجريد:  

 سرگرداني ، يکي از مراحل سلوک تحيّر:     حل كردن غذا در معده تحليل:

 به پايان كاري نگريستن و در آن انديشه كردن. تدبير:     در عاقبت كاري انديشيدن تدبّر: 

 مسيحي.                                   ترسا:      به ياد آوردن تذكّر: 

 به روش آئين مسيحي. ترسايي: تولد دوباره يافته است.مرشد كامل، ترسا: ترس خدا در دلش وارد شده است. بچه:  ترسابچه:  

 به آن تکيه نکن، آن را محور و اساس كار خود قرار نده. ترك عصا كن:    : غير خدا را ترک نمودن.                      ترك ما سوي 

 بود ولي از انجام آن دوري نمود.بر اساس آيات قرآني شيطان به فرمان الهي مأمور به سجده و اطاعت از انسان   ترك مأمور:

 : خدا را با ذكر به پاكي و عظمت ياد كردن.تسبيح     سخنان بيهوده و بي اساس. ترّهات:

ل است  چون بهر حال فالسفه باطدر قانون عليت هر علتي معلولي دارد و آن معلول نيز داراي علتي است و اگر همينطور ادامه دهيم اين روش را تسلسل مي گويند كه از نظر  تسلسل: 

 تسويه، يکسان كردن، راست كردن تسويت:      بايستي در يکجا قطع گردد.

 مقايسه كن تشبيه مي كن: 

 علمي است كه درباره ي ساختمان بدن و چگونگي اعضاء و ارتباط آن ها بحث مي كند. تشريح: 

 و درستي چيزي يا فکري را تأييد كردن. راستي تصديق:    بسيار بد گفتن از كسي.                     تشنيع:
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 صورت چيزي را در خيال خود مجسم كردن تصور:    كتاب نوشتن، رساله تحرير كردن تصنيف: 

 شأن و مقام او باالتر از آن سخناني است كه مي گويند. تعالي شأنه عَمّا يقولون:     خدا برتر و بلند مرتبه است تعالي اهلل:   

 فهماندن ، شرح و توضيح دادن تعريف:     يانه رويتعادل و م تعديل: 

 : به لباس هستي در آمدن.   تعيّن    كنار رفتن شاكله وجودي انسان تعيّن مرتفع گردد: 

 چيزي را به شکل و حالت ديگر در آوردن تغيير و تبديل:   الزم و ملحق شدن چيزي يا امري ، به چشم ديدن و به تعين پيوستن چيز تعيّن: 

 :سفسطه كردن ، حس و واقعيت را منکر شدن. تفسطط     سير كردن و نظر كردن فرّج:ت 

 سخناني كه به دو شکل گسترده با شرح و توضيح و يا خالصه و مختصر بيان شده اند. تفصيل واجمال: 

 ي را نگهداشتن، قضا و فرمان الهي.اندازه ي چيز تقدير: : فرمان و قضاي خدايي كه با قدرت و تسلط بر جهان حکومت مي كندتقدير جبّار 

 خويشتن داري، ترس از خدا و اطاعت از امر او تقوي:    قضا و قدر خداوندي تقديرات يزداني:

 گسترانيدن ، آماده ساختن، آسان كردن تمهيد:      مثل زدن تمثُّل: 

 قاد به انتقال روح به بدن موجودات ديگريکديگر را باطل و زايل كردن، اعتتناسخ:      فرق گذاشتن، امتياز دادن. تمييز:

 خود را دور نگهدار تنزيه مي كن:      پائين آوردن  تنزّل: 

 هر چيزي را كه غير خداست از خود دور ساختن توحيد:    دست كشيدن از گناه و بازگشت به خدا توبه:

 به خدا اميد بستن و كار را به او واگذار كردن توكل:  ي.كسي را به انجام كاري مدد و ياري كردن، موافق گردانيدن اسباب كار توفيق: 

 : خالي مي شوي.تي مي شوي    : ال اله اال اهلل گفتن و وحدانيت خدا را اقرار نمودن.تهليل

 سخني كه مانند شمشير مؤثر و برنده است تيغ نطق:     سياره ي عطارد، سياره ي مريخ تير و بهرام: 

 ث
 ميوه،             ثمر:                                : بود و نبود.ثبت و محو 

 گاو نر، يکي از صورت هاي فلکي در نيمکره ي شمالي، برابر با خرداد ثَوْر:   ستارگاني كه ثابت وبي حركتند ولي  پرنور مي باشند مثل خورشيد. ثوابت:

 ج
 شهر افسانه اي كه در سرحد مشرق واقع شده است. قا:جابل   شهر افسانه اي كه در سر حد مغرب واقع شده است. جابلسا: 

 :لباس كبود.جامه ي نيلي      جمع كننده جامع:

 مکان و حركت و رنگ و شکل هندسي جاي و سير و لَوْن و اَشكال:    جان در تابش انوار حق بودن جان در تجلي بودن: 

 فرشته مقرب و امين خدا كه حامل پيام وحي براي پيامبران است. جبرئيل:                                          كاري كه انسان انجام مي دهد اختياري از خود ندارد.      جبر:

 : جامه ي گشاد كه روي جامه هاي ديگر مي پوشند.                                           جُبّه     ترس و بي باكي جُبن و تهوُّر:

 بزغاله، برج دهم، برابر با دي جَدْي:   در گودال افروخته شده است.              : آتش گرم و قوي كهجحيم

 كشش غيبي ، حالتي كه به شخص عارف و خداپرست دست مي دهد و به سوي حق كشيده مي شود. جذبه :

 جماد، نبات، حيوان جِرم سه مولود:       :كشش،           جذبه 

 سيارات)افالک( آسماني جرم هاي آسماني:     هوا، آتش چهار عنصر)آب، خاک، جِرم عناصر: 

 :تن ضعيف و خسته.                       جسم فكار     نام خر دجّال است. جسّاس: 

 كسي كه غم و اندوه بسيار دارد جگر خوار:    : حشره اي بزرگ تر از سوسك.                 جُعَل

 صفات ثبوتيه و سلبيه خداوند )صفات رحمت و قهر و غلبه حق( جمال و جالل:     عزت و شکوه، بزرگي و عظمت جالل: 

 با هم بودن و همدلي جمعيت:    كامل ترين مقام عارفان و مردان حق جمع جمع:  

 بارگاه پاک ربوبي جناب قدس:     همه ي هستي جمله ي افالك:

 : بهشت روح هاي آدمي      جنت االرواح گرفته است.اقتدار و عظمت خداوندي كه همه ي هستي را در بر  جناب كبريايي:

     بهشت.  حور: زن سياه چشم بهشتي.           جنت:

 مؤنث جارح، اعضاي بدن انسان جوارح:آنچه كه شامل انواع متعدده باشد مثل جنس حيوان كه شامل انسان و ساير جانداران است. جنس:

 گردو جَوْز:     : گردو و كشمش.                جوز و مويز

 آنچه كه قائم به ذات باشد، در مقابل عَرَض جوهر:  دو پيکر، از بزرگ ترين صور فلکي نيمکره ي شمالي ، برابر با خرداد. جوزاء : 

 عالم امر و فرمان و اداره ي جهان محسوسات ، عالم معنوي جهان امر:      نادانان جُهّال: 

 كه مثل و مانندي براي آن از نظر كمال و زيبايي قابل تصور نيست.جهان برتر و عالي  جهان بي مثال:  

 مردار، جسد مرده ي حيوان جيفه:    جهان آفرينش)محسوسات( جهان خلق:  
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 چ
 فلك چهارم، كه عيسي بدان عروج نمود. چارم فلك:      (1چهار) چار:  

 :چه است؟    چَبْوَدْ     : تسليم شوي . چاكر شوي 

 ك نهم، فلك االفالک، بر اساس افسانه ي قديم يوناني اين فلك همه ي افالک ديگر را به دوش مي كشد.فل چرخ اطلس: 

 چرخ گردنده كه از گِل كوزه گري ، كوزه يا چيز ديگري مي سازد. چرخ فخّار:     چرخ گردنده، فلك، سپهر چرخ دوار:

 مست و زيبا چشم عاشق و چشم مخمور:    چرخ گرد و دايره اي شکل چرخ مدور: 

 : چسبيده اي ، متصل شده اي.    چفسيده اي      خورشيد چشمه ي خور: 

 اراده قوي كه مانندچوب چوگان عامل تحول وتحرک آدم است. چوگان ارادت:    )زلف( حلقه حلقه شده و پر پيچ و تاب چنبر:

 چه فکر و خيال و انگيزه اي چه سودا:     چه ترسي دارد چه باك است:

 : غلبه  چير       چهره، صور  چهر: 

 ح                        
 : حاشا هلل ، پناه بر خدا.              حاش هلل      اهل سخا و كرم هستي. حاتمي:

 حال و كيفيتي كه بي اختيار به سالك دست مي دهد، ادراک خوشي، نشاط، خوشبختي، سرگشتگي، آرزومنديحالت لذت،ذوق،دولت،حيرت،شوق:

 ( يعني اولياء و دوستان من در زير گنبد من هستند كسي غير از من آنان را نمي شناسد .اوليايي تحت قبابي اليعرفهم غيريدر حديث قدسي ) بش اوليايي را قباب است:حبا

 پرده ، مانع حجاب:       دانه حبّه :

 : دليل.  حجت     جمع حجاب ، پرده ها، موانع حُجب: 

                         : بول و غائط.    حدث

 كالم الهي، حديثي كه از حيث معني از خدا و از حيث لفظ از پيامبر اكرم)ص( است. حديث قدسي:

 سخني كه از غير خدا باشد حديث ماسوي اهلل:

وه مسلمانان است اظهارنظرهاي حکيمانه آن حضرت كه سخن و كالم  پيامبر اسالم)ص( كه سر مشقي است براي فراگيري و زندگي. همانطور كه پيامبر الگو و اس حديث مصطفي:

 همواره تازه و نو و جذاب است و ريشه در وحي الهي دارد مورد تبعيت جوانان و مردان و زنان مسلمان است.

 (002)احاديث مثنوي، ص  الدنيا مزرعة اآلخرةكشاورزي، در حديث  حراثت:    بترس و دوري كن. اعدا: دشمنان.    الحذر: 

 جمع شدن انسان ها در روز قيامت براي حسابرسي اعمال. حشر:    آنچه كه نگهداري و احترام آن واجب باشد. مت:حر

       نزديکي ، درگاه حضرت: 

 كاميابي و سعادت نفس آدمي حظ نفس: در اصطالح علم نجوم نزديك ترين نقطه از مدار كوچك، نقطه ي مقابل اوج حضيض:

 : شناخت حق به همان شکلي كه هست.   حق اليقين      ايبهره اي، فايده  حظّي: 

 خشم. حقد:    خداوند بلند مرتبه و بزرگ. حق تعالي: 

 خداوندي كه همه ي كارها را از روي حکمت انجام مي دهد سقيم: بيمار،         حكيم:     حق و اصل و منتهاي هر چيزي حقيقت:

 دانشي كه به استدالل استوار بوده و شك و ترديد در آن نباشد. حكمت: م دهنده و بهبودي بخشنده ي عالم است.دستور و فرمان خداوندي كه نظا حكم جبار: 

 دانشمنداني كه آگاه به وظائف اعضاء و جوارح بدن انسان هستند. حكيمان:     دانشمند مادي حكيم فلسفي:  

 گر بطوري كه با او يکي شود.وارد شدن روح و روان موجودي در كالبد موجود دي حلول و اتحاد:

 بره، اولين صورت فلکي در منطقة البروج ، برابر با فروردين حَمْل:  كسي كه معتقد است كه خداوند در جهان حلول نموده است. حُلولي: 

 در دين خداپرستي و عمل به آن ثابت قدم باش. حنيفي شو:     پسنديده و مطلوب حميده: 

 كساني كه داراي چشمان زيبا و سياه مي باشند، زنان بهشتي حُور: هاي فلکي به شکل ماهي، دوازدهمين برج ، برابر با اسفندماهي، يکي از صورت  حوُت: 

 سرگردان، كسي كه به حقيقت نريده اس حيران:      زنده و حاضر حَيّ: 

 : حيله ها. حِيَل

 خ
 دايي و عمو خال و عمّ:      تمام كننده، پايان بخشنده خاتم: 

 خانه ي دل، درون و ماهيت باطن انسان خانه: خانقاه، محل اجتماع درويشان كه از قرن چهارم هجري قمري ساخته شده است. خانقه:  

 پايان قرآن ختم قرآن:   : كمال و نهايت هنر صنعت ،                    ختم صنعت 

 به پايان رساندن چيزي يا كاري، مُهر كردن نامه ختم:    : پاياني بزرگ و عظيم.                           ختم گران
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 سرطان، چهارمين صورت فلکي نيمکره ي شمالي، برابر با تير خرچنگ:     از خود رهايي است خراباتي شدن:

 انجام اموري كه خارج از علت و معلول است ، معجزه خرق عادت: 

 پس از طي طريق از مرشد مي گيرند..تکه هاي پارچه ي بهم دوخته شده، لباس درويشان كه  خرقه:

 خط هاي روي صورت خط عارض:   مانند خضر)درطلب آب حيات جاوداني باش خضروار:

 خطبه ها  ،  بوش: خودنمايي ، شوكت و توانايي.        خطبها:     سخنان و دستورات ،  خطبه:

 گام ، قدم خطوه:

 بهم متصل است و پوزه ي باريك و دو گوش برجسته و دندان هاي بسيار تيز دارد و در تاريکي زندگي مي كند. پستاندار شبيه موش كه دست و پايش با پرده اي خفاش: 

 خالي شد خأل شد:     : خلوت و محفل  خأل  و مأل

 خلق شدگان ، مردم خاليق:      جانشيني خالفت:

 دن صورتي ديگر به جاي آن.از بين رفتن صورتي و جايگزين ش خَلْع و لَبْس:      دوام، هميشگي خُلد:

 /ملك( در نظام آفرينش خداي رحمان تفاوتي نمي بينيد.5، ال تري في خلق الرحمان من تفاوتدر آيه ي:)  خلق رحمان:

 آفرينش، بوجود آمدن خلق:   آفرينش انسان و برانگيخته شدن او در قيامت  خلق و بعث:

 پناه بردن به گوشه اي به دور از مردم براي عبادت و تفکر. خلوت:  معنوي عارف استجمع خِلّه، تباهي ها و مشکالتي كه مانع رشد  خلل:

 جانشين خليفه:

 مانند حضرت ابراهيم خليل كه يك تنه با تبر همه ي بتان را شکست و گناه اين كار را به گردن بت بزرگ انداخت! خليل آسا:

      : حالت پس از مستي.خمار 

 پس از برطرف شدن كيف شراب حاصل مي شود، حالت بعد از مستي. دردسر و كسالتي كه خماري:

 : خاموشخمش     شراب)مايع مست كننده( ،             خمر:

 بي نام و نشان شدن خمولي:    خاموش شدن آتش، سکوت و خاموشي خمود:

 : همقطار. فتوتك جوانمردي .                خواجه تاش     سروري و بزرگي خواجگي:

 مرد بزرگ) در اينجا منظور پيامبر اسالم )ص( است( جه:خوا

 خود را و خواسته هاي خود را محور همه چيز قرار دادن خودي:    : نفس و خودخواهي هاي انسان.   خودي خود

 خورشيد خور:

 ردنبند ، برابر با شهريورستاره ي پروين كه آن را عِقد ثريا نيز مي گويند ، زيرا مجموع چند ستاره است شبيه به گ خوشه ي آونگ:

 خصلت و عادت ثابت دروني خوي:     ترس و اميد خوف و رجاء :

 بي فروغ، بدون روشنايي خيره:  سخن حضرت رسول )ص( است كه فرمود: )خير االمور اوسطها( خير االمور: 

 د
 عدل و انصاف داد:

 /عنکبوت( 71، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نّ الدار اآلخرةامنظور آخرت است كه حيات در آن پايداراست، در آيه ي)  دار حيوان:

 سرا، جهان دار:      سراي آخرت دار عقبي:

 دانه و ميوه ي آن دانه و بَر:    مرغي الشخور از نوع كركس.                    دال:

 هميشگي دايم :     حاكم، قضاوت كننده داور:

 رو .                            : لباسدثار      هميشگي، ابدي. دايم: 

 لباس رو، روپوش دثار:

كه در وسط پيشاني دج+ال=ضد خدا، مردي كذاب كه قبل از ظهور مهدي ادعاي الوهيت و مسيح بودن مي كند و دنيا را پر از ظلم    مي نمايد . يك چشم چپ دارد  دجّال اعور: 

 د.مي درخشد .فتنه ي او بدست حضرت مهدي)ع( دفع مي شو

 : دريا،  دجله  : موجودي كه در آستانه ي قيام مهدي موعود در زمين فساد مي كنددجّال 

 مرواريد دُرّ :     حيوان وحشي و درنده دَدْ: 

 مرواريد بسيار بزرگ و ارزشمند كه پادشاه استفاده كند. دُرّ شهوار:    در حركت و جنبش است در اضطراب است:

 در نورديدن، پيمودن در نوشتن:    هي ، فراموش نکني  نبازي، از دست ند در نبازي:

 : آنچه از مايع و شراب كه در ته ي ظرف ته نشين شود.    دُرد      وارد شو، داخل شو درآ :

 آنچه از شراب در ته ظرف رسوب كند دُردي:

 ي مغول كه تقريباً يك قران )ريال( است سُبُل: راه ها  ،   درهم ، مسکوک نقره، پول نقد عهد ساسانيان ، واحد پول از اوائل اسالم تا دوره  درم :



  محمد نقي تسکين دوست       محمد نقي تسکين دوست                                                                                                                                                                                                                                                     شيخ محمود شبستريشيخ محمود شبستريگلشن راز گلشن راز   شرحشرح

218218                          

  

 : دروغ ستاره اي ، دروغي كه منجمين مي گويند.                    دروغ اختري      : نجار،            درودگر

 بيماري و آسيب دق:      اعتراض، خرده گيري دق:

 كسي ياچيزي كه زيبايي آن ديگران را تحت تأثير قرار دهد دلربايي:  به حق براي عارفان حاصل  مي شود. ناز و كرشمه، حالت جلوه اي است كه از شيفتگي داَلل:

 منظور پنج حواس ظاهري و پنج حواس باطني است دلق ده تو: 

 بر با بهمنيکي از صورت هاي فلکي كه با آنکه منطقه ي وسيعي را پوشانده است ضعيف و كم نور است ، يازدهمين برج، برا دَلْو: 

 لب به سخن گشود، حرف زد دم زد:      رهبر، راهنما دليل:  

 : پشت سر هم.                   دمبدم      پي در پي دمادم:

 :دنيا و آخرت   ،  دنيي و عقبي      : پست.            دني

 دنيا و آخرت دو عالم:  : بي ارزش بودن.هوا: هوي و هوس .                             دو جو نيرزيدن

 جهان آفرينش دور عالم:     دو جهان، دنيا و آخرت دو كَوْن: 

 چرخ چاه كه با سطلي كه در انتهاي طنابي است از چاه آب مي كشد. دوالب:  تکرار شدن وقايعي كه از ابتدا تا انتها يك مسير بسته اي را طي مي كنند دور مسلسل: 

 : منظور سنگ و آهن                              دو والد     افراد پست و نابکار دونان: 

 كسي ديار:     دو گانگي، دو چيز جداي از هم دويي:

 صومعه، محل عبادت راهبان مسيحي. دير خانه:

شت مي گذشت فرمود: خدا را چگونه شناختي؟ آن زن دين پير زنان، داستان اينگونه است كه پيامبر خدا)ص( با ياران از كنار پيرزني كه چرخ نخريسي در دست دا دين عجايز: 

 چرخ را نگهداشت و گفت: اينگونه! كه اگر بخواهم او مي گردد. پيامبر)ص( فرمود: اينطور دين خدا را بشناسيد.

 موجود افسانه اي و زشت ديو: 

      ذ
 ت(داراي برج ها)منظور فلك كرسي است كه داراي برج هاي دوازده گانه اس ذات البروج:

 مؤنث ذميم، زشت و ناپسند ذميمه:     پستي و خود بزرگ بيني ذُلّ و تكبُّر:

 سر حال بودن، آمادگي و زمينه ي دروني انجام كاري را داشتن. ذوق حال:       دنباله ذنب:

 ر
 سر رأس:      برگشت كننده راجع:  

 راه شناس.                         :راه دان   : راه و مسير ميانه و معتدل را انتخاب كن. راه اوسط شو 

     : راه عرفان و سير و سلوک الي اهلل .     راه وحدت

 كسي كه در آئين مسيح از دنيا بريده و در صومعه به عبادت و خودسازي مشغول است. راهب:

 ي مآل: جاي باز گشت، عاقبت .            : پرچم طغيان گر رايت عصيان   نظري كه ذات يا صفات خدا را با جهان يکي بدانند. رأي تشبيه:

 مهمانسرا ،كاروان سرا. رباط:  پروردگار عالميان كه مسلط بر همه ي صاحبان قدرت است. رب ارباب: 

 نيك چهارم بخش شمالي كره ي زمي رُبع شمالي:  جمع رباط، رشته ها و پي هايي كه استخوان هاي بدن را بهم اتصال و پيوند مي دهد. رباطات:

 برگشت رجعت:   پروردگار ما به خود ظلم نموديم.             ربنا انا ظلمنا:

 اسب زيبايي ) رخش: اسب رستم در شاهنامه ( رخْش حُسن:    بركت و رحمتي براي همه ي عالم، رحمةً للعالمين  رحمت عام:

 اجازه ، اذن رخصت:    اسب چابك و رونده ي دانش و آگاهي رخش علم: 

 جمع رساله ، كتاب ها رسائل:       خت انگور. دررَز:  

 نامه رساني، فرستاده اي ، پيکي رسولي:       نجات يافتي رَسْتي: 

 حسد.                            رشك:     پاشش و ريزش نور رشّ نور:

 و مهرباني و شرم و حيا نرمي رفق و آزرم:    خود بيني .                                               رعونت:

 زيركي كه از اسرار آن نمي توان مطلع شد. رند الابالي:   درد چشم، ورمي كه در قسمت دروني پلك چشم پيدا شود. رَمَد: 

    :عارفي است كه هيچگونه تظاهري از كرامت ندارد. رند

 آوازه  نمي باشند.عاشقاني كه از خود رها شده و مست حق گشته اند و دنبال نام و  رندان خمار:

 جمع راحله، ستوران باركش، شتران قوي كه مستعد براي سواري دادن يا باركشيدن باشند. رواحل: 

 رومي و زنگي )سپيد و سياه( ،                       روم و زنگ:    روح خدا، لقب عيساي مسيح عليه السالم روح اهلل: 

 ديدن رويت:                  : پشت كرد و نپذيرفت.            روي تافت
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 سالك ،  كسي كه راه شناسايي خدا را مي پيمايد. رهرو:     جلوي حركت او را گرفت ره زد:

 مسخره كردن ريشخند:      راهي، مسيري رهي: 

 مکر و حيله. ريو: 

 

 ز 
 برگزيده و خالصه زبده:     از خود و از پديه هاي اطراف خود ز جزوي: 

 از خود و از دنياي كوچك اطراف خود زجزوي:    ه چراغ را در آن قرار دهند.جايي ك زجاجه :

 مهار و كنترل زمام:      : بزرگ،   زفت 

      : ناي زدن.                      زمر

 ل نمايي و كنار نگذاري!: مواظب باش كه عمزنهار مگذار  نوار يا گردنبندي كه مسيحيان همراه صليب كوچك به گردن خود آويزان كنند. زُنّار:

 نيست شدن، دور شدن زوال:      مبادا               زنهار: 

 بي رغبتي به دنيا و حظ و بهره نبردن از لذايذ بدون تأثير معنوي و دگرگوني دروني.زهد خشك: 

 اعراض از دنيا و به عبادت پرداختن زهد:    بي رغبتي به دنيا و دوري از گناه زهد و ورع:

 مي دانستند.خنياگر فلك نزديك ترين سياره به زمين كه بعد از عطارد واقع است، كوچك تر از زمين، قدما آن را  :زهره 

 چقدر عالي و سعادتمندانه است ، خوشا زهي:    چه بدبختند اين گروه نادانان و احمقان زهي ريش: 

 : به سوي دين   زي دين     : به سوي بهشت ها  زي جنان

 س    
 جادو گران ،   ساحران:     پرسنده، سؤال كننده ل:سائ 

 كوشا، عامل ساعي:       : روان، جاريساري 

 : مردان خدا ، عارفان    سالكان ظرفي از جنس بلور يا طال يا نقره ، دل عارف كه انوار حق در آن قابل مشاهده است. ساغر:

 سير كننده، روان، جاري ساير:      رهرو، عارف سالك:

 : جمع واسط )واسطه(به معني ميانجي ها.           سايط     : مؤنث ساير، سير كننده     رهساي

 انوار الهي سُبُحات: 

 : مي گويند سوره ي حمد است كه هفت آيه دارد و در هر نماز دوبار خوانده مي شود.سبع المثاني

 : ظرف سفالي،            سبو       : پيشيسبق

 سحر: افسون و جادو.                   جائي در دوزخ سجين:

 مجازي و غير حقيقي سراب:     راز نهفته وحدت وجود سرّ وحدت: 

 كسي كه در سرازيري سقوط افتاده است. سرنشيب:      جاويد ،                    سرمد:

 خطاب و صحبت حق مي شود.به مقامي  مي رسيد كه طرف  سزاوار مناجات:    رازي عجيب و شگفت انگيز سرّي شگرف: 

 : آب دهنده ، آبکش  سقا      : كشتي  سفينه 

 / انسان(20، و سقاهم ربهم شراباًطهوراً پروردگارشان آن را سيراب مي كند ، در آيه ي )  سقاهم ربّهم:

 مستي از عشق حق سُكر:    : جمع سقف .                                            سقوف

 سگ آلوده اش ساخته است.ت: سگ سرشت اس

 موضوع، راه و رهرو، در فناي در حق كه ابدي و هميشگي است هر سه يکي مي شوند.سلوك و سير و سالك: 

 : سير و سلوک عرفاني نمود.   سلوكي كرد      راه و روش سلوك: 

 وجد و سرور.    ع :سما    آدم درستکار  ،                                                    سليم:

    آواز خواني و پايکوبي و دست افشاني و وجد و سرور سماع: 

 جمع سما، آسمان ها) بر اساس هيأت بطلميوس منظور آسمان هاي هفتگانه است( سماوات: 

 كار خوب و خير خود را به ديگران نشان دادن، رياكاري كردنسُمْعه:        آسماني سمايي: 

 : بزرگ قوم ، مرد بزرگ.     سنام      و بينا شنوا سميع و بصير: 

 (508ص2فقر باعث سياهرويي) و بدبختي و فالكت( در دنيا و آخرت )سخن پيامبر ، سفينةالبحار ج  سواد الوجه في الدارين: 

 : عاشق خدا.    سوداي يار    : سودايي در فکر او جوشيدن سوداپز او 
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 سوره است(001ازقرآن)قرآن مجيد داراي بخشي  سوره:      شادي، خوشحال سور: 

 گياهي پياز دار از خانواده ي زنبق، داراي برگ هاي باريك و دراز و گل هاي زيبا و خوشبو به رنگ هاي زرد و كبود يا سفيد. سوسن:  

 جهان و هستيبه سوي  سوي كل: كساني كه در يونان قديم بودند و واقعيت ها را انکار مي كردند.              سوفسطايي:

 برنامه خودسازي دروني براي كشف حقايق و پي بردن به باطن پديده ها سير كشفي:  حركت كشتي، نمادي از انسان سالك در درياي وجود سير زورق:   

 سير و سلوک و كشف و شهود عارفانه سير:     : پر خوري.       سير نوشي 

 سانه اي بسيار بزرگ كه در كوه قاف ساكن است.مرغ اف سيمرغ:       پول نقره    ،      سيم: 

 ش
 : شاخه اي، انشعاب و رودي.                   شاخي       : شاخه،               شاخ

 جمع شاطر، شاطر:چاالک و چابك، در قديم پيادگاني با لباس مخصوص كه در پيشاپيش موكب پادشاهان مي رفته اند.  شاطران: 

 گواه و حاضر در كاري ،  محبوب شاهد:     بامداد.                 : اول شب وشام و غدو

 شر و بدي انذيشه ي شيطاني شرّ وسواس:      درخت شجر: 

 شرار، آنچه كه از آتش به هوا بپرد شرر: شرابي كه آدمي را از خود خواهي و خطرات نفس در امان نگهدارد شراب بيخودي: 

 يص، آزمندحر شره:       آئين و مذهب شرع:

 سخنان بر خالف شريعت گفتن شطح:      مذهب ، روش و آئين شريعت:

 : ايجاد كننده ي شعله،                          شعله زن لباس زير، نداي مخصوص و عالمت گروهي از مردم كه بدان يکديگر را بشناسند. شعار:

 .        : شکر به درگاه الهيشكر شاه      : شفاعت كننده .    شفيع

 اندک و مقدار كمي از چيزي شمه اي:      : شکر كننده  ،                      شُكرباره

 خوشحال و زيبا.شوخ و شنگ:       شناختنشناسا:  

 عالقه شديد، آزمند نفس شوق:     با ظرافت و زيبايي شوخي:

 درک و ديدن چيزي در درون  شهود:     سوار چابك و دالور شهسوار: 

 پائين ترين عمق) دريا( شيب قعر:      حيله گر رياكار شياد سالوس: 

 مورد پيروي قرار گرفتن و يا خود پيرو كسي گشتن. شيخي و مريدي:     حضيض، نقطه مقابل اوج شيب: 

 مکر و حيله شيد:     : تزويرو نيرنگ.  شيد و زرق

      : شيفته و عاشق شدن.                           شيدا شدن

 بر با مرداداسد، يکي از صورت هاي فلکي مركب از ستارگان بسيار كه آن را بصورت شيري توهم كرده اند و ستاره ي قدر اول قلب االسد جزو آن است، برا شير: 

 عيب و زشتي ،كسي را عيب كردن و به زشتي نسبت دادن شين:

    ص
 به نجات و استواري مي رسد. صاحب ثباتي:

 آفرينش و نظام خلقت صحراي هستي:    كار و عملي كه انسان انجام دهد ل:صادر شدن فع

 هوشيار شدن، بازگشت عارف به احساس پس از غيبت و زوال احساس وي. صحو:

 نوعي جانور نرم تن كه در آب زندگي مي كند و بدنش در يك غالف سفت به نام صدف يا گوش ماهي جا دارد. صدف:

 : آشکار شدن كاري و امري،                    صدور  ار درست( و) عملي كه براي خدا انجام شود()سخن و رفت صدق و اخالص: 

 ظرف شيشه اي يا بلوري شکم دار و دهان تنگ كه در آن شراب كنند صراحي:

 علمي است در دستور زبان عربي كه به اشکال گوناگون كلمات و تغيير و تحوالت آن بحث مي كند.صرف:

 جمع صنعت، نظام خلقت و آفرينش صنايع:       و روشن شدنپاک  صفا: 

 : صورت ها. صُوَر   : آفرينش و آفريننده.                                        صنع و صانع 

 شکل جديدي مي يابد صورت محقق مي گردد:   : بدون توجه به معني به ظاهر توجه نمودن.   صورت پرست

 مانند صوفي يعني صاف و پاک شده صوفيانه:  براي دستيابي به حقيقت به سير وسلوک مي پردازد.درويش، كسي كه  صوفي: 

 ض
 گمراهي و نابودي ضَالل:       زيان ضرّ:

 جمع ضمير، باطن آدمي، انديشه و راز نهفته ي انسان ضمائر:     اضافه ، اضافه شدن، ملحق شدن ضَمّ:
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 ط
 اطاعت و عبادت طاعت:      ناگاه روي آورنده طاري: 

 يکي، جدا طاق:      طغيان كننده.   طاغي:

 بدكار، ناصالح طالح: 

 هنگامه ي بزرگ قيامت طامةالكبري: سخنان و ادعاهايي  بعضي از افراد و مدعيان عرفان  كه با روح شريعت سازگاري ندارد. طامات:

 د درونيذوق و استعدا طبع:    جمع طبيعت، خوي ها، سرشت ها، سجايا طبايع: 

 در يك چشم بهم زدن، در يك لحظه ي كوتاه :طرفة العين      نهاد، سرشت طبع: 

 روش، سيرت، تزكيه، باطن طريقت:     راه دست يابي طريق جُستن: 

 محو كردن، نابود كردن طمس: مهمان ناخوانده) معني مصراع دوم: هر دو عالم بخاطر وجود انسان خلق شده است( طُفَيل: 

 منظور زبان است وقتي كه به گفتار گشوده شود. طوطي نطق:      جهان پر تحول و دگرگوني يا:طَوْر دن

 صافي گشتن از خويش طهور:  گردنبندي كه نشانه ي دوري و رانده شدن از درگاه الهي است. طوق لعنت:

 ظ
 سايه ، پناه ظلّ:      سايه ي خدايي ظلّ الهي:

 تاريکي ، گمراهي ظلمت:

 آنچه كه از ذات و صفات حق بر موجودات ظاهر ميگردد وتجلي مي كند. ظهورات: /احزاب(02ظالم و ستمگر، در آيه ي: )انا عرضنااالمانة .......انه كان ظلوماً جهوالً ، بسيار ظلوم:

 ع
 از غير ذات بودن و به ذات اضافه شدن. عارض ذات:    مجا زي و غير حقيقي عارض بر حقيقت: 

 آرايش دهنده و عامل زيبايي عالم عالم آراي: نده ي حق است و در راه رسيدن به كماالت معنوي تالشگر است.كسي كه شناسعارف: 

 منظور خورشيد است كه با نورودرخشش خود عالم را  درخشان نموده است. عالم آراي:

 عامه، مردم جاهل و عامي. عامت:ند. : مردم ساده كه مثل چهارپايان ساده و بي آاليش هستند و مسئل را درک نمي كنعام كاالنعام

 پند و اندرز عبرت:      بيهوده.                 عبث: 

 : در خلقت شگفت انگيز خداوند.                      عجبهايش خودخواهي، تکبر، مکر و فريب، و پندار غلط عجب، نخوت، تلبيس و پنداشت: 

       دشمن عدو:

 يده است پس از بريدن خوشه در نخل باقي مي ماند و خشك مي شود.بيخ خوشه ي خرماكه خم عرجون:

 عرشي كه گسترده و وسيع است. عرش بسيط:     عرش با عظمت و بزرگ عرش اعظم: 

 /فرقان( به قولي از عرش ،  امور و تدبير اداره ي جهان نازل مي شود.37، ثم استوي علي العرش الرحماندر آيه ي )  عرش رحمان: 

 صورت و ذات عَرَض و جوهر:  عرش الهي كه جهان آفرينش را كنترل و اداره مي كند. ان:عرش رحم 

 آنچه كه در بين مردم متداول و معمول شده است عرف عام:    چيزي كه قائم به غير است)صورت( عَرَض: 

                                               : شناختن.         عرفان    اصطالح و امري كه در بين مردم معمول و متداول شده است عرف: 

 : آشيانه ي پرنده   ،                     عُش   نام علمي است كه با آن اوزان شعري وتغييرات آن را پي مي برند. عروض: 

 ناز و كرشمه عشوه:

بع نيشابور متولد شد. و در قصبه ي شادباخ زندگي كرد. پدرش تاجر ادويه و عطريات بود. در هجري در قريه ي كدكن از توا305شيخ ابوطالب فريدالدين عطار نيشابوري. در  عطّار: 

د . گويند روزي هنگام داد و ستد ، جواني از محضر درس شيخ قطب الدين حيدر استفاضه و كتب تصوف و عرفان را مطالعه مي كرد. بعد از فوت پدر ، چندي  دكان وي را اداره نمو

حلقه ي وي به  هل دلي وي را چنان منقلب ساخت كه متاع خود را بين مستمندان توزيع نموده و ترک تجارت گفت و به خانقاه شيخ ركن الدين شتافت. مدتي درمشاهده ي حال ا

خود را به زهد و عبادت و مطالعه ي كتب مجاهدت گذراند سپس به زيارت بيت اهلل الحرام رفت و در مراجعت از مشاهير ارباب تصوف و عرفان ديدن كرد. از آن به بعد اوقات 

فانه اش كيفيتي محيرالعقول وجود تصوف و طريقت و گفتن اشعار پند و اندرزاختصاص داد و در اشعارش سالست و لطافتي فوق العاده  ، در نصايحش تأثيري عميق و در اقوال عار

كتاب هاي ديگر سروده است  مشتمل بر صد هزار است.در فتنه ي چنگيز ، مغولي او را اسير كرد و به معرض  بيت است. و با ديگر اشعاري كه در17777دارد. ديوان اشعارش مركب از 

روش ، زيرا قيمت من اينها نيست! فروش گذاشت. خريداراني پيدا شدند كه مبالغ گزافي در بهاي وي مي دادند. لکن شيخ همواره آن مغول را از فروش منع مي كرد و مي گفت: مف

نون بفروش ، زيرا بهاي من همين نيز به طمع مبلغ بيشتر از فروش خودداري مي نمود ، باالخره يك نفر در بهاي شيخ ، جوال كاهي را پيشنهاد نمود ، شيخ مغول را گفت : اك مغول

 باخ و زيارتگاه است.سال داشت. مرقدش در خارج قصبه ي شاد 001است! مغول از شدت خشم ، شيخ را در حال شهيد نمود . هنگام شهادتش 

 )نويسنده( مي گويند.دبير فلك نزديك ترين سياره به خورشيد و كوچکترين آنها ، در فارسي  عطارد:
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       گردنبند زنار عقد زنار:

 قرار داد عهد و پيمان )منظور عهدي است كه خداي با انسان در روز الست بسته است( عقد عهد:

 هشتم، برابر با آبان كژدم، برج عقرب:        گره عقده:

 نيروي دروني و خردمندي آدمي كه قدرت تشخيص حق از باطل يا خوب از   بد را داشته باشد. عقل تمييز:

 : عقل و محاسبات ضعيف انساني.عقل جزوي

 خرد آدمي كه در هر كاري دخالت مي كند و به گمان آنکه مي تواند آن مشکالت را حل نمايد. عقل فضولي:

 : باال  عال ل اول ، در اصطالح فلسفه آنچه را كه نخستين بار از ذات حق صادر شده است.عق عقل كل: 

علت صوري، در مصنوعات بشري اين چهار علت به  -1علت مادي، -5علت غايي، -2علت فاعلي، -0علت و معلول در فلسفه ي ارسطو به چهار قسم تقسيم مي شود:  علت غايي:

ا ه اي بسازيم ، بنا و عمله علت فاعلي است و سکونت در آن خانه علت غايي است و مصالح آن خانه علت مادي است و شکل ساختمان كه متناسب بخوبي صادق است مثالً اگر خان

 (207ص 0مسکن است نه مثالً با انبار يا حمام يا مسجد علت صوري است)آشنايي با علوم اسالمي ، ج

 خود را آشکار نمود. عَلَم  زد: 

 /بقره( خداوند همه ي اسم ها را به آدم آموخت50،وعلّم آدم االسماءُ كلُّهادانش نام ها، اشاره به آيه ي مباركه ي)  :علم اسماء

 علميکه آدمي را به آگاهي و توجه به نکات مهم و حساس مي رساند. علم دقايق:   /بقره(57: در آيه) و علم آدم االسماء كلها ، علم اآلدم 

 : علمي را كه خدا بيواسطه به انسان بياموزد.                  علم وحداني  تجربي كه از طريق بحث و گفتگو حاصل مي شود. : علم حسي وعلم قال

مي داند ) ( كسي كه عمل كند به علمي كه مي داند خداوند او را وارث علمي كند كه نمن عمل بما علم ورثه اهلل علم ما لم يعلممفهوم اين واژه در حديث ) علم وراثت:

 بااليي، آسماني، معنوي عِلْوي:    (73كتاب مصباح الهداية ، عزالدين كاشاني، ص

 /القلم( ،       1: آيه ي )انك علي خلق عظيم ، علي خلق عظيم     بطور خالصه و مختصر علي الجمله: 

 باالترين درجه ي بهشت عليين:      ناتوان،   عليل:

 ز اقيانوس هند در جنوب پاكستان، ايران و مشرق شبه جزيره ي عربستان كه به وسيله ي تنگه ي هرمز از خليج فارس جدا مي گردد.درياي عُمّان منشعب ا عُمّان:

 راه خالف در پيش گرفتن. نما: گياه.                   عنود:   سيمرغ، مرغ افسانه اي كه در كوه قاف آشيانه دارد عنقا:

 منظور همان پيماني است كه خدا در است با آدمي بسته است ل:عهد او      ياري، كمك عون: 

 پيامبر خدا حضرت عيسي عليه السال عيساي نبي:      آشکار عيان:

 مثل ديدن)طوري يك سخن گفته شود كه انگار ديده مي شود( عين عيان: 

   غ
 پايان، انتها غايت:      منبع نور غايت نور:

 : خشمغضب نبها مخلوط كنند مانند فلز كم بها كه با زر يا سيم تركيب كنند.چيزي كم بهاء كه با چيز گرا غش:

 برهم زدن مژگان از روي ناز و كرشمه غمزه:   حلقه يا زنجير آهني كه به گردن زندانيان مي اندازند. غُلّ:

 ابر غنيم:     بي نياز شوي غني گردي: 

 : ديو، موجود زشت.            غول  دريا ها مي رود. كسي كه براي باال آوردن صدف يا مرجان به اعماق غواص:

 تشنه و شيفته غين:      نابود نشدني غير هالك:

 ف
 :پرنده اي خاكي رنگ وكمي كوچکتر از آن كه دور گردنش طوق سياه دارد.           فاخته     اولين سوره ي قرآن ، سوره ي حمد فاتحه: 

 : شکافنده،                            فاطر/هود( ،          002تاب معك و ال طغوا انه بما تعملون بصير : آيه)فاستقم كما امرت و من فاستقم 

 پس التزام)به ايمان( داشته باش و در عمل آن را نشان بده. فألْزَم:     كلمات و عبارات مختصر الفاظ ايجاز: 

          : جوانمردي ،           فتوت      موفق شد. فايق گشت: 

 تبهکاران، گناهکاران فُجّار:     جوان   ،                           فتي:

 : دام.                            فخ    : پس اينگونه حساب كن.                         فحسب

 به مال و دارايي و قدرت خود باليدن و آن ها را به رخ ديگران كشيدن فخر:

 /انعام( بگو خدا و سپس آن ها را رها كن تا در سخنان بي اساس خود به بازي مشغول گردند.070، قل اهلل ذرهم في خوضهم يلعبوندر آيه ي)ائت قل اهلل: فذرهم بعد ما ج

 كيلومتر( ، فتي: جوان،      7فرسنگ) فرسخ:     اسوده شدن، خالص شدن فراغت: 

 ها) خلل ها، نقص ها(  شکاف فروج:      جارو بزن، پاكيزه كن فرو روب: 

 افسانه ، حکايت فسانه:      پرتو، تابش آفتاب يا آتش فروغ: 
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 ضد نقض، احسان، نيکويي، افزوني)رحمت عام خداوندي( فضل:    روان بودن سخن ، رواني كالم فصاحت:  

 اصل و آفرينش كه خداوند ما را بر آن اساس آفريد. فطرت:        آفرينش فطرت:   

 هب فقهي اسالم نظرات متفاوت است.دانشمند اسالميکه بااستفاده ازقرآن ،سنت، عقل و اجماع احکام شرعي ونيازمندي روز را استنباط ميکند. در رابطه با عقل واجماع بين مذا فقيه:  

                   : فکر رياست و بزرگي.  فكر سرداري    : فکر دنيا طلبي.                                    فكر دنياوي 

 فکرة ، انديشه فكرت:  

 /فرعون(070فاذا نفخ في الصور فال انساب بينهم يومئذ و ال يتسائلون، نسب و خويشي نخواهد بود، در آيه ي) فال انساب: 

 فنا في اهلل همان تبديل صفات انسان به صفات الهي است فنا:     كسي كه به جهان مادي معتقد است. فلسفي: 

 رحمت عام و خاص خداوندي فيض و فضل:    از بركت و كشش آن لطف روحاني ذبه:فيض ج

 بسيار شدن آب و روان گشتن آن ، بخشش)رحمت خاص الهي( فيض: 

 ق
 /نجم[7الي0، قوسين او ادني و هو باالفق االعلي ثمّ دني فتدلّي فكان قابمقدار دو كمان، در آيه ي] قاب قوسين: 

 توانا شوي قادري گردي:     دهگيرنده و تنگ كنن قابض: 

و يسئلونك عن الجبال فقل يَنْسِفُها ربي نَسْفاً كوه ها در روز قيامت طوري به زمين هاي هموار تبديل مي شوند كه اصالً به چشم نمي آيند.اشاره به آيه ي)قاع صفصف التري: 

 يت يعني حرفي كه درآخرهر بيت بايد آورده شود.حرف يا كلمه وآخر ب قافيه:      /طه(073،077، فَيَذُرَها قاعاً صفصفاً

 علمي كه ذهن آدمي را در خطاي انديشيدن باز مي دارد قانون:     : مقام معنوي عارفان و صاحبدالن.قام العارفين

 بيان كنندگان دين، صاحبان فتوي و علماء  قايل دين:       مسلط و غالب قاهر: 

 يگران.متکي به خود، بدون نياز به د قايم: 

اولياي من در زير گنبد هاي من قرار دارند و هيچکس جز من ايشان را نمي شناسد اوليايي تحت قبايي اليعرفهم غيري( گنبد هاي محافظ و پوشيده، در حديث)قبه هاي ستر: 

 انسان بر اساس اختيار كاري را انجام مي دهد.     قدر:     (32و من محافظ آنان هستم. )احاديث مثنوي ص

 نزديکي و دوري از حق)كه جنبه ي معنوي دارد( قرب و بعد:   اشيايي كه هميشه بوده اند و جلوتر از زمان هستند قديم: 

 نزديکي، خويشي قربي:     نزديکي معنوي به خدا قُرب: 

 نزديك معنوي به حق قريب:    نور چشم، بسيار عزيز و گرامي قرةالعين : 

 پائين ترين و عميق ترين منطقه ي جهنم قعر جحيم:   تان نرم يا حرير مي بافند.      : قسمي پارچه ظريف كه از كقصب 

 واژگون نمودن حقايق، آنچه كه حقيقت نداشته باشد. قلب حقايق:    : راهنما و دليل.                                       قالووز 

 : دريا .                 قلزم احساس آدمي ، روح و جانشکل صنوبري شکل در طرف چپ سينه ، مركز عواطف و  قلب:  

 / النجم( ،         00/ المدثر.  فاوحي: آيه )فاوحي الي عبده ما اوحي 5: در آيه ي قم فانذر 

 از كبوتر.    :پرنده اي خاكي و كوچکترقمري منزل يا برج دارد كه هر روز يکي از آنان را طي مي كند. 28ماه، كه بر اساس نظر قدماء  قمر:

 بند و ريسمان يا چيز ديگر كه به پاي چهار پايان ببندند قيد:     اموري كه از روي قياس استنباط شود. قياسات: 

 ک
 مهريه كه از جانب مرد به عنوان هديه به زوجه پرداخت مي شود. كابين:   : پارچه ي منقش و رنگارنگ كه خواب اندک دارد.كمخاب

 ک+ن=كن، به معني موجود باش، فرمان خداوندي كه جهان را آفريد. كاف و نون:   اي انجام كاري دستوري بدهد)مشوق كار(كسي كه بر كارفرما: 

 :  مردان خدا ، كامالن      كه آمد كامد:

 بزرگ منشي و خودخواهي. كبر و نخوت:  /يونس(21انگار كه ديروز)قبالً( نبوده است)كَاَنْ لَمْ تَغْنِ باالمس : 

 چشم پزشك كَحّال: قرآن مجيد كتاب وحي الهي كه به آخرين رسول حق محمد )ص( نازل گرديد حق: كتاب

 بزرگي و ارجمندي كرامت:  سنگ سرمه كه براي درمان چشم و پرنور شدن آن به چشم مي زنند. كُحل:

 ه با دست بافته مي شود. : يك قسم پارچه كه از نخ پنبه اي است  ككرباس     : كرانه  ،                    كران

       فلك هشتم كرسي: 

 فهم و درک واقعي و دروني حقايق و اسرار كشف اسرار:پرنده اي با چنگال قوي و جثه ي بزرگ و گردن دراز كه الشه ي خانوران را مي خورد. كركس:

 ماعيل )ذبيح اهلل( بنا گرديده است كه به نام خانه توحيد زيارتگاه مسلمين جهان است.خانه ي مکعبي شکل كه در مسجد الحرام مکه توسط حضرت ابراهيم خليل و فرزندش اس كعبه:

 انکار نمودن حقيقت، گناه و تباهي نمودن، تجاوز از حق. كفر و فسق و عصيان:      حباب روي آب. كف:

 ، همه ي هستيجهان آفرينش كلي:   /الرحمن(27هر چيز غير خدا سرانجام فاني است) كُلّ مَنْ عليها فانٍ:

 به همانگونه كه هست كما هي:     كمپير، پير سالخورده، فرتوت كم پير:
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 رفتگر، زباله كش. كنّاس:     قوس، برج نهم، برابر با آذر كمان:

 ين الروح والجسد(.    : اشاره به حديث) كنت نبياً و آدم  بكُنْتَ نبياً  من گنجي مخفي بودم)حديث قدسي، احاديث مثنوي فروزانفر( كُنْتُ كَنْزاً:

 معبد يهوديان كنشت:     كنشت، كنيسه، معبد يهوديان كنش: 

 : آنجه هست، هستي .                              كون و مكان     جمع كوكب ، ستارگان كواكب:

 )كَوْن: هستي ، جهان( دو جهان، دنيا و آخرت كَوْنين:         هستي، آفرينش كَوْن:

 منظور خودخواهي ها و جنبه هاي تمايالت نفساني است كه بزرگ ترين مانع رشد و هدايت آدمي است. كوه دويي: 

 به معني كوه همريشه دانسته اند. COFنام كوهي كه سيمرغ در آن آشيانه دارد، بعضي آن را مخفف قفقاز يا  كوه قاف:

 سراي كوي:    سراي بدبختي و پشت به زندگي نمودن. كوي اِدبار: 

 كوچك تر كِهْتر:    بزرگ و كوچك)اهل علم و مردم عادي( و مه: كه

 لکتريسيته پيدا مي كنند.صمغ برخي درختان از نوع سرووكاج كه درازمنه ي قديم توليد ومانند سنگ سخت وسفت شده وبه رنگ هاي مختلف ميباشند و براثر مالش خاصيت ا كهربا: 

 : بزرگ و صاحب  ،      اكي     مرد آزموده و عاقل، ميانسال كَهْل:

خادم پير، ت ، در فارسي زُحَل، بعد از مشتري از همه ي سيارات بزرگ تر است ، ششمين سياره از خورشيد است ، بواسطه ي فاصله ي دورش از زمين زحل خوانده شده اس كيوان:

 د.مي گويند. منجمين قديمي آن را مانند مريخ نحس مي دانن خادم سپهر و يا پاسبان فلك

 گ
 مجوس ، كسي كه در مذهب زرتشتي است ، منکر خدا. گبر:     زمان عروج به آسمان ها گاه اسرا: 

 زيرک، دلير گُربُز:      : گذرگاه    گذاره

 مشکل ايجاد كرد. گره زد:     در حال حركت دوراني گردان: 

 راطراحي مي كردند.ازتركيب خاک وآب،گِل وجودي آدمي گِل ها مي سرشتند:      بيهوده گزاف: 

 آتشخانه ي حمام كه در قديم آب در آنجا گرم مي شده است. گلخن:  

 گلستان، باغي كه گل هاي فراوان دارد) منظور گلهاي معنوي كتاب مثنوي گلشن راز است( گلشن: 

 (077د.)لطايفي از قرآن ،ميبدي ص :كس مرا ندانسته و نشناخته ،خواستم كه مرا بدانند و دوست داشتم كه مرا بشناسن گنجي بودم نهان  

 گوش شنونده  گوش سامع:  

 ل
 مرواريدي كه از آن گردنبند مي سازند و به گردن مي بندند لؤلؤي الال: 

 م همين است!(خداي متعال تابع قوانيني كه وجود دارد و يا ما تصور مي كنيم نيست بلکه هر چه كه مشيت او الزم بداند عمل خواهد نمود )و درست ه ال اُبالي:

 اَعراض)عَرَضها( دردو زمان باقي نمي مانند)اين سخن اشاعره است( ال يَبقي زمانَيْن:  /انعام(07زوال پذيران و غروب شدگان را دوست نمي دارم) ال اُحِبُّ اآلفلين:

 مارش : غير قابل شالاحصي يك ضرب المثل است . هر را از بر تشخيص نمي دهد. ال يعرف الهر است از برّ: 

 /االنعام( 032: آيه: )و ال تقربوا مال اليتيم اال بالتي هي احسن حتي يبلغ أشده  التقربوا مال اليتيم

 /قصص(37،  يشاء انّك ال تهدي منْ احببتَ و لكن اهلل يهدي مننمي تواني هدايت كني: در آيه ي ) التَهْدي:

 عالم غيب و معنويت الهوت:                                 : بي مکان ،نيستي.                               المكان

 در دو زمان باقي نمي ماند. اليبقي زمانين:   رد نمودن تمام چيزهايي كه غير خدايي هستند الي نفي:

 يکي از سنگ هاي قيمتي به رنگ سرخ لعل:      : بدون هوشياري.  اليعقل

 نفرين كردن، رد كردن و بيزاري و نفرتو مقت: لعن، طرد        نفرين كردن، راندن لعن: 

 /نحل( 00، و ما امر الساعة اال كلمح البصر در زمان يك چشم بهم زدن، در آيه ي) لَمْح بالبصر:

 /اعراف(015هرگز نخواهي توانست كه مرا ببيني!)سخن خداوند، لَنْ تراني:        اندكي، كمي لمعه اي: 

 )لَوْح: صفحه، عدم: نيستي( جهان نيستي لوح عدم:       :پسر ساده.لوت 

 سرگرمي و بازي لهو:    :صفحه اي كه معلومات داخل آن از بين نمي رودلوح محفوظ  

ت اليسعني فيه ملك  وق: در حديثي از رسول خداست كه فرمود با خداي خود خلوتي دارم كه هيچ موجود حتي مالئکه و پيامبران مرسل هم به آن راه ندارند)لي مع اهلل لي مع اهلل 

 مقرب و ال نبي مرسل(.          

لي مع اهلل وقت اليسعني فيه  مقام و شأن با خدا بودن و به قرب حق نائل شدن )كه ويژه نبي مکرم اسالم در شب معراج است( اشاره به حديث نبوي كه فرمود: لي مع اهلل :  

 ه در آن هيچ فرشته اي مقرب و پيامبر مرسل راه ندارد.يعني: مرا با خداي وقتي است كملك مقرب و ال نبي مرسل 

 : ارتباط معنوي رسول خدا با محبوب خود حضرت حق،   در حديث)لي مع اهلل وقت اليسعني فيه ملك مقرب و ال نبي مرسل. لي مع اهلل
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 م          
 : خطا كار ،                             مؤثم      : الفت و متفق شده.مؤتلف

 /نحل( آنچه در نزد شماست فاني است و آنچه كه در خداست پايدار است.77: آنچه در نزد خداست باقي و پايدار است)ماعندكم ينفد و ما عنداهلل باق، ا عند اهلل باقم

                          : خود خواهي هاي ما.                    ما و مني   /النجم( ،             02: آيه)ما كذب الفؤاد ما راي ما كذب

 گذشته و آينده ماضي و مستقبل:    /النجم( ،     5: آيه)ما ينطق عن الهوي ما ينطق

 /حاقه(57آنچه را كه نمي بينيد) ماالتُبصرون:    : مال دنيايي.                       مال دنياوي 

 : پنهان مي شود.                             مأوا مي كند  باشد. اسم مفعول از أمل به معني چيزي كه مورد آرزو و خواست مأمول: 

 ماه هفتم از ماه هاي سرياني، ماه دوم بهار ماه نيسان:     )همان لفظي( كه از اول بوده است مأوّل:

 پاک و دور است مبرا است:     تبديل و دگرگون شده مبدّل:

 كسي كه داراي صفتي است متصف:     بيننده ، چشم نگاه كننده مُبْصِر: 

 دو دو ، شعري كه هر دو مصراح آن قافيه داشته باشد  مثنوي:       با هم يکي شدن.   متفق:

     جمع مجنون ،  ديوانگان مجانين:      غير حقيقي مجازي:

 نيايي زيستن)مانند مالئکه(بدون تعلق د مجرّد:اسم مفعول جذب، جذب شده ، سالکي كه از كشش غيبي به سوي حق كشيده ميشود. مجذوب:

 زنداني محبوس:   اسم مفعول حُبّ، كسي كه مورد دوستي و محبت قرار گرفته است محبوب:

 حاضر و بي اراده.            محتضر:     با حشمت، ارزشمند.   محتشم: 

 اشيايي كه نبودند ولي بعداً خلق شده اند. مُحْدَث:      باشرم و حيا. محجوب:

 بدون هيچگونه تأييد و تحقيق، صد در صد تقليدي بودن محض تقليد:    يزي كه نبوده ولي بعداً پايه ي هستي آن گذاشته شد.چ مُحْدَث:

 كسي كه مي خواهد به حقيقت چيزي برسد. محقق:     صد در صد گناه و انحراف محض گناه: 

 مورد پسند قرار بده و عاقبت به خير گردان. محمود گردان: بياء )ص(كسي كه صفات پسنديده بسياري دارد، نام مبارک حضرت خاتم االن محمد: 

 مسلط و برتر از هفت آسمان )جهان هستي(  محيط هفت چرخ:  

ار است ولي اين اختيار از انسان در عين اينکه اعمال و افعال او اختياري است ولي از انجام آن چاره اي ندارد)و اين نظر شبستري است(يعني كار انسان از روي اختي مختار مجبور: 

 روي اضطرار و ناچاري صورت مي گيرد.

 مست مخمور:      سرشته شده، خمير مايه مُخَمِّر:

 داخل شده است مدخَّر:     مست، خمار آلوده مخمور: 

 جمع مدلول، معاني و مفاهيم مدلوالت:     :حواس               مدركات

 زياد مديد:     هر چيز گرد و مانند دايره مدوّر: 

 آئين كساني است كه همه ي افعال انسان و همه ي موجودات را از خداوند مي دانند و براي بشر اختياري قائل نيستند. مذهب جبر:

 آئينه ي قلب آدمي مرآت قلب:     : راه و روش، طريقهمذهب و كيش

 باال رود مرتفع گردد:     جمع مرتبه، مقام ها و منزلت ها مراتب:

 انسان كامل مرد تمام:     آمرزيده شده و مغفور: مرحوم

 هر چيزي كه بر آن سوار شوند ،  مثل اسب سواري مركب:    فرستاده شده از جانب خدا، پيامبر خدا مُرسَلْ:

 جمع مزبله، مکان هايي كه در آن خاكروبه مي ريزند مزابل:      صاف و پاک مُروّق:

 سوراخ ريز بدن كه عرق از آن خارج مي شود. مسامّ:      كنخود را تزيين و آراسته  مُزيّن شو: 

 : از فنا به بقا رسيدن. مست جام وحدت شدن      : علت      مسبب  

 پوشيده، پاكدامن، كسي خود را از گناه و خطا دور نموده است مستور:      پوشيده ، پاكدامن مستور: 

 به شکل حيوانات در آمدن. مسخ:  يم واقع شده استاسم مفعول سجده، كسي كه مورد سجده و تعظ مسجود:

 به زنجير بسته شده)اسير و شيفته شده( مسلسل:     تسخير شده، رام و مطيع مُسخَّر: 

 شبکه دار، مانند پنجره ، سوراخ سوراخ مُشبّك:       شنيده شده مسموع:

 يستاز حركت باز نا مشو موقوف:     جايي كه در آن چراغ بگذارند. مشكات:

 محل سير و سلوک و كشف و شهود مشهد:     درهم و شوريده، پريشان مشوّش:

 جاي بازگشت مصدر:      چراغ مصباح: 

 برگزيده ، لقب مبارک حضرت رسول اكرم)ص(  مصطفا:    از گناه و انحراف دور نمودن مصطفا كردن:  

 اين هستي ظاهر گشته است. آنچه كه از صفات حق بر مظاهر:      پنهان ، مقابل ظاهر مُضمَر:
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 نشاني از زيبايي و كمال مظهر حُسن:    جمع مظهر، جاهاي آشکار شدن. مظاهر: 

 سير و زندگي روزانه، دوره ي موجوديت يك موجود. معاش:      پايان و اولمعاد و مبدأ: 

 معترف : اعتراف كننده .      معشوق، مورد پرستش، محبوب معبود:

 معدل النهار مُعدِّل:              : گوشه نشين. معتكف

 عدم، نابود شده

 : سير معنوي در آسمان و ديدن و درک نظام خلقت.معراج فلك      بزرگي و عظمت دين معراج دين: 

 شبي كه حضرت رسول به امر خداي عالم عروج نمود و به مقامي رسيد كه هيچيك از خاليق به آن مرحله نرسيده اند. معراج: 

 شناخته شده)حقيقت( و شناسنده)خدا شناس( معروف و عارف:      شناختن چيزي :معرفت   

 ساخته شده معمور:      گناه ، نافرماني معصيت:

 :روحاني زرتشتي.                               مغ       تکيه گاه ، اعتماد مُعوّل: 

 آواز خوان مُغنّي:       مغز سالم و خوب مغز نغز: 

 : به رستگاري برسد.         .                        مفلح شود     اهگاه، رستگار شدن.                          پن مفازه:

 گفتگو. نار : آتش .                                 مقال: 

لي مع اهلل وقت  اليسعني فيه ملك مقرب و ال نبي اره است به حديث: مقام و مرتبه ي معنوي كه پيامبران اسالم با خدا داشت و مخصوص او بود. اش مقام لي مع اهلل:  

 يعني مرا با خدا وقت مخصوصي است كه درآن هيچ فرشته ي مقرب و پيامبر مرسلي راه نمي يابد.مرسل 

 اقرار كننده.  مُقرّ :      رهبر و پيشوا مقتدا:

 پا بند ، در قيد و بند مقيد:     مضطرب و ناراحت مُقلقل: 

 : حيله گر.                             مكار 

 د(تيره)منظور پشت آئينه است كه بايد تيره يا رنگي داشته باشد تا عکس در آن منعکس شود كه امروزه با جيوه يا نقره و غيره اندود مي كنن مُكدَّر:

 همراه و مواظب مالزم:     خوبرويي، زيبايي مالحت: 

 به قرب خدا رسيدن، مقرب درگاه الهي شدن ملحق به اهلل شدن:    مقرب الهي جمع مَلِك، فرشتگان ماليك:

 : سرزمين هستي ابدي و هميشگي.ملك ابد     رانده و دور كرده شده از نيکي و رحمت حق ملعون:

 جمع موت، مرگ ها ممات:    فرشته ي مقرب حق)در اينجا جبرئيل( مَلِك:

      جمع مملکت، شهر ها ممالك: 

 آنچه كه بوسيله مثل زدن و نمونه نشان دادن در نظر كسي مجسم و نمايان شده باشد. ثَّل:مُمَ 

 خلق و خالق ممكن و واجب:  اسم مفعول از مدح، كسي كه مورد مدح و ستايش واقع شده است. ممدوح:  

 : كسي كه به عهد غير او وفا كند.                   من اوفي بعهد غيرها 

 (75[ يعني هر كه مرا ببيند خدا را ديده است )احاديث مثنوي، صالحق مَن رَآني فقد رأيهر كسي مرا ببيند ، در حديث رسول خدا)ص( كه فرمود:] مَنْ رَآني: 

 مواقف و مرحلي كه سالك بايد طي نمايد. منازل:    از همه بزرگ ترم.                               من سابقم: 

 كساني بودند كه از طريق موقعيت ستارگان آينده و سرنوشت   انسان ها را تعيين مي كردند.ستاره شناس،  منجّم:  

 نازل شده، فرود آمده مُنْزَل:    جاي فرود آمدن، خانه)يك مرحله از سير و سلوک عرفاني( منزل:  

 خداي متعال پاک و مبرا است.  منزّه: 

تذكرة االولياء از عرفاست كه بر اثر بروز بعضي از افکار كه در ظاهر با شريعت هماهنگي نداشت ولي در مکتب وحدت و حسين منصور حالج طبق روايت شيخ عطار در  منصور: 

ي به دار رانجام به شکل مظلومانه اسير و سلوک داراي مفاهيم ارزنده اي بود و نيز دسيسه هاي بعضي از چهره هاي سياسي وقت و عدم درک فقهاي آن زمان از اينگونه سخنان ، س

 هجر ي قمري مقتول گرديد كلمه ي انا الحق توسط وي براي اولين بار جاري شد. 577كشيده شد.در سال 

 سخن حيوانات.            منطق الطير: 

شود، مثل علم فلسفه و كالم)علم معقول( علمي كه از طريق نقل حکايت ها و احاديث باشد مثل علم فقه)علم منقول( و علمي كه از طريق عقل و خردمندي حاصل  منقول و معقول: 

 گويند.

 اهل وجد، حالتي است كه از شيفتگي به حق براي عارفان حاصل مي شود مواجيد:       اسلوب، روش. منوال:  

 جمادات، گياهان، حيوانات مواليد سه گانه:    منازل و مراحل سير و سلوک به حق. مواقف: 

 درست و پسنديده موزون:      اجمع مولود ، متولد شده ه مواليد: 

 پيامبر بني اسرائيل در زمان فرعون مصر كه آنان را از رود خانه ي نيل عبور داد. موسي عمران: 

 : موقعي كه موسي تني چند از قوم بني اسرائيل را با خود به كوه طور برد صاعقه اي همه را نقش بر خاک نمود.موسي و كُه

 به هر چيزي كه مي رسد خدا تصور مي كند.                           موصول خوست:                  :قُمري.  سهر:بيداري .موسيچه
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 وابسته به ابزار و آالت بودن موقوف آالت:      جايگاه ، مکان موضع: 

 خداوند   ،      موال:     وقف شده، بازداشه شده موقوف:

 متولد شده مولود:            : ايجاد كننده،                      مولِد 

 : بزرگي و شکوه .                         مهابت        ماه، قمر مه: 

 كار بيهوده كردن    ،     مهتاب پيمودن:    : جمع مهلکه، مکان هاي هالكت و نابوديمهالك 

 بزرگ تر مِهْتر:     هدايت شده. وامي كشي ک مي كشي.  مهتدي:

 بيهوده و بيکار گذاشته شده. مُهْمَلْ:      خورشيد مِهر:

 ترازو، برچ هفتم، برابر با مهر ميزان:     آسوده و قرار نداشه باش. مياسا: 

 ابر ميغ:

       ن
 مردم، آخرين سوره ي قرآن ناس: 

 نصيحت كننده .   ناصح:      عالم طبيعت ناسوت: 

 زنگ بزرگ باالي كليسا قوس:نا    بيان كننده ي اين حقيقت است كه ناطق بدين است: 

 ستاره زهره كه آنرا مطرب فلك يا خنياگر فلك مي گويند. ناهيد:    :شهرت و اعتبار ، آوازه  و نام ناموس و نام  

 صاحب خبر مهم وحي براي بشريت، فرستاده خدا نبي:   خبر مهم وحي را به مردم رساندن، پيامبري و ابالغ رسالت نبوت:

 دستور زبان عربي كه ارتباط كلمات با اِعْراب حركات و معاني آنان را نشان مي دهد. علمي است در نحو: 

 نظير، همتا نِدّ:     : خود ستايي ، خود پرستي                           نخوت

 پشيماني ندامت: 

 گلي سفيد و كوچك و خوشبو كه برگ هاي آن سبز و دراز است.)نرگس مست: چشم معشوق( نرگس:  

 بنا به روايتي عيسي بن مريم )ع( در آخر الزمان ظهور خواهد كرد. نزول عيسي:     جان كندن، لحظه ي جدا شدن روح از بدن زْع:نَ

 زنده شدن هاي زياد)دنيا و آخرت دو نشأة است( نشئات:     در هيبت جمادات ظاهر شدن. نسخ:

 منشور، فرمان، نامه ي سرگشاده اعمال آدمي در قيامت نشير:   از نو پيدا شدن ، زنده شدن)نشأتين: دنيا و آخرت(  نشئه:

 نصيحت كردن،                                  نصح:    :  نصيحت نصيحت كنندگان و خير خواهان.  نُصح ناصحان  

 غير نثر، شعر)در اينجا مثنوي( نظم :       : يك نظر انداختن.نظرة 

      : سستي و فترت در حواس.    نعاس 

 /حجر(27، ) و نفخت فيه من روحيدميدن روح الهي در انسان، در آيه ي نفخ روح: 

 روح و جان آدمي نفس انسان:       : يکبار دميدن.      نفخه 

 انسان و جهان نفْس و آفاق:    روحي كه عالم را در بر گرفته است. نفس كل: 

 نقطه ي خيالي و تصوري  نقطه ي وهمي:      ناقص بودن ، كمبود داشتن نقصان:

 جابجايي و دگرگوني نقل و تحويل:  

 بيان احاديث ، تاريخ و رخداد ها، كالم صريح كه جز يك معني از آن استنباط نشود ، جمع خبر)تاريخ، قرآن، حديث(نقل و نصّ و اخبار:  

 وند و ارتباط غير ماديپي نكاح معنوي:   بيان احاديث پيامبر و سخنان مردان بزرگ، تاريخ و ....... نقل:

 طريقه ، روش نمط:       ناپسند، زشت نكوهيده :

 نشان و نمايش دادن نمود:     نشان خيال و غير واقعي نمود وهمي:

 منظور اين است كه بهتر از اين نمي شود. نور علي نور:    جمع نافله، انجام نماز هاي غير واجب نوافل:

 پايان و آخر هر چيزي نهايت :      : پنهان كردن.  نهان كردن از بصر

 يکي از طوالني ترين رود جهان كه از شهر خرطوم سودان شروع و در پائين قاره در دلتايي مي ريزد ) در اينجا نيل به معني درياست( نيل: 

 و
دي خلق نشده است مگر آنکه خداي را حمد و تسبيح مي كندو /االسراء( موجو11، و ان من شيء اال يسبح بحمده و لكن التفقهون تسبيحهمدر آيه ي) و اِنْ مِنْ شيء : 

 ليکن شما تسبيح آنان را درک نمي كنيد.

 (31ص  1)مومني را كه دوست بدارم( براي من مي شنود و براي من   مي بيند)اصول كافي ج  و بي يَسْمَع و بي يُبْصِر: 

 خداي واحد و يکتا كه بر همه خلقت و امورات آن مسلط و چيره است. ر:واحد قهّا   مقابل امکان، چيزي كه وجودش ضروري است. واجب:  
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 رها سازد، نجات يابد وارهاند: مورد خطاب قرار داد.انّي انا اهلل صحرايي كه در آن درختي موسي را با عبارت  وادي ايمن:

 دانا، طريق: طريقت. واقف:   موفق نگرديد، از حركت و سير و سلوک نايستاد واقف نشد: 

 خدا داناتر و آگاه تر است. واهلل اعلم:     : سه سوره قرآن ،    والضحي و الشمس و والليل

 رنگ ها  الوان: /يوسف(20،واهلل غالبٌ علي امرهو خداست كه غالب و مسلط است) واهلل غالب:

 خوشي ، شيفتگي.  وجد:    : سختي ، سوء عاقبت هرچ: هر چه.           وبال

 ربوبي حضرت حقذات  وجود مطلق:

 /قصص(88، ال اله اال هو كل شيء هالك اال وجههمنظور انسان كامل است و هر كسي كه فاني از خود و باقي به حق است ، در آيه ي) وجه باقي:

 يکتا و بيمانند بودن وحدانيت:     ذات پاک الهي وجه مطلق: 

 جهان هستي را يکپارچه دانستنغير خدا را هيچ دانستن،  وحدت:     : يکي، بسياروحدت و كثرت 

 باالي عقل، مهمتر از خردمندي آدمي وراي عقل:     : وحشي و پرنده.وحش و طير

 نابودي، هالكت ورطه:    : گل سرخ. عين اليقين: با چشم حقايق را ديدن.      ورد 

 خدمت و همراهي وشاقي:   انديشه بد كه در دل گذرد، انديشه ي شيطاني وسواس: 

 قرب معنوي به خدا ق:وصال ح 

 داراي خواص هندسي و فيزيکي) طول، عرض، عمق، زمان ، شکل ، رنگ، بو .....(بودن. وصف جسميت: 

 طبق گفته و سخن وفق قول:    حال و چگونگي كسي يا چيزي را شرح دادن. وصف: 

 خلق و خوي آدمي قرار گيرد. زماني كه عدالت محور و اساس وقت تعديل:     سازگار شدن ، مطابقت بين دو چيز وفق: 

 عالمات وقف و وصل در قرائات قرآن)م: عالمت وقف الزم، ط: عالمت وقف مطلق، ج: عالمت وقف جائز، ز: عالمت وقف مجوز.......( وقوف: 

 نزديکي و دوستي با خدا، ولي خدا بودن واليت:      : والدت   ،               والد

 /طه(57و  58، ولتصنع علي عيني....  اذ اوحينا الي اُمّكَم من ساخته شود، در آيه ي )درمقابل چش ولتصنع علي عيني: 

 : خيالي   وهمي       گمان، خيال، پندار وهم:   

 : او مي بيند.  وهو يُدرك 

 هه               
 سرو صدا ي درهم و برهم ، منظور ادعاهاي خود خواهانه و تمايالت نفساني است. هاي و هوي: 

 بيهوده ،  بيفايده هرزه: زمان رفتن حضرت رسول از مکه به مدينه كه مبدأ تاريخ هجري شمسي است. هجرت: 

 بيهوده هَزْل:    هزاران بار از نو پيدا شدن و زنده گرديدن هزاران نشأه: 

       ظهوري در عدم هستي: 

 ت و گردش باشند.هشت فلك ، هشت سياره اي كه در يك منحني و مدار در حرك هشت مقوّس: 

 محرم اسرار همراز:      : اي .                  هال 

 : او است                            هوست     اوست خدايي كه حق است هوالحق: 

 ماده ي فرضي و اوليه اي كه جهان از آن بنا شده است. هَيُولي:      آشکار و ظاهر هويدا:   

 ی
     هم شما را دوست خواهد داشت. خدا يُحْببْكُمُ اهلل :  

 يك بار بخوان يك ره فرو خوان:  علم و اطالع از روي استدالل كه پس از بر طرف شدن شك و ترديد بدست آمده باشد. يقين:

 :يوز پلنگ.يوز     يك نفر منکر خدا يك نفْس كافر: 

 روز جزا دادن به عمل آدمي اسنت يوم دين: (                 /طارق7: )روزي( كه همه ي نهاني ها آشکار مي گردد))يوم( تبلي السرائر

 روز عمل)دنيا(  يوم عمل: 

 

 

 

 

 

       

 


