
 

  خودیخودی  رموزرموز  وو  اسراراسرار  شرحشرح                                  
  

  
  ((مسئولمسئول  و انسانو انساننمونه نمونه به جهان ، جامعه به جهان ، جامعه نو نو ) نگاهی ) نگاهی                                                                                                         

                                        نظریه ای از عالمه دکتر محمد اقبال الهورینظریه ای از عالمه دکتر محمد اقبال الهوری                                                                                                            
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  یر عالمه دكتر محمد اقبال الهورییر عالمه دكتر محمد اقبال الهوریمتفکرشهمتفکرشهمصلح ومصلح واثری از نظریه پرداز و اثری از نظریه پرداز و                                                                     

  پنجابپنجاب    سیالکوتسیالکوت    ش(ش(32213221آبان آبان   3737))    میالدیمیالدی37813781فوریه فوریه 2222  تولد   : تولد   :           

  پاكستانپاكستان  الهورالهور  ش(ش(31383138اردیبهشت اردیبهشت   33میالدی)میالدی)33173317آوریل آوریل   2323رحلت: رحلت:         

  
                                                  

  انه رفتانه رفتــــــاز خُمستــانم تهــــی پیماز خُمستــانم تهــــی پیم    انه رفت         انه رفت         ــــــــــــگگــــای من ز من بیای من ز من بیآشنـآشنـ                                                      

  ممــای او نهای او نهــــــــری زیر پری زیر پـــت كسـت كستخـتخـ      م         م         ــــــــروی او را دهروی او را دهوه خسـوه خســـمن شکـمن شکـ                                                      

  ری خواهد زمنری خواهد زمنــــرنگ و بوی شاعـرنگ و بوی شاعـ                    او حدیث دلبـــــــری خواهد ز مناو حدیث دلبـــــــری خواهد ز من                                                      

  ـم ندیدـم ندیدد و پنهانـد و پنهانـــآشکـــــــارم  دیآشکـــــــارم  دی          م ندید      م ندید      ــكم نظـــــــر ، بی تابی جانكم نظـــــــر ، بی تابی جان                                                      

  رفترفتاشاک وآتش درگاشاک وآتش درگــصحبت خصحبت خ          من ،عشق را در برگرفت       من ،عشق را در برگرفت       ـرت ـرت فطـــفطـــ                                                      

  ودودپرده ی چشمم رُبــپرده ی چشمم رُبــ    ر ازر ازــنقش غینقش غی      و دین بر من گشود        و دین بر من گشود        حق رموز ملک حق رموز ملک                                                     

  ره ی خون من استره ی خون من استــرع من قطرع من قطمصـمصـ        ل رنگین زمضمون من است      ل رنگین زمضمون من است      برگ گبرگ گ                                                    

  فرزانـگی استفرزانـگی استدر كمال این جـنون در كمال این جـنون     ــی است         ــی است         داری سخن دیوانگداری سخن دیوانگتا نپنـــتا نپنـــ                                                    

  وارم كرده اندوارم كرده اندــــــــــد خد خدر دیــــارهنـدر دیــــارهنـد          د          ایه دارم كرده انایه دارم كرده انـــــــر سرمــــر سرمـاز هنـــاز هنـــ                                                    

  ریب!ریب!ــغغــان خودــان خودــــایرم در گلستـایرم در گلستـــــطط    یب        یب        ـل از نوایم بی نصـل از نوایم بی نصاللـــــه وگـــاللـــــه وگـــ                                                    

  كه صاحب جوهراستكه صاحب جوهراستوای برمردی وای برمردی     ون سفله ودون پروراست       ون سفله ودون پروراست       بسکه گردبسکه گرد                                                    
  ((373373)دیوان اقبال ، پیام مشرق ، ص )دیوان اقبال ، پیام مشرق ، ص                                                                                                                                                                                                                                                             
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 اقبال را در این سروده بشناسيم                        

 
ودر شهر و دیارم زندگی می كنند و مرا خوب می شناسند گرایشی به اندیشه آن كسانی كه با من آشنا یند       

های من نشان ندادند و با آن بیگانه شدند واز خُم وجود و استعداد درون من بهره ای نبردند درحالیکه من می 

ر دهم خواستم به آنان عظمت و شکوه پادشاهی  بدهم و تخت شاهی خسرو پرویز ساسانی را زیر پای آنان قرا

وبه عزت وكرامت برسانم.ولی آنان از من سروده های عاشقانه كه رنگ و بوی دلباختگی داشته باشد می 

خواهند.آن افراد غافل و كم نظر در نیافتند كه درون من دارای چه تحوالت واحساسات انسانی است تنها 

فطرتی پر از عشق و شور دارم  ظاهرمرا دیدند واز دنیای پر تالطم درون من باخبر نشدند.درصورتی كه من

 بطوریکه شعله آن شبیه آتشی است كه از سوختن خاشاک زبانه می كشد.

خدای عالم كه جهان وآنچه را كه در آن است به حق آفریده است رمز و راز مشکالت سیاست)مُلک(       

است ودررهگذرآن،  ودین را برای من گشوده است و آنچه را كه غیرحق است از ذهن و قلب من دور نموده

های زیبا از مضامین پربارشعری من رنگین وپر لطافت گشته اند وانگار با خون نوشته شده اند ولذا پر  گل

حماسه شده اند.البته شما تصور نکنید كه این اشعاربدون علم وآگاهی و از روی جنون ودیوانگی سروده شده 

اندیشه های هنرمندانه كه سرمایه بزرگی برای من هستند انددرحالیکه درآنها حکمت وفرزانگی موج میزند.این 

در سرزمین زادگاهم هند مورد استقبال قرار نگرفته وخوار و ذلیلم داشته اند ودرپی آن گلها و الله های 

صحرایی ازتأثیر پذیری افکار وفلسفه من )خودی ( بی نصیب شده اند وافکار من دراین سرزمین بزرگ كه 

راگیری است غریب و تنها مانده است.و این ازآن ناشی می شود كه چرخ روزگار از افراد درآستانه انقالب ف

نادان و دون پرور حمایت می كند و هنرمندان وافراد الیق كه قصد خدمت به مردم را دارند به انزوا می افتند 

 واز گردونه نقش آفرینی وتأثیرگزاری خارج می شوند!! 
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    اورا از دریوزگی و زبونیاورا از دریوزگی و زبونیعزت و استقالل آدمی،عزت و استقالل آدمی،  ار خودی برایار خودی برایدانای اسردانای اسر

خالقیت ، عشق و تالش را به او نشان داد و به او خالقیت ، عشق و تالش را به او نشان داد و به او استقالل ،استقالل ،حذر داشت و راه حذر داشت و راه بربر

در در با نقش های سازنده خود با نقش های سازنده خود نگاهی بخشید كه حق را در جان خود تجربه كند و نگاهی بخشید كه حق را در جان خود تجربه كند و 

  جهان غوغایی بیفکند.جهان غوغایی بیفکند.

  31318383//3131//11  كه در غروب غم انگیز شنبهكه در غروب غم انگیز شنبه  پدرم حاج حسین تسکین دوستپدرم حاج حسین تسکین دوست  

عمری را به صداقت و سربلندی و احترام به خلق عمری را به صداقت و سربلندی و احترام به خلق پیوست،پیوست،  هجری شمسی به لقاءاهللهجری شمسی به لقاءاهلل

به خود به خود   عمرعمرنمود و در همه  دوران نمود و در همه  دوران و عبادت خالق و كسب لقمه حالل سپری و عبادت خالق و كسب لقمه حالل سپری 

و درستکاران و درستکاران در زمره باوفایان در زمره باوفایان به نیکی و نیکوكاری زندگی كرد وبه نیکی و نیکوكاری زندگی كرد وبود و بود و متکی متکی 

  شد.شد.  محسوب میمحسوب می

و یاد و نام عزیزش و یاد و نام عزیزش شود شود الحان و صاحبدالن محشور الحان و صاحبدالن محشور امید است در جوار حق با صامید است در جوار حق با ص  

ملکوتی ملکوتی اثر ارزشمند را به روح اثر ارزشمند را به روح     ایناین  ، ، ب و ذهن ما زنده و پاینده باشدب و ذهن ما زنده و پاینده باشدپیوسته در قلپیوسته در قل

  مقدسش تقدیم می كنم.مقدسش تقدیم می كنم.و و 
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  فهرست کلي عناوین کتابفهرست کلي عناوین کتاب                                            

  

  

  

  

  پیشگفتارپیشگفتار  

  زندگی اقبال به روایت جاوید اقبالزندگی اقبال به روایت جاوید اقبال  

  ن شرح اسرار و رموز خودین شرح اسرار و رموز خودیفهرست عناویفهرست عناوی  

  مثنوی اسرار و رموز خودی مثنوی اسرار و رموز خودی   شرحشرح  

   بی خودیبی خودیاسرار و رموز اسرار و رموز   مثنویمثنویشرح شرح  

   و اصطالحاتو اصطالحاتشرح لغات شرح لغات  
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  استاست    خردخردــری از بغاوت ــری از بغاوت كه در حرم خطـكه در حرم خطـ      عشق        عشق          تتــزم از والیزم از والیــــاه تازه بر انگیاه تازه بر انگیــــــــــسپسپ                                

  استاستزون به قامت خردزون به قامت خردجنون قباست كه موجنون قباست كه مو    او را         او را           یقتیقتــــــــــــــــــحقحقاند اند چ ندچ ندــــــــــــــزمانه هیزمانه هی                                

  استاستسعادت خرد سعادت خرد طـــــواف بام و در من ،طـــــواف بام و در من ،          كردم       كردم       ام رسیدم چو در برش ام رسیدم چو در برش ــــــــــــبه آن مقبه آن مق                                

  رد  استرد  استــخخ  من قیامتمن قیامتده ی موده ی موــــاه بنــاه بنــنگــــنگــــ                        نیستنیست  كه خرد را حساب و میزانكه خرد را حساب و میزانگمان مبرگمان مبر                              

میالدی) اول میالدی) اول 33173317آوریل آوریل 2323ش( در شهر سیالکوت متولد شد ودرش( در شهر سیالکوت متولد شد ودر32213221آبان آبان 3737میالدی )میالدی )37813781فوریه فوریه 2222در در   اقبالاقبال          

ش( در الهور پنجاب رحلت نمود. خانواده ی اقبال بر اساس روایت فرزندش دكتر جاوید اقبال از ش( در الهور پنجاب رحلت نمود. خانواده ی اقبال بر اساس روایت فرزندش دكتر جاوید اقبال از 31383138اردیبهشت اردیبهشت 

  پنجاب هند آمدند. پنجاب هند آمدند.   اهالی كشمیر بودند كه از آنجا به منطقه یاهالی كشمیر بودند كه از آنجا به منطقه ی

در همانجا رحلت نمود و حدوداً ده سال قبل از تشکیل كشوری به نام جمهوری در همانجا رحلت نمود و حدوداً ده سال قبل از تشکیل كشوری به نام جمهوری اقبال درسرزمین هند بدنیا آمد واقبال درسرزمین هند بدنیا آمد و            

بزرگ هند توسط بزرگ هند توسط   پهناور و زرخیز وپهناور و زرخیز وآن موقع كشورآن موقع كشورل هند دیده از جهان فرو بست. درل هند دیده از جهان فرو بست. دراسالمی پاكستان و استقالاسالمی پاكستان و استقال

ل كشید تا مبارزان هند كه یکی از آنان اقبال بود توانستند تا هند را از ل كشید تا مبارزان هند كه یکی از آنان اقبال بود توانستند تا هند را از انگلیسی ها اشغال شده بود و سال ها طوانگلیسی ها اشغال شده بود و سال ها طو

  غاصب استعمار بیرون آورند و جامه ی استقالل را بدو بپوشانند.غاصب استعمار بیرون آورند و جامه ی استقالل را بدو بپوشانند.  الالچنگچنگ

آنجائیکه مسلمانان را آنجائیکه مسلمانان را ازازانگلیسی ها چون به سرزمین وسیع و زرخیز هند دست یافتند بر منابع آن مسلط شدند و انگلیسی ها چون به سرزمین وسیع و زرخیز هند دست یافتند بر منابع آن مسلط شدند و             

راز در صلح و راز در صلح و هندوها كه سالیان دهندوها كه سالیان دنداز و حکومت كن بین مسلمانان ونداز و حکومت كن بین مسلمانان واختالف بااختالف بادیدند با سیاست دیدند با سیاست در مقابل خود می در مقابل خود می 

کردند اختالف شدید انداختند تا مسلمانان تضعیف و هندوها تقویت شوند و این برای مسلمانان کردند اختالف شدید انداختند تا مسلمانان تضعیف و هندوها تقویت شوند و این برای مسلمانان صفا با هم زندگی میصفا با هم زندگی می

ریکه مسلمانان در دوران انحطاط قرار ریکه مسلمانان در دوران انحطاط قرار هند را تشکیل می دادند بسیار گران تمام شد. بطوهند را تشکیل می دادند بسیار گران تمام شد. بطوسرزمین سرزمین كه بخش عظیمی از كه بخش عظیمی از 

گرفتند و چون كشوری نداشتند كه در آزادی و استقالل و امنیت به رشد و تعالی بپردازند دوره ی انحطاط برای گرفتند و چون كشوری نداشتند كه در آزادی و استقالل و امنیت به رشد و تعالی بپردازند دوره ی انحطاط برای 

  آنان  بسیار سخت و شکننده بود.آنان  بسیار سخت و شکننده بود.

ن كه باعث ن كه باعث همزمان با این اشغالگری ها ، دنیا به سوی علم و صنعت و نوآوری روی آورده بود و محصوالت آهمزمان با این اشغالگری ها ، دنیا به سوی علم و صنعت و نوآوری روی آورده بود و محصوالت آ            

و چون مسلمانان پیشرفت های غرب را می دیدند و آن و چون مسلمانان پیشرفت های غرب را می دیدند و آن     توسعه یافتتوسعه یافت  ونی در زندگی می شد در جوامع بشریونی در زندگی می شد در جوامع بشریدگرگدگرگ

و اقبال یکی و اقبال یکی د د عوامل رشد را در سرزمین خود نیافتند به نتایجی رسیدند كه به هویت اصیل اسالمی خود روی آورنعوامل رشد را در سرزمین خود نیافتند به نتایجی رسیدند كه به هویت اصیل اسالمی خود روی آورن

ی متعالی، این  طریق را ی متعالی، این  طریق را تفکری قوی و دارا بودن هنر شعرتفکری قوی و دارا بودن هنر شعر  از چهره های درخشان این خود آگاهی بود كه توانست بااز چهره های درخشان این خود آگاهی بود كه توانست با

  نامیده شد متوجه سازد.نامیده شد متوجه سازد.  و مردم خود را به این تشکیالت فلسفی و معنوی كه بعداً خودیو مردم خود را به این تشکیالت فلسفی و معنوی كه بعداً خودینشان دهد نشان دهد 

شمه های شمه های قدیم فارسی را مطالعه می نمود و از چقدیم فارسی را مطالعه می نمود و از چار و عالقمند فرهنگ ایرانی بود وكتاب های جدیدوار و عالقمند فرهنگ ایرانی بود وكتاب های جدیدواقبال دوستداقبال دوستد            

دن دن تمتمفرهنگ وفرهنگ ووشناخت ووشناخت و  ی آنی آندانشگاه هادانشگاه هارب ومطالعه دررب ومطالعه درطرفی در سال های حضور در غطرفی در سال های حضور در غازازنوشید .ونوشید .و  فیاض آن میفیاض آن می

سخت سخت برای او بسیار دردناک وبرای او بسیار دردناک و  چون در كنار عقب ماندگی مردم خود می گذاشتچون در كنار عقب ماندگی مردم خود می گذاشتنوپای مغرب زمین را  می دید ونوپای مغرب زمین را  می دید و

آزادی برخوردار بودند و رشد آزادی برخوردار بودند و رشد بهر حال هر دو گروه انسان بودند با این تفاوت كه یک گروه از نعمت بهر حال هر دو گروه انسان بودند با این تفاوت كه یک گروه از نعمت بود .بود .  و شکنندهو شکننده

خدادادی را بکار می گرفتند و خدادادی را بکار می گرفتند و ند و استعدادهای طبیعی وند و استعدادهای طبیعی وددو پیشرفت را سر لوحه ی كار و تالش خود قرار داده بوو پیشرفت را سر لوحه ی كار و تالش خود قرار داده بو
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شود محروم شود محروم اولیه هر پیشرفت و ترقی محسوب میاولیه هر پیشرفت و ترقی محسوب میدیگری كه از آزادی و امنیت و اختیار و انتخاب كه جزء اصول دیگری كه از آزادی و امنیت و اختیار و انتخاب كه جزء اصول 

  می زدند.می زدند.  پاپا  و در باتالق استعمار دست وو در باتالق استعمار دست وبودند بودند 

محل كار پدر بساط مثنوی معنوی مولوی گسترده است و مطالب و محل كار پدر بساط مثنوی معنوی مولوی گسترده است و مطالب و ی ی اقبال از كودكی می دید كه در حجره اقبال از كودكی می دید كه در حجره             

                مباحث مطرح شده به فضای آن طراوت و عرفان خاصی می بخشد. و عشق درون  به حق و حقیقت را شعله ورمباحث مطرح شده به فضای آن طراوت و عرفان خاصی می بخشد. و عشق درون  به حق و حقیقت را شعله ور

  این منبع عظیم معنوی نمود. ولذا عالقه شدیدی به مثنوی پیدااین منبع عظیم معنوی نمود. ولذا عالقه شدیدی به مثنوی پیدا  می سازد. استعداد خارق العاده اقبال او را متوجه یمی سازد. استعداد خارق العاده اقبال او را متوجه ی

كاخ بلند كاخ بلند این عشق الهی و نیاز شدید زمان ،این عشق الهی و نیاز شدید زمان ،از رهگذر از رهگذر چشمه سار زالل آن بهره گرفت وچشمه سار زالل آن بهره گرفت واز از كرد  بطوریکه تا آخر عمركرد  بطوریکه تا آخر عمر

ادی و ادی و از طریق تشکیل جامعه ی پویا راه رشد و ترقی ماز طریق تشکیل جامعه ی پویا راه رشد و ترقی ممردم او از دریوزگی بدر آیندومردم او از دریوزگی بدر آیندورا پی ریزی نمود تا را پی ریزی نمود تا   خودیخودی

می بیند و او به اقبال می گوید كه برای نجات مردم می بیند و او به اقبال می گوید كه برای نجات مردم د كه شبی مالی رومی را درخواب د كه شبی مالی رومی را درخواب معنوی را بیابند. بی جهت نبومعنوی را بیابند. بی جهت نبو

میالدی میالدی   33313331خود آنچه را كه در ذهن و قلب خود دارد بیرون ریزد كه همین بود كه در سن چهل سالگی در سال خود آنچه را كه در ذهن و قلب خود دارد بیرون ریزد كه همین بود كه در سن چهل سالگی در سال 

،تدوین نمود ،تدوین نمود ه نمودن او برای نقش پذیری جهانیه نمودن او برای نقش پذیری جهانیول فرد و آمادول فرد و آمادابتدا مثنوی اسرار و رموز خودی را برای تغییر و تحابتدا مثنوی اسرار و رموز خودی را برای تغییر و تح

جامعه ی پویا و سالم را چاپ و جامعه ی پویا و سالم را چاپ و برای تشکیل یک برای تشکیل یک   میالدی مثنوی رموز بیخودیمیالدی مثنوی رموز بیخودی  33313331و سپس سه سال بعد در سال و سپس سه سال بعد در سال 

  منتشر سازد.منتشر سازد.

ولی و عربی و ولی و عربی و زبان مادری او اردو بود كه تركیبی از زبان فارسی قدیم و مغزبان مادری او اردو بود كه تركیبی از زبان فارسی قدیم و مغ  زاده شد وزاده شد وهند هند پنجاب پنجاب اقبال در اقبال در             

....است و اصوالً غیر از خواص كه اهل علم و مطالعه بودند جامعه و مردمی كه اقبال در میان آنان بود تسلطی به زبان ....است و اصوالً غیر از خواص كه اهل علم و مطالعه بودند جامعه و مردمی كه اقبال در میان آنان بود تسلطی به زبان 

فارسی نداشتند هر چند شاید به لحاظ آنکه در سال های دور در زمان حکومت های قبل از استعمار زبان فارسی زبان فارسی نداشتند هر چند شاید به لحاظ آنکه در سال های دور در زمان حکومت های قبل از استعمار زبان فارسی زبان 

انگلیس زبان فارسی را سست انگلیس زبان فارسی را سست   از زبان های هندی مطرح بود ولی استعمارگراناز زبان های هندی مطرح بود ولی استعمارگرانرسمی بود و در كنار اردو و بعضی رسمی بود و در كنار اردو و بعضی 

را را     خودیخودیكم اهمیت جلوه دادند و بتدریج از صحنه ی زندگی و شناخت مردم دور نمودند . ولی اقبال برای آنکه كم اهمیت جلوه دادند و بتدریج از صحنه ی زندگی و شناخت مردم دور نمودند . ولی اقبال برای آنکه وو

ا نهد و این نشان ا نهد و این نشان ود را بنود را بنبرای مردم بیان دارد چاره ای نداشت مگر اینکه با زبان هنری فارسی ساختمان شکوهمند خبرای مردم بیان دارد چاره ای نداشت مگر اینکه با زبان هنری فارسی ساختمان شکوهمند خ

نبوغ سرشار اقبال است كه به زبانی غیر از زبان مادری ، مهم ترین موضوع را به زیباترین شکل مانند یک نبوغ سرشار اقبال است كه به زبانی غیر از زبان مادری ، مهم ترین موضوع را به زیباترین شکل مانند یک   دهنده دهنده 

  بی نظیر به همه می نمایاند.بی نظیر به همه می نمایاند.    نقاشینقاشی
  شاید كه خود را باز آفرینیشاید كه خود را باز آفرینی  صورت گری را از من بیاموز صورت گری را از من بیاموز                                                                         

    من ربود مرامن ربود مراكرشمه بازی ساقی زكرشمه بازی ساقی ز  ت كار از دست ت كار از دست دستم كه رفدستم كه رفپیاله گیر زپیاله گیر ز                                                                

آنچه را كه از افکار اقبال در باره ی فرد و جامعه و جهان در این مجموعه مطرح می شود نوعی جهان بینی است آنچه را كه از افکار اقبال در باره ی فرد و جامعه و جهان در این مجموعه مطرح می شود نوعی جهان بینی است             

دو دو دگی كند می نماید و در مجموع در دگی كند می نماید و در مجموع در كه انسان را متوجه ی خود و جهان اطراف و جامعه ای را كه باید در آن زنكه انسان را متوجه ی خود و جهان اطراف و جامعه ای را كه باید در آن زن

  مبحث مورد تبیین قرار می گیرد:مبحث مورد تبیین قرار می گیرد:

ی خود سوق دهد و به ی خود سوق دهد و به همه ی توجه ی اقبال به فرد است تا او را به استعداد درونهمه ی توجه ی اقبال به فرد است تا او را به استعداد درون  در مثنوی اسرار و رموز خودیدر مثنوی اسرار و رموز خودی              

ی تحوالت در ی تحوالت در ، زندگی و همه ، زندگی و همه هستی،حیاتهستی،حیاتمی گیرد و در این راستا می گیرد و در این راستا   همه چیز را در برهمه چیز را در بر  خودیخودیچون چون حركت در آورد حركت در آورد 

  وو  میدان بزرگ خودی شکل می گیرند و اگر زمین می چرخد و خورشید درخشندگی دارد و انسان و گیاه نشومیدان بزرگ خودی شکل می گیرند و اگر زمین می چرخد و خورشید درخشندگی دارد و انسان و گیاه نشو

خودی است و در این تحوالت خودی است و در این تحوالت نمایی دارند و جهان و جوامع آن در پویایی و حركت هستند همه از تأثیر و رهگذر نمایی دارند و جهان و جوامع آن در پویایی و حركت هستند همه از تأثیر و رهگذر 

  این آفرینش است. این آفرینش است. تأثیر گزاری ها  نقش اول را انسان دارد كه چشم بینای تأثیر گزاری ها  نقش اول را انسان دارد كه چشم بینای   وو
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اقبال می گوید ادامه ی سلسله ی حیات به خودی است و حیات خودی به این است كه تولید و نوآوری در ذات اقبال می گوید ادامه ی سلسله ی حیات به خودی است و حیات خودی به این است كه تولید و نوآوری در ذات           

آن تداوم داشته باشد و عشق و محبت در استحکام آن نقش اساسی را بیابد. و نباید با سؤال و اظهار عجز و دردمندی آن تداوم داشته باشد و عشق و محبت در استحکام آن نقش اساسی را بیابد. و نباید با سؤال و اظهار عجز و دردمندی 

ن شویم. اگر خودی در ذهن و اندیشه ی ما وارد شود می توانیم قوای ن شویم. اگر خودی در ذهن و اندیشه ی ما وارد شود می توانیم قوای ن آن آتتخود را تضعیف نمائیم و باعث شکسخود را تضعیف نمائیم و باعث شکس

ظاهری و پنهانی جهان را مسخر خود سازیم و با شناخت و بکارگیری انرژی های عظیم طبیعی تحولی شگفت انگیز ظاهری و پنهانی جهان را مسخر خود سازیم و با شناخت و بکارگیری انرژی های عظیم طبیعی تحولی شگفت انگیز 

  در جامعه و جهان بیفکنیم.در جامعه و جهان بیفکنیم.

انتقاد می كند كه جهان بینی او تالش انتقاد می كند كه جهان بینی او تالش   اقبال می گوید كه باید خودی را تقویت نمود و از افالطون فیلسوف یونانیاقبال می گوید كه باید خودی را تقویت نمود و از افالطون فیلسوف یونانی        

و بجای آن اعتقاد به مُثُل افالطونی و عدم و بجای آن اعتقاد به مُثُل افالطونی و عدم ایی را از ذهن مردم ما ربوده است ایی را از ذهن مردم ما ربوده است و فعالیت و اتکاء به خود و واقع گرو فعالیت و اتکاء به خود و واقع گر

! ! به ارمغان آورده استبه ارمغان آورده استبی مسئولیتی را برای مردم ما بی مسئولیتی را برای مردم ما بی توجهی به ارزش ها و بی توجهی به ارزش ها و ، ، توجه به علت و معلول های زندگی توجه به علت و معلول های زندگی 

  واقعیت هاوارزش های متعالی انسانی. واقعیت هاوارزش های متعالی انسانی. ی است یعنی پشت پا زدن به همه ی ی است یعنی پشت پا زدن به همه ی نفی خودنفی خود    او هماناو همان  چون تعلیماتچون تعلیمات

در نظر اقبال شعر و ادبیات موتور پرتوان خودی است. كه بایستی در مسیر درست خود مطرح شود تا مردم در نظر اقبال شعر و ادبیات موتور پرتوان خودی است. كه بایستی در مسیر درست خود مطرح شود تا مردم           

به نغمه های مرگ بار به نغمه های مرگ بار   خودی را بفهمند و برای سازندگی خود و جامعه ی خود آماده شوند چون گوش فرا دادنخودی را بفهمند و برای سازندگی خود و جامعه ی خود آماده شوند چون گوش فرا دادن

ر انحطاط بسیار ر انحطاط بسیار هند مانع رشد آدمی است و این در عصهند مانع رشد آدمی است و این در عصكسانی كه سستی و تنبلی و عدم كار وتالش را تعلیم می دكسانی كه سستی و تنبلی و عدم كار وتالش را تعلیم می د

  خطرناک و حركت به سوی نابودی و اضمحالل است.خطرناک و حركت به سوی نابودی و اضمحالل است.

  : : می داندمی داند    تربیت انسانی را مد نظر دارد و آن را در سه مرحلهتربیت انسانی را مد نظر دارد و آن را در سه مرحله، ، مثنوی خودی مثنوی خودی   اقبال در یکی از اصول اقبال در یکی از اصول     

  .اطاعت از خدا و انجام فرایض و تکالیف.اطاعت از خدا و انجام فرایض و تکالیف  

  .تسلط بر نفس و خواهش ها و تمایالت درونی.تسلط بر نفس و خواهش ها و تمایالت درونی  

   نایب حق گردیدن.نایب حق گردیدن.  تسلط یافتن وآنگاه تسلط یافتن وآنگاه حکمران شدن وحکمران شدن وجهان جهان بر عناصر بر عناصر  

و این نشان می دهد كه تربیت انسانی در جامعه ای كه اقبال می سازد ركن اساسی را تشکیل می دهد . و برای و این نشان می دهد كه تربیت انسانی در جامعه ای كه اقبال می سازد ركن اساسی را تشکیل می دهد . و برای           

رتری را جلوی دیدگان انسان ها قرار دهد موالی متقیان علی و ساالر كربال امام حسین و حضرت رتری را جلوی دیدگان انسان ها قرار دهد موالی متقیان علی و ساالر كربال امام حسین و حضرت آنکه الگوی بآنکه الگوی ب

زهراء علیهم السالم  را اسوه كامله معرفی می نماید و سخنان فراوانی از این بزرگواران دارد كه خواندنی و جالب زهراء علیهم السالم  را اسوه كامله معرفی می نماید و سخنان فراوانی از این بزرگواران دارد كه خواندنی و جالب 

  توجه و مورد نیاز ماست.توجه و مورد نیاز ماست.

و جایگاه خود و جایگاه خود   دی از همه می خواهد كه وقت را بشناسند و درک نماینددی از همه می خواهد كه وقت را بشناسند و درک نماینداقبال در ابیات پایانی مثنوی شریف خواقبال در ابیات پایانی مثنوی شریف خو              

و در فرهنگ های دیگران تحلیل نروند و مانند الماس باشند نه قطره ی كوچک آبی كه به آسانی و در فرهنگ های دیگران تحلیل نروند و مانند الماس باشند نه قطره ی كوچک آبی كه به آسانی   را در جهان بیابندرا در جهان بیابند

استفاده از استفاده از گر چه ما را به  طبیعت و گر چه ما را به  طبیعت و ، ، بلعیده می شود! بهر حال غرب در كمین است و علم و دانش حسی و تجربی بلعیده می شود! بهر حال غرب در كمین است و علم و دانش حسی و تجربی 

عناصر آن یاری می رساند ولی حجاب اكبری است كه مانع پیشرفت معنوی است و از ارزش های الهی و اسالمی عناصر آن یاری می رساند ولی حجاب اكبری است كه مانع پیشرفت معنوی است و از ارزش های الهی و اسالمی 

  و قیمت شمشاد خود را نشناسیم!و قیمت شمشاد خود را نشناسیم!میدارد . و خالصه آنکه نباید مانند یک نی تهی باشیم و قدر میدارد . و خالصه آنکه نباید مانند یک نی تهی باشیم و قدر   دور نگهدور نگه

و برای اتحاد و پیوند و یکرنگی ، تبعیت از خودی را و برای اتحاد و پیوند و یکرنگی ، تبعیت از خودی را   اقبال از هر گونه تفرقه و جدایی ما را پرهیز می دهداقبال از هر گونه تفرقه و جدایی ما را پرهیز می دهد                

پیشنهاد می نماید ودر این صورت چون از غیر خدا بریدیم و دست در ریسمان محکم اتحاد زدیم به خودی رسیده پیشنهاد می نماید ودر این صورت چون از غیر خدا بریدیم و دست در ریسمان محکم اتحاد زدیم به خودی رسیده 
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ملتمستانه ملتمستانه ایم و راه درست زندگی را می یابیم و این مسیر سرانجام به سعادت ختم می گردد . ولذا از خدای متعال ایم و راه درست زندگی را می یابیم و این مسیر سرانجام به سعادت ختم می گردد . ولذا از خدای متعال 

  واهد:واهد:می خمی خ
  كنكنازه ازه ــــــــت  تت  تــــباز آئین محبـباز آئین محبـ    كن        كن          رازهرازهــــــــن اوراق را شین اوراق را شیــباز ایباز ای                              

  سپارسپارـود با عاشقان خود ـود با عاشقان خود ار خار خــكك        مار      مار      باز ما را بر همان خدمت گباز ما را بر همان خدمت گ                                

  بخشبخشقوت  ایمان ابراهـــــــیم قوت  ایمان ابراهـــــــیم         سلیم  بخش       سلیم  بخش       تترهروان را منـزل رهروان را منـزل                                 

  ننــــــــــككز اال اهلل ز اال اهلل ــــــــــــای رمــای رمآشنآشن          كن      كن        آگاهآگاهق را از شغل ال ق را از شغل ال عشـــعشـــ                              

نگاه اقبال به جمع و جماعت است. و فرد را در جامعه مطرح  می سازد و صاحب نقش نگاه اقبال به جمع و جماعت است. و فرد را در جامعه مطرح  می سازد و صاحب نقش     در مثنوی رموز بیخودیدر مثنوی رموز بیخودی        

  و فعالیت می گرداند. و مثنوی را به همه ی ملت ها پیشکش می نماید.و فعالیت می گرداند. و مثنوی را به همه ی ملت ها پیشکش می نماید.

روشی كه انسان  از همه ی مظاهر زندگی اجتماعی فاصله می گیرد روشی كه انسان  از همه ی مظاهر زندگی اجتماعی فاصله می گیرد   ،،قبال زندگی صوفیانه ی فردی را رد می كندقبال زندگی صوفیانه ی فردی را رد می كنداا        

. چون این رهبانیت است و رهبانیت در اسالم ممنوع و نارواست. واز طرفی تعالی فردی را در اجتماع جستجو می . چون این رهبانیت است و رهبانیت در اسالم ممنوع و نارواست. واز طرفی تعالی فردی را در اجتماع جستجو می 

  حکیم جامعه ی خود باشد.حکیم جامعه ی خود باشد.كند و به او سفارش می نماید كه به اجتماع بپیوندد و در صدد تكند و به او سفارش می نماید كه به اجتماع بپیوندد و در صدد ت

در نظر اقبال وطن پرستی كه اعتقاد و تمایل به خاک و وطن در آن محور همه چیز است باعث تفرقه بین انسان در نظر اقبال وطن پرستی كه اعتقاد و تمایل به خاک و وطن در آن محور همه چیز است باعث تفرقه بین انسان           

ها شده و ارزش های انسانی را زیر سؤال می برد و از جانبی خود وی جامعه ی ایده آلی را به نام جامعه )ملت( بیضا ها شده و ارزش های انسانی را زیر سؤال می برد و از جانبی خود وی جامعه ی ایده آلی را به نام جامعه )ملت( بیضا 

سازد و اركان اساسی این جامعه را بر دو ركن توحید و خداپرستی و سازد و اركان اساسی این جامعه را بر دو ركن توحید و خداپرستی و   میمیانسانی مطرح انسانی مطرح ان مدینه ی فاضله ان مدینه ی فاضله را بعنورا بعنو

رسالت محمدی  قرار می دهد. این جامعه ی بی مرز است و در داخل سرزمین خاصی محدود نمی شود و گذشت رسالت محمدی  قرار می دهد. این جامعه ی بی مرز است و در داخل سرزمین خاصی محدود نمی شود و گذشت 

  زمان آن را كهنه نمی سازد. زمان آن را كهنه نمی سازد. 

و و انسان هاست و از طرفی یأس انسان هاست و از طرفی یأس   رادری بین همهرادری بین همهآزادی و مساوات و بآزادی و مساوات و بآنچه را كه این جامعه را تحکیم می بخشد آنچه را كه این جامعه را تحکیم می بخشد           

ناامیدی ، حزن واندوه و خوف و ترس حیات این جامعه را تهدید می كند و یکی از بزرگ ترین امراض آن جامعه ناامیدی ، حزن واندوه و خوف و ترس حیات این جامعه را تهدید می كند و یکی از بزرگ ترین امراض آن جامعه 

  تلقی می شود كه باید از آن دوری نمود.تلقی می شود كه باید از آن دوری نمود.

تولید و ابتکار توانمند تولید و ابتکار توانمند این جامعه قرآن را نصب العین خود قرار می دهد و با سیرت محمدی رشد می كند و در این جامعه قرآن را نصب العین خود قرار می دهد و با سیرت محمدی رشد می كند و در         

است . و زندگی را دوست می دارد و زنان او كسانی هستند كه فرزندان برومند تربیت می كنند و زهرای مرضیه را است . و زندگی را دوست می دارد و زنان او كسانی هستند كه فرزندان برومند تربیت می كنند و زهرای مرضیه را 

  الگوی خود قرار داده اند.الگوی خود قرار داده اند.

نتایجی نتایجی اصول واصول وبه به برای تبیین و تشریح چهار چوب اعتقادی و فلسفی خود برای تبیین و تشریح چهار چوب اعتقادی و فلسفی خود اقبال اقبال   ،،مثنوی اسرار و رموز خودیمثنوی اسرار و رموز خودی  دردر      

  كه می توان بطور خالصه آنها را اینگونه دسته بندی نمود:كه می توان بطور خالصه آنها را اینگونه دسته بندی نمود:  می رسدمی رسد

   بر محور خودی است و ادامه حیات پدیده ها  و هستی موجودات عالم به بر محور خودی است و ادامه حیات پدیده ها  و هستی موجودات عالم به اصل نظام جهان اصل نظام جهان

  استحکام و پابر جایی خودی استوار است.استحکام و پابر جایی خودی استوار است.

  و این بالندگی و این بالندگی تولید و ابتکار و نو آوری دارد تولید و ابتکار و نو آوری دارد   بر پایی و تداوم خودی بستگی به خلق نمودن وبر پایی و تداوم خودی بستگی به خلق نمودن و

  ر خودی یک اصل بنیادی و محوری است.ر خودی یک اصل بنیادی و محوری است.دد

    خودی از عشق و محبت تقویت می شود و استحکام می یابدخودی از عشق و محبت تقویت می شود و استحکام می یابد  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  0101  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

   محوریت خودی را در معرض سؤال قرار ندهید كه نشانه ی ضعف و ناتوانی است چون محوریت خودی را در معرض سؤال قرار ندهید كه نشانه ی ضعف و ناتوانی است چون

خودی با سؤال و خواستن و تمنا از دیگران به  سستی و ناتوانی در می آید  و كارآیی خود را خودی با سؤال و خواستن و تمنا از دیگران به  سستی و ناتوانی در می آید  و كارآیی خود را 

  از دست می دهد.از دست می دهد.

    وانایی عظیمی تبدیل می شود وانایی عظیمی تبدیل می شود تتشق ومحبت نیروگیرد به سرمایه وشق ومحبت نیروگیرد به سرمایه وععنسان ازنسان ازوقتی خودی در اوقتی خودی در ا

توان با آن بر همه ی پدیده های آشکار وپنهان جهان  هستی آگاهی و سیطره پیدا توان با آن بر همه ی پدیده های آشکار وپنهان جهان  هستی آگاهی و سیطره پیدا كه می كه می 

  نمود.نمود.

     ا ا آنهآنهنان توسط قدرتمندان ضعیف شده اند ولی نان توسط قدرتمندان ضعیف شده اند ولی آآخودی را كسانی نفی می كنند كه جامعه خودی را كسانی نفی می كنند كه جامعه

زورمندان  نفوذ یابند و به تدریج زورمندان  نفوذ یابند و به تدریج تشکیالت تشکیالت   كالبدكالبدردرون ردرون ددروش های  پنهانی روش های  پنهانی می خواهند با می خواهند با 

  نابودشان سازند. نابودشان سازند. 

       باید روح عرفان و تصوف و مسیر ادبیات اسالمی از میدان جاذبه های افکار افالطونی كه باید روح عرفان و تصوف و مسیر ادبیات اسالمی از میدان جاذبه های افکار افالطونی كه

  همان نفی خودی و ترک اقتدار و شکوهمندی است پرهیز نماید.همان نفی خودی و ترک اقتدار و شکوهمندی است پرهیز نماید.

     تربیتی خودی ، در سه مرحله صورت می گیرد:تربیتی خودی ، در سه مرحله صورت می گیرد:تربیت و خودسازی بر اساس فلسفه ی تربیت و خودسازی بر اساس فلسفه ی  

  اطاعتاطاعت  

  ضبط نفسضبط نفس  

  نیابت الهینیابت الهی  

   ملتی می تواند به حیات خود ادامه دهد كه اركان استحکام یک ملت را بشناسد و بدان پایبند ملتی می تواند به حیات خود ادامه دهد كه اركان استحکام یک ملت را بشناسد و بدان پایبند

  باشد.باشد.

   هدف اصلی حیات جامعه ی مسلمین ارزشمند نمودن توحید و خداپرستی است و لذا جهاد هدف اصلی حیات جامعه ی مسلمین ارزشمند نمودن توحید و خداپرستی است و لذا جهاد

  باشد در اسالم حرام است. باشد در اسالم حرام است. اگر برای تسخیر ممالک دیگر اگر برای تسخیر ممالک دیگر 

  : در تجزیه و تحلیل این دو نکته :در تجزیه و تحلیل این دو نکته  

  ملت از اختالط افراد پدید می آیدملت از اختالط افراد پدید می آید  

  تربیت و خودسازی یک ملت با آئین نبوت امکان پذیر استتربیت و خودسازی یک ملت با آئین نبوت امکان پذیر است  

  :اركان اساسی ملت اسالمی بر دو ركن استوار است:اركان اساسی ملت اسالمی بر دو ركن استوار است  

  ركن اول : توحیدركن اول : توحید  

  ركن دوم: رسالتركن دوم: رسالت                                        

  ترس ، ریشه همه ی انحرافات و مانع بزرگ یک زندگی سالم  است ترس ، ریشه همه ی انحرافات و مانع بزرگ یک زندگی سالم  است   نا امیدی ، اندوهگینی ونا امیدی ، اندوهگینی و

  در حالیکه توحید می تواند این كژی ها را از جامعه ی مسلمین دور نگهدارد.در حالیکه توحید می تواند این كژی ها را از جامعه ی مسلمین دور نگهدارد.
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  حضرت ختمی مرتبت)ص( حضرت ختمی مرتبت)ص( ملت اسالم بریکتاپرستی و رسالت ملت اسالم بریکتاپرستی و رسالت   از آنجائیکه پایه های تأسیساز آنجائیکه پایه های تأسیس

محدود در یک سرزمین محدود در یک سرزمین استوار است  پس نهایتی در دعوت و گسترش نخواهد داشت و استوار است  پس نهایتی در دعوت و گسترش نخواهد داشت و 

  خاص نخواهد بود.خاص نخواهد بود.

   ملت محمدی كه می خواهد جامعه ی اسالمی را بنا نهد در یک زمان خاصی  محدود نمی ملت محمدی كه می خواهد جامعه ی اسالمی را بنا نهد در یک زمان خاصی  محدود نمی

  شود چون دوام آن به ما وعده داده شده است.شود چون دوام آن به ما وعده داده شده است.

   یک جامعه و ملت بدون داشتن یک آئین و قوانین مدون پایداری ندارد و آئین ملت اسالم یک جامعه و ملت بدون داشتن یک آئین و قوانین مدون پایداری ندارد و آئین ملت اسالم

  قرآن است.قرآن است.

    وش انحطاط و عدم رشد است تقلید بر اجتهاد مقدم است.وش انحطاط و عدم رشد است تقلید بر اجتهاد مقدم است.وقتی جامعه دستخوقتی جامعه دستخ  

      .سیرت و باطن یک ملت موقعی تکامل خواهد یافت كه از آئین الهی پیامبران تبعیت نماید.سیرت و باطن یک ملت موقعی تکامل خواهد یافت كه از آئین الهی پیامبران تبعیت نماید  

   خصال و سیرت نیک برای ملت اسالمی با پیروی از اخالق و آداب محمدی امکان پذیر خصال و سیرت نیک برای ملت اسالمی با پیروی از اخالق و آداب محمدی امکان پذیر

  است.است.

    ی است و مركز امت اسالمی بیت  اهلل ی است و مركز امت اسالمی بیت  اهلل حیات و تداوم وجود یک ملت مربوط به داشتن مركزحیات و تداوم وجود یک ملت مربوط به داشتن مركز

  الحرام است.الحرام است.

     پیوند و الفت بین مسلمین موقعی محکم تر خواهد شد كه توحید و خداپرستی نصب العین پیوند و الفت بین مسلمین موقعی محکم تر خواهد شد كه توحید و خداپرستی نصب العین

  آنها قرار گیرد و حفظ و نشر دین اسالم هدف عالی آنان باشد.آنها قرار گیرد و حفظ و نشر دین اسالم هدف عالی آنان باشد.

     زندگی یک ملت موقعی اهمیت و ارزش خواهد یافت و به توسعه و گسترش خواهد رسید زندگی یک ملت موقعی اهمیت و ارزش خواهد یافت و به توسعه و گسترش خواهد رسید

  ه قادر به تسخیر نیروها و توانایی های طبیعت باشد.ه قادر به تسخیر نیروها و توانایی های طبیعت باشد.كك

     جامعه ای كمال می یابد وبه پیشرفت و ترقی دست خواهد یافت كه مانند یک فرد  احساس جامعه ای كمال می یابد وبه پیشرفت و ترقی دست خواهد یافت كه مانند یک فرد  احساس

به خود آمدن داشته باشد و ارتباط خودرا باگذشته تاریخی قطع  ننماید و با نوآوری های به خود آمدن داشته باشد و ارتباط خودرا باگذشته تاریخی قطع  ننماید و با نوآوری های 

  جدید در تکمیل و تقویت آن كوشا باشد.جدید در تکمیل و تقویت آن كوشا باشد.

      ن وابسته به مادران است و احترام به بانوان اسالمی در تقویت این بقا تأثیر بسزایی ن وابسته به مادران است و احترام به بانوان اسالمی در تقویت این بقا تأثیر بسزایی بقای انسابقای انسا

  خواهد داشت. فاطمه ی زهراء عالی ترین الگوی تربیتی برای زنان مسلمان استخواهد داشت. فاطمه ی زهراء عالی ترین الگوی تربیتی برای زنان مسلمان است

شده شده )كه جاوید نامه به نام او سروده )كه جاوید نامه به نام او سروده اقبال اقبال جاوید جاوید دكتردكترو زندگینامه ای كه فرزندش و زندگینامه ای كه فرزندش بر اساس مطالعه در آثار اقبال بر اساس مطالعه در آثار اقبال             

  وی این جمع بندی را بعمل آورد:وی این جمع بندی را بعمل آورد:شخصیت اجتماعی و سیاسی شخصیت اجتماعی و سیاسی   برجستگی هایبرجستگی هایدر باره در باره می توان می توان نوشته است نوشته است است( است( 

  .یک شخصیت جدی و قاطع است.یک شخصیت جدی و قاطع است  

  .تجزیه و تحلیل جالبی از سیمای واقعی غرب ارائه می دهد.تجزیه و تحلیل جالبی از سیمای واقعی غرب ارائه می دهد  

   به انسان و استعداد شگرف او در شناخت جهان و تشکیل یک جامعه ی سربلند توجه دارد به انسان و استعداد شگرف او در شناخت جهان و تشکیل یک جامعه ی سربلند توجه دارد

  این اساس نظریه ی او را در فلسفه ی خودی  نشان می دهد.این اساس نظریه ی او را در فلسفه ی خودی  نشان می دهد.و و 

  .به اسالم بعنوان یک آئین كامل كه قابل اتکاء و پویایی است نگاه می كند.به اسالم بعنوان یک آئین كامل كه قابل اتکاء و پویایی است نگاه می كند  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  0202  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  .كالم او منطق و سوز خاصی دارد و از واقعیت های زندگی هیچگاه دور نیست.كالم او منطق و سوز خاصی دارد و از واقعیت های زندگی هیچگاه دور نیست  

   تعلیم و تعلیم و شعر و شاعری برای او یک رسالت و ابزار مؤثری است  برای بیان حقایق و شعر و شاعری برای او یک رسالت و ابزار مؤثری است  برای بیان حقایق و

  تحرک در زندگی .تحرک در زندگی .

  شرق بویژه مسلمین را در بر می گیرد.شرق بویژه مسلمین را در بر می گیرد.  ی جهانشمول و فراگیر است كه همهی جهانشمول و فراگیر است كه همهافکار او به قدرافکار او به قدر  

   جهان بینی خودی او درمان درد جوامع مسلمین است و اگر ملت های مسلمان در همان جهان بینی خودی او درمان درد جوامع مسلمین است و اگر ملت های مسلمان در همان

زمان این افکار حکیمانه را درک می كردند راه نجات خود را از دست استعمارگران به زمان این افکار حکیمانه را درک می كردند راه نجات خود را از دست استعمارگران به 

  سهولت می یافتند.سهولت می یافتند.

   ریشه ی خودی در نزد اقبال حول این موضوع دور می زند كه برای هویت ملی خود ریشه ی خودی در نزد اقبال حول این موضوع دور می زند كه برای هویت ملی خود

،تشکیل یک جامعه و حکومت برپایه های اسالم و تعالیم پیامبر اسالم)ص( از اولویت ،تشکیل یک جامعه و حکومت برپایه های اسالم و تعالیم پیامبر اسالم)ص( از اولویت 

  خاصی بر خوردار بوده و در رأس هر كار قرار دارد.خاصی بر خوردار بوده و در رأس هر كار قرار دارد.

  ه اسالم است و او وفاداری خود را بطور ه اسالم است و او وفاداری خود را بطور تئوری سیاسی و اجتماعی اقبال مبتنی بر اعتقاد بتئوری سیاسی و اجتماعی اقبال مبتنی بر اعتقاد ب

  جدی از ابتدا تا انتها دنبال می نماید.جدی از ابتدا تا انتها دنبال می نماید.

   راه حل های خود از راه حل های خود از   اقبال به حقیقت یک انقالبی است و در همه ی كلمات و عبارات و اقبال به حقیقت یک انقالبی است و در همه ی كلمات و عبارات و

ای او آشکارا ای او آشکارا ههآن غافل نیست و این پویایی و تحول و جنبش در تمام رساله ها و سروده آن غافل نیست و این پویایی و تحول و جنبش در تمام رساله ها و سروده 

  به گزاف نگفته ایم.به گزاف نگفته ایم.  انقالبانقالب  اقبال و خودی او یعنیاقبال و خودی او یعنی  وجود دارد و اگر بگوئیم كهوجود دارد و اگر بگوئیم كه

   برجسته ی و بی نظیر اقبال نکته سنجی ها و دقت نظر و تجزیه و تحلیل برجسته ی و بی نظیر اقبال نکته سنجی ها و دقت نظر و تجزیه و تحلیل از ویژگی های از ویژگی های

عالمانه و داهیانه ی او از وقایعی است كه برای مسلمین و ملل شرق پیش آمده است و عالمانه و داهیانه ی او از وقایعی است كه برای مسلمین و ملل شرق پیش آمده است و 

  بیند. بیند. ها را در سروده های او می ها را در سروده های او می   ییانسان با شگفتی این ریشه یابانسان با شگفتی این ریشه یاب

اقبال با تیز هوشی و نکته سنجی های خود كه نشان دهنده ذكاوت و دقت نظر و غور و بررسی وی از تاریخ اقبال با تیز هوشی و نکته سنجی های خود كه نشان دهنده ذكاوت و دقت نظر و غور و بررسی وی از تاریخ               

  ::  با دقت پاسخ می دهدبا دقت پاسخ می دهد  در سروده ی خود در سروده ی خود   است به این سؤاالتاست به این سؤاالت

  چرا خالفت اسالمی از مسیر درست خود منحرف شد؟چرا خالفت اسالمی از مسیر درست خود منحرف شد؟  

   و انحطاط در پیش گرفت؟و انحطاط در پیش گرفت؟چرا جامعه ی مسلمین از یکپارچگی دور افتاد و تفرقه چرا جامعه ی مسلمین از یکپارچگی دور افتاد و تفرقه  

  چرا در جامعه ی ما حریت و مساوات مشاهده نمی شود؟چرا در جامعه ی ما حریت و مساوات مشاهده نمی شود؟  

  چرا در برابر غرب و تحوالت آن ضعیف و درمانده شده ایم؟چرا در برابر غرب و تحوالت آن ضعیف و درمانده شده ایم؟  

  چرا مسلمانان به نقش جهانی خود واقف نیستند و بدان عمل نمی كنند؟چرا مسلمانان به نقش جهانی خود واقف نیستند و بدان عمل نمی كنند؟  

  كنیم؟كنیم؟  چرا ما از استعدادهای درونی خود برای كشف جهان و بکارگیری آن استفاده نمیچرا ما از استعدادهای درونی خود برای كشف جهان و بکارگیری آن استفاده نمی  

   اجتماع و جمع حركت نمود و برای اجتماع و جمع حركت نمود و برای موش كرد و به سوی موش كرد و به سوی اازندگی صوفیانه را فرزندگی صوفیانه را فرچرا باید چرا باید

  ؟؟زندگی آن تالش نمودزندگی آن تالش نمودساسا

  چرا روح حماسه و انقالب و دگرگونی از ذهن و قلب مسلمین رخت بربسته است؟چرا روح حماسه و انقالب و دگرگونی از ذهن و قلب مسلمین رخت بربسته است؟  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  0303  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

   چرا زنان ما الگوی غرب را برگزیده و در صدد پرورش جوانان برومند نیستند؟ و از شناخت چرا زنان ما الگوی غرب را برگزیده و در صدد پرورش جوانان برومند نیستند؟ و از شناخت

    لگوهای برتر خود در میان زنان و بانوان اسالمی غافل ماندند؟لگوهای برتر خود در میان زنان و بانوان اسالمی غافل ماندند؟اا

  همت واالیی نیست تا انحطاط این عصر را لمس كند و همت واالیی نیست تا انحطاط این عصر را لمس كند و ایی و چشم بینایی وایی و چشم بینایی وچرا گوش شنوچرا گوش شنو

  جوانان ما تشریح نماید؟جوانان ما تشریح نماید؟برای برای و برای مردم و بویژه و برای مردم و بویژه   برای آن چاره ای بیندیشدبرای آن چاره ای بیندیشد

و قهرمان این پرسشهاست و قهرمان این پرسشهاست   معمارمعمارخ می گوید و خود طراح و خ می گوید و خود طراح و و چراهای دیگر كه اقبال در سراسر آثار خود بدان پاسو چراهای دیگر كه اقبال در سراسر آثار خود بدان پاس

  پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟::كهكه

  ـوری         تهی پیمانه ی بزم  ترا پیمـــــــــانه  لبریز  است  ـوری         تهی پیمانه ی بزم  ترا پیمـــــــــانه  لبریز  است  م  نشین كز درد  مهجـم  نشین كز درد  مهجـببالینم بیا  یکدببالینم بیا  یکد              

  ریز  استریز  استای رمز آشنای روم  و تبای رمز آشنای روم  و تب  زادهزادهبرهمن برهمن   مرا بنگر كه در هـدوستان  دیگر نمی بینی         مرا بنگر كه در هـدوستان  دیگر نمی بینی                       
  ((333333)دیوان اقبال ، زبور عجم ، ص )دیوان اقبال ، زبور عجم ، ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  چه عقده ها كه مقام رضا گشود مراچه عقده ها كه مقام رضا گشود مرامــــرا           مــــرا             هست و بودهست و بود  برون كشید ز پیچاکبرون كشید ز پیچاک                                        

  هزار دانه فرو كرد تا درود مـــــــراهزار دانه فرو كرد تا درود مـــــــرانابســــــــامانی          نابســــــــامانی            تپید عشق و درین كشت تپید عشق و درین كشت                                           

  اانفس نفس به عیار زمــانه  سود مـرنفس نفس به عیار زمــانه  سود مـره دید در خــــاكم          ه دید در خــــاكم          ندانم اینکه نگاهش چندانم اینکه نگاهش چ                                          

  شراره ی دلکی دارد و آزمود مــراشراره ی دلکی دارد و آزمود مــرااشاک درمیان انداخت          اشاک درمیان انداخت          جهانی از خس وخجهانی از خس وخ                                        

  كرشمه بازی ساقی ز من ربود مــراكرشمه بازی ساقی ز من ربود مــراـار از دست          ـار از دست          پیاله گیر زدستم كه رفت كــپیاله گیر زدستم كه رفت كــ                                          
  ((323323)دیوان اقبال، زبور عجم، ص )دیوان اقبال، زبور عجم، ص                                                                                                                                                                                                                                                                         

انسان انسان وو  وجامعه درآن به چشم می خوردوجامعه درآن به چشم می خورد  دگرگونی انساندگرگونی انسانكالمی كه انقالب وكالمی كه انقالب وحال این ما و این كالم اقبال ،حال این ما و این كالم اقبال ،            

جامعه ی خود می گشاید.و اگر به بررسی جامعه ی خود می گشاید.و اگر به بررسی ود وود وردد و راه جدیدی را به سوی خردد و راه جدیدی را به سوی خگگمتوجه ی استعدادهای خود می متوجه ی استعدادهای خود می 

هشدارها نیازمندیم! حال كه چنین هشدارها نیازمندیم! حال كه چنین ه چقدر به این راهنمایی ها و ه چقدر به این راهنمایی ها و یم بوضوح در می یابیم كیم بوضوح در می یابیم كی خود پرداخته باشی خود پرداخته باش  ههگذشتگذشت

اقبال این درهای بسته را باز كنیم و در گلستان آن قدم اقبال این درهای بسته را باز كنیم و در گلستان آن قدم   ارزشمند و پر قدرارزشمند و پر قدر  ننناناست پس با خواندن نظریه ی و سخست پس با خواندن نظریه ی و سخاا

یی را به یی را به رنگ ها رنگ ها طیف طیف ینیم كه باغبان و معمار این چمن چه نوع گل هایی را در آن آراسته است و چه ینیم كه باغبان و معمار این چمن چه نوع گل هایی را در آن آراسته است و چه بزنیم و بببزنیم و بب

  ر این فضا منتشر نموده است .....ر این فضا منتشر نموده است .....را درا دخوشایندی خوشایندی بوهایی بوهایی عطر و عطر و و و نمایش گزارده نمایش گزارده 

  
  من همين یك گل به دستارت زنم  من همين یك گل به دستارت زنم            

                

  زنمزنم  ارتارتــك سرشك سرشمحشری بر خامحشری بر خا                                                                          

  

  آید پدیدآید پدیدـت الله زار ـت الله زار ز خاکز خاکتا تا                                                                                                                           

                    

  پدید     پدید     ـت باد بهارآید ـت باد بهارآید از دماز دم                                                                                                                                                                              
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  نسب اقبالنسب اقبال

)عالِم كشمیری( نگاشته است. از پدر خود نیز )عالِم كشمیری( نگاشته است. از پدر خود نیز سپروسپرو  به فرد، قومیت خود رابه فرد، قومیت خود رااقبال در یک مدرک خطی منحصر اقبال در یک مدرک خطی منحصر               

شاه شاه شنیده بودند كه به یک خانواده قدیمی برهمن كشمیری تعلق دارند و جد اعالی ایشان كه در زمان حکومت شنیده بودند كه به یک خانواده قدیمی برهمن كشمیری تعلق دارند و جد اعالی ایشان كه در زمان حکومت 

  ((33ملقب شد.) صملقب شد.) ص  لولی حاجیلولی حاجییا یا   بابالول حجبابالول حجاسالم را پذیرفت به اسالم را پذیرفت به   عالمگیرعالمگیر

وبه وبه   ند اصول اخالقی و دینی بوده اندند اصول اخالقی و دینی بوده اندد اقبال معلوم می شود كه اقبال و خانواده او پایبد اقبال معلوم می شود كه اقبال و خانواده او پایباز تذكره سلسله اجدااز تذكره سلسله اجدا                

  ((2323اصول مادی و دنیوی پشت پا زده اند و در مقابل مسائل دنیوی همیشه دین و مذهب را ترجیح داده اند.) ص اصول مادی و دنیوی پشت پا زده اند و در مقابل مسائل دنیوی همیشه دین و مذهب را ترجیح داده اند.) ص 

  آموزش های ابتدائي اقبالآموزش های ابتدائي اقبال

و داشت كه پسرش فقط آموزش های دینی ببیند، وی با و داشت كه پسرش فقط آموزش های دینی ببیند، وی با شیخ نورمحمدپدراقبال مردی متدین بود، همیشه آرزشیخ نورمحمدپدراقبال مردی متدین بود، همیشه آرز            

  موالنا ابو عبداله غالم حسنموالنا ابو عبداله غالم حسنمعاشر بود و گاهی برای شنیدن درس های معارف دینی پیش معاشر بود و گاهی برای شنیدن درس های معارف دینی پیش   سیالکوتسیالکوتمدرسین شهر مدرسین شهر 

در مسجد محله شواله می رفت.زمانی كه اقبال چهار سال و چهار ماه داشت. شیخ نور محمد او را به محضر درس در مسجد محله شواله می رفت.زمانی كه اقبال چهار سال و چهار ماه داشت. شیخ نور محمد او را به محضر درس 

  ن گذاشت و در همین مسجد شروع به آموزش قرآن كرد. ن گذاشت و در همین مسجد شروع به آموزش قرآن كرد. موالنا غالم حسموالنا غالم حس

و وقتی اقبال كوچولو را مشغول درس خواندن دید، پیشانی و وقتی اقبال كوچولو را مشغول درس خواندن دید، پیشانی   به این آموزشگاه آمدبه این آموزشگاه آمد  موالنا سید میرحسنموالنا سید میرحسنروزی روزی             

موالنا غالم موالنا غالم گشاده و قیافه معصوم و موهای خاكستری این بچه ، اورا بسیار سخت تحت تأثیر قرار داد بطوری كه از گشاده و قیافه معصوم و موهای خاكستری این بچه ، اورا بسیار سخت تحت تأثیر قرار داد بطوری كه از 

است. پیش او رفت و به است. پیش او رفت و به   شیخ نور محمدشیخ نور محمدپرسید این پسر كیست؟ وقتی آگاه شد كه این پسر كوچک فرزند پرسید این پسر كیست؟ وقتی آگاه شد كه این پسر كوچک فرزند   حسنحسن

سبب آنکه قبالً نیز با او آشنایی و مراوده داشت از وی خواست كه عالوه بر آموزش های دینی فرزند را با آموزش سبب آنکه قبالً نیز با او آشنایی و مراوده داشت از وی خواست كه عالوه بر آموزش های دینی فرزند را با آموزش 

  ی او قرار دهند.ی او قرار دهند.های علوم جدید هم آشنا كند. بنا بر این خواست كه او را تحت سرپرستهای علوم جدید هم آشنا كند. بنا بر این خواست كه او را تحت سرپرست

تأمل در این مورد، سرانجام راضی شد كه پسر را تحت اختیار و نظارت تأمل در این مورد، سرانجام راضی شد كه پسر را تحت اختیار و نظارت پس ازچند روز تفکر وپس ازچند روز تفکر و  شیخ نور محمدشیخ نور محمد            

یات اردو، فارسی و عربی یات اردو، فارسی و عربی شروع به آموختن ادبشروع به آموختن ادب  حسنحسنسید میرسید میردر جوار منزل خویش نزد در جوار منزل خویش نزد   اقبالاقبال  ..بگذاردبگذارد  سید میر حسنسید میر حسن

  ((7272) ص) صكرد.كرد.
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آموزش زبان فارسی،عربی، ادبیات اردو،علم و حکمت و تصوف داد. و برای علوم آموزش زبان فارسی،عربی، ادبیات اردو،علم و حکمت و تصوف داد. و برای علوم به اقبال به اقبال   حسنحسنسیدمیرسیدمیر                  

  قدیمی و اسالمی در دل او شوق بی حد و حصر آموختن بوجود آورد.قدیمی و اسالمی در دل او شوق بی حد و حصر آموختن بوجود آورد.

سادگی،قناعت، بی نیازی، و فراغت و نکته سنجی و خیلی چیز های سادگی،قناعت، بی نیازی، و فراغت و نکته سنجی و خیلی چیز های بسیاری از خصوصیات طبع اقبال مانند بسیاری از خصوصیات طبع اقبال مانند                     

پیش او می رفت و در مسائل علمی خود از وی هدایت و پیش او می رفت و در مسائل علمی خود از وی هدایت و   اقبالاقبال  خرین لحظات زندگیخرین لحظات زندگیمثل استادش بود. تا آمثل استادش بود. تا آدیگر دیگر 

به او بسیار احترام می گذاشت تا آن حد كه به او بسیار احترام می گذاشت تا آن حد كه   اقبالاقبال  كمک می گرفت. گاهی برای او كتاب های جدید می فرستاد.كمک می گرفت. گاهی برای او كتاب های جدید می فرستاد.

  حتی به خود اجازه نداد كه در مقابل او شعر بخواند.حتی به خود اجازه نداد كه در مقابل او شعر بخواند.

زمان كودكی خود بیان می كند: كه فقط یک بار یک مصرع در حضور زمان كودكی خود بیان می كند: كه فقط یک بار یک مصرع در حضور   یک رویداد ازیک رویداد از  اقبالاقبال  در این مورددر این مورد         

برای كاری از منزل بیرون رفت. طفلی برای كاری از منزل بیرون رفت. طفلی   سیدسیدو آنهم اتفاقی بود. واقعه اینطور بود كه روزی و آنهم اتفاقی بود. واقعه اینطور بود كه روزی   از زبان او بیرون آمداز زبان او بیرون آمدسید سید 

ل كرد، ولی بعد از ل كرد، ولی بعد از بچه را بغبچه را بغ  اقبالاقبالگفت: اقبال بچه را بغل كن. گفت: اقبال بچه را بغل كن. . سید . سید بود همراهش بودبود همراهش بود  كه از عزیزان اوكه از عزیزان اواحسان احسان به نام به نام 

احسان را جلوی یک مغازه روی پله گذاشت تا خستگی خود را از خود احسان را جلوی یک مغازه روی پله گذاشت تا خستگی خود را از خود   اقبالاقبالكمی كه راه رفت خسته شد. چنانچه كمی كه راه رفت خسته شد. چنانچه 

گفت: برداشتن گفت: برداشتن وو  رسیدرسید  اقبالاقبالبرگشت و نزدیک برگشت و نزدیک را ندید ،را ندید ،  اقبالاقبالاز وی مسافتی دور شده بود، از وی مسافتی دور شده بود،   سیدسیددور كند. در این اثنا دور كند. در این اثنا 

  ( ( 3737.)ص .)ص   احسان شما وه چه گران استاحسان شما وه چه گران استبی اختیار خارج شد: بی اختیار خارج شد:   اقبالاقبال  نناین بچه هم برای تو دشوار است؟ از زبااین بچه هم برای تو دشوار است؟ از زبا

  نصيحت پدرنصيحت پدر

م م كشیدكشیدكه برای آموزش خواندن ونوشتن توكه برای آموزش خواندن ونوشتن توآن زحمتی آن زحمتی گفت:گفت:  گوید روزی پدر مرحومم به منگوید روزی پدر مرحومم به من  میمی  اقبالاقبال          

پاداش پاداش خواهم كه پاداش آن را بگیرم. من با شوق پرسیدم آن چیست كه می خواهی؟ پدر شادروانم فرمود: خواهم كه پاداش آن را بگیرم. من با شوق پرسیدم آن چیست كه می خواهی؟ پدر شادروانم فرمود: میمی

  ((311311صص))دمت من این است كه به اسالم خدمت كنی. دمت من این است كه به اسالم خدمت كنی. خخ

  ویژگي های شخصيتي اقبالویژگي های شخصيتي اقبال

با توجه بسیار مشغول تعلیم او شد. این دوره تقریباً با توجه بسیار مشغول تعلیم او شد. این دوره تقریباً سید میر حسن سید میر حسن بسیار زیرک و با هوش بود.بنا بر این بسیار زیرک و با هوش بود.بنا بر این   اقبالاقبال                  

آموزش پرداخت. زیرا آموزش پرداخت. زیرا به به   اسکاچ میشناسکاچ میشنهم در میسیون اسکاتلند هم در میسیون اسکاتلند   سید میر حسنسید میر حسنسه سال طول كشید. در این زمان سه سال طول كشید. در این زمان 

شیخ نور محمد، اقبال شیخ نور محمد، اقبال طرفدار تعلیمات جدید به مسلما نان بود و از این روش طرفداری می كرد. او با جلب رضایت طرفدار تعلیمات جدید به مسلما نان بود و از این روش طرفداری می كرد. او با جلب رضایت 

  ((7171را به مدرسه اسکاتلندی ها برد.)صرا به مدرسه اسکاتلندی ها برد.)ص

اقبال از كودكی آوای خوش داشت، قرآن مجید را هم خوش می خواند و در تمام طول عمر بدین ترتیب اقبال از كودكی آوای خوش داشت، قرآن مجید را هم خوش می خواند و در تمام طول عمر بدین ترتیب                       

می خرید و برای می خرید و برای   مل می كرد. و هرگز صدایش از بین نرفت. در كودكی از بازار كتاب های داستان های منظوم مل می كرد. و هرگز صدایش از بین نرفت. در كودكی از بازار كتاب های داستان های منظوم عع

تا حدی آشنا شد. او در علم تا حدی آشنا شد. او در علم   نت های موسیقینت های موسیقیافراد خانواده با لحنی دلچسب می خواند. وقتی كمی بزرگ شد با افراد خانواده با لحنی دلچسب می خواند. وقتی كمی بزرگ شد با 

ی آشنایی داشت . و ذوق خواندن ی آشنایی داشت . و ذوق خواندن موسیقی استادی نداشت ولی صدایش خوب بود. گوش هایش با نوای موسیقموسیقی استادی نداشت ولی صدایش خوب بود. گوش هایش با نوای موسیق

طرفدار بسیاری پیدا گرد. و در این مورد دوستانش سهم بسزایی داشتند. زیرا آنها هم طرفدار بسیاری پیدا گرد. و در این مورد دوستانش سهم بسزایی داشتند. زیرا آنها هم   الهورالهور  اشعاربا صدای او دراشعاربا صدای او در

  شعر می سرودند و هم موسیقی را درک می كردند.شعر می سرودند و هم موسیقی را درک می كردند.

تمرین تمرین   تارتار  می گرفت و بامی گرفت و با    باً فراباً فرارا هم مرترا هم مرت  نت موسیقینت موسیقیخرید و آموختن خرید و آموختن   تارتار  تقریباً در این روز ها بود كه اقبالتقریباً در این روز ها بود كه اقبال                  

خود خود   تارتار  میالدی وقتی كه به اروپا رفتمیالدی وقتی كه به اروپا رفت33123312ر تا مدت زیادی در او وجود داشت. در سال ر تا مدت زیادی در او وجود داشت. در سال تاتامی كرد. ذوق نواختن می كرد. ذوق نواختن 

  ( ( 328328را به یک دوست هندو داد ولی مضراب آن را بطور یادگار نزد خویش نگاه داشت.)صرا به یک دوست هندو داد ولی مضراب آن را بطور یادگار نزد خویش نگاه داشت.)ص
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غر و سپید روی بود. او عینک به چشم داشت، شلوار قمیص، كت غر و سپید روی بود. او عینک به چشم داشت، شلوار قمیص، كت جوانی برازنده و خوشرو، كمی الجوانی برازنده و خوشرو، كمی الاقبال اقبال                       

نمود. نمود.   سیاه می پوشید و كاله رومی به سر می نهاد. موضوع شعری كه انتخاب می نمود بسیار زیبا پرسوز و درد میسیاه می پوشید و كاله رومی به سر می نهاد. موضوع شعری كه انتخاب می نمود بسیار زیبا پرسوز و درد می

و طنین صدایش همه را و طنین صدایش همه را   زبان شعر ساده بود. و اشعارش را با صدای بلند و دلکش بطور پرسوز و گدازی می خواندزبان شعر ساده بود. و اشعارش را با صدای بلند و دلکش بطور پرسوز و گدازی می خواند

  ((311311صصمسحور می كرد.)مسحور می كرد.)

می نویسد:ظاهراً اتفاق كوچکی كه اقبال را فارسی گو كرد ، این بود: روزی در منزل دوستی می نویسد:ظاهراً اتفاق كوچکی كه اقبال را فارسی گو كرد ، این بود: روزی در منزل دوستی سِر عبد القادر سِر عبد القادر                     

مهمان بود در آنجا از وی خواسته شد كه چند شعر به فارسی بگوید و از او پرسیدند كه آیا به فارسی هم شعر گفته مهمان بود در آنجا از وی خواسته شد كه چند شعر به فارسی بگوید و از او پرسیدند كه آیا به فارسی هم شعر گفته 

ند شعر تا كنون سعی نکرده ام شعری بگویم. ولی آن موقعیت طوری بود كه قلبش را ند شعر تا كنون سعی نکرده ام شعری بگویم. ولی آن موقعیت طوری بود كه قلبش را می گوید، او گفت: به جز چمی گوید، او گفت: به جز چ

      تحت تأثیر قرار داد. زمانی كه از مهمانی بازگشت روی تخت دراز كشید و اشعار فارسی سرود. صبح فردا آن تحت تأثیر قرار داد. زمانی كه از مهمانی بازگشت روی تخت دراز كشید و اشعار فارسی سرود. صبح فردا آن 

مود. پس از بازگشت مود. پس از بازگشت را آزرا آزگفتن خودگفتن خود  سیسیسروده ها را خواند. در حقیقت با سرودن این غزل ها، اولین بار قدرت فارسروده ها را خواند. در حقیقت با سرودن این غزل ها، اولین بار قدرت فار

  ((371371از لندن اگر چه گاه و بیگاه به اردو شعر می سرود ولی فارسی سرایی او غلبه كردند.)صاز لندن اگر چه گاه و بیگاه به اردو شعر می سرود ولی فارسی سرایی او غلبه كردند.)ص

تالوت تالوت   قرآنقرآن  نماز می خواند و روزه می گرفت و صبحگاهان با آوای دلپذیر خودنماز می خواند و روزه می گرفت و صبحگاهان با آوای دلپذیر خود  اقبالاقبال  از دوران كودكیاز دوران كودكی                    

بود نماز بود نماز   الهورالهوررا نیز آغاز كرد. وقتی كه در را نیز آغاز كرد. وقتی كه در   شبشب  نمازنماز  می كرد.كمی كه بزرگ تر شد به تقلید از پدرش خواندنمی كرد.كمی كه بزرگ تر شد به تقلید از پدرش خواندن

شبش ترک نمی شد.عموماً نماز شب را با خشوع و خضوع خاصی می خواند. پس از آن با لحن دلپذیری آیاتی از شبش ترک نمی شد.عموماً نماز شب را با خشوع و خضوع خاصی می خواند. پس از آن با لحن دلپذیری آیاتی از 

قرآن مجید را تالوت می كرد و او مجبور می شد بعضی شب ها گرسنه بخوابد و این كار او باعث شده بود كه قرآن مجید را تالوت می كرد و او مجبور می شد بعضی شب ها گرسنه بخوابد و این كار او باعث شده بود كه 

  اش نشود و فقط یک فنجان یا كمی بیشتر چای سبز با دارچین و هِل می نوشید.اش نشود و فقط یک فنجان یا كمی بیشتر چای سبز با دارچین و هِل می نوشید.دیگر شب ها گرسنه دیگر شب ها گرسنه 

                بیشتر كالم خویش را در نیمه شب ها مرتب می كرد و برای بجا آوردن نماز اعیاد حتماً به مسجدبیشتر كالم خویش را در نیمه شب ها مرتب می كرد و برای بجا آوردن نماز اعیاد حتماً به مسجد  اقبالاقبال                      

مدت ها شوق و شور مدت ها شوق و شور   اقبالاقبال  می رفت اگر به نماز جماعت نمی رسید به تنهایی در آنجا نماز می خواند. در جوانیمی رفت اگر به نماز جماعت نمی رسید به تنهایی در آنجا نماز می خواند. در جوانی

رسید به رسید به   1212الی الی   1111ورزش كُشتی را در سر می پروراند. زیرا ظاهراً بسیار تندرست بود ولی پس از آن كه به سن ورزش كُشتی را در سر می پروراند. زیرا ظاهراً بسیار تندرست بود ولی پس از آن كه به سن 

  و غیره دچار شد در نتیجه سالمت او كامل نبود و تحمل درد جسمانی را نداشت.و غیره دچار شد در نتیجه سالمت او كامل نبود و تحمل درد جسمانی را نداشت.  نَقْرسنَقْرس  بیماری هایی از جملهبیماری هایی از جمله

اقبال( می گوید: یک بار عقربی پای اورا نیش زد. او به حدی درد داشت كه اقبال( می گوید: یک بار عقربی پای اورا نیش زد. او به حدی درد داشت كه )خدمتگزار خانه )خدمتگزار خانه علی بخشیعلی بخشی                    

  ((221221نمی توانست پایش را از رختخواب تخت به پائین آویزان كند و مجبور شدند پزشک به بالینش بیاورند.) صنمی توانست پایش را از رختخواب تخت به پائین آویزان كند و مجبور شدند پزشک به بالینش بیاورند.) ص

بود. برای بود. برای حاضر جواب، بذله گو، ظریف و نکته سنج زبر دستی بود، عالئم این ویژگی از كودكی ظاهر حاضر جواب، بذله گو، ظریف و نکته سنج زبر دستی بود، عالئم این ویژگی از كودكی ظاهر اقبال اقبال         

  ((222222صص))اقبال همیشه دیر می آید.اقبال همیشه دیر می آید.مثال روزی استاد از وی پرسید: دلیل دیر آمدنت چیست؟ گفت: مثال روزی استاد از وی پرسید: دلیل دیر آمدنت چیست؟ گفت: 

  در جستجوی حقيقتدر جستجوی حقيقت

را سر گردان كرد. این كشمکش درونی خالص را سر گردان كرد. این كشمکش درونی خالص   اقبالاقبال  از زمان دانشجویی، تجسس ذهنی برای حقیقت جویی،از زمان دانشجویی، تجسس ذهنی برای حقیقت جویی،  

نمی پذیرفت. نمی پذیرفت.     ک مسأله را فقط به گفته دیگرانک مسأله را فقط به گفته دیگراندر آن دوره صحت و صداقت یدر آن دوره صحت و صداقت ی  اقبالاقبالذاتی و باطنی او بود. چون ذاتی و باطنی او بود. چون 

  در او پدید آمد.در او پدید آمد.  فلسفه هِگِلفلسفه هِگِلكیفیت عارضی و موقتی الحاد و بی دینی از مطالعه كیفیت عارضی و موقتی الحاد و بی دینی از مطالعه 

محدوده دانش و بینش خویش خرسند نبود. مطالعه فلسفه محدوده دانش و بینش خویش خرسند نبود. مطالعه فلسفه نشان می دهد كه او ازنشان می دهد كه او از  قبالقبالذوق آگاهی و تجسس اذوق آگاهی و تجسس ا                  

اد كه فلسفه اروپایی در قرن هیجده و نوزده با آن دست به گریبان بود.اگر اد كه فلسفه اروپایی در قرن هیجده و نوزده با آن دست به گریبان بود.اگر اروپا به او ناراحتی های ذهنی و روانی داروپا به او ناراحتی های ذهنی و روانی د

پوچی عقل پوچی عقل   جواب قابل دركی دربارهجواب قابل دركی دربارهورد زورث ورد زورث از مطالعه آثار از مطالعه آثار گر و قلب شاعرانه و روح لطیف اوگر و قلب شاعرانه و روح لطیف او  ذهن جستجوذهن جستجو
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ده ده دریافت كرد این جای تعجب نیست؟ بلکه این دلیل صحت و سالمت عقل اوست كه با وجود آنکه از نظرات مادریافت كرد این جای تعجب نیست؟ بلکه این دلیل صحت و سالمت عقل اوست كه با وجود آنکه از نظرات ما

  پرستی عهد خود متأثر شده بود ولی با تمام این اوصاف گمراه نشد.پرستی عهد خود متأثر شده بود ولی با تمام این اوصاف گمراه نشد.

شبیه افکار باطنی ابن عربی بود . از این موضوع شبیه افکار باطنی ابن عربی بود . از این موضوع   ورد زورثورد زورثهر دانشجوی فلسفه و تصوف می داند كه افکار هر دانشجوی فلسفه و تصوف می داند كه افکار                     

ک نجات داد. ک نجات داد. تصور وحدت وجود بود كه او را از دنیای شتصور وحدت وجود بود كه او را از دنیای شاقبال اقبال می شود نتیجه گرفت كه در این مرحله علو ذهنی می شود نتیجه گرفت كه در این مرحله علو ذهنی 

، سر تحول و ارتقای ذهنی اقبال بسیار سریع بود. در بعضی از غزل های او عالوه ، سر تحول و ارتقای ذهنی اقبال بسیار سریع بود. در بعضی از غزل های او عالوه اقبال اقبال   در این عهد مختصر شاعریدر این عهد مختصر شاعری

  ((323323صصبر پختگی فن، عمق فکر او هم نمایان است.)بر پختگی فن، عمق فکر او هم نمایان است.)

به یقین به یقین   جمع اضداد بود. زندگانی برایش هنوز گنگ و پیچیدگی داشت. اوجمع اضداد بود. زندگانی برایش هنوز گنگ و پیچیدگی داشت. او  اقبالاقبالدر زمان دانشجویی افکار در زمان دانشجویی افکار                       

نظریه ها و جذبه ها و شناخت و پایداری ها و نا نظریه ها و جذبه ها و شناخت و پایداری ها و نا     كامل نرسیده بود. بلکه ذهن او برای بررسی افکار مختلف وكامل نرسیده بود. بلکه ذهن او برای بررسی افکار مختلف و

  ((311311صصپایداری ها آزمایش عمل می كرد.)پایداری ها آزمایش عمل می كرد.)

ناله ناله میالدی شعری تحت عنوان میالدی شعری تحت عنوان 33113311فوریه فوریه   2121برای اولین بار در انجمن حمایت اسالم در الهور در برای اولین بار در انجمن حمایت اسالم در الهور در اقبال اقبال                     

اند. اقبال چنان با سوز و گداز حالت یتیمی را مجسم نمود كه همه گریان شدند. بعد از آنکه یتیم را به اند. اقبال چنان با سوز و گداز حالت یتیمی را مجسم نمود كه همه گریان شدند. بعد از آنکه یتیم را به خوخو  یتیمیتیم

پیشگاه حضرت محمد)ص( بر د و مردم فریاد می كشیدند وقتی كه رسالت ما به یک یتیم داده شده كه امت را پیشگاه حضرت محمد)ص( بر د و مردم فریاد می كشیدند وقتی كه رسالت ما به یک یتیم داده شده كه امت را 

  ((311311رهبر باشد. در اینجا مردم كمک مالی بسیار كردند.)صرهبر باشد. در اینجا مردم كمک مالی بسیار كردند.)ص

تغییراتی پدیدار گشت. ابتدا احساس كرد كه تغییراتی پدیدار گشت. ابتدا احساس كرد كه   اقبالاقبالدر شعر و شاعری در شعر و شاعری . . سفر به اروپا زمانی كه در لندن بودسفر به اروپا زمانی كه در لندن بود  دردر                    

طبق سنت شعرای قدیمی بیان افکار شرقی و طبق ضرورت زمان این نوع شعر گفتن و خود را شاعری متعهد ساختن طبق سنت شعرای قدیمی بیان افکار شرقی و طبق ضرورت زمان این نوع شعر گفتن و خود را شاعری متعهد ساختن 

به به   سر عبد القادرسر عبد القادرمیالدی میالدی 33113311در اواسط سال در اواسط سال   امکان ندارد.از این رو خواست كه شعر و شاعری را رها كند. تقریباًامکان ندارد.از این رو خواست كه شعر و شاعری را رها كند. تقریباً

به او به او ملت زبون و درمانده ممکن باشد.وملت زبون و درمانده ممکن باشد.واو فهماند كه در كالم او آنقدراثر هست كه به وسیله آن عالج بیماری های او فهماند كه در كالم او آنقدراثر هست كه به وسیله آن عالج بیماری های 

با نظر با نظر   آرنولدآرنولد  گفت شایسته شما نیست این نیروی خداداد بزرگ را ترک كنید.باالخره هر دو تصمیم گرفتند كه ازگفت شایسته شما نیست این نیروی خداداد بزرگ را ترک كنید.باالخره هر دو تصمیم گرفتند كه از

  ((371371موافقت كرد و اقبال شاعری را ترک نکرد.)صموافقت كرد و اقبال شاعری را ترک نکرد.)ص  قادرقادرسر عبد السر عبد ال

ملی گرایی و فلسفه و ملی گرایی و فلسفه و   روح اقبال به وجود آمد. او را ازروح اقبال به وجود آمد. او را ازدر دوران اقامت در اروپا تحول بزرگی كه در قلب و در دوران اقامت در اروپا تحول بزرگی كه در قلب و                       

زمانی زمانی   این انقالب در او چگونه و چهاین انقالب در او چگونه و چه    معلوم نیستمعلوم نیست..  دیشه های اسالمی شددیشه های اسالمی شدتصوف بر حذر داشت. و قلباً متمایل به انتصوف بر حذر داشت. و قلباً متمایل به ان

پیدا شد. جواب آن نیز با تعیین تاریخ و طی مراحل مختلف معلوم نیست.بهر حال در این مورد در پاره ای از نوشته پیدا شد. جواب آن نیز با تعیین تاریخ و طی مراحل مختلف معلوم نیست.بهر حال در این مورد در پاره ای از نوشته 

ها و اشعار او اشارتی دارد. اگر چه نوشته ها و اشعار او در انگلستان ما را در این مورد راهنمایی نمی كند. طبق بیان ها و اشعار او اشارتی دارد. اگر چه نوشته ها و اشعار او در انگلستان ما را در این مورد راهنمایی نمی كند. طبق بیان 

سر عبد سر عبد او را عاشق حافظ یافت. او را عاشق حافظ یافت.   عطیه فیضیعطیه فیضیوحدت وجودی بود و وحدت وجودی بود و   كمبریجكمبریجاقبال در دوران اقامت در اقبال در دوران اقامت در   میک تیگرتمیک تیگرت

اشاره می كند كه وقتی اقبال عیوب جامعه غربی را دید و كم ظرفیتی و مقتصد بودن مردم اروپایی را فهمید اشاره می كند كه وقتی اقبال عیوب جامعه غربی را دید و كم ظرفیتی و مقتصد بودن مردم اروپایی را فهمید   القادرالقادر

  این مسائل او را متنفر كرد.این مسائل او را متنفر كرد.

جی افکارم نیست كه برای دیگران پند آموز جی افکارم نیست كه برای دیگران پند آموز می گوید: در زندگی من هیچ رویداد جز تکامل تدریمی گوید: در زندگی من هیچ رویداد جز تکامل تدریاقبال اقبال                       

باشد. اگر فرصت یافتم . آنچه در ذهن تنظیم یافته دارم می نویسم. وی اضافه می كند كه : در این زمان باید بزرگ باشد. اگر فرصت یافتم . آنچه در ذهن تنظیم یافته دارم می نویسم. وی اضافه می كند كه : در این زمان باید بزرگ 

ترین دشمن اسالم و مسلمانان را امتیاز نسلی جذبه ملی گرایی دانست. وقتی در اروپا بودم این احساس در افکار من ترین دشمن اسالم و مسلمانان را امتیاز نسلی جذبه ملی گرایی دانست. وقتی در اروپا بودم این احساس در افکار من 
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عظیم بوجود آورد، حقیقت آنستکه فضای اروپا مرا مسلمان كرد.وقتی فرصت یافتم داستان طوالنی را عظیم بوجود آورد، حقیقت آنستکه فضای اروپا مرا مسلمان كرد.وقتی فرصت یافتم داستان طوالنی را   انقالبیانقالبی

مفصل خواهم نوشت. از روزی كه این احساس را پیدا كردم تا به امروز در نوشته های خودم جای این مطلب را مفصل خواهم نوشت. از روزی كه این احساس را پیدا كردم تا به امروز در نوشته های خودم جای این مطلب را 

. . اما این خیال بر زندگی من اثر عجیبی دارداما این خیال بر زندگی من اثر عجیبی دارد  ..گذاشته اند یا خیرگذاشته اند یا خیر  روپاروپابر مردم ابر مردم ا    خالی می دیدم . نمی دانم نوشته هایم خالی می دیدم . نمی دانم نوشته هایم 

  ((371371صص))

  دو ملت در هنددو ملت در هند

میالدی این شد كه او در شبه قاره هند بر اساس ملی گرایی از میالدی این شد كه او در شبه قاره هند بر اساس ملی گرایی از 33183318نتیجه انقالب روحی و فکری اقبال در نتیجه انقالب روحی و فکری اقبال در                     

  می نویسد:می نویسد:    میالدیمیالدی33133313مارس مارس 2727اقبال در نامه اقبال در نامه تصور اتحاد هندوها و مسلمانان كناره گیری كرد. تصور اتحاد هندوها و مسلمانان كناره گیری كرد. 

همین همین نظرم این بود كه از این كشور)هند( اختالفات مذهبی باید از بین برود.و من در زندگی شخصی پایبند نظرم این بود كه از این كشور)هند( اختالفات مذهبی باید از بین برود.و من در زندگی شخصی پایبند                 

آنستکه آن تشخص ملی خود را جدا از آنستکه آن تشخص ملی خود را جدا از بهتربهتركنم كه برای هندوها و مسلمانان كنم كه برای هندوها و مسلمانان   اصول هستم. ولی حاال فکر میاصول هستم. ولی حاال فکر می

لی در اوضاع فعلی بنا بر عوامل و تمایالت لی در اوضاع فعلی بنا بر عوامل و تمایالت یکدیگر نگاه دارند. برای هند ملت مشترک كششی شاعرانه دارد. ویکدیگر نگاه دارند. برای هند ملت مشترک كششی شاعرانه دارد. و

  ((332332دانسته و ندانسته خواسته های دو ملت عملی نمی شود.)صدانسته و ندانسته خواسته های دو ملت عملی نمی شود.)ص

رن رن ققنهضت احیای اسالمی باید دید.درنهضت احیای اسالمی باید دید.در  و رشد فکری او را درو رشد فکری او را در  اقبال شاعر و متفکر و احیاء كننده اسالم بوداقبال شاعر و متفکر و احیاء كننده اسالم بود                  

دینی مسلمانان دینی مسلمانان ل سیاسی واخالقی ول سیاسی واخالقی وطاط و تنزیطاط و تنزیاین جنبش عکس العملی علیه انحاین جنبش عکس العملی علیه انحهای اخیراحیای اسالم آغاز شد.های اخیراحیای اسالم آغاز شد.

  ((212212بود.)صبود.)ص

  اسالم و غرباسالم و غرب

در باغ شهرداری الهور به افتخار میهمانی در باغ شهرداری الهور به افتخار میهمانی   مؤسسه تحقیقات اسالمیمؤسسه تحقیقات اسالمیمیالدی از طرف میالدی از طرف 33113311در اول مارس در اول مارس                       

از از   چای ترتیب داده شد. بسیاری از بزرگان شهر در این ضیافت شركت كردند. اقبال ضمن اظهار تشکرچای ترتیب داده شد. بسیاری از بزرگان شهر در این ضیافت شركت كردند. اقبال ضمن اظهار تشکر  اقبالاقبال

  اعضای انجمن، گفت:اعضای انجمن، گفت:

سال گذشته زندگی ام را در فکر یافتن تدابیری جهت تطبیق فرهنگ و تمدن اسالمی با فرهنگ و سال گذشته زندگی ام را در فکر یافتن تدابیری جهت تطبیق فرهنگ و تمدن اسالمی با فرهنگ و سی و پنج سی و پنج                       

تمدن عصر حاضر وقف كرده ام. تنها هدف من در طول این سال ها همین بوده است......... به نظر من مسأله به این تمدن عصر حاضر وقف كرده ام. تنها هدف من در طول این سال ها همین بوده است......... به نظر من مسأله به این 

  ((131131صص))ه می توانیم تمدن حاضر را به اسالم نزدیک كنیم.ه می توانیم تمدن حاضر را به اسالم نزدیک كنیم.صورت باید ارائه شود كه چگونصورت باید ارائه شود كه چگون

  شيطان روی زمينشيطان روی زمين

  رئوف بيرئوف بيبه سخنان به سخنان   ممگفت: فقط می خواهگفت: فقط می خواه  در جلسه ای در دانشگاه ملی دهلیدر جلسه ای در دانشگاه ملی دهلی  33113311مارس مارس   2121در در اقبال اقبال                     

  . . اروپا بسیار بر سر زبان ها بوداروپا بسیار بر سر زبان ها بود  یکی از سخنرانان جلسه این لطیفه را بیفزایم . كه زمانی دریکی از سخنرانان جلسه این لطیفه را بیفزایم . كه زمانی در

روزی شخصی شیطان را دید كه با اعتقاد كامل روی صندلی نشسته و سیگار برگ می كشد. وی با دیدن روزی شخصی شیطان را دید كه با اعتقاد كامل روی صندلی نشسته و سیگار برگ می كشد. وی با دیدن                       

شیطان در این وضع بسیار متعجب شد و گفت:حضرت چه شده ، شما با این اطمینان نشسته اید و سیگار برگ می شیطان در این وضع بسیار متعجب شد و گفت:حضرت چه شده ، شما با این اطمینان نشسته اید و سیگار برگ می 

  كشید؟ حاال چه كسی در دنیا فتنه و فساد خواهد كرد؟ جواب شنید:كشید؟ حاال چه كسی در دنیا فتنه و فساد خواهد كرد؟ جواب شنید:

  ((133133)ص)ص!!!!ار كرده امار كرده امززوظیفه را به كابینه انگلستان واگوظیفه را به كابینه انگلستان واگفکر آن را نکن من این فکر آن را نکن من این                                                 
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  2121  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  علمي اروپاعلمي اروپای ی مالقات با دو چهره مالقات با دو چهره 

و و   لوئی ماسینیونلوئی ماسینیونمیالدی در سفری كه به پاریس داشت. با دو تن از چهره های معروف میالدی در سفری كه به پاریس داشت. با دو تن از چهره های معروف   33113311در نوامبر در نوامبر                     

  مالقات كرد.مالقات كرد.  برگسانبرگسان

كه به زبان كه به زبان   الطواسینالطواسینكرده بود. وی كتاب حالج را به عنوان كرده بود. وی كتاب حالج را به عنوان   منصور حالجمنصور حالجتحقیقاتی در مورد تحقیقاتی در مورد   ئي ماسينيونئي ماسينيونلولو                  

به چاپ رسانده بود.اقبال با او از طریق همین كتاب آشنا شد و نظرش به چاپ رسانده بود.اقبال با او از طریق همین كتاب آشنا شد و نظرش   33313331عربی بود با مقدمه و حواشی در سال عربی بود با مقدمه و حواشی در سال 

( اقبال در این مالقات اقرار نمود ( اقبال در این مالقات اقرار نمود 187187آغاز شد.)صآغاز شد.)صدر مورد حالج تغییر یافت. و از آن تاریخ نامه نگاری بین آن دو در مورد حالج تغییر یافت. و از آن تاریخ نامه نگاری بین آن دو 

 (183183كه طرفدار وحدت وجود نیست بلکه طرفدار وحدت شهودی است.)صكه طرفدار وحدت وجود نیست بلکه طرفدار وحدت شهودی است.)ص

كه نظر وی كه نظر وی بب به برگسان اعتقاد داشت.زیرابب به برگسان اعتقاد داشت.زیراداشت. اقبال بدین سداشت. اقبال بدین س  برگسانبرگسان  میالدی مالقاتی بامیالدی مالقاتی با  33113311در ژانویه در ژانویه                     

باره همین موضوع در دوران دانشجویی خود در یک مقاله ارائه باره همین موضوع در دوران دانشجویی خود در یک مقاله ارائه   در مورد واقعیت زمانی با استداللی كه اقبال دردر مورد واقعیت زمانی با استداللی كه اقبال در

  داده بود مطابقت داشت.داده بود مطابقت داشت.

در این زمان بسیار ضعیف و بیمار شده بود و به علت ابتال به چند بیماری بدون صندلی چرخدار نمی توانست در این زمان بسیار ضعیف و بیمار شده بود و به علت ابتال به چند بیماری بدون صندلی چرخدار نمی توانست                     

برای او خوشایند بود.مالقات آنان دو برای او خوشایند بود.مالقات آنان دو   حركت كند. مالقات با مردم را نیز ترک كرده بود.ولی اشتیاق دیدار با اقبالحركت كند. مالقات با مردم را نیز ترک كرده بود.ولی اشتیاق دیدار با اقبال

ساعت به طول انجامید. در این گفت و شنود در مورد نظریه زمان  برگسان مفصالً بحث شد. در این دیدار اقبال ساعت به طول انجامید. در این گفت و شنود در مورد نظریه زمان  برگسان مفصالً بحث شد. در این دیدار اقبال 

      ::حدیثی از حضرت رسول)ص( در مورد خداوند نقل كردحدیثی از حضرت رسول)ص( در مورد خداوند نقل كرد

  [[اهللاهللال تسبوالدهر انّ الدهر هوال تسبوالدهر انّ الدهر هو    ]]                                                                                        

بسیار سخت تحت تأثیر قرار گرفت و مکرر از اقبال می پرسید: آیا این نقل بسیار سخت تحت تأثیر قرار گرفت و مکرر از اقبال می پرسید: آیا این نقل   برگسانبرگسان؛ ؛   با شنیدن این حدیثبا شنیدن این حدیث                  

  ((183183قول واقعاً درست است؟)صقول واقعاً درست است؟)ص

  دیداری با موسولينيدیداری با موسوليني

ر حسب ر حسب در ایتالیا بدر ایتالیا ب  موسولینیموسولینیخود می نویسد: مالقات اقبال با خود می نویسد: مالقات اقبال با روزگار فقیر روزگار فقیر در كتاب در كتاب فقیر سید وحیدالدین فقیر سید وحیدالدین                     

را ببیند و درهنگامی كه در رم را ببیند و درهنگامی كه در رم   موسولینیموسولینیشنیدم كه او تمایل نداشت شنیدم كه او تمایل نداشت   اقبالاقبالاتفاق صورت گرفت. من از زبان خود اتفاق صورت گرفت. من از زبان خود 

در یک سالن در یک سالن   موسولینیموسولینیاز او دعوت كرد. وی نیز آن دعوت را پذیرفت. و برای مالقات با او رفت. از او دعوت كرد. وی نیز آن دعوت را پذیرفت. و برای مالقات با او رفت.   موسولینیموسولینیبود بود 

  وارد اطاق شد او برای خوشامد گویی بپا خاست. وارد اطاق شد او برای خوشامد گویی بپا خاست.   اقبالاقبالدكتر دكتر بزرگ نشسته بود و كاغذهای زیادی روی میزش بود. بزرگ نشسته بود و كاغذهای زیادی روی میزش بود. 

قد زیاد بلندی نداشت ولی بازوان نیرومند و قوی داشت. سینه اش پهن و چشمانش مانند چشمان قد زیاد بلندی نداشت ولی بازوان نیرومند و قوی داشت. سینه اش پهن و چشمانش مانند چشمان موسولینی موسولینی                   

چیست؟ چیست؟   جنبش فاشیزمجنبش فاشیزمپرسید: نظر شما در مورد پرسید: نظر شما در مورد   دكتر اقبالدكتر اقبالعقاب می درخشید. پس از احوالپرسی، وی از جناب عقاب می درخشید. پس از احوالپرسی، وی از جناب 

داد: شما آن اصول را در اجرا در آورده اید كه اسالم آن را برای حیات نظام انسانی الزم تر می داند. ولی داد: شما آن اصول را در اجرا در آورده اید كه اسالم آن را برای حیات نظام انسانی الزم تر می داند. ولی وی پاسخ وی پاسخ 

را بکار ببندید تمام اروپا تابع شما خواهد شد. این حرفی نبود كه به آسانی به فکر را بکار ببندید تمام اروپا تابع شما خواهد شد. این حرفی نبود كه به آسانی به فکر   حیات اسالمحیات اسالماگر شما كامالً نظریه اگر شما كامالً نظریه 

د كه از طرف اروپا روی برگردانید. )از تقلید مسائل اقتصادی اروپا د كه از طرف اروپا روی برگردانید. )از تقلید مسائل اقتصادی اروپا این پیشنهاد را نیز دااین پیشنهاد را نیز دا  دكتر اقبالدكتر اقبالبرسد. برسد.   موسولینیموسولینی

  اجتناب ورزید(اجتناب ورزید(

با تعجب گفت: چه مصلحتی در این مسأله وجود دارد. دكتر گفت: هرچند كه جمعیت های شهر با تعجب گفت: چه مصلحتی در این مسأله وجود دارد. دكتر گفت: هرچند كه جمعیت های شهر   موسولینیموسولینی                    

ی را خواهد گرفت. ی را خواهد گرفت. ها اضافه شود نیروی تهذیبی و اقتصادی آن كم خواهد شدو جنجال و فتنه جای نیروی فرهنگها اضافه شود نیروی تهذیبی و اقتصادی آن كم خواهد شدو جنجال و فتنه جای نیروی فرهنگ
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  2020  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

سال پیش این راه مصلت آمیز را نشان داد. هنگامی سال پیش این راه مصلت آمیز را نشان داد. هنگامی 31113111دكتر گفت: این نظریه شخصی من نیست. بلکه پیغمبر ما دكتر گفت: این نظریه شخصی من نیست. بلکه پیغمبر ما 

كه جمعیت مدینه منوره از حد خود تجاوز كرد به جای اینکه به افراد بیشتری اجازه سکونت داده شود. فرمودند: كه جمعیت مدینه منوره از حد خود تجاوز كرد به جای اینکه به افراد بیشتری اجازه سکونت داده شود. فرمودند: 

موسولینی از صندلی خود برخاست و دستش را روی میز زد و موسولینی از صندلی خود برخاست و دستش را روی میز زد و شهر جدیدی ساخته شود. با شنیدن این حدیث شهر جدیدی ساخته شود. با شنیدن این حدیث 

  ((113113گفت:چه فکر جالب ومبتکرانه ای !)صگفت:چه فکر جالب ومبتکرانه ای !)ص

مورخ مورخ   آل احمد سرورآل احمد سرور  بود و در این باره خطاب بهبود و در این باره خطاب به  موسولینیموسولینی  در این مالقات تحت تأثیر شخصیتدر این مالقات تحت تأثیر شخصیت  اقبالاقبال  البتهالبته                      

نوشته ام می بینید درست می نوشته ام می بینید درست می   موسولینیموسولینیره ره میالدی می نویسد: شما نقایصی در مطالبی كه من دربامیالدی می نویسد: شما نقایصی در مطالبی كه من دربا  33183318مارس مارس   3232

جمع باشد چه كاری از دست من بر می آید.و اگر شما با جمع باشد چه كاری از دست من بر می آید.و اگر شما با   شیطان و ولیشیطان و ولیگوئید. ولی اگر در او هر دو خصوصیت گوئید. ولی اگر در او هر دو خصوصیت 

می كنید. نگاهش یک برندگی غیر قابل بیان دارد كه آن را فقط می می كنید. نگاهش یک برندگی غیر قابل بیان دارد كه آن را فقط می   مالقات كنید این گفته مرا تصدیقمالقات كنید این گفته مرا تصدیق  موسولینیموسولینی

  ((111111عبیر كنیم.)صعبیر كنیم.)صتوانیم به اشعه آفتاب تتوانیم به اشعه آفتاب ت

  اذان اقبال در مسجد قُرطبهاذان اقبال در مسجد قُرطبه

می نویسد: اقبال تقریباً پس از هفتصد سال در مسجد قُرطبه برای اولین بار اذان گفت. می نویسد: اقبال تقریباً پس از هفتصد سال در مسجد قُرطبه برای اولین بار اذان گفت. فقیر سید وحیدالدین فقیر سید وحیدالدین                 

  می گوید: می گوید:   ملکم دارلینگملکم دارلینگ

مسجد مسجد نگونه گفت: به دیدار نگونه گفت: به دیدار ( را برایم ای( را برایم ای33113311این داستان شیرین از دوران اقامتش در اسپانیا )ژانویه این داستان شیرین از دوران اقامتش در اسپانیا )ژانویه   اقبالاقبال                

رفتم كه اینک به كلیسا تبدیل شده است  واز راهنمای خود اجازه خواستم در آن محل نماز بخوانم . راهنما رفتم كه اینک به كلیسا تبدیل شده است  واز راهنمای خود اجازه خواستم در آن محل نماز بخوانم . راهنما   قرطبهقرطبه

اهمیت به حرف راهنما نداد و سجاده اش را پهن اهمیت به حرف راهنما نداد و سجاده اش را پهن   اقبالاقبال  نیز گفته ، راهب كلیسا از مسأله راضی نخواهد بود. ولینیز گفته ، راهب كلیسا از مسأله راضی نخواهد بود. ولی

به راهنمایش گفت: به پدر روحانی بگو به راهنمایش گفت: به پدر روحانی بگو   اقبالاقبالانی برای اعتراض به نزد وی آمد. انی برای اعتراض به نزد وی آمد. كرد. در این میان یک پدر روحكرد. در این میان یک پدر روح

  حضرت محمد)ص(حضرت محمد)ص(در مدینه مطرح كردند، در مدینه مطرح كردند،   رسول خدا)ص(رسول خدا)ص(یک بار هیأتی از مسیحیان خواسته های خود را نزد یک بار هیأتی از مسیحیان خواسته های خود را نزد 

سجد عبادت سجد عبادت آن ها را در مسجد نبوی نگهداشت تا عبادت كنند. وقتی كه پیغمبر ما به مسیحیان اجازه می دهند در مآن ها را در مسجد نبوی نگهداشت تا عبادت كنند. وقتی كه پیغمبر ما به مسیحیان اجازه می دهند در م

كنند . آیا من اجازه ندارم در این مکان كه روزی مسجد بوده نماز بخوانم. پدر روحانی جوابی برای او نداشت. كنند . آیا من اجازه ندارم در این مکان كه روزی مسجد بوده نماز بخوانم. پدر روحانی جوابی برای او نداشت. 

شروع به نماز خواندن كرد. هنگامی كه نمازش تمام شد. دید همه پدر های روحانی كلیسا برای دیدن شروع به نماز خواندن كرد. هنگامی كه نمازش تمام شد. دید همه پدر های روحانی كلیسا برای دیدن   اقبالاقبالولذا ولذا 

تقریباً من تقریباً من گفت: گفت:   اقبالاقبالیز از آن منظره گرفت. سپس یز از آن منظره گرفت. سپس ننسی سی شده اند. حتی یکی از آن ها عکشده اند. حتی یکی از آن ها عکوی در آن حال جمع وی در آن حال جمع 

  ((172172صصمکان نماز خواندم.)مکان نماز خواندم.)  اولین مسلمانی هستم كه پس از گذشت چهار صد سال در ایناولین مسلمانی هستم كه پس از گذشت چهار صد سال در این

  اقبال و سرزمين فلسطيناقبال و سرزمين فلسطين

شركت كرد. و در آن سخنرانی نمود. و پس از چند روز شركت كرد. و در آن سخنرانی نمود. و پس از چند روز   مؤتمر فلسطینمؤتمر فلسطینمیالدی در جلسه میالدی در جلسه 33133313در دسامبر در دسامبر                   

دكتر دكتر میالدی( كه در ارتباط با سرنوشت مسلمانان در فلسطین بود در پایان میالدی( كه در ارتباط با سرنوشت مسلمانان در فلسطین بود در پایان   33133313دسامبر دسامبر   3131الی الی   88جلسه)از جلسه)از 

از مصر با در نظر گرفتن اهمیت و بزرگی مجلس از اعضاء خواست بپاخیزند و با خداوند عهد از مصر با در نظر گرفتن اهمیت و بزرگی مجلس از اعضاء خواست بپاخیزند و با خداوند عهد   عبدالحمید سعیدعبدالحمید سعید

  فریاد اهلل اكبرفریاد اهلل اكبركردند و با كردند و با   همه چنینهمه چنیناز جان خود نیز خواهند گذشت واز جان خود نیز خواهند گذشت و  اماكن مقدسهاماكن مقدسهكنند كه برای حفاظت از كنند كه برای حفاظت از 

كه طبق كه طبق   كوه زیتونكوه زیتوناقبال اماكن مقدس از آن جمله اقبال اماكن مقدس از آن جمله   بیت المقدسبیت المقدسدر در   ((118118صصشب جلسه به پایان رسید.)شب جلسه به پایان رسید.)  3131ساعت ساعت 

حضرت مریم)ع( و حضرت داود)ع( و اماكن دیگر را حضرت مریم)ع( و حضرت داود)ع( و اماكن دیگر را   روضه بُستانروضه بُستاندر آنجا وعظ كرده بود. در آنجا وعظ كرده بود.   حضرت عیسیحضرت عیسیروایت روایت 

  ((113113صصنیز زیارت كرد.)نیز زیارت كرد.)
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  سختي معيشتسختي معيشت

رده بود. همسرش رده بود. همسرش مالی گذشت. در چند سال آخر عمر، كار وكالت را نیز رها كمالی گذشت. در چند سال آخر عمر، كار وكالت را نیز رها ك  درفقردرفقر  اقبالاقبالزندگانی زندگانی تمام تمام   

  ..كردكرد  خرج تحصیل آنها را نیز باید فراهم میخرج تحصیل آنها را نیز باید فراهم میرج منزل، هزینه دو كودک نابالغ ورج منزل، هزینه دو كودک نابالغ وعالوه بر مخاعالوه بر مخاوفات كرده بود.ووفات كرده بود.و

  

  خلوت اُنسخلوت اُنس    

بعد از آن نیز در بعد از آن نیز در شبه قاره هند عمالً دخالت نکرد.شبه قاره هند عمالً دخالت نکرد.  میالدی در امور سیاسی مسلمانانمیالدی در امور سیاسی مسلمانان33113311تا تا   33213321از سال از سال                 

حتی تا حتی تا تهمت های وارده در بستر بیماری وتهمت های وارده در بستر بیماری ودوران بیماریش كه مدت چهار سال به طول انجامید بدون توجه به دوران بیماریش كه مدت چهار سال به طول انجامید بدون توجه به 

  ن را تشویق می كرد كه پیشنهاد كشور اسالمی را قبول كنند.ن را تشویق می كرد كه پیشنهاد كشور اسالمی را قبول كنند.اسی مسلمااسی مسلماآخرین لحظه عمر، رهبران سیآخرین لحظه عمر، رهبران سی

می گوئید ولی می گوئید ولی   پرسیدند شما بسیار با شور شعرپرسیدند شما بسیار با شور شعر  اقبالاقبالرا انکار نمی كند. وقتی از را انکار نمی كند. وقتی از   اقبالاقبالی ی هیچکس گوشه نشینهیچکس گوشه نشین                

می باشم البته من به عالم می باشم البته من به عالم   وقتی شعر می گویم در عالم عِلْویوقتی شعر می گویم در عالم عِلْویعمالً هیجانی در شما دیده نمی شود؟ وی پاسخ داد: عمالً هیجانی در شما دیده نمی شود؟ وی پاسخ داد: 

  اسفل تعلق دارم. بنا بر این شعر و عمل من چگونه تطابق دارد؟اسفل تعلق دارم. بنا بر این شعر و عمل من چگونه تطابق دارد؟

به طنز به او گفت: اقبال ما با خواندن اشعار تو به زندان می رویم در صورتی كه به طنز به او گفت: اقبال ما با خواندن اشعار تو به زندان می رویم در صورتی كه   موالنا محمد علیموالنا محمد علیامی كه امی كه هنگهنگ                  

تو همانطور در خانه نشسته ای و قلیان می كشی. وی در پاسخ گفت: قوّال می خواند و شنونده بوجد می آید و تو همانطور در خانه نشسته ای و قلیان می كشی. وی در پاسخ گفت: قوّال می خواند و شنونده بوجد می آید و 

دست دهد دست دهد تمام این حالت ها به قوّال تمام این حالت ها به قوّال تعریف می كند، هو حق می كشد، می رقصد و از هوش می رود ولی اگر تعریف می كند، هو حق می كشد، می رقصد و از هوش می رود ولی اگر 

  ((273273)ص)صقوّالی از بین خواهد رفت!قوّالی از بین خواهد رفت!

  دوران سخت بيماریدوران سخت بيماری    

از لحاظ بهداشت و تندرستی اگر چه اقبال به علت قیافه سفید و سرخ خود همیشه تندرست به نظر می رسید. از لحاظ بهداشت و تندرستی اگر چه اقبال به علت قیافه سفید و سرخ خود همیشه تندرست به نظر می رسید.                   

د كُلْیه بود. این بیماری از مادرش د كُلْیه بود. این بیماری از مادرش اما او حتی در جوانی دچار بیماری های مختلف شده بود. مدت زیادی دچار دراما او حتی در جوانی دچار بیماری های مختلف شده بود. مدت زیادی دچار در

به ارث رسیده بود. سپس بیماری نَقرس)درد مفاصل( به سراغش آمد. وقتی درد شروع می شد. چند شب شدیداً به ارث رسیده بود. سپس بیماری نَقرس)درد مفاصل( به سراغش آمد. وقتی درد شروع می شد. چند شب شدیداً 

رنج می كشید. از كشیدن قلیان و سیگار اغلب سرفه می كرد. كه رفته رفته به نفس تنگی و تنگی شریان قلب دچار رنج می كشید. از كشیدن قلیان و سیگار اغلب سرفه می كرد. كه رفته رفته به نفس تنگی و تنگی شریان قلب دچار 

كه در اثر آن بیهوش می شد. یک چشم وی تقریباً از بچگی ضعیف بود ولی اكنون كه در اثر آن بیهوش می شد. یک چشم وی تقریباً از بچگی ضعیف بود ولی اكنون شد. گاهی چنان سرفه می كرد شد. گاهی چنان سرفه می كرد 

در چشم دوم نیز اشکالی بوجود آمده بود. باالخره نارسایی قلب پیدا كرده بود. اگر كمی كار میکرد نفسش گرفته در چشم دوم نیز اشکالی بوجود آمده بود. باالخره نارسایی قلب پیدا كرده بود. اگر كمی كار میکرد نفسش گرفته 

اكثراً پرهیز نمی كرد. اكثراً پرهیز نمی كرد. می برد آن را بکار می گرفت. می برد آن را بکار می گرفت.   از دوستان و آشنایان ، كسی دوای گیاهی را نام از دوستان و آشنایان ، كسی دوای گیاهی را نام   ررمی شد. اگمی شد. اگ

  ((827827بنا بر این از هر دو طب سنتی با طب شیمیایی برای درمان خویش بهره می جست.)صبنا بر این از هر دو طب سنتی با طب شیمیایی برای درمان خویش بهره می جست.)ص

ر و ذوق و ر و ذوق و با همین حال هر كسی او را می دید احساس می كرد حضرت عالمه انسانی زنده و خدشه ناپذیبا همین حال هر كسی او را می دید احساس می كرد حضرت عالمه انسانی زنده و خدشه ناپذی                      

بیماری ، یأس به دل راه داد.و نه هرگز ار ترس بیماری ، یأس به دل راه داد.و نه هرگز ار ترس زونی دارد. او نه از شدت روز افزون زونی دارد. او نه از شدت روز افزون ففشوق او نسبت به زندگی شوق او نسبت به زندگی 

لحظه های حیات نیز در افکار لحظه های حیات نیز در افکار   زنده و زنده دل بود. و تا آخرینزنده و زنده دل بود. و تا آخرین  مرض اظهار نگرانی كرد. در حقیقت تمام لحظه هامرض اظهار نگرانی كرد. در حقیقت تمام لحظه ها

ی شد كه از ی شد كه از وی همان تازگی در باورش و همان نزاكت در روح و جسمش و همان شکفتگی در طبیعتش دیده موی همان تازگی در باورش و همان نزاكت در روح و جسمش و همان شکفتگی در طبیعتش دیده م

اما با تمام این اوصاف در آن زمان همانطور كه جسم او قربانی یک بیماری العالج شد. اما با تمام این اوصاف در آن زمان همانطور كه جسم او قربانی یک بیماری العالج شد.   ..اول در او وجود داشتاول در او وجود داشت

روح او نیز دستخوش بیماری دیگری هم شده بود كه مداوای آن امکان داشت. این مسأله فکر و قلب او را پریشان روح او نیز دستخوش بیماری دیگری هم شده بود كه مداوای آن امکان داشت. این مسأله فکر و قلب او را پریشان 
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دلیل امراض مختلفی كه داشت دلیل امراض مختلفی كه داشت   بهبه  ووكرده بود. البته رابطه آن بیماری با جسم خاكی او نبود بلکه پیکر اسالمی بود. كرده بود. البته رابطه آن بیماری با جسم خاكی او نبود بلکه پیکر اسالمی بود. 

اجباراً از تمام سخنرانی های خارج از كشور صرفنظر كرد. چون چشمانش دچار آب مروارید شده بود نزد پزشک اجباراً از تمام سخنرانی های خارج از كشور صرفنظر كرد. چون چشمانش دچار آب مروارید شده بود نزد پزشک 

  ((711711رفت و پزشک او را از مطالعه منع نمود.)صرفت و پزشک او را از مطالعه منع نمود.)ص

  مرگ عارفانهمرگ عارفانه

بخش نبود.كم و بیش تنگی نفس بخش نبود.كم و بیش تنگی نفس   میالدی وضع اقبال نگران كننده شد. مداوا اثرمیالدی وضع اقبال نگران كننده شد. مداوا اثر33173317از اواسط ماه مارس از اواسط ماه مارس                     

داشت. درد كمر و شانه او بی وقفه ادامه داشت. قلب و كبد و كلیه ها، همه بیمار شده بود. بی خوابی داشت. روز به داشت. درد كمر و شانه او بی وقفه ادامه داشت. قلب و كبد و كلیه ها، همه بیمار شده بود. بی خوابی داشت. روز به 

روز حالش وخیم تر شد. همین ایام بود كه نویسنده)جاوید( دوباره متوجه شد كه وی در حال نیمه بی هوشی پس روز حالش وخیم تر شد. همین ایام بود كه نویسنده)جاوید( دوباره متوجه شد كه وی در حال نیمه بی هوشی پس 

موالنا جالل الدین موالنا جالل الدین و و   اسداله خان غالباسداله خان غالب  میرزامیرزانفس در بستنر خویش در حال صحبت با نفس در بستنر خویش در حال صحبت با   از سرفه های پیاپی و تنگیاز سرفه های پیاپی و تنگی

همین حاال بیرون رفتند. ببین همین حاال بیرون رفتند. ببین میرزا غالب و موالنا رومی میرزا غالب و موالنا رومی را صدا زد و پرسید:را صدا زد و پرسید:  علی بخشیعلی بخشیاست. و هر دو بار است. و هر دو بار رومی رومی 

  دارد. دارد. می گفت اینجا كسی نیست! اقبال پاسخ می داد خوب عیبی نمی گفت اینجا كسی نیست! اقبال پاسخ می داد خوب عیبی ن  علی بخشیعلی بخشیشاید نرفته باشند. شاید نرفته باشند. 

آوریل در آوریل در 3333پس از گذشت چند هفته پاهایش متورم شد. و تمام این عوارض ناشی از شدت بیماری بود. در پس از گذشت چند هفته پاهایش متورم شد. و تمام این عوارض ناشی از شدت بیماری بود. در                     

میالدی ساعت پنج و چهارده میالدی ساعت پنج و چهارده 33173317آوریل آوریل   2323ترشح گلویش خون دیده شد و ضربان نبض نیز ضعیف شده بود.روز ترشح گلویش خون دیده شد و ضربان نبض نیز ضعیف شده بود.روز 

  ((771771رد.)صرد.)صدقیقه و هنگام اذان صبح اقبال جان به جان آفرین تسلیم كدقیقه و هنگام اذان صبح اقبال جان به جان آفرین تسلیم ك

  تشييع با شكوه   تشييع با شكوه   

به تابوت اقبال چوب های خیزران بلندی بسته بودند كه هر چه بیشتر بتوانند اقبال را روی شانه های خود به تابوت اقبال چوب های خیزران بلندی بسته بودند كه هر چه بیشتر بتوانند اقبال را روی شانه های خود               

و وزراء دولت، حکّام، و وزراء دولت، حکّام،   بگیرند. هزاران نفر از مردم پنجاب بدون تبعیض مذهب و ملت بدنبال جنازه می رفتندبگیرند. هزاران نفر از مردم پنجاب بدون تبعیض مذهب و ملت بدنبال جنازه می رفتند

دانشگاه ها، دانشجویان، شعراء ، ادبا، روزنامه نگاران، مشایخ علما، تجار و دانشگاه ها، دانشجویان، شعراء ، ادبا، روزنامه نگاران، مشایخ علما، تجار و   قضات دادگاه ها، وكال، اساتیدقضات دادگاه ها، وكال، اساتید

صنعتگران و تمام فرزندان اسالم با چشمان گریان جنازه گُلی پوش اقبال را تشییع كردند. در میدان كالج اسالمی صنعتگران و تمام فرزندان اسالم با چشمان گریان جنازه گُلی پوش اقبال را تشییع كردند. در میدان كالج اسالمی 

ه ها زیر سایه مناره ه ها زیر سایه مناره پلپل  ( آنگاه او را در قطعه خالی سمت چپ( آنگاه او را در قطعه خالی سمت چپ778778صصنفر بر جنازه مظهر او نماز گزاردند.)نفر بر جنازه مظهر او نماز گزاردند.)2111121111

  ((771771صصجنوب شرقی مسجد شاهی دفن نمودند.)جنوب شرقی مسجد شاهی دفن نمودند.)

  آخرین پيامآخرین پيام

  ::آخرین كالمی كه قبل از رحلت بر زبان جاری نمود این دو بیتی بودآخرین كالمی كه قبل از رحلت بر زبان جاری نمود این دو بیتی بود

  

          

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  2424  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  

  و رموز خودیو رموز خودی  مثنوی اسرارمثنوی اسرارعناوین شرح عناوین شرح     فهرستفهرست                                                                
  

  

 وز خودیمثنوی اسرار و رم                    

  ابيات مثنویابيات مثنوی  شمارهشماره                                                                                                                                                                  موضوعات مثنویموضوعات مثنوی                                                              

            مقدمه و بستر سازی برای ورود به مطلب اصلی كه ] خودی [ باشدمقدمه و بستر سازی برای ورود به مطلب اصلی كه ] خودی [ باشد  

  33--33..........................................................................................................................................................................................روشن تر از جام جم.........................روشن تر از جام جم.........................  

  باغبان طبیعت تأثیر شگفتی در كالم من نهاده استباغبان طبیعت تأثیر شگفتی در كالم من نهاده است  

  طلوع بامداد درخشان پیروزی را از هم اكنون احساس می كن   

  3131--3131................................................................................................................................................................خورشید نو..................................................خورشید نو..................................................  

  در رسم و آئین طرح جدید از كسی تقلید ننموده ام   

  وضع موجود مرا قانع نمی سازد   

  3838--2121..............................................................................................شاعر فردا.....................................................................................شاعر فردا.....................................................................................  

  سرانجام مردی مانند موسی می آیدسرانجام مردی مانند موسی می آید  

  شاعر متعهد بعد ازمرگ خود غوغایی به راه می اندازد  

    2222--1111........................محرم راز حیات..............................................................................................................محرم راز حیات..............................................................................................................  

  در انتقال افکارم بدنبال یک زندگی شایسته ای هستمدر انتقال افکارم بدنبال یک زندگی شایسته ای هستم  

  اگر در جستجوی راز زندگی هستید به سراغ من آئیداگر در جستجوی راز زندگی هستید به سراغ من آئید  

  1818--1818................شعله ای از آب زمزم...........................................................................................................شعله ای از آب زمزم...........................................................................................................  

  معرفت ودانایی ترا تا ثریا باال می برد شراب  

  اشک های شبانه بی تأثیر نیست!!  

  1717--2121......................فیض پیر رومی.................................................................................................................فیض پیر رومی.................................................................................................................  

  جرقه ای از آتش عشق مولوی بر گرفتم  

  ی من از شراب معرفتی مثنوی استتحوالت درون  

  2222--8282....................سرّ اعجاز خودی...............................................................................................................سرّ اعجاز خودی...............................................................................................................  

  در عالم خواب دانای روم مرا به تحول در درون دعوت كرد  

  ار باش را به مردم برسان!!مانند جرس فریاد بر آور و پیام بید  

  مثل زنگ كاروان به صدا در آی وكاروان انسان ها را به حركت در آور!!  

  8181--7171......سوهان عشق و خامه ی من........................................................................................................سوهان عشق و خامه ی من........................................................................................................  

  ی پی بردمبا ناله های شبانه به حقایق زندگ  

  در ملت بیضاء كه جامعه نمونه است مردم آن سرزمین از عشق لبریزند  

  از تبارآتش عشق به حق هستماز تبارآتش عشق به حق هستم  

  7878--3131....................طرز گفتار دری................................................................................................................طرز گفتار دری................................................................................................................  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  2525  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  ر و شاعری نیست ر و شاعری نیست منظور  از خودی شعمنظور  از خودی شع  

  شعر پارسی دربیان اندیشه خودی  سازگار استشعر پارسی دربیان اندیشه خودی  سازگار است  

  اصل اول: اصل نظام جهان بر محور خودی است و ادامه حیات............اصل اول: اصل نظام جهان بر محور خودی است و ادامه حیات............  

  3131--331331... .... .آثار ونیروی خودی.............................................................................................................آثار ونیروی خودی.............................................................................................................  

  از درک و تفسیر خودی می توان به وجود و تأثیرپدیدهای عالم پی برد  

  خودی مانند عنصر حیات ،دارای توانمندی های فراوانی است  

  خودی در تحوالت حوادث تاریخی نقش تعیین كننده دارد  

  تمام گستره زندگی انسان جوالنگاه خودی است  

  د آشکار شدن استخودی یک نیروی منطقی وساكت است كه بیتابانه در صد  

  338338--311311خودی واستواری زندگی ................................................................................................... .. خودی واستواری زندگی ................................................................................................... ..   

  قطره كوچک از تأثیر خودی به هویتی ارزشمند تبدیل می شود  

  هر موجودی از خودی دور بماند مثل شمع ذوب می شود  

  ی با خودی برنامه ریزی شود همه انرزی های آن آزاد می شوداگر زندگ  

  اصل دوم: بر پایی و تداوم خودی بستگی به خلق نمودن و تولید و ابتکار و.......اصل دوم: بر پایی و تداوم خودی بستگی به خلق نمودن و تولید و ابتکار و.......  

  311311--323323..تأثیر متقابل آرزو و خودی.....................................................................................................تأثیر متقابل آرزو و خودی.....................................................................................................  

  آرزو و طلب محور رشدیابندگی انسان را رقم می زند  

  بدون خودی انسان قادر به پرواز نیست  

  عقل و قوه تشخیص درونی آدمی از وجود خودی تقویت و استحکام می یابد  

  322322--313313.. ............................ ..........................خلق اهداف بلند........................................................................................خلق اهداف بلند........................................................................................  

  دانش آدمی در تقویت خودی نقش اساسی دارد  

  انسان از آن جهت زنده است كه پیوسته در صدد تولید ونوآوری است  

  اصل سوم: خودی از عشق و محبت تقویت می شود و استحکام می یابد.اصل سوم: خودی از عشق و محبت تقویت می شود و استحکام می یابد.  

  312312--381381..............................................................................................................................خودی و عشق و محبت...........................................خودی و عشق و محبت...........................................  

  عشق ومحبت زبانه آتش خودی را شعله ورتر می سازد   

  اگر از دریچه عشق به جهان بنگرید چشم نوحی و قلب ایوبی خواهید یافت  

  383383--371371........................................................................................................................معشوق نهان...............................................................معشوق نهان...............................................................  

        محمد مصطفی )ص(محبوب همیشگی مسلمین است  

  رسول خدا درمدینه بنای حکومت واساس یک جامعه برادری را پی ریزی كرد  

  پیامبر با رسم و آئین جدید الهی تحول عمیقی در جهان ایجاد نمود  

  378378--333333............................................................................................................................................................................................................................................پرده دار ما.......پرده دار ما.......  

  پیامبر خدا)ص( مقتدا ومحافظ مسلمانان است  

  333322--231231....................................................................شبنم یک صبح خندان.........................................................................شبنم یک صبح خندان.........................................................................  

  پیامبراسالم زمزم آخرین پیام وحی الهی را دركام تشنگان حقیقت ریخت  

  امت اسالم با نظر و همت او پا به عرصه وجود گذاشت  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  2626  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  از آفتاب تابان رسالت آن حضرت صبح من روشن شده است  

  رسول اكرم دیباچه كتاب آفرینش است  

  233233--238238................................................................................................................................................................................................................................عشق و تقلید.........عشق و تقلید.........  

  مثل بایزید بسطامی عاشق رسول خدا شوید   

  بت بزرگ نفس را بشکنید وبه خودسازی خود بپردازید  

  كه نشانه ی .......كه نشانه ی .......اصل چهارم : محوریت خودی را در معرض سوال قرار ندهید اصل چهارم : محوریت خودی را در معرض سوال قرار ندهید   

  237237--221221خودی و دریوزگی..............................................................................................................خودی و دریوزگی..............................................................................................................  

  رشد آدمی از رفعت اندیشه و توانایی بدست می آید   

  نداز سؤال نمودن و دریوزگی، خودی تضعیف و فطرت آدمی آسیب می بی  

  228228--213213......به خود متکی باشید............................................................................................................به خود متکی باشید............................................................................................................  

  رزق و روزی خود را از خوان دیگران تقاضا نداشته باشید    

  به خود متکی بودن باشید تاآبروی ملت محمدی را حفظ كنید  

  یای وسیع حوادث افتادید مانند كاسه روی آن بایستید و غرق نشویدوقتی به در  

  اصل پنجم: وقتی خودی در انسان از عشق و محبت نیرو گیرد به ..........اصل پنجم: وقتی خودی در انسان از عشق و محبت نیرو گیرد به ..........  

  212212--212212خودی و تسخیر قوای طبیعت...............................................................................................خودی و تسخیر قوای طبیعت...............................................................................................  

  ی از آثار خودی آشکار سازی انسانی است كه مشکالت انسانها را حل كندیک  

  211211--217217......حدیث بو علی..................................................................................................................حدیث بو علی..................................................................................................................  

  یکی از عاملین مالیات با شالق درویشی را می زند!  

  تقاص آن را از سلطان طلب می كند ندربوعلی قل  

  سلطان آن خواسته رااجابت نموده وعذر می خواهد  

  رهبری معنوی مانند بوعلی قلندر تحول آفرینند!!  

  اصل ششم: خودی را كسانی نفی می كنند كه جامعه آنان توسط قدرتمندان.......اصل ششم: خودی را كسانی نفی می كنند كه جامعه آنان توسط قدرتمندان.......  

  213213--282282......................................................................داستان گوسفندانی كه در یک چراغگاه زندگی می كردند.............داستان گوسفندانی كه در یک چراغگاه زندگی می كردند.............  

  در جنگلی شیران ،گوسفندان را می درند  

  281281--272272....طرح زیركانه..................................................................................................................طرح زیركانه..................................................................................................................  

  یکی از گوسفندان به  طرح جدیدی دست یاقت  

  از گوسفندان گفت : باید خصلت گوسفندی در شیران تقویت شود یکی  

  یکی از گوسفندان به چاره جویی افتاد  

  برای مبارزه با شیران كافی است یکی از شیران را به خصلت گوسفندی در آوریم  

  271271--111111..........................................................نصیحت به شیران................................................................................نصیحت به شیران................................................................................  

  آن گوسفند زیرک حامل پیام مسالمت آمیزبرای شیران شد  

   گوسفند زیرک به گوسفندان گفت :كسب قدرت برای جبران ضرر، نادرست است!!گوسفند زیرک به گوسفندان گفت :كسب قدرت برای جبران ضرر، نادرست است!!  

  سخن گوسفند زیرک به گوسفندان:قدرت شالوده زندگی را بر هم می ریزد!!  

  111111--132132..................................................................................................................................................................عاقبت شیران علف خوار................عاقبت شیران علف خوار................  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  2727  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  شیران چنگل مانند گوسفندان علف خوار می شوند  

  شیران مسخ می شوند و تغییر ماهیت می یابند  

  اصل هفتم : باید روح عرفان و تصوف و مسیر ادبیات اسالمی از میدان جاذبه های ......اصل هفتم : باید روح عرفان و تصوف و مسیر ادبیات اسالمی از میدان جاذبه های ......  

  131131--111111فندی در لباس آدم...................................................................................................فندی در لباس آدم...................................................................................................گوسگوس  

  به اعتقاد افالطون  زندگی در حال مردن است  

  فالطون مانند آن گوسفند زیرک یک زندگی سراب گونه و غیر واقعی خلق كردا  

  ی حقیقتی دیده نمی شد!!در افکار افالطون در زندگ  

  مردم ما ازاندیشه های افالطون برای یک زندگی درست ناموفق گردیدند  

  اصل هشتم: حقیقت و رسالت شعر و شاعری چیست؟ چگونه .........اصل هشتم: حقیقت و رسالت شعر و شاعری چیست؟ چگونه .........  

  118118--111111........................نقش های آرزو....................................................................................................نقش های آرزو....................................................................................................  

  برای تسخیرجهان نیاز به آرزوهای جدید است  

  حسن و زیبایی زندگی در داشتن آرزو و طلب برای بالندگی است  

  112112--123123نواهای شاعر فردا.............................................................................................................نواهای شاعر فردا.............................................................................................................  

  دیشه در شاعر برای آفرینش خوبی ها در درون اوستریشه ان  

  شاعر حلقه های زندگی ما را تکمیل می كند  

  شعله عشق درونی شاعر برای گرم كردن همه است  

  111111--181181نغمه های مرگ..............................................................................................................نغمه های مرگ..............................................................................................................  

  شاعر بی ذوق پرواز را ازآدمی سلب می كنند  

  شاعر دور افتاده از زندگی گوهر درونی تو را می رباید  

  قلب آدمی ازسروده های شاعر بی مسئول ، مسموم ومجروح است  

  188188--132132............ .............. ..عشق فسرده.....................................................................................................عشق فسرده.....................................................................................................  

  آموزش ها والقائات آن شاعر شما را ناتوان نموده است  

  در كاالهای آن شاعر بیگانه فقر وناله كودكانه است!!  

  آموز شهای غلط بجای نوآوری ، غم و بی لیاقتی در شما پروده است!!  

  131131--111111..........................................................................................................آشیانی بر كوه بلند.....................................................آشیانی بر كوه بلند.....................................................  

  برای آرامش ،بازگشتی به سرزمین ایمانی حضرت رسول )ص( داشته باشید  

  با فرهنگ های ایران وهند و عرب آشنا شوید  

  بدنبال جامعه ای باشید كه رشد و سعادت شما را تضمین كند  

  ی تربیت خودی در ............                ی تربیت خودی در ............                  اصل نهم: تربیت و خودسازی بر اساس فلسفهاصل نهم: تربیت و خودسازی بر اساس فلسفه  

  118118--121121مرحله ی اول: اطاعت......................................................................................................مرحله ی اول: اطاعت......................................................................................................  

  شتر حیوانی است با مصرف كم و بهره وری بسیار زیاد  

  ید به ابتکار و آزادی می رسیداگر در مدار حقیقت كاری را انجام ده  

  آئین محمدی مانند سبزه زار با مل شما خرم تر می شود  

  ازشریعت محمدی با همه رنج هایش برای خودسازی خود خارج نشوید  
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  2828  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  121121--112112مرحله ی دوم: ضبط نفس................................................................................................مرحله ی دوم: ضبط نفس................................................................................................  

  كسی كه زمام نفس ازدستان اوخارج شود تسلیم بیگانگان خواهد شد  

  فردی كه از مسیر فطرت خارج می شود هالک می گردد  

  كسی كه حق با درون او آشناست به سمت باطل نمی رود  

  با اجرای احکام اسالم اقتدار و استحکام برنفس خواهید یافت  

  111111--113113..........................................................................................................................................................مرحله ی سوم: نیابت الهی...................مرحله ی سوم: نیابت الهی...................  

  جانشین خدا شدن یعنی مركز عالم وجود شدن  

  در آفرینش انسان هدف آشکار نمودن استعدادهای درونی اوست  

  انجام كارهای بزرگ تنها از عهده انسان بر می آید  

  112112--183183................................................................................................................................................................................مرد الهی و زندگی نوین..........مرد الهی و زندگی نوین..........  

  توسط مرد الهی تصویر اعجاز آمیز زندگی به مردم آشکار می شود  

  تا خاكستر وجودمان شعله ور نشود آن رهبر الهی از راه نمی رسد  

  182182--173173....................................................................................................................................................................فردای روشن.................................فردای روشن.................................  

   همه امید ما پیروزی روشن صبح فرداستهمه امید ما پیروزی روشن صبح فرداست  

  با آمدن آن رهبر الهی صلح و مسالمت وحیات دوباره مستقر می شود  

  در شرح اسمای علی مرتضیدر شرح اسمای علی مرتضی  

  172172--177177..................................................................................................................................................................زمزم علی.......................................زمزم علی.......................................  

  زمزم وجود من از اندیشه تابناک علی است  

  پیغمبر خدا)ص( در چهره علی مرتضی نور موفقیت می دید  

  173173--211211................................................................................چرا علی ابو تراب است...........................................................چرا علی ابو تراب است...........................................................  

  علی ابوتراب است چون بر كشور تن خاكی مسلط شده است  

  هر كس چون علی توسن نفس را رام كند به سعادت می رسد  

  پی بردن به علوم الهی از طریق ودیدگاه علی میسر است  

  212212--211211..........................................................................................................................خالق جهان تازه شو..........................................خالق جهان تازه شو..........................................  

  از استعدادهای شگفت انگیز خود انسان جهانی بسازید  

  آن مرد خوددار و شکیبا بجای زبونی ، نقش جدیدی به گردش روزگار می دهد  

  اساس زندگی و غلبه بر مشکالت كسب اقتدار وتوانمندی است  

  زدشمن ومنجر به ازدست دادن كرامت و بزرگی استضعف و ناتوانی ترس ا  

  ضعف و ترس و ناتوانی مانند تمساحی انسان ها را می بلعند  

  از توانایی به صداقت و آنگاه به خودآگاهی و سپس به جام جم حقایق می رسید  

  اگر چشم و گوشتان بازباشد بی شک به حقیقت خواهی رسیداگر چشم و گوشتان بازباشد بی شک به حقیقت خواهی رسید  

  213213--283283......................................................................................................................................................................ماجرای نوجوانی كه....................ماجرای نوجوانی كه....................  

  سید هجویری پنجاب را با عشق حق آشنا و دگرگون نمود  

  جوانی از مرو از دشمنانی كه او را محاصره نموده اند شکایت می كند  
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  2929  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  از موضع قدرت به مسائل اطراف خود برخورد كنید  

  ل وخودی داشتید دشمنی ها باعث رشد شما می شوداگر استقال  

  به خود وابسته واستوار باشید تا به نکات برجسته زندگی پی ببرید  

  282282--231231حکایت پرنده ای كه از تشنگی ......................................................................................حکایت پرنده ای كه از تشنگی ......................................................................................  

  ا به منقار گرفت!!پرنده بجای آب ، دانه الماسی ر  

  الماس میگوید كه خوردن من ترا نابود خواهد كرد چون من آب نیستم!!  

   آیا مانند یک قطره هستید كه بلعیده می شوید یا یک الماس هستید!!آیا مانند یک قطره هستید كه بلعیده می شوید یا یک الماس هستید!!  

  حیات ارزشمند شما باید مثل الماس توسط دیگران بلعیده نشود  

  232232--131131............................................................................................................................حکایت الماس و ذغال......................................حکایت الماس و ذغال......................................  

  الماس و ذغال از یک معدن هستند ولی با دو ماهیت   

  الماس به ذغال گفت: من در نبرد با مشکالت سخت و محکم شدم  

  ستحکام و استواری و صالبت آبرو وحیثیت زندگی استاا  

  دامه دهد ....... دامه دهد ....... اصل دهم: ملتی می تواند به حیات خود ااصل دهم: ملتی می تواند به حیات خود ا  

  132132--111111حکایت شیخ و برهمن....................................................................................................حکایت شیخ و برهمن....................................................................................................  

  در بنارس هند برهمنی كه تهی پیمانه شد  

  هرانسانی باید خودی خود را بروز دهد و آشکار سازد  

  نه با تخیل در ستارگان آسمان زندگی با عمل وهمت بدست میآید  

  1111--127127مکالمه ی رود گنگ و كوه هیمالیا....................................................................................مکالمه ی رود گنگ و كوه هیمالیا....................................................................................  

  رود گنگ به هیمالیا گفت: زندگی برداشتن قدم های محکم است  

  یار دیگران قرار می دهید!!هیمالیا به به رود گنگ گفت: شما وجودخودتان را در اخت  

  هیمالیا گفت : من با استواری رشد كردم وبه خود اتکا دارم  

  به دریا و به طوفان های آن بپیوندید  

  اصل یازدهم : هدف اصلی حیات جامعه ی مسلمین.....اصل یازدهم : هدف اصلی حیات جامعه ی مسلمین.....  

  123123--113113....................................................................طبع مسلم.....................................................................................طبع مسلم.....................................................................................  

  برای كسب رضای حق به رنگ خدایی در آئید  

  پیامبر محبت و رحمت اسالم را مقتدای خود قرار دهید  

  181181--132132......پادشاه نیازمند...............................................................................................................پادشاه نیازمند...............................................................................................................  

  شیخ میانمیر ولی یکی ازستارگان معنوی الهور  

  پادشاه هند از شیخ برای پیروزی در نبرد دكن تقاضای دعا نمود  

  شیخ سکه نقره ای یکی ازمریدان را به پادشاه كشور گشاحواله داد!!  

  پادشاهی كه با حمله به كاروان بشری فقر وناامنی ایجاد نموده است  

  گشایی نماید آن تیغ قتاله به خودش بر می گردد هر كس برای غیر خدا كشور  

  نصیحت میر نجات نقشبند..........نصیحت میر نجات نقشبند..........  

  131131--811811مرواریدی در صدف خودی...........................................................................................مرواریدی در صدف خودی...........................................................................................  
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  3131  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  از روشنایی خودی است كه به سروری و جاودانگی می رسید  

  د مانند خانه كعبه بگردید واز گردیدن دور دیگران پرهیزكنیدبه دور خو  

  اگر علم را برای تقویت تن بکار گیری ماری كشنده در هالک تو خواهد شد  

  818818--872872آتش عشق جالل الدین مولوی........................................................................................آتش عشق جالل الدین مولوی........................................................................................  

  زبردست در حلب بود كه از عشق اطالعی نداشتمولوی استادی   

  شمس به مولوی در ابتدای برخورد پرسید كه این غوغاهای فلسفی برای چیست؟  

  مولوی پرسید كه این آتش از كجاست كه علم ودانش ها را سوزانده است  

  ن بیگانه ای! : این حال وذوق درونی است كه از آشمس گفت  

  823823--812812..........................................................................................................................................................................................دانش حاضر......................دانش حاضر......................  

  باید در میدان های خطر آب حیات زندگی را بدست آورید  

  من در گلستان دانش های امروزعلی رغم ولعی كه داشتم گل های كاغذی دیدم!!  

  وی پیشرفت معنوی انسان استدانش های حسی امروزی حجاب اكبری در جل  

  سرخی دانش امروزمانند رنگ الله صحرایی سرد و بی روح است!!  

  811811--811811........نیِ تهی......................................................................................................................نیِ تهی......................................................................................................................  

  خته اید!!چرا چشم طمع به سفره رنگین بیکانکان دو  

  به عشق و وحدت وحماسه های قبلی برگردید   

  شیخ و بزرگان دین و علم در هدایت مردم احساس مسئولیت ندارند  

  گرایش به ظواهر دنیا سخنگویان شریعت را از انجام وظیفه بركنار نموئه است  

  812812--873873..............................................................................وقت، شمشیر است.................................................................وقت، شمشیر است.................................................................  

  موسی با این شمشیر ید و بیضا داشت و علی دروازه خیبر گشود  

  به جای دست زدن به كارهای بزرگ، عمر گرانمایه را تلف می كنید  

  كسی كه به نقش خود واقف نیست به رمز وراز حیات پی نخواهد برد كسی كه به نقش خود واقف نیست به رمز وراز حیات پی نخواهد برد   

   زمان پا برجاستزمان پا برجاستخورشید روزی به فرسودگی می رود ولی خورشید روزی به فرسودگی می رود ولی   

  ماهیت تحوالت وقت و زمان غیرمادی و جنبه درونی دارد  

  831831--718718رمز ایام و مرور زمان......................................................................................................رمز ایام و مرور زمان......................................................................................................  

  انسان بنده زمانه در چرخ دنده های روزگار به بیهودگی می افتد  

  نسان آزاده در رشد و خالقیت و آزادی استا  

  مرد حر با قضا و قدر هماهنگ است و انسان بنده زنجیر برپای خود می بندد  

  انسان باید با غوطه زدن در اعماق زمان مروارید ان را بیابد  

  717717--722722........................................................عصر نو و روزگار ما..........................................................................عصر نو و روزگار ما..........................................................................  

  یاد آن ایام به خیر كه با افکار خود مشکالت جهان را حل میکردیم  

  تمدن امروزی مرهون صداقت وتالش های مسلمانان است  

  در سایه توجید ومکتب حضرت مصطفی سعادت دوجهان را بدست آورده ایم  

  721721--783783..................................................................................................................................................................دعا...............................................دعا...............................................  
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  3030  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  خدایا عاشقان خود را در خامی ونادانی رهایشان نساز  

  خدایا  به ما ایمان و شوق سلمان و بالل عنایت فرما  

  خدایا عاشقان خود را به وحدت و عزت عنایت فرما  

  ی توحید آشنا فرمای توحید آشنا فرماخدایا مرا با رمز و رازهاخدایا مرا با رمز و رازها  

  دنخدایا بدنبال مخاطبینی می گردم كه پیام های جهانی مرا دریافت دار  

  آتش دانایی از درون من همچون فوران خون ازرگ مجروح من به بیرون زده است  

  خدایا برای تنهایی های افکار من همنشینی بفرست!!  

  خدایا همه هستی در وسعت خود بی قرار تواند  

  ود را در آئینه لیاقتهای او ببینم!!همدمی بفرست تا خ  

  مثنوی اسرار و رموز بيخودیمثنوی اسرار و رموز بيخودی                                                                                          

  782782--788788.  .  خاتِم اقوام..................................................................................................................خاتِم اقوام..................................................................................................................  

  آخرین پیامبر كه به زیبایی نظر داری ملت برگزیده ایای  

  با پیامبر عهدی ببندید تا آتش عشق در درون شما برافروزد  

  787787--738738پیمان جدید با مصطفی)ص(...........................................................................................پیمان جدید با مصطفی)ص(...........................................................................................  

   ه امه امشاعری هستم كه هیچگاه زبان به ستایش هیچکس نگشوشاعری هستم كه هیچگاه زبان به ستایش هیچکس نگشو  

  دریای پر تالطم آگاهی های درونی من بدون كنترل نیست  

  ای رسول محبت شما محبوب قلب های مومنین هستید  

  737737--332332به دنبال بهاری دیگر.......................................................................................................به دنبال بهاری دیگر.......................................................................................................  

  نمودم تا جلوه های نوینی از افکار خود را نشان دهم در دل شب گریه ها وزاری ها    

  آه های شبانه درهای اسرار را بروی من گشود  

  امید است از بیداری شما بهار استقالل و آزادی فرارسد  

  ارتباط فرد با ملارتباط فرد با مل  

  331331--312312..................................................تأثیر متقابل فرد و اجتماع........................................................................تأثیر متقابل فرد و اجتماع........................................................................  

  تنها شیاطین هستند كه به جمع و اجتماع ارزشی قائل نیستند  

  با پیوستن به اجتماع وجامعه شخصیت ظاهری و باطنی فرد انسجام می یابد  

  كسی كه آب زالل ملتی را ننوشد استعدادهای درونی او خشک می شود  

  پی خواهد داشتملیت برای فرد آزدی وامنیت و رشد وتعالی در   

  311311--311311خودی و اجتماع........................................................................................ ....................خودی و اجتماع........................................................................................ ....................  

  ملت كه از تركیب من وتو تشکیل می گردد قدرت ترمیم  و بازسازی پیدا می كند  

  ست كه ناگهان ظاهر می شودخودی نوعی انرژی واستعداد متراكم و پنهان ا  

  كسی كه وارد اجتماع نمی شود شکسته و نابود می گردد  

  اصل دوازدهم: در تجزیه و تحلیل این دو نکته.......اصل دوازدهم: در تجزیه و تحلیل این دو نکته.......  

  318318--311311احساس مسئولیت فرد با اجتماع.......................................................................................احساس مسئولیت فرد با اجتماع.......................................................................................  

  ونی  برای نشان دادن نقش ، او را به طرف جمع می كشاندخصلت های در  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3232  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  اجتماع عناصرطبیعت كه غیربشری هستند خاصیت ومشخصات اجتماع انسانی را ندارند  

  جامعه منجمد و غیرپویا از نوآوری ، هنر ، آرزو و خالقیت خاموش است  

  312312--371371........................................................................................................نقش و تأثیر رهبری الهی.............................................نقش و تأثیر رهبری الهی.............................................  

  خداوند صاحبدالن را برای حیاتی نو و وحدت انسان ها می فرستد  

  آن رهبر معنوی والهی به زندگی طراوت و خرمی می بخشد  

  پیامبران محبت توحید را برای عاشق نمودن عقل و خرد آدمی بکارمی گیرند  

  بر دو ركن توحید و رسالت استوار استبر دو ركن توحید و رسالت استوار است  ی ملت اسالمیی ملت اسالمیاصل سیزدهم:اركان اساساصل سیزدهم:اركان اساس  

  373373--337337..................ركن اول: توحید...........................................................................................ركن اول: توحید...........................................................................................  

                رمزتوحید بندگی خدا برای رشد استعدادهای انسان است                                      رمزتوحید بندگی خدا برای رشد استعدادهای انسان است                                        

  خداپرستی وتوحید برای تعالی و كسب ارزش های پیشرفت واقعی آدمی است  

  نقش تأثیر گزارتوحید تحول درساختاردرونی ودنیای عاطفه ها برای درک انسانی است  

  333333--31123112....................توحید و یکرنگی...............................................................................................توحید و یکرنگی...............................................................................................  

  وقتی دل گرایش به عشق می یابد به یک رنگی تبدیل میشود  

  ملتی ارزشمند است كه یکدل بوده و آرمانش تجلی وحی پیامبران باشد  

  31311111--31313131توحید و وطن پرستی...................................................................................................توحید و وطن پرستی...................................................................................................  

  تکیه به آب وخاک و وطن باثبات و با دوام نخواهد بود  

  ملت براساس آئین محمدی زنده ومتحد و برای یک هدف متعالی زنده است  

  اصل چهاردهم: نا امیدی ، اندوهگینی و ترس......اصل چهاردهم: نا امیدی ، اندوهگینی و ترس......  

  31323132--31233123....................................ناامیدی سمّ مهلکی است.........................................................................ناامیدی سمّ مهلکی است.........................................................................  

  زندگی برمحورناامیدی منجر به نابودی و اضمحلل میشود  

  ناامیدی موتورزندگی را خاموش می سازد  

  31223122--31283128نقش غمگینی........................................................................................ ...................نقش غمگینی........................................................................................ ...................  

  ان خود گفته است كه هیچگاه ناامید نشوندپیامبر به پیرو  

  با ایمان زندگی كنید و از غم و اندوه بپرهیزید  

  31113111--31123112ترس و عدم اقتدار......................................................................................................ترس و عدم اقتدار......................................................................................................  

  ترس اقتدار درونی شما را سلب می كند  

  ل زنجیری كه به پای ما بسته شده است مانع حركت ما می شودترس چون غ  

  ترس شرک پنهان است كه جامعه را به كام مرگ فرو می برد  

  31113111--31223122محاوره ی تیر و شمشیر............................................................................................محاوره ی تیر و شمشیر............................................................................................  

  شمشیر ازرشادت های گذشته او  سخن گفتتیری كه در چله كمان بود با   

  تیرگفت: من سینه كسی را می شکافم كه مومن نباشدتیرگفت: من سینه كسی را می شکافم كه مومن نباشد  

  حکایت شیر و شاهنشاه عالمگیرحکایت شیر و شاهنشاه عالمگیر  

  31213121--31113111حیای دینی شاه عالمگیر...........................................................................................حیای دینی شاه عالمگیر...........................................................................................  

  یائ دینی برای رشد اسالم را تقویت كردشاه عالمگیر پس ازاكبر اح  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3333  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  عرفان  بی نظیر شاه عالمگیر ریشه كفر در مسلمانان هند را خشکاتید  

  31183118--31733173نمونه ای از عرفان و اقتدار.........................................................................................نمونه ای از عرفان و اقتدار.........................................................................................  

  ی ادای نماز رفته بود با شیری  درگیر می شودشاه عالمگیر در زیر چادری كه برا  

  پس از دریدن شکم شیر با خنجر به شوق عبادت به نمارایستاد  

  نفس نافرمان و ترس ونا امیدی زمینه شرک پنهان را در شما تدارک می بینند  

  ركن دوم: رسالتركن دوم: رسالت  

  31723172--31713171................................................................................ابراهیم و خانه ی توحید....................................................ابراهیم و خانه ی توحید....................................................  

  ابراهیم برای بر پایی ملت توحید خانه خدا را در مکه بنا نهاد  

  زیارت خانه خدا برای استحام ملت توحیدی ووحدت و یکپارچگی مومنین است  

  31783178--33183318................................................رسالت و دیوار محکم وحدت..........................................................رسالت و دیوار محکم وحدت..........................................................  

  رسالت پیامبران جامعه و زندگی بشر را انسجام بخشیده است  

  مسلمانان از آگاهیهایی كه از پیامبرآموخته اند در دفاع از دین محکم شده اند   

  راهی كه پیامبر به مسلمان نشان داده است عامل پیوند و یکپارچگی آنهاست  

  فطرت استوحدت مسلمانان بر اساس دین   

    33173317--33313331ختم نبوت و رسالت انسان ها....................................................................................ختم نبوت و رسالت انسان ها....................................................................................  

  ها هستند پیامبر اسالم خاتم االنبیاء و مسلمانان كامل ترین امت  

                      امت اسالمی نمونه است وجایگزینی نداردامت اسالمی نمونه است وجایگزینی ندارد  

  از رسالت حضرت رسول اكرم)ص(.....از رسالت حضرت رسول اكرم)ص(.....اصل پانزدهم: مقصود اصل پانزدهم: مقصود   

  33323332--33233323انسان و حکومت های گذشته ...................................................................................انسان و حکومت های گذشته ...................................................................................  

  پادشاهان و رهیران مذهبی یهود ونصاری بدبال كسب قدرتند  

  رهبران ناالیق هستی مردم را نی تهی نموده اند  

  33223322--33233323صر نو....................................................................................................صر نو....................................................................................................چراغی در عچراغی در ع  

  با تعلیمات  حضرت رسول انسانها ازبردكی و بندگی دیگران رها می شوند  

  عصرنو چون كودكی در آغوش حضرت رسول چشم به جهان گشود  

  33113311--33173317........................................................................................................................................................................................امت گیتی گشا.............امت گیتی گشا.............  

  تمام ذرات این امت فکر و زندگی خود را ازشمس محمدی می گیرد  

  مسلمانان بر اساس تقوی رشد می كنند و روابطشان  برساس برادری است  

  33133313--33213321....................................................................................................................................................معنی اخوت و برادری اسالمی.........معنی اخوت و برادری اسالمی.........  

  مسلمان رزمنده ای یک سرباز با تجربه ساسانی را امان می دهد  

  سربازان اسالم قتل آن سرباز كه جابان فرمانده ساسانی بود درخواست نمودند   

  مان یکی استعهد و پیمان یک مسلمان با عهد و پیمان امت مسل  

  33213321--33813381حکایت سلطان مراد و معمار خجندی........................................................................حکایت سلطان مراد و معمار خجندی........................................................................  

  مسجدی كه معمار خجندی اخته بود مورد رضای سلطانمراد نبود  

  معمار و شاه مراد برای دادخواهی در نزد قاضی قرار گرفتند  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3434  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  برای قضاوت عادالنه آماده شد قاضی با قرائت آیه قصاص  

  در اسالم از بوریا نشین تا اصناف گوناگون جامعه در برابر قانون یکی است  

  لیلی بر حادثه ی كربالی حسینیلیلی بر حادثه ی كربالی حسینیزادی اسالمی و تحزادی اسالمی و تحمفهوم حریت و آمفهوم حریت و آ  

  33813381--33713371....................................میزان عشق و عقل....................................................................................میزان عشق و عقل....................................................................................  

  عشق باالتر از عقل آنچه را كه بخواهد بدست می آورد  

  عقل در همه جا حضور دارد وعشق كمیاب است  

  عقل در فکر اضافه كردن است و عشق نفس را به مراقبت و محاسبه در رصد داردعقل در فکر اضافه كردن است و عشق نفس را به مراقبت و محاسبه در رصد دارد  

  33783378--33313331..................................................................عشق و آزادی در حماسه ی حسینی..........................................عشق و آزادی در حماسه ی حسینی..........................................  

  در داستان كربال عشق به نبرد با عقل هوس باز رشادت بخرج داد  

  حق وحقیقت در طول تاریخ از خون مطهر حسین زنده است  

  33323332--32323232............ریشه و اهداف قیام حسینی...................................................................................ریشه و اهداف قیام حسینی...................................................................................  

  حسین و یارانس برای اعتالی كلمه عدل و حق به خون غلطیدند  

  حسین و اصحاب با وفایش همان قربانی راه خدا شدند كه قرار بود اسماعیل بشود  

  قیام حسینی به ما آموخت كه زیرستم زندگی نکنیم  

  هویت و موجودیت ملی ما از توحیدی كه حسین رواج داد بدست آمده است  

  ............انزدهم: از آنجائیکه پایه های تأسیس ملت اسالمانزدهم: از آنجائیکه پایه های تأسیس ملت اسالماصل شاصل ش  

  32313231--32113211سرزمین بی مرز مسلمانی...........................................................................................سرزمین بی مرز مسلمانی...........................................................................................  

  درهرسرزمینی كه باشیم هویت ومشخصه اصلی ما مسلمانی استدرهرسرزمینی كه باشیم هویت ومشخصه اصلی ما مسلمانی است  

  م نهاد یعنی مسلمانی بدون وابسته به سرزمین خاصدرشعركعب رسول خدا)ص( شمشیراسال  

  ارزش های زندگی را رسول خدا)ض( وارد زندگی ما نموده است  

  اگرمسلمان هستی باید دل به اقلیمی نبندی  

  32133213--  32133213..............................................................هجرت و وطن ایمانی...............................................................هجرت و وطن ایمانی...............................................................  

  پیامبربه وطن مفهوم گسترده ای بخشید و سراسرزمین محل عبادت گردید   

  هجرت رسول )ص(باعث ثبات ودوام وتداوم زندگی مسلمانان گردیدهجرت رسول )ص(باعث ثبات ودوام وتداوم زندگی مسلمانان گردید  

  معنی هجرت آن است كه ازحالت قطره خود رابه دریا برسانی  

  برای رشد نباید به یک جای محدودیی بسنده كنید بلکه مانند بوی گل كسترش یابید  

   عصردام وطن پرستی را برای نابودی شما گسترده استعصردام وطن پرستی را برای نابودی شما گسترده است  ایناین  

  درخت شوم وطن پرستی بهشت سعادت را اززمین برده است  

  وطن خواهی افرادی سیاست جایگزین مذهب شده ومعنویت رخت بربسته است  

  اصل هفدهم: وطن اساس یک ملت نیست!اصل هفدهم: وطن اساس یک ملت نیست!  

  نگرشی جدید به وطننگرشی جدید به وطن  

  32123212--32813281..................................................................................................................................................فلسفه ی ماكیاولی............................فلسفه ی ماكیاولی............................  

  ها تراشید  ماكیاول مانند آزر بت تراش بت وطن را برای تفرقه وگمراهی انسان  

  در مکتب وطن پرستی فریب و سود و باطل جای تعلیمات الهی نشسته است  
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  3535  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  ه ی اسالمی.....ه ی اسالمی.....اصل هجدهم: ملت محمدی كه می خواهند جامعاصل هجدهم: ملت محمدی كه می خواهند جامع  

  32833283--32723272هنوز فردا باقی است..................................................................................................هنوز فردا باقی است..................................................................................................  

  در فصل بهار پدیده های طبیعت شگفتی های خود را به نمای می گزارند   

  هم پرواز می كنند گل ها می شکفند و پرندگان الله می سازندو بلبالن با   

  دوره شادابی گل ها از عمر نسترن هم بیشتر است  

  32713271--32313231روند تحوالت فرد و جامعه.......................................................................................روند تحوالت فرد و جامعه.......................................................................................  

  جامعه انسانی با رهبری مردان صاحبدل قوام و دوام می یابد  

  قوانین و ارزش های است كه آن را حفظ می كند اساس یک قوم وامت به  

  32333233--32373237امت ابراهیمی...........................................................................................................امت ابراهیمی...........................................................................................................  

  امت مسلمان مانند قرآن ازآسیب روزگار محفوظ می ماند  

  به خداپرستی هستند ملت مسلمان حجت و راهنمای مردم جهان  

  32333233--31323132فتنه ی دنیا و انقالب توحیدی...................................................................................فتنه ی دنیا و انقالب توحیدی...................................................................................  

  فتنه و تهاجم مغول و تاتار سرزمین مسلمانان را به خون آعشته كرد  

  آرامش تبدیل كندملت اسالم این توانمندی را دارد كه فتنه های زمانه را به   

  ازهیبت قدرت های افسانه ای روم ویونان و مصر و ساسانیان چیزی نمانده است!!  

  اگر عشق درمیان ملت توحید نباشد ما هم منجمد وفسرده خواهیم شد  

  اصل نوزدهم: یک جامعه و ملت بدون داشتن یک آئین......اصل نوزدهم: یک جامعه و ملت بدون داشتن یک آئین......  

  31313131--31283128........................................................................................................................آئین مسلمانی ...........................................آئین مسلمانی ...........................................  

  مسلمان در جامعه و جمع مسلمین  دارای هویت و ارزش است  

  قرآن حکمت ودانش محکم وجااودا نه ای را تعلیم می دهد  

  31273127--31123112............................................................تجلی های قرآن......................................................................تجلی های قرآن......................................................................  

  چراغ روشن قرآن راه هدایت وعلوم و دانش ها را بروی آدمی خواهد گشود  

  31113111--31113111نقش اعراب مسلمان در صدر اسالم........................................................................نقش اعراب مسلمان در صدر اسالم........................................................................  

  ودعرب قبل از اسالم سخت كوش وقانع و مقاوم ب  

  اعراب با صدای وحدت بخش قرآن تمدن فراگیری را توسعه دادند  

  31133113--31133113با قرآن زیستن.......................................................................................................با قرآن زیستن.......................................................................................................  

  زندگی مسلمانی بدون هدایت قرآنی غیر ممکن است  

  وابد در فقر عجیبی غوطه ور است!! آن درویشی كه روی حصیری می خ  

  باید به قرآن روی آورد تا درزندگی مردم اثر داشته باشد  

  اصل بیستم: وقتی جامعه دستخوش انحطاط .....اصل بیستم: وقتی جامعه دستخوش انحطاط .....  

  31213121--31273127تقلید و تکیه به گذشته...............................................................................................تقلید و تکیه به گذشته...............................................................................................  

  نه های این عصر شیرازه بهم پیوسته این ملت توحید را از هم گسستفت  

  در عصرتوطئه و فتنه برای اتحاد باید از آباءو سنت گذشته خود پیروی كنیم  

  31233123--31113111بنی اسرائیل و راه یافتگان...........................................................................................بنی اسرائیل و راه یافتگان...........................................................................................  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3636  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  سخت كوشی و مصائبی كه بر امت موسی آمد می تواند نمونه موفقی برای ما باشد  

  31123112--31883188اجتهاد عالمان بی نظر.................................................................................................اجتهاد عالمان بی نظر.................................................................................................  

  د در عصر فتنه هستندزهد وتقوای پدرانما ن به رسول خدا نزدیک تربوده وشایسته تقلی  

  ملت مسلمان در حکم تن و قرآن روح آن است  

  اصل بیست و یکم: سیرت و باطن یک ملت....اصل بیست و یکم: سیرت و باطن یک ملت....  

  31873187--31123112اسرار شریعت.........................................................................................................اسرار شریعت.........................................................................................................  

  یقین رسیدن مؤمنین شریعت پلکانی است برای به آگاهی و  

  در زندگی فردی وحمعی اصل اسالم عمل به آئین اجرایی آن است  

  اصل زندگی چیست؟ چرا زیستن در خطرها زندگی است؟  

  منظورعمل به شریعت یعنی رسیدن به اقتدار معنوی برای حل مشکالت زندگی  

  شریعت محمدی آخرین و كامل ترین آئین پیامبران برای كسب رونق زندگی است   

  32113211--31333133طریق مسلمانی...................................................................................................... .طریق مسلمانی...................................................................................................... .  

  چگونه آن عرب در كنارشتر و بركه ها با صدای بیدار باش وحی متحول شد؟  

  آن عرب با صالبت و بیباک با تعلیمات محمدی قلب رئوف وفکر تمیز یافت  

  هر گونه اندیشه در خارج ازدین محمدی نمیتواند مایه سعادت انسان گردد  

  اصل بیست و دوم: خصال و سیرت نیک برای ملت اسالم .....اصل بیست و دوم: خصال و سیرت نیک برای ملت اسالم .....  

  31213121--31123112اتفاقی كه در عهد جوانی افتاد................................................................................اتفاقی كه در عهد جوانی افتاد................................................................................  

  قتی كه با چوب فقیری را زدم !!دردوران شورجوانی و  

  پیامبر در روز رستاخیز به دادخواهی این گدای دردمند می آید!!پیامبر در روز رستاخیز به دادخواهی این گدای دردمند می آید!!  

  31113111--31223122مَگْسَلْ از ختم رُسُل................................................................................................مَگْسَلْ از ختم رُسُل................................................................................................  

  ی بر شاخسار درخت مسطفوی به رشد خو ادامه دهیدپدرم به من گفت : شما جوانان مانند غنچه ا  

  همواره باید ایام زندگی را با آموزش های مصطفوی گذراند  

  دارید در سرزمین و بین مردم خود آشکار سازید ای جوانان هراستعداد وهنری كه   

  31213121--31123112....................................................گوهر پاک مسلمانی.....................................................................گوهر پاک مسلمانی.....................................................................  

  شما مسلمانان در هر جایی كه باشید باید به جامعه خود بپیوندید  

  شما مانند یک قطره چون در جامعه هویت یابید دریا می شوید   

  اصل بیست و سوم: حیات و تداوم وجود یک ملت....اصل بیست و سوم: حیات و تداوم وجود یک ملت....  

  31113111--31723172..................................................................................................................اسرار حیات.................................................اسرار حیات.................................................  

  وقتی اسرار حیات را بیاموزید با شگفت انگیزی به خود نگاه خواهید كرد  

  معنی اصلی زندگی رنگها نیستند بلکه توجه به خالق رنگ هاست   

  حیات همواره در یک منوال نیست وپیوسته در حال تحول است  

  دی ازتمام مراحل تشکیل انسان وجامعه او را داردحیات نقش ایجا  

  31713171--31323132مركزیت امت اسالمی...........................................................................................مركزیت امت اسالمی...........................................................................................  

  نظم ونظام و رشد جامعه ما به مركزیت بیت اهلل الحرام می باشد  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3737  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  و در جهان به شهرت رسیده استملت مسلمان از عظمت او استوار شده   

  31313131--32183218عبرت هایی كه باید بگیریم...................................................................................عبرت هایی كه باید بگیریم...................................................................................  

  مردم بنی اسرائیل عصر موسی دارای تجربیات قابل تأملی هستند  

  بازگردید با گرایش به توحید اراده خود را قوی كنید و به هویت اصلی  

  اصل بیست و چهارم: پیوند و الفت بین مسلمین موقعی........اصل بیست و چهارم: پیوند و الفت بین مسلمین موقعی........  

  32173217--32213221اهداف عالی زندگی................................................................................................اهداف عالی زندگی................................................................................................  

  جامعه زنده بسوی آرمان ها واهداف بلندی  در تحول و رشد است  

  ن مثل گردیدن پروانه بدور شمع یا دویدن مجنون در پی لیلی استمركزیت داشت  

  حیات مانند گردش خون است یک لحظه درنگ شما را فرسنکها از مقصد دور می كند  

  32283228--32123212عالم و تحوالت و نتیجه بخشی آن............................................................................عالم و تحوالت و نتیجه بخشی آن............................................................................  

  الت فراوانی صورت گرفت تا توحید و یکتا پرستی وارد زندگی مردم شددر عالم تحو  

  32113211--32173217توحید و تحوالت عالم............................................................................................توحید و تحوالت عالم............................................................................................  

  سیر تحوالت تکوینی عالم با دست پر قدرت الهی صورت می گیرد سیر تحوالت تکوینی عالم با دست پر قدرت الهی صورت می گیرد   

   بران برای رشد انسان است ومنتظر همت آدمی استبران برای رشد انسان است ومنتظر همت آدمی استوحی وتوحید پیاموحی وتوحید پیام  

  به گوش جهانیان برسانیدكه از وحی الهی برای سالمت و سعادت خود بهره گیرید  

  32173217--32273227در میدان خداپرستی وارد شوید..............................................................................در میدان خداپرستی وارد شوید..............................................................................  

  ركشور ، رنگ و ملیت جدا می سازدوطن پرستی انسانها را ازنظ  

  موحدین باید با شمشیر اقتدار خود این بت پرستی جدید وطن پرستی را دونیم نمایند  

  اصل بیست و پنجم: زندگی یک ملت موقعی اهمیت و ارزش خواهد یافت.....اصل بیست و پنجم: زندگی یک ملت موقعی اهمیت و ارزش خواهد یافت.....  

  32233223--32813281....................................................دست به كار بزرگ بزنید...............................................................دست به كار بزرگ بزنید...............................................................  

  طبیعت در اختیار انسان است تا از آن بهره برداری نماید  

  انسان باید با توجه به توانمندی های خود دست به كار بزرگ بزند  

  32833283--33287287این جهان مال چه كسانی است؟................................................................................این جهان مال چه كسانی است؟................................................................................  

  حوادث وناگواری های زمانه می خواهد بداند چقدر جوانمرد و سلحشور هستی  

  ازخرمن افراد مومن خوشه برگیرید و تجربه كسب كنید  

  32833283--31123112آفاق و انفس را تسخیر كنید.....................................................................................آفاق و انفس را تسخیر كنید.....................................................................................  

  در زمین سیر می كند و انسان را بر طبیعت سیطره می دهد اندیشه انسان  

  از عناصر انرژی زای طبیعت مثل باد ، كوه ، خورشید ، آب سیالب ها زندگی را دگرگون كنید  

  با چشم باز و فکر نافذ در پدیده های عالم بنگرید و بهره برداری نمائید  

  ه مروارید تبدیل شودف می توانی بشما هرچند قطره كوچکی باشی ولی در دهان ص  

  به پیشرفت های مدرن این عصر روی آورید وزندگی خود را رونق و رشد دهید  

  اصل بیست و ششم: جامعه ای كمال می یابد و به ..........اصل بیست و ششم: جامعه ای كمال می یابد و به ..........  

  31113111--31233123وقتی اندیشه های خام پخته می شوند.......................................................................وقتی اندیشه های خام پخته می شوند.......................................................................  

  كان وافرادی كه در این دوره هستند در عین سادگی خام و بی تجربه اندكود  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3838  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  این افراد به تدریج با كسب تجربه در جامعه نقش جدیدی پیدا می كنند  

  تجربیات گذشته كه به تجربیات فعلی افزوده می شوند همدیگر را كامل می كنند  

  31223122--31133113............................................................................................خود آگاهی ملی و نقش جهانی آن ...........................خود آگاهی ملی و نقش جهانی آن ...........................  

  جامعه نوپای انفالبی شبیه آن كودک است كه برای حل مشکالت به تجربه نیازدارد  

  جامعه درارتباط با گذشته به خودآگاهی می رسدوبه نقش خود واقف می شود   

  تجزیه وتحلیل رخدادهای تاریخی ما را به خودشناسی می رساند  

  گاهی های ملی میتوان گذشته را جبران نمود ودر مسیر پیشرفت افتادبا آ  

  برای تداوم حیات باید رشته ارتباط گذشته با حال و آینده محکم شود  

  اصل بیست و هفتم: بقای انسان ها وابسته به مادران است.....اصل بیست و هفتم: بقای انسان ها وابسته به مادران است.....  

  31213121--31123112....................................................................زنانی كه بهشت زیر پاهای آنان است..........................................زنانی كه بهشت زیر پاهای آنان است..........................................  

  وفاداری ومهر ومحبت زن نظام خانواده را در مسیر رشد قرار می دهد  

  ملتی انسجام می یابدو در رشد وترقی است كه به مادران خود احترام بگذارند  

  31113111--31813181..................................................................................دو نمونه ی زن!..................................................................دو نمونه ی زن!..................................................................  

   صبح پیروزی امروز ملت ازشام نامالیمات مادران استصبح پیروزی امروز ملت ازشام نامالیمات مادران است  

  آن زنانیکه بر طبق مدل غرب خود را ساخته اند گامی برای سربلندی بر نمی دارند   

  31813181--31733173........................................................................حافظ رمز اخوت....................................................................حافظ رمز اخوت....................................................................  

  استعدادهای زیادی در درون توست كه هنوز ظاهر نشده است  

  مادران با تربیتت فرزندان اقتدار و ملت و نظام را تقویت می كنند  

  اصل بیست و هشتم:فاطمه ی زهرا عالی ترین الگوی تربیتی برای زنان مسلمان است اصل بیست و هشتم:فاطمه ی زهرا عالی ترین الگوی تربیتی برای زنان مسلمان است   

  3172-3811.......................               ، مادر و شوهر عزیزوگرامی است حضرت زهرا ازسه نسب پدر  

  زهرای محمدی با درایت خود حافظ امنیت بهترین امت ها گردید  

  زهرای مرضیه نمونه كامل مادران جهان است  

  گریه های سوزان زهرا برای امت ودر حین نماز و راز ونیاز بود!!  

      38133813--38313831نان مسلمان............................................................................نان مسلمان............................................................................و اكنون پیامی به تمامی زو اكنون پیامی به تمامی ز  

  ای زنان مسلمان فرزندان خورا با كلمه ال اله اال اهلل كه در گوش آنان می خوانید بزرگ كنید  

  ای زنان مسئول ! مراقب باشید كه عصر حاضر بسیار رنگارنگ و پر فتنه است  

  زنان مسلمان از فرزندان خود مراقبت كنید تا جذب بیگانگان نشوندای   

                    

  

  
 

 

 

 

 

 

 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  3939  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 

 
 

 

  
                     

  مثنوی اسرار و رموز خودیمثنوی اسرار و رموز خودیشرح شرح           
 

 )در سن چهل سالگی(میالدی3331اسرار و رموز خودی سال انتشار                       

 این مثنوی را به حضور همه ملت های مسلمان تقدیم می كنم     

 دكتر عالمه محمد اقبال الهوری                      



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  4141  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

          بسم اهلل الرحمن ارحیمبسم اهلل الرحمن ارحیم                                                                      
 

  مقدمه و بستر سازی برای ورود به مطلب اصلي که ] خودی [ باشدمقدمه و بستر سازی برای ورود به مطلب اصلي که ] خودی [ باشد    

در دست داشت و دور شهر مي گشت و مي گفت كه از انسان هاي ديو صفت و در دست داشت و دور شهر مي گشت و مي گفت كه از انسان هاي ديو صفت و ديروز شيخ عارفي را ديدم كه چراغي ديروز شيخ عارفي را ديدم كه چراغي                     

را ببينم. از اين همراهان و پيرواني كه سست عناصر و بي همتند را ببينم. از اين همراهان و پيرواني كه سست عناصر و بي همتند   احتم و آرزو دارم كه انسان شايسته اياحتم و آرزو دارم كه انسان شايسته ايحيوانات وحشي ملول و نارحيوانات وحشي ملول و نار

ضي و رستم دستان را ببينم.يكي در آن ميان كه  ضي و رستم دستان را ببينم.يكي در آن ميان كه  و كاري از آنها ساخته نيست دلم گرفته است و لذا آرزو دارم كه شير خدا علي مرتو كاري از آنها ساخته نيست دلم گرفته است و لذا آرزو دارم كه شير خدا علي مرت

اهل دل بود به آن شيخ گفت كه : آنچه را كه بدنبال آن مي گردي نمي تواني بدست آوري! شيخ در جوابش گفت: من با اين اهل دل بود به آن شيخ گفت كه : آنچه را كه بدنبال آن مي گردي نمي تواني بدست آوري! شيخ در جوابش گفت: من با اين 

ه آن ه آن انسان هايي كه در همه جا هستند كاري ندارم بلكه بدنبال انساني هستم كه به آساني يافت نمي شود و مشكل بتوان بانسان هايي كه در همه جا هستند كاري ندارم بلكه بدنبال انساني هستم كه به آساني يافت نمي شود و مشكل بتوان ب

  )جالل الدین محمد مولوی()جالل الدین محمد مولوی(                                                                                                                                                                                                          دسترسي يافت!دسترسي يافت!

  دی شیخ با چراغ همی گشـــت گرد شهر         كز دیو و دد مـلولم و انسـانــم آرزوست  

 رفت          شیر خـدا و رستـم دستــــــانم آرزوستزین همرهان سســـــت عناصردلم گ  

 گفتـــــــم كه یافت می نشودجسته ایم ما           گفت آنکه یافت می نشودآنم آرزوست 

  

را قرار داده و در اين ارتباط ازترو خشك كم نگذاشته است را قرار داده و در اين ارتباط ازترو خشك كم نگذاشته است فراواني فراواني وجود من استعداد و توانايي هاي وجود من استعداد و توانايي هاي خداي قادر متعال در خداي قادر متعال در               

ازاين قدرت شگرف دروني با همت وتالش خود وازچوب دست نخورده و بكر او طرح جديدي بريزم كه مايه ي ازاين قدرت شگرف دروني با همت وتالش خود وازچوب دست نخورده و بكر او طرح جديدي بريزم كه مايه ي   نتوانم كهنتوانم كهر ر پس اگپس اگ

  (()نظيري نيشابوري)نظيري نيشابوري                                                                                                                                                                    ومذلت رهسپارشوم!!ومذلت رهسپارشوم!!نابودي نابودي شگفتي شود بايد به راه شگفتي شود بايد به راه 

 ـنمب هر نخل كه منبر نشود داركـــچو           ت در خشک و تر بیشه ی من كوتاهینیس    

 
  روشن تر از جام جمروشن تر از جام جم                                                                                                                                                                                

  باغبان طبيعت تأثير شگفتي در کالم من نهاده استباغبان طبيعت تأثير شگفتي در کالم من نهاده است      

در پگاه آن در پگاه آن نشان داد . دامن شب بر چيده شد .نشان داد . دامن شب بر چيده شد .چهره ي درخشان و زيباي خود را از افق شرق چهره ي درخشان و زيباي خود را از افق شرق   وقتي كه خورشيد عالمتابوقتي كه خورشيد عالمتاب              

ارد و ارد و يده ي آفرينش كه گل باشد تأثير گزيده ي آفرينش كه گل باشد تأثير گزگريه ها و ناله هاي شبانه ما كه تا سحر ادامه داشت بر وجود لطيف ترين و زيباترين پدگريه ها و ناله هاي شبانه ما كه تا سحر ادامه داشت بر وجود لطيف ترين و زيباترين پد

گريه ي من همين بس، كه اشك گريه ي من همين بس، كه اشك درتأثيردرتأثيرك بر سيماي او جاري شد.ك بر سيماي او جاري شد.او هم با من هم آوا شد وبه تأثر و گريه پرداخت و قطرات اشاو هم با من هم آوا شد وبه تأثر و گريه پرداخت و قطرات اش

عاشق ديگر( ربود و آن را مشتاق و شيفته نمود و سبزه ها و عاشق ديگر( ربود و آن را مشتاق و شيفته نمود و سبزه ها و و بي خبري را از چشم نرگس )و هرو بي خبري را از چشم نرگس )و هر  مرواريد گونه ي آن ، خوابمرواريد گونه ي آن ، خواب

ند.باغبان طبيعت چه ند.باغبان طبيعت چه خرمي هاي طبيعت از تحوالت دروني و ناله هاي غمناك من بيدار شدند و به رُستن و رشد نمودن پرداختخرمي هاي طبيعت از تحوالت دروني و ناله هاي غمناك من بيدار شدند و به رُستن و رشد نمودن پرداخت

خوب دانست كه چه نيروي عظيمي و تأثير شگفت انگيزي در كالم و بيان من نهفته است ! بهمين منظور در مزرعه ي وجود من خوب دانست كه چه نيروي عظيمي و تأثير شگفت انگيزي در كالم و بيان من نهفته است ! بهمين منظور در مزرعه ي وجود من 

ولي آنچه كه از آن برداشت نمود گياه نرم و ولي آنچه كه از آن برداشت نمود گياه نرم و رسالتي بزرگ مانند نهالي كاشت .رسالتي بزرگ مانند نهالي كاشت .  كه از همين طبيعت بود هنر شعر را براي انجامكه از همين طبيعت بود هنر شعر را براي انجام

حماسه و شمشير بود!در سبزه زار وجود من ، آن دانه اي كه كاشته شده بود چيزي جز اندوهناكي و قطرات اشك حماسه و شمشير بود!در سبزه زار وجود من ، آن دانه اي كه كاشته شده بود چيزي جز اندوهناكي و قطرات اشك   لطيف نبود بلكهلطيف نبود بلكه

  نبود . نبود . 
  طلوع بامداد درخشان پيروزی را از هم اکنون احساس مي کنمطلوع بامداد درخشان پيروزی را از هم اکنون احساس مي کنم

، گر چه ذره اي بيش ، گر چه ذره اي بيش   بهر حال هر چه بود اين غمگيني و ناله ها ناشي از همين باغ هستي بود.در اين نظام با عظمت هستيبهر حال هر چه بود اين غمگيني و ناله ها ناشي از همين باغ هستي بود.در اين نظام با عظمت هستي            

نهاده است و اينگونه است كه بامدادان پيروزي و موفقيت فراواني پيش روي من نهاده است و اينگونه است كه بامدادان پيروزي و موفقيت فراواني پيش روي من   خورشيد تابان براي من پا به وجودخورشيد تابان براي من پا به وجود  نيستم ولينيستم ولي

است كه مرا اميد وار به اهداف آينده نموده است.خاك وجود من داراي چنان استعدادي است كه حقايق و اسرار در آن بيش از است كه مرا اميد وار به اهداف آينده نموده است.خاك وجود من داراي چنان استعدادي است كه حقايق و اسرار در آن بيش از 
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همه جهان را در آن مي ديده است. و درون من همه جهان را در آن مي ديده است. و درون من شيد پادشاه پيشدادي ايران بوده وشيد پادشاه پيشدادي ايران بوده واست. جامي كه مربوط به جماست. جامي كه مربوط به جم  جام جم منعكسجام جم منعكس

به ابتكارات و افكاري متمايل است كه هنوز پا به عرصه ي ظهور نگذاشته است. فكر مبتكرانه و انديشه ي قوي من ، آهوي به ابتكارات و افكاري متمايل است كه هنوز پا به عرصه ي ظهور نگذاشته است. فكر مبتكرانه و انديشه ي قوي من ، آهوي 

وز از پرده ي نيستي به هستي بيرون نيامده است و در پنهاني هاي خود وز از پرده ي نيستي به هستي بيرون نيامده است و در پنهاني هاي خود زيبايي را با كمند به دام انداخته است ، آهويي كه هنزيبايي را با كمند به دام انداخته است ، آهويي كه هن

منتظر حضور است.در آن گلشن پر گل رنگارنگي كه من معمار آن هستم هنوز سبزه اي  نروئيده است و شاخه هاي گل فراواني منتظر حضور است.در آن گلشن پر گل رنگارنگي كه من معمار آن هستم هنوز سبزه اي  نروئيده است و شاخه هاي گل فراواني 

حماسه و ابتكاري در آن نبود از حماسه و ابتكاري در آن نبود از   كه در دامن خود پرورانده ام هنوز آشكار نشده اند.من آن روال عادي و معمول انديشه را كهكه در دامن خود پرورانده ام هنوز آشكار نشده اند.من آن روال عادي و معمول انديشه را كه

آرامش و يكنواختي انداختم و دست به كار جديدي زدم و آن تاري كه در وجود عالم جنبه ي محوري داشت و شاخص بود آرامش و يكنواختي انداختم و دست به كار جديدي زدم و آن تاري كه در وجود عالم جنبه ي محوري داشت و شاخص بود 

  شناسايي نمودم و به صدا و لرزش در آوردم.شناسايي نمودم و به صدا و لرزش در آوردم.
 ــل آب زدگریه ی من  بر رخ گُـــ    متاب زد      ـر عالـــــ[  راه شب چـون مه3

 ــگامــه ام بیدار رُستسبزه از هنـــ   نرگس آب شُست        ازچشم اشک من [  2

 ارید وشمشیـری درودـرعی كـمص          ـالمم آزمود   ــان زور كــــــبـــــ[  باغ1

 ـــانم بپـــود باغ رِشتتار افغـــــــ     نکشت        اشکم [  در چمــن جز دانه ی 1

 ـد سحــراندرگریبان من استصـــ   آنِ من است         ـر منیــر [  ذره ام مـهــــــ2

 ـرم از نــازادهای  عالم استمحــــ  زجام جم است          اک من روشن ترا[  خـ1

 كو هنــــوز از نیستی بیـرون نجست فتــراک بست           [  فکــرم آن آهوی سر 8

 ـان در دامنمگــل به شاخ اندر نهـــ             زیب گـلشنم[  سبزه نا روئیـــــــــده  7

 ـــه بر تـــار رگ عالم زدمزخمــــ بر هم زدم             [  محفــل  رامشگـــــــری3
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  در رسم و آئين طرح جدید از کسي تقليد ننموده امدر رسم و آئين طرح جدید از کسي تقليد ننموده ام

از بس دستگاه عود )بربط( فطرت و آفرينش من نواهاي جديد و كمياب كه در نوع خود بي نظير است از خود صادر مي سازد از بس دستگاه عود )بربط( فطرت و آفرينش من نواهاي جديد و كمياب كه در نوع خود بي نظير است از خود صادر مي سازد             

ن را در بر گرفته ن را در بر گرفته كه اطرافيان و حتي آشنايان من از نغمه ي دل انگيز آن چيزي نمي شنوند.در اين جهان پر آشوب كه تاريكي آكه اطرافيان و حتي آشنايان من از نغمه ي دل انگيز آن چيزي نمي شنوند.در اين جهان پر آشوب كه تاريكي آ

است از افكار بلند خود خورشيد نويني را خلق نموده ام و در اين طرح جديد از طريق معمول و رسم و آئين جاري روزگار تقليد است از افكار بلند خود خورشيد نويني را خلق نموده ام و در اين طرح جديد از طريق معمول و رسم و آئين جاري روزگار تقليد 

ننمودم.بعضي از چهره ها كه از نوادر روزگارند از اين تابش درونيم نمي گريزند بلكه تمايل به درك آن نشان نمي دهند ، البته ننمودم.بعضي از چهره ها كه از نوادر روزگارند از اين تابش درونيم نمي گريزند بلكه تمايل به درك آن نشان نمي دهند ، البته 

فكارم هنوز آرام و قرار نگرفته است تا آن رشته مطالب را نظم و ترتيبي بدهم.فضاي بيرون از وجودم مانند دريايي است فكارم هنوز آرام و قرار نگرفته است تا آن رشته مطالب را نظم و ترتيبي بدهم.فضاي بيرون از وجودم مانند دريايي است جيوه ي اجيوه ي ا

  كه از اين نور دروني من بهره اي نبرده است و كوهساران از اين رنگ حنايي كه من بسته ام سودي نديده است.كه از اين نور دروني من بهره اي نبرده است و كوهساران از اين رنگ حنايي كه من بسته ام سودي نديده است.
  وضع موجود مرا قانع نمي سازدوضع موجود مرا قانع نمي سازد

است قانع نيستم و خو نگرفته ام . براي آنكه هنر خود را بنمايانم طوري از جا است قانع نيستم و خو نگرفته ام . براي آنكه هنر خود را بنمايانم طوري از جا   جود كه فقط بودن و زيستنجود كه فقط بودن و زيستنوومن به اين وضع ممن به اين وضع م          

خورشيد اقبال و موفقيت من از مشرق زمين طلوع خورشيد اقبال و موفقيت من از مشرق زمين طلوع ..بر مي خيزم كه لرزه بر همه اندامم مستولي شده باشد!)نوعي حركت انقالبي(بر مي خيزم كه لرزه بر همه اندامم مستولي شده باشد!)نوعي حركت انقالبي(

يزه اي جديد پديد آورد ، شبيه آنستكه قطره باراني بر گلبرگ گلي يزه اي جديد پديد آورد ، شبيه آنستكه قطره باراني بر گلبرگ گلي انگانگل و بي خبري را شكست و اين تحول ل و بي خبري را شكست و اين تحول نمود و شب جهنمود و شب جه

نشسته باشد و هستي و هنر خود را آشكار ساخته باشد.در انتظار آن هستم كه در مسير موفقيتي ، صبح اميد و پيروزي فرا رسد و نشسته باشد و هستي و هنر خود را آشكار ساخته باشد.در انتظار آن هستم كه در مسير موفقيتي ، صبح اميد و پيروزي فرا رسد و 

از اكناف جهان براي درك و فهم اين از اكناف جهان براي درك و فهم اين   اين افكار جامه عمل بخود بپوشد و پياده گردد ، در آن صورت خواهيد ديد كه چگونه مردماين افكار جامه عمل بخود بپوشد و پياده گردد ، در آن صورت خواهيد ديد كه چگونه مردم

  افكار همچون زرتشتيان مرا چون آتش مقدس مي دارند و آن افكار را بكار خواهند برد.افكار همچون زرتشتيان مرا چون آتش مقدس مي دارند و آن افكار را بكار خواهند برد.
 ـمه ام تاآشناستهمنشیــــن از نغــ  ـرتم  نادر نواست         [   بسکه عـــود فطــــ31
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 ده ام فلــک نادیـــ ئیــــنرسم و آ    شید نو زائیده ام       [   در جهـــان خـــــور33

 وزهست  ناآشفــــته سیمـــابم هنــاز تابـــم هنــوز            ـم [   رم ندیدم انجـــــ32

 ایم بی نصیبكوه از رنــــــگ حنـ  ــــایم  بی نصیب         [   بحر از رقـــص ضی31

 ـــــــزم از بیــن نمودلرزه از تن خی یست چشم هست و بـود          [   خوگـر من ن31

 ـالم نشستشبنم نو برگـــل عـــــــ ر رسید و شب شکست           [   بامم از خــاو32

 ای خــــــــوشا  زرتشتیــان آتشــمــــزان می كشم            [   انتظـار صبح خیـــــ31   

  
  شاعر فرداشاعر فردا                                                                                                                                                          

  سرانجام مردی مانند موسي مي آیدسرانجام مردی مانند موسي مي آید    

من چون يك دستگاه موسيقي پر از صداهاي موزون هستم. و در وجود من از افكار و انديشه هاي خوب مشحون است. از من چون يك دستگاه موسيقي پر از صداهاي موزون هستم. و در وجود من از افكار و انديشه هاي خوب مشحون است. از             

به خود راه نمي دهم. بهر حال چه مي به خود راه نمي دهم. بهر حال چه مي   اينكه كسي با انگشتان خود تارهاي مرا به ارتعاش در آورد و از افكارم بهره جويد ترسياينكه كسي با انگشتان خود تارهاي مرا به ارتعاش در آورد و از افكارم بهره جويد ترسي

توان گفت كه من شاعري هستم كه افكار بلند و طبع لطيفي دارم كه شايد مردم فردا و نسل هاي آينده آن را درك نمايند.در اين توان گفت كه من شاعري هستم كه افكار بلند و طبع لطيفي دارم كه شايد مردم فردا و نسل هاي آينده آن را درك نمايند.در اين 

ي آن را ي آن را جامعه و مردمي كه در اين عصر زندگي مي كنند در صدد درك اين نكات دقيق اسرار گونه نيستند و تمايلي براي بكارگيرجامعه و مردمي كه در اين عصر زندگي مي كنند در صدد درك اين نكات دقيق اسرار گونه نيستند و تمايلي براي بكارگير

از خود بروز نمي دهند و من از افكار دقيق و انديشه هاي مبتكرانه خود يوسف زيبايي ساخته ام كه اين اجتماع طالب و خريدار آن از خود بروز نمي دهند و من از افكار دقيق و انديشه هاي مبتكرانه خود يوسف زيبايي ساخته ام كه اين اجتماع طالب و خريدار آن 

نيست.از اين ياران كه از قديم با هم آشنا بوديم بارها اين طرح بلند را مطرح ساختم متأسفانه نه درك مي كنند و نه استقبال مي نيست.از اين ياران كه از قديم با هم آشنا بوديم بارها اين طرح بلند را مطرح ساختم متأسفانه نه درك مي كنند و نه استقبال مي 

ا از آنان نااميدم. ولي طور)كوه( وجود من از وجود مردي در غليان و شور و هيجان است ، مردي كه سرانجام مي آيد و ا از آنان نااميدم. ولي طور)كوه( وجود من از وجود مردي در غليان و شور و هيجان است ، مردي كه سرانجام مي آيد و نمايند و لذنمايند و لذ

  همچون موسي تحول و دگرگوني ايجاد مي كند. همچون موسي تحول و دگرگوني ايجاد مي كند. 
  شاعر متعهد بعد ازمرگ خود غوغایي به راه مي اندازدشاعر متعهد بعد ازمرگ خود غوغایي به راه مي اندازد

ك است كه مي توان گفت يك قطره ي شبنمي است كه ك است كه مي توان گفت يك قطره ي شبنمي است كه جوهره درياي وجود و همت مردانه ي اين دوستان به قدري اندجوهره درياي وجود و همت مردانه ي اين دوستان به قدري اند          

هيچگونه خروش و انقالبي در آن نيست . ولي بر عكس در درون كالبد كوچك من كه به اندازه ي شبنمي است دريايي از جوش هيچگونه خروش و انقالبي در آن نيست . ولي بر عكس در درون كالبد كوچك من كه به اندازه ي شبنمي است دريايي از جوش 

  و خروش و پيام هاي گوناگون است. نغمه و سازي كه از وجودم به گوش ميرسد از جهان ديگري است ولي اين صداي بيدارو خروش و پيام هاي گوناگون است. نغمه و سازي كه از وجودم به گوش ميرسد از جهان ديگري است ولي اين صداي بيدار

كننده و جلودار به پيروان و كارواني غير از اين مردمي كه اكنون ديده مي شوند نياز دارد. اي بسا شاعر متعهدي كه مردم زمانه كننده و جلودار به پيروان و كارواني غير از اين مردمي كه اكنون ديده مي شوند نياز دارد. اي بسا شاعر متعهدي كه مردم زمانه 

مي شتابد مردم به اهميت پيام بلند او پي مي برند و مشتاقانه به مي شتابد مردم به اهميت پيام بلند او پي مي برند و مشتاقانه به مي ميرد و بسوي جهان باقي مي ميرد و بسوي جهان باقي   افكارش را درك نمي كنند و چونافكارش را درك نمي كنند و چون

ند چون با مردن خود، انديشه هايي از خود باقي مي گذارد كه باعث بيداري ما مي شود.آن شاعر كه ند چون با مردن خود، انديشه هايي از خود باقي مي گذارد كه باعث بيداري ما مي شود.آن شاعر كه طرف آن انديشه ها مي روطرف آن انديشه ها مي رو

داراي رسالت مردمي است وقتي جان نازنين و عزيز خود را از اين جهان فاني و بي بقا همچون لباسي از تن بيرون مي آورد و به داراي رسالت مردمي است وقتي جان نازنين و عزيز خود را از اين جهان فاني و بي بقا همچون لباسي از تن بيرون مي آورد و به 

ست داشتني سر بر مي آورند.كاروان مردمي كه تشنه و نيازمند اين ست داشتني سر بر مي آورند.كاروان مردمي كه تشنه و نيازمند اين جهان باقي عزيمت مي كند بر سر قبر او گل هاي زيبا و دوجهان باقي عزيمت مي كند بر سر قبر او گل هاي زيبا و دو

افكار بودند از اين صحرا گذشتند ولي گام هاي آنان همچون گام هاي شتران ماده بدون سر و صدا و خالي از هر گونه غوغا و افكار بودند از اين صحرا گذشتند ولي گام هاي آنان همچون گام هاي شتران ماده بدون سر و صدا و خالي از هر گونه غوغا و 

  !!!!شلوغي بودشلوغي بود
 ـــــــر فرداستممن  نـوای شاعـــــ [  نغمه ام از  زخمه بی پرواستـــــــم              38

 یوسف من بهــــــر این بازار نیست  [  عصـــــر من داننده ی اسرار نیست              37

 طـــــور من سوزد كه می آیدكلیم [  نا امیداستم  ز یاران قــــــــــــدیم              33

 طــــوفان به دوش شبنم من مثل یم [  قُلزم یاران چو شبنم بی خـــــروش              21

 این  جرس را كـاروان دیگر  است [ نغمه ی من ازجهــــــان  دیگر است              23
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 چشم خود بر بست وچشم ما گشاد [ ای بسا شاعركه بعـــــد از مرگ زاد              22

 میدچون گل از خاک مزار خود  د [  رخت ناز از  نیستی بیرون كشیــــد              21

 مثل ناقه كم غوغـــــــــــا گذشت [  كاروانها گرچه زین صحرا گذشت              21

 

  محرم راز حياتمحرم راز حيات                                                                                                                                                                              

  در انتقال افكارم بدنبال یک زندگي شایسته ای هستمدر انتقال افكارم بدنبال یک زندگي شایسته ای هستم    

زي نگويم و شعري نسرايم چون من يك عاشق واقعي هستم . و اين فرياد زدن ناشي از ايماني است زي نگويم و شعري نسرايم چون من يك عاشق واقعي هستم . و اين فرياد زدن ناشي از ايماني است من نمي توانم كه چيمن نمي توانم كه چي              

كه از درون من مي جوشد و انگار زمان بر انگيختن انسان پس از مرگ  فرا رسيده  و او را بر پا داشته اند.حرف و صداي من كه از درون من مي جوشد و انگار زمان بر انگيختن انسان پس از مرگ  فرا رسيده  و او را بر پا داشته اند.حرف و صداي من 

نگاه بود و نبود خود نيستم بلكه به اين افكار و انتقال آن به نگاه بود و نبود خود نيستم بلكه به اين افكار و انتقال آن به بيش از آن چيزي است كه در ظاهر ديده مي شود و لذا هيچگاه در بيش از آن چيزي است كه در ظاهر ديده مي شود و لذا هيچگاه در 

ديگران براي يك زندگي بهتر تالش مي كنم و اگر روزي عود جان من شكست باكي از آن نيست.آن دسته از انسان ها و افكار ديگران براي يك زندگي بهتر تالش مي كنم و اگر روزي عود جان من شكست باكي از آن نيست.آن دسته از انسان ها و افكار 

از تالطم و آشوب اين انديشه ها از تالطم و آشوب اين انديشه ها   ضعيفي كه مانند قطره اي بيش نيستند اگر از اين سيل انديشه بيگانه باشند چه بهتر! و اگر درياضعيفي كه مانند قطره اي بيش نيستند اگر از اين سيل انديشه بيگانه باشند چه بهتر! و اگر دريا

به ديوانگي و بي نظمي دچار شود شايسته است !)اين افكار من مي تواند هر چيزي را تحت تأثير قرار دهد( اين درياي پرتالطم به ديوانگي و بي نظمي دچار شود شايسته است !)اين افكار من مي تواند هر چيزي را تحت تأثير قرار دهد( اين درياي پرتالطم 

افكار من كه مانند درياي عُمان بزرگ و وسيع است در جامعه ي كوچكي كه از مردان و زنان آگاه ومطلع خالي است و مانند افكار من كه مانند درياي عُمان بزرگ و وسيع است در جامعه ي كوچكي كه از مردان و زنان آگاه ومطلع خالي است و مانند 

ويي مي ماند نمي گنجد . ولي من براي رساندن پيام و افكار خود نياز به درياهايي دارم كه جذر و مد آن عظيم و دائمي باشد. ويي مي ماند نمي گنجد . ولي من براي رساندن پيام و افكار خود نياز به درياهايي دارم كه جذر و مد آن عظيم و دائمي باشد. جج

اگر گلي نشكفته و عوامل و زمينه هاي رشد و نمو در آن نباشد چون به باغ و گلشن تبديل نشود مستعد آن نيست كه از ابرهاي اگر گلي نشكفته و عوامل و زمينه هاي رشد و نمو در آن نباشد چون به باغ و گلشن تبديل نشود مستعد آن نيست كه از ابرهاي 

  شود.شود.  بهاري افكار و اشعار من سيراببهاري افكار و اشعار من سيراب
  اگر در جستجوی راز زندگي هستيد به سراغ من آئيداگر در جستجوی راز زندگي هستيد به سراغ من آئيد  

پرتو هاي روشن و زيادي كه هر كدام راهي است تا سعادت، در وجود من ذخيره شده است و اين افكار درخشان كه پرتو هاي روشن و زيادي كه هر كدام راهي است تا سعادت، در وجود من ذخيره شده است و اين افكار درخشان كه           

د.اگر تو  به د.اگر تو  به رهنمودهاي بزرگي در آن ها مطرح است در همه جوامع بشري جوالنگاهي دارد و مي تواند طرفداراني را جذب نمايرهنمودهاي بزرگي در آن ها مطرح است در همه جوامع بشري جوالنگاهي دارد و مي تواند طرفداراني را جذب نماي

صحرا و دشت هستي و مستعد و آماده اي ، با درياي علم و آگاهي من پنجه در آويز و به فراخور حال خود جرعه اي بر گير و صحرا و دشت هستي و مستعد و آماده اي ، با درياي علم و آگاهي من پنجه در آويز و به فراخور حال خود جرعه اي بر گير و 

چنانچه مانند كوه سينا زمينه ي پذيرش در تو است از برق افكار من بهره برداري كن.چشمه ي جوشان حيات واقعي و ابدي را چنانچه مانند كوه سينا زمينه ي پذيرش در تو است از برق افكار من بهره برداري كن.چشمه ي جوشان حيات واقعي و ابدي را 

و باطن زندگي آشنا نموده اند. هر ذره و عنصري و باطن زندگي آشنا نموده اند. هر ذره و عنصري ائس دنيا داده اند و مرا به اسرار ائس دنيا داده اند و مرا به اسرار زادي مرا از پيچ و خم دسزادي مرا از پيچ و خم دسبه من نوشانده و حكم آبه من نوشانده و حكم آ

و خود به پديده اي چون كرم شب تاب و خود به پديده اي چون كرم شب تاب     چون به سوز و دردناكي نواها و سخنان من پي برد از تأثيرات آن به رشد و پرواز رسيدچون به سوز و دردناكي نواها و سخنان من پي برد از تأثيرات آن به رشد و پرواز رسيد

ر اين عصر و زمان كسي نيست كه به آن رازها و راه حل هاي عملي ر اين عصر و زمان كسي نيست كه به آن رازها و راه حل هاي عملي ددشد.شد.  كه در دل شب اطراف خود را روشن مي سازد تبديلكه در دل شب اطراف خود را روشن مي سازد تبديل

كه رسيده ام پي برده باشد و كسي نتوانسته است به آن معاني و مفاهيم كه من بدان دسترسي يافته ام و در قالب زيباي شعر و كه رسيده ام پي برده باشد و كسي نتوانسته است به آن معاني و مفاهيم كه من بدان دسترسي يافته ام و در قالب زيباي شعر و 

تي به اين سخنان من به تي به اين سخنان من به ه و سالم هسه و سالم هسدروني يك زندگي پاكيزدروني يك زندگي پاكيز  شاعري بيان مي كنم حقايق را بيان دارد. اگر به دنبال رازهايشاعري بيان مي كنم حقايق را بيان دارد. اگر به دنبال رازهاي

دقت گوش بده و نيز اگر خواهان تسلط بر دنيا و زمين و آسمان هستي باز هم اين سخنان به كارت مي آيند.كسي كه پير دقت گوش بده و نيز اگر خواهان تسلط بر دنيا و زمين و آسمان هستي باز هم اين سخنان به كارت مي آيند.كسي كه پير 

خردمندي روزگار ماست اين سخنان اسرار آميز را كه بي نظير است به من گفت. ولي اين سخنان پر از رمز و راز را نمي توان از خردمندي روزگار ماست اين سخنان اسرار آميز را كه بي نظير است به من گفت. ولي اين سخنان پر از رمز و راز را نمي توان از 

  ستان و همنشينان پنهان نمود!ستان و همنشينان پنهان نمود!دودو
 شور محشرازپیش خیــزان من است   ـان من است          ــــــ[  عاشقم، فریاد  ایم22

 من نترسم از شکست عــود خویش    دازه ی تاراست بیش         ـنه ام ز اـ[  نغمــ21

 بهـــوانه وب او دیــــــــزم از آشقُل           ـانه به   ن بیگـــــــــ[  قطره ازسیالب م28

 ــوفان منـی طـــــــد پـبحرها  بای   ــان من           به جـو عمـــ[  در نمی گنجد 27
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 ــار  من نشدور ابر نهــــــــــدر خ دگی گلشن نشد              [  غنچه كز  بالیــــــ23

 والن من استـب جباكوه و صحـرا است            [  برق ها خوابیده در جـــان من11

 ــاستیبرق من درگیراگرسینـــــــ    ــراستی          رم ار صحــن  با بحـ[  پنجه ك13

 ـاتم كرده اندرم راز حیـــــــــمحـ         براتم  كرده اند       وان[  چشمه ی حیــــ12

 ابنده گشتـک تپر گشـود و كرمـ    ه گشت          ـوز نوایم زند[  ذره ازســـــــ11

 ـــرمن دُرِمعنی نسفتهمچو فکــــ    كه من گفتم نگفت           [  هیچکس رازی11

 هم زمین هم آسمـــــان خواهی بیا      اودان خواهی بیا         [  سر ّعیش جـــــــــ12

 فتاز ندیمان راز ها نتـــــــــوان نه             [  پیر گردون  با من این اسرار گــفت11

 

 

  شعله ای از آب زمزمشعله ای از آب زمزم                                                                                                                                                                      

  شراب معرفت ودانایي ترا تا ثریا باال مي بردشراب معرفت ودانایي ترا تا ثریا باال مي برد

ت ت كالكالدل ما مشدل ما مشوجود من شراب معرفتي بريز تا از ذهن ووجود من شراب معرفتي بريز تا از ذهن و  اي ساقي ! همتي از خود نشان بده و از جاي خود بلند شو و در جاماي ساقي ! همتي از خود نشان بده و از جاي خود بلند شو و در جام          

كينه ها و حقارت ها در نظرات ما كينه ها و حقارت ها در نظرات ما سائل مهم واصيل بشري بپردازيم وسائل مهم واصيل بشري بپردازيم وآنگاه بهتر بتوانيم به مآنگاه بهتر بتوانيم به مروزگار و درد زمانه پاك گردد وروزگار و درد زمانه پاك گردد و

آميخته نگردد. جرعه ي آبي به من بده كه از سرچشمه ي زمزم باشد ، همان آب طيبه و آب حيات واقعي و ابدي. پس اگر موفق آميخته نگردد. جرعه ي آبي به من بده كه از سرچشمه ي زمزم باشد ، همان آب طيبه و آب حيات واقعي و ابدي. پس اگر موفق 

  شيدشيدك اگر گدا هم باشم به مرحله اي از بزرگي معنوي مي رسم كه پرستار و خدمتگزار ما جمك اگر گدا هم باشم به مرحله اي از بزرگي معنوي مي رسم كه پرستار و خدمتگزار ما جمبه نوشيدن چنين آبي شوم بي شبه نوشيدن چنين آبي شوم بي ش

اين شراب آگاهي و دانايي ، انديشه ي اين شراب آگاهي و دانايي ، انديشه ي   ..جهان نماي جم  را در اختيار داشتجهان نماي جم  را در اختيار داشتخواهد بود ، پادشاهي از سلسله ي پيشدادي كه جام خواهد بود ، پادشاهي از سلسله ي پيشدادي كه جام 

ن و نگاه عميق او را بيدارتر مي نمايد.به هر موجود كوچك ن و نگاه عميق او را بيدارتر مي نمايد.به هر موجود كوچك آدمي را كه محور همه چيز اوست هوشيارتر مي كند و ديده ي تيز بيآدمي را كه محور همه چيز اوست هوشيارتر مي كند و ديده ي تيز بي

و ضعيفي مانند پر كاهي به كوه بزرگي و باعظمت مي رساند. و روباه ترسو را به شير ژيان و پر قدرتي تبديل نموده و انسان را و ضعيفي مانند پر كاهي به كوه بزرگي و باعظمت مي رساند. و روباه ترسو را به شير ژيان و پر قدرتي تبديل نموده و انسان را 

 مي برد و قطره ي ناچيز را  مي برد و قطره ي ناچيز را توانايي معنوي و روحاني مي بخشد.خاك را به اوج تعالي و تا آن سوي ستاره ي ثريا)پروين( باالتوانايي معنوي و روحاني مي بخشد.خاك را به اوج تعالي و تا آن سوي ستاره ي ثريا)پروين( باال

تأثير اين شراب دانايي به حدي است كه خاموشي و سكوت را كه حركتي آرام و ماليم است تأثير اين شراب دانايي به حدي است كه خاموشي و سكوت را كه حركتي آرام و ماليم است ..وسعت پهناوري  دريا عنايت مي كندوسعت پهناوري  دريا عنايت مي كند

  ار كه محشر قيامت برپا شده است .و در باره ي عظمت آن همينقدر بسار كه محشر قيامت برپا شده است .و در باره ي عظمت آن همينقدر بسبه شورشي بزرگ و غوغايي عظيم تغيير مي دهد ، انگبه شورشي بزرگ و غوغايي عظيم تغيير مي دهد ، انگ

بان آسمان معنويت به پاي كبكان زميني و مردمان دنيايي آغشته مي شود و به آنان كرامت و عزت مي بخشد.ا ي بان آسمان معنويت به پاي كبكان زميني و مردمان دنيايي آغشته مي شود و به آنان كرامت و عزت مي بخشد.ا ي كه خون عقاكه خون عقا

  نور چشم ما!نور چشم ما!
  اشک های شبانه بي تأثير نيست!!اشک های شبانه بي تأثير نيست!!  

ر ر اي ساقي مهربان! با همتي ديگر در جام وجود ما شرابي خالص و بي غش بريز كه تأثير عميقي بر ما بگذارد و در شب افكااي ساقي مهربان! با همتي ديگر در جام وجود ما شرابي خالص و بي غش بريز كه تأثير عميقي بر ما بگذارد و در شب افكا            

نيم از تأثير نيم از تأثير .نا از اين بيداري و روشنايي بتوا.نا از اين بيداري و روشنايي بتواما مهتاب روشنايي و هدايت قرار ده تا از نور آن انديشه ي ما روشن و بيدار گرددما مهتاب روشنايي و هدايت قرار ده تا از نور آن انديشه ي ما روشن و بيدار گردد

معنوي آن شراب آگاهي مردمي را كه از جور زمان و ستم نابكاران آواره و بي خانمان شده اند در منزلي)كشوري( جاي دهيم و به معنوي آن شراب آگاهي مردمي را كه از جور زمان و ستم نابكاران آواره و بي خانمان شده اند در منزلي)كشوري( جاي دهيم و به 

حالت جستجو گري نا آرام و عاشقانه ي بيشتري بدهيم.از اين جستجوي جديد و تالش نو ، سرخ رو و حالت جستجو گري نا آرام و عاشقانه ي بيشتري بدهيم.از اين جستجوي جديد و تالش نو ، سرخ رو و   اين چشم و دل خود يكاين چشم و دل خود يك

عاشق تر مي شوم و براي رسيدن به آرزوها و اهداف نوين ، معروف و مشهور مي گردم.وسيله ي بينايي و مردمك چشم كساني عاشق تر مي شوم و براي رسيدن به آرزوها و اهداف نوين ، معروف و مشهور مي گردم.وسيله ي بينايي و مردمك چشم كساني 

يز مانند صدايي شوم كه در عالم پخش شده و پس از مدتي يز مانند صدايي شوم كه در عالم پخش شده و پس از مدتي شوم كه اهل ذوق و عالقه به دگرگوني در احواالت اين مردمند و نشوم كه اهل ذوق و عالقه به دگرگوني در احواالت اين مردمند و ن

گم مي شود.از تأثير ارزشي و معيارهاي درست اين سخنان است كه آثار شگرفي در ذهن و قلب مردم ما مي گزارد بطوريكه اين گم مي شود.از تأثير ارزشي و معيارهاي درست اين سخنان است كه آثار شگرفي در ذهن و قلب مردم ما مي گزارد بطوريكه اين 
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م بيهوده نبوده است م بيهوده نبوده است ريختيريختيبر رخساره بر رخساره خود خود دردهايي كه تحمل كرديم و اشك هايي كه به مرور زمان در دل شب در راز و نياز ها دردهايي كه تحمل كرديم و اشك هايي كه به مرور زمان در دل شب در راز و نياز ها 

  بلكه بايد آن را حفظ و نگهداري نمود .) چون آن رنج ها ما را به اين ارزش ها و تأثيرات رساند.(بلكه بايد آن را حفظ و نگهداري نمود .) چون آن رنج ها ما را به اين ارزش ها و تأثيرات رساند.(
 ـاوش ایام كن  و از دل كــــــــمحــ  ی در جــــام  كن         [  ساقیا  بر خیز و م18

 رش جم استدا باشد پرستاـگرگـ   ه اصلش زمزم است        [  شعله ی آبی ك17

 ــدار را  بیدار ترده ی بیــــــــــدی     ر تر       ـد اندیشه را هشیا[  می كنـــــــــ13

 ـــــد روباه راران دهـــــــقوت  شی     ــاه  را        اعتباركوه بخشد كـــــــــــ  [11

 ای دریا می دهدـــــقطره را پهنـــ     ریا می دهد        ـــــ[  خاک را  اوج  ثــــ13

 ک  از خون  بازاحمر كندپای كبــ   ورش محشر كنـــــــد          [  خامُشی را  ش12

 ــتاب ریزبر شب اندیشه ام مهــــــ ـــــم شراب ناب ریز            [  خیز و در جامـ11

 م  نظاره راـــــــزل كشم آواره   را             ذوق بیتابی دهـــــ[  تا سوی منــــــــ11

 ـــومو شـــــــــرو شناس آرزوی ن  ـو شــــــــوم          جوی ن[  گرمرو  از جست12

 دا درگوش عالم گم شومچون ص   ل ذوق را  مردم شوم           ـم اهـــــــ[  چش11

 ـمـاال كنـآب چشم خویش در كـــ  سخـــــــــن باال كنم          مت  جنس ـ[  قی18

 
  فيض پير روميفيض پير رومي                                                                                                                                                                                                

  جرقه ای از آتش عشق مولوی بر گرفتمجرقه ای از آتش عشق مولوی بر گرفتم

ي هاي او به اسراري ي هاي او به اسراري دوباره به سراغ مثنوي معنوي و سخنان جالل الدين محمد مولوي مي رويم و از فيض و بركت  راهنمايدوباره به سراغ مثنوي معنوي و سخنان جالل الدين محمد مولوي مي رويم و از فيض و بركت  راهنماي          

دفتر هاي مثنوي پر از اسرار علومي است كه مورد نياز همگان است.چون جان مولوي از شعله هاي آتش دفتر هاي مثنوي پر از اسرار علومي است كه مورد نياز همگان است.چون جان مولوي از شعله هاي آتش   رسيم . ازآنجائيكهرسيم . ازآنجائيكه  ميمي

ند ند يك شعاع روشنايي كه در يك لحظه مانيك شعاع روشنايي كه در يك لحظه مان  ين لحاظ مي خواهم كه به اندازهين لحاظ مي خواهم كه به اندازهبهمبهمي فراواني اندوخته است.ي فراواني اندوخته است.  عشق به حق سرمايهعشق به حق سرمايه

ي از آن سرمايه ها بر گيرم.آن حالت خاص دروني كه در نوع خود يك انقالب و ي از آن سرمايه ها بر گيرم.آن حالت خاص دروني كه در نوع خود يك انقالب و گردد بهره اگردد بهره ا  يك جرقه تند وسريع پديدار مييك جرقه تند وسريع پديدار مي

تحول شگرفي بود مانند شمعي كه در حال سوختن باشد همت و اراده ي مرا به حركت در آورد و باعث شد تا در اين زمينه سازي تحول شگرفي بود مانند شمعي كه در حال سوختن باشد همت و اراده ي مرا به حركت در آورد و باعث شد تا در اين زمينه سازي 

اده اي كه اينبار از جنس مركب سياه)باده ي اده اي كه اينبار از جنس مركب سياه)باده ي دروني و آن بروز همت بيروني ، وجودم ماالمال از باده ي معرفت و تحرك گردد ، بدروني و آن بروز همت بيروني ، وجودم ماالمال از باده ي معرفت و تحرك گردد ، ب

شبخون( بود يعني از وجودم بود ولي به رنگ سياه. و اينگونه بود كه اسرار دروني بر قلم بيروني كه در دستان من بود به شكل شبخون( بود يعني از وجودم بود ولي به رنگ سياه. و اينگونه بود كه اسرار دروني بر قلم بيروني كه در دستان من بود به شكل 

  نوشتن روي كاغذ خود را نشان داد.نوشتن روي كاغذ خود را نشان داد.
  مثنوی استمثنوی است  تحوالت دروني من از شراب معرفتتحوالت دروني من از شراب معرفت

ر عرفان و داناي عصر خود بود خاك وجود مرا كه ناچيز بود دگرگون نمود و به رشد و كمال ر عرفان و داناي عصر خود بود خاك وجود مرا كه ناچيز بود دگرگون نمود و به رشد و كمال جالل الدين مولوي كه پيجالل الدين مولوي كه پي            

آري! آن ذره ي ناچيز كه آري! آن ذره ي ناچيز كه ..خودي است(خودي است(فلسفه فلسفه رسانيد و از غبار انديشه اي كه داشتم ساختمان بلندي را طراحي نمود.)منظور همان رسانيد و از غبار انديشه اي كه داشتم ساختمان بلندي را طراحي نمود.)منظور همان 

نمي يافت از تأثير كالم مثنوي آن پير دانا ، تا نمي يافت از تأثير كالم مثنوي آن پير دانا ، تا   ر و همنظرير و همنظريو همكاو همكا  در بيابان هاي تنهايي و بي كسي كه يار و مددكاري نداشتدر بيابان هاي تنهايي و بي كسي كه يار و مددكاري نداشت

آفتاب آگاهي و معنويت باال رفت و شناخت جالبي از حقايق براي بازگو كردن پيدا نمود.افكار و انديشه هاي من مانند موجي است آفتاب آگاهي و معنويت باال رفت و شناخت جالبي از حقايق براي بازگو كردن پيدا نمود.افكار و انديشه هاي من مانند موجي است 

ير پذيري آن موج كوچك، به ير پذيري آن موج كوچك، به كه در درياي وسيع انديشه هاي تابناك مولوي ساكن شده است تا از رهگذر اين همنشيني و تأثكه در درياي وسيع انديشه هاي تابناك مولوي ساكن شده است تا از رهگذر اين همنشيني و تأث

يابيم و در نظام يك طرح جديد و بلندي برسيم.همه ي اين شور و شوق ها و تحوالت دروني يابيم و در نظام يك طرح جديد و بلندي برسيم.همه ي اين شور و شوق ها و تحوالت دروني   مرواريد زيبا و درخشاني دسترسيمرواريد زيبا و درخشاني دسترسي

كه مي بينيد از شراب معرفتي است كه از مثنوي او نوشيده ام و اين زندگاني عاشقانه را از نفس هاي گرم آن مرد بزرگ كسب كه مي بينيد از شراب معرفتي است كه از مثنوي او نوشيده ام و اين زندگاني عاشقانه را از نفس هاي گرم آن مرد بزرگ كسب 

  نموده ام.نموده ام.
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 ـــومر سر بسته ی اسرارعلـــــــدفت   ــــض پیر روم          ـ[  باز بر خوانم ز فیــــ17

 ـروغ یک نفس مثل شرارمن فــــــ     ـله ها سرمایه دار        [  جان او از شعـــــــ13

 ت بر پیمانه امباده ی شبخون ریخـ   ت بر پروانه ام          ـ[  شمع سوزان تاخـــــ21

 از غبارم جلــــــــــوه ها تعمیركرد    اک را اكسیركرد         ـپیر رومی خـــــــ  [23

 ـاب آرد بدستاع آفتــــــــــتا شعــت بست             ــخــــــ[  ذره خاک بیابان ر22

 كنم ــــــلتا دُرِ  تابنده ای حاصــــزل كنم             نــــــــ[  موجم و در بحر او م21

 ــانی از نفـس هایش كنمدگــــــزن نم           ـایش كصهبــــ [  من كه مستی ها ز21

 
  سِرّ اعجاز خودیسِرّ اعجاز خودی                                                                                                                                                                                            

  در عالم خواب دانای روم مرا به تحول در درون دعوت کرددر عالم خواب دانای روم مرا به تحول در درون دعوت کرد

خود فرو رفته بودم. و به آه و ناله و گله و شكايت مي پرداختم و در عين خاموشي و سكوت ، خود فرو رفته بودم. و به آه و ناله و گله و شكايت مي پرداختم و در عين خاموشي و سكوت ، بي كه به تنهايي دربي كه به تنهايي دردر يك شدر يك ش            

خدا را با دل و جان مي خواندم ناگهان در كانون آن سكوت و تنهايي ، غوغايي بر پا خاست.موضوع شكايت و شكوه مشكالت و خدا را با دل و جان مي خواندم ناگهان در كانون آن سكوت و تنهايي ، غوغايي بر پا خاست.موضوع شكايت و شكوه مشكالت و 

خدايا چرا از هر گونه انديشه ي ابتكاري و طرح جديدي براي خالصي از اين خدايا چرا از هر گونه انديشه ي ابتكاري و طرح جديدي براي خالصي از اين مسائل غم انگيز و اسف بار روزگار ما بود كه : مسائل غم انگيز و اسف بار روزگار ما بود كه : 

مشكالت در دست نيست و به ذهن و عقل ما خطور نمي كند؟! و اين ناله ها ادامه داشت ........به اين مطلب مهم مدتي نگاه مشكالت در دست نيست و به ذهن و عقل ما خطور نمي كند؟! و اين ناله ها ادامه داشت ........به اين مطلب مهم مدتي نگاه 

تر بال و پر شكسته شدم و در نهايت به تر بال و پر شكسته شدم و در نهايت به عميقي انداختم و به فكر فرو رفتم. و اين بي تابي به حدي ادامه داشت كه مانند كبوعميقي انداختم و به فكر فرو رفتم. و اين بي تابي به حدي ادامه داشت كه مانند كبو

خوابي كه عارضم شد ، ديدم ........كه مالي رومي )مولوي( كه به حق پير دانايي است و وجودش از اسرار حق آميخته است همان خوابي كه عارضم شد ، ديدم ........كه مالي رومي )مولوي( كه به حق پير دانايي است و وجودش از اسرار حق آميخته است همان 

كسي كه مثنوي او تفسير قرآن است، تفسيري كه به زبان فارسي)حرف پهلوي( نوشته شده است.روي به من كرد و گفت : اي كسي كه مثنوي او تفسير قرآن است، تفسيري كه به زبان فارسي)حرف پهلوي( نوشته شده است.روي به من كرد و گفت : اي 

كسي كه ديوانه و شيفته ي بزرگان عشق و عرفان شده اي! بر خيز و جرعه اي از اين شراب خالص كه سراسر آگاهي و دانايي كسي كه ديوانه و شيفته ي بزرگان عشق و عرفان شده اي! بر خيز و جرعه اي از اين شراب خالص كه سراسر آگاهي و دانايي 

است برگير و سر بكش.بر اثر اين شراب ابتكار و آگاهي مي تواني يك قيامت و انقالبي در درون خود ايجاد كني و اين عوامل است برگير و سر بكش.بر اثر اين شراب ابتكار و آگاهي مي تواني يك قيامت و انقالبي در درون خود ايجاد كني و اين عوامل 

گاري هستند بر هم بزني مثل اينكه شيشه ها را بر سر بشكني و يا با سوزني اين چشم گاري هستند بر هم بزني مثل اينكه شيشه ها را بر سر بشكني و يا با سوزني اين چشم ظاهري كه بزرگ ترين موانع نجات و رستظاهري كه بزرگ ترين موانع نجات و رست

ظاهر بين را كور سازي! در ظاهر سرمايه اي از خنده و خوشحالي به همراه داشته باش . ولي اشكي كه مانند خون و ناراحتي از ظاهر بين را كور سازي! در ظاهر سرمايه اي از خنده و خوشحالي به همراه داشته باش . ولي اشكي كه مانند خون و ناراحتي از 

  ن ولي در ظاهر خندان و شادمان باش.ن ولي در ظاهر خندان و شادمان باش.رخسار تو پائين مي آيد به درون خود متصل گردان.بطوريكه در داخل غمگيرخسار تو پائين مي آيد به درون خود متصل گردان.بطوريكه در داخل غمگي
  !!!!مانند جرس فریاد بر آور و پيام بيدار باش را به مردم برسانمانند جرس فریاد بر آور و پيام بيدار باش را به مردم برسان

تو تا كي مي خواهي مانند يك غنچه بسته باشي و سخني نگويي و خاموش و بي تحرك باشي و آثار وجودي و هنرهاي تو تا كي مي خواهي مانند يك غنچه بسته باشي و سخني نگويي و خاموش و بي تحرك باشي و آثار وجودي و هنرهاي           

است به بهاء نازلي بهدر دهي!در گره ها و شيارهاي پيشاني ، است به بهاء نازلي بهدر دهي!در گره ها و شيارهاي پيشاني ، ده ده ششبه اطراف پراكنده به اطراف پراكنده كه كه دروني و انساني خود را مانند بوي خوشي دروني و انساني خود را مانند بوي خوشي 

نشانه ها و آثار همت بلند و شخصيت واال داري و چون سپند در جوش و خروشي. پس كاروان زندگي و تفكرات خود را از ميان نشانه ها و آثار همت بلند و شخصيت واال داري و چون سپند در جوش و خروشي. پس كاروان زندگي و تفكرات خود را از ميان 

هاي ناشي از ناتواني و ضعف و هاي ناشي از ناتواني و ضعف و آتش و در گيري عبور ده.مانند زنگ بيدار باش جَرَس از همه ي اعضاي بدن فرياد بر آور و ناله آتش و در گيري عبور ده.مانند زنگ بيدار باش جَرَس از همه ي اعضاي بدن فرياد بر آور و ناله 

خاموشي را از خود دور گردان. اگر مانند آتش هستي وجود خود عالم را روشن كن و از اين عشق دروني و سوز عميق عالقمندي خاموشي را از خود دور گردان. اگر مانند آتش هستي وجود خود عالم را روشن كن و از اين عشق دروني و سوز عميق عالقمندي 

به سرنوشت ديگران ، آنان را به راه سعادت و كمال راهنمايي كن.بطور آشكار سخنان مهم و مطالب شگفت انگيزي را كه آن به سرنوشت ديگران ، آنان را به راه سعادت و كمال راهنمايي كن.بطور آشكار سخنان مهم و مطالب شگفت انگيزي را كه آن 

ان كن، امواج عشق و شور و هيجان دروني را آغاز نما و لباس آبي رنگ به تن كن و ان كن، امواج عشق و شور و هيجان دروني را آغاز نما و لباس آبي رنگ به تن كن و مل در مثنوي خود آورده است بيمل در مثنوي خود آورده است بيان كاان كاانسانس

خود را به رنگ آسماني و معنوي در آور.آن صفحات و اليه هاي آينه انديشه و تفكر خود را با سنگ در هم شكن و آن را خود را به رنگ آسماني و معنوي در آور.آن صفحات و اليه هاي آينه انديشه و تفكر خود را با سنگ در هم شكن و آن را 

شه خام چون شيشه را با نوآوري و اعتراض خود بشكن.مانند يكي از ني شه خام چون شيشه را با نوآوري و اعتراض خود بشكن.مانند يكي از ني دگرگون ساز و در جلوي چشمان همه ي مردم اين انديدگرگون ساز و در جلوي چشمان همه ي مردم اين اندي

)مجنون( را به قبيله ي حيّ )قوم ليلي( برسان. ناله ها )مجنون( را به قبيله ي حيّ )قوم ليلي( برسان. ناله ها ملوحملوحهاي مزرعه ي نيستان پيغام رهايي به مردم بده. و پيام قيس بن عامر هاي مزرعه ي نيستان پيغام رهايي به مردم بده. و پيام قيس بن عامر 
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اع مردم را با سخنان و ادعاهاي منطقي و اع مردم را با سخنان و ادعاهاي منطقي و و فريادهاي قبلي خود را به شكل نويني كه مؤثر و كار آمد باشد تبديل كن و اجتمو فريادهاي قبلي خود را به شكل نويني كه مؤثر و كار آمد باشد تبديل كن و اجتم

  اساسي و راه حل هاي صحيح خود در مسير درستي هدايت كن. اساسي و راه حل هاي صحيح خود در مسير درستي هدايت كن. 
  !!!!مثل زنگ کاروان به صدا در آی وکاروان انسان ها را به حرکت در آورمثل زنگ کاروان به صدا در آی وکاروان انسان ها را به حرکت در آور

مردمي كه حيات دارند مردمي كه حيات دارند اكنون با اين افكار بلند و ابتكاري خود قيام كن و اقدام شاسته اي از خود نشان بده و جان تازه اي به اكنون با اين افكار بلند و ابتكاري خود قيام كن و اقدام شاسته اي از خود نشان بده و جان تازه اي به         

از گذشته تبديل كن. قيام كن و در مسيري كه جديد است و از گذشته تبديل كن. قيام كن و در مسيري كه جديد است و انه ، خود را زنده و انقالبي تر انه ، خود را زنده و انقالبي تر ان. و از قيام جوانمردانه مردم زمان. و از قيام جوانمردانه مردم زمبرسبرس

ا سابقه ي ا سابقه ي قبالً در آن نبوده اي قدم بگذار و آن آرزوهاي دست نيافتني و خياالت خام را كنار بگذار ، كه در ذهن و زندگي مقبالً در آن نبوده اي قدم بگذار و آن آرزوهاي دست نيافتني و خياالت خام را كنار بگذار ، كه در ذهن و زندگي م

با سخنان حق، آشنايي پيدا كن. و از شنيدن آن سخنان لذت ببر. اي كسي كه مانند زنگ كاروان در با سخنان حق، آشنايي پيدا كن. و از شنيدن آن سخنان لذت ببر. اي كسي كه مانند زنگ كاروان در   ن ساله و كهن دارد!ن ساله و كهن دارد!چنديچندي

غفلت بيدار شو و به صدا در آي و ديگران را به حركت وادار ساز. من از اين غفلت بيدار شو و به صدا در آي و ديگران را به حركت وادار ساز. من از اين   مخلوقات قرار گرفته اي ! از خوابمخلوقات قرار گرفته اي ! از خواب  پيشاپيش همهپيشاپيش همه

ه آتش عشق تمام پيراهن هستي مرا فرا گرفت و بعد از آن مثل ني لبك تو خالي در ه آتش عشق تمام پيراهن هستي مرا فرا گرفت و بعد از آن مثل ني لبك تو خالي در سخن سخت تحت تأثير قرار گرفتم بطوريكسخن سخت تحت تأثير قرار گرفتم بطوريك

معرض حوادث و تحوالت فكري جديدي قرار گرفتم.اين افكار و انديشه ها ي نو مانند نواها و صداهايي بود كه از تار وجودم به معرض حوادث و تحوالت فكري جديدي قرار گرفتم.اين افكار و انديشه ها ي نو مانند نواها و صداهايي بود كه از تار وجودم به 

ي كه ي كه ييبراي گوش هابراي گوش ها  استم نغمه هاي بلبالن آناستم نغمه هاي بلبالن آنهاي بكر و دست نخورده آرهاي بكر و دست نخورده آر  اطراف منتشر شد و از گلستاني كه از اين انديشهاطراف منتشر شد و از گلستاني كه از اين انديشه

پيچ و خم آن پيچ و خم آن   ، اسرار و رموز خودي و راه هاي پر، اسرار و رموز خودي و راه هاي پرطالب حقيقت بودند دل انگيز بود. بهمين لحاظ و تحت ارشادات آن مرشد بزرگ طالب حقيقت بودند دل انگيز بود. بهمين لحاظ و تحت ارشادات آن مرشد بزرگ 

ن را ن را تي آتي آاشتم و بتدريج عظمت و نقش حيااشتم و بتدريج عظمت و نقش حيابود براي درك مردم بيان دبود براي درك مردم بيان دمسائلي كه در اين طرح عظيم خودي مسائلي كه در اين طرح عظيم خودي و و را آشكار نمودم. را آشكار نمودم. 
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  سوهان عشق و خامه ی منسوهان عشق و خامه ی من                                                                                                                                                                        

  با ناله های شبانه به حقایق زندگي پي بردمبا ناله های شبانه به حقایق زندگي پي بردم

نقش هستي من در گذشته در هاله اي از ابهام و افسانه فرو رفته بود بطوريكه آن شخصيت كاذب مورد قبول نبود و از نقش هستي من در گذشته در هاله اي از ابهام و افسانه فرو رفته بود بطوريكه آن شخصيت كاذب مورد قبول نبود و از           

تواري برخوردار نشده بود و كارآيي و فايده اي نداشت!تا اينكه اكسير عظيم عشق در كالبد بي جان من اثر گذاشت و تواري برخوردار نشده بود و كارآيي و فايده اي نداشت!تا اينكه اكسير عظيم عشق در كالبد بي جان من اثر گذاشت و اصالت و اساصالت و اس

دانا و آگاه شوم.مانند سلسله ي دانا و آگاه شوم.مانند سلسله ي ، ، آدميت و مسئوليت پذيري قدم گذاشتم و از رهگذر آن توانستم از كيف و كم عالم آدميت و مسئوليت پذيري قدم گذاشتم و از رهگذر آن توانستم از كيف و كم عالم حيطه حيطه به به 

كت اين جهان پر تحول و گردنده را حس نمودم. و حتي توانسته ام اين تحول كت اين جهان پر تحول و گردنده را حس نمودم. و حتي توانسته ام اين تحول اعصاب كه همه ي بدن آدمي را حس مي كند حراعصاب كه همه ي بدن آدمي را حس مي كند حر

را در رگ هاي هستي ماه آسمان هم ببينم كه چگونه خون زندگي و حيات به شكل زيبايي در آن جاري است!من براي سرنوشت را در رگ هاي هستي ماه آسمان هم ببينم كه چگونه خون زندگي و حيات به شكل زيبايي در آن جاري است!من براي سرنوشت 

ه ام! تا اينكه توانستم موانع اصلي را ه ام! تا اينكه توانستم موانع اصلي را شب ها با نگراني و دلتنگي گريه و اشك غم ريختشب ها با نگراني و دلتنگي گريه و اشك غم ريخت  و راهيابي او به سعادت و سالمت ،و راهيابي او به سعادت و سالمت ،  انسانانسان

حقايق حقايق   كنار بزنم و پرده اي كه بر روي مفاهيم زندگي اصيل بشري كشيده شده بود پاره نموده و به گوشه اي  پرتاب نمايم و بهكنار بزنم و پرده اي كه بر روي مفاهيم زندگي اصيل بشري كشيده شده بود پاره نموده و به گوشه اي  پرتاب نمايم و به

  زندگي واقعي پي ببرم.زندگي واقعي پي ببرم.
  از عشق لبریزنداز عشق لبریزند  آن سرزمينآن سرزمين  در ملت بيضاء که جامعه نمونه است مردمدر ملت بيضاء که جامعه نمونه است مردم

ات و مراحل حيات و زندگي حقيقي را بيرون كشيدم و دريافتم.من ات و مراحل حيات و زندگي حقيقي را بيرون كشيدم و دريافتم.من ظظفعال و پر تالش جهان خلقت تمام لحفعال و پر تالش جهان خلقت تمام لح  از البالي كارگاهاز البالي كارگاه          

خبري را مانند ماه شب چهارده روشن نمايم خود را كوچكترين و متواضع خبري را مانند ماه شب چهارده روشن نمايم خود را كوچكترين و متواضع   كه توانستم از طريق طرح خودي شب تيره جهل و بيكه توانستم از طريق طرح خودي شب تيره جهل و بي

ه آل و سعادتمند در ه آل و سعادتمند در ود شناسي بوجود  مي آيد!آن ملت بيضاء و ايدود شناسي بوجود  مي آيد!آن ملت بيضاء و ايدترين عضو آن جامعه باسعادت و متعالي مي دانم كه از طريق خترين عضو آن جامعه باسعادت و متعالي مي دانم كه از طريق خ

و شهرتش فراگرفته شده است و مشتاقان زيادي دارد ، ملتي كه عشق و محبت دروني او مسيرو پيام جديدي را به و شهرتش فراگرفته شده است و مشتاقان زيادي دارد ، ملتي كه عشق و محبت دروني او مسيرو پيام جديدي را به   همه جا آوازههمه جا آوازه

ان خود بكارد ، بي شك به ان خود بكارد ، بي شك به مي دهد.اين ملت مي تواند اين ذره خودي  را در اعماق جمي دهد.اين ملت مي تواند اين ذره خودي  را در اعماق جي انسان ها گشوده و بشارت ي انسان ها گشوده و بشارت روي همه روي همه 

ي چون جالل الدين مولوي  ي چون جالل الدين مولوي  آفتاب بزرگ معنوي خواهد رسيد ، سرمايه ي عظيمي كه خرمن آن از عشق و آموخته هاي افراد زيادآفتاب بزرگ معنوي خواهد رسيد ، سرمايه ي عظيمي كه خرمن آن از عشق و آموخته هاي افراد زياد

فريد الدين عطار نيشابوري لبريز گشته است.گرمي و حرارت عشق و عاطفه همه ي وجودم را تسخير نموده است و تمام فريد الدين عطار نيشابوري لبريز گشته است.گرمي و حرارت عشق و عاطفه همه ي وجودم را تسخير نموده است و تمام و شيخ و شيخ 

  برسانم. برسانم. و ارزش هاو ارزش هاكه خود را به آسمان معنويت كه خود را به آسمان معنويت   سعي من آن استسعي من آن است

  از تبارآتش عشق به حق هستماز تبارآتش عشق به حق هستم

و سلسله ي عاشقان به حق هستم. اين قلم كه و سلسله ي عاشقان به حق هستم. اين قلم كه يافته است ولي بهر حال از تبار يافته است ولي بهر حال از تبار   گر چه ظاهرم از عناصر مادي و دود تشكيلگر چه ظاهرم از عناصر مادي و دود تشكيل          

صوير زيبايي ارائه نموده است كه مي تواند صوير زيبايي ارائه نموده است كه مي تواند در ميان انگشتان من است از همت و تالشي كه ناشي از انديشه بلند خودي  است تدر ميان انگشتان من است از همت و تالشي كه ناشي از انديشه بلند خودي  است ت

مطالب ارزنده اي از اسرار نهفته اين جهان خلقت را آشكار سازد. مگر چه رازي و چه موضوع مهمي مطرح است؟ رازي كه ابتدا مطالب ارزنده اي از اسرار نهفته اين جهان خلقت را آشكار سازد. مگر چه رازي و چه موضوع مهمي مطرح است؟ رازي كه ابتدا 

د تا د تا قطره اي كوچك است و بايستي به دريايي تبديل شود و يا ذره اي كه از رشد و تعالي به صحراي و سيعي منتهي مي گردقطره اي كوچك است و بايستي به دريايي تبديل شود و يا ذره اي كه از رشد و تعالي به صحراي و سيعي منتهي مي گرد

  همه ي مردم از آن بهره مند شوند!همه ي مردم از آن بهره مند شوند!
 نا قبولی ، ناكسی ، ناكـــــــــاره ای   نگـــــــــــــاره ای          [  بود نقش هستیم ا81

 عالِم كیف وكــــــــــــم عالَم شدم[  عشق سوهـــــــــان زد مرا آدم شدم            88

 در رگ مه گـــــردش خون دیده ام        [  حركت اعصـــــاب گردون دیده ام     87

 تا  دریدم پرده ی اســـــــرار زیست [  بهر انسان  چشم من  شب ها گریست           83

 ــویم حیاتبر كشیدم  سرّ تقـــــــــ     [  از درون كارگاه ممکــــــــــــــنات        71

 گَــــــــــــرد پای  ملت بیضــــاستم      [  من كه این شب را چـــــومه آراستم      73

 ـش دل ها  سرود تازه اشآتــــــــــازه اش            [  ملتـــــــــــی در باغ و راغ آو72
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  4949  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ـرمن ازصد رومی وعطار كردخــــــب انبار كرد             ـــــا[  ذره كِشت  وآفتــــ71

 ه دودم از تــــبار آتشمگـــــــر چـــ             مــت بر گردون كش[  آه  گرمم رخـــ71

 را فکنداین  نُه پــــرده در صحــ  رازـــر بلند             ــــــ[  خامه ام از همت فکـــــ72

 ــرا شودهمپایه ی دریا شود             ذره از بالنــــدگی صحــــــ ــره تا[  قطــــــــــ71

  
  طرز گفتار دریطرز گفتار دری                                                                                                                                                                                                  

  منظور  از خودی شعر و شاعری نيستمنظور  از خودی شعر و شاعری نيست    

منظور من از سرودن اين مثنوي خودي صرفاً شعر و شاعري كه در نوع خود يك هنر اجتماعي و ارزنده اي است نمي باشد منظور من از سرودن اين مثنوي خودي صرفاً شعر و شاعري كه در نوع خود يك هنر اجتماعي و ارزنده اي است نمي باشد             

خواهم از طريق هنر شعر عناصر و پديده هايي را به شكل بت مطرح سازم و ديگران را به پرستش و خواهم از طريق هنر شعر عناصر و پديده هايي را به شكل بت مطرح سازم و ديگران را به پرستش و و نيز اينگونه نيست كه بو نيز اينگونه نيست كه ب

عشق به آن فرا خوانم.من يك هندي هستم كه در سرزمين هندوستان متولد شده ام و از سرزمين ايران بيگانه هستم. و مانند ماه عشق به آن فرا خوانم.من يك هندي هستم كه در سرزمين هندوستان متولد شده ام و از سرزمين ايران بيگانه هستم. و مانند ماه 

ماه شب چهارده )بدر( كه قرص ماه كامل و پر نور و درخشان ماه شب چهارده )بدر( كه قرص ماه كامل و پر نور و درخشان   شب اول )كه هالل نازكي است( پيمانه ام خالي است و هنوز بهشب اول )كه هالل نازكي است( پيمانه ام خالي است و هنوز به

اطالع چنداني ندارم . بهر حال زيبايي سخن و كالم اطالع چنداني ندارم . بهر حال زيبايي سخن و كالم آن به شكل كاملي آن به شكل كاملي است تبديل نشده ام.چون ايراني نيستم و از سرزمين غني است تبديل نشده ام.چون ايراني نيستم و از سرزمين غني 

انسار و اصفهان كه ستارگان علم و انسار و اصفهان كه ستارگان علم و در اين گونه اشعار از من توقع و انتظار نداشته باشيد و از من درباره ي شهرهاي ايران مثل خودر اين گونه اشعار از من توقع و انتظار نداشته باشيد و از من درباره ي شهرهاي ايران مثل خو

  ادب در آن نشو و نما داشته اند چيزي نخواهيد.ادب در آن نشو و نما داشته اند چيزي نخواهيد.
  شعر پارسي دربيان اندیشه خودی  سازگار استشعر پارسي دربيان اندیشه خودی  سازگار است

گر چه زبان و ادبيات هندي مانند شكر شيرين و زيباست ولي طرز گفتار دري و فارسي، شيريني و جذابيت خاصي دارد كه در گر چه زبان و ادبيات هندي مانند شكر شيرين و زيباست ولي طرز گفتار دري و فارسي، شيريني و جذابيت خاصي دارد كه در           

د.انديشه و نوآوري من در تئوري هاي اجتماعي مثل خودي و غيره تحت تأثير اين فرهنگ غني د.انديشه و نوآوري من در تئوري هاي اجتماعي مثل خودي و غيره تحت تأثير اين فرهنگ غني زبان مردم هند ديده نمي شوزبان مردم هند ديده نمي شو

ن قلم در بيان حقايق آن مانند ن قلم در بيان حقايق آن مانند فارسي است كه عجيب مرا مسحور و شيفته ي خود ساخته است و همين فرهنگ است كه ايفارسي است كه عجيب مرا مسحور و شيفته ي خود ساخته است و همين فرهنگ است كه اي

اين زبان فارسي است كه با بلندي انديشه و اين زبان فارسي است كه با بلندي انديشه و نوي و عالي يافته است. نوي و عالي يافته است. وباي بهشتي گرديده و رنگ و بوي معوباي بهشتي گرديده و رنگ و بوي معشاخه اي از درخت طشاخه اي از درخت ط

بزرگي مقاصدي كه دارم با ساختمان دروني و رواني من سازگاري و هماهنگي دارد و من بهتر مي توانم طرح هاي خود را با اين بزرگي مقاصدي كه دارم با ساختمان دروني و رواني من سازگاري و هماهنگي دارد و من بهتر مي توانم طرح هاي خود را با اين 

  زبان به نحو شايسته اي تبيين نمايم.زبان به نحو شايسته اي تبيين نمايم.

! به ظرف اين مفاهيم و شكل ادبيات آن ايراد ! به ظرف اين مفاهيم و شكل ادبيات آن ايراد پس اي انسان هاي هوشمندي كه روزي اين ادبيات را مطالعه مي نمائيد پس اي انسان هاي هوشمندي كه روزي اين ادبيات را مطالعه مي نمائيد           

نگيريد و انتظار غريبي نداشته باشيد بلكه با تمام عالقمندي و ذوق دروني به شراب معرفتي كه در اين شيشه ي مينايي است نگيريد و انتظار غريبي نداشته باشيد بلكه با تمام عالقمندي و ذوق دروني به شراب معرفتي كه در اين شيشه ي مينايي است 

  ..توجه كنيد.و به معاني و مقاصد عظيمي كه در البالي اين ابيات مثنوي ديده مي شود دقت و تأمل داشته باشيدتوجه كنيد.و به معاني و مقاصد عظيمي كه در البالي اين ابيات مثنوي ديده مي شود دقت و تأمل داشته باشيد

 صود نیستبت پرستی، بت گری مقـــ     [  شاعری زین مثنوی مقـــــصود نیست     78

 ـــــانه امه  نو باشم تهی پیمـــــــــــما   [  هندیم از پارسی بیگــــــــــــــانه ام         77

 ن از من مجوـاخوانسار و  اصفهـــــــــ         جو  ن انــــــداز بیــــــان از من مـ[  حُس73

 ــتار دَری شیرین تر استـطرز گفــــــر است           [  گر چه هندی در عَذوبت  شک31ّ

 ـــور گشتخامه ی من شاخ  نخل طـــ       [  فکر من از جلوه اش مسحور گــشت    33

 ــرت اندیشه امدر خُورَد  با فطـــــــــــ   ــــت اندیشه ام         [  پارسی ازرفعــــــــــ32

 ـــرده ی مینابدهدل به ذوق خــــــــــــ   [  خرده بر مینـــــــا مگیر ای هوشمند!         31
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 ]اصل اول[

 و پدیده ها  ادامه ی حياتصل نظام جهان برمحور خودی است وا                 

 استوار استهستي موجودات عالم به استحكام و پابر جایي خودی                  

 
 آثار و نيروی خودی                                                                                          

 پدیدهای عالم پي بردو تأثير وجود از درک و تفسير خودی مي توان به

و هر پديده اي كه ديده مي شود از و هر پديده اي كه ديده مي شود از   پيكره ي هستي و نظام خلقت شكل گرفته است از آثار خودي استپيكره ي هستي و نظام خلقت شكل گرفته است از آثار خودي استهر موجودي كه درهر موجودي كه در            

وجود پيچيده و با عظمتي چون خودي برخوردار است.اصوالً ما و موجودات از عامل خودي به خودآگاهي و بيداري دروني رسيده وجود پيچيده و با عظمتي چون خودي برخوردار است.اصوالً ما و موجودات از عامل خودي به خودآگاهي و بيداري دروني رسيده 

  ايم. ولي پس از مدتي كه تصورات نادرست و غلطي ما را احاطه نمود اين حقيقت را از ياد برديم در حاليكه با اندكي دقت ميايم. ولي پس از مدتي كه تصورات نادرست و غلطي ما را احاطه نمود اين حقيقت را از ياد برديم در حاليكه با اندكي دقت مي

ني نهفته است بطوريكه اگر ني نهفته است بطوريكه اگر فراوافراوا  خودي جهاني از حقايق و تأثيراتخودي جهاني از حقايق و تأثيراتدر ذات و محدوده ي اين در ذات و محدوده ي اين توانيم به واقعيت ها آشنا شويم.توانيم به واقعيت ها آشنا شويم.

بخواهيم براي اشياء موجوديتي را قائل شويم بايستي ابتدا خودي را اثبات كنيم چون به خودي رسيديم به درستي عناصري را كه بخواهيم براي اشياء موجوديتي را قائل شويم بايستي ابتدا خودي را اثبات كنيم چون به خودي رسيديم به درستي عناصري را كه 

م.در اين جهان بهم پيوسته و مرتبط هر موجودي كه بخواهد خود را در خارج از اين خودي م.در اين جهان بهم پيوسته و مرتبط هر موجودي كه بخواهد خود را در خارج از اين خودي خارج از آن هستند تشخيص مي دهيخارج از آن هستند تشخيص مي دهي

  صف خصومت و تنازع با ديگران قرار مي گيرد. صف خصومت و تنازع با ديگران قرار مي گيرد. و درو در  مطرح سازد تخم دشمني مي كاردمطرح سازد تخم دشمني مي كارد
  دارای توانمندی های فراواني استدارای توانمندی های فراواني است،،خودی مانند عنصر حيات خودی مانند عنصر حيات 

ه ي وجود مي گذارد به توليد و تكثر مي پردازد و موجودات ديگري را ه ي وجود مي گذارد به توليد و تكثر مي پردازد و موجودات ديگري را وقتي عنصري تحت اصالت و عامليت خودي پا به عرصوقتي عنصري تحت اصالت و عامليت خودي پا به عرص          

پديد مي آورد تا در اين تفاوت و گوناگوني به لذت نبرد و تنازع بيشتري برخوردار شود.اين پديده ها در يك عرصه ي وسيع و در پديد مي آورد تا در اين تفاوت و گوناگوني به لذت نبرد و تنازع بيشتري برخوردار شود.اين پديده ها در يك عرصه ي وسيع و در 

اين خودي درست اين خودي درست   ..ت دروني خود آگاه شوندت دروني خود آگاه شوندو قدرو قدر  زمايش مي گذارند تا از استعدادزمايش مي گذارند تا از استعدادقوت و توانايي خويش را به آقوت و توانايي خويش را به آ  ،،جنگ با غير خودجنگ با غير خود

مانند عنصر حيات و اساس زندگي داراي جلوه ها و مظاهر فريبنده اي است شبيه يك گل سرخ و زيبا كه همه ي وجود او را مانند عنصر حيات و اساس زندگي داراي جلوه ها و مظاهر فريبنده اي است شبيه يك گل سرخ و زيبا كه همه ي وجود او را 

ذاب است ولي ذاب است ولي فهوم زندگي است.)در ظاهر زيبا و جفهوم زندگي است.)در ظاهر زيبا و جرنگ خون كه نشانه ي آسيب هاي روزگار است فرا گرفته است و اين همان مرنگ خون كه نشانه ي آسيب هاي روزگار است فرا گرفته است و اين همان م

وفريبندگي اين خودي به حدي است كه براي شكل گرفتن يك گل زيبا ، باغ ها و وفريبندگي اين خودي به حدي است كه براي شكل گرفتن يك گل زيبا ، باغ ها و   قدرتقدرت..))اعماق خود مشكالت فراواني دارداعماق خود مشكالت فراواني دارد  دردر

ددي را ايجاد مي كند.براي ددي را ايجاد مي كند.براي ععگلشن هاي فراواني را به تاراج مي برد و يا از شنيدن يك نغمه ي شور انگيز صداها و ناله هاي متگلشن هاي فراواني را به تاراج مي برد و يا از شنيدن يك نغمه ي شور انگيز صداها و ناله هاي مت

زيباي ماه ظاهر مي سازد و براي بيان هر سخني مطالب و سخنان جذاب و زيبايي ارائه زيباي ماه ظاهر مي سازد و براي بيان هر سخني مطالب و سخنان جذاب و زيبايي ارائه   هر مدار و فلكي صد نمايش مانند هاللهر مدار و فلكي صد نمايش مانند هالل

عامل موجه و دليل اصلي اين زياده روي و نمايش قدرت و حتي سنگين دلي  خودي به اين خاطر است كه خود را به عامل موجه و دليل اصلي اين زياده روي و نمايش قدرت و حتي سنگين دلي  خودي به اين خاطر است كه خود را به   مي نمايد.مي نمايد.

كوشا باشد.عبور خودي از اين مسير براي آن است كوشا باشد.عبور خودي از اين مسير براي آن است نظام آفرينش نزديك تر نمايد و در تكميل موجوديت و زيبايي هاي معنوي آن نظام آفرينش نزديك تر نمايد و در تكميل موجوديت و زيبايي هاي معنوي آن 

ن داشت و يا ن داشت و يا كه فرهاد در كندن كوه بيستون براي رسيدن به شيريكه فرهاد در كندن كوه بيستون براي رسيدن به شيرياست است   مقصد وااليي دست يابد، شبيه عذر و بهانه ايمقصد وااليي دست يابد، شبيه عذر و بهانه اي  كه بهكه به

    آهويي است كه داراي نافه ي خوشبو و معطر مُشك است و صدها آهوي چيني را معني و شهرت مي بخشد.آهويي است كه داراي نافه ي خوشبو و معطر مُشك است و صدها آهوي چيني را معني و شهرت مي بخشد.  شبيه شبيه 
  ر تحوالت حوادث تاریخي نقش تعيين کننده داردر تحوالت حوادث تاریخي نقش تعيين کننده داردخودی دخودی د

روشنايي مي دهيم و پروانه ها عاشقانه به دور اين روشنايي مي دهيم و پروانه ها عاشقانه به دور اين   )چراغي كه سوخت آن از چربي حيوانات است()چراغي كه سوخت آن از چربي حيوانات است(ما هم مانند چراغ پيه سوزما هم مانند چراغ پيه سوز            

توجيه توجيه چراغ در گردشند و يا چون شمع روشني هستيم كه پروانه ها سختي ها و محنت هاي خود را در گردش به دور آن چراغ در گردشند و يا چون شمع روشني هستيم كه پروانه ها سختي ها و محنت هاي خود را در گردش به دور آن 

نمايند.اين تأثير و نقش آفريني قلم خودي است كه توانسته است تصويرهاي نو و بديع كه نياز امروز بشريت است بنگارد و فرداي نمايند.اين تأثير و نقش آفريني قلم خودي است كه توانسته است تصويرهاي نو و بديع كه نياز امروز بشريت است بنگارد و فرداي 

بحدي است كه قادر است صد ابراهيم خليل را بحدي است كه قادر است صد ابراهيم خليل را عظمت و شعله هاي اين خودي عظمت و شعله هاي اين خودي بهتري براي جامعه ي انساني به ارمغان آورد.بهتري براي جامعه ي انساني به ارمغان آورد.

شيد با سعادت نبوت محمدي از جانب مكه سر بر آورد.اين خودي آرزومندي هر عمل و كرداري شيد با سعادت نبوت محمدي از جانب مكه سر بر آورد.اين خودي آرزومندي هر عمل و كرداري بسوزاند تا اينكه سرانجام خوربسوزاند تا اينكه سرانجام خور
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است كه از انسان صادر مي شود وبطور عمومي هرعمل كننده اي براي انجام هر كاري و علت و اسباب هر پديده اي كه در زير است كه از انسان صادر مي شود وبطور عمومي هرعمل كننده اي براي انجام هر كاري و علت و اسباب هر پديده اي كه در زير 

  خودي است.خودي است.دارد باز نقشي ازدارد باز نقشي از  اين گنبد نيلي آسماناين گنبد نيلي آسمان
  سان جوالنگاه خودی استسان جوالنگاه خودی استتمام گستره زندگي انتمام گستره زندگي ان

اين عنصر فعال خودي فوق العاده قوي است به شكلي كه : مي تواند از جاي خود برخيزد، ديگران را به تحرك وادارد، پرواز اين عنصر فعال خودي فوق العاده قوي است به شكلي كه : مي تواند از جاي خود برخيزد، ديگران را به تحرك وادارد، پرواز         

به به   مي تواند بسوزد و آتش ايجاد كند و يا ديگر پديده ها رامي تواند بسوزد و آتش ايجاد كند و يا ديگر پديده ها را  و نيزو نيزكند، درگير شود و نور افشاني كند و برخورد نمايد و يا دور شود .كند، درگير شود و نور افشاني كند و برخورد نمايد و يا دور شود .

ر ر خود جذب نمايد . حتي مي تواند بميرد و از بين برود و يا روح حيات در ساير موجودات بدمد.تمام گستره ي زمان و وسعت روزگاخود جذب نمايد . حتي مي تواند بميرد و از بين برود و يا روح حيات در ساير موجودات بدمد.تمام گستره ي زمان و وسعت روزگا

است و آسمان با همه ي زيبايي خود موجي از گرد و خاك هايي است كه از حركت وجودي است و آسمان با همه ي زيبايي خود موجي از گرد و خاك هايي است كه از حركت وجودي زندگي آدمي جوالنگاه اين خودي زندگي آدمي جوالنگاه اين خودي 

خودي گلكار و باغبان ماهري نبود در سينه ي دشت و دمن اين گل ها نمي روئيدند و خودي گلكار و باغبان ماهري نبود در سينه ي دشت و دمن اين گل ها نمي روئيدند و   همين خودي شكل گرفته است.اگر اينهمين خودي شكل گرفته است.اگر اين

همچنين است قرار دادن خواب براي آرامش انسان در دل سكوت شب و بيداري او همراه با كار و تالش در روز، همه از آثار همچنين است قرار دادن خواب براي آرامش انسان در دل سكوت شب و بيداري او همراه با كار و تالش در روز، همه از آثار 

اب مي شوند تا ديگران از آن بهره مند اب مي شوند تا ديگران از آن بهره مند خودي است.شعله هاي آتش اين خودي به ذرات پر تحرك تبديل شده و به اطراف پرتخودي است.شعله هاي آتش اين خودي به ذرات پر تحرك تبديل شده و به اطراف پرت

  گردند و نيز عقل كه قوه تشخيص و تمييز آدمي است از خودي تعليم دارد و در كار بشر مؤثر و هدايتگر استگردند و نيز عقل كه قوه تشخيص و تمييز آدمي است از خودي تعليم دارد و در كار بشر مؤثر و هدايتگر است
  خودی یک نيروی منطقي وساکت است که بيتابانه در صدد آشكار شدن استخودی یک نيروی منطقي وساکت است که بيتابانه در صدد آشكار شدن است

يك تجزيه پيش آورد و به اجزا و عناصر گوناگون تبديل يك تجزيه پيش آورد و به اجزا و عناصر گوناگون تبديل اين خودي يك ويژگي پيدا كرد و آن اين بود كه در وجود خود اين خودي يك ويژگي پيدا كرد و آن اين بود كه در وجود خود           

گشت و پس از آنكه از اين گوناگوني و تنوع آشفته شد براي وحدت و يكپارچگي صحراي وسيعي را به وجود آورد.و چون به گشت و پس از آنكه از اين گوناگوني و تنوع آشفته شد براي وحدت و يكپارچگي صحراي وسيعي را به وجود آورد.و چون به 

ه كوه هايي كه ه كوه هايي كه آشفتگي و حيراني رسيد بيزاري و تنفر در او ايجاد شد و چون پيوندي بين اجزاي گوناگون خود بوجود آورد رشتآشفتگي و حيراني رسيد بيزاري و تنفر در او ايجاد شد و چون پيوندي بين اجزاي گوناگون خود بوجود آورد رشت

چون ميخ در زمين فرو رفته بود ظاهر نمود.يكي از خصلت هاي خودي اينستكه استعداد و لياقت خود را نشان مي دهد و در تمام چون ميخ در زمين فرو رفته بود ظاهر نمود.يكي از خصلت هاي خودي اينستكه استعداد و لياقت خود را نشان مي دهد و در تمام 

است.خودي از جنس استعداد و توانايي است كه هنوز به فعليت و است.خودي از جنس استعداد و توانايي است كه هنوز به فعليت و   و پنهان شدهو پنهان شده  اجزاي تشكيل دهنده او نيروي عظيمي خوابيدهاجزاي تشكيل دهنده او نيروي عظيمي خوابيده

به عبارتي ديگر نوعي عمل ساكت و خاموش است ولي بيتابانه و مشتاقانه در صدد ظهور و بروز چهره به عبارتي ديگر نوعي عمل ساكت و خاموش است ولي بيتابانه و مشتاقانه در صدد ظهور و بروز چهره   عمل در نيامده است وعمل در نيامده است و

واقعي خود است و چون به عمل و عينيت در آيد اسباب و مراتب آن را رعايت مي نمايد.. اين نشان دهنده  منطقي بودن رفتار واقعي خود است و چون به عمل و عينيت در آيد اسباب و مراتب آن را رعايت مي نمايد.. اين نشان دهنده  منطقي بودن رفتار 
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 ات اوــــر او  پیداست  از اثبغیـــــ          پوشیده  اندر ذات او ان [  صد جهــــــ31

 حق پنداشته استخویشتن را غیــر  تخم خصومت كاشته است          جهان [  در38

 ـذت پیکار راا  فـــــــزاید لــــــــت  ــــــــــــیار را          [  سازد از خود پیکر اغ37

 تا شود آگــــــــاه ازنیروی خویش     ـــــوت  بازوی خویش      [  میکشد  از قـ33

 وعین حیـاتهمچوگل ازخون وضـ[  خود فریبی های او عین حـــــــــیات           311

 از پی یک نغمه صـــــد شیون كند خون صــــد گلشن كند           [  بهر یک گل313

 ــرفی صد مقال آورده استبهرحـصد هــالل آورده است            [  یک فلک را 312

 ــــیـل جمال معنویخلق و تکمــــاین سنگین دلی           [  عــــذر این اسراف و 311

 ــــد آهوی خُتَننافه ای،  عذر صــذر درد كوهکــــــــن           شیرین ع [  حُسن311

 ـذر محنت  پروانه هاع عــــــــــشم   ـــم قسمت پروانه ها        [  سوزپیهـــــــــــ312

 ارد صبح فــــــــردایی بدستـتا  بی  [  خامه ی او  نقش صــــد  امروز بست           311

 تا چراغ یک محمــــــد برفروخت  ه های او صـــــد ابراهیم سوخت           [  شعل318

 ـول و اسبـاب وعللامـل و معمـــــع   ـــــــــــراض عمل         [  می شود از بهر اغ317



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  5252  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 د،  میرد، دمـدـكشـسوزد ، افروزد،    تابد، رمـــــــــد        [  خیزد ، انگیزد، پرد، 313
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 ـگی كُهــــــسار شدو ز بهم  پیوست  ر شد           زاــــــگی بی[  بـــــــاز  از آشفتـــ331

 استخفته درهرذره نیروی خـودی   خویش راخوی خودی است           [  وانمودن332

 ـــملاز عمل  پابند  اسبــاب عــــــاب  عمــــــــــــل            وش و بیت[  قوت خام331

 

  خودی و استواری زندگيخودی و استواری زندگي                                                                                                                                                      

  قطره کوچک از تأثير خودی به هویتي ارزشمند تبدیل مي شودقطره کوچک از تأثير خودی به هویتي ارزشمند تبدیل مي شود

و حركت عالم وجود از قدرت و امكانات خودي شكل گرفته است پس به همان اندازه كه خودي در اجزاي و حركت عالم وجود از قدرت و امكانات خودي شكل گرفته است پس به همان اندازه كه خودي در اجزاي   از آنجائيكه حياتاز آنجائيكه حيات          

خود استواري و استحكام دارد زندگي هم ارزشمند و از استواري برخوردار است.و چون يك قطره كوچك از خودي تأثير بپذيرد و خود استواري و استحكام دارد زندگي هم ارزشمند و از استواري برخوردار است.و چون يك قطره كوچك از خودي تأثير بپذيرد و 

ش و بي سرمايه به گوهري با ارزش تبديل مي شود.اين شراب ش و بي سرمايه به گوهري با ارزش تبديل مي شود.اين شراب در ميدان مغناطيس و جاذبه ي او قرار گيرد آن هستي كم ارزدر ميدان مغناطيس و جاذبه ي او قرار گيرد آن هستي كم ارز

قواره مي گردد و هويت خود را از دست مي دهد و قواره مي گردد و هويت خود را از دست مي دهد و بي بي عشق و معرفت چون با ضعف و ناتواني خودي روبرو شود بي شكل و عشق و معرفت چون با ضعف و ناتواني خودي روبرو شود بي شكل و 

چه جام مي چه جام مي گر گر بهمين دليل است كه نيازي به ظرفي چون ساغر دارد تا در آن جاي گيرد كه آنهم نوعي وابستگي به غير است!بهمين دليل است كه نيازي به ظرفي چون ساغر دارد تا در آن جاي گيرد كه آنهم نوعي وابستگي به غير است!

سيراب نمودن كام تشنه ي سيراب نمودن كام تشنه ي درمي آيد ولي گردش وحركت آن ودرمي آيد ولي گردش وحركت آن و  آگاهي به حق به اشكال گوناگونآگاهي به حق به اشكال گوناگونظرف شراب معرفت وظرف شراب معرفت و  آنآنوو

مي كند.وقتي كوهي به آن استواري از دايره ي مي كند.وقتي كوهي به آن استواري از دايره ي ون آدمي است عشق معني پيدا ون آدمي است عشق معني پيدا جويندگان حق متكي و وابسته به آن است كه چجويندگان حق متكي و وابسته به آن است كه چ

ل مي شود و آنگاه است كه از جوش و خروش جزر و مدهاي دريا به گله و ل مي شود و آنگاه است كه از جوش و خروش جزر و مدهاي دريا به گله و خودي خارج شود به صحرا و محيطي صاف تبديخودي خارج شود به صحرا و محيطي صاف تبدي

  شكوه مي پردازد.شكوه مي پردازد.
  هر موجودی از خودی دور بماند مثل شمع ذوب مي شودهر موجودی از خودی دور بماند مثل شمع ذوب مي شود

تا چشم كار مي كند امواج فراواني مشاهده مي شوند كه در آغوش وسيع دريا روي هم مي غلطند و سوار بر يكديگر در تا چشم كار مي كند امواج فراواني مشاهده مي شوند كه در آغوش وسيع دريا روي هم مي غلطند و سوار بر يكديگر در               

ر به ظهور رسيد و چشم براي ديدن و حس كردن به گردش افتاد و چون اين چشم آن جلوه ها و آثار ر به ظهور رسيد و چشم براي ديدن و حس كردن به گردش افتاد و چون اين چشم آن جلوه ها و آثار حركتند.چرخشي از نوحركتند.چرخشي از نو

شگفت انگيز پديده ها را ديد به جنبيدن و فعاليت پرداخت.اين سبزه ها و رستني ها بودند كه چون استعداد و همت رشد كردن و شگفت انگيز پديده ها را ديد به جنبيدن و فعاليت پرداخت.اين سبزه ها و رستني ها بودند كه چون استعداد و همت رشد كردن و 

ني رسيدند و گلشن ها و باغ هايي پر از گل و گياه بوجود آوردند.در ني رسيدند و گلشن ها و باغ هايي پر از گل و گياه بوجود آوردند.در بزرگ شدن را در خود ديدند با تالش و زحمت به تكثر و فراوابزرگ شدن را در خود ديدند با تالش و زحمت به تكثر و فراوا

اين ميان شمع روشن بجاي رشد و تعالي خود را زنجير نمود و از حركت باز ايستاد چون اجزاي تشكيل دهنده آن ذرات كوچكي اين ميان شمع روشن بجاي رشد و تعالي خود را زنجير نمود و از حركت باز ايستاد چون اجزاي تشكيل دهنده آن ذرات كوچكي 

ند و ذوب نمود و از خودي دور شد ند و ذوب نمود و از خودي دور شد بودند كه بهم استوار و هماهنگ نشده بودند . بر اساس اين توصيف بود كه هستي خود را سوزابودند كه بهم استوار و هماهنگ نشده بودند . بر اساس اين توصيف بود كه هستي خود را سوزا

  و مانند دانه شفاف اشك كه با سرعت از رخسار آدمي به پائين سرازير مي شود از حقيقت خودي دور افتاد.و مانند دانه شفاف اشك كه با سرعت از رخسار آدمي به پائين سرازير مي شود از حقيقت خودي دور افتاد.
  های آن آزاد مي شودهای آن آزاد مي شود  اگر زندگي با خودی برنامه ریزی شود همه انرزیاگر زندگي با خودی برنامه ریزی شود همه انرزی

ل تر بود براي آنكه آن را در قالب خود در انگشتري ل تر بود براي آنكه آن را در قالب خود در انگشتري اگر آن سنگ قيمتي و گوهري كه روي انگشتر مي نشيند پخته تر و كاماگر آن سنگ قيمتي و گوهري كه روي انگشتر مي نشيند پخته تر و كام            

قرار دهند نيازي به تراشيدن نداشت.و چون اين نگين انگشتري به خودي پخته نشده است باعث عزت و سرمايه ي ديگران مي قرار دهند نيازي به تراشيدن نداشت.و چون اين نگين انگشتري به خودي پخته نشده است باعث عزت و سرمايه ي ديگران مي 

كل مطلوبي در آيد و كل مطلوبي در آيد و شود و افراد ثروتمند از وجود آن به خود مي بالند در حاليكه وجود او تراش خورده و سائيده شده است تا به ششود و افراد ثروتمند از وجود آن به خود مي بالند در حاليكه وجود او تراش خورده و سائيده شده است تا به ش

براي شهرت نام ثروتمندان ظاهر گردد.در اين عالم چون زمين متكي به خود است و هستي او از اين خودي استحكام گرفته است براي شهرت نام ثروتمندان ظاهر گردد.در اين عالم چون زمين متكي به خود است و هستي او از اين خودي استحكام گرفته است 
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تكاء تكاء اامي بينيم كه ماه آسمان به دور او در گردش و حركت است!و در مقايسه زمين با خورشيد ديده مي شود كه استحكام و مي بينيم كه ماه آسمان به دور او در گردش و حركت است!و در مقايسه زمين با خورشيد ديده مي شود كه استحكام و 

زمين است زمين است   و جادويي خورشيد كه چشم روشن و جادويي خورشيد كه چشم روشن ر و محكم تر از زمين است و زمين در شگفتي حيرت انگيز ر و محكم تر از زمين است و زمين در شگفتي حيرت انگيز هستي خورشيد قوي تهستي خورشيد قوي ت

فرو مي رود و به دور او مي چرخد.وقتي خورشيد طلوع مي كند اشعه ي لرزان و پر اضطراب آن در باالي شاخه فرو مي رود و به دور او مي چرخد.وقتي خورشيد طلوع مي كند اشعه ي لرزان و پر اضطراب آن در باالي شاخه در مغرب آن در مغرب آن 

وي چشمان آدمي وي چشمان آدمي ها و آبشارها مي دهد و همه چيز در جلها و آبشارها مي دهد و همه چيز در جلن چنار و بلند كوهستان عظمت و شكوه خاصي به كوهپايه ن چنار و بلند كوهستان عظمت و شكوه خاصي به كوهپايه تاتاهاي درخهاي درخ

بر خوردار خواهد شد.چرا چنين است؟! چون بر تار و پود هستي او لباسي از آتش پوشيده شده است و بر خوردار خواهد شد.چرا چنين است؟! چون بر تار و پود هستي او لباسي از آتش پوشيده شده است و اي اي ويژه ويژه   از زيبايي و جذابيتاز زيبايي و جذابيت

زماني كه محوريت زماني كه محوريت و در عصيان و اضطراب بسر مي برد. و و در عصيان و اضطراب بسر مي برد. و   ددرردر اصل حقيقت وجودي او از يك ذره است كه آرام و قرار ندادر اصل حقيقت وجودي او از يك ذره است كه آرام و قرار ندا

زندگي با خودي باشد انرژي هاي دروني يك زندگي واقعي را به ظهور مي رساند و آن را از رودخانه ي باريكي كه از زندگي آغاز زندگي با خودي باشد انرژي هاي دروني يك زندگي واقعي را به ظهور مي رساند و آن را از رودخانه ي باريكي كه از زندگي آغاز 

  گرديده است به درياي وسيعي منتهي مي گرداند.گرديده است به درياي وسيعي منتهي مي گرداند.
 پس به قدر استــواری زندگی است عالم از زور خــودی است         [  چون حیات 338

 ـوهر كندون حرف خودی از بر كند          هستیی بی مایه را گــــــــقطره چـــــ [ 337

 ـــر استساغــــ پیکرش منت پذیرــف خودی بی پیکر است          [  باده از ضعـــ333

 گردش از مادام گــــــــیردجام مید جــــــــــــام می          [  گرچه پیکرمی پذیر321

 شکوه سنـج  جوشش دریا شـــــودرود  صحــــــرا شود           از خود [  كوه چون323

 ود را سوار دوش بحرست درآغــــــــوش بحر           می كند خـــ[  موج تا موج ا322

 از تالش جـلــــــوه ها  جنبید چشمگـــــــــردید چشم            [  حلقه ای زد نور تا321

 ـافتلشن شکــــت اوسینه ی گهمد از خــویش یافت           [  سبزه چون تاب دمی321

 خـــــــویش را از ذره ها تعمیركرد[  شمع هم خود را به خود زنــــجیر كرد          322

 چکیدهمچو اشک آخرزچشم خودود رمید           كرد  ازخـــ[  خود گدازی پیشه 321

 از جـــــــراحت  ها بیاسودی  نگین            ت پخته تر بودی  نگینـر[  گر به فطـــــ328

 دوش او، مجــــــــــروح بار نام غیرد سرمایه دار نام غیر           ــــو[  می شــــــــــ327

 ــواف پیهــم استستی خود محـکم است           ماه پابندطـــــــــ[  چون زمین بر ه323

 است پس زمین مسـحورچشم خـاوراست             ــکم ترمحـــ [  هستی مهر از زمین311

 ــوت اوكوهسارز سطــــــمایـه دارا ان چنـــــــــــار         [  جنبش از مژگان  بردش313

 اصل اویــک دانه گردن كش است ـــــوت او آتش است          [  تار و پود  كســـ312

 می گشاید قــلزمی از جوی  زیست    م نیـروی زیست        هــ[  چون خودی آرد ب311

  

 ]اصل دوم[

 بر پایي و تداوم خودی بستگي به خلق نمودن و توليد و ابتكار و نو آوری دارد                                     

 و این بالندگي در خودی یك اصل بنيادی و محوری است.                                     

 

  تأثير متقابل آرزو و خودیتأثير متقابل آرزو و خودی                                                                                                                                          
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  محور رشدیابندگي انسان را رقم مي زندمحور رشدیابندگي انسان را رقم مي زند  و آرزوو آرزو  طلبطلب  

بقا و پايداري حيات و زندگي آدمي بر طلب و آرزو است و كاروان زندگي موقعي تداوم خواهد داشت و از حركت باز خواهد بقا و پايداري حيات و زندگي آدمي بر طلب و آرزو است و كاروان زندگي موقعي تداوم خواهد داشت و از حركت باز خواهد               

كه زنگ بيدار باش آرزو و آرمانخواهي جلودار آن باشد.مفهوم و محتواي واقعي زندگي در سعي و تالش و جستجوي انسان كه زنگ بيدار باش آرزو و آرمانخواهي جلودار آن باشد.مفهوم و محتواي واقعي زندگي در سعي و تالش و جستجوي انسان   ايستادايستاد

اين توضيح بيشترين سعي اين توضيح بيشترين سعي   ههنهفته است و اصل و اساس زندگي در آرزويي است كه آدمي در ذهن خود آن را مي پرورد.پس بنهفته است و اصل و اساس زندگي در آرزويي است كه آدمي در ذهن خود آن را مي پرورد.پس ب

و اهداف بلند را در درون خود زنده نگهداري تا اينكه از پويايي بار نايستي و و اهداف بلند را در درون خود زنده نگهداري تا اينكه از پويايي بار نايستي و   متوجه ي اين نكته است كه همواره عنصر اميدواريمتوجه ي اين نكته است كه همواره عنصر اميدواري

شخصيت تو به مشتي خاك بي ارزش و بي تحرك كه فقط به درد قبرستان مي خورد تبديل نشود!اين جهاني كه با اشكال شخصيت تو به مشتي خاك بي ارزش و بي تحرك كه فقط به درد قبرستان مي خورد تبديل نشود!اين جهاني كه با اشكال 

مير مير است! و خالصه سرنوشت و خاست! و خالصه سرنوشت و خي انساني ي انساني جان و روح آن آرزو وخواسته هاجان و روح آن آرزو وخواسته ها  استاستهندسي و خاصيت فيزيكي گوناگون شكل يافته هندسي و خاصيت فيزيكي گوناگون شكل يافته 

مايه ي آدمي كه جزئي از اين جهان است بطور خودكار به آرزو و طلب ارتباط و وابستگي دارد.آرزو و تمنا كه محوريت شخصيت مايه ي آدمي كه جزئي از اين جهان است بطور خودكار به آرزو و طلب ارتباط و وابستگي دارد.آرزو و تمنا كه محوريت شخصيت 

ورد كه عميقاً باعث خوشالي او مي شود بطوريكه انگار در درون به رقص و ورد كه عميقاً باعث خوشالي او مي شود بطوريكه انگار در درون به رقص و ان مي دهد براي او حالتي پيش مي آان مي دهد براي او حالتي پيش مي آانسان را نشانسان را نش

مي افتد و از اين تب و تاب خواستن ها و تمايالت است كه درون آدمي همچون آئينه شاهد انعكاسات و انديشه هاي نو مي افتد و از اين تب و تاب خواستن ها و تمايالت است كه درون آدمي همچون آئينه شاهد انعكاسات و انديشه هاي نو   پايكوبيپايكوبي

  خواهد بود.خواهد بود.
  بدون خودی انسان قادر به پرواز نيستبدون خودی انسان قادر به پرواز نيست

د نمايد در اين د نمايد در اين داراي توانايي و نيرويي است كه مي تواند خاك ناچيز را به پرواز در آورد و ارزشمنداراي توانايي و نيرويي است كه مي تواند خاك ناچيز را به پرواز در آورد و ارزشمن  اين خواستن ها و تمنااين خواستن ها و تمنا            

شرايط ادراك آدمي وسعت و گستردگي مي يابد و مورد مساعدت و تأييد واقع مي شود همان كمك و ارشادي كه موساي نبي شرايط ادراك آدمي وسعت و گستردگي مي يابد و مورد مساعدت و تأييد واقع مي شود همان كمك و ارشادي كه موساي نبي 

)ع( از حضرت خضر دريافت داشت.حقيقت دروني آدمي از سوز و تالطم آرزوهايي كه او را در وجود خود مي پروراند به حيات )ع( از حضرت خضر دريافت داشت.حقيقت دروني آدمي از سوز و تالطم آرزوهايي كه او را در وجود خود مي پروراند به حيات 

يجاد مي نمايد و اين مبناي يك حقيقتي است در حاليكه هر چه غير حق و ناصواب اسست در يجاد مي نمايد و اين مبناي يك حقيقتي است در حاليكه هر چه غير حق و ناصواب اسست در واقعي مي رسد و تحرك جديدي اواقعي مي رسد و تحرك جديدي ا

تمنا و خواست ارزشمندي تمنا و خواست ارزشمندي ر انديشه وزندگي خود دست بزند ور انديشه وزندگي خود دست بزند وآفرينش جديدي دآفرينش جديدي دحال اگر او نخواهد كه به حال اگر او نخواهد كه به او ريشه كن مي شود.او ريشه كن مي شود.

از رشد و ترقي در ابعاد مادي و معنوي باز مي از رشد و ترقي در ابعاد مادي و معنوي باز مي داشته باشد در اين صورت تمام عوامل پرواز و اوج گيري را از دست داده و داشته باشد در اين صورت تمام عوامل پرواز و اوج گيري را از دست داده و 

ماند.داشتن آرزو و تقويت خواسته هاي مطلوب ، فرصت و موقعيت مناسبي است تا خودي با استعداد هاي فراواني ظاهر شود. در ماند.داشتن آرزو و تقويت خواسته هاي مطلوب ، فرصت و موقعيت مناسبي است تا خودي با استعداد هاي فراواني ظاهر شود. در 

حولي در آدمي حولي در آدمي اين زمان است كه از درياي وسيع خودي امواج نا آرامي به جزر و مد مي افتند كه هر كدام نشانه ي دگرگوني و تاين زمان است كه از درياي وسيع خودي امواج نا آرامي به جزر و مد مي افتند كه هر كدام نشانه ي دگرگوني و ت

و جامعه ي او محسوب مي شود.امواج بلند آرزوها مي تواند مقاصد و اهداف ارزشمندي را كه او را براي بالندگي و سعادت زندگي و جامعه ي او محسوب مي شود.امواج بلند آرزوها مي تواند مقاصد و اهداف ارزشمندي را كه او را براي بالندگي و سعادت زندگي 

  نياز دارد در تور كمندش به دام اندازد و افعال و كردار آدمي را با نظم و نظامي خاص به اين مقاصد برساند.نياز دارد در تور كمندش به دام اندازد و افعال و كردار آدمي را با نظم و نظامي خاص به اين مقاصد برساند.
  ي یابدي یابدتقویت و استحكام متقویت و استحكام ماز وجود خودی از وجود خودی آدمي آدمي و قوه تشخيص دروني و قوه تشخيص دروني عقل عقل 

ين حالت ين حالت نيست! در انيست! در او اهداف بلند زندگي باشد ، مرده اي بيش و اهداف بلند زندگي باشد ، مرده اي بيش   اگر آدمي كه موجودي زنده و داراي حيات است بدون آرزواگر آدمي كه موجودي زنده و داراي حيات است بدون آرزو          

اين اين   است كه نقصان و كمبود سوخت در چراغ ، آن شعله را بتدريج در حال از بين بردن است.واقعاًاست كه نقصان و كمبود سوخت در چراغ ، آن شعله را بتدريج در حال از بين بردن است.واقعاًچراغي چراغي سوئي سوئي رركوكومانند شعله مانند شعله 

عامل آگاهي و ديده ي بيدار ي كه در وجود انسان وجود دارد از چيست؟ همان بيداري و شناختي كه در مشاهده از پديده هاي عامل آگاهي و ديده ي بيدار ي كه در وجود انسان وجود دارد از چيست؟ همان بيداري و شناختي كه در مشاهده از پديده هاي 

عالم به ما لذت بخشيده است.آن كبك )پرنده اي به اندازه ي كبوتر كه در كوهسار و درّه هاست( كه تا ديروز راه رفتن را عالم به ما لذت بخشيده است.آن كبك )پرنده اي به اندازه ي كبوتر كه در كوهسار و درّه هاست( كه تا ديروز راه رفتن را 

پاي اقدام و انجام عمل مي يابد و بلبل از سعي و تالشي كه براي پاي اقدام و انجام عمل مي يابد و بلبل از سعي و تالشي كه براي   ،،تأثير پذيري بيداري و آگاهيتأثير پذيري بيداري و آگاهيفراموش نموده بود بعد از اين فراموش نموده بود بعد از اين 

نغمه سرايي و نواخواني از خود بروز داده است به منقار قوي تري دست خواهد يافت.مگر نه اينستكه ني وقتي از نيستان بيرون نغمه سرايي و نواخواني از خود بروز داده است به منقار قوي تري دست خواهد يافت.مگر نه اينستكه ني وقتي از نيستان بيرون 

خود صداهاي دل انگيزي را آزاد نمايد تا به گوش ديگران برسد!و نيز خود صداهاي دل انگيزي را آزاد نمايد تا به گوش ديگران برسد!و نيز   آمد آباد و زنده شد و حياتي نو يافت و توانست از حنجره يآمد آباد و زنده شد و حياتي نو يافت و توانست از حنجره ي

اين عقل و خردمندي انسان كه گهگاه فعاليتي از خود نشان مي دهد ولي توانسته است با همه ي محدوديت خود سراسر گيتي را اين عقل و خردمندي انسان كه گهگاه فعاليتي از خود نشان مي دهد ولي توانسته است با همه ي محدوديت خود سراسر گيتي را 

ز آرزو ها و ز آرزو ها و ت كه روند زتدگي ات كه روند زتدگي ابپيمايد چيست؟ شما هيچ اطالعي داريد كه ريشه ي اين اعجاز و بزرگي در چيست؟ بايد دانسبپيمايد چيست؟ شما هيچ اطالعي داريد كه ريشه ي اين اعجاز و بزرگي در چيست؟ بايد دانس

ي داراي سرمايه هاي ارزنده اي است كه يكي از جلوه هاي اين زندگي بالنده و پايدار ، عقل و قدرت ي داراي سرمايه هاي ارزنده اي است كه يكي از جلوه هاي اين زندگي بالنده و پايدار ، عقل و قدرت خواسته هاي مطلوب آدمخواسته هاي مطلوب آدم

كجا ناشي كجا ناشي تشخيص انسان است.راستي اين نظم و قانون يك ملت و يا آئين و رسومي كه در بين يك مردم در جريان است از تشخيص انسان است.راستي اين نظم و قانون يك ملت و يا آئين و رسومي كه در بين يك مردم در جريان است از 
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باعث شده است كه علم و دانش بشري هر زمان مطلب تازه اي را براي درك و آسايش باعث شده است كه علم و دانش بشري هر زمان مطلب تازه اي را براي درك و آسايش   نيز چه سبب و انگيزه اي نيز چه سبب و انگيزه اي   شده است؟ وشده است؟ و

آوري را در انسان بشكند و ناكام بگذارد و عرصه را براي به فعاليت در آوري را در انسان بشكند و ناكام بگذارد و عرصه را براي به فعاليت در اگر آن خودي آرزوها و اراده ي نواگر آن خودي آرزوها و اراده ي نومردم جهان مطرح نمايد؟مردم جهان مطرح نمايد؟

  دمي رخت خواهد بست و تنها تصويري از آرزوها در ذهن ما باقي خواهد ماند.دمي رخت خواهد بست و تنها تصويري از آرزوها در ذهن ما باقي خواهد ماند.آوردن آن بد فرجام سازد آن آرزو از درون آآوردن آن بد فرجام سازد آن آرزو از درون آ
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  دارددارد  دانش آدمي در تقویت خودی نقش اساسيدانش آدمي در تقویت خودی نقش اساسي

با اين ذهنيت غلط همه ي عوامل مؤثرو فعال شخصيت آدمي از دست و دندان و بيني و چشم و گوش او گرفته تا افكار و با اين ذهنيت غلط همه ي عوامل مؤثرو فعال شخصيت آدمي از دست و دندان و بيني و چشم و گوش او گرفته تا افكار و           

تخيالت و فهم و اگاهي و هوش و استعداد دروني او ، كارآيي و بهره اي نخواهد داشت.چون زندگي از توانمندي خودي غافل تخيالت و فهم و اگاهي و هوش و استعداد دروني او ، كارآيي و بهره اي نخواهد داشت.چون زندگي از توانمندي خودي غافل 

د را به د را به استعدادهاي فطري و واقعي خواستعدادهاي فطري و واقعي خو  اسب سواري تندرو بيرون نمي آيد و لذا نخواهد توانستاسب سواري تندرو بيرون نمي آيد و لذا نخواهد توانستد چون د چون ماند از نهانگاه و درون خوماند از نهانگاه و درون خو

ون مي خواست كه محوريت وجودي خود را حفظ و پابر جا دارد دست به ظاهر سازي زد و خود را به ون مي خواست كه محوريت وجودي خود را حفظ و پابر جا دارد دست به ظاهر سازي زد و خود را به نمايش بگذارد و از طرفي چنمايش بگذارد و از طرفي چ

مت ، صرفاً در كسب آگاهي و شناخت از پديده ها و يا مت ، صرفاً در كسب آگاهي و شناخت از پديده ها و يا اين اسامي كه گفتيم متكي نمود.هدف زندگي و آفرينش اين جهان با عظاين اسامي كه گفتيم متكي نمود.هدف زندگي و آفرينش اين جهان با عظ

داشتن مهارت و هنر در انجام كارهايي كه بدان مشغوليم خالصه نمي شود و نبايد تصور شود كه اهداف خلقت فقط علم و هنر داشتن مهارت و هنر در انجام كارهايي كه بدان مشغوليم خالصه نمي شود و نبايد تصور شود كه اهداف خلقت فقط علم و هنر 

شود و از بقيه شود و از بقيه است ! و اينگونه صحيح نيست كه جهان با همه ي زيبايي ها و اسرار خود در همين چند گل و غنچه ي آن ديده است ! و اينگونه صحيح نيست كه جهان با همه ي زيبايي ها و اسرار خود در همين چند گل و غنچه ي آن ديده 

است ناديده گرفته شود.علم و دانايي به اين مفهوم است است ناديده گرفته شود.علم و دانايي به اين مفهوم است   و مايه حيرتو مايه حيرت  بهت آوربهت آوركه كه ي اسرار وجودي آن كه دقت و تفكر در آنان ي اسرار وجودي آن كه دقت و تفكر در آنان 

كه از طريق آن اصل زندگي حفظ شود وبه نظم و نظام معقولي برسد و اين دانش است كه مي تواند در استحكام و پايداري  كه از طريق آن اصل زندگي حفظ شود وبه نظم و نظام معقولي برسد و اين دانش است كه مي تواند در استحكام و پايداري  
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اينكه فقط علم مقصود است نه چيز ديگر.علم و هنر بايستي كه انگيزه حيات و حركت جديدي در اينكه فقط علم مقصود است نه چيز ديگر.علم و هنر بايستي كه انگيزه حيات و حركت جديدي در   خودي  مساعدت نمايد نهخودي  مساعدت نمايد نه

  آدمي ايجاد كند چون ريشه ي وجودي اين علم و هنر از همين حياتي است كه جايگاه واقعي او در خودي است.آدمي ايجاد كند چون ريشه ي وجودي اين علم و هنر از همين حياتي است كه جايگاه واقعي او در خودي است.
  انسان از آن جهت زنده است که پيوسته در صدد توليد ونوآوری استانسان از آن جهت زنده است که پيوسته در صدد توليد ونوآوری است

كه از رمز و راز و اهداف بزرگ و با عظمت زندگي بي خبر و بيگانه مانده اي و به آن نمي انديشي ! لحظه اي از كه از رمز و راز و اهداف بزرگ و با عظمت زندگي بي خبر و بيگانه مانده اي و به آن نمي انديشي ! لحظه اي از   اي انسانياي انساني            

خواب غفلت بيدار شو و از شرابي بنوش و به معرفت و آگاهي دست ياب كه تو را مست و شيفته ي آن مقصد عالي گرداند كه خواب غفلت بيدار شو و از شرابي بنوش و به معرفت و آگاهي دست ياب كه تو را مست و شيفته ي آن مقصد عالي گرداند كه 

ان! همان مقصد اصلي اين آفرينش هستي كه حقيقت وجودي تو مثل ان! همان مقصد اصلي اين آفرينش هستي كه حقيقت وجودي تو مثل انسان و جهان بر اساس آن خلق شده اند.تو اي انسانسان و جهان بر اساس آن خلق شده اند.تو اي انس

روشنايي سحر آشكار است! تو هماني كه چون در اين جهان مطرح شدي و پا به عرصه ي وجود گذاشتي همه چيز ديگر ناديده روشنايي سحر آشكار است! تو هماني كه چون در اين جهان مطرح شدي و پا به عرصه ي وجود گذاشتي همه چيز ديگر ناديده 

و موجودي مي و موجودي مي اشي اشي آفرينش جهان هم باالتر مي بآفرينش جهان هم باالتر مي بگرفته شده و طفيلي وجودي تو گشته اند!تو همان مقصد عالي خلقتي كه از گرفته شده و طفيلي وجودي تو گشته اند!تو همان مقصد عالي خلقتي كه از 

باشي كه مركز و معبود عشق واقع مي شوي و ديگر موجودات را از كمال خود مجذوب و شيفته نموده اي و از محوريت وجود باشي كه مركز و معبود عشق واقع مي شوي و ديگر موجودات را از كمال خود مجذوب و شيفته نموده اي و از محوريت وجود 

خود همه ي پديده هاي عالم را متوجه ي خود كرده اي!مانند يك راهزن بر كاروان تصورات غلطي كه پيرامون خود از گذشته خود همه ي پديده هاي عالم را متوجه ي خود كرده اي!مانند يك راهزن بر كاروان تصورات غلطي كه پيرامون خود از گذشته 

آب نموده اي و در مجموع با آب نموده اي و در مجموع با ه ها و غوغاهاي دروغين را نقش بره ها و غوغاهاي دروغين را نقش بره و درهم ريخته اي! و همه ي فتنه و درهم ريخته اي! و همه ي فتنوجود داشته است حمله نمودوجود داشته است حمله نمود

همه ي وجود محشري از كمال و زيبايي هستي كه نظير و مانندي نداري!وجود ما از آن جهت زنده و پاينده است كه پيوسته در همه ي وجود محشري از كمال و زيبايي هستي كه نظير و مانندي نداري!وجود ما از آن جهت زنده و پاينده است كه پيوسته در 

است! و اين خواست و آرزوهاي ما است كه ما را به اين مقاصد است! و اين خواست و آرزوهاي ما است كه ما را به اين مقاصد   صدد توليد و نوآوري و رسيدن به اهداف و مقاصد بلند و با عظمتصدد توليد و نوآوري و رسيدن به اهداف و مقاصد بلند و با عظمت

  مي رسانند كه باعث شدند تامانند خورشيد در عالم وجود بدرخشيم.مي رسانند كه باعث شدند تامانند خورشيد در عالم وجود بدرخشيم.
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 ]اصل سوم[

 خودی از عشق و محبت تقویت مي شود و استحكام مي یابد                                               

 
 خودی و عشق و محبت                                                                               

 عشق ومحبت زبانه آتش خودی را شعله ورتر مي سازد    

درخشاني است كه در زير خاك وجود مادي ما شعله هاي تابان يك زندگي با اهداف بلند و درخشاني است كه در زير خاك وجود مادي ما شعله هاي تابان يك زندگي با اهداف بلند و ررخودي مانند يك دسته شعاع  نوخودي مانند يك دسته شعاع  نو            

ي و پايداري آن ي و پايداري آن معرض اشعه ي گرمي بخش محبت و دوستي قرار گيرد بر استوارمعرض اشعه ي گرمي بخش محبت و دوستي قرار گيرد بر استواروقتي عنصرخودي دروقتي عنصرخودي درمتعالي را بوجود مي آورد.متعالي را بوجود مي آورد.

شعاع تابش شعاع تابش شود وشود و  به عشق سوزنده تري تبديل ميبه عشق سوزنده تري تبديل ميبد و بد و حيات قوي تري مي ياحيات قوي تري مي ياگردد وگردد و  افزوده مي شود دراين استحكام زنده تر ميافزوده مي شود دراين استحكام زنده تر مي
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مي گردد.محبت و عشق زبانه ي آتش خودي را شعله ور تر مي سازد و آنچه را كه در پنهاني هاي خودي ذخيره شده مي گردد.محبت و عشق زبانه ي آتش خودي را شعله ور تر مي سازد و آنچه را كه در پنهاني هاي خودي ذخيره شده ن وسيع ترن وسيع ترآآ

ه ه است آشكار مي سازد.اصوالً در ذات خودي اين حقيقت نهفته است كه چون به عشق مي رسد آتش آن بيشتر مي شود بطوريكاست آشكار مي سازد.اصوالً در ذات خودي اين حقيقت نهفته است كه چون به عشق مي رسد آتش آن بيشتر مي شود بطوريك

از اين عشق در همه ي عالم پر مي گردد و آنگاه اين عشق عالمگير روي همه ي انسان ها تأثير مي گذارد.خاصيت عشق چنين از اين عشق در همه ي عالم پر مي گردد و آنگاه اين عشق عالمگير روي همه ي انسان ها تأثير مي گذارد.خاصيت عشق چنين 

از عناصر تشكيل دهنده ي طبيعت نمي باشد از عناصر تشكيل دهنده ي طبيعت نمي باشد   چون جنس عشقچون جنس عشق  است كه از ابزارهاي مادي و جنگي مثل تيغ و خنجر ترسي ندارداست كه از ابزارهاي مادي و جنگي مثل تيغ و خنجر ترسي ندارد

  ..  و غير مادي استو غير مادي استو از ويژگي هاي خاص آن همين حالت معنوي و از ويژگي هاي خاص آن همين حالت معنوي 
  از دریچه عشق به جهان بنگرید چشم نوحي و قلب ایوبي خواهيد یافتاز دریچه عشق به جهان بنگرید چشم نوحي و قلب ایوبي خواهيد یافتاگر اگر 

در اين جهان اگر صلح و آسايشي هست و يا جنگ و درگيريي بوجود مي آيد ريشه در عشق دارد و انگيزه ي واقعي ايجاد در اين جهان اگر صلح و آسايشي هست و يا جنگ و درگيريي بوجود مي آيد ريشه در عشق دارد و انگيزه ي واقعي ايجاد             

آن آب حيوان و جاودانگي فرو مي چكد.از نگاه و آن آب حيوان و جاودانگي فرو مي چكد.از نگاه و آنان ، عشق است. و عشق همچون شمشير برنده اي است كه از لبه ي تيز آنان ، عشق است. و عشق همچون شمشير برنده اي است كه از لبه ي تيز 

دو نيم مي شود و چون عشق به كاري دست زند از اول تا آخر دو نيم مي شود و چون عشق به كاري دست زند از اول تا آخر با همه سختي خود با همه سختي خود تأثير اكسير عشق است كه سنگ سخت خارا تأثير اكسير عشق است كه سنگ سخت خارا 

چهره ي حق را نشان مي دهد و سرانجام تو را به حقيقت مي رساند.تو بايد روش عشق ورزيدن و دوست داشتن ديگران را چهره ي حق را نشان مي دهد و سرانجام تو را به حقيقت مي رساند.تو بايد روش عشق ورزيدن و دوست داشتن ديگران را 

و محبوبي براي خود بر گزيني و چون از دريچه ي عشق به جهان بنگري نگاه حقيقت بين نوح پيامبر )ع( را و محبوبي براي خود بر گزيني و چون از دريچه ي عشق به جهان بنگري نگاه حقيقت بين نوح پيامبر )ع( را   تتياموزي و دوسياموزي و دوسبب

پيدا مي كني و قلب استوار و پر از ايمان و استقامت ايوب نبي)ع( را بدست مي آوري. از تأثير شگفت انگيز عشق است كه مي پيدا مي كني و قلب استوار و پر از ايمان و استقامت ايوب نبي)ع( را بدست مي آوري. از تأثير شگفت انگيز عشق است كه مي 

داد و به كيمياي با ارزشي تبديل نمود . حال كه به ارزش عشق پي بردي براي كسب اين داد و به كيمياي با ارزشي تبديل نمود . حال كه به ارزش عشق پي بردي براي كسب اين   ل ناچيز را تغيير ماهيتل ناچيز را تغيير ماهيتتوان مُشتي گِتوان مُشتي گِ

مقام بايد به خدمت مرد كاملي برسي و از فيض وجود او بهره مند شوي.توهم بايستي مانند جالل الدين مولوي به استعدادهاي مقام بايد به خدمت مرد كاملي برسي و از فيض وجود او بهره مند شوي.توهم بايستي مانند جالل الدين مولوي به استعدادهاي 

حي خود را روشن نمائي ، همانگونه كه مولوي در حي خود را روشن نمائي ، همانگونه كه مولوي در دروني خود پي ببري و براي استفاده ديگران شمع خود آگاهي و تحوالت رودروني خود پي ببري و براي استفاده ديگران شمع خود آگاهي و تحوالت رو

  آتش پير مراد خود  شمس تبريزي ذوب شد و يكي گرديد.آتش پير مراد خود  شمس تبريزي ذوب شد و يكي گرديد.
 ـاک  ما شرار زندگی استزیر خـ    كه نام او خـودی است         نوری [  نقطه 312

 تر ــوزنده تر،تابنـــدهزنده تر ، ســـ      ت می شود پاینده تر       [  از محـــــــــب311
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 وخاک نیستاصل عشق ازآب و باد     باک نیست         [  عشق را از تیغ وخنـچر311

 وان تیغ جوهردار عشقـآب حیــــــ           هم پیکارعشقن هم صلح وجها [  در318

 ـق آخرسراپا حق بودــق حـعشـــــ   شق بود  ــارا[  از نگـاه عشق خـــــــ317

 ــــبچشم نوحی، قلب ایوبی طلــــ  ــب           طلـــــ[  عاشقی آموز و محبوبی 313

  ــان كاملیمشت گلی             بوسه زن  بر آستـــــــــــــــن  از [  كیمیا پیدا كــــ381

 روم را  درآتش تبریزســـــــــــــوز  ـی بر فروز           مچو  روم[  شمع خود را ه383

  
 معشوق نهان                                                                              

 حبوب هميشگي مسلمين استمحمد مصطفي )ص(م 

در درون تو نشاني از يك معشوق و محبوب دارم كه اگر خواستي مي توانم آن را به تو نشان دهم.كساني كه عاشق آن در درون تو نشاني از يك معشوق و محبوب دارم كه اگر خواستي مي توانم آن را به تو نشان دهم.كساني كه عاشق آن               

محبوب دروني هستند از همه عاشق تر و خوب ترند به شكلي كه بسيار خوش و خوشحال و زيبا و دوست داشتني تر مي باشند.  محبوب دروني هستند از همه عاشق تر و خوب ترند به شكلي كه بسيار خوش و خوشحال و زيبا و دوست داشتني تر مي باشند.  

همه ي وجود خود عاشق آن محبوب دروني مي شود از اين عشق توانا و پرقدرت مي گردد بقدري كه مي تواند به همه ي وجود خود عاشق آن محبوب دروني مي شود از اين عشق توانا و پرقدرت مي گردد بقدري كه مي تواند به وقتي انسان با وقتي انسان با 

آسمان معنويت و كمال و ترقي روحاني سفر نمايد ، انگار كه خاك ناچيز در رديف ستاره ي پروين )ثريا( در آسمان قرار مي آسمان معنويت و كمال و ترقي روحاني سفر نمايد ، انگار كه خاك ناچيز در رديف ستاره ي پروين )ثريا( در آسمان قرار مي 
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عزت يافت كه چون او را ديد آوازه و شهرت معنويش سراسر جهان را عزت يافت كه چون او را ديد آوازه و شهرت معنويش سراسر جهان را   گيرد.اين سرزمين مكه بود كه از فيض وجود او عظمت وگيرد.اين سرزمين مكه بود كه از فيض وجود او عظمت و

فرا گرفت.اين محبوب هميشگي و معشوق دروني كه هر روز صبح و شام با اوئيم و با او زندگي مي كنيم كسي جز محمد فرا گرفت.اين محبوب هميشگي و معشوق دروني كه هر روز صبح و شام با اوئيم و با او زندگي مي كنيم كسي جز محمد 

مسلمانان آبرويي در مسلمانان آبرويي در نيست! مردي كه در دل مسلمين داراي مقام شايسته و استواري است و اگر ما نيست! مردي كه در دل مسلمين داراي مقام شايسته و استواري است و اگر ما     )ص()ص(مصطفي خاتم االنبياءمصطفي خاتم االنبياء

دنيا داريم از نام مبارك و كار عظيم آن حضرت است. شخصيت بزرگواري كه كوه با عظمت طور، موجي از غبار وجود مبارك دنيا داريم از نام مبارك و كار عظيم آن حضرت است. شخصيت بزرگواري كه كوه با عظمت طور، موجي از غبار وجود مبارك 

ست ) پس ست ) پس اوست و خانه ي كعبه كه در مسجد الحرام واقع شده و مركز و مأواي مؤمنين و اهل دل است خانه و كاشانه ي اواوست و خانه ي كعبه كه در مسجد الحرام واقع شده و مركز و مأواي مؤمنين و اهل دل است خانه و كاشانه ي او

  توجه به وجود مبارك اوست كه قلب تپنده ي مؤمنين و جان و روح مسلمين است.(توجه به وجود مبارك اوست كه قلب تپنده ي مؤمنين و جان و روح مسلمين است.(طواف وطواف وطواف به دوركعبه درواقع طواف به دوركعبه درواقع 
  را پي ریزی کردرا پي ریزی کردبرادری برادری رسول خدا درمدینه بنای حكومت واساس یک جامعه رسول خدا درمدینه بنای حكومت واساس یک جامعه 

تو هيچگاه قادر نيستي كه به اين مقام واالي معنوي رسول خدا محمد مصطفي )ص( برسي، پس بهتر است كه براي تو هيچگاه قادر نيستي كه به اين مقام واالي معنوي رسول خدا محمد مصطفي )ص( برسي، پس بهتر است كه براي             

مت و عزت خود بيفزايي.چرا چنين است؟ براي اينكه وقتي آن مت و عزت خود بيفزايي.چرا چنين است؟ براي اينكه وقتي آن ند او كسب كماالت نمايي و بر كراند او كسب كماالت نمايي و بر كراخصيت بي مانخصيت بي مانهميشه از شهميشه از ش

حضرت مي خوابيد حصيري از ليف خرما زير سر مي انداخت و از اين خواب خوش و با كرامت ، آن حصير ممنون و سپاسگزار بود حضرت مي خوابيد حصيري از ليف خرما زير سر مي انداخت و از اين خواب خوش و با كرامت ، آن حصير ممنون و سپاسگزار بود 

سيطره شاهان ساساني در زير پاي مردم و امتي  بود كه به او سيطره شاهان ساساني در زير پاي مردم و امتي  بود كه به او   كه شخصيت عظيمي بر او خوابيده است در حاليكه حكومت وكه شخصيت عظيمي بر او خوابيده است در حاليكه حكومت و

بل النور مكه در بل النور مكه در ك و محقر كوه حرا در جك و محقر كوه حرا در جعشق مي ورزيدند.انسان وارسته و شخصيت عزيزي كه براي قرب حق در شبستان كوجعشق مي ورزيدند.انسان وارسته و شخصيت عزيزي كه براي قرب حق در شبستان كوج

خود بناي يك خود بناي يك   متمته نبوت رسيد با هدايت الهي و صبر و استقاه نبوت رسيد با هدايت الهي و صبر و استقاخلوت خود با خداي خويش به راز و نياز مي پرداخت و چون بخلوت خود با خداي خويش به راز و نياز مي پرداخت و چون ب

بر اين مرد بزرگ كه افتخار بشريت بر اين مرد بزرگ كه افتخار بشريت   !!نداشتنداشت  اياي  ا قبل از او سابقها قبل از او سابقهكه تكه تجامعه ، قانون و سيستم حكومتي و اداري امتي را بنا نهاد جامعه ، قانون و سيستم حكومتي و اداري امتي را بنا نهاد 

است شب هاي زيادي گذشته است كه هيچگاه چشم او به خواب فرو نرفت و اين تالش ها به حدي طاقت فرسا و مداوم بود تا است شب هاي زيادي گذشته است كه هيچگاه چشم او به خواب فرو نرفت و اين تالش ها به حدي طاقت فرسا و مداوم بود تا 

قوي بود و در درون تباه قوي بود و در درون تباه   كار او توانستند بر تحت و نظام ساساني مسلط شوند و آن حكومت كه در ظاهر وسيع وكار او توانستند بر تحت و نظام ساساني مسلط شوند و آن حكومت كه در ظاهر وسيع واينكه پيروان فدااينكه پيروان فدا

  ..هدايت نمايندهدايت نمايندوحي ،وحي ،ند و مردم آن سامان را به تعاليم اسالم وپيام جديد ند و مردم آن سامان را به تعاليم اسالم وپيام جديد و پوشالي شده بود در هم شكنو پوشالي شده بود در هم شكن
  لهي تحول عميقي در جهان ایجاد نمودلهي تحول عميقي در جهان ایجاد نمودپيامبر با رسم و آئين جدید اپيامبر با رسم و آئين جدید ا

اين انسان برجسته خصال كه در غار حرا شديداً در جذبه ي حق قرار داشت در ميدان نبرد و مبارزه با دشمنان حق و بشريت اين انسان برجسته خصال كه در غار حرا شديداً در جذبه ي حق قرار داشت در ميدان نبرد و مبارزه با دشمنان حق و بشريت             

شمشير پر قدرت و تيز او آهن را دو نيم مي نمود و ذوب مي كرد در حاليكه وقتي به نماز و توجه ي به خدا مي ايستاد از شوق شمشير پر قدرت و تيز او آهن را دو نيم مي نمود و ذوب مي كرد در حاليكه وقتي به نماز و توجه ي به خدا مي ايستاد از شوق 

وشه ي چشمانش حلقه مي زد.وقتي در جنگ با كفار و مشركين قرار مي گرفت انديشه و دعاي وشه ي چشمانش حلقه مي زد.وقتي در جنگ با كفار و مشركين قرار مي گرفت انديشه و دعاي ديدار او اشك هاي مباركش در گديدار او اشك هاي مباركش در گ

و سلحشوري بود كه و سلحشوري بود كه زار نبرد در دستان او و يارانش تيزتر و موفق تر بود و همين ايمان قوي زار نبرد در دستان او و يارانش تيزتر و موفق تر بود و همين ايمان قوي و به ياري سپاه مي آمد و تيغ و ابو به ياري سپاه مي آمد و تيغ و اباا

اد.در جهان با آئين و رسم و قوانين جديد تحول عميقي را آغاز اد.در جهان با آئين و رسم و قوانين جديد تحول عميقي را آغاز را قطع نمود و به زباله دان تاريخ فرسترا قطع نمود و به زباله دان تاريخ فرست  نسل پادشاهان ومستبديننسل پادشاهان ومستبدين

نمود و آن روش هاي حكومتي و صدارتي كه ملت هاي گذشته به غلط مرسوم كرده بودند تحت تأثير قرار داد و از زندگي امت نمود و آن روش هاي حكومتي و صدارتي كه ملت هاي گذشته به غلط مرسوم كرده بودند تحت تأثير قرار داد و از زندگي امت 

پيروزي بعدي اتفاق افتاد اين پيروزي بعدي اتفاق افتاد اين   نوين دور نمود.از طريق آئين جديد كه  بر محوريت دين و وحي الهي بود به دنيا معرفي شد و فتح ونوين دور نمود.از طريق آئين جديد كه  بر محوريت دين و وحي الهي بود به دنيا معرفي شد و فتح و

كار به قدري عظيم است كه از شخصيت بزرگي چون او شايسته بود بطوريكه نظير او را مادر گيتي نزائيده است.در نگاه او همه كار به قدري عظيم است كه از شخصيت بزرگي چون او شايسته بود بطوريكه نظير او را مادر گيتي نزائيده است.در نگاه او همه 

ست كه غذا بخورد با مردم عادي و ست كه غذا بخورد با مردم عادي و مردم يكسان و انسانند و باال و پست در مرام او مطرح نيست بهمين لحاظ چون مي خوامردم يكسان و انسانند و باال و پست در مرام او مطرح نيست بهمين لحاظ چون مي خوا

  ..ران و كارگران بر يك سفره مي نشستران و كارگران بر يك سفره مي نشستدمتگزادمتگزاخخ
 ـــایمتچشم اگــــرداری بیا بنمـــــ    ـان اندردلــت           [  هست معشوقی  نهــ382

 ـوب ترخوش تر و زیباتر و محبــــــ         [  عاشقـــــــان او ز خوبان خوب تر    381

 خاک همـــــــــدوش ثـریا می شود  [  دل ز عشق او تـــــــــوانا می شود             381

 آمد اندر وجــــــــد و  برافالک شد   [  خاک نجداز فیض اوچاالک  شد             382

 روی ما زنام  مصطــــــفی استــــآب [  در دل مسلم  مقــام مصطفی است              381

 ه را  بیت الحـــــــرام كاشانه اشكعب   [  طور موجی  از غبار خــــــانه اش             388

 ـاسب  افزایش  از ذاتـش   ابداتش  ابد                كــــــ[  كمتر از آنی  ز اوقــــــــ387
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  5959  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ری زیر پای امتشــــاج كستــــــــــ     ـــــــواب راحتش          [  بوریا  ممنون خ383

 قوم و آئین و  حکــــــــومت آفرید         [  در شبستان حرا خلـــــــوت گزید       371

 تا به تخت خســـــــروی خوابید قوم   چشم او محروم نوم               [  ماند   شب ها373

 ده ی او اشکــــــــــبار اندر نماز ــدیـ   جا  تیغ او آهن گداز            [  وقت هیـــــــ372

 ل  سالطــــــــــــین تیغ اوــغ او                قاطع نسـ[  در دعای نصـــــــرت آمین تی371

 وردـــوام پیشین در نمسنــد اقــــــــــ   ــان آئین نو آغاز كرد              [  در جهــــــ371

 ی نزادـــــن ام گیتـهمچـــواو  بطـــــ      ــشاد           از كلید دین دردنیا  گــــــــ  [372

 در نگاه او یکــــــــی باال و پست                 با غـالم خویش بریک خـوان نشست[  371

 
  ماماپرده دارپرده دار                                                                                                                                                              

  استاست  پيامبر خدا)ص( مقتدا ومحافظ مسلمانانپيامبر خدا)ص( مقتدا ومحافظ مسلمانان

د كه در جنگي كه پيش آمد آن گردن سرير  كه تخت پادشاهي بر دل هاي مؤمنين را بر د كه در جنگي كه پيش آمد آن گردن سرير  كه تخت پادشاهي بر دل هاي مؤمنين را بر حال به برخورد انساني او توجه كنيحال به برخورد انساني او توجه كني            

آسمانها بنا نهاده است ، ديد كه دختر حاتم طايي )انسان بخشنده ي قبيله ي طي( اسير شده است.پاهاي آن دختر با زنجير بسته آسمانها بنا نهاده است ، ديد كه دختر حاتم طايي )انسان بخشنده ي قبيله ي طي( اسير شده است.پاهاي آن دختر با زنجير بسته 

م شده بود!وقتي پيامبر خدا)ص( آن دختر را بدون لباس م شده بود!وقتي پيامبر خدا)ص( آن دختر را بدون لباس شده بود و پوششي در بر نداشت و از شرمساري و حيا گردن او به پائين خشده بود و پوششي در بر نداشت و از شرمساري و حيا گردن او به پائين خ

و پوششي مشاهده نمود چادر )و لباسي( كه در دسترس داشت به روي او افكند!جوامع امروز اسالمي مانند آن دختر بي لباس و و پوششي مشاهده نمود چادر )و لباسي( كه در دسترس داشت به روي او افكند!جوامع امروز اسالمي مانند آن دختر بي لباس و 

براي حسابرسي و براي حسابرسي و   در روز قيامت كه همه ي مادر روز قيامت كه همه ي مابي محافظ مي باشند و در برابر ملت هاي جهان آسيب پذير و بي چادر شده اند!بي محافظ مي باشند و در برابر ملت هاي جهان آسيب پذير و بي چادر شده اند!

را تهديد را تهديد مامااستعمارگران استعمارگران   از طرف از طرف   كردار خود جمع مي شويم آبرو و اعتبار ما رسول خداست. و در اين جهان در برابر خطراتي كهكردار خود جمع مي شويم آبرو و اعتبار ما رسول خداست. و در اين جهان در برابر خطراتي كه

  مي كند و مورد تهاجم قرار مي دهد پرده دار و حفظ كننده ما او و دعوت جهان شمول اوست.مي كند و مورد تهاجم قرار مي دهد پرده دار و حفظ كننده ما او و دعوت جهان شمول اوست.
 ــر  سردار طی آمد اسیردختــــــــــ   ش آن گردن  سریر          [  در مصــافی پی378

 ـا خم كرده بودگردن از شرم وحیـــ    ـم  بی پرده بود        [  پای در زنجیر وهـــ377

 چادرخـــــــــود پیش روی اوكشید ون نبی بی پرده دید            [  دخترک  را چ373

 یش اقوام جهـــــــــان بی چادریم پطی عــــریان تریم              [  ما از آن خاتون 331

 ـان هم پرده دار ماست اوــتبار  ماست او             درجهــــــ[  روز محشر اعــــــ333

 

  شبنم یک صبح خندانشبنم یک صبح خندان                                                                                                                                                                                      

  الهي را درکام تشنگان حقيقت ریختالهي را درکام تشنگان حقيقت ریخت  پيامبراسالم زمزم آخرین پيام وحيپيامبراسالم زمزم آخرین پيام وحي    

چون رسول خدا)ص( هر چند كه لطف و مرحمت يا قهر و غلبه بر ديگران داشته باشد در مجموع بجا و چون رسول خدا)ص( هر چند كه لطف و مرحمت يا قهر و غلبه بر ديگران داشته باشد در مجموع بجا و   شخصيت بزرگواريشخصيت بزرگواري            

رحمت است چون اگر براي ياران و دوستان رحمت باشد شايسته است و چون به دشمنان قهر و تسلط داشته باشد براي جلوگيري رحمت است چون اگر براي ياران و دوستان رحمت باشد شايسته است و چون به دشمنان قهر و تسلط داشته باشد براي جلوگيري 

ق و تبهكاري هاي آنان نوعي رحمت محسوب مي شود.مگر فراموش كرديد كه چگونه در فتح مكه با سپاه عظيم و مسلح ق و تبهكاري هاي آنان نوعي رحمت محسوب مي شود.مگر فراموش كرديد كه چگونه در فتح مكه با سپاه عظيم و مسلح از فساز فس

خود باب رحمت را به روي همگان از مومن و مشرك باز نمود و فرمان التثريب او كه فرمود: امروز همه آزاديد و ستمي خود باب رحمت را به روي همگان از مومن و مشرك باز نمود و فرمان التثريب او كه فرمود: امروز همه آزاديد و ستمي و پيروز و پيروز 
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و در پناه رحمت حق زندگي كنيد.اگر مسلمانان در يك وطن زندگي نمي كنند و و در پناه رحمت حق زندگي كنيد.اگر مسلمانان در يك وطن زندگي نمي كنند و بخاطر كارهاي گذشته متوجه شما نيست، برويد بخاطر كارهاي گذشته متوجه شما نيست، برويد 

شبيه دو چشمي كه يك حقيقت را مي شبيه دو چشمي كه يك حقيقت را مي   ،،هر دسته اي در سرزميني سكونت دارند ولي از نظر ديدگاه و بينش و انديشه يكي هستندهر دسته اي در سرزميني سكونت دارند ولي از نظر ديدگاه و بينش و انديشه يكي هستند

دگي مي كنند ولي در اصل و اساس همه دگي مي كنند ولي در اصل و اساس همه بيند.ايمان آورندگان به دين محمدي در سرزمين حجاز ، چين و ايران و جاهاي ديگر زنبيند.ايمان آورندگان به دين محمدي در سرزمين حجاز ، چين و ايران و جاهاي ديگر زن

ي ما از صبح طلوع اسالم پا به وجود گذاشته ومانند شبنمي روي مظاهر اين دنيايي ظاهر شده ايم و به زندگي سعادتمندانه و ي ما از صبح طلوع اسالم پا به وجود گذاشته ومانند شبنمي روي مظاهر اين دنيايي ظاهر شده ايم و به زندگي سعادتمندانه و 

  خنداني روي آورده ايم.و چون به اسالم روي آورديم عاشق و شيفته ي چشمان زيبا و معنوي پيامبر رحمت شديم كه زمزم وحيخنداني روي آورده ايم.و چون به اسالم روي آورديم عاشق و شيفته ي چشمان زيبا و معنوي پيامبر رحمت شديم كه زمزم وحي

آخرين پيام الهي را در كام تشنگاني چون ما مي ريزد و ارتباط ما با حضرت ايشان عادي و معمولي و جنبه ي مادي ندارد بلكه بر آخرين پيام الهي را در كام تشنگاني چون ما مي ريزد و ارتباط ما با حضرت ايشان عادي و معمولي و جنبه ي مادي ندارد بلكه بر 

  اساس عشق و عاشقي است و همان حكايت مي و مستي عارفانه است!) قلباً به او عشق مي ورزيم(اساس عشق و عاشقي است و همان حكايت مي و مستي عارفانه است!) قلباً به او عشق مي ورزيم(
  اشتاشتپا به عرصه وجود گذپا به عرصه وجود گذ  امت اسالم با نظر و همت رسول مكرم)ص(امت اسالم با نظر و همت رسول مكرم)ص(

او رهبر معنوي و روحاني است كه توانست افتخارات پوچ قبيلگي و امتيازات نسبي را ريشه كن كند و چون آتش عشق او او رهبر معنوي و روحاني است كه توانست افتخارات پوچ قبيلگي و امتيازات نسبي را ريشه كن كند و چون آتش عشق او             

فراگير شد و سراسر شبه جزيره را در بر گرفت همه ي زشتي ها كه چون خس و خاشاكي مانع اجراي حقايق شده بودند سوخت و فراگير شد و سراسر شبه جزيره را در بر گرفت همه ي زشتي ها كه چون خس و خاشاكي مانع اجراي حقايق شده بودند سوخت و 

سوي همگان گشود.ما مردم مسلمان در هر جا كه زندگي كنيم مانند گلبرگ هاي يك گل سوي همگان گشود.ما مردم مسلمان در هر جا كه زندگي كنيم مانند گلبرگ هاي يك گل نابود شد و راه رشد و ترقي را به نابود شد و راه رشد و ترقي را به 

جان و روح اين امت و نظام است و همانطور جان و روح اين امت و نظام است و همانطور )ص()ص(مبر عظيم الشأن اسالم مبر عظيم الشأن اسالم ااهستيم كه يك بو و يك شكل داريم و در اين ميان پيهستيم كه يك بو و يك شكل داريم و در اين ميان پي

اين امت پنهان بود و چون از طريق وحي و اين امت پنهان بود و چون از طريق وحي و كه او يكي است اين جمع هم در وحدت و يكپارچگي يكي است.در دل و نظر پيامبر كه او يكي است اين جمع هم در وحدت و يكپارچگي يكي است.در دل و نظر پيامبر 

رسالت دعوت خود را عرضه نمود مانند آشكار شدن يك نعره و صداي بلند كه بدون ترس و وحشت در بيان مردم پخش شود رسالت دعوت خود را عرضه نمود مانند آشكار شدن يك نعره و صداي بلند كه بدون ترس و وحشت در بيان مردم پخش شود 

  و پا به عرصه ي وجود گذاشت.و پا به عرصه ي وجود گذاشت.  اين امت عينيت پيدا كرداين امت عينيت پيدا كرد
  صبح من روشن شده استصبح من روشن شده است  تابان رسالت پيامبر اسالم)ص(تابان رسالت پيامبر اسالم)ص(از آفتاب از آفتاب 

ق و شور و شوق عجيبي از پيامبر خدا)ص( در ني خاموش و خالي وجود من افتاده است بطوريكه از نغمه هاي گوناگون ق و شور و شوق عجيبي از پيامبر خدا)ص( در ني خاموش و خالي وجود من افتاده است بطوريكه از نغمه هاي گوناگون عشعش          

آن تحوالت روحاني عظيمي در من حاصل شده است.من با چه زباني مي توانم از عالقه و عشق به او صحبت كنم كه بي شك آن تحوالت روحاني عظيمي در من حاصل شده است.من با چه زباني مي توانم از عالقه و عشق به او صحبت كنم كه بي شك 

محمد مصطفي )ص( بقدري است كه چوب خشكي ) اُستُن حنّانه ( كه محمد مصطفي )ص( بقدري است كه چوب خشكي ) اُستُن حنّانه ( كه   نمي توانم حق كالم را ادا نمايم و دوستي و محبت بانمي توانم حق كالم را ادا نمايم و دوستي و محبت با

پيامبر خدا)ص( در مسجد النبي مدينه هنگام ايراد خطبه بدان تكيه مي زد از فراق و دوري او ناله سر داد! اگر مسلمانان اين عصر پيامبر خدا)ص( در مسجد النبي مدينه هنگام ايراد خطبه بدان تكيه مي زد از فراق و دوري او ناله سر داد! اگر مسلمانان اين عصر 

اي زيادي مانند كوه طور بر خود مي بالند اي زيادي مانند كوه طور بر خود مي بالند داراي هويتي هستند از نور وجود و تابش معنويت آن مرد بزرگ است و از اين راه كوه هداراي هويتي هستند از نور وجود و تابش معنويت آن مرد بزرگ است و از اين راه كوه ه

و افتخار مي كنند كه رسول حق از آنها و غبارراه خود را بر آنها پوشيده است.از انعكاس و تجلي آئينه وجود مبارك آن حضرت بود و افتخار مي كنند كه رسول حق از آنها و غبارراه خود را بر آنها پوشيده است.از انعكاس و تجلي آئينه وجود مبارك آن حضرت بود 

ضرت پديدار ضرت پديدار فكري و اعتقادي من شكل گرفت و صبح روشني و تابندگي زندگي من از آفتاب تابان رسالت آن حفكري و اعتقادي من شكل گرفت و صبح روشني و تابندگي زندگي من از آفتاب تابان رسالت آن حو قالب و قالب كه پيكره كه پيكره 

گشته است.از اين روشني ، جان من تحت تأثير عميق قرار گرفت و در هر لحظه آرام و قرار مرا ربود و با تحوالت و دگرگوني گشته است.از اين روشني ، جان من تحت تأثير عميق قرار گرفت و در هر لحظه آرام و قرار مرا ربود و با تحوالت و دگرگوني 

  هاي روحي و رواني جديدي روبرو ساخته و شب تيره مرا گرم تر از صبح محشر نموده است.هاي روحي و رواني جديدي روبرو ساخته و شب تيره مرا گرم تر از صبح محشر نموده است.
  رسول اکرم دیباچه کتاب آفرینش استرسول اکرم دیباچه کتاب آفرینش است

رسول مانند ابرپائيزي پر باران است كه بر باغ وجود من باران رحمت خود را فرو مي ريزد و مرا زنده و رسول مانند ابرپائيزي پر باران است كه بر باغ وجود من باران رحمت خود را فرو مي ريزد و مرا زنده و وجود مبارك حضرت وجود مبارك حضرت           

شاداب مي نمايد و باران رسالت او هستي مرا همچون درخت انگور آبياري نموده است.به لحاظ اهميت و تأثير محبت ، چشم اميد شاداب مي نمايد و باران رسالت او هستي مرا همچون درخت انگور آبياري نموده است.به لحاظ اهميت و تأثير محبت ، چشم اميد 

خاك خاك اي گل هاي رنگارنگ آن نتايج و حاصل شايسته اي بدست آوردم.اي گل هاي رنگارنگ آن نتايج و حاصل شايسته اي بدست آوردم.خود را در كشتزار محبت و دوستي او كاشتم و از تماشخود را در كشتزار محبت و دوستي او كاشتم و از تماش

مطهر رسول ختمي مرتبت را در بر گرفته است از دنيا و آخرت خوش تر و نيكوتر است و چه مطهر رسول ختمي مرتبت را در بر گرفته است از دنيا و آخرت خوش تر و نيكوتر است و چه   مقدس مدينه كه وجود مبارك ومقدس مدينه كه وجود مبارك و

ته ي مال عبد الرحمن ته ي مال عبد الرحمن جايي بهتر و زيبنده تر از مكاني كه محبوب و نور چشم ما رسول خدا )ص( در آنجاست؟!من كشته و شيفجايي بهتر و زيبنده تر از مكاني كه محبوب و نور چشم ما رسول خدا )ص( در آنجاست؟!من كشته و شيف

ق( هستم شاعر پارسي گويي كه با هنر نمايي هاي او در آثار نظم و نثرش كمك بسزايي بمن نموده تا راه ق( هستم شاعر پارسي گويي كه با هنر نمايي هاي او در آثار نظم و نثرش كمك بسزايي بمن نموده تا راه     818818--898898جامي )جامي )

درست انديشيدن را بيابم و تاريكي هاي ذهن و فكر خود را بهبودي بخشم.اشعاري كه او سروده است و در كتاب هاي خود به درست انديشيدن را بيابم و تاريكي هاي ذهن و فكر خود را بهبودي بخشم.اشعاري كه او سروده است و در كتاب هاي خود به 

شته است سرشار و مشحون از معاني بلند و ارزشمند است و چه شايسته و نيكو در حق خواجه ي دو عالم شته است سرشار و مشحون از معاني بلند و ارزشمند است و چه شايسته و نيكو در حق خواجه ي دو عالم يادگار براي ما گذايادگار براي ما گذا

حضرت مصطفي)ص( بهترين سخن را بيان داشته است سخناني كه مانند گوهر به زيباترين شكل تراشيده شده است.رسول حضرت مصطفي)ص( بهترين سخن را بيان داشته است سخناني كه مانند گوهر به زيباترين شكل تراشيده شده است.رسول 
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و در حاليكه مردم از نظر نياز به رسالت در حكم و در حاليكه مردم از نظر نياز به رسالت در حكم   اكرم)ص( ديباچه و مقدمه ي كتاب نظام آفرينش اين جهان و آن جهان استاكرم)ص( ديباچه و مقدمه ي كتاب نظام آفرينش اين جهان و آن جهان است

  بنده و زير دست مي باشد آن حضرت سرور و ساالر آنها بحساب مي آيد.بنده و زير دست مي باشد آن حضرت سرور و ساالر آنها بحساب مي آيد.

 ـــتیآن  به یاران ، این به اعدا رحمـر او  سراپا رحمتی            [  لطف و قهــــــ332

 داد ــــــــــــام التثریبمکــه را پیغ       [  آن كه بر اعدا دررحمـــــت گشاد      331

 چـــــون  نگه نور دوچشمیم ویکیم گـــــــــانه ایم            [  ما كه از قید وطن بی331
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 آتش او این خس وخاشاک سوخت را پاک ســــــوخت           [  امتیازات نسب 338

 اوست جاناین نظام و او یکــی است     صد برگ ما را بویکیست      [  چون گل 337

 ـــانه زد  افشا شدیم نعره ی  بی باكـ     [  سرّ مکنون  دل او مـــــــــــا  بدیم         333

 می تپد صد نغــــــمه در آغوش من     ـوش من         در نی  خامــ [  شور عشقش211

 گــریست خشک  چوبی در فراق او    ازتوالیش كه چیست؟         گویم [  من چه 213

 ــرد راه  اوـطور ها  بالد ز گـــــــــ       ـــاه او        ـ[  هستی مسلم تجلی گــــــــ212

 صبح من ازآفتـــــــــــاب سینه اش       ــریدآئینه اش        ـــــ[  پیکرم را آفـــــــ211

 گرم تر از صبح  محشر شـــــــام من        ـدم آرام من       دمبــــ[  در تپـــــــــــید211

 من  نمنـــــــــاک از باران او تاک        ـــتان او        [  ابر آذار است و من بســــــ212

 از تماشا حاصـــــــــــــلی برداشتم    كشت محـبت كــــــاشتم          [  چشم در 211

 آب جنک  شهـریکه  آنجا دلبراست     رب ازدوعالم خوشتر است   [  خاک یث218

 ـــامیمــــــــالج خـــــنظم ونثراو ع             [  كُشته ی انــــــــــــــدازمال جامیم  217

 ـه گوهرسُفته  استدر  ثنای خواجـــ      [  شعر لب ریز معانی گفــــــته  است         213

 م بندگان وخواجه اوستجمله ی عال   ن را دیباچــــه اوست           [  نسخه ی كونی231

  

  عشق و تقليدعشق و تقليد                                                                                                                                                                                                          

  مثل بایزید بسطامي عاشق رسول خدا شوید مثل بایزید بسطامي عاشق رسول خدا شوید     

اگر قرار باشد كه تغيير و تحوالت دروني و ماهوي در انسان بوجود آيد از شراب معرفت عشق به حق حاصل مي شود و در اگر قرار باشد كه تغيير و تحوالت دروني و ماهوي در انسان بوجود آيد از شراب معرفت عشق به حق حاصل مي شود و در             

رز عشق به حق تعالي است.يك نمونه از اين تقليد عاشقانه رفتار مرد رز عشق به حق تعالي است.يك نمونه از اين تقليد عاشقانه رفتار مرد اين راه تقليد و تبعيت از مردان خدا از نشانه ها و عالئم بااين راه تقليد و تبعيت از مردان خدا از نشانه ها و عالئم با

ق( است كه چون نمي دانست كه پيامبر چگونه خربزه مي خورد هيچگاه در عمر خود خربزه ق( است كه چون نمي دانست كه پيامبر چگونه خربزه مي خورد هيچگاه در عمر خود خربزه   161161كامل بايزيد بسطامي)متوفاي كامل بايزيد بسطامي)متوفاي 

زندگي از مردان حق ثابت قدم و زندگي از مردان حق ثابت قدم و نخورد.حال اگر تو عاشق شده اي و قصد پيمودن اين راه را داري؟ بايستي در تقليد راه و رسم نخورد.حال اگر تو عاشق شده اي و قصد پيمودن اين راه را داري؟ بايستي در تقليد راه و رسم 

مستحكم باشي! تا با كسب آمادگي و لياقت هاي معنوي و دروني به قرب حق و وصال او نائل آئي! و كمند شايستگي هاي تو مستحكم باشي! تا با كسب آمادگي و لياقت هاي معنوي و دروني به قرب حق و وصال او نائل آئي! و كمند شايستگي هاي تو 

  ارزش هاي يزداني را به دام خود كشد.ارزش هاي يزداني را به دام خود كشد.
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  بپردازیدبپردازید  رگ نفس را بشكنيد وبه خودسازی خویشرگ نفس را بشكنيد وبه خودسازی خویشبت بزبت بز

خلوت غار درون خود به فكر و انديشه بپرداز و در اين تفكرات خود را رها كن و به سوي خلوت غار درون خود به فكر و انديشه بپرداز و در اين تفكرات خود را رها كن و به سوي حتي مقداري هم كه شده در كنج حتي مقداري هم كه شده در كنج             

وقتي به سوي حق روي آوردي و ايمان و اطمينان پيدا كردي و وقتي به سوي حق روي آوردي و ايمان و اطمينان پيدا كردي و . . حق و حقيقت هجرت نما)از خود گسستن و به خدا پيوستن(حق و حقيقت هجرت نما)از خود گسستن و به خدا پيوستن(

نفس را كه در حكم بت هاي الت و عزي زمان نفس را كه در حكم بت هاي الت و عزي زمان   آنگاه براي خود سازي خود گام موثري بردار و با اقدام شجاعانه بت هاي بزرگآنگاه براي خود سازي خود گام موثري بردار و با اقدام شجاعانه بت هاي بزرگ

جاهليت عرب را دارد با ضربات تبر همت و توانايي هاي خود در هم شكن.تو هم لشگري از قدرت و توان باالي عشق بدست آور جاهليت عرب را دارد با ضربات تبر همت و توانايي هاي خود در هم شكن.تو هم لشگري از قدرت و توان باالي عشق بدست آور 

  و آنگاه بر كوه عشق تجلي كن و عظمت وجودي خود را جلوه گر ساز.در اين شرايط عاشقي و كمال مورد نوازش و لطف خدايو آنگاه بر كوه عشق تجلي كن و عظمت وجودي خود را جلوه گر ساز.در اين شرايط عاشقي و كمال مورد نوازش و لطف خداي

/ بقره( قرار / بقره( قرار 0303كعبه واقع مي شوي و به درجه ي خالفت و جانشيني او مي رسي و مورد خطاب ) اني جاعل في االرض خليفه ، كعبه واقع مي شوي و به درجه ي خالفت و جانشيني او مي رسي و مورد خطاب ) اني جاعل في االرض خليفه ، 

  مي گيري كه فرمود: مي خواهم در زمين بجاي خود جانشيني را برگزينم.مي گيري كه فرمود: مي خواهم در زمين بجاي خود جانشيني را برگزينم.
 شقــای عد از اسمـــــــهست  هم تقلی  [  كیفیت هاخیزد  از صهبـــــای عشق         233

 ـــوردن خربوزه كرداب ازخـــــــاجتن   ـــــــــــــید فرد        [  كامل بسطام درتقلـ232

 ــــــکارزدان شــــــد تو شود یـــتا كمن    [  عاشقی؟! محکم شو از تقلیـــــد یار      231

 نترک خودكن سوی حق هجرت گزی ــــــــــرای دل نشین        [  اندكی اندر حـ231

 وس را سر شکنـــزای هالت و عُــــــ  [  محکم ازحق شو،سوی خود گام زن        232

 ـــاران عشقگـر شو برسر فـــــوه ـــجل [  لشگری پیدا كن از سلطـــــان عشق          231

 سازد ترااعل ــانّي جــرح نوازد تو را          شــــــــــ[  تا خدای كعــــــــــــبه ب238

 ]اصل چهارم[

 دکه نشانه ی ضعف و ناتواني است چون خودی ـــــؤال قرارندهيــمحوریت خودی را در معرض س

 د و کارآیي خود را از دست مي دهدباسؤال و خواستن و تمنا ازدیگران به سستي و ناتواني در مي آی

 
 خودی و دریوزگي                                                                                                       

 بدست مي آیداو رشد آدمي از رفعت اندیشه و توانایي        

اي كسي كه در قدرت و توانايي به درجه اي رسيده اي كه مي تواني از قدرتمندان و شيران روزگار باج و خراج بگيري و اي كسي كه در قدرت و توانايي به درجه اي رسيده اي كه مي تواني از قدرتمندان و شيران روزگار باج و خراج بگيري و           

نيم خورده ي ديگران نيم خورده ي ديگران   دنبالدنبالپيدا نموده اي و از روي نياز و احتياج بپيدا نموده اي و از روي نياز و احتياج ب  رارا  روباهروباه  و طبيعتو طبيعتتسليم خود سازي! ولي حيف كه اكنون مزاج تسليم خود سازي! ولي حيف كه اكنون مزاج 

آسيب هاي روزگار و زندگي در ميان مردم خسته و نااميد شده اي؟ چون به دانايي و توانايي آسيب هاي روزگار و زندگي در ميان مردم خسته و نااميد شده اي؟ چون به دانايي و توانايي   ازاز  مي گردي!بي جهت نيست كهمي گردي!بي جهت نيست كه

ري نداشتن و ضعف و ناتواني است.مگر نمي ري نداشتن و ضعف و ناتواني است.مگر نمي نرسيده اي و از قدرت و توانايي بهره اي نداري و بي شكل درد اصلي تو همين بيمانرسيده اي و از قدرت و توانايي بهره اي نداري و بي شكل درد اصلي تو همين بيما

داني كه سربلندي و رشد و ترقي مادي و معنوي از انديشه ي درست و فكر بلند بدست مي آيد؟ از طرفي همين رفعت انديشه داني كه سربلندي و رشد و ترقي مادي و معنوي از انديشه ي درست و فكر بلند بدست مي آيد؟ از طرفي همين رفعت انديشه 

است كه روشني ها و فروزش خيال آدمي را بيشتر مي گرداند.از نمايش بزرگ و با عظمت هستي كه دست تواناي ذات احديت در است كه روشني ها و فروزش خيال آدمي را بيشتر مي گرداند.از نمايش بزرگ و با عظمت هستي كه دست تواناي ذات احديت در 

مه جاي آن به زيبايي مشاهده مي شود شراب خالص معرفت و دانايي را كسب كن و در ظرفيت و وسعت گذر ايام و روزگار مه جاي آن به زيبايي مشاهده مي شود شراب خالص معرفت و دانايي را كسب كن و در ظرفيت و وسعت گذر ايام و روزگار هه

  زندگي آدمي شخصيت خود را استحكام ببخش.زندگي آدمي شخصيت خود را استحكام ببخش.
  فطرت آدمي آسيب مي بيندفطرت آدمي آسيب مي بيند  خودی تضعيف وخودی تضعيف و، ، از سؤال نمودن و دریوزگياز سؤال نمودن و دریوزگي

شويد و هيچگاه در منت ديگران بسر نبريد و از زير بار ذلت و سؤال شويد و هيچگاه در منت ديگران بسر نبريد و از زير بار ذلت و سؤال   مانند عمر خليفه ي دوم در راه فلسطين از شتر پيادهمانند عمر خليفه ي دوم در راه فلسطين از شتر پياده        

ديگران بر حذر باشيد.تا كي و تا چه مدت مي خواهيد براي بدست آوردن منصب و موقعيت اجتماعي و اقتصادي به در خانه ي ديگران بر حذر باشيد.تا كي و تا چه مدت مي خواهيد براي بدست آوردن منصب و موقعيت اجتماعي و اقتصادي به در خانه ي 

چوبي مركب سواري كنيد! به فطرت چوبي مركب سواري كنيد! به فطرت اين و آن گدايي و دريوزگي نمائيد ؟! و خود را به شكل كودكان در آورده و با سوار شدن بر اين و آن گدايي و دريوزگي نمائيد ؟! و خود را به شكل كودكان در آورده و با سوار شدن بر 
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پاك خود روي آوريد ، فطرت و آفرينشي كه تمام توجه و حركت آن به طرف آسمان نيكي و خيال است . حال اگر اين فطرت پاك خود روي آوريد ، فطرت و آفرينشي كه تمام توجه و حركت آن به طرف آسمان نيكي و خيال است . حال اگر اين فطرت 

پاكيزه مورد احسان و گذشت ديگران قرار گيرد به پستي و حقارت مي گرايد!از سؤال نمودن و بردن نيازمندي پيش ديگران ، پاكيزه مورد احسان و گذشت ديگران قرار گيرد به پستي و حقارت مي گرايد!از سؤال نمودن و بردن نيازمندي پيش ديگران ، 

طرح سؤال در پيش ديگران طرح سؤال در پيش ديگران گدايي وگدايي وحتي خوار تر از هر چيز ديگر مي گردد! چون حتي خوار تر از هر چيز ديگر مي گردد! چون ناچيز وتهي دست مي شود وناچيز وتهي دست مي شود وت آدمي ت آدمي فطرفطر

ناتواني و ناداري انسان را افزون تر مي كند. از سؤال كردن پيش بيگانگان اجزاي خودي آشفته تر مي گردد و هيچگونه تجلي و ناتواني و ناداري انسان را افزون تر مي كند. از سؤال كردن پيش بيگانگان اجزاي خودي آشفته تر مي گردد و هيچگونه تجلي و 

  واهد شد.واهد شد.تابشي از اين نخل خودي در صحراي سيناي او مشاهده نختابشي از اين نخل خودي در صحراي سيناي او مشاهده نخ
 ـتیاجگشته ای روبه   مزاج  از احـــ [  ای فراهم كرده  از شیران  خــــراج           237

 ـین بیداری استاصل درد تو همـــ  [  خستـــگی های تو  از ناداری  است          233

 ازجمند می كشد شمع خـــــــــیال [  می ربایدرفعــــــــــــت ازفکر بلند            221

 ــام گیرنقد خود ازكیسه ی ایـــــــ    [  از  خُم هستی می گــــــــــلفام گیر        223

 ــذر ت غیرالحــــــلحــــــــذراز منا [  خود فرود آ از شترمثل عــــــــــمر           222

 مركب كنی  ـالن  زنیصورت طفــ ــــب كنی           [  تا به كی دریوزه ی  منص221

 پست می گردد ز احســـــــــان دگر[  فطرتی كو بر فلــــــــــک بندد نظر           221

 ـــر  نادار تراز گدایی گدیه گــــــــ       ــالس گردد  خوارتر    [  از سؤال افـــــ222

 ــــودیــــبی تجلی نخل سینای خــ     ودی      از سؤال  آشفته اجزای خـــــــ  [221

 مثل مه رزق خـــــــود از پهلو تراشاز هم مپاش           [  مشت خاک خویش  را 228

  

  به خود متكي باشيدبه خود متكي باشيد                                                                                                                                                                                          

      رزق و روزی خود را از خوان دیگران تقاضا نداشته باشيدرزق و روزی خود را از خوان دیگران تقاضا نداشته باشيد

اين شخصيتي كه از خودي يكپارچه شده است با سؤال كردن تضعيف نكنيد و اجزاي آن را متالشي ننمائيد و نيز مثل ماه اين شخصيتي كه از خودي يكپارچه شده است با سؤال كردن تضعيف نكنيد و اجزاي آن را متالشي ننمائيد و نيز مثل ماه           

هر چند كه با سختي معيشت روبرو باشي و روزگار به روي تو هر چند كه با سختي معيشت روبرو باشي و روزگار به روي تو   نباشيد كه نور مورد احتياج خود را از خورشيد دريافت مي دارد!نباشيد كه نور مورد احتياج خود را از خورشيد دريافت مي دارد!

روي تو بسته شده باشد بايد كه در مسير بال و گرفتاري قرار گيري و با آن دسته و پنجه نرم روي تو بسته شده باشد بايد كه در مسير بال و گرفتاري قرار گيري و با آن دسته و پنجه نرم   اميدواري بهاميدواري به  لبخندي نزده باشد و درِلبخندي نزده باشد و درِ

هيچوقت و در هيچ موقعيت رزق و روزي خود را از خوان ديگران تقاضا نكن و در شرايط نداري و فقر و هيچوقت و در هيچ موقعيت رزق و روزي خود را از خوان ديگران تقاضا نكن و در شرايط نداري و فقر و   نمايي تا پخته تر گردي.نمايي تا پخته تر گردي.

براي چه نبايد نيازمندي خود را به ديگران بازگو براي چه نبايد نيازمندي خود را به ديگران بازگو   ه سوي شما آيد!ه سوي شما آيد!نيازمندي ، انتظار نداشته باش كه موج آبي از چشمه ي مشرق بنيازمندي ، انتظار نداشته باش كه موج آبي از چشمه ي مشرق ب

كني؟ بخاطر اينكه پيش پيامبر اسالم )ص( شرمگين و خجالت زده نشوي در روزي كه جان از بدن مفارقت نموده و همه انسان كني؟ بخاطر اينكه پيش پيامبر اسالم )ص( شرمگين و خجالت زده نشوي در روزي كه جان از بدن مفارقت نموده و همه انسان 

خورشيد خورشيد  يغ گوي فروزان آسمانيغ گوي فروزان آسمانها براي حسابرسي در يكجا جمع مي شوند! اين قمر آسمان نور مورد نياز خود را از سفره ي بيدرها براي حسابرسي در يكجا جمع مي شوند! اين قمر آسمان نور مورد نياز خود را از سفره ي بيدر

  مي گيرد ولي از اين احسان بي چشمداشت او داغ غمي بر دل دارد و بسيار ناراحت و ناالن است.مي گيرد ولي از اين احسان بي چشمداشت او داغ غمي بر دل دارد و بسيار ناراحت و ناالن است.
  باشيد تاآبروی ملت محمدی را حفظ کنيدباشيد تاآبروی ملت محمدی را حفظ کنيد  به خود متكي به خود متكي 

نمائيد و بر مشكالت و آسيب نمائيد و بر مشكالت و آسيب اگر اهل تالش و كار هستيد به خدا توكل كنيد و همت از او بخواهيد تا بتوانيد با طبيعت ستيز اگر اهل تالش و كار هستيد به خدا توكل كنيد و همت از او بخواهيد تا بتوانيد با طبيعت ستيز               

هايي كه بر شما وارد آمده است فائق آئيد و آبروي ملت سعادتمند محمدي را پاسداري نمائيد.آن وجود نازنيني كه در فتح مكه پا هايي كه بر شما وارد آمده است فائق آئيد و آبروي ملت سعادتمند محمدي را پاسداري نمائيد.آن وجود نازنيني كه در فتح مكه پا 

  انسان كاسب را كه با سعي و تالشانسان كاسب را كه با سعي و تالش. و. ودر بتخانه ي كعبه گذاشت و آنجا را از لوث بتان ناشايست جاروب نمود و به دور انداخت در بتخانه ي كعبه گذاشت و آنجا را از لوث بتان ناشايست جاروب نمود و به دور انداخت 

نعمت هاي الهي را كسب مي نمايد و نيالزمند ديگران نمي باشد ستايش نموده و دوست خدا مي خواند. منأسفم براي آن كسي نعمت هاي الهي را كسب مي نمايد و نيالزمند ديگران نمي باشد ستايش نموده و دوست خدا مي خواند. منأسفم براي آن كسي 

كه از نعمت هاي سفره ي ديگران تقاضايي دارد و براي گرفتن قرص ناني و كاسه ي غذايي گردن خود را از ذلت و خواري به كه از نعمت هاي سفره ي ديگران تقاضايي دارد و براي گرفتن قرص ناني و كاسه ي غذايي گردن خود را از ذلت و خواري به 

از برق محبت و لطف ديگران شخصيت خود را خرد نموده است و به خاكستر تبديل از برق محبت و لطف ديگران شخصيت خود را خرد نموده است و به خاكستر تبديل   پائين خم نموده است.اين فرد پست و ذليلپائين خم نموده است.اين فرد پست و ذليل
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نموده است و در قبال مبلغ پول سياه و بي ارزشي غيرت و ارزش واالي انساني خود را به حراج گذاشته است!آفرين و خوشا به نموده است و در قبال مبلغ پول سياه و بي ارزشي غيرت و ارزش واالي انساني خود را به حراج گذاشته است!آفرين و خوشا به 

يك جرعه ي آب حيات ابدي يك جرعه ي آب حيات ابدي هم هم پيامبر پيامبر حال آن انسان شايسته اي كه تشنه لب در زير گرماي شديد آفتاب حتي از دست خضر حال آن انسان شايسته اي كه تشنه لب در زير گرماي شديد آفتاب حتي از دست خضر 

  تقاضا نمي كند!تقاضا نمي كند!
  وقتي به دریای وسيع حوادث افتادید مانند کاسه روی آن بایستيد و غرق نشویدوقتي به دریای وسيع حوادث افتادید مانند کاسه روی آن بایستيد و غرق نشوید

مل را برگزيد و عرق شرمساري و خجالت بر پيشاني غيرتمند او ظاهر گرديد ولي مل را برگزيد و عرق شرمساري و خجالت بر پيشاني غيرتمند او ظاهر گرديد ولي ححاين انساني كه واقعاً نيازمند است روش تاين انساني كه واقعاً نيازمند است روش ت          

دمي خود باقي ماند و خود را دچار ماديت دمي خود باقي ماند و خود را دچار ماديت نساخت! و همچنان بر خصلت و منش آنساخت! و همچنان بر خصلت و منش آ  مطرحمطرح  ييش هر كسش هر كسهيچگاه خواهش خود را پيهيچگاه خواهش خود را پي

.حال اگر وابستگي نسبت به غير بريده شود و انسان بر اساس خودي در تقويت و .حال اگر وابستگي نسبت به غير بريده شود و انسان بر اساس خودي در تقويت و و در معرض خواري و ذلت قرار ندادو در معرض خواري و ذلت قرار ندادكاذب نكرد كاذب نكرد 

حركت مي كند و مانند حركت مي كند و مانند ر آسمان به سربلندي و عزت ر آسمان به سربلندي و عزت در زيدر زي  ي است كهي است كهشد مانند آن جوان پر قدرت و شادابشد مانند آن جوان پر قدرت و شاداباستحكام خود بكواستحكام خود بكو

كه بدون سؤا ل و تكيه به كه بدون سؤا ل و تكيه به درخت صنوبر راست قامت و آزاد راه خواهد رفت وزندگي خواهد كرد.در تهيدستي و دوران نيازمندي درخت صنوبر راست قامت و آزاد راه خواهد رفت وزندگي خواهد كرد.در تهيدستي و دوران نيازمندي 

نتظر آن نتظر آن پري مي شود نوعي شكيبايي و صبر و مقاومت در جان آدمي ريشه مي گيرد و آن شانس و بخت كه معموالً مپري مي شود نوعي شكيبايي و صبر و مقاومت در جان آدمي ريشه مي گيرد و آن شانس و بخت كه معموالً مديگران سديگران س

دار تر و آگاه تر مي گردد.آن قطره ي دار تر و آگاه تر مي گردد.آن قطره ي ولي هر لحظه در اين شرايط انسان بيولي هر لحظه در اين شرايط انسان بيهستيم به خواب خواهد رفت و ناديده گرفته مي شود هستيم به خواب خواهد رفت و ناديده گرفته مي شود 

كوچك توانايي كه در زنبيل وجود آدمي نهفته است مي تواند به سيلي از آتش تبديل شود و اگر همان كاري كه از دستتان بر مي كوچك توانايي كه در زنبيل وجود آدمي نهفته است مي تواند به سيلي از آتش تبديل شود و اگر همان كاري كه از دستتان بر مي 

ندي به ديگران انجام دهيد حتي اگر در كوچكي مانند دانه ي زيباي شبنم باشد بايد باعث خوشحالي و سرور ندي به ديگران انجام دهيد حتي اگر در كوچكي مانند دانه ي زيباي شبنم باشد بايد باعث خوشحالي و سرور آيد بدون ابراز نيازمآيد بدون ابراز نيازم

ما گردد.مانند حباب باشيد كه با غيرت مردانه اي كه دارد با اتكاء به خودي بر روي آب ايستاده است و يا چون در درياي وسيعي ما گردد.مانند حباب باشيد كه با غيرت مردانه اي كه دارد با اتكاء به خودي بر روي آب ايستاده است و يا چون در درياي وسيعي 

  يد بلكه مانند كاسه اي خود را به سطح آب برسانيد و به خود متكي باشيديد بلكه مانند كاسه اي خود را به سطح آب برسانيد و به خود متكي باشيدسرنگون شديد خود را نبازيد و گم شده تلقي نكنسرنگون شديد خود را نبازيد و گم شده تلقي نكن

  ..ودستخوش تالطم امواح دريا نگرديد!!ودستخوش تالطم امواح دريا نگرديد!!
 در ره سیل بال ، افکــــــــــنده رخت[  گر چه باشی تنگ روز و تنگ بخت          227

 ور مجوموج آب از چشمه ی خــــــا[  رزق خویش از نعمت دیگرمـــــجو           223

 روز فردایی كه باشدجـــــــــان گسل[  تا نباشی پیش پیغمبر  خـــــــــــجل           211

 داغ  بر دل  دارد از احــــــــسان مهر [  ماه را روزی  رسد از خـــــــوان غیر          213

 ضـــــــــــا مریزآبروی ملــــــــت بی    [  همت از  حق خواه و با گردون  ستیز       212

 مرد كــــــــاسب  را حبیب  اهلل گفت    [  آنکه خاشاک  بتان ازكـــــعبه رُفت        211

 گردنش خُم گشته ی  احـــــسان  غیر    [  وای برمنت پذیر خـــــــــــوان  غیر         211

 ه ی غـــــــیرت فروختبا  پشیزی مای[  خویش رااز بهر لطـــف  غیرسوخت           212

 می نخواهد از خـَـــضَر  یک جام آب[  ای خُنُک آن تشنه كاندر آفتــــــاب          211

 ــل نشددم ماند و مشت گِـــــشکل آ[  ترجبین از خجلــت،ســـــــــائل نشد           218

 ـــــــــــــنوبر سر بلندمی رود مثل صـ[  زیر گردون آن جـــــــــوان ارجمند          217

 بخت او خــــــــــــوابید و او بیدار تر [  تر تهیدستی شود خــــــــــود دار تر          213

 رزدست خودرسد،شبنم خوش استـگ[  قلزم زنبــــــــــــیل سیل آتش است          211

 ــــر اندر نگـــون پیمانه باشهم به بح [  چون حباب از غیرت مـــــردانه باش          213
  

 ]اصل پنجم[

 ایي عظيمي تبدیل مي شود ـــوقتي خودی در انسان از عشق و محبت نيرو گيرد به سرمایه و توان                 

 که مي توان با آن بر همه ی پدیده های آشكار وپنهان جهان  هستي آگاهي و سيطره پيدا نمود.                  
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  خودی و تسخير قوای طبيعتخودی و تسخير قوای طبيعت                                                                                                                                                                              

  یكي از آثار خودی آشكار سازی انساني است که مشكالت انسانها را حل کندیكي از آثار خودی آشكار سازی انساني است که مشكالت انسانها را حل کند

ا به تسلط و فرماندهي بر ا به تسلط و فرماندهي بر وقتي پايه هاي ساختمان خودي از محبت و دوستي محكم گردد آن خودي تقويت شده ، آدمي روقتي پايه هاي ساختمان خودي از محبت و دوستي محكم گردد آن خودي تقويت شده ، آدمي ر                  

عالم مي رساند.وقتي اين جهان پر تحول و گردنده كه دوران زيادي از عمر آن گذشته است با ستارگان درخشاني نقش زيبايي عالم مي رساند.وقتي اين جهان پر تحول و گردنده كه دوران زيادي از عمر آن گذشته است با ستارگان درخشاني نقش زيبايي 

پيدا كرد تحوالت بسته اي مانند غنچه در شاخسار اين خودي شكفته شد و خود را آشكار نمود. يكي از آثار خودي ظهور انساني پيدا كرد تحوالت بسته اي مانند غنچه در شاخسار اين خودي شكفته شد و خود را آشكار نمود. يكي از آثار خودي ظهور انساني 

سمان را با اشاره دو سمان را با اشاره دو ديل مي شود بطوريكه مي توان ماه آديل مي شود بطوريكه مي توان ماه آرت و توانايي در او به حدي است كه به دست پرتوان حق تبرت و توانايي در او به حدي است كه به دست پرتوان حق تباست كه قداست كه قد

نيم سازد.) اشاره به شق القمر كه يكي از معجزات رسول اكرم  است(رأي و فرمان او طوري است كه مي تواند اختالفات و نيم سازد.) اشاره به شق القمر كه يكي از معجزات رسول اكرم  است(رأي و فرمان او طوري است كه مي تواند اختالفات و 

در اين ميان همه ي قدرت هاي بزرگ تاريخي و جهاني مثل دارا و جم در اين ميان همه ي قدرت هاي بزرگ تاريخي و جهاني مثل دارا و جم تنازعات مردم و ملل جهان را حل و فصل نمايد و تنازعات مردم و ملل جهان را حل و فصل نمايد و 

  )پادشاهان پيشدادي ايران باستان( تابع و فرمانبردار خواهند شد)پادشاهان پيشدادي ايران باستان( تابع و فرمانبردار خواهند شد
 ــده ی عالم شودقوتش فرمانــــــ ودی محکم  شود       [  از محبت چون خـــ212

 ــسار او شکستغنچه ها از شاخــــــب نقش  بست       [  پیر گردون كز كواك211

 ـاه از  انگشت  او شق می شودی حــــــق  می شود         مـــ[  پنجه ی او پنجه 211

 تابع  فــــــــــــرمان او دارا و جم    ــــــان گردد حَکَمْ    [  در خصومات جه212

..    
  قلندرقلندر  بوعليبوعليااحدیث حدیث                                                                                                                                                                                           

  یكي از عاملين ماليات با شالق درویشي را مي زند!یكي از عاملين ماليات با شالق درویشي را مي زند!

)در عصر )در عصر حا ل مي خواهم حكايتي را كه براي ابوعلي قلندر پيش آمده است بازگو كنم كه نام او در سراسر سرزمين هند حا ل مي خواهم حكايتي را كه براي ابوعلي قلندر پيش آمده است بازگو كنم كه نام او در سراسر سرزمين هند           

ه خود ارزش هاي شعر گذشته را زنده كرد و مانند بلبل ه خود ارزش هاي شعر گذشته را زنده كرد و مانند بلبل شناخته شده است.آن مرد نامداري كه با سروده ها و نواهاي شاعرانشناخته شده است.آن مرد نامداري كه با سروده ها و نواهاي شاعراناقبال ( اقبال ( 

نغمه سرا كه بر شاخسار باغ كهن نشسته است با ما از گل رعنا صحبت كرد.در اين بهشت وسيعي كه در گوشه ي آسيا قرار دارد نغمه سرا كه بر شاخسار باغ كهن نشسته است با ما از گل رعنا صحبت كرد.در اين بهشت وسيعي كه در گوشه ي آسيا قرار دارد 

شد بوي بهشت و شد بوي بهشت و شدت گرما در آن بيداد مي كند و هواي انديشه ها و اشعار اين مرد كه از دامن علم و دانايي او منتشر شدت گرما در آن بيداد مي كند و هواي انديشه ها و اشعار اين مرد كه از دامن علم و دانايي او منتشر 

سعادتمندي براي مردم هند به ارمغان آورد. براي درك تفكرات و رهنمود هاي بوعلي قلندر مريدان و دانايان زيادي به بازار سعادتمندي براي مردم هند به ارمغان آورد. براي درك تفكرات و رهنمود هاي بوعلي قلندر مريدان و دانايان زيادي به بازار 

انديشه او رفتند و از شراب معرفت او سرشار شدند.از شهري كه ابوعلي قلندر ساكن بود فرماندار)يا عامل جمع آوري ماليات( آن انديشه او رفتند و از شراب معرفت او سرشار شدند.از شهري كه ابوعلي قلندر ساكن بود فرماندار)يا عامل جمع آوري ماليات( آن 

پيشاهنگ پيشاهنگ فردي كه درفردي كه دريعت و همراهي بودند.يعت و همراهي بودند.خدمتگزاران و چوبداران در حال مشاخدمتگزاران و چوبداران در حال مشاسبي در حركت بود و در اطراف آن سبي در حركت بود و در اطراف آن شهر سوار بر اشهر سوار بر ا

راه را باز راه را باز واز جلوي سواران حاكم كنار رويد وواز جلوي سواران حاكم كنار رويد و  مي كرد كه اي نادانان دور شويدمي كرد كه اي نادانان دور شويدگروه در حال حركت بود دائماً با صداي بلند فرياد گروه در حال حركت بود دائماً با صداي بلند فرياد 

افراد ظاهر شد در حاليكه در درياي افكار و تخيالت افراد ظاهر شد در حاليكه در درياي افكار و تخيالت   ي به ديگران نداشت در جلوي آني به ديگران نداشت در جلوي آنجه اجه اكنيد!درويشي كه سرش پائين بود و توكنيد!درويشي كه سرش پائين بود و تو

خود غوطه ور شده بود.چوبداري كه بعنوان محافظ در جلوي همراهان حاكم حركت مي نمود و از جام استكبار و غرور مست شده خود غوطه ور شده بود.چوبداري كه بعنوان محافظ در جلوي همراهان حاكم حركت مي نمود و از جام استكبار و غرور مست شده 

ت از اين رفتار نادرست و غضبناك عامل ت از اين رفتار نادرست و غضبناك عامل آن درويش تهيديآن درويش تهيديوي درويش زد بطوريكه آن چوب شكست!وي درويش زد بطوريكه آن چوب شكست!بود با آن چوب بر سر و ربود با آن چوب بر سر و ر

  ماليات آزرده و غمگين شد و با نگراني و ناراحتي و افسردگي آن صحنه را ترك نمود.ماليات آزرده و غمگين شد و با نگراني و ناراحتي و افسردگي آن صحنه را ترك نمود.
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  بوعلي قلندر تقاص آن را از سلطان طلب مي کند بوعلي قلندر تقاص آن را از سلطان طلب مي کند 

ن ن د و شكايت ظلم آد و شكايت ظلم آه خود جاري نموه خود جاري نموآن درويش خود را به بوعلي رساند و فريادي از درد و ناراحتي سر داد و اشك از رخسارآن درويش خود را به بوعلي رساند و فريادي از درد و ناراحتي سر داد و اشك از رخسار            

را تشريج كرد.شيخ بوعلي شبيه رعد و برقي كه در كوهساري ظاهر شود خروشيد و سخنان تندي چون سيل را تشريج كرد.شيخ بوعلي شبيه رعد و برقي كه در كوهساري ظاهر شود خروشيد و سخنان تندي چون سيل و مأموردولتي و مأموردولتي عامل عامل 

از دهان او خارج شد.بار ديگر آتشي از خشم در درون او زبانه كشيد و با كاتب و منشي خود مشورت نمود كه باالخره با آن عامل از دهان او خارج شد.بار ديگر آتشي از خشم در درون او زبانه كشيد و با كاتب و منشي خود مشورت نمود كه باالخره با آن عامل 

مايد.شيخ به كاتب خود گفت: كه قلم را بردار و فرماني را كه به تو مي گويم روي كاغذ بنويس و اين نامه را از مايد.شيخ به كاتب خود گفت: كه قلم را بردار و فرماني را كه به تو مي گويم روي كاغذ بنويس و اين نامه را از چگونه بر خورد نچگونه بر خورد ن

ور.درويش در آن نامه مي گويد: كه اي ور.درويش در آن نامه مي گويد: كه اي حرير در آحرير در آقول آن درويش تنگدست به عنوان شكايت براي سلطان و حاكم به رشته ي تقول آن درويش تنگدست به عنوان شكايت براي سلطان و حاكم به رشته ي ت

ر من زده است . در واقع آن بدكار با اين عمل زشت آتشي بر موجوديت جان ر من زده است . در واقع آن بدكار با اين عمل زشت آتشي بر موجوديت جان سلطان يكي از چاكران و همراهان تو با شالق بر سسلطان يكي از چاكران و همراهان تو با شالق بر س

خود زده است!پس الزم است كه اين عامل ماليات را كه مردي زشتكار و بدذات است از كار بر كنار كني در غير اين صورت خشم خود زده است!پس الزم است كه اين عامل ماليات را كه مردي زشتكار و بدذات است از كار بر كنار كني در غير اين صورت خشم 

  ..و عصبانيت اين سرزمين را فرا خواهد گرفت و وضعيت ناگواري اتفاق خواهد افتادو عصبانيت اين سرزمين را فرا خواهد گرفت و وضعيت ناگواري اتفاق خواهد افتاد
  ان آن خواسته رااجابت نموده وعذر مي خواهدان آن خواسته رااجابت نموده وعذر مي خواهدسلطسلط

وقتي آن نامه كه از طرف آن مرد حق به سراي سلطان رسيد از ترس و وحشتي كه ايجاد شده بود لرزه بر اندام و موجوديت وقتي آن نامه كه از طرف آن مرد حق به سراي سلطان رسيد از ترس و وحشتي كه ايجاد شده بود لرزه بر اندام و موجوديت           

مانند رنگ زرد مانند رنگ زرد حكومت او انداخت.غم و اندوه فراواني همه اندام سلطان را فرا گرفت و او را سخت در نگراني فرو برد و روي او حكومت او انداخت.غم و اندوه فراواني همه اندام سلطان را فرا گرفت و او را سخت در نگراني فرو برد و روي او 

آفتاب در حال غروب گرديد. در موقعيتي كه خورشيد در خط افق در حال غرق شدن بود.دستور داد تا آن فرد خطاكار را به زنجير آفتاب در حال غروب گرديد. در موقعيتي كه خورشيد در خط افق در حال غرق شدن بود.دستور داد تا آن فرد خطاكار را به زنجير 

كه پيش آمده است او را عفو نمايد. اين زبان كه پيش آمده است او را عفو نمايد. اين زبان   سازند و از ابو علي قلندر خواست كه از بابت تقصير و كوتاهي ايسازند و از ابو علي قلندر خواست كه از بابت تقصير و كوتاهي ايبكشند و زنداني بكشند و زنداني 

ب كه بياني رنگين و زيبا از او به گوش مي رسد ناشي از چيست؟ و اين تأثير عظيم را از كجا به ارمغان آورده است؟ ب كه بياني رنگين و زيبا از او به گوش مي رسد ناشي از چيست؟ و اين تأثير عظيم را از كجا به ارمغان آورده است؟ شيرين و جذاشيرين و جذا

  كه با فرمان كُن همه چيز را ايجاد مي كند.كه با فرمان كُن همه چيز را ايجاد مي كند.  بي شك نغمه ها و نواهاي آن از اين عالم نيست بلكه از عالم باالستبي شك نغمه ها و نواهاي آن از اين عالم نيست بلكه از عالم باالست
  رهبری معنوی مانند بوعلي قلندر تحول آفرینند!!رهبری معنوی مانند بوعلي قلندر تحول آفرینند!!

فطرت چنين بيان پاك و صافي كامالً روشن و مانند ماه زيباست و اين نور و روشني براي انجام كاري انتخاب شده است كه فطرت چنين بيان پاك و صافي كامالً روشن و مانند ماه زيباست و اين نور و روشني براي انجام كاري انتخاب شده است كه         

چگونه برقي از راه مي رسد و تأثير عميقي از خود باقي مي گذارد.اين بيان و اين كلمات چگونه ايراد مي شوند ؟ كه اينگونه تأثير چگونه برقي از راه مي رسد و تأثير عميقي از خود باقي مي گذارد.اين بيان و اين كلمات چگونه ايراد مي شوند ؟ كه اينگونه تأثير 

ند؟ در اين ارتباط اگر آن درويش پيش ابو علي قلندر مانند چنگ ناله و فرياد سر نمي داد شيشه ند؟ در اين ارتباط اگر آن درويش پيش ابو علي قلندر مانند چنگ ناله و فرياد سر نمي داد شيشه عجيب و شگرف بجاي مي گذارعجيب و شگرف بجاي مي گذار

جان او گداخته نمي شد و اين تحول و تأثير بزرگ اتفاق نمي افتاد!اين شوكت و عظمتي كه از سخنان مردان بزرگي چون بوعلي جان او گداخته نمي شد و اين تحول و تأثير بزرگ اتفاق نمي افتاد!اين شوكت و عظمتي كه از سخنان مردان بزرگي چون بوعلي 

نگيزه نفوذ و تأثير سخنان آنهاست.پس بايد توجه داشته باشيد كه نگيزه نفوذ و تأثير سخنان آنهاست.پس بايد توجه داشته باشيد كه قلندر ديده مي شود و مانند كوه بزرگ و باهيبت است ريشه و اقلندر ديده مي شود و مانند كوه بزرگ و باهيبت است ريشه و ا

نبايد نيشتر بر قلب درويشان و تنگدستان بزنيد و آنان را آزرده سازيد چون از ناراحتي زيردستان و مردم ستمديده است كه آتشي نبايد نيشتر بر قلب درويشان و تنگدستان بزنيد و آنان را آزرده سازيد چون از ناراحتي زيردستان و مردم ستمديده است كه آتشي 

  سوزان بپا مي شود و همه ي ما را در آن مي سوزاند.سوزان بپا مي شود و همه ي ما را در آن مي سوزاند.

 ـــند نام او جلیلی           در سواد هـــــــــث  بو ع[  با تو می گویم حــــــــدی211

 ـنا سخنگفت با مااز گل رعــــــــ     [  آن نوا پیرای گـــــــــــــــلزار كهن       218
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 شیخ  سیل آتش از گفـــتار ریخت  رقی كه بر كهـسار ریخت         [  صــورت ب221
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 با دبیر خــــــــویش ارشادی نمود   [  از رگ جــــــان آتش  دیگر گشود         228
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 ـت در اندام شاهاخــــــلرزه ها اند حــــــــق دستگاه          [  نامه ی آن بنده ی 213
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 ــدر عفو این تقـصیر جُستـــقه ی زنجیر جُست           از قلنـــ[  بهر عامل حلــــ211

 ـركن فکانیــــرنگــــــــــین بیان           نغمه هایش از  ضم[  خسروشیرین زبان 211

 ــارت انتخابماهتــــــــــاب           گشت از بهر سفــــــ [  فطرتش روشن مثال 212

 جانش گــداختاز نوائی شیشه ی  پیش قلندر چون نواخت           گ  را[  چنـــ211

 ـتار بودـقیمت یک نغمه ی گفــــ   ه چون كــهسار  بود         [  شوكتی كو پخت218

 خــــــویش را برآتش سـوزان مزن  ـب درویشان مــــزن          نیشتر  بر قلـــــ  [217

  

 ]اصل ششم[

 خودی را کساني نفي مي کنند که جامعه ی آنان توسط قدرتمـــندان ضعيف شده اند                           

 درون کالبد تشكيالت  زورمندان نفوذ یابندولي آنها مي خواهند با روش های پنهاني در                          

 و به تدریج نابودشان سازند.                           

 
  داستان گوسفنداني که در یک چراگاه بودندداستان گوسفنداني که در یک چراگاه بودند                                                                                                                                                          

  شيران گوسفندان را مي درندشيران گوسفندان را مي درند، ، در جنگلي در جنگلي 

آيا اين داستان را شنيده اي؟ كه در زمان قديم گوسفنداني در يك چراگاه مشغول چريدن بودند.از بس كه از آن چراگاه آيا اين داستان را شنيده اي؟ كه در زمان قديم گوسفنداني در يك چراگاه مشغول چريدن بودند.از بس كه از آن چراگاه               

علف خوردند روز به روز فربه تر شدند و نسل هاي زيادي از خود بجاي گذاشتند ولي در اين فكر نبودند كه شايد از جانب دشمنان علف خوردند روز به روز فربه تر شدند و نسل هاي زيادي از خود بجاي گذاشتند ولي در اين فكر نبودند كه شايد از جانب دشمنان 

  ار گيرند.سرانجام پس از گذشت چند صباحي بر اثر ناسازگاري روزگار تيري آسيب گزار برار گيرند.سرانجام پس از گذشت چند صباحي بر اثر ناسازگاري روزگار تيري آسيب گزار برآسيب قرآسيب قرتهاجم و تهاجم و روزي مورد تهديد و روزي مورد تهديد و 

را زخمي كرد.وقتي صداي تير در جنگل به گوش شيران رسيد همه بسوي آن طعمه كه آسيب را زخمي كرد.وقتي صداي تير در جنگل به گوش شيران رسيد همه بسوي آن طعمه كه آسيب   جان آن گوسفند اصابت نمود و آنجان آن گوسفند اصابت نمود و آن

آن به تكاپو افتادند. ضمناً بايد بدانيم كه جذب نمودن آن به تكاپو افتادند. ضمناً بايد بدانيم كه جذب نمودن ديده و بر زمين افتاده بود حمله ور شدند و از هر طرفي در دريدن و خوردن ديده و بر زمين افتاده بود حمله ور شدند و از هر طرفي در دريدن و خوردن 

ي و نتايج مثبت و ارزنده  ، ي و نتايج مثبت و ارزنده  ، و پيروزي و موفقيت از نشانه هاي قوت و اقتدار است و كنار زدن مشكالت و رسيدن به فتح و چيرگو پيروزي و موفقيت از نشانه هاي قوت و اقتدار است و كنار زدن مشكالت و رسيدن به فتح و چيرگ

واخت و خود را پادشاه و واخت و خود را پادشاه و نر بر طبل قدرت و زورمداري ننر بر طبل قدرت و زورمداري ندر ميان آن حيوانات قوي شيردر ميان آن حيوانات قوي شيرشكار قوت و توانايي محسوب مي شود.شكار قوت و توانايي محسوب مي شود.راز آراز آ

حاكم جنگل معرفي كرد و آزادي و زندگي گوسفندان را از آنان سلب نمود. و چون از شيران و قدرتمندان جز كشتن و شكار حاكم جنگل معرفي كرد و آزادي و زندگي گوسفندان را از آنان سلب نمود. و چون از شيران و قدرتمندان جز كشتن و شكار 

  ..از خون آنان چراگاه را سرخ نموداز خون آنان چراگاه را سرخ نمودكردن و خوردن كار ديگري ساخته نيست و لذا آن گوسفندان را دريدند و خوردند و كردن و خوردن كار ديگري ساخته نيست و لذا آن گوسفندان را دريدند و خوردند و 
 گوسفندان در علــــــفزاری  مقیم درعهــــــد قدیم            ه [  آن شنیدستی ك213

 فارغ از اندیشه ی اعــــــدا ء بدند    [  ازوفور كاه نسل افـــــــــــزا  بدند         281

 [  آخــــــــــر از ناسازی تقدیر میش            گشت از تیر بـــــــالئی سینه ریش 283

 بر علـــــــفزار  بزان  شبخون زدند  از بیشه سر بیرون زدند           [  شیرهــــــــا282
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 [  جذب و استیال  شعــــار قوت است            فتح راز آشکار قــــــــــوت است 281

 [  شیر نر كوس شهنشاهی نواخــــــت            میش را از حریت محـروم  ساخت281

 سرخ شد از خون میش آن مرغزارـد جزشکار             ن نیایـــــ[  بس كه از شیرا282

  

  

  طرح زیرکانهطرح زیرکانه                                                                                                                                                                                                          

  یكي از گوسفندان به  طرح جدیدی دست یاقتیكي از گوسفندان به  طرح جدیدی دست یاقت

داشت كه سالها از عمر او گذشته بود و از گرگ حوادث روزگار داشت كه سالها از عمر او گذشته بود و از گرگ حوادث روزگار   در آن ميانه يك گوسفند زيرك و چابك و فهميده اي وجوددر آن ميانه يك گوسفند زيرك و چابك و فهميده اي وجود              

اطالع داشت و مشكالت را خوب مي شناخت.از سختي و مشقت هايي كه بر گوسفندان وارد مي آمد سخت ناراحت و تنگدل مي اطالع داشت و مشكالت را خوب مي شناخت.از سختي و مشقت هايي كه بر گوسفندان وارد مي آمد سخت ناراحت و تنگدل مي 

و گذشت سختي ها و گذشت سختي ها شد و از ستم هاي شيران كه در كشتن و دريدن گوسفندان صورت مي گيرد خشمگين بود. با اينكه از روزگار شد و از ستم هاي شيران كه در كشتن و دريدن گوسفندان صورت مي گيرد خشمگين بود. با اينكه از روزگار 

و از طريق انديشه به چاره جويي پرداخت.در هر صورت اين يك اصل است و از طريق انديشه به چاره جويي پرداخت.در هر صورت اين يك اصل است   شت بهر حال از عقل و تدبير دور نشدشت بهر حال از عقل و تدبير دور نشدشكوه و گله داشكوه و گله دا

كه انسان ناتوان و ضعيف از طريق عقل كاردان و قوه تشخيص خود مي تواند به راه حل هاي مؤثري براي مشكالت خود پيدا كه انسان ناتوان و ضعيف از طريق عقل كاردان و قوه تشخيص خود مي تواند به راه حل هاي مؤثري براي مشكالت خود پيدا 

واني و مظلوميت بسر مي بريم و همين امر باعث مي شود كه عقل قوي تر و تدبير تيزتر و حصول به واني و مظلوميت بسر مي بريم و همين امر باعث مي شود كه عقل قوي تر و تدبير تيزتر و حصول به نمايد.وقتي در ضعف و ناتنمايد.وقتي در ضعف و نات

نتيجه بهتري صورت گيرد.در اين شرايط سخت حس انتقام جويي و كينه توزي تا سر حد جنون و افراط در وجود موجود ضعيف نتيجه بهتري صورت گيرد.در اين شرايط سخت حس انتقام جويي و كينه توزي تا سر حد جنون و افراط در وجود موجود ضعيف 

  مي افتد و فتنه و آشوبي را بر پا مي سازد.مي افتد و فتنه و آشوبي را بر پا مي سازد.جويي جويي   تقويت مي شود و در اين شرايط عقل و خردمندي به دنبال چارهتقويت مي شود و در اين شرايط عقل و خردمندي به دنبال چاره
  یكي از گوسفندان گفت : باید خصلت گوسفندی در شيران تقویت شودیكي از گوسفندان گفت : باید خصلت گوسفندی در شيران تقویت شود

آن گوسفند زيرك وقتي كوه مشكالت را در جلوي خود ديد به خود گفت: گرفتاري ها زياد است و موانع آزادي فراوان است آن گوسفند زيرك وقتي كوه مشكالت را در جلوي خود ديد به خود گفت: گرفتاري ها زياد است و موانع آزادي فراوان است               

احلي براي نجات و رستگاري ديده نمي شود! با خود گفت : گوسفند ترسو است و احلي براي نجات و رستگاري ديده نمي شود! با خود گفت : گوسفند ترسو است و و از اين درياي اندوهگيني و ضعف و ناتواني سو از اين درياي اندوهگيني و ضعف و ناتواني س

زور و توانايي ندارد كه در اين جنگل از چنگ شيران بگريزد و راه نجات يابد! چون دستان ما ضعيف است ولي پنجه هاي شير زور و توانايي ندارد كه در اين جنگل از چنگ شيران بگريزد و راه نجات يابد! چون دستان ما ضعيف است ولي پنجه هاي شير 

نجه در پنجه ي او افكنيم.و نيز نمي توان براي نجه در پنجه ي او افكنيم.و نيز نمي توان براي است و ياراي مصاف و مقابله با او را نداريم و نمي توانيم پاست و ياراي مصاف و مقابله با او را نداريم و نمي توانيم پ  ترترپرقدرت و نيرومندپرقدرت و نيرومند

رسيدن به كمال مطلب از راه نصيحت و موعظه پيش رويم و در گوسفندان يك خوي گرگي و تهاجمي پديد آوريم تا به شيران رسيدن به كمال مطلب از راه نصيحت و موعظه پيش رويم و در گوسفندان يك خوي گرگي و تهاجمي پديد آوريم تا به شيران 

قدرتمند قدرتمند   نيت خود دور سازند.ولي در عوض مي توان با چاره جويي و روش خاصي شير نرنيت خود دور سازند.ولي در عوض مي توان با چاره جويي و روش خاصي شير نرند و آنان را از محيط زندگي و امند و آنان را از محيط زندگي و امحمله آرحمله آر

    را به گوسفند ضعيفي تبديل نمود و سرانجام هوشياري را از او بستانيم و غفلت و ناداني را در او تقويت نمائيم!را به گوسفند ضعيفي تبديل نمود و سرانجام هوشياري را از او بستانيم و غفلت و ناداني را در او تقويت نمائيم!
  یكي از گوسفندان به چاره جویي افتادیكي از گوسفندان به چاره جویي افتاد

وزگار وزگار در آن ميانه يك گوسفند زيرك و چابك و فهميده اي وجود داشت كه سالها از عمر او گذشته بود و از گرگ حوادث ردر آن ميانه يك گوسفند زيرك و چابك و فهميده اي وجود داشت كه سالها از عمر او گذشته بود و از گرگ حوادث ر            

اطالع داشت و مشكالت را خوب مي شناخت.از سختي و مشقت هايي كه بر گوسفندان وارد مي آمد سخت ناراحت و تنگدل مي اطالع داشت و مشكالت را خوب مي شناخت.از سختي و مشقت هايي كه بر گوسفندان وارد مي آمد سخت ناراحت و تنگدل مي 

شد و از ستم هاي شيران كه در كشتن و دريدن گوسفندان صورت مي گيرد خشمگين بود. با اينكه از روزگار و گذشت سختي ها شد و از ستم هاي شيران كه در كشتن و دريدن گوسفندان صورت مي گيرد خشمگين بود. با اينكه از روزگار و گذشت سختي ها 

ير دور نشد و از طريق انديشه به چاره جويي پرداخت.در هر صورت اين يك اصل است ير دور نشد و از طريق انديشه به چاره جويي پرداخت.در هر صورت اين يك اصل است شكوه و گله داشت بهر حال از عقل و تدبشكوه و گله داشت بهر حال از عقل و تدب

كه انسان ناتوان و ضعيف از طريق عقل كاردان و قوه تشخيص خود مي تواند به راه حل هاي مؤثري براي مشكالت خود پيدا كه انسان ناتوان و ضعيف از طريق عقل كاردان و قوه تشخيص خود مي تواند به راه حل هاي مؤثري براي مشكالت خود پيدا 

ه عقل قوي تر و تدبير تيزتر و حصول به ه عقل قوي تر و تدبير تيزتر و حصول به نمايد.وقتي در ضعف و ناتواني و مظلوميت بسر مي بريم و همين امر باعث مي شود كنمايد.وقتي در ضعف و ناتواني و مظلوميت بسر مي بريم و همين امر باعث مي شود ك

نتيجه بهتري صورت گيرد.در اين شرايط سخت حس انتقام جويي و كينه توزي تا سر حد جنون و افراط در وجود موجود ضعيف نتيجه بهتري صورت گيرد.در اين شرايط سخت حس انتقام جويي و كينه توزي تا سر حد جنون و افراط در وجود موجود ضعيف 

  فتنه و آشوبي را بر پا مي سازد.فتنه و آشوبي را بر پا مي سازد.  جويي مي افتد وجويي مي افتد و  تقويت مي شود و در اين شرايط عقل و خردمندي به دنبال چارهتقويت مي شود و در اين شرايط عقل و خردمندي به دنبال چاره
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  زه با شيران کافي است یكي از شيران را به خصلت گوسفندی در آوریمزه با شيران کافي است یكي از شيران را به خصلت گوسفندی در آوریمبرای مباربرای مبار

ن گوسفند زيرك وقتي كوه مشكالت را در جلوي خود ديد به خود گفت: گرفتاري ها زياد است و موانع آزادي فراوان است و ن گوسفند زيرك وقتي كوه مشكالت را در جلوي خود ديد به خود گفت: گرفتاري ها زياد است و موانع آزادي فراوان است و آآ      

خود گفت : گوسفند ترسو است و خود گفت : گوسفند ترسو است و از اين درياي اندوهگيني و ضعف و ناتواني ساحلي براي نجات و رستگاري ديده نمي شود! با از اين درياي اندوهگيني و ضعف و ناتواني ساحلي براي نجات و رستگاري ديده نمي شود! با 

زور و توانايي ندارد كه در اين جنگل از چنگ شيران بگريزد و راه نجات يابد! چون دستان ما ضعيف است ولي پنجه هاي شير زور و توانايي ندارد كه در اين جنگل از چنگ شيران بگريزد و راه نجات يابد! چون دستان ما ضعيف است ولي پنجه هاي شير 

پرقدرت و نيرومند است و ياراي مصاف و مقابله با او را نداريم و نمي توانيم پنجه در پنجه ي او افكنيم.و نيز نمي توان براي پرقدرت و نيرومند است و ياراي مصاف و مقابله با او را نداريم و نمي توانيم پنجه در پنجه ي او افكنيم.و نيز نمي توان براي 

رسيدن به كمال مطلب از راه نصيحت و موعظه پيش رويم و در گوسفندان يك خوي گرگي و تهاجمي پديد آوريم تا به شيران رسيدن به كمال مطلب از راه نصيحت و موعظه پيش رويم و در گوسفندان يك خوي گرگي و تهاجمي پديد آوريم تا به شيران 

حمله آرند و آنان را از محيط زندگي و امنيت خود دور سازند.ولي در عوض مي توان با چاره جويي و روش خاصي شير نر قدرتمند حمله آرند و آنان را از محيط زندگي و امنيت خود دور سازند.ولي در عوض مي توان با چاره جويي و روش خاصي شير نر قدرتمند 

  ..نجام هوشياري را از او بستانيم و غفلت و نادانينجام هوشياري را از او بستانيم و غفلت و نادانيرا به گوسفند ضعيفي تبديل نمود و سرارا به گوسفند ضعيفي تبديل نمود و سرا
 كهنه  سالـــی گرگ باران دیده ای [  گوسفندی زیركی فهمــــــــیده ای           281

 از ستم هـــــــــا هژبران سینه ریش  [  تنگدل از روزگار قــــــــوم خویش           288

 ـکم از  تدبیر كردكار خود را محـــ         رد    [  شکوه ها از گردش تقــــــــدیرك287

 حیله ها جوید زعقـــــــــل كاردان  [  بهر حفظ خویش مرد ناتــــــــــوان           283

 قــوت تدبیرگــــــــــــــردد تیز تر  [  در غالمی از پی  دفــــــــــــع ضرر           271

 فتنه اندیشی كند عقـــــــــــل غالم تقام             [  پخته چـون گــــــــردد جنون ان273

 قلزم غـم های ما  بی حاصـــل است  [  گفت باخود عقده ی ما مشکل است           272

 سیـم  ساعــــــدما و او پوالد  دست [  میش نتواند  به زور از شیـــــر رَست             271

 خــــــــــوی گرگی آفریندگوسفند ند             [  نیست ممکن كز كمال وعــظ و پ271

 غافلش ازخویش كردن ممکن است  [  شیر نر را  میش كردن ممــکن است             272

  
  نصيحت به شيراننصيحت به شيران                                                                                                                                                                                        

  مسالمت آميزبرای شيران شدمسالمت آميزبرای شيران شد  آن گوسفند زیرک حامل پيامآن گوسفند زیرک حامل پيام    

قدسي شبيه بود در او پيدا شد و او را در جنگل خوشنام و پر آوازه نمود و لذا تصميم گرفت قدسي شبيه بود در او پيدا شد و او را در جنگل خوشنام و پر آوازه نمود و لذا تصميم گرفت ناگهان حس غريبي كه به الهام ناگهان حس غريبي كه به الهام               

تا شيران خون آشام و درنده را مورد موعظه و نصيحت قرار دهد.آن گوسفند آگاه و زيرك با صداي بلند نعره اي كشيد و به تا شيران خون آشام و درنده را مورد موعظه و نصيحت قرار دهد.آن گوسفند آگاه و زيرك با صداي بلند نعره اي كشيد و به 

آن روزي كه زشتي و نحسي آن آن روزي كه زشتي و نحسي آن ر گفت : كه اي گروه دروغگو كه درجاه طلبي وسرخوشي گم شده ايد ازر گفت : كه اي گروه دروغگو كه درجاه طلبي وسرخوشي گم شده ايد ازوسفندان ديگوسفندان ديگگگ

ق افتاده است و نيروي روحاني و ق افتاده است و نيروي روحاني و گريبانگيرتان شده است در غفلت و ناداني بسر مي بريد.بايد بدانيد كه در من تحولي شگرف اتفاگريبانگيرتان شده است در غفلت و ناداني بسر مي بريد.بايد بدانيد كه در من تحولي شگرف اتفا

براي شيران شده ام.براي كساني كه از ديده ي صحيح و بينش درست محروم براي شيران شده ام.براي كساني كه از ديده ي صحيح و بينش درست محروم   نوي خاصي ايجاد شده است و لذا داراي پيامينوي خاصي ايجاد شده است و لذا داراي پياميمعمع

هستند مانند چشم بينا هستم و لذا همراه من مطالب و نكات مهمي است كه مي خواهم به شيران برسانم.حال اي گروه نادان و هستند مانند چشم بينا هستم و لذا همراه من مطالب و نكات مهمي است كه مي خواهم به شيران برسانم.حال اي گروه نادان و 

د . شما كه تا كنون در زيان و ضرر غوطه د . شما كه تا كنون در زيان و ضرر غوطه بي خبر! از رفتار ناپسند گذشته باز گرديد و در اعمال خود تغيير و تحولي بوجود آوريبي خبر! از رفتار ناپسند گذشته باز گرديد و در اعمال خود تغيير و تحولي بوجود آوري

خورده ايد به دانايي و آگاهي برگرديد كه فوايد پسنديده اي برايتان خواهد داشت.هركه درريف افرادخشن وتند و زورگو باشد شقي خورده ايد به دانايي و آگاهي برگرديد كه فوايد پسنديده اي برايتان خواهد داشت.هركه درريف افرادخشن وتند و زورگو باشد شقي 

  و بدفرجام است وزندگي اوبراساس نفي خودي استوارشده است.و بدفرجام است وزندگي اوبراساس نفي خودي استوارشده است.
  نادرست است!!نادرست است!!  ،،ن ضررن ضررگوسفند زیرک به گوسفندان گفت :کسب قدرت برای جبراگوسفند زیرک به گوسفندان گفت :کسب قدرت برای جبرا

روح مردان بزرگ و نيك روزگار مانند آن گوسفند بي آزار از علف )معنويت( تغذيه مي كند و اين بخاطر آن است كه افرادي روح مردان بزرگ و نيك روزگار مانند آن گوسفند بي آزار از علف )معنويت( تغذيه مي كند و اين بخاطر آن است كه افرادي         

كه مقبول درگاه حق واقع مي شوند مانند شيران و گرگان به هستي موجوداتي چون گوسفندان حمله نكنند و مورد تجاوز قرار كه مقبول درگاه حق واقع مي شوند مانند شيران و گرگان به هستي موجوداتي چون گوسفندان حمله نكنند و مورد تجاوز قرار 
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مام وسائل و ابزار دريدن به حقوق ديگران چون دندان تيز و برنده درتو ظاهر شده است باعث رسوايي وآبرو ريزي مام وسائل و ابزار دريدن به حقوق ديگران چون دندان تيز و برنده درتو ظاهر شده است باعث رسوايي وآبرو ريزي ندهند.وقتي تندهند.وقتي ت

دهند. بهشت دهند. بهشت   شوند و توان فهم و دانايي را از دست ميشوند و توان فهم و دانايي را از دست مي  كه بايد حقايق را درك نمايندكور ميكه بايد حقايق را درك نمايندكور مي  تو مي شود در اين حالت چشمانيتو مي شود در اين حالت چشماني

حاليكه قدرت و زورگويي كه از نشانه هاي استكبار و انحراف است زمينه حاليكه قدرت و زورگويي كه از نشانه هاي استكبار و انحراف است زمينه ست درست دربراي افراد ضعيف و ناتوان ابراي افراد ضعيف و ناتوان اسعادت و رستگاري سعادت و رستگاري 

ساز زيان و خسران است.جستجو براي بدست آوردن عظمت و عزت در سايه ي قدرت و قهر و غلبه از مصاديق شر و بدي است ساز زيان و خسران است.جستجو براي بدست آوردن عظمت و عزت در سايه ي قدرت و قهر و غلبه از مصاديق شر و بدي است 

وقتي وقتي     عاقبت تر است.عاقبت تر است.  در صورتي كه ضعف و تنگدستي هر چه باشد از حكومت و حاكميت بر سرنوشت مردم خوشتر و خوشدر صورتي كه ضعف و تنگدستي هر چه باشد از حكومت و حاكميت بر سرنوشت مردم خوشتر و خوش

دانه اي كوچك و ضعيف در دل زمين قرار مي گيرد اشعه ي سوزان آفتاب بر آن لطمه اي وارد نمي سازد و اگر دانه ها روي هم دانه اي كوچك و ضعيف در دل زمين قرار مي گيرد اشعه ي سوزان آفتاب بر آن لطمه اي وارد نمي سازد و اگر دانه ها روي هم 

جمع شوند و خرمن بسازند كاري عاقالنه و فرزانه نيست چون احتمال سوختن آن وجود دارد.مانند ذره ي كوچك باش و چون جمع شوند و خرمن بسازند كاري عاقالنه و فرزانه نيست چون احتمال سوختن آن وجود دارد.مانند ذره ي كوچك باش و چون 

ه و گسترده نساز. تا بتواني نور معنوي و رشد دهندي آفتاب را دريافت داري.تو كه از كشتن گوسفندان و ه و گسترده نساز. تا بتواني نور معنوي و رشد دهندي آفتاب را دريافت داري.تو كه از كشتن گوسفندان و صحرا خود را توسعصحرا خود را توسع

دريدن آنان افتخار مي كني و لذت مي بري چقدر خوب است كه بجاي ذبح گوسفندان اين نفس امّاره را كه در درون تو عامل دريدن آنان افتخار مي كني و لذت مي بري چقدر خوب است كه بجاي ذبح گوسفندان اين نفس امّاره را كه در درون تو عامل 

  يي تا در نظر ديگران ارجمند باشي.يي تا در نظر ديگران ارجمند باشي.ويراني است ذبح نماويراني است ذبح نما
  خن گوسفند زیرک به گوسفندان:قدرت شالوده زندگي را بر هم مي ریزد!!خن گوسفند زیرک به گوسفندان:قدرت شالوده زندگي را بر هم مي ریزد!!سس

آنچه را كه شالوده ي زندگي سعادتمندانه اي را مورد مخاطره و آسيب قرار مي دهد و ناپايدار مي سازد جبر و زورگويي ، قهر آنچه را كه شالوده ي زندگي سعادتمندانه اي را مورد مخاطره و آسيب قرار مي دهد و ناپايدار مي سازد جبر و زورگويي ، قهر             

توري است.اين سبزه زار زندگي بارها از اين خصلت توري است.اين سبزه زار زندگي بارها از اين خصلت و غلبه ي ناجوانمردانه ، انتقام و كينه توزي نابخردانه و قدرت طلبي و ديكتاو غلبه ي ناجوانمردانه ، انتقام و كينه توزي نابخردانه و قدرت طلبي و ديكتا

رويد و خواب مرگ و نابودي را از وجود خود مي رويد و خواب مرگ و نابودي را از وجود خود مي   سر بر مي آورد و ميسر بر مي آورد و مي  ل و چپاول مي شود ودرهر بارل و چپاول مي شود ودرهر بارهاي نارواي بشري پايماهاي نارواي بشري پايما

اين اين   نان ادامه دارد.اگر خردمندي و راه عاقالن را مي خواهي سعي كن ازنان ادامه دارد.اگر خردمندي و راه عاقالن را مي خواهي سعي كن ازور مي سازد و اين مرگ و زندگي همچور مي سازد و اين مرگ و زندگي همچشويد ودشويد ود

خودخواهي ناروا و قدرت طلبي ويرانگر در غفلت باشي پس چنانچه اين غفلت حاصل نشده است پس معلوم مي شود كه راه خودخواهي ناروا و قدرت طلبي ويرانگر در غفلت باشي پس چنانچه اين غفلت حاصل نشده است پس معلوم مي شود كه راه 

ديوانگان مي روي. براي كسب اقتدار كه نتيجه ي آن زيان رساندن به جمع و جامعه است چشمان خود را ببند و گوش را از ديوانگان مي روي. براي كسب اقتدار كه نتيجه ي آن زيان رساندن به جمع و جامعه است چشمان خود را ببند و گوش را از 

تا اينكه افكار و انديشه هاي تو بسوي چرخ بلند هستي پرواز نمايد. اين تا اينكه افكار و انديشه هاي تو بسوي چرخ بلند هستي پرواز نمايد. اين   انه پرهيز نماانه پرهيز نماشنيدن زشتي ها باز دار و ازسخنان ستمگرايشنيدن زشتي ها باز دار و ازسخنان ستمگراي

جهان گذرا كه شبيه آن علفزار گوسفندان است ارزش آنچناني ندارد كه موجود با كرامتي با همه ي استعدادهاي ذاتي به آن دل جهان گذرا كه شبيه آن علفزار گوسفندان است ارزش آنچناني ندارد كه موجود با كرامتي با همه ي استعدادهاي ذاتي به آن دل 

  ست.ست.ببندد چون گرايش به آن از ناداني است و امري موهوم و غير منطقي اببندد چون گرايش به آن از ناداني است و امري موهوم و غير منطقي ا
 واعـــــــظ شیران خون آشام گشتــام گشت              [  صاحب  آوازه ی الهـــــ271

 بی خبر از یوم نحـــــــــــس مستمر       ـوم كذّاب اشر       [  نعره زد ای قــــــــــ278

 ـَـــل یزدانیمرســـــــــــبهر شیران مُ ـــــانیم             [  مایه دار از قوت روحــــــــ277

 ور و مأمور آمدمـصاحـــــــب  دست ـــدم             ور را  نور آمــــــ[  دیده ی بی ن273

 دیش، فکــــــر سودكنـی  زیان  انــودكن              اتوبه از اعمال نامحمــــــــــ  [231

 فی،خودی استنست             زندگی مستحکم ازكه باشدتند و زورآور،شقی ا[  هر233

 ـول خداحم است  مقبـــــــتارک الل     [  روح نیکان  از علـــــــف  یابد غذا         232

 ـــی كندـده ی ادراک را اعمـــدیـــ     [  تیزی دندان ترا رســـــــــــــوا كند         231

 است وبس ســرانقوت از اسبـاب خُ ـان است و بس             یفـــ[  جنت از بهر ضع231

 خوشتر  است تنگدستی  از  امارت    است           عظمت وسطوت،شرّ [  جستجوی232

 دانه گر خــــــرمن شود فرزانه نیستدانه است              [  برق سوزان در كــــــمین 231

 ــابی برخوریــور آفتــــــــــــتا  ز ن    [  ذره شو صحرا مشو گــــــــر عاقلی           238

 ود را كه باشی ارجمندذبح كن خــــ   فند           [  ای كه می نازی به ذبح گـــــوس237

 ـــقام و اقتدارر و انتــــــــــــجبر و قه     ـایدار          زندگی را  می كند  ناپـــــــــ [ 233

 خـواب مرگ از دیده ی شوید باربار     رویــــــد باربار          [  سبزه   پامال است و111
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 ــل نه ای دیوانه ایگر  ز خود غافـــ   ای             ود شو اگر فرزانه[  غافل  از خـــــ113

 ــرخ بلندتا رسد فکر تو بر چـــــــــ    [  چشم بند و گــــــوش بند ولب ببند        112

 ــوم ،ای نادان  مپیچن موهـــــتو بری      ـان هیچ است هیچ       [  این علفزارجهــــ111

 

  
  عاقبت شيران علف خوارعاقبت شيران علف خوار                                                                                                                                                                                

  ن چنگل مانند گوسفندان علف خوار مي شوندن چنگل مانند گوسفندان علف خوار مي شوندااشيرشير

و تالش خسته شده بودند و توان جست و خيز را از دست و تالش خسته شده بودند و توان جست و خيز را از دست از آنجائيكه گروه شيران و قدرتمندان جنگل از سختي شكار و كار از آنجائيكه گروه شيران و قدرتمندان جنگل از سختي شكار و كار           

ز نصيحت آن گوسفند زيرك كه ز نصيحت آن گوسفند زيرك كه ا  .داده بودند اندك اندك از تحرك باز ايستادند و تن پروري و سهل انگاري را پيشه خود نمودندداده بودند اندك اندك از تحرك باز ايستادند و تن پروري و سهل انگاري را پيشه خود نمودند

ي الزم برخوردار نبودند ي الزم برخوردار نبودند در حكم گمراه نمودن و خواب كردن آنان را داشت مورد قبول و پسند واقع شد و چون آن شيران از تجربه در حكم گمراه نمودن و خواب كردن آنان را داشت مورد قبول و پسند واقع شد و چون آن شيران از تجربه 

و رأي و نظر آن گوسفند زيرك را پذيرفتند.آن شيراني كه تا ديروز گوسفندان و رأي و نظر آن گوسفند زيرك را پذيرفتند.آن شيراني كه تا ديروز گوسفندان فسونگر و گيج كننده فريب خوردند فسونگر و گيج كننده فريب خوردند از آن سخنان ااز آن سخنان ا

ضعيف را يك لقمه ي چرب خود مي ساختند راه و رسم گوسفندي كه تسليم و رضا بود اختيار نمودند.به تدريج شيران و پلنگان كه ضعيف را يك لقمه ي چرب خود مي ساختند راه و رسم گوسفندي كه تسليم و رضا بود اختيار نمودند.به تدريج شيران و پلنگان كه 

ندان و درندگان بيشه محسوب مي شدند علفخواري و چراگاه مورد پسند و مطلوب آنان واقع شد و آنگاه پس از مدتي آن ندان و درندگان بيشه محسوب مي شدند علفخواري و چراگاه مورد پسند و مطلوب آنان واقع شد و آنگاه پس از مدتي آن قدرتمقدرتم

از خوردن علف نرم و تازه ، تيزي و برندگي دندان هاي شيران كه از خوردن علف نرم و تازه ، تيزي و برندگي دندان هاي شيران كه   هيبت و قدرت شيري از دست رفت و ديگر اقتداري باقي نماند. هيبت و قدرت شيري از دست رفت و ديگر اقتداري باقي نماند. 

در چشم هر طعمه اي مي افتاد از صولت و در چشم هر طعمه اي مي افتاد از صولت و برق آن برق آن بود كُند شد و از چشماني كه بود كُند شد و از چشماني كه   مخصوص دريدن و پاره نمودن بدن حيواناتمخصوص دريدن و پاره نمودن بدن حيوانات

باكي بتدريج از وجود آن شكارچيان ماهر رخت بر باكي بتدريج از وجود آن شكارچيان ماهر رخت بر تهور و بيتهور و بي  جاذبه و ترسناكي آن را در جا ميخكوب مي نمود ديگر آثاري باقي نماند.جاذبه و ترسناكي آن را در جا ميخكوب مي نمود ديگر آثاري باقي نماند.

جنگل را پر مي نمود خبري نبود چون از ماهيت واقعي جنگل را پر مي نمود خبري نبود چون از ماهيت واقعي بست و ديگر آثاري از حيوانات پر قدرت كه نعره و غرش آنان فضاي وسيع بست و ديگر آثاري از حيوانات پر قدرت كه نعره و غرش آنان فضاي وسيع 

  خود فاصله ي زيادي داشتند و مانند زنگار آئينه اي بودند كه چيزي را در خود منعكس نمي ساختند.خود فاصله ي زيادي داشتند و مانند زنگار آئينه اي بودند كه چيزي را در خود منعكس نمي ساختند.
  شيران مسخ مي شوند و تغيير ماهيت مي یابندشيران مسخ مي شوند و تغيير ماهيت مي یابند

ه قبالً بطور كامل و پر قدرت عرضه مي شد ه قبالً بطور كامل و پر قدرت عرضه مي شد بعد از اين مسخ و تغيير ماهيت ، ديگر آن جوهره و انگيزه فراوان كوشش و همت كبعد از اين مسخ و تغيير ماهيت ، ديگر آن جوهره و انگيزه فراوان كوشش و همت ك        

انه انه اقتدار كه نشاقتدار كه نشوجودات را نشان مي داد چيزي در عمل ديده نشد.وجودات را نشان مي داد چيزي در عمل ديده نشد.ممآن خواستن و طلب كه قدرت نمايي اين آن خواستن و طلب كه قدرت نمايي اين از از چيزي باقي نماند و چيزي باقي نماند و 

كايت مي كرد از كايت مي كرد از ي توان و استعداد بود و عزم و اراده كه انجام هر كاري را آسان مي نمود و استقالل كه از اتحاد و يكپارچكي حي توان و استعداد بود و عزم و اراده كه انجام هر كاري را آسان مي نمود و استقالل كه از اتحاد و يكپارچكي ح

ميان رفت ، اعتبار و اعتماد به نفس و عزت و شكوهمندي و اقبال و موفقيت از صحنه ي زندگي فاصله گرفت.آن پنجه هاي آهنين ميان رفت ، اعتبار و اعتماد به نفس و عزت و شكوهمندي و اقبال و موفقيت از صحنه ي زندگي فاصله گرفت.آن پنجه هاي آهنين 

هايي كه محل عشق و شوق هايي كه محل عشق و شوق   و قويمند كه هر مانعي را در هم مي شكست ناتوان شد و كارآ يي و تأثير را خود را از دست داد و دلو قويمند كه هر مانعي را در هم مي شكست ناتوان شد و كارآ يي و تأثير را خود را از دست داد و دل

ز تحرك باز ايستاد و به قبرستان ساكت و آرامي تبديل شد.در اين وضعيت بحراني از قدرت ظاهري تن كاسته شد و ز تحرك باز ايستاد و به قبرستان ساكت و آرامي تبديل شد.در اين وضعيت بحراني از قدرت ظاهري تن كاسته شد و و نوآوري بود او نوآوري بود ا

آن افزوده شد و براي حفظ جان از خطراتي كه هستي آن را تهديد مي نمود تمام آن افزوده شد و براي حفظ جان از خطراتي كه هستي آن را تهديد مي نمود تمام رس وخوف جايگزين شد وهرلحظه بررس وخوف جايگزين شد وهرلحظه بربجاي آن تبجاي آن ت

نمودار شد نمودار شد   رض و بيماري در پيكره ي بي جان آنرض و بيماري در پيكره ي بي جان آنن رفت و سپس صدها من رفت و سپس صدها مهمت و تالش از دست رفت.وقتي قدرت نبود همت از بيهمت و تالش از دست رفت.وقتي قدرت نبود همت از بي

و آنگاه دست ها از انجام كوچك ترين كارها كوتاه گرديد و ترسويي و دلتنگي و پستي و نابكاري جايگزين اقتدار شد.و اينگونه بود و آنگاه دست ها از انجام كوچك ترين كارها كوتاه گرديد و ترسويي و دلتنگي و پستي و نابكاري جايگزين اقتدار شد.و اينگونه بود 

زيرك به خواب زيرك به خواب   رفتار جادويي آن گوسفندرفتار جادويي آن گوسفندسخنان و سخنان و كه آن شيران قوي بيشه ها كه با غرش خود گوسفندان را شكار مي نمودند از كه آن شيران قوي بيشه ها كه با غرش خود گوسفندان را شكار مي نمودند از 

خوش غفلت و ناداني فرو رفتند و در عين اينكه در انحطاط و قهقرا بسر مي بردند خود را در مسير اخالق و ارزش ها تصور مي خوش غفلت و ناداني فرو رفتند و در عين اينكه در انحطاط و قهقرا بسر مي بردند خود را در مسير اخالق و ارزش ها تصور مي 

  نمودند!نمودند!
 ـن پرستی بسته بوددل به ذوق تــــ    ل شیر ازسخت كـوشی خسته بود        ـ[  خی111

 ـامی  فُسون گوسفندـخورد از خـــ   د خــــواب آور پسند          ـدش این پنـ[  آم112
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 ــتیاركرد دین گوسفـــــــندی اخــ  وسفنـــــدان را  شکار          [  آنکه كَردی گ111

 ـزفــگشت آخرگوهر شیری خــ          ـــلف  گان سازگار آمد عـــــــــ[  با پلن118

 ــشان نماندزی دندان نماند            هیبت چشم شرار افــــــآن تی [  از علـــــــــف117

 ــه رفتــوهرآئینه ازآئینــــــمیــــــان سینه  رفت             جــــــ[  دل به تدریج از 113

 ل در دل نماندنماند             آن تقاضای عمــــــــــامل [  آن جنون كوشش كـــــ131

 ــزت و اقبال رفتــاعتبار و عـــــــ    ـــــــــالل رفت          استق[  اقتدار وعزم  و 133

 ـورشدـــــنین بی زور شد             مرده شد دل ها و تنها گــــــ[  پنجه های آهـــــ132

 ـوف جان سرمایه ی همت ربودــــوف جان فزود             خـوخ [  زور تن كاهید131

 رتیكوته دستی، بی دلی ، دون فطـ    دا شد از بی همتی        پی ــد مرض [  صــــ131

 ویش را تهذیب گفتنحطاط خــــا میش خــــــــفت            [  شیر بیدار از فسون132

  
 ]اصل هفتم[ 

 باید روح عرفان و تصوف و مسير ادبيات اسالمي از ميدان جاذبه های افكار افالطوني                          

 دی است پرهيز نماید.ـــــدار و شكوهمنـــــــــکه همان نفي خودی و ترك اقت                         

 
 !!گوسفندی در لباس آدم                                                                                                

 ستردن ابه اعتقاد افالطون  زندگي در حال مُ        

گوسفنداني است كه تخيالت و افكار او اقتدار و گوسفنداني است كه تخيالت و افكار او اقتدار و   قديم است از گروه همينقديم است از گروه همين  افالطون كه يكي از پارسايان و فالسفه ي يونانافالطون كه يكي از پارسايان و فالسفه ي يونان            

شكوهمندي را از جامعه ما ربوده است.اسب تيز روي او كه در تاريكي هاي عقل جزئي گم شده بود در كوهستان پرفراز و نشيب شكوهمندي را از جامعه ما ربوده است.اسب تيز روي او كه در تاريكي هاي عقل جزئي گم شده بود در كوهستان پرفراز و نشيب 

در مي نورديد. افكار او آميخته به افسون و ايده آليستي است كه از دسترس فهم و عقل آدمي در مي نورديد. افكار او آميخته به افسون و ايده آليستي است كه از دسترس فهم و عقل آدمي   وجود و هستي به تندي و سرعتوجود و هستي به تندي و سرعت

خارج است و براي حواس پنجگانه ي آدمي كه لمس نمودن دست ، ديدن چشم و شنوايي گوش از آن جمله است اعتبار و ارزشي خارج است و براي حواس پنجگانه ي آدمي كه لمس نمودن دست ، ديدن چشم و شنوايي گوش از آن جمله است اعتبار و ارزشي 

زندگي رو به سوي مردن و نابودي دارد و مانند يك زندگي رو به سوي مردن و نابودي دارد و مانند يك در درك حقايق قائل نيست. افالطون حكيم معتقد است كه حقيقت و اسرار در درك حقايق قائل نيست. افالطون حكيم معتقد است كه حقيقت و اسرار 

سفه ي زندگي او همان است كه بر عقل و انديشه سفه ي زندگي او همان است كه بر عقل و انديشه فلفلشمع هر لحظه در حال ذوب شدن و رسيدن به اندوهگيني و افسردگي است.شمع هر لحظه در حال ذوب شدن و رسيدن به اندوهگيني و افسردگي است.

هان سلب هان سلب هاي ما مسلط شده است بطوريكه جام انديشه هاي او ما را از خواب غفلت و ناداني فرو برده و عقل ما را در درك جهاي ما مسلط شده است بطوريكه جام انديشه هاي او ما را از خواب غفلت و ناداني فرو برده و عقل ما را در درك ج

  كرده استكرده است
  افالطون مانند آن گوسفند زیرک یک زندگي سراب گونه و غير واقعي خلق کردافالطون مانند آن گوسفند زیرک یک زندگي سراب گونه و غير واقعي خلق کرد

و و افالطون مانند آن گوسفند زيرك است كه در لباس آدمي ظاهر شده است و با اين تخيالت واهي بر جان و انديشه صوفيان افالطون مانند آن گوسفند زيرك است كه در لباس آدمي ظاهر شده است و با اين تخيالت واهي بر جان و انديشه صوفيان           

به آسمان هم برساند و در تمام جهان پخش سازد و به آسمان هم برساند و در تمام جهان پخش سازد و   مسلط شده است.او توانست خردمندي و انديشه هاي خود رامسلط شده است.او توانست خردمندي و انديشه هاي خود رادرويشان درويشان 

همه ي تالش و ابتكار او به اين نقطه متوجه بود همه ي تالش و ابتكار او به اين نقطه متوجه بود ..واقعيت موجود عالم را كه تابع علت و معلول است افسانه و باطل فرض نمايدواقعيت موجود عالم را كه تابع علت و معلول است افسانه و باطل فرض نمايد

را قطع نمود و مردم را را قطع نمود و مردم را   كه به تجزيه و تحليل حيات بپردازد ولي در نتيجه تأثير افكار او شاخه هاي درخت سرو بلند و آزاد زندگيكه به تجزيه و تحليل حيات بپردازد ولي در نتيجه تأثير افكار او شاخه هاي درخت سرو بلند و آزاد زندگي

هاي به ظاهر محكم علمي او واقعيت هاي به ظاهر محكم علمي او واقعيت   ها و نارواييها را مفيد جلوه داد و دانشها و نارواييها را مفيد جلوه داد و دانش  از حقيقت زندگي دور نگهداشت.افكار افالطون زياناز حقيقت زندگي دور نگهداشت.افكار افالطون زيان

و و نديشد و لذا آن استعداد ها به خواب فرو رفت نديشد و لذا آن استعداد ها به خواب فرو رفت د كه در آفرينش شگفت انگيز خود باد كه در آفرينش شگفت انگيز خود باها را تخيل و بي اساس تلقي نمود.او قادر نبوها را تخيل و بي اساس تلقي نمود.او قادر نبو

در افكار خود طرح يك زندگي غير واقعي و خواب آلوده را ريخت و چشمان قوي و هوش سرشار او يك زندگي سراب گونه و غير در افكار خود طرح يك زندگي غير واقعي و خواب آلوده را ريخت و چشمان قوي و هوش سرشار او يك زندگي سراب گونه و غير 
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حقيقي را خلق نمود. از بس كه از عمل و واقعيت ها بدور بود و در خيال و افسانه ي خود غرق شده بود جان و روح او به عدم و حقيقي را خلق نمود. از بس كه از عمل و واقعيت ها بدور بود و در خيال و افسانه ي خود غرق شده بود جان و روح او به عدم و 

  نيستي تمايل داشت!نيستي تمايل داشت!
  د!!د!!وودیده نمي شدیده نمي ش  حقيقتي در زندگيحقيقتي در زندگيطون طون در افكار افالدر افكار افال

او خالقيت ها و نوآوري هاي بشري در صحنه زندگي را منكر شده و ناديده گرفت. و به حقايقي روي آورد كه در وراي اين او خالقيت ها و نوآوري هاي بشري در صحنه زندگي را منكر شده و ناديده گرفت. و به حقايقي روي آورد كه در وراي اين           

است. در است. در   جهان بود همان اعياني كه با چشم ديده نمي شدند بلكه با عقل مي بايستي آنان را شناخت!آنكه داراي روح زنده و فعالجهان بود همان اعياني كه با چشم ديده نمي شدند بلكه با عقل مي بايستي آنان را شناخت!آنكه داراي روح زنده و فعال

ذراند در حاليكه آن انسان مرده ذراند در حاليكه آن انسان مرده ش در آمده اند زندگي خوشي را مي گش در آمده اند زندگي خوشي را مي گهمين عالم با همه ي موجودات و امكاناتي كه در آن به نمايهمين عالم با همه ي موجودات و امكاناتي كه در آن به نماي

زندگي زندگي قيقت مي پنداشت دلخوش نموده است.قيقت مي پنداشت دلخوش نموده است.دل كه از حقيقت زندگي دور مانده است به همان اعيان عالم باال كه افالطون حدل كه از حقيقت زندگي دور مانده است به همان اعيان عالم باال كه افالطون ح

ز رفتار زندگي در ز رفتار زندگي در ميز بي بهره بود و كبك او لذتي اميز بي بهره بود و كبك او لذتي اكه از لطف رفتار صحيح و مسالمت آكه از لطف رفتار صحيح و مسالمت آنند آهويي بود نند آهويي بود كه او تصوير نمود هماكه او تصوير نمود هما  اياي

هره ي زندگي او پديدار شده بود طاقت حركت و تحول نداشت و پرنده ي او هره ي زندگي او پديدار شده بود طاقت حركت و تحول نداشت و پرنده ي او طره ي آب باراني كه چون شبنم در چطره ي آب باراني كه چون شبنم در چققاين دنيا نبرد.اين دنيا نبرد.

دانه اي كه در دل زمين براي رشد و نمو مي كارد ذوق و دانه اي كه در دل زمين براي رشد و نمو مي كارد ذوق و لب شده بود.لب شده بود.ياراي پريدن از او سياراي پريدن از او س  بهره بود وبهره بود و  از نفس هاي پرواز بياز نفس هاي پرواز بي

  از طپش و شتاب زندگي بي خبر است.از طپش و شتاب زندگي بي خبر است.استعداد روئيدن ندارد و پروانه ي انديشه هاي او استعداد روئيدن ندارد و پروانه ي انديشه هاي او 
  یک زندگي درست ناموفق گردیدندیک زندگي درست ناموفق گردیدند  رسيدن بهرسيدن به  مردم ما ازاندیشه های افالطون برایمردم ما ازاندیشه های افالطون برای

نداشت چون نمي توانست واقعيت ها و شكوهمندي  پديده هاي عالم را ناديده نداشت چون نمي توانست واقعيت ها و شكوهمندي  پديده هاي عالم را ناديده   آن زاهد يوناني ما چاره اي غير از گريختنآن زاهد يوناني ما چاره اي غير از گريختن          

در ميان اينهمه نور و درخشاني كه تمام هستي را فراگرفته است همه ي اميد خود را به در ميان اينهمه نور و درخشاني كه تمام هستي را فراگرفته است همه ي اميد خود را به از غوغاي بي نظير آن دور بماند.از غوغاي بي نظير آن دور بماند.  بگيرد وبگيرد و

و خواب و خواب   الي كه بيشتر در ذهن افراد افيونيالي كه بيشتر در ذهن افراد افيونيوتاه گشتن بود متوجه نمود و از دنياي خيوتاه گشتن بود متوجه نمود و از دنياي خيشمع غمگيني كه در حال ذوب شدن و كشمع غمگيني كه در حال ذوب شدن و ك

سوي گردون كشيد و از سوي گردون كشيد و از گر چه او از اين دنيا رخت گر چه او از اين دنيا رخت را ارائه نمود!را ارائه نمود!راستين راستين ك انديشه و زندگي ك انديشه و زندگي جاي مي گيرد تصويري از يجاي مي گيرد تصويري از ي  آلودهآلوده

نبدي و نيلي نبدي و نيلي در زير اين آسمان گدر زير اين آسمان گرواج پيدا كرده است.رواج پيدا كرده است.بسيار بسيار يان نموده و يان نموده و ميان ما رفت ولي انديشه هاي خيالي او در ميان ما آشميان ما رفت ولي انديشه هاي خيالي او در ميان ما آش

است ! و آن افكار و انديشه ها است ! و آن افكار و انديشه ها و دور از حقيقت و دور از حقيقت شكل دسترسي به افكار او غير ممكن است چون تخيالتي است كه گم شده شكل دسترسي به افكار او غير ممكن است چون تخيالتي است كه گم شده 

كه در كه در و يا خاكي است و يا خاكي است   وبي است كه در ته ي ظرفي نشسته استوبي است كه در ته ي ظرفي نشسته استا مانند رسا مانند رسپخته است كه من نمي دانم كه يپخته است كه من نمي دانم كه يننبقدري خام و بقدري خام و 

تخيالت و افكار دست نايافتني همچون شراب مسمومي در كام مردم ما ريخته شد و آنان تخيالت و افكار دست نايافتني همچون شراب مسمومي در كام مردم ما ريخته شد و آنان از اين از اين ر رفته است!ر رفته است!ااساخت يك جام بكساخت يك جام بك

را از يك زندگي درست محروم نمود و از اينكه بتوانند در عمل و تجربه بناي يك حيات شرافتمندانه را پايه گذاري كنند ناموفق را از يك زندگي درست محروم نمود و از اينكه بتوانند در عمل و تجربه بناي يك حيات شرافتمندانه را پايه گذاري كنند ناموفق 
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 نقش های آرزو                                                                               

 جدید است برای تسخيرجهان نياز به آرزوهای

به جريان انداخته است چون آن آتشي كه به جريان انداخته است چون آن آتشي كه اين گرمي آرزو و خواستن است كه خون پر حرارت حيات را در رگ هاي آدمي اين گرمي آرزو و خواستن است كه خون پر حرارت حيات را در رگ هاي آدمي             

رفت و عطش در جام وجود ما ريخته شد و رفت و عطش در جام وجود ما ريخته شد و از تمنا و آرزو هاست كه مي معاز تمنا و آرزو هاست كه مي معكالبد خاكي ما را روشن نموده است از چراغ آرزو ست.كالبد خاكي ما را روشن نموده است از چراغ آرزو ست.

  حيات نويني بوجود آورد ، حياتي كه شور و حرارت عشق داشت و تيز گام و نقش آفرين بود.مفهوم زندگي انسان به اين اصلحيات نويني بوجود آورد ، حياتي كه شور و حرارت عشق داشت و تيز گام و نقش آفرين بود.مفهوم زندگي انسان به اين اصل

پيچ پيچ استوار است كه بتواند تسخير و تسلط در بيرون از وجود خود داشته باشد پس چون قصد تسخير چيزي را داشته باشيم ولي در استوار است كه بتواند تسخير و تسلط در بيرون از وجود خود داشته باشد پس چون قصد تسخير چيزي را داشته باشيم ولي در 

  جادوي آن افتاده ايم بناچار براي رهايي از آن بايد آرزوها و اهدافي در ما بوجود آيد. جادوي آن افتاده ايم بناچار براي رهايي از آن بايد آرزوها و اهدافي در ما بوجود آيد. و خم و خم 
  ستستحسن و زیبایي زندگي در داشتن آرزو و طلب برای بالندگي احسن و زیبایي زندگي در داشتن آرزو و طلب برای بالندگي ا

زندگي به عبارت ديگر به اين شكل نيرو مي گيرد كه هر چه بيشتر آرزوهايي را در حيطه ي خود داشته باشد و چون زندگي به عبارت ديگر به اين شكل نيرو مي گيرد كه هر چه بيشتر آرزوهايي را در حيطه ي خود داشته باشد و چون             

خواستيم كه به زندگي خود زيبايي و قوامي از عشق بدهيم باز هم وجود آرزو هاست كه مؤثر است. حال اين سؤال مطرح است خواستيم كه به زندگي خود زيبايي و قوامي از عشق بدهيم باز هم وجود آرزو هاست كه مؤثر است. حال اين سؤال مطرح است 

ه در چه چيزي دارد؟ و چگونه مي شود كه بطورمداوم بوجود آيد؟ تا بتواند در زندگي ما ه در چه چيزي دارد؟ و چگونه مي شود كه بطورمداوم بوجود آيد؟ تا بتواند در زندگي ما كه اين تمناها و خواسته هاي ارادي ريشكه اين تمناها و خواسته هاي ارادي ريش

غوغايي از تحول ايجاد نمايد و آن را زيرو رو سازد.شما هر چيزي را كه از خوبي و زيبايي و كمال خواسته باشيد به راحتي مي غوغايي از تحول ايجاد نمايد و آن را زيرو رو سازد.شما هر چيزي را كه از خوبي و زيبايي و كمال خواسته باشيد به راحتي مي 

به آرزو رسيدي و در درون خود آن را محكم ساختي بنوبه ي به آرزو رسيدي و در درون خود آن را محكم ساختي بنوبه ي   توانيد در بيابان طلب و آرزو بدست آوريد. و اگر از طلب و خواستنتوانيد در بيابان طلب و آرزو بدست آوريد. و اگر از طلب و خواستن

خود به آرزوها و آرمان هاي بزرگ ديگري دست خواهي يافت كه با فراواني و سرعت از راه مي رسند.حسن و زيبايي خالقيت ها خود به آرزوها و آرمان هاي بزرگ ديگري دست خواهي يافت كه با فراواني و سرعت از راه مي رسند.حسن و زيبايي خالقيت ها 

  ودودو ابتكارات آدمي بهار آرزوهاي اوست و جلوه هاي آن بهار آرزوهايي است كه بطور دائم نصيب او مي شو ابتكارات آدمي بهار آرزوهاي اوست و جلوه هاي آن بهار آرزوهايي است كه بطور دائم نصيب او مي ش
 آتش این خـــــاک از چراغ آرزو ــون  انسان  زداغ آرزو         [  گرم خـــــ118

 گرم  خیز و تیز گام آمــــد  حیات  ی به جام آمــــــد حیات         [  از تمنا، م117

 آرزو  افــسون تسخیراست و بــس   مضمون تسخیراست و بس         [  زندگی113

 حسن را از عشق  پیغــــــــام آرزو  ـن ودام آرزو           افکـ  [  زندگی  صیـد111

 وای  زنــــــدگی را زیر و بم ــا دمبدم؟            این ن[  از چه رو خیزد  تمنـــــــ113
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  نواهای شاعر فردانواهای شاعر فردا                                                                                                                                                                                        

  اندیشه در شاعر برای آفرینش خوبي ها در درون اوستاندیشه در شاعر برای آفرینش خوبي ها در درون اوستریشه ریشه 

سينه انديشه هاي شاعر به مقياسي وسيع و گسترده است كه زيبايي و كمال در آن تجلي مي گردد و نيز بر كوه سيناي او سينه انديشه هاي شاعر به مقياسي وسيع و گسترده است كه زيبايي و كمال در آن تجلي مي گردد و نيز بر كوه سيناي او               

اه و بينشي است كه مي اه و بينشي است كه مي نگنگاز جانب خداوند عالم انوار حسن و زيبايي تابيده مي شود.اين شاعر كه تجليگاه لطف الهي است داراي از جانب خداوند عالم انوار حسن و زيبايي تابيده مي شود.اين شاعر كه تجليگاه لطف الهي است داراي 

آن نگاه عميق عناصر خوب و زيبا را به شكل كامل تري بشناسد . بهر حال از طريق هنرمندي واستادي وي است كه آن نگاه عميق عناصر خوب و زيبا را به شكل كامل تري بشناسد . بهر حال از طريق هنرمندي واستادي وي است كه تواند با تواند با 

دوست داشتني تر مي گردد.از نفس هاي شاعرانه ي اوست كه بلبل به شكل زيبايي بر شاخسارها به نغمه سرايي دوست داشتني تر مي گردد.از نفس هاي شاعرانه ي اوست كه بلبل به شكل زيبايي بر شاخسارها به نغمه سرايي ، ، آفرينش انسان آفرينش انسان 

سرخاب اوست كه چهره ي گل به رنگ سرخ و گرماي آتش در مي آيد.اين سوز دل شاعر است كه پروانه ها را سرخاب اوست كه چهره ي گل به رنگ سرخ و گرماي آتش در مي آيد.اين سوز دل شاعر است كه پروانه ها را   مي پردازد و ازمي پردازد و از

و اگر عشق داراي جالل و جاذبه اي است و رنگ و شكلي پذيرفته است و در هاله اي و اگر عشق داراي جالل و جاذبه اي است و رنگ و شكلي پذيرفته است و در هاله اي   عارفانه به دور شمع به پرواز در آورده استعارفانه به دور شمع به پرواز در آورده است

ده هاي عالم با همه ي زيبايي ها و شگفت انگيزي هاي خود در آب و گل ده هاي عالم با همه ي زيبايي ها و شگفت انگيزي هاي خود در آب و گل از شگفتي ها فرو رفته است از شعر و شاعري است.پدياز شگفتي ها فرو رفته است از شعر و شاعري است.پدي

شاعر منعكس است و شاعر با احساس عميقي آنان را درك مي كند و جهان هاي جديدي در درون انديشه هاي خود وارد شاعر منعكس است و شاعر با احساس عميقي آنان را درك مي كند و جهان هاي جديدي در درون انديشه هاي خود وارد 

ها و ناله هاي اين پديده ها ها و ناله هاي اين پديده ها   سازد.البته نه به اين شكل كه الله هاي سرخ در انديشه ي او دميده باشند و يا از طريق شنيدن نغمهسازد.البته نه به اين شكل كه الله هاي سرخ در انديشه ي او دميده باشند و يا از طريق شنيدن نغمه

او به اساس خلقت او به اساس خلقت چون چون   با حواس پنجگانه(با حواس پنجگانه(سرفاً سرفاً به ارزش وجود آنان پي برده باشد !)ارتباط با جهان بيرون جنبه ي دروني دارد نه به ارزش وجود آنان پي برده باشد !)ارتباط با جهان بيرون جنبه ي دروني دارد نه 

ر صدد ر صدد و نظم و نظام عالم مي انديشد و افكار او با ماه و ستارگان همنشين شده است و اصوالً او با زشتي ها نا آشناست بلكه دو نظم و نظام عالم مي انديشد و افكار او با ماه و ستارگان همنشين شده است و اصوالً او با زشتي ها نا آشناست بلكه د

  آفرينش خوبي هايي است كه در هنر خود ارائه مي دهد.آفرينش خوبي هايي است كه در هنر خود ارائه مي دهد.
  شاعر حلقه های زندگي ما را تكميل مي کندشاعر حلقه های زندگي ما را تكميل مي کند

تي به شكل زنده و تي به شكل زنده و است كه در تاريكي هاي او آب حيات ابدي پيدا مي شود و همه ي هساست كه در تاريكي هاي او آب حيات ابدي پيدا مي شود و همه ي هس  شاعر متعهد همانند خضر پيامبرشاعر متعهد همانند خضر پيامبر        

دارد. سير و سلوك ما براي رسيدن به حقيقت با دشواري هايي دارد. سير و سلوك ما براي رسيدن به حقيقت با دشواري هايي   پويايي حتي زنده تر و رونده تر ازاشك چشم آبي حضور فعالپويايي حتي زنده تر و رونده تر ازاشك چشم آبي حضور فعال

روبروست و از تجربه هاي خوب زندگي برخوردار نيستيم و سبك بال و بي آاليش به راه افتاده ايم و چون توشه ي راه به همراه روبروست و از تجربه هاي خوب زندگي برخوردار نيستيم و سبك بال و بي آاليش به راه افتاده ايم و چون توشه ي راه به همراه 

آوري هاي خود نغمه ها و نواهاي آوري هاي خود نغمه ها و نواهاي نداريم به مقصد نرسيده از پا مي افتيم.و اما اين شاعر با رسالت و متعهد است كه با بلبل نونداريم به مقصد نرسيده از پا مي افتيم.و اما اين شاعر با رسالت و متعهد است كه با بلبل نو

ر چاره اي براي زندگي انديشيده است براي هدايت ما به ميدان عمل مي آورد.تا ما را ر چاره اي براي زندگي انديشيده است براي هدايت ما به ميدان عمل مي آورد.تا ما را آهنگي را به گوش ما مي رساند و اگآهنگي را به گوش ما مي رساند و اگخوش خوش 

  به سوي يك زندگي سعادتمندانه و بهشتي بكشاند و حلقه هاي زندگي را كامل نموده و به سرانجام نيكويي برساند.به سوي يك زندگي سعادتمندانه و بهشتي بكشاند و حلقه هاي زندگي را كامل نموده و به سرانجام نيكويي برساند.
  روني شاعر برای گرم کردن همه استروني شاعر برای گرم کردن همه استشعله عشق دشعله عشق د

كاروان زندگي ما انسان ها از زنگي كه در پيشاپيش كاروان به صدا در مي آورد راه مي يابند و حركت مي كنند و از پي كاروان زندگي ما انسان ها از زنگي كه در پيشاپيش كاروان به صدا در مي آورد راه مي يابند و حركت مي كنند و از پي           

صداهاي دل انگيزي كه از نفس هاي گرم او به گوش مي رسد توان گام برداشتن پيدا مي نمايند.وقتي نسيم دل انگيز اشعار صداهاي دل انگيزي كه از نفس هاي گرم او به گوش مي رسد توان گام برداشتن پيدا مي نمايند.وقتي نسيم دل انگيز اشعار 

باي شاعر متعهد در باغ وجود ما به وزيدن پردازد بتدريج در گل وجود ما اثر مي گذارد و احساسات و عواطف لطيف ما را به باي شاعر متعهد در باغ وجود ما به وزيدن پردازد بتدريج در گل وجود ما اثر مي گذارد و احساسات و عواطف لطيف ما را به زيزي

ارزش ها همآغوش مي شود و هر لحظه بر ارزش ها همآغوش مي شود و هر لحظه بر   ات او اساس زندگي به طرز عجيبي باات او اساس زندگي به طرز عجيبي باحركت در مي آورد.از تأثير شگفت انگيز نظرحركت در مي آورد.از تأثير شگفت انگيز نظر

همه آثار مطلوب را متوجه ي زندگيي مي كند كه حسابگر است و براي رسيدن به ارزش همه آثار مطلوب را متوجه ي زندگيي مي كند كه حسابگر است و براي رسيدن به ارزش اهميت و زيبايي زندگي مي افزايد و اين اهميت و زيبايي زندگي مي افزايد و اين 

هاي متعالي ، آرام و قرار ندارد.رسالت عام شاعر داراي مرز مشخصي نيست بلكه همه ي مردم عالم را به سفره ي رنگارنگ هاي متعالي ، آرام و قرار ندارد.رسالت عام شاعر داراي مرز مشخصي نيست بلكه همه ي مردم عالم را به سفره ي رنگارنگ 
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وند و آتش عشق و عالقمندي كه در جان وند و آتش عشق و عالقمندي كه در جان انديشه هاي صحيحي كه بدست آورده است دعوت مي نمايد تا همه از آن بهره مند شانديشه هاي صحيحي كه بدست آورده است دعوت مي نمايد تا همه از آن بهره مند ش

  وري انسان هاي ديگر قرار مي دهند.وري انسان هاي ديگر قرار مي دهند.هيچگونه چشمداشتي در معرض بهره هيچگونه چشمداشتي در معرض بهره او شعله ور شده است مانند وزش باد بدون او شعله ور شده است مانند وزش باد بدون 
 ـزد از سینای او انوار حُسن خیـــــــ  ی زار حُسن          [  سینه ی شاعر تجــــــل112

 فطــــــرت از افسون او مجبوب تر           [  از نگاهش خوب  گردد خوب تر  111

 غازه اش رخسارگل افروخـته است [  از دمش بلبل نوا آموختـــــه است           118

 ــین ازو افسانه ها  عشق را  رنگــــــا            [  سوز او اندر دل  پـــــــــــروانه ه117

 ـردر دلشـصد جهان تازه  مضمــ            [  بحر و بر پوشیده در  آب گـــلش 113

 نا شنیده نغـــــــــــمه هاهم ناله ها  [  دردمــــــــــاغش  نادمیده الله ها            121

 زشت را نا آشنا خــــــوب آفـرین [  فکر او با ماه و انجــــــــم همنشین           123

 ـائناتزنده تر از آب چشمش كــ        [  خضر ودر ظلـــمات او آب حیات    122

 در ره  منــــزل ز پا افتـــــــاده ایم    [  ما گران سیریم و خـــام وساده ایم          121

 حیله ای از بهر ما  انداخــــته است     [  عندلیب او نوا  پرداختــــــــه است         121

 حلقه ی كامل شود قــــوس حیات            [  تا كشد ما را  به فردوس حـــــیات  122

 ــام زنی آواز نایش گــــــــــــدرپ  رایش گـــــــام زن           [  كاروان ها ازد121

 نرمک اندرالله و گــــــل می خزد [  چون نسیمش درریاض مــــــا وزد           128

 خود حساب و ناشکیبا زنــــــدگی    [  از فریب او خود افزا  زنـــــــدگی         127

 آتش خود را چـــــو باد ارزان كند  [  اهل عالم را صــــــال برخوان كند           123

  

  نغمه های مرگنغمه های مرگ                                                                                                                                                                                                      

  ددسلب مي کنسلب مي کني ذوق پرواز را ازآدمي ي ذوق پرواز را ازآدمي شاعر بشاعر ب

آن آن واي به حال آن جامعه و مردمي كه مرگ و نابودي را حيات واقعي و زندگي سعادتمند بحساب آورند و شاعران قوم واي به حال آن جامعه و مردمي كه مرگ و نابودي را حيات واقعي و زندگي سعادتمند بحساب آورند و شاعران قوم               

چنين شاعري كه از زندگي بريده است در آئينه ي چنين شاعري كه از زندگي بريده است در آئينه ي   د!د!نننداشته باشنداشته باشو پويا و پويا هيچگونه ذوق و شوقي براي يك زندگي مطلوب هيچگونه ذوق و شوقي براي يك زندگي مطلوب جامعه جامعه 

زشتي و پليدي منعكس مي شود و چون در جاذبه ي شراب گواراي عقايد غلط خود بسر مي برد و زشتي و پليدي منعكس مي شود و چون در جاذبه ي شراب گواراي عقايد غلط خود بسر مي برد و   افكار و انديشه هاي او فقطافكار و انديشه هاي او فقط

مست گرديده است صد نيشتر چون زهر براي پرتاب به ديگران آماده دارد.و اگر بوسه اي بر گل زيبا و لطيف زند تازگي و طراوت مست گرديده است صد نيشتر چون زهر براي پرتاب به ديگران آماده دارد.و اگر بوسه اي بر گل زيبا و لطيف زند تازگي و طراوت 

ز را از او سلب مي كند.تو سستي اعصاب و اراده و بي رغبتي ز را از او سلب مي كند.تو سستي اعصاب و اراده و بي رغبتي گيرد و اگر دست نوازشي بر روي بلبل بكشد ذوق پرواگيرد و اگر دست نوازشي بر روي بلبل بكشد ذوق پروامي مي   را از اورا از او

نسبت به ايجاد تحول و دگرگوني در زندگي را تحت تأثير افيون گيج كننده او پيدا نموده اي.حتي شكل زيبا و اندام برازنده و نسبت به ايجاد تحول و دگرگوني در زندگي را تحت تأثير افيون گيج كننده او پيدا نموده اي.حتي شكل زيبا و اندام برازنده و 

او را به قرقاولي كه به آرامي در گوشه او را به قرقاولي كه به آرامي در گوشه استوار درخت سرو را از او مي ربايد و قدرت پرواز و توان شكار را از شاهين باز مي ستاند و استوار درخت سرو را از او مي ربايد و قدرت پرواز و توان شكار را از شاهين باز مي ستاند و 

  اي در حال حركت است تبديل مي سازد.اي در حال حركت است تبديل مي سازد.
  شاعر دور افتاده از زندگي گوهر دروني تو را مي ربایدشاعر دور افتاده از زندگي گوهر دروني تو را مي رباید

شباهتي به انسان ندارند بلكه مانند عروس دريايي مي باشند كه شباهتي به انسان ندارند بلكه مانند عروس دريايي مي باشند كه   ،،آن شاعران بريده از زندگي و دور افتاده از مفاهيم اصيل آنآن شاعران بريده از زندگي و دور افتاده از مفاهيم اصيل آن        

از ماهي است) كنايه از از ماهي است) كنايه از آنها آنها هاي يونان قديم دختراني هستند كه نيمه ي بااليي بدن آنان انسان و قسمت پائين هاي يونان قديم دختراني هستند كه نيمه ي بااليي بدن آنان انسان و قسمت پائين بر اساس افسانه بر اساس افسانه 

نواها و صداهاي افسونگرايانه خود نواها و صداهاي افسونگرايانه خود   اين حقيقت كه فقط مانند آدمي حرف مي زنند ولي راه حل انساني و نجات بخشي ندارند.( بااين حقيقت كه فقط مانند آدمي حرف مي زنند ولي راه حل انساني و نجات بخشي ندارند.( با
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ي كشانند و كشتي آنان را در قعر دريا غرق مي كنند!صداهاي فريبنده او ثبات و ي كشانند و كشتي آنان را در قعر دريا غرق مي كنند!صداهاي فريبنده او ثبات و ناخدايان كشتي زندگي و حيات را به گمراهي مناخدايان كشتي زندگي و حيات را به گمراهي م

  ي او زندگي را مرگ و نابودي تصوري او زندگي را مرگ و نابودي تصورآرامش انديشه و زندگي را از تو سلب مي كند و در چنين شرايطي است كه از سحر و جادوآرامش انديشه و زندگي را از تو سلب مي كند و در چنين شرايطي است كه از سحر و جادو

وادث و آسيب ها مصون بداري از تو مي وادث و آسيب ها مصون بداري از تو مي آن حالت خود نظارتي و مراقبت كه بايستي از خود بعمل آوري و در قبال حآن حالت خود نظارتي و مراقبت كه بايستي از خود بعمل آوري و در قبال ح  مي كنيمي كني

گيرد و خالصه آن گوهر ارزشمند دروني كه تنها در نزد انسان بوديعه گذاشته اند از معدن وجود تو استخراج نموده و با خود مي گيرد و خالصه آن گوهر ارزشمند دروني كه تنها در نزد انسان بوديعه گذاشته اند از معدن وجود تو استخراج نموده و با خود مي 

هر كار هر كار از اين به بعد اين آسيب ها و خطرات است كه جانشين سود و ترقي مي گردد و از اين به بعد اين آسيب ها و خطرات است كه جانشين سود و ترقي مي گردد و   برد و چيزي براي تو باقي نمي  گذارد!برد و چيزي براي تو باقي نمي  گذارد!

زشت و ناپسند خود را پسنديده و مطلوب جلوه گر مي سازد.تو را در انديشه هاي رويايي و دور از واقعيت غرق مي كند و از دست زشت و ناپسند خود را پسنديده و مطلوب جلوه گر مي سازد.تو را در انديشه هاي رويايي و دور از واقعيت غرق مي كند و از دست 

  زدن به هر گونه عمل و رفتاري كه تغيير و تحولي در زندگي تو بوجود اورد سلب مي نمايد.زدن به هر گونه عمل و رفتاري كه تغيير و تحولي در زندگي تو بوجود اورد سلب مي نمايد.
  تتمسموم ومجروح اسمسموم ومجروح اس  ،،  قلب آدمي ازسروده های شاعر بي مسئولقلب آدمي ازسروده های شاعر بي مسئول

كالم و انديشه ي او برخستگي و رنجش ما مي افزايد و افرادي كه دور چنين انساني را گرفته اند بيشتر دچار ناراحتي و كالم و انديشه ي او برخستگي و رنجش ما مي افزايد و افرادي كه دور چنين انساني را گرفته اند بيشتر دچار ناراحتي و         

گرفتاري مي گردند.از فصل خرمي و بهاري كه نشان مي دهند برق اميدي و نور نجاتي ديده نمي شود و آن باغ سبزي هم كه گرفتاري مي گردند.از فصل خرمي و بهاري كه نشان مي دهند برق اميدي و نور نجاتي ديده نمي شود و آن باغ سبزي هم كه 

تن به آن غير ممكن است. زيبايي و جذابيت كالم و شعر او با صداقت و راستي كاري تن به آن غير ممكن است. زيبايي و جذابيت كالم و شعر او با صداقت و راستي كاري نشان مي دهند سرابي است كه دست يافنشان مي دهند سرابي است كه دست ياف

ندارد و در درياي هنر و مهارت او جز سنگي كه ارزش چنداني ندارد و به كار نمي آيد يافت نمي شود.غفلت و خواب آلودگي ، ندارد و در درياي هنر و مهارت او جز سنگي كه ارزش چنداني ندارد و به كار نمي آيد يافت نمي شود.غفلت و خواب آلودگي ، 

وق دروني و آتش عشقي هم كه در ما بود از اين وق دروني و آتش عشقي هم كه در ما بود از اين لياقتي خوش تر از بيداري و آگاهي نشان داده شد و آن شور و شلياقتي خوش تر از بيداري و آگاهي نشان داده شد و آن شور و ش  بيخبري و بيبيخبري و بي

ابتذال هنر و انديشه هاي ضد زندگي خاموش شد.قلب ما از سروده هاي شاعرانه ي آن مردان دور افتاده از حقيقت زندگي ابتذال هنر و انديشه هاي ضد زندگي خاموش شد.قلب ما از سروده هاي شاعرانه ي آن مردان دور افتاده از حقيقت زندگي 

ايي كه از ايي كه از جان انسان هجان انسان همسموم و مجروح شده است چون در انبار كاه گلي آنان ماري خوابيده و انتظار مي كشيد تا نيش خود را در مسموم و مجروح شده است چون در انبار كاه گلي آنان ماري خوابيده و انتظار مي كشيد تا نيش خود را در 

زرده شده اند فرو كند.مبادا به آنان نزديك شويد و از افكار و انديشه هاي غلط آنان استفاده كنيد كه در هر حال از زرده شده اند فرو كند.مبادا به آنان نزديك شويد و از افكار و انديشه هاي غلط آنان استفاده كنيد كه در هر حال از ستم زمانه آستم زمانه آ

شانتان مي دهند دوري الزم است! پس از آنچه كه در آن ريخته و شانتان مي دهند دوري الزم است! پس از آنچه كه در آن ريخته و ننكاسه اي كه به شما عرضه مي كنند و شيشه و جامي كه كاسه اي كه به شما عرضه مي كنند و شيشه و جامي كه 

  ارند برحذر باشيد!ارند برحذر باشيد!قصد خوراندن شما را دقصد خوراندن شما را د
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  عشق فسردهعشق فسرده                                                                                                                                                                                                    

  شما را ناتوان نموده استشما را ناتوان نموده استبي مسئوليت بي مسئوليت آموزش ها والقائات آن شاعر آموزش ها والقائات آن شاعر         

نوشيده اي و از پاي افتاده اي! و صبح خود را از طلوع خورشيد نوشيده اي و از پاي افتاده اي! و صبح خود را از طلوع خورشيد شاعر شاعر نديشه هاي زهر آگين آن نديشه هاي زهر آگين آن اا  اما تو ، اي كسي كه از شراباما تو ، اي كسي كه از شراب          

دي و بي تحركي و عدم عالقه به زندگي را از نغمه هاي دي و بي تحركي و عدم عالقه به زندگي را از نغمه هاي افكار آنان روشن نموده اي!شما جزو آن دسته از افرادي هستيد كه سرافكار آنان روشن نموده اي!شما جزو آن دسته از افرادي هستيد كه سر

شوم آنان به ارث برده ايد و از راه شنيدن و گوش دادن به اشعار گمراه كننده ي آنان زهر كشنده به كام جان خود ريخته ايد.اي شوم آنان به ارث برده ايد و از راه شنيدن و گوش دادن به اشعار گمراه كننده ي آنان زهر كشنده به كام جان خود ريخته ايد.اي 

شادابي و بهره وري از زندگي شادابي و بهره وري از زندگي و سقوط افتاده اي! و از هر گونه نوآوري و و سقوط افتاده اي! و از هر گونه نوآوري و اي انحرافي آنان در مسير انحطاط اي انحرافي آنان در مسير انحطاط كسي كه با انديشه هكسي كه با انديشه ه

تاري كه شكسته و صدايي ندارد هنري از خود بروز نمي دهي!آن چنان به تن آسايي و راحت طلبي روي آورده ايد تاري كه شكسته و صدايي ندارد هنري از خود بروز نمي دهي!آن چنان به تن آسايي و راحت طلبي روي آورده ايد دستگاه دستگاه مانند مانند 

كه مايه ي ننگ و شرمساري مسلمانان جهان گشته ايد.آنقدر سست و ضعيف شده ايد و از ارزشها و استعدادهاي دروني خود كه مايه ي ننگ و شرمساري مسلمانان جهان گشته ايد.آنقدر سست و ضعيف شده ايد و از ارزشها و استعدادهاي دروني خود 

ايدكه با كوچك ترين و ضعيف ترين نخي شبيه خط نازكي كه در گلبرگ هاي يك گل ديده مي شود مانند يك ايدكه با كوچك ترين و ضعيف ترين نخي شبيه خط نازكي كه در گلبرگ هاي يك گل ديده مي شود مانند يك   غافل ماندهغافل مانده

زنجير قوي مي توان شما را محدود و محبوس نمود و يا از وزيدن نسيم ماليم و آرامي مجروج شده و آسيب مي پذيريد  و به زنجير قوي مي توان شما را محدود و محبوس نمود و يا از وزيدن نسيم ماليم و آرامي مجروج شده و آسيب مي پذيريد  و به 

  مي شويد.مي شويد. مكان ديگري پرتابمكان ديگري پرتاب
  فقر وناله کودکانه است!!فقر وناله کودکانه است!!  ،،در کاالهای آن شاعر بيگانه در کاالهای آن شاعر بيگانه 

عشق و محبت و عاطفه از فرياد موجوديت شما لطمه ديده و رسواي بين مردم شده است. و تصويري كه شما از هنرمندان عشق و محبت و عاطفه از فرياد موجوديت شما لطمه ديده و رسواي بين مردم شده است. و تصويري كه شما از هنرمندان         

و زشت است نه چيزي بيش از اين.آن آزادي كه از شما مي رسد روي و زشت است نه چيزي بيش از اين.آن آزادي كه از شما مي رسد روي انگيز انگيز برجسته ي آنان به ما نشان مي دهيد موجودي خيال برجسته ي آنان به ما نشان مي دهيد موجودي خيال 

م عشق و محبت را زرد و ضعيف نموده است و سردي و انجماد افكار و شخصيت پوچ و بي حاصل شما حركت و م عشق و محبت را زرد و ضعيف نموده است و سردي و انجماد افكار و شخصيت پوچ و بي حاصل شما حركت و زيبا و سرخ فازيبا و سرخ فا

گرمي را از آتش او گرفته است.جان و روح ما از اين جراحت هايي كه بر پيكره ي شما وارد شده است خسته و ناراحت است و گرمي را از آتش او گرفته است.جان و روح ما از اين جراحت هايي كه بر پيكره ي شما وارد شده است خسته و ناراحت است و 

عف و ناتواني مي كنيم.در پيمانه ي وجود آنان صدايي جز گريه عف و ناتواني مي كنيم.در پيمانه ي وجود آنان صدايي جز گريه چون ناتواني ها و بي لياقتي هاي شما را مي بينيم احساس ضچون ناتواني ها و بي لياقتي هاي شما را مي بينيم احساس ض

هاي كودكانه نپيچيده است و در خانه ي آنان كااليي جز آه و ناله از دست ستم روزگار و ناداني هاي خود چيز ديگري به چشم هاي كودكانه نپيچيده است و در خانه ي آنان كااليي جز آه و ناله از دست ستم روزگار و ناداني هاي خود چيز ديگري به چشم 

رود تا از شراب آن بنوشد و از رود تا از شراب آن بنوشد و از   نمي آيد.از اينكه به دريوزگي و خواهش و گدايي به ميخانه ي مكتب ها و انديشه هاي ديگران مينمي آيد.از اينكه به دريوزگي و خواهش و گدايي به ميخانه ي مكتب ها و انديشه هاي ديگران مي

خود بيخود شود سرخوش است! و يا اينكه از دروازه اي بگذرد و متاعي را از خانه اي بدزدد خوشحال و مسرور مي باشد !)آخر اين خود بيخود شود سرخوش است! و يا اينكه از دروازه اي بگذرد و متاعي را از خانه اي بدزدد خوشحال و مسرور مي باشد !)آخر اين 

  چه زندگي ننگيني است!( چه زندگي ننگيني است!( 
  !!!!پروده استپروده است  ای نوآوری ، غم و بي لياقتي در شماای نوآوری ، غم و بي لياقتي در شماآموز شهای غلط بجآموز شهای غلط بج

ه و بدحال مي گردي و آزردگي همه ي هستي تو را در بر مي گيرد . وقتي كه نگهبان مسلح آن ه و بدحال مي گردي و آزردگي همه ي هستي تو را در بر مي گيرد . وقتي كه نگهبان مسلح آن ناخوش مي شوي ، افسردناخوش مي شوي ، افسرد          

دروازه ، تو را در زير پاهاي خود لگدكوب نمايد!!غم و اندوه چنان تو را بخود مشغول نموده است كه مانند ني  ضعيف و الغر شده دروازه ، تو را در زير پاهاي خود لگدكوب نمايد!!غم و اندوه چنان تو را بخود مشغول نموده است كه مانند ني  ضعيف و الغر شده 

لب داري!در ذات و جوهره ي آئينه ي تو فقط اعتراض ، غم و لب داري!در ذات و جوهره ي آئينه ي تو فقط اعتراض ، غم و   اي و صدها شكايت و گله از روزگار و نارسايي هاي ديگران براي و صدها شكايت و گله از روزگار و نارسايي هاي ديگران بر

كينه توزي منعكس است و ناتواني و ندانم كاري را از قديم االيام همدم و يار خود ساخته اي.پست و بدبخت شده اي و زير دست كينه توزي منعكس است و ناتواني و ندانم كاري را از قديم االيام همدم و يار خود ساخته اي.پست و بدبخت شده اي و زير دست 

آورده اي و نااميد و ناموفق از آورده اي و نااميد و ناموفق از   ستمكاران قرار گرفته اي و اندرون خود را از بي ارزشي ها پر نموده اي و به بي لياقتي ها رويستمكاران قرار گرفته اي و اندرون خود را از بي ارزشي ها پر نموده اي و به بي لياقتي ها روي

داد و شيون از روزگار داد و شيون از روزگار از بس از بس   زندگي بسر مي بري و اهدافي را در آن به جستجو  ننشسته اي! )آخر اين چه زندگي رسوايي است!(زندگي بسر مي بري و اهدافي را در آن به جستجو  ننشسته اي! )آخر اين چه زندگي رسوايي است!(

و مشكالتي كه به تو مي رسد سرداده اي كه سرمايه ي هستي تو زايل گشته است و اين ضعف و ناماليمات خواب از چشمان و مشكالتي كه به تو مي رسد سرداده اي كه سرمايه ي هستي تو زايل گشته است و اين ضعف و ناماليمات خواب از چشمان 

ه ربوده است.واي بر كسي كه ابتدا به عشق عظيمي دست يافت و بعد با نااليقي آتش آن را به سردي كشانيد ، مانند ه ربوده است.واي بر كسي كه ابتدا به عشق عظيمي دست يافت و بعد با نااليقي آتش آن را به سردي كشانيد ، مانند همسايهمساي

  كسي كه در مسجد الحرام متولد شود ولي سرانجام زندگي او طوري باشد كه در بتخانه بميرد!كسي كه در مسجد الحرام متولد شود ولي سرانجام زندگي او طوري باشد كه در بتخانه بميرد!
 و از مشرق مینای اوــح تصبـــــــــای او             [  ای ز پا افتاده ی صهــــــــب188
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  برای آرامش ،بازگشتي به سرزمين ایماني حضرت رسول )ص( داشته باشيدبرای آرامش ،بازگشتي به سرزمين ایماني حضرت رسول )ص( داشته باشيد

شايسته اي داري ، چرا به ديگران روي مي شايسته اي داري ، چرا به ديگران روي مي اي كسي كه در ميان گنجينه ي ملي خود به اندازه ي كافي افكار و سخنان اي كسي كه در ميان گنجينه ي ملي خود به اندازه ي كافي افكار و سخنان             

آوري و از اين انديشه هاي بديع و جالب براي بدست آوردن يك زندگي سعادتمندانه بهره برداري نمي كني! و آن راهنمايي ها و آوري و از اين انديشه هاي بديع و جالب براي بدست آوردن يك زندگي سعادتمندانه بهره برداري نمي كني! و آن راهنمايي ها و 

ه باشد ه باشد رهنمودها را براي رسيدن به سعادت و سالمت مورد امتحان قرار نمي دهي .فكري كه از جايگاه روشن و معقولي برخاسترهنمودها را براي رسيدن به سعادت و سالمت مورد امتحان قرار نمي دهي .فكري كه از جايگاه روشن و معقولي برخاست

مهيب و مهيب و راهنماي شايسته اي براي عمل و رفتار خواهد بود مانند برق و روشنايي است كه در موقع بارش باران قبل از صداي راهنماي شايسته اي براي عمل و رفتار خواهد بود مانند برق و روشنايي است كه در موقع بارش باران قبل از صداي 

  وحشتناك رعد به چشم مي آيد. بايد در روش هاي زندگي خود از يك منبع قوي فكري كه درست و منطقي باشد برخوردار شويوحشتناك رعد به چشم مي آيد. بايد در روش هاي زندگي خود از يك منبع قوي فكري كه درست و منطقي باشد برخوردار شوي

گشتي به سوي فرهنگ عرب مسلمان داشته باشي.بايد با همه ي وجود به آرامش و طمأنينه گشتي به سوي فرهنگ عرب مسلمان داشته باشي.بايد با همه ي وجود به آرامش و طمأنينه و براي اين منظور الزم است كه بازو براي اين منظور الزم است كه باز

اي كه در زندگي مردم عرب وجود دارد دل بسپاري تا از سرزمين ايماني كه رسول خدا بنيان گزارده است صبح پيروزي و روشني اي كه در زندگي مردم عرب وجود دارد دل بسپاري تا از سرزمين ايماني كه رسول خدا بنيان گزارده است صبح پيروزي و روشني 

  يدار شدن سردار بزرگ صالح الدين ايوبي گرديد.يدار شدن سردار بزرگ صالح الدين ايوبي گرديد.بر جان تو بتابد همانگونه كه شب مردم كُرد را روشن نمود و منجر به پدبر جان تو بتابد همانگونه كه شب مردم كُرد را روشن نمود و منجر به پد
  با فرهنگ های ایران وهند و عرب آشنا شویدبا فرهنگ های ایران وهند و عرب آشنا شوید  

ديده اي كه بهار تازه و با ديده اي كه بهار تازه و با يان گلي چيده اي ؟ و بطوراساسي يان گلي چيده اي ؟ و بطوراساسي تا كنون از باغ پر نعمت فرهنگ و انديشه هاي عالي و جالب ايرانتا كنون از باغ پر نعمت فرهنگ و انديشه هاي عالي و جالب ايران          

با اعراب مسلمان آشنا با اعراب مسلمان آشنا ، ،   اني همان طراوت و تازگي نوبهار را دارد(اني همان طراوت و تازگي نوبهار را دارد(طراوت در سرزمين هند و ايران چگونه است ؟ ) فرهنگ ايرطراوت در سرزمين هند و ايران چگونه است ؟ ) فرهنگ اير

شويد و در سرزمين آنان از گرمي صحرايشان بهره بر گيريد و باده عشق و تالش را از خرماي آنان بنوشيد.ذهن و افكار خودتان شويد و در سرزمين آنان از گرمي صحرايشان بهره بر گيريد و باده عشق و تالش را از خرماي آنان بنوشيد.ذهن و افكار خودتان 

اي آنان در حال وزيدن است قرار اي آنان در حال وزيدن است قرار را به گرمي و تحرك آنان آشنا سازيد و مدتي هم خود را در معرض باد گرمي كه در شنزارهرا به گرمي و تحرك آنان آشنا سازيد و مدتي هم خود را در معرض باد گرمي كه در شنزاره

دهيد تا آن گرمي و حرارت غيرت و همت شما را به حركت و انقالب وادارد.در ميان پارچه هاي حرير و نرم به راحتي  و آسايش دهيد تا آن گرمي و حرارت غيرت و همت شما را به حركت و انقالب وادارد.در ميان پارچه هاي حرير و نرم به راحتي  و آسايش 

زندگي مي كنيد ، چقدر خوب است كه لحظه اي هم خود را در كرباس سخت و درشت قرار دهيد و مزه سختي هاي روزگار را زندگي مي كنيد ، چقدر خوب است كه لحظه اي هم خود را در كرباس سخت و درشت قرار دهيد و مزه سختي هاي روزگار را 
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قرن ها بر شما گذشته است كه پاي خود را بر الله هاي عاشق گذاشته قرن ها بر شما گذشته است كه پاي خود را بر الله هاي عاشق گذاشته . . آبديده شويد و تجربه و مقاومت كسب كنيد(آبديده شويد و تجربه و مقاومت كسب كنيد(  بچشيد)تابچشيد)تا

ايد و از انقالب و شهادت خبري نيست و صورت خود را با شبنم هايي كه روي الله ها ظاهر شده اند شسته ايد) اندوهگيني و ايد و از انقالب و شهادت خبري نيست و صورت خود را با شبنم هايي كه روي الله ها ظاهر شده اند شسته ايد) اندوهگيني و 

  ي مي گذريد.(ي مي گذريد.(ماتم مردم را مي بينيد و از كنار آن به سادگماتم مردم را مي بينيد و از كنار آن به سادگ
  بدنبال جامعه ای باشيد که رشد و سعادت شما را تضمين کندبدنبال جامعه ای باشيد که رشد و سعادت شما را تضمين کند

ه گرمي و حرارت سنگريزه هاي سوزان كوير آشنا سازيد و در درياي زمزم ه گرمي و حرارت سنگريزه هاي سوزان كوير آشنا سازيد و در درياي زمزم و بي خاصيتي خارج شويد و خود را بو بي خاصيتي خارج شويد و خود را باز بي تفاوتي از بي تفاوتي           

تا كي مي خواهيد مانند بلبل فقط كارتان تا كي مي خواهيد مانند بلبل فقط كارتان وحي الهي و انديشه هاي محمدي كه رستگاري در آن است وارد شويد و سيراب گرديد. وحي الهي و انديشه هاي محمدي كه رستگاري در آن است وارد شويد و سيراب گرديد. 

ت ايام را تماشا ت ايام را تماشا از گذر جويبارها لذت ببريد و گذشاز گذر جويبارها لذت ببريد و گذش  شيون كردن و نعره زدن باشد؟! و تا كي مي خواهيد در چمن ها بنشينيد وشيون كردن و نعره زدن باشد؟! و تا كي مي خواهيد در چمن ها بنشينيد و

ي را بنا ي را بنا كنيد؟!اگر خواهان سعادت و رشد و ترقي هستيد بايستي چون مرغ سعادت)هما( بر بلندترين قلعه ي امن و سالمت خانه اكنيد؟!اگر خواهان سعادت و رشد و ترقي هستيد بايستي چون مرغ سعادت)هما( بر بلندترين قلعه ي امن و سالمت خانه ا

كنيد و براي خود جامعه اي كه در آن به سعادت بشري نائل آئيد طراحي و تدارك ببينيد.آشياني كه در آن روشني و درخشندگي كنيد و براي خود جامعه اي كه در آن به سعادت بشري نائل آئيد طراحي و تدارك ببينيد.آشياني كه در آن روشني و درخشندگي 

در در ملتي را به گوش جهانيان برساند ،ملتي را به گوش جهانيان برساند ،ديده شود و در كنار آن صداي بلند رعد آسايي وجود داشته باشد كه آرزوها و تمايالت يك ديده شود و در كنار آن صداي بلند رعد آسايي وجود داشته باشد كه آرزوها و تمايالت يك 

رسيده اي و حتي دست به كاري مي تواني بزني كه باالتر از شكارچيان عقاب رسيده اي و حتي دست به كاري مي تواني بزني كه باالتر از شكارچيان عقاب   انايي و شخصيت مستقليانايي و شخصيت مستقليكه به توكه به تو  آن زمان استآن زمان است

رسي كه خواهي توانست زخم هاي ناشي از پيكارهاي روزگار را تحمل نمايي و رسي كه خواهي توانست زخم هاي ناشي از پيكارهاي روزگار را تحمل نمايي و   باشد.در آن موقع به شايستگي ها و مقاومتي ميباشد.در آن موقع به شايستگي ها و مقاومتي مي

  خته اي پخته و كامل نمايي.خته اي پخته و كامل نمايي.جسم و جان خود را در گرمي اين حيات زنده و با طراوتي كه ساجسم و جان خود را در گرمي اين حيات زنده و با طراوتي كه سا
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 مرحله اول: اطاعت                                                                                    

 شتر حيواني است با مصرف کم و بهره وری بسيار زیاد

و شكيبايي و و شكيبايي و   سر لوحه ي كار شتران مي باشد.و همچنين صبرسر لوحه ي كار شتران مي باشد.و همچنين صبر  را تحمل كردنرا تحمل كردنزحمات و مشكالت آن زحمات و مشكالت آن   كار و تالش نمودن وكار و تالش نمودن و            

كه با كمترين كه با كمترين   به ديگران در رفتار هر شتري به درستي ديده مي شود.)شتر نمونه اي از صبر و تالش استبه ديگران در رفتار هر شتري به درستي ديده مي شود.)شتر نمونه اي از صبر و تالش است  استقالل و عدم اتكاءاستقالل و عدم اتكاء

مي رود و قدم هاي او بدون سر و مي رود و قدم هاي او بدون سر و رمي راه رمي راه به آرامي و نبه آرامي و ن  ..((خود نشان مي دهدخود نشان مي دهداز از امكانات بيشترين تالش براي زنده مانده و حركت امكانات بيشترين تالش براي زنده مانده و حركت 

دا ست و در يك كاروان انساني شتران در حكم كشتي صحرا را دارند.مي توان به راحتي جاي پاي او را در همه ي كويرها و دا ست و در يك كاروان انساني شتران در حكم كشتي صحرا را دارند.مي توان به راحتي جاي پاي او را در همه ي كويرها و صص

.و .و مسيرهاي كوهستاني و صحرايي پيدا نمود بطوريكه در اين حركت سريع و بي صدا ، كمتر مي خورد و كم به خواب فرو مي رودمسيرهاي كوهستاني و صحرايي پيدا نمود بطوريكه در اين حركت سريع و بي صدا ، كمتر مي خورد و كم به خواب فرو مي رود

طوري بار سنگين و محموله هاي وزين را به آرامي و طوري بار سنگين و محموله هاي وزين را به آرامي و   تا آنجا كه امكان داشته باشد محنت و سختي راه و بار را بر دوش مي كشد!تا آنجا كه امكان داشته باشد محنت و سختي راه و بار را بر دوش مي كشد!

خبر از مشقت راه است و در راه رسيدن به مقصد بدون هر گونه احساس ناراحتي خيلي خبر از مشقت راه است و در راه رسيدن به مقصد بدون هر گونه احساس ناراحتي خيلي   دقت مي برد كه انگار مست و بيدقت مي برد كه انگار مست و بي

كشد راضي و قانع است و اين كار را به ميل و خواست خود كشد راضي و قانع است و اين كار را به ميل و خواست خود كه راه مي رود و بار مي كه راه مي رود و بار مي   تار خودتار خودخوشحال و راضي است.از اين رفخوشحال و راضي است.از اين رف

انجام مي دهد و چون در مسيري براي رفتن قرار مي گيرد با صبر و شكيبايي بيش از آن كساني كه بر او سوارند براي پيمودن انجام مي دهد و چون در مسيري براي رفتن قرار مي گيرد با صبر و شكيبايي بيش از آن كساني كه بر او سوارند براي پيمودن 

  راه و رسيدن به مقصد مصمم و معتقد است.راه و رسيدن به مقصد مصمم و معتقد است.
  به ابتكار و آزادی مي رسيدبه ابتكار و آزادی مي رسيد  م دهيدم دهيدی را انجای را انجاکارکارحقيقت حقيقت   اگر در مداراگر در مدار

صبر و تالش را از شتر بياموزيد و در انجام فرايض و كارهايي كه به عهده شما گذاشته شده است شانه خالي نكنيد و صبر و تالش را از شتر بياموزيد و در انجام فرايض و كارهايي كه به عهده شما گذاشته شده است شانه خالي نكنيد و           

  نافرماني را پيشه خود نسازيد تا سرانجام زندگي و افكار شما به سعادت و نيكي منتهي شود. سعي كنيد گوش به فرمان باشيد ونافرماني را پيشه خود نسازيد تا سرانجام زندگي و افكار شما به سعادت و نيكي منتهي شود. سعي كنيد گوش به فرمان باشيد و

زمينه ي پذيرش و اطاعت را در خود تقويت كنيد نه اينكه از روي غفلت و نادانسته شعارهايي را به زبان جاري سازيد كه زمينه ي پذيرش و اطاعت را در خود تقويت كنيد نه اينكه از روي غفلت و نادانسته شعارهايي را به زبان جاري سازيد كه 

عملي در بر ندارد ، بهر حال چون در پذيرش حق و اطاعت از راه و رسم صحيح كاري را شروع عملي در بر ندارد ، بهر حال چون در پذيرش حق و اطاعت از راه و رسم صحيح كاري را شروع منطقي ومنطقي وهيچگونه پشتوانه ي هيچگونه پشتوانه ي 

د رسيد.آن فرد پست و نادان از فرمان پذيري و اطاعت و خضوع در برابر حق و حقيقت د رسيد.آن فرد پست و نادان از فرمان پذيري و اطاعت و خضوع در برابر حق و حقيقت نمائيد به اختيار و ابتكار و آزادي خواهينمائيد به اختيار و ابتكار و آزادي خواهي

شخصيت شايسته اي را فراهم مي نمايد هر چند كه چون آتش تا قبل از اين تأثير فتنه انگيز و طاغي و نافرمان بود مانند خس و شخصيت شايسته اي را فراهم مي نمايد هر چند كه چون آتش تا قبل از اين تأثير فتنه انگيز و طاغي و نافرمان بود مانند خس و 

او به اوج آسمان حتي تا ماه و ستاره پروين باال رود او به اوج آسمان حتي تا ماه و ستاره پروين باال رود خاشاك متواضع و فروتن خواهد شد.هر كه بخواهد كه قدرت و توانايي هاي خاشاك متواضع و فروتن خواهد شد.هر كه بخواهد كه قدرت و توانايي هاي 

  و شهره عالم و آدم گردد بايد در پذيرش و عمل به آئين دين ، مطيع و تسليم باشد.و شهره عالم و آدم گردد بايد در پذيرش و عمل به آئين دين ، مطيع و تسليم باشد.
  مل شما خرم تر مي شودمل شما خرم تر مي شودععآئين محمدی مانند سبزه زار با آئين محمدی مانند سبزه زار با 

ي نمايد و در همين درنگ و توقف ي نمايد و در همين درنگ و توقف به باد نگاه كنيد كه چون به سرعت حركت نمايد ولي در برخورد با گل مقداري مكث مبه باد نگاه كنيد كه چون به سرعت حركت نمايد ولي در برخورد با گل مقداري مكث م        

مرحله اي مي رسد كه انگار اين مرحله اي مي رسد كه انگار اين وش در هر لحظه اضافه شده تا به وش در هر لحظه اضافه شده تا به كوتاه از همنشيني با گل خوشبو مي شود و اين مهار بوي خكوتاه از همنشيني با گل خوشبو مي شود و اين مهار بوي خ

ن به مشام مي رسد.  تمام پديده هاي عالم از جمله ستارگان اگر چه در مسيري به سوي منزل و اهدافي ن به مشام مي رسد.  تمام پديده هاي عالم از جمله ستارگان اگر چه در مسيري به سوي منزل و اهدافي تَتَبو از نافه ي آهوي خُبو از نافه ي آهوي خُ

ر حركتند ولي تابع آئين و قوانين منظمي هستند و همواره در برابر آن سر خم نموده اند.دين و آئين محمدي)ص( همچون يك ر حركتند ولي تابع آئين و قوانين منظمي هستند و همواره در برابر آن سر خم نموده اند.دين و آئين محمدي)ص( همچون يك دد

سبزه زار خرم و با طراوت است كه درختان و بوته هاي آن رشد يافته و بلند و سرسبزند كه چون به آن عمل شود اين سبزه ها سبزه زار خرم و با طراوت است كه درختان و بوته هاي آن رشد يافته و بلند و سرسبزند كه چون به آن عمل شود اين سبزه ها 

يم و فرايض آن را انجام ندهيم انگار كه خرمي و شادابي آن را پايمال نموده ايم. يك چراغ يم و فرايض آن را انجام ندهيم انگار كه خرمي و شادابي آن را پايمال نموده ايم. يك چراغ مي مانند و اگر از عمل به آن دور شومي مانند و اگر از عمل به آن دور شو

الله بر اساس قانوني مي سوزد و اگر تابع اين مقررات نبود مواد سوختي در محفظه سوخت آن ارتفاع فتيله را طي نمي نمود و الله بر اساس قانوني مي سوزد و اگر تابع اين مقررات نبود مواد سوختي در محفظه سوخت آن ارتفاع فتيله را طي نمي نمود و 

مي پيوندند و يا ذره ها كه با اتحاد و همبستگي صحرا و زمين مي پيوندند و يا ذره ها كه با اتحاد و همبستگي صحرا و زمين روشني چراغ ادامه نمي يافت.قطره ها و جويبارها كه به دريا ها روشني چراغ ادامه نمي يافت.قطره ها و جويبارها كه به دريا ها 

  مزروعي را بوجود مي آورند بر طبق قانون اين موارد را انجام مي دهند.مزروعي را بوجود مي آورند بر طبق قانون اين موارد را انجام مي دهند.
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  ازشریعت محمدی با همه رنج هایش برای خودسازی خود خارج نشویدازشریعت محمدی با همه رنج هایش برای خودسازی خود خارج نشوید

ام حركات خود را با تبعيت از آن انجام مي ام حركات خود را با تبعيت از آن انجام مي در باطن و درون هر پديده اي يك سري مقررات طبيعي و ذاتي پنهان است كه تمدر باطن و درون هر پديده اي يك سري مقررات طبيعي و ذاتي پنهان است كه تم          

دهد ، پس چرا تو براي سامان بخشيدن به زندگي و جامعه ي خود از اين امر غافل مانده اي؟مقداري به گذشته برگرديد و روش دهد ، پس چرا تو براي سامان بخشيدن به زندگي و جامعه ي خود از اين امر غافل مانده اي؟مقداري به گذشته برگرديد و روش 

كردند ما كردند ما هاي قديمي و كهن را در نظر داشته باشيد و زينبت و خلخالي كه زنان ما در پاهاي خود به معني اطاعت و پذيرش مي هاي قديمي و كهن را در نظر داشته باشيد و زينبت و خلخالي كه زنان ما در پاهاي خود به معني اطاعت و پذيرش مي 

هم همان راه و روش را در پيش گيريم!در جهت اجراي آئين و شريعت سختي ها و مرارت هاي آن را در نظر نگيريد و دهان به هم همان راه و روش را در پيش گيريم!در جهت اجراي آئين و شريعت سختي ها و مرارت هاي آن را در نظر نگيريد و دهان به 

  شكوه و شكايت نگشائيد و سعي نمائيد كه از آئين و حدودي كه پيامبر اسالم)ص( برايتان معلوم نموده است خارج نشويد.شكوه و شكايت نگشائيد و سعي نمائيد كه از آئين و حدودي كه پيامبر اسالم)ص( برايتان معلوم نموده است خارج نشويد.
 ــــالل كار اُشتُر استـصبر و استقـــ    است        [  خدمت و محنت  شعار اُشتر118

 اروان را زورق صحـــــــــــراستیـك[  گام او در راه كم غوغــــــــاستی          117

 كم خوروكم خواب ومحنت پیشه ای[  نقـــــش پایش قسمت هر بیشه ای         113

 ــوی منزل می رودپایکوبان ســـــــ  ود         [  مست زیر بار محمـــــــل می ر131

 در سفر صابر تر از اَسوار خـــــویش[  سرخود از كیفیت رفتارخــــویش           133

 عنده حُسن  المـَـــــآب بر خوری از[  تو هم از بار فــــــرایض سر متاب           132

 زجــــــبرپیدا اخــــــــتیارمی شود  ا   [  در اطاعت كوش ، ای غفلت شعار       131

 س شودآتش ار باشد زطغیان خـــــ    [  ناكس از فرمان پذیری كس شـود       131

 ـویش را  زنجیری آئین كندخـــــــ   [  هر كه تسخــــیر مه و پروین  كند        132

 آهـــــــــــــــوكند قید بو را  نافه ی     [  باد را زندان گل خوشبـــــــو كند       131

 پیش آئینی سرتسلیم خَــــــــــــــم     [  می زند اخترسوی  منـــــــزل قدم       138

 ردیده استپایمال  از ترک آن گـ         [  سبزه بر دین نمــــــو روئیده است  137

 او اوخـــــــــون بر جهد اندر رگ[  الله پیهم سوختن  قــــــــــانون او           133

 ـراست  از آئین وصلذره ها صحـــ    [  قطره ها دریاست از آئین وصـــل        121

 ل از این سامان رویتو چرا غافـــــ    [  باطن  هر شیئ  ز آئینی  قــــــوی        123

 ن  زنجیر سیمـــازینت پا كن همـــ یم           [  باز ای آزاد  دستور قـــــــــــد122

 از حدود مصطـــــــــفی بیرون مرو [  شکوه سنج سخــــــتی آئین مشو           121

  
  مرحله ی دوم : ضبط نفسمرحله ی دوم : ضبط نفس                                                                                                                                                                                  

  شدشدکسي که زمام نفس ازدستان اوخارج شود تسليم بيگانگان خواهد کسي که زمام نفس ازدستان اوخارج شود تسليم بيگانگان خواهد 

نفس تو مانند شتر به خود متكي است. و در رشد و پرورش خود نيازي به ديگران ندارد و از ويژگي هاي آن خودخواهي و نفس تو مانند شتر به خود متكي است. و در رشد و پرورش خود نيازي به ديگران ندارد و از ويژگي هاي آن خودخواهي و             

خودپرستي است و در حركت خود تنها از نيروي محركه ي خود استفاده مي نمايد و هر چه كه بخواهد انجام مي دهد.قوي شويد خودپرستي است و در حركت خود تنها از نيروي محركه ي خود استفاده مي نمايد و هر چه كه بخواهد انجام مي دهد.قوي شويد 

ني برسيد ، هر ني برسيد ، هر يد وزمام و كنترل نفس را در دستان خود بگيريد تا اينكه به گوهر با ارزش انسايد وزمام و كنترل نفس را در دستان خود بگيريد تا اينكه به گوهر با ارزش انساو به مردانگي و توانمندي روي آورو به مردانگي و توانمندي روي آور

مرحله ي پائين واقع شده ايد و كمترين ارزش و بهاء راپيدا نموده ايد.هر كسي كه نتواند با قدرت انديشه صحيح بر مرحله ي پائين واقع شده ايد و كمترين ارزش و بهاء راپيدا نموده ايد.هر كسي كه نتواند با قدرت انديشه صحيح بر چند كه در چند كه در 

دامه زندگي فرمان پذير و تسليم بيگانگان و مهاجمان واقع مي دامه زندگي فرمان پذير و تسليم بيگانگان و مهاجمان واقع مي خود مسلط شود و زمام امور را از كف بدهد بي شك در مسير اخود مسلط شود و زمام امور را از كف بدهد بي شك در مسير ا

  گردد.گردد.
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  فردی که از مسير فطرت خارج مي شود هالک مي گرددفردی که از مسير فطرت خارج مي شود هالک مي گردد

فرينش انسان را از همين مشتي گل شروع نمودند محبت و دوستي و خوف و ترس را در نهاد او فرينش انسان را از همين مشتي گل شروع نمودند محبت و دوستي و خوف و ترس را در نهاد او اي كه طرح آاي كه طرح آ  از آن لحظهاز آن لحظه        

وف از آخرت و بازخواست از اعمال، ترس از جان كه مبادا از قالب تن بگريزد و خالصه وف از آخرت و بازخواست از اعمال، ترس از جان كه مبادا از قالب تن بگريزد و خالصه ن ، خن ، خترس از دنيا و خطرات آترس از دنيا و خطرات آقرار دادند.قرار دادند.

دوستي به مال دوستي به مال   و از طرفيو از طرفينگراني از مسائل و مشكالتي كه آدمي را در بر گرفته و ريشه ايجاد آن ها همه در زمين و آسمان است.نگراني از مسائل و مشكالتي كه آدمي را در بر گرفته و ريشه ايجاد آن ها همه در زمين و آسمان است.

زندگي  مي كنيم ، محبت به خود و خويشان و زندگي  مي كنيم ، محبت به خود و خويشان و   و جمع آوري آن ، ثروتمندي و سعادت ، دوستي وطن و سرزميني كه در آنو جمع آوري آن ، ثروتمندي و سعادت ، دوستي وطن و سرزميني كه در آن

و بهم آميختن و بهم آميختن نزديكان ، دوستي و محبت به زن و فرزند و نظام خانواده از آن جمله است كه جنبه ي فطري دارد. مخلوط شدن نزديكان ، دوستي و محبت به زن و فرزند و نظام خانواده از آن جمله است كه جنبه ي فطري دارد. مخلوط شدن 

ي ي آب و گل در آدمي تركيب هماهنگ و نظام يافته اي است كه عامل پرورش اوست پس كسي كه در مسير فحشا و فساد قرار مآب و گل در آدمي تركيب هماهنگ و نظام يافته اي است كه عامل پرورش اوست پس كسي كه در مسير فحشا و فساد قرار م

چون اين عمل او بر خالف فطرت و آفرينش انسان است.تا زماني كه چون اين عمل او بر خالف فطرت و آفرينش انسان است.تا زماني كه   ..گيرد و تسليم آن مي گردد هالك و نابود خواهد شدگيرد و تسليم آن مي گردد هالك و نابود خواهد شد

عصاي اقتدار و استقالل و نفي بيگانگان و تسلط ديگران را مانند شعار ال اله در دستان خود داري به راحتي مي تواني هر طلسم عصاي اقتدار و استقالل و نفي بيگانگان و تسلط ديگران را مانند شعار ال اله در دستان خود داري به راحتي مي تواني هر طلسم 

  از ميان برداري.از ميان برداري.  ترسي كه ظاهر مي شود در هم شكني وترسي كه ظاهر مي شود در هم شكني و
  به سمت باطل نمي رودبه سمت باطل نمي روداو آشناست او آشناست   کسي که حق با درونکسي که حق با درون

هر كسي كه حق و حقيقت مانند جان در هستي او نفوذ كند هيچگاه پيش باطل و مظاهر پليدي و انحطاط سرخم  نمي كند هر كسي كه حق و حقيقت مانند جان در هستي او نفوذ كند هيچگاه پيش باطل و مظاهر پليدي و انحطاط سرخم  نمي كند             

هي براي ترس و خوف نخواهد هي براي ترس و خوف نخواهد و تسليم نمي شود. چنين شخص حق طلبي كه دمساز و يار حقيقت شده است در ذهن و فكر او راو تسليم نمي شود. چنين شخص حق طلبي كه دمساز و يار حقيقت شده است در ذهن و فكر او را

بود و هيچوقت مرعوب و تسليم غير خدا نخواهد شد.هر شخصي كه در اقليمي كه بيگانگان و نامحرمان بر آن تسلط ندارند  بود و هيچوقت مرعوب و تسليم غير خدا نخواهد شد.هر شخصي كه در اقليمي كه بيگانگان و نامحرمان بر آن تسلط ندارند  

خالي از دشمن و نابكاران است واقع شود به تعمير و سازندگي خود مي پردازد در اين صورت از محدوديتي كه خالي از دشمن و نابكاران است واقع شود به تعمير و سازندگي خود مي پردازد در اين صورت از محدوديتي كه     ((الال  حرف)حرف)مانند مانند 

ان براي او ايجاد مي كنند رها خواهد شد.چنين انساني از غير خدا قطع اميد مي كند و به مرحله اي از كمال و معنويت ان براي او ايجاد مي كنند رها خواهد شد.چنين انساني از غير خدا قطع اميد مي كند و به مرحله اي از كمال و معنويت زن و فرزندزن و فرزند

و قرب حق مي رسد كه براي رضاي خدا حاضر است تا مانند ابراهيم خليل شمشير بر گلوي فرزند عزيز خود بگذارد.وقتي متحد و و قرب حق مي رسد كه براي رضاي خدا حاضر است تا مانند ابراهيم خليل شمشير بر گلوي فرزند عزيز خود بگذارد.وقتي متحد و 

ا هم بر پليدي ها هجوم مي بريم در اين حال فدا نمودن جان كه ارزشمندترين بخش ا هم بر پليدي ها هجوم مي بريم در اين حال فدا نمودن جان كه ارزشمندترين بخش يكپارچه بوديم مانند لشگري هستيم كه بيكپارچه بوديم مانند لشگري هستيم كه ب

  وجودي ما را تشكيل مي دهد در راه اهداف بلند و با ارزش كمتر از باد خواهد بود.وجودي ما را تشكيل مي دهد در راه اهداف بلند و با ارزش كمتر از باد خواهد بود.
  با اجرای احكام اسالم اقتدار و استحكام برنفس خواهيد یافتبا اجرای احكام اسالم اقتدار و استحكام برنفس خواهيد یافت

ها بر سرنوشت مسلمين است مانند صدف است كه گوهر با ارزش آن نماز و ها بر سرنوشت مسلمين است مانند صدف است كه گوهر با ارزش آن نماز و شعار ال اله كه نفي بيگانگان و تسلط و نفوذ آنشعار ال اله كه نفي بيگانگان و تسلط و نفوذ آن            

قرب به خداست و اصل و اساس مسلمين را نماز تشكيل مي دهد كه حج اصغر مي باشد.همواره يك ابزار برنده و قاطعي مانند قرب به خداست و اصل و اساس مسلمين را نماز تشكيل مي دهد كه حج اصغر مي باشد.همواره يك ابزار برنده و قاطعي مانند 

دي را از صحنه ي زندگي خود دور دي را از صحنه ي زندگي خود دور خنجر در دستان قوي مسلم قرار دارد تا فحشاء و زشتي ها ، تجاوز و نافرماني و منكر و پليخنجر در دستان قوي مسلم قرار دارد تا فحشاء و زشتي ها ، تجاوز و نافرماني و منكر و پلي

نمايد و ريشه كن كند.روزه)صوم( از جمله عباداتي است كه بر گرسنگي و تشنگي شبيخون مي زند و تحمل آنها را بر انسان نمايد و ريشه كن كند.روزه)صوم( از جمله عباداتي است كه بر گرسنگي و تشنگي شبيخون مي زند و تحمل آنها را بر انسان 

آسان مي سازد و باعث مي گردد تا برج و باروي تن را كه با خوردن و تن پروري مستحكم شده است درهم بشكند و فرو آسان مي سازد و باعث مي گردد تا برج و باروي تن را كه با خوردن و تن پروري مستحكم شده است درهم بشكند و فرو 

مي آموزد كه از تحوالت مي آموزد كه از تحوالت و به ماو به ما  رت بيت اهلل الحرام مانند چراغي است كه فطرت و درون مؤمنين را روشن مي سازدرت بيت اهلل الحرام مانند چراغي است كه فطرت و درون مؤمنين را روشن مي سازدريزد.حج و زياريزد.حج و زيا

هجرت و دوري از وطن درس عدم وابستگي به آب و خاك را بياموزيم.حج عبادتي است كه سرمايه ي معنوي جمعيتي است كه هجرت و دوري از وطن درس عدم وابستگي به آب و خاك را بياموزيم.حج عبادتي است كه سرمايه ي معنوي جمعيتي است كه 

ث مي شود تا اجزاء هويت يك ملت متحد و يكپارچه باقي بماند و به حيات با ث مي شود تا اجزاء هويت يك ملت متحد و يكپارچه باقي بماند و به حيات با آن را با كمال و تمام انجام مي دهند و انجام آن باعآن را با كمال و تمام انجام مي دهند و انجام آن باع

كه اگر از مال و دارايي خود براي رفع احتياج قشر نيازمند جامعه بپردازيم حب و تمايل كه اگر از مال و دارايي خود براي رفع احتياج قشر نيازمند جامعه بپردازيم حب و تمايل   اتاتزكزكعزت و شرف خود ادامه دهد. و اما عزت و شرف خود ادامه دهد. و اما 

دور مي سازد و هم مساوات يكسان بهره مند دور مي سازد و هم مساوات يكسان بهره مند شديد به مال و ثروت را كه نوعي وابستگي انحرافي و دنيا طلبي است از آدمي شديد به مال و ثروت را كه نوعي وابستگي انحرافي و دنيا طلبي است از آدمي 

شدن از نعمت هاي الهي را به ما تعليم مي دهد.شخصيت و نظام دروني انسان از انفاق در راه خدا و بخشش مالي كه بدان شدن از نعمت هاي الهي را به ما تعليم مي دهد.شخصيت و نظام دروني انسان از انفاق در راه خدا و بخشش مالي كه بدان 

ر ر زدياد دارايي و رونق اقتصادي مي شود هر چند عالقه و شيفتگي به مال را دزدياد دارايي و رونق اقتصادي مي شود هر چند عالقه و شيفتگي به مال را دست استحكام مي يابد و زكات باعث است استحكام مي يابد و زكات باعث اعالقمند اعالقمند ا

آدمي كم مي گرداند.عمل به احكام اسالم  باعث قوي شدن و استحكام تو مي گردد و اگر به اسالم عمل كني، كمال يافته و آدمي كم مي گرداند.عمل به احكام اسالم  باعث قوي شدن و استحكام تو مي گردد و اگر به اسالم عمل كني، كمال يافته و 

پخته تر مي شوي.قوت و قدرت كسب نمائيد و خدا را با نام  ياقوي  بخوانيد تا قادر باشيد از رهگذر اين توانايي  ها بر اشتر نفس پخته تر مي شوي.قوت و قدرت كسب نمائيد و خدا را با نام  ياقوي  بخوانيد تا قادر باشيد از رهگذر اين توانايي  ها بر اشتر نفس 

  ..مسلط شويدمسلط شويد
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 خودپرست و خودسوار وخود سرستثل شتر خــودپرور است           [  نفس تو م121

 ــوهر اگر باشی خَزَفتا شوی گـــــبه كف            [  مرد شــــــــو آور زمام او122

 می شود فرمانپذیر از دیـــــــــــگران   برخود نیست فرمانش روان         [  هر كه 121
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 خـــــــم نگردد پیش   باطل گردنش[  هركه حق باشد چو جان اندر تنش          112

 رش مرعوب غیر اهلل  نیستخــــــــاط[  خوف را در سینه ی او راه  نیست            111

 فـــــــــــــارغ از بند زن و اوالد شد [  هر كه در اقلـــــــــیم  ال آباد شد           111

 ـــــــــور برحلق پسرمی نهد ساطــــنظر             [  می كند از ماسوی قطــــــــع 112

 او ز باد ارزان تر است ن به چشمجـــاـر است           [  با یکی مثل هجوم لشکــــ111

 ــــج  اصغر نمازقلب مسلم  را  حــــ           [  ال اله باشد صدف،گـــــوهر  نماز 118

 قاتل  فحـــــــشاء و بغی و منکراست  [  در كـــف مسلم مثال خنجر  است          117

 ـندــــــــروری را بشکـــبــــرتن پخی   [  روزه برجوع وعطش شبخـون زند         113

 ـن سوز است حجهجرت آموز و وطـ    [  مؤمنان را فطرت افروز است حـج        111

 ربط اوراق كتـــــــــــــــــاب  ملتی [  طاعتی سرمایه  ی جمعـــــــــیتی           113

 ــاتسازد زكــــــ  هم مساوات آشنا [  حب دنیا  را فنا سازد زكــــــــات           112

 ـت زر كـــم كندزر فزاید اُلفـــــــــ        [  دل  زحتی تنفقــــوا  محکـــم كند   111

 پخته ی محکـــــــم اگر اسالم تست   [  این همه  اسباب استحکــام  تست         111

 ـــــاكی شویــــــــــتا سوار  اشترخ       [  اهل قــــــــــــــوت ز وِرد یاقوی     112

  
  مرحله سوم : نيابت الهيمرحله سوم : نيابت الهي                                                                                                                                                                                

  خدا شدن یعني مرکز عالم وجود گردیدنخدا شدن یعني مرکز عالم وجود گردیدن  جانشينجانشين

خواهي خواهي نمايي هدايت نفس را بدست نمايي هدايت نفس را بدست اگر توان و هنر تسلط بر نفس را پيدا كني همانطور كه سوار بر شتر آن را كنترل مي اگر توان و هنر تسلط بر نفس را پيدا كني همانطور كه سوار بر شتر آن را كنترل مي               

و زينت آدمي مي شوي و زينت آدمي مي شوي   انه اقتدار مادي و معنوي است باعث افتخارانه اقتدار مادي و معنوي است باعث افتخارخواهي شد همچون تاج سليماني كه نشخواهي شد همچون تاج سليماني كه نش، بر جهان مسلط ، بر جهان مسلط   آوردآورد

و در اين مرحله از تكامل فكري و معنوي تا زماني كه جهان باقي است باعث افتخار و زينت و زيبايي جهان مي شوي! و تاجدار و در اين مرحله از تكامل فكري و معنوي تا زماني كه جهان باقي است باعث افتخار و زينت و زيبايي جهان مي شوي! و تاجدار 

بلندي و سروري و آقايي سرزميني مي گردي كه از دستبرد حوادث زمانه محفوظ است.خليفه و جانشين خدا در روي زمين بلندي و سروري و آقايي سرزميني مي گردي كه از دستبرد حوادث زمانه محفوظ است.خليفه و جانشين خدا در روي زمين سرسر

بودن يك امر خوش و امتياز جالبي براي آدمي است و در اين راستا حكومت و تسلط بر عناصر و پديده هاي عالم را پيدا نمودن بودن يك امر خوش و امتياز جالبي براي آدمي است و در اين راستا حكومت و تسلط بر عناصر و پديده هاي عالم را پيدا نمودن 

جانشين حق بودن يعني انسان جان و مركز عالم وجود باشد! و هستي او در جانشين حق بودن يعني انسان جان و مركز عالم وجود باشد! و هستي او در .تتاساس يك كار مبارك و فرصت مناسب و ارزشمندييك كار مبارك و فرصت مناسب و ارزشمندي

كه به مقام و رتبه ي خليفة اللهي رسيده كه به مقام و رتبه ي خليفة اللهي رسيده   اين انسانياين انسانيسايه ي اسم با عظمت خداوندي از عنايت و توجه و بركات او بهره مند شود.سايه ي اسم با عظمت خداوندي از عنايت و توجه و بركات او بهره مند شود.
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شد و خواه مسائل كلي و عمومي را شامل شود شد و خواه مسائل كلي و عمومي را شامل شود است استعداد و درك همه ي حقايق را دارد خواه در حيطه ي عناصر و پديده ها بااست استعداد و درك همه ي حقايق را دارد خواه در حيطه ي عناصر و پديده ها با

مي گيرد.انسان با موجوديت و محوريت خود مي تواند در وسعت و گستره ي مي گيرد.انسان با موجوديت و محوريت خود مي تواند در وسعت و گستره ي اين جهان به امر خداي جهان صورت اين جهان به امر خداي جهان صورت و زندگي او در و زندگي او در 

  عالم تحولي ايجاد كند و آن را به دلخواه خود دستخوش تغيير و دگرگوني قرار دهد.عالم تحولي ايجاد كند و آن را به دلخواه خود دستخوش تغيير و دگرگوني قرار دهد.
  ن استعدادهای دروني اوستن استعدادهای دروني اوستدر آفرینش انسان هدف آشكار نموددر آفرینش انسان هدف آشكار نمود

فرينش در انسان اينگونه ساخته و پرداخته شده است كه مي خواهد حاصل تالش ها و استعدادهاي خود را به صحنه ي فرينش در انسان اينگونه ساخته و پرداخته شده است كه مي خواهد حاصل تالش ها و استعدادهاي خود را به صحنه ي آآ          

نمايش در آورد و از طريق ابتكارات و تحوالتي كه مي آفريند جهان ديگري را بنا نهد.جهان هاي گوناگوني شبيه آنچه را كه در نمايش در آورد و از طريق ابتكارات و تحوالتي كه مي آفريند جهان ديگري را بنا نهد.جهان هاي گوناگوني شبيه آنچه را كه در 

ء و كل اين جهان مي انديشيده است از طريق تخيل قوي و انديشه ي تابناك خود مانند بوته ي گل سر از خاك بر ء و كل اين جهان مي انديشيده است از طريق تخيل قوي و انديشه ي تابناك خود مانند بوته ي گل سر از خاك بر باره ي جزباره ي جز

مي آورد و قدم به هستي مي گذارد.با انديشه و نوآوري خود هر خام و ناداني را پخته و دانا مي سازد و با آگاهي و توانايي بدست مي آورد و قدم به هستي مي گذارد.با انديشه و نوآوري خود هر خام و ناداني را پخته و دانا مي سازد و با آگاهي و توانايي بدست 

حيط زندگي خويش دور مي نمايد.در ميان موجودات تنها اوست كه مي تواند تحوالت حيط زندگي خويش دور مي نمايد.در ميان موجودات تنها اوست كه مي تواند تحوالت آمده نمودهاي پوشالي و انحرافي را از مآمده نمودهاي پوشالي و انحرافي را از م

روحي و عرفاني ويژه اي از درون خود بروز دهد و همه ي لحظات و حركات زندگي خود را چه در بيداري يا خواب را صرفاً براي روحي و عرفاني ويژه اي از درون خود بروز دهد و همه ي لحظات و حركات زندگي خود را چه در بيداري يا خواب را صرفاً براي 

است كه هر چيزي را كه بخواهد با ابتكار و است كه هر چيزي را كه بخواهد با ابتكار و خدا انجام دهد.به پيري و فرسودگي جواني و شادابي را آموزش مي دهد و قادر خدا انجام دهد.به پيري و فرسودگي جواني و شادابي را آموزش مي دهد و قادر 

  خالقيت خود به رنگ جديدي در آورد.خالقيت خود به رنگ جديدي در آورد.
  انجام کارهای بزرگ تنها از عهده انسان بر مي آیدانجام کارهای بزرگ تنها از عهده انسان بر مي آید

د دارد و د دارد و براي انسان يك بشارت دهنده به موفقيت و پيروزي و هم هشدار دهنده از خطراتي است كه او را تهديد مي كند وجوبراي انسان يك بشارت دهنده به موفقيت و پيروزي و هم هشدار دهنده از خطراتي است كه او را تهديد مي كند وجو        

ور است و هم فرمانده ي آن )در جهان ور است و هم فرمانده ي آن )در جهان ت به شكلي است كه هم سپاهي و جنگات به شكلي است كه هم سپاهي و جنگادر نوآوري و خالقيدر نوآوري و خالقيلكرد او در اين جهان لكرد او در اين جهان عمعم

صحنه، بازيگر و كارگردان خود وي مي باشد(منظور و هدف اصلي علوم مربوط به ) اسماء : اسم ها ( كه آگاهي و وقوف او را صحنه، بازيگر و كارگردان خود وي مي باشد(منظور و هدف اصلي علوم مربوط به ) اسماء : اسم ها ( كه آگاهي و وقوف او را 

و شايستگي را كسب نموده است كه مي تواند براي قرب حق و شايستگي را كسب نموده است كه مي تواند براي قرب حق نسبت به هستي وسيع گرداند انسان بود و تنها او بود كه اين لياقت نسبت به هستي وسيع گرداند انسان بود و تنها او بود كه اين لياقت 

عروج و سير معنوي داشته باشد.با تكيه و توكل به عصايي كه حق به دست او داده است معجزات و كارهاي خارق العاده اي شبيه عروج و سير معنوي داشته باشد.با تكيه و توكل به عصايي كه حق به دست او داده است معجزات و كارهاي خارق العاده اي شبيه 

به پياده نمودن علمي است به پياده نمودن علمي است معجزات پيامبران و موساي كليم از او سر مي زند يا قدرت كاملي كه در وجود او تعبيه شده است قادر معجزات پيامبران و موساي كليم از او سر مي زند يا قدرت كاملي كه در وجود او تعبيه شده است قادر 

كه بدست آورده است.و چون اين سوار چابك و دالور با اين توانايي و دانايي با مشكالتي كه روزگار در پيش او مي نهد برخورد كه بدست آورده است.و چون اين سوار چابك و دالور با اين توانايي و دانايي با مشكالتي كه روزگار در پيش او مي نهد برخورد 

شسته است از اين مهلكه جان سالم بدر مي كند.با شسته است از اين مهلكه جان سالم بدر مي كند.با گ نگ ننمايد تيزتر و قوي تر از هر زمان ديگر مانند سواري كه بر اسب زرد رننمايد تيزتر و قوي تر از هر زمان ديگر مانند سواري كه بر اسب زرد رن

و قدرت روحي و توانايي هاي خود رودخانه ي نيل را خشك مي كند و قوم بني اسرائيل را از دست فرعونيان نجات مي و قدرت روحي و توانايي هاي خود رودخانه ي نيل را خشك مي كند و قوم بني اسرائيل را از دست فرعونيان نجات مي   هيبتهيبت
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  مرد الهي و زندگي نوینمرد الهي و زندگي نوین                                                                                                                                                                          

  توسط مرد الهي تصویر اعجاز آميز زندگي به مردم آشكار مي شودتوسط مرد الهي تصویر اعجاز آميز زندگي به مردم آشكار مي شود

از صداي بيدار باش و هشدار دهنده ي او كه مي گويد: برخيزيد و قيام كنيد حتي مرده هاي قبرستان هم از جاي خود برمي از صداي بيدار باش و هشدار دهنده ي او كه مي گويد: برخيزيد و قيام كنيد حتي مرده هاي قبرستان هم از جاي خود برمي               

است ولي مانند درخت راست قامت هميشه سبز صنوبر در ميان درختان باغ است ولي مانند درخت راست قامت هميشه سبز صنوبر در ميان درختان باغ دا شده دا شده د و گر چه جان از تن آن مردگان جد و گر چه جان از تن آن مردگان جخيزنخيزن

حركت مي كنند.از بودن او و حق حيات داشتن اوست كه مي توان ذات عالم را اثبات نمود و تغيير و تحليل درستي ارائه نمود و حركت مي كنند.از بودن او و حق حيات داشتن اوست كه مي توان ذات عالم را اثبات نمود و تغيير و تحليل درستي ارائه نمود و 

واقعيت ها و زيبايي ها تنها ذره اي واقعيت ها و زيبايي ها تنها ذره اي   نجات و رستگاري رسيده است.خورشيدنجات و رستگاري رسيده است.خورشيد  و عظمت برسد انگار همه ي عالم بهو عظمت برسد انگار همه ي عالم به  چون او به جاللچون او به جالل

نوي وجود اوست كه نوي وجود اوست كه است و هستي از سرمايه ي غني و معاست و هستي از سرمايه ي غني و مع  از سايه ي وجود آن انساني است كه به مقام نيابت الهي منسوب شدهاز سايه ي وجود آن انساني است كه به مقام نيابت الهي منسوب شده

ي ي معني و ارزش يافته است.از عملكرد و رفتار نيكوي آنهاست كه تصوير متحول و درستي از زندگي در حد اعجاز به مردم ارائه ممعني و ارزش يافته است.از عملكرد و رفتار نيكوي آنهاست كه تصوير متحول و درستي از زندگي در حد اعجاز به مردم ارائه م

شود و شخصيت مردم را بر اساس الگوي جديد متحول مي سازد.مظاهر و جلوه هاي گوناگوني از آثار وجودي آن مرد بزرگ شود و شخصيت مردم را بر اساس الگوي جديد متحول مي سازد.مظاهر و جلوه هاي گوناگوني از آثار وجودي آن مرد بزرگ 

  پديدار مي گردد كه پر از خير و بركت است و انگار صد موساي كليم در سرزمين سيناي  او آواره اند تا او را بيابند. پديدار مي گردد كه پر از خير و بركت است و انگار صد موساي كليم در سرزمين سيناي  او آواره اند تا او را بيابند. 
  لهي از راه نمي رسدلهي از راه نمي رسدتا خاکستر وجودمان شعله ور نشود آن رهبر اتا خاکستر وجودمان شعله ور نشود آن رهبر ا

او براي متحول نمودن زندگي راه حل ها و تفسير و تعبير جديدي را ارائه مي دهد كه مي تواند آن تخيالت و تصوراتي كه او براي متحول نمودن زندگي راه حل ها و تفسير و تعبير جديدي را ارائه مي دهد كه مي تواند آن تخيالت و تصوراتي كه             

در پيرامون يك زندگي ايده آل و متعالي وجود دارد تحقق ببخشد و جامه ي عمل بپوشاند.در هستي او راز و شگفتي هاي يك در پيرامون يك زندگي ايده آل و متعالي وجود دارد تحقق ببخشد و جامه ي عمل بپوشاند.در هستي او راز و شگفتي هاي يك 

ته است و نغمه هاي دل انگيزي كه هنوز از موسيقي يك زندگي جاودانه به گوش جان نشنيده ايم ولي خواهان ته است و نغمه هاي دل انگيزي كه هنوز از موسيقي يك زندگي جاودانه به گوش جان نشنيده ايم ولي خواهان حيات ابدي نهفحيات ابدي نهف

درك آن هستيم در افكار و كالم چنين فردي موج مي زند.خيال نكنيد كه چنين مردي به سادگي قابل دسترسي است و خود درك آن هستيم در افكار و كالم چنين فردي موج مي زند.خيال نكنيد كه چنين مردي به سادگي قابل دسترسي است و خود 

اصالً چنين نيست! براي ساختن چنين شخصيت عظيمي زحمات اصالً چنين نيست! براي ساختن چنين شخصيت عظيمي زحمات   بخود ساخته مي شود و در اختيار افراد جامعه قرار مي گيرد،بخود ساخته مي شود و در اختيار افراد جامعه قرار مي گيرد،

زيادي الزم است و تا اين مسير پر مشقت طي نشود و دل انسان خون نگردد تركيب وجودي او موزون و متعادل نخواهد شد و در زيادي الزم است و تا اين مسير پر مشقت طي نشود و دل انسان خون نگردد تركيب وجودي او موزون و متعادل نخواهد شد و در 

ل نرسانيم آن سوار ل نرسانيم آن سوار خدمت هدايت مردم قرار نخواهد گرفت.تا آمادگي قبلي نباشد و لياقت و شايستگي موجوديت خود را به كماخدمت هدايت مردم قرار نخواهد گرفت.تا آمادگي قبلي نباشد و لياقت و شايستگي موجوديت خود را به كما

برومند انساني كه در فكر و انديشه ي خود راه حل عميقي دارد از راه نخواهد رسيد.آن استعداد و توانايي كه چون آتش در زير برومند انساني كه در فكر و انديشه ي خود راه حل عميقي دارد از راه نخواهد رسيد.آن استعداد و توانايي كه چون آتش در زير 

  خاكستر مدفون و پنهان شده است فردا كه او از گرد راه برسد به آتشي تبديل مي شود كه مي تواند همه ي عالم را بسوزاند.خاكستر مدفون و پنهان شده است فردا كه او از گرد راه برسد به آتشي تبديل مي شود كه مي تواند همه ي عالم را بسوزاند.
 ـمنمرده جان ها چون صنوبر در چ   م  او خیزد  اندر گــــــــــور تن        [  از ق112ُ

 ــــم استاز جالل او نجات  عالَـــــ   [  ذات اوتوجیه  ذات عالَـــــــم است         111

 [  ذره خـــــورشید آشنا  ا ز سایه اش            قیمت هستی گران از مایــــــــه اش111

 گی بخشد ز اعجاز عمـــــــــل            می كند تجدید انداز عمــــــــــــل[  زند112

 ـیم  آواره ی  سینای اوصد كلــــــــ           [  جلوه ها  خیزد  ز نقـــــــش پای او111

 ــواب را تعبیر نوو           می دهد این خــــــ[  زندگی را می كـــــــــــندتفسیر ن118

 ـــیاتنغمه ی نشنیده ی ساز حـــــــ   ستیی مکنون  او ،راز حیــــــــات         [  ه117



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  8787  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 [  طبع مضمون بند فطــرت خون شود           تا  دو بیت او موزون شــــــــــــــود113
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  فردای روشنفردای روشن                                                                                                                                                                                                            

  همه اميد ما پيروزی روشن صبح فرداستهمه اميد ما پيروزی روشن صبح فرداست      

صد گلستان پر رونق در درون آن صد گلستان پر رونق در درون آن ولي ولي چه در ظاهر مانند يك غنچه بسته ديده نمي شوند چه در ظاهر مانند يك غنچه بسته ديده نمي شوند   لياقت ها و استعدادهاي ما گرلياقت ها و استعدادهاي ما گر              

نهفته است و همه ي اميد ما به صبح پيروزي و روشن فرداست كه چون فرا رسد اين توانايي هاي شگرف دروني به صحنه ي نهفته است و همه ي اميد ما به صبح پيروزي و روشن فرداست كه چون فرا رسد اين توانايي هاي شگرف دروني به صحنه ي 

هب( كه گرد و خاك تيزروي و تاخت و تاز هب( كه گرد و خاك تيزروي و تاخت و تاز عمل و زندگي وارد شوند.اي كسي كه با اقتدار و عظمت سوار بر اسب خاكستري )اشعمل و زندگي وارد شوند.اي كسي كه با اقتدار و عظمت سوار بر اسب خاكستري )اش

آن از دور ديده مي شود به سوي ما بيا. و اي كسي كه نور چشم ما و همه ي هستي ما مي باشي از پنهاني هاي عالم خارج شو و آن از دور ديده مي شود به سوي ما بيا. و اي كسي كه نور چشم ما و همه ي هستي ما مي باشي از پنهاني هاي عالم خارج شو و 

ن خود بر ما ن خود بر ما خود را آشكار ساز.بيا و هنگامه و انقالبي در جان و جامعه ي اين ملت ايجاد كن و پا روي چشمان ما بگذار و با آمدخود را آشكار ساز.بيا و هنگامه و انقالبي در جان و جامعه ي اين ملت ايجاد كن و پا روي چشمان ما بگذار و با آمد

منت بگذار و از رويت وجود خود ديدگان ما را تقويت و پر نور نما.شورش و غوغاي مليت خواهي و گروه گرايي را خاموش كن و منت بگذار و از رويت وجود خود ديدگان ما را تقويت و پر نور نما.شورش و غوغاي مليت خواهي و گروه گرايي را خاموش كن و 

نغمه هاي خود را كه رنگ و بوي وحدت و يكپارچگي دارد در گوش ما زمزمه كن تا چون بهشت دوستش داشته باشيم.از جا نغمه هاي خود را كه رنگ و بوي وحدت و يكپارچگي دارد در گوش ما زمزمه كن تا چون بهشت دوستش داشته باشيم.از جا 

اصالح اين امت نشان بده و اصول برادري و دوستي را كه اساس وحدت و عزت ملت است در ميان اصالح اين امت نشان بده و اصول برادري و دوستي را كه اساس وحدت و عزت ملت است در ميان برخيز و اقدامي از خود براي برخيز و اقدامي از خود براي 

  جامي بچشان كه از نوشيدنش غرق در محبت و عشق مي شويم.جامي بچشان كه از نوشيدنش غرق در محبت و عشق مي شويم.  ننما مطرح نما و به همه ي ما از آما مطرح نما و به همه ي ما از آ
  با آمدن آن رهبر الهي صلح و مسالمت وحيات دوباره مستقر مي شودبا آمدن آن رهبر الهي صلح و مسالمت وحيات دوباره مستقر مي شود

ما روزگار صلح و مسالمت را به ارمغان ياور و آن كساني كه قصد جنگ و تجاوز دارند و مي ما روزگار صلح و مسالمت را به ارمغان ياور و آن كساني كه قصد جنگ و تجاوز دارند و مي دوباره به جمع و جامعه ي دوباره به جمع و جامعه ي           

خواهند با حركات ناهنجار خود شورش و فتنه در ميان ما ايجاد نمايند پيام صلح و سازش را بفرست تا مزه نيكوي آن را بچشند. خواهند با حركات ناهنجار خود شورش و فتنه در ميان ما ايجاد نمايند پيام صلح و سازش را بفرست تا مزه نيكوي آن را بچشند. 

صل و نتيجه ي آن تو هستي و كاروان ما در منزلي فرود صل و نتيجه ي آن تو هستي و كاروان ما در منزلي فرود انسان و جامعه ي آن همانند يك زمين مناسب كشت و زرع است كه حاانسان و جامعه ي آن همانند يك زمين مناسب كشت و زرع است كه حا

مي آيد و هدف نهايي خود قرار داده است كه تو در آنجا باشي.اين روزگار ستمكار تمام برگ و بار اين ملت ضعيف را با خزان مي آيد و هدف نهايي خود قرار داده است كه تو در آنجا باشي.اين روزگار ستمكار تمام برگ و بار اين ملت ضعيف را با خزان 

د و هستي ما براي وزيدن د و هستي ما براي وزيدن ور نموده است ولي تو مانند نسيم بهاري بر باغ وجوور نموده است ولي تو مانند نسيم بهاري بر باغ وجون ريخته است و او را بي توان و يان ريخته است و او را بي توان و ياهاي خود به زميهاي خود به زمي

و طراوت بخشيدن بيا و حيات دوباره اي به ما عنايت فرما.بيا و اين ذلت و خواري و تعظيم و كرنش در برابر زور و ستم  و و طراوت بخشيدن بيا و حيات دوباره اي به ما عنايت فرما.بيا و اين ذلت و خواري و تعظيم و كرنش در برابر زور و ستم  و 

ناماليمات كه امروزه همه ي جامعه ما را از طفل و جوان و پير را در بر گرفته است از چهره ي غمگين و شرمسار ما ، بستان و ناماليمات كه امروزه همه ي جامعه ما را از طفل و جوان و پير را در بر گرفته است از چهره ي غمگين و شرمسار ما ، بستان و 

و صلح و پيروزي را به ارمغان بياور! از وجود رهبر و مقتدايي چون تو احساس افتخار و سرافرازي مي كنيم پس تا رسيدن و صلح و پيروزي را به ارمغان بياور! از وجود رهبر و مقتدايي چون تو احساس افتخار و سرافرازي مي كنيم پس تا رسيدن آزادي آزادي 

چپاول گري ها  مي سوزند ما هم چپاول گري ها  مي سوزند ما هم   تو ما هم صبروشكيبايي پيشه ي خود مي سازيم و همراه با بشر امروزي كه در ستمگري ها وتو ما هم صبروشكيبايي پيشه ي خود مي سازيم و همراه با بشر امروزي كه در ستمگري ها و

  تا تو بيايي.تا تو بيايي.مي مانيم مي مانيم   مي سوزيم و مي سازيم و منتظرمي سوزيم و مي سازيم و منتظر
 ح  فردا روشن استچشم ما از صبــ   [  غنچه ی ما گلـــستان در دامن است        182
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  زمزم عليزمزم علي                                                                                                                                                                                              

  زمزم وجود من از اندیشه تابناک علي استزمزم وجود من از اندیشه تابناک علي است

اولين كسي كه به رسول خدا )ص( و دعوت او ايمان آورد شاه مردان علي است و ايمان علي است كه بزرگ ترين سرمايه اولين كسي كه به رسول خدا )ص( و دعوت او ايمان آورد شاه مردان علي است و ايمان علي است كه بزرگ ترين سرمايه             

و بهمين خاطر است كه در جهان مانند گوهر و بهمين خاطر است كه در جهان مانند گوهر ي عشق به حق است.من از دوستي و محبت به خاندان و فرزندان او زنده مي باشم ي عشق به حق است.من از دوستي و محبت به خاندان و فرزندان او زنده مي باشم 

با ارزشي چون تابش خورشيد مي درخشم.چشم گرم و پر حرارت من عاشق و شيفته ي او شده است و او را نظاره مي كند و مانند با ارزشي چون تابش خورشيد مي درخشم.چشم گرم و پر حرارت من عاشق و شيفته ي او شده است و او را نظاره مي كند و مانند 

مزم مزم بويي كه در نسيم خيابان به هر سو مي رود من هم آواره ي بي سر و پاي او شده ام.اگر سخنان و افكار چون آب مقدس زبويي كه در نسيم خيابان به هر سو مي رود من هم آواره ي بي سر و پاي او شده ام.اگر سخنان و افكار چون آب مقدس ز

يشه هاي تابناك اوست پس اگر از تاك جهان بيني و تفكرات من مي معرفت و دانايي يشه هاي تابناك اوست پس اگر از تاك جهان بيني و تفكرات من مي معرفت و دانايي به از خاك وجود من مي جوشد از اندبه از خاك وجود من مي جوشد از اندكعكع

  مي جوشد و فرو مي ريزد تحت تأثير وجود مبارك اوست.مي جوشد و فرو مي ريزد تحت تأثير وجود مبارك اوست.
  موفقيت مي دیدموفقيت مي دید  شكوه وشكوه و  پيغمبر خدا)ص( در چهره علي مرتضي نورپيغمبر خدا)ص( در چهره علي مرتضي نور

ئينه صاف و زالل شدم و حقايقي ئينه صاف و زالل شدم و حقايقي م مثل آم مثل آيستم ولي چون به عشق و محبت او رسيديستم ولي چون به عشق و محبت او رسيدمن جز خاكي پست و بي مقدار چيزي نمن جز خاكي پست و بي مقدار چيزي ن            

را در خود منعكس مي بينم شما به راحتي مي توانيد اين نواها و پيام هاي عاقالنه و عاشقانه ي را در درون سينه و افكارم را در خود منعكس مي بينم شما به راحتي مي توانيد اين نواها و پيام هاي عاقالنه و عاشقانه ي را در درون سينه و افكارم 

د و ملت اسالم و گروه مؤمنان از شكوه و د و ملت اسالم و گروه مؤمنان از شكوه و ببينيد.پيامبر خدا)ص( در سيماي علي مرتضي نوري از خوشبختي و موفقيت را مي ديببينيد.پيامبر خدا)ص( در سيماي علي مرتضي نوري از خوشبختي و موفقيت را مي دي

عظمت قهرماني ها و انديشه هايش به شكوهمندي و افتخار رسيدند.كالم و پيام او و هر چيزي كه براي دين و دنياي مردم گفته عظمت قهرماني ها و انديشه هايش به شكوهمندي و افتخار رسيدند.كالم و پيام او و هر چيزي كه براي دين و دنياي مردم گفته 

وار او قرار وار او قرار اند براي تحكيم و تقويت ايمان آنان بوده است و از جانبي همه ي كائنات و پديده هاي عالم تحت تأثير خاندان بزرگاند براي تحكيم و تقويت ايمان آنان بوده است و از جانبي همه ي كائنات و پديده هاي عالم تحت تأثير خاندان بزرگ

  دارند.دارند.
 عشق را سرمایـه ی ایمـــــــان علی    ــــــــــردان علی         [  مسلم اول شه  مـ172

 در جهان مثل گُـــــــــهر تابنده ام [  از والی  دودمــــــــــانش زنده ام           171

 نش چـــــــــــو بوآواره امدر خیابا    [  نرگسم  وارفته ی نظـــــــــــاره ام        171

 می اگر ریزد ز تاک مـــن ازوست [  زمزم ارجوشد زخـاک من ازوست           172

 ـوا در سینه اممی توان  دیدن نــــــ         [  خاكم و از مهــــــــــــر اوآئینه ام   171

 وهش فرگرفتز شکــــملت حق  ا   [  از رخ او فــــــــــال پیغمبرگرفت          178

 كائنات  آئیـــــــن پذیر ازدوده اش    بین فرمــــــــــوده اش        [  قوت دین م177

  
  چرا علي ابو تراب است؟چرا علي ابو تراب است؟                                                                                                                                                                                      
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  ط شده استط شده استعلي ابوتراب است چون بر کشور تن خاکي مسلعلي ابوتراب است چون بر کشور تن خاکي مسل

فرستاده ي حق محمد مصطفي)ص( نام علي)ع( را ابوتراب گذاشت و در آيات ام الكتاب قرآن خداوند او را يد اهلل ناميده فرستاده ي حق محمد مصطفي)ص( نام علي)ع( را ابوتراب گذاشت و در آيات ام الكتاب قرآن خداوند او را يد اهلل ناميده               

است.هر كسي از رمز و راز زندگي آدمي با خبر است و دانايي دارد به خوبي مي داند كه منظور از اين اسم هايي كه براي علي است.هر كسي از رمز و راز زندگي آدمي با خبر است و دانايي دارد به خوبي مي داند كه منظور از اين اسم هايي كه براي علي 

كنيد كه منظور از خاك كه در مرحله پائيني از ارزش قرار گرفته و در مرتبه ي تاريكي و ظلمت است كنيد كه منظور از خاك كه در مرحله پائيني از ارزش قرار گرفته و در مرتبه ي تاريكي و ظلمت است   نهاده اند چيست؟دقتنهاده اند چيست؟دقت

همان تن آدمي است كه عقل و خردمندي انسان از آزار وجود او در رنج و عذاب است و صداي ناراحتي هاي او دائماً به گوش مي همان تن آدمي است كه عقل و خردمندي انسان از آزار وجود او در رنج و عذاب است و صداي ناراحتي هاي او دائماً به گوش مي 

اين تن ، زمينگير شده است و در اين دنيا در مرحله ي پستي در رفت و اين تن ، زمينگير شده است و در اين دنيا در مرحله ي پستي در رفت و كه لياقت گردش در آسمان را دارد از تأثير كه لياقت گردش در آسمان را دارد از تأثير آن فكري آن فكري رسد.رسد.

آمد است و اگر چشم كوري است كه حقايق را درك نمي كند و يا گوشي است كه حقايق را نمي شنود از تأثير اين تن خاكي و آمد است و اگر چشم كوري است كه حقايق را درك نمي كند و يا گوشي است كه حقايق را نمي شنود از تأثير اين تن خاكي و 

در دستان اوست و در دستان اوست و   )ذوالفقار ()ذوالفقار (تتپست است.بخاطر انحرافات دروني و هوس هاي نابخردانه تيغ دو دمي كه برنده و جلو برنده اسپست است.بخاطر انحرافات دروني و هوس هاي نابخردانه تيغ دو دمي كه برنده و جلو برنده اس

كساني كه در كاروان بشري به مقصد ي در حركتند از تيغ راهزنانه و نابكار او درهم شكستند.شير حق با قدرت الهي و توان كساني كه در كاروان بشري به مقصد ي در حركتند از تيغ راهزنانه و نابكار او درهم شكستند.شير حق با قدرت الهي و توان 

ايماني و ملكوتي ، سرزمين خاكي تن را تسخير نمود و اين مشتي گل تاريك و بدبو را به ماده ي متحول كننده اي چون اكسير ايماني و ملكوتي ، سرزمين خاكي تن را تسخير نمود و اين مشتي گل تاريك و بدبو را به ماده ي متحول كننده اي چون اكسير 

ل نمود.گر چه علي مرتضي با دالوري هاي و شمشير پهلوانيش بعنوان يك چهره ي حق و عدالت براي مردم جهان آشكار ل نمود.گر چه علي مرتضي با دالوري هاي و شمشير پهلوانيش بعنوان يك چهره ي حق و عدالت براي مردم جهان آشكار تبديتبدي

  شده است ولي چون بر اقليم تن فاتح و پيروز گشته است ابو تراب  ناميده مي شود.شده است ولي چون بر اقليم تن فاتح و پيروز گشته است ابو تراب  ناميده مي شود.
  هر کس چون علي توسن نفس را رام کند به سعادت مي رسدهر کس چون علي توسن نفس را رام کند به سعادت مي رسد

فتح نمود و به دشمنان حمالت پي در پي كرد به علي كرّار لقب گرفت. و در عين حال گوهر فتح نمود و به دشمنان حمالت پي در پي كرد به علي كرّار لقب گرفت. و در عين حال گوهر از بس كه سرزمين كفر را از بس كه سرزمين كفر را           

.و اما اگر كسي بتواند در اين روزگاران همانند علي بر كشور تن .و اما اگر كسي بتواند در اين روزگاران همانند علي بر كشور تن ش به زيور خودداري و زهد و تقوي آراسته شدش به زيور خودداري و زهد و تقوي آراسته شدتابناك وجود مباركتابناك وجود مبارك

هر كسي كه بتواند زين را هر كسي كه بتواند زين را شدن خورشيد در افق مغرب گردد!شدن خورشيد در افق مغرب گردد!روب روب و تمايالت نفساني خود مسلط شود قادر خواهد بود كه مانع غو تمايالت نفساني خود مسلط شود قادر خواهد بود كه مانع غ

بر اسب نفس ، محكم و استوار ببندد مانند نگين گرانقيمتي كه بر روي انگشتري مي نشيند به دولت و سعادت و رستگاري خواهد بر اسب نفس ، محكم و استوار ببندد مانند نگين گرانقيمتي كه بر روي انگشتري مي نشيند به دولت و سعادت و رستگاري خواهد 

آخرت افتخار تقسيم آب آخرت افتخار تقسيم آب   رسيد.مرد دالوري چون علي در اين دنيا ، شكوهمندي فتح دروازه هاي خيبر را دارد )فاتح خيبر( و دررسيد.مرد دالوري چون علي در اين دنيا ، شكوهمندي فتح دروازه هاي خيبر را دارد )فاتح خيبر( و در

جاودانه ي كوثر را بعهده گرفته است )قسيم كوثر(از خود آگاهي كه نسبت به توان معنوي و ايماني خود دارد مانند دست پر قدرت جاودانه ي كوثر را بعهده گرفته است )قسيم كوثر(از خود آگاهي كه نسبت به توان معنوي و ايماني خود دارد مانند دست پر قدرت 

  حق)يد اللهي( مؤثر و موفق است و از موفقيت ناشي از آن بر قلب مؤمنين جهان حكومت و شاهنشاهي مي كند.حق)يد اللهي( مؤثر و موفق است و از موفقيت ناشي از آن بر قلب مؤمنين جهان حكومت و شاهنشاهي مي كند.
  ز طریق ودیدگاه علي ميسر استز طریق ودیدگاه علي ميسر استپي بردن به علوم الهي اپي بردن به علوم الهي ا

طبق فرمايش رسول خدا)ص( علي دروازه هاي شهر علوم است. و كسي كه خواهان علم و دانش است بايستي از طريق طبق فرمايش رسول خدا)ص( علي دروازه هاي شهر علوم است. و كسي كه خواهان علم و دانش است بايستي از طريق             

علي به آن دست يابد و اينگونه است كه دانشمندان و طالبان علم در سراسر بالد از حجاز و چين و روم تحت تربيت و دانش و علي به آن دست يابد و اينگونه است كه دانشمندان و طالبان علم در سراسر بالد از حجاز و چين و روم تحت تربيت و دانش و 

قعند.پس با اين شرح حال علي، بايستي اين درس را بياموزيم كه هرگاه بر خاك وجود خويش حاكم و مسلط شديم قعند.پس با اين شرح حال علي، بايستي اين درس را بياموزيم كه هرگاه بر خاك وجود خويش حاكم و مسلط شديم معرفت علي وامعرفت علي وا

چشمه هاي علم و معرفت از درون شروع به جوشيدن مي كند و آنگاه مي توانيم از آن بهره مند شويم.به خاك رسيدن و خاك چشمه هاي علم و معرفت از درون شروع به جوشيدن مي كند و آنگاه مي توانيم از آن بهره مند شويم.به خاك رسيدن و خاك 

مي سوزند و خاكستر وجود آنان به زمين ريخته مي شود ولي اگر مي سوزند و خاكستر وجود آنان به زمين ريخته مي شود ولي اگر   نشين شدن روش پروانه هاست كه از شدت گردش به دور شمعنشين شدن روش پروانه هاست كه از شدت گردش به دور شمع

همين خاك مانند آب عامل زندگي و تحرك باشد روش جوانمردان و نيكمردان است. اي كساني كه مانند گل نازك و ضعيف همين خاك مانند آب عامل زندگي و تحرك باشد روش جوانمردان و نيكمردان است. اي كساني كه مانند گل نازك و ضعيف 

سبز و با صفاي را سبز و با صفاي را   هستيد ، بايستي قوي شويد و مثل سنگ محكم و استوار باشيد تا پايه ي مستحكم ديواري گرديد كه دور شهرهستيد ، بايستي قوي شويد و مثل سنگ محكم و استوار باشيد تا پايه ي مستحكم ديواري گرديد كه دور شهر

  محافظت مي نمايد.محافظت مي نمايد.
 واند دراُمّ الکــتابـحــــق ید اهلل خ [  مُرسل  حق كرد نامـــــش  بوتراب           173

 ای علـــی داندكه كیست ز زندگیست            سرّ  اسمـــــای رمو[  هر كه دانـــــ131

 قل از بیــداد  او در شیــــون است [  خاکِ  تاریکی كه نام  او تـن است            ع133

 ور و گوش  ناشنــــــوا ازوـچشم ك      [  فکر گردن رس ، زمین پیمـــا  ازو        132

 روان را دل برین رهزن شکست ــ[  از هـــــوس تیغ دو رو دارد بدست            رهـ131
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 تاریک را اكســـــــیركرداین گِل    این خاک را تسخیركرد           قــ[  شیر ح131

 بوتراب  از فتــح اقلیم تـــــن است  ق روشن است          ـ[  مرتضی كز تیغ او ح132

 گوهرش را آبروخــــود داری است    [  مرد كشورگیـــر ازكـــراری  است         131

 ـــــــرب آفتابرداند زمغـــــــ[  هر كه درآفــــــــاق گردد بوتراب             بازگ138

 چون نگین بر خاتـــم دولت نشست [  هر كه زین برمركب تن تنگ بست            137

 دست او آنجـــــا قسیم كوثر است    [  زیر پاش اینجا شکــــوه خیبر است           133

 شاهی كندد اللـــــــــــهی شهنــاز ی    ـــاهی ید اللهی كند          [  ازخود آگـــــ211

 زیر فرمانش حجــــاز و چین و روم     ی شهــــــر علــوم          [  ذات  او دروازه213

 وری از تاک خویشـتا می روشن خ    [  حکمران بایدشدن برخاک خـویش         212

 خاک راأب شوكه این مردانگی است   [  خاک گشتن مذهب پروانگی است          211

 وار چمنــتا  شوی بنیـــــــــــــاد دی    ای همچوگُل نازک بدن          [  سنگ شو 211

 
  خالق جهان تازه شوخالق جهان تازه شو                                                                                                                                                                                            

  از استعدادهای شگفت انگيز خود انسان جهاني بسازیداز استعدادهای شگفت انگيز خود انسان جهاني بسازید

انسان جديدي را تربيت و طراحي نمائيد ، انساني جهاني كه جهان را با اقدامات خود انسان جديدي را تربيت و طراحي نمائيد ، انساني جهاني كه جهان را با اقدامات خود   ،،ي گِل وجود خودي گِل وجود خوداز مايه هاي غني دروناز مايه هاي غني درون            

تحكم بنا نهيد كه صرفاً در و ديوار نباشد بلكه پايه ها و ريشه هاي پر قدرتي تحكم بنا نهيد كه صرفاً در و ديوار نباشد بلكه پايه ها و ريشه هاي پر قدرتي انسان محكمي مانند يك بناي مسانسان محكمي مانند يك بناي مسدگرگون سازد!دگرگون سازد!

ان هاي قوي و توانايي به صحنه ي زندگي وارد مي شوند. اي كساني ان هاي قوي و توانايي به صحنه ي زندگي وارد مي شوند. اي كساني داشته باشد و چون محكم و قاطع باشيد از وجود شما انسداشته باشد و چون محكم و قاطع باشيد از وجود شما انس

كه از ناهنجاري ها و ناروايي هاي اين چرخ روزگار به تنگ آمده و خسته شده ايد و جام وجود شما از بيداد گري هايي كه چون كه از ناهنجاري ها و ناروايي هاي اين چرخ روزگار به تنگ آمده و خسته شده ايد و جام وجود شما از بيداد گري هايي كه چون 

آه و ماتم از آه و ماتم از د و فرياد غم بلند كنيد ود و فرياد غم بلند كنيد وسر دهيسر دهي  تا كي مي خواهيد نالهتا كي مي خواهيد ناله  !!ددسنگ به سوي آن پرتاب مي گردد به داد و فرياد افتاده ايسنگ به سوي آن پرتاب مي گردد به داد و فرياد افتاده اي

خود نشان دهيد؟ و تا كي مي خواهيد كه از غصه و ناراحتي ها پي در پي بر سينه بزنيد و اظهار يأس نمائيد؟در اعمال و كردارتان خود نشان دهيد؟ و تا كي مي خواهيد كه از غصه و ناراحتي ها پي در پي بر سينه بزنيد و اظهار يأس نمائيد؟در اعمال و كردارتان 

ت زندگي ت زندگي قانوني كه در برگيرنده ي تحوالقانوني كه در برگيرنده ي تحوالقاعده و قاعده و از مفهوم حيات و زندگي سالم و موفق اثري نيست و شما هرگز لذت و مزه از مفهوم حيات و زندگي سالم و موفق اثري نيست و شما هرگز لذت و مزه 

    شما باشد نچشيده ايد!شما باشد نچشيده ايد!
  آن مرد خوددار و شكيبا بجای زبوني ، نقش جدیدی به گردش روزگار مي دهدآن مرد خوددار و شكيبا بجای زبوني ، نقش جدیدی به گردش روزگار مي دهد

و در و در ما را تضمين نمايد بوجود آوريد! ما را تضمين نمايد بوجود آوريد! از آن وضعيت رقت باري كه داريد بلند شويد و جهان جديدي كه عزت و عظمت شاز آن وضعيت رقت باري كه داريد بلند شويد و جهان جديدي كه عزت و عظمت ش          

و پر آوازه گرديد.بايد بدانيد كه و پر آوازه گرديد.بايد بدانيد كه   ليل پيروزمندانه از آن بيرون آئيدليل پيروزمندانه از آن بيرون آئيدابراهيم خابراهيم خداخل شعله هاي مشكالت و نبردها وارد شويد تا مانند داخل شعله هاي مشكالت و نبردها وارد شويد تا مانند 

اگر بخواهيد در آن جامعه ي نامساعدي كه زندگي نادرستي داريد بنا بر ناسازگاري بگذاريد به اين مفهوم است كه در صحنه هاي اگر بخواهيد در آن جامعه ي نامساعدي كه زندگي نادرستي داريد بنا بر ناسازگاري بگذاريد به اين مفهوم است كه در صحنه هاي 

ن مرد خوددار و شكيبايي كه در چرخ هاي روزگار ن مرد خوددار و شكيبايي كه در چرخ هاي روزگار ندازيد!آندازيد!آخاك سپر دفاعي خود را به زمين باخاك سپر دفاعي خود را به زمين با  پركشمكش نبرد با دشمنان آب وپركشمكش نبرد با دشمنان آب و

پخته و ورزيده شده است گذشت زمان و روند روزگار خود را با مزاج و طبع او هماهنگ خواهد نمود. پس چنانچه روزگار خود را با پخته و ورزيده شده است گذشت زمان و روند روزگار خود را با مزاج و طبع او هماهنگ خواهد نمود. پس چنانچه روزگار خود را با 

اند.تمام ريشه هاي اند.تمام ريشه هاي آسمان هم مي كشآسمان هم مي كشاعماق اعماق مرام و انديشه ي او مطابقت ندهد به جنگ با او بر مي خيزد و حتي اين نبرد را تا مرام و انديشه ي او مطابقت ندهد به جنگ با او بر مي خيزد و حتي اين نبرد را تا 

نارسايي هاي موجود را از ميان بر مي دارد و تركيب و نقش جديدي به ذرات و عناصر عالم مي دهد.اين تركيب نو ، گردش ايام نارسايي هاي موجود را از ميان بر مي دارد و تركيب و نقش جديدي به ذرات و عناصر عالم مي دهد.اين تركيب نو ، گردش ايام 

را به كام و خواسته هاي آدمي نزديك مي گرداند و تحوالت شگرفي در اين چرخ نيلي رنگ بوجود مي آورد و اساس و پايه هاي را به كام و خواسته هاي آدمي نزديك مي گرداند و تحوالت شگرفي در اين چرخ نيلي رنگ بوجود مي آورد و اساس و پايه هاي 

ي سازد.در چنين شرايطي قدرت و توانايي خود را آشكار مي سازد و جامعه و زندگي جديدي را بوجود مي آورد كه ي سازد.در چنين شرايطي قدرت و توانايي خود را آشكار مي سازد و جامعه و زندگي جديدي را بوجود مي آورد كه آن را دگرگون مآن را دگرگون م

  با سعادت و رشد او سازگاري داشته باشد.با سعادت و رشد او سازگاري داشته باشد.
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  زندگي و غلبه بر مشكالت کسب اقتدار وتوانمندی استزندگي و غلبه بر مشكالت کسب اقتدار وتوانمندی استاساس اساس 

ندگي درستي را ادامه دهيم پس همان بهتر است كه ندگي درستي را ادامه دهيم پس همان بهتر است كه و اين يك اصل است كه اگر نمي توانيم كه مردانه و آزادانه يك زو اين يك اصل است كه اگر نمي توانيم كه مردانه و آزادانه يك ز          

قدرتمندانه پذيراي مرگ باشيم كه خود نوعي زندگي است.كسي كه داراي قلب سليم و عقل هدايت يافته است قدرتمندي و قدرتمندانه پذيراي مرگ باشيم كه خود نوعي زندگي است.كسي كه داراي قلب سليم و عقل هدايت يافته است قدرتمندي و 

د است د است توانايي خود را در برابر حوادث مهم و عظيم روزگار مي آزمايد و به جنگ آنان مي رود.آن عشق و شوقي مطلوب و سودمنتوانايي خود را در برابر حوادث مهم و عظيم روزگار مي آزمايد و به جنگ آنان مي رود.آن عشق و شوقي مطلوب و سودمن

كه با دشواري و زحمت بدست آمده باشد و چون ابراهيم خليل در داخل آتش حوادث رفتن و گُل محبت و دوستي را چيدن جالب كه با دشواري و زحمت بدست آمده باشد و چون ابراهيم خليل در داخل آتش حوادث رفتن و گُل محبت و دوستي را چيدن جالب 

نان آشكار مي شود.و اما حربه و ابزاري نان آشكار مي شود.و اما حربه و ابزاري در مشكل پسندي آدر مشكل پسندي آ  و ارزشمند است .امكانات و وسعت قوت و قدرت مردان كار و تالشو ارزشمند است .امكانات و وسعت قوت و قدرت مردان كار و تالش

ي گيرند كينه توزي است و بس. و در زندگي خود فقط همين يك راه و روش را در پيش ي گيرند كينه توزي است و بس. و در زندگي خود فقط همين يك راه و روش را در پيش كه افراد پست و دون صفت در دست مكه افراد پست و دون صفت در دست م

بهر حال از طريق اقتدار و كسب بهر حال از طريق اقتدار و كسب به اقتداري است كه آشكار شود . به اقتداري است كه آشكار شود . مي گيرند نه چيز ديگر.اساس زندگي و پايه هاي حيات وابسته مي گيرند نه چيز ديگر.اساس زندگي و پايه هاي حيات وابسته 

پيدا نمود. و عامل موثري خواهد شد در جهت تسلط پيدا نمود. و عامل موثري خواهد شد در جهت تسلط توانايي است كه مي توان زمينه ي استيال و غلبه بر مشكالت و دشمنان را توانايي است كه مي توان زمينه ي استيال و غلبه بر مشكالت و دشمنان را 

  بر سرنوشت خود.بر سرنوشت خود.
  ضعف و ناتواني ترس ازدشمن ومنجر به ازدست دادن کرامت و بزرگي استضعف و ناتواني ترس ازدشمن ومنجر به ازدست دادن کرامت و بزرگي است

عفو و گذشت نابجا و تحمل سختي هايي كه مهاجمان بر ما هموار مي سازند و سكوت و صبر و شكيبايي در قبال ناهنجاري عفو و گذشت نابجا و تحمل سختي هايي كه مهاجمان بر ما هموار مي سازند و سكوت و صبر و شكيبايي در قبال ناهنجاري             

خلل و خسارت وارد خلل و خسارت وارد ،،ردي حركت خون زندگي مي گردد و در سراي موزون و هماهنگ حيات فرد و جمع ردي حركت خون زندگي مي گردد و در سراي موزون و هماهنگ حيات فرد و جمع ها و ناماليمات باعث سها و ناماليمات باعث س

مي سازد.آن كسي كه در اعماق ذلت و خواري و بندگي سقوط كرده است ناتواني و ضعف و سستي را قناعت مي داند و به آن مي سازد.آن كسي كه در اعماق ذلت و خواري و بندگي سقوط كرده است ناتواني و ضعف و سستي را قناعت مي داند و به آن 

ي زندگي با سعادت است. و هرگاه اين ناتواني ظاهر شود ي زندگي با سعادت است. و هرگاه اين ناتواني ظاهر شود   ارزش و قداست قائل است.ناتواني و ضعف و فتور ، راهزن و نابود كنندهارزش و قداست قائل است.ناتواني و ضعف و فتور ، راهزن و نابود كننده

ترس از دشمن و دروغ و ناراستي را كه اساس بدبختي يك ملت است بهمراه خواهد داشت.در درون اين ناتواني و بيچارگي ترس از دشمن و دروغ و ناراستي را كه اساس بدبختي يك ملت است بهمراه خواهد داشت.در درون اين ناتواني و بيچارگي 

اهر فربه و اهر فربه و هيچگونه كرامت و فضيلتي وجود ندارد و هر چه هست وذلت و گرفتاري است و شيرميدان ناتواني هر چند كه در ظهيچگونه كرامت و فضيلتي وجود ندارد و هر چه هست وذلت و گرفتاري است و شيرميدان ناتواني هر چند كه در ظ

  چاق ديده شود ولي از زشتي ها و پس مانده هاي ساير حيوانات تغذيه مي نمايد.چاق ديده شود ولي از زشتي ها و پس مانده هاي ساير حيوانات تغذيه مي نمايد.
  ضعف و ترس و ناتواني مانند تمساحي انسان ها را مي بلعندضعف و ترس و ناتواني مانند تمساحي انسان ها را مي بلعند

اي كساني كه داراي عقل سالم و تشخيص درستي هستيد! هوشيار و آگاه باشيد كه دشمن ضعف و ناتواني و ترس و دروغ در اي كساني كه داراي عقل سالم و تشخيص درستي هستيد! هوشيار و آگاه باشيد كه دشمن ضعف و ناتواني و ترس و دروغ در           

نشسته است تا چون تمساحي شما را در كام خود فرو برد.اگر عاقل و خردمنديد فريب خدعه هاي او را نخوريد چون نشسته است تا چون تمساحي شما را در كام خود فرو برد.اگر عاقل و خردمنديد فريب خدعه هاي او را نخوريد چون   كمين شماكمين شما

آن فريبكاران در هر لحظه مانند سوسمار هفت رنگ به رنگي در مي آيند. اهل نظر و روشنفكران جامعه ي ما نتوانستند كه شكل آن فريبكاران در هر لحظه مانند سوسمار هفت رنگ به رنگي در مي آيند. اهل نظر و روشنفكران جامعه ي ما نتوانستند كه شكل 

لذا آن را به دور از فهم و نظر قرار دادند و پرده اي بر روي آن انداختند تا نتوانند آن لذا آن را به دور از فهم و نظر قرار دادند و پرده اي بر روي آن انداختند تا نتوانند آن   مخرب اين ناتواني ها را ريشه يابي نمايند ومخرب اين ناتواني ها را ريشه يابي نمايند و

را بشناسند.اين ناتواني و ضعف گاهي در لباس ترحم و نرمي و ماليمت خود را ظاهر مي سازد و گاهي هم در رداي پيري و را بشناسند.اين ناتواني و ضعف گاهي در لباس ترحم و نرمي و ماليمت خود را ظاهر مي سازد و گاهي هم در رداي پيري و 

اين ضعف در شكل جبر و بي اختياري آشكار مي گردد اين ضعف در شكل جبر و بي اختياري آشكار مي گردد شكستگي در مي آيد كه در هر دو حالت توجيهي براي ناتواني است!گاهي شكستگي در مي آيد كه در هر دو حالت توجيهي براي ناتواني است!گاهي 

و زماني هم خود را در اعماق عذر و بهانه و ندانم كاري پنهان مي كند.ناتواني به تدريج تأثير مي گذارد و چهره و شخصيت آدمي و زماني هم خود را در اعماق عذر و بهانه و ندانم كاري پنهان مي كند.ناتواني به تدريج تأثير مي گذارد و چهره و شخصيت آدمي 

دهد هرچند كه در آن دهد هرچند كه در آن را تنبل و تن آسان مي نمايد. و سپس انسان جرأت و جسارت حمله به دشمن و دفاع از خود را از دست مي را تنبل و تن آسان مي نمايد. و سپس انسان جرأت و جسارت حمله به دشمن و دفاع از خود را از دست مي 

  زمان قوي و با قدرت باشد. زمان قوي و با قدرت باشد. 
  از توانایي به صداقت و آنگاه به خودآگاهي و سپس به جام جم حقایق مي رسيداز توانایي به صداقت و آنگاه به خودآگاهي و سپس به جام جم حقایق مي رسيد

وقتي توانا و قدرتمند شديد به صداقت و راستي دست خواهيد يافت و چنانچه به خودآگاهي رسيديد و به استعداد ها و وسعت وقتي توانا و قدرتمند شديد به صداقت و راستي دست خواهيد يافت و چنانچه به خودآگاهي رسيديد و به استعداد ها و وسعت         

جام جم كه همه ي حقايق در آن منعكس است خواهيد رسيد. زندگي مانند يك كشتزار سبز و جام جم كه همه ي حقايق در آن منعكس است خواهيد رسيد. زندگي مانند يك كشتزار سبز و قدرت دروني خود پي برديد به قدرت دروني خود پي برديد به 

خرمي است كه حاصل آن قوت و توانايي است و خالصه شرح و تفسير رمز بين حق و باطل ، داشتن قدرت و توانمندي است.يك خرمي است كه حاصل آن قوت و توانايي است و خالصه شرح و تفسير رمز بين حق و باطل ، داشتن قدرت و توانمندي است.يك 

ي نيكويي داشته باشد سخنان و دعوي هاي او ي نيكويي داشته باشد سخنان و دعوي هاي او   انسان آزاده كه مدعي حق و حقيقت است ، چنانچه از قدرت و توانايي ، سرمايهانسان آزاده كه مدعي حق و حقيقت است ، چنانچه از قدرت و توانايي ، سرمايه

نياز به حجت و دليل ندارد! و اين يك اصل بديهي است كه اگر باطل و گمراهي به قدرت تكيه كند ، شأن و مقام حق بودن را نياز به حجت و دليل ندارد! و اين يك اصل بديهي است كه اگر باطل و گمراهي به قدرت تكيه كند ، شأن و مقام حق بودن را 

آوري با ابزار آوري با ابزار   اگر قدرت بدستاگر قدرت بدستو در صدد مبارزه با حق بر مي آيد!!و در صدد مبارزه با حق بر مي آيد!!پيدا مي نمايد و در عين اينكه باطل است خود را حق مي پندارد پيدا مي نمايد و در عين اينكه باطل است خود را حق مي پندارد 
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قوي و عامل مؤثر آن هر زهر كشنده اي را به آب حيات جاودانگي كه كوثر باشد تبديل سازي و اگر در توانايي و سيطره حتي به قوي و عامل مؤثر آن هر زهر كشنده اي را به آب حيات جاودانگي كه كوثر باشد تبديل سازي و اگر در توانايي و سيطره حتي به 

  عمل خير و خوبي هم بگوئيد كه شر و بدي از درون خود بر آورد به شر و ناراحتي بدل مي شود.عمل خير و خوبي هم بگوئيد كه شر و بدي از درون خود بر آورد به شر و ناراحتي بدل مي شود.
  رسيدرسيد  دداهياهياگر چشم و گوشتان بازباشد بي شک به حقيقت خواگر چشم و گوشتان بازباشد بي شک به حقيقت خو

اي كساني كه از روش ها و دستور العمل هاي درستي جهت حفظ و نگهداري و اعمال و تأثير قدرت و اقتدار آدمي بي خبر و اي كساني كه از روش ها و دستور العمل هاي درستي جهت حفظ و نگهداري و اعمال و تأثير قدرت و اقتدار آدمي بي خبر و         

گاهي گاهي و مسيرهاي آشكار و پنهان زندگي آو مسيرهاي آشكار و پنهان زندگي آ  رازراز  سعي كنيد كه از رمز وسعي كنيد كه از رمز وبي اطالعيد ولي خودتان را از دو عالم بهتر و باالتر مي دانيد!بي اطالعيد ولي خودتان را از دو عالم بهتر و باالتر مي دانيد!

ه باشيد و در اين ارتباط اگر ظلم و جهلي از خود بروز مي دهيد نسبت به غير خدا و غير مؤمنين باشد.اي انسان ه باشيد و در اين ارتباط اگر ظلم و جهلي از خود بروز مي دهيد نسبت به غير خدا و غير مؤمنين باشد.اي انسان و هوشياري داشتو هوشياري داشت

زيرك و باهوش! اگر چشم و گوش خود را باز كني و لب را بگشايي ، در اين شرايط چنانچه موفق نشدي كه به حقيقت برسي  زيرك و باهوش! اگر چشم و گوش خود را باز كني و لب را بگشايي ، در اين شرايط چنانچه موفق نشدي كه به حقيقت برسي  

كن نيست كه با خوب ديدن و خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن ، كن نيست كه با خوب ديدن و خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن ، آنوقت به شما حق مي دهم كه به من بخنديد!)چون ممآنوقت به شما حق مي دهم كه به من بخنديد!)چون مم

  ((آدمي به حقيقت نرسد!آدمي به حقيقت نرسد!
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  حضرت حضرت در حضوردر حضور  م دشمنانم دشمنانماجرای نوجواني که از ستماجرای نوجواني که از ست                                                                                                          

  شكایت نمود.شكایت نمود.  رحمة هللا عليهرحمة هللا عليهسيد مخدوم علي هجویری سيد مخدوم علي هجویری                                                                                     

  سيد هجویری پنجاب را با عشق حق آشنا و دگرگون نمودسيد هجویری پنجاب را با عشق حق آشنا و دگرگون نمود

است ، كسي كه در كنار است ، كسي كه در كنار   زنين افغانستان كه يكي از خدمتگزاران تربيت و انديشه ي ملت هاي اسالميزنين افغانستان كه يكي از خدمتگزاران تربيت و انديشه ي ملت هاي اسالميبزرگ شهر هجوير غبزرگ شهر هجوير غ          

مدفون است و بارگاه با شكوهش واقع شده است.او كسي بود كه در تمام موانع مدفون است و بارگاه با شكوهش واقع شده است.او كسي بود كه در تمام موانع   رحمة هللا عليهرحمة هللا عليهپير سنجر خواجه معين الدين چشتي پير سنجر خواجه معين الدين چشتي 

و مشكالتي كه چون كوه ايستاده بودند شكست و از جلوي رشد و حركت بشري برداشت و در سرزمين هندوستان بناي و مشكالتي كه چون كوه ايستاده بودند شكست و از جلوي رشد و حركت بشري برداشت و در سرزمين هندوستان بناي 

گذاشت و مردم آن ديار را به حقانيت اسالم آشنا نمود.فعاليت هاي فكري و معنوي او شكوهمندي عهد گذاشت و مردم آن ديار را به حقانيت اسالم آشنا نمود.فعاليت هاي فكري و معنوي او شكوهمندي عهد خداپرستي و توحيد را خداپرستي و توحيد را 

خليفه ي دوم )فاروق( را به ياد مي آورد و حق و حقيقت و توحيد و اسالم در بيانات او همه ي جامعه را در بر گرفت و در سراسر خليفه ي دوم )فاروق( را به ياد مي آورد و حق و حقيقت و توحيد و اسالم در بيانات او همه ي جامعه را در بر گرفت و در سراسر 

يتي او و يتي او و ي بهترين كتاب عالم يعني قرآن بود و از نگاه منظر شخصي بهترين كتاب عالم يعني قرآن بود و از نگاه منظر شخصهند رواج يافت.او كسي است كه نگهبان و مروج ارزش هاهند رواج يافت.او كسي است كه نگهبان و مروج ارزش ها

باطل و بيهودگي كه تا آن زمان نشو و نمايي داشت خراب شد و فرو ريخت.سرزمين پنجاب و مردم باطل و بيهودگي كه تا آن زمان نشو و نمايي داشت خراب شد و فرو ريخت.سرزمين پنجاب و مردم   انديشه هاي تابناكش سرايانديشه هاي تابناكش سراي

فعاليتي هم كه در ماست از فعاليتي هم كه در ماست از   آن از نفس هاي گرم و عارفانه ي او زنده شد و حيات دوباره يافت و صبح اميد و زندگي و تحرك وآن از نفس هاي گرم و عارفانه ي او زنده شد و حيات دوباره يافت و صبح اميد و زندگي و تحرك و

ره براي ره براي وجود خورشيد آساي اوست كه در جانب افق پنجاب طلوع نموده است.او خود سراپا عاشق و شيفته ي حق بود و همواوجود خورشيد آساي اوست كه در جانب افق پنجاب طلوع نموده است.او خود سراپا عاشق و شيفته ي حق بود و هموا

پيام آور صداقت ها و صميميت ها بود بطوريكه از پيشاني چهره ي تابانش اسرار و عالقمندي مكتب پيام آور صداقت ها و صميميت ها بود بطوريكه از پيشاني چهره ي تابانش اسرار و عالقمندي مكتب رواج مكتب عشق و عرفان ،رواج مكتب عشق و عرفان ،

  وضوح ديده مي شد.وضوح ديده مي شد.عشق و وحدت بعشق و وحدت ب
  جواني از مرو از دشمناني که او را محاصره نموده اند شكایت مي کندجواني از مرو از دشمناني که او را محاصره نموده اند شكایت مي کند

حال مي خواهم از شرح احوال چنين انسان بزرگي داستاني را كه بازگوكننده ي يكي از كماالت اوست براي شما بيان دارم حال مي خواهم از شرح احوال چنين انسان بزرگي داستاني را كه بازگوكننده ي يكي از كماالت اوست براي شما بيان دارم           

  من مانند گل هاي زيباي گلستاني خود را نشان بدهد.من مانند گل هاي زيباي گلستاني خود را نشان بدهد.تا آن حقيقت كه مانند غنچه اي بسته و پنهان شده بود با اين حكايت تا آن حقيقت كه مانند غنچه اي بسته و پنهان شده بود با اين حكايت 

واني كه به تازگي پا به سن جواني گذاشته بود و قوي و محكم بود و قامتي به بلندي درخت سرو داشت از طريق شهر مرو واني كه به تازگي پا به سن جواني گذاشته بود و قوي و محكم بود و قامتي به بلندي درخت سرو داشت از طريق شهر مرو نوجنوج

ردار بود تا با ردار بود تا با خود را به الهور رساند. اين جوان مروي به پيش سيد هجويري رفت كه در آن زمان از مقام معنوي وااليي برخوخود را به الهور رساند. اين جوان مروي به پيش سيد هجويري رفت كه در آن زمان از مقام معنوي وااليي برخو

ارشادات آن سيد بزرگوار تاريكي هاي جهل و بي خبريش به روشنايي دانايي تبديل شود.به سيد گفت كه در ميان دشمنان و ارشادات آن سيد بزرگوار تاريكي هاي جهل و بي خبريش به روشنايي دانايي تبديل شود.به سيد گفت كه در ميان دشمنان و 

در ميان در ميان نادانان كه هر لحظه قصد من دارند محاصره شده ام و زندگي من طوري است كه انگار شيشه ي ظريفي هستم كه نادانان كه هر لحظه قصد من دارند محاصره شده ام و زندگي من طوري است كه انگار شيشه ي ظريفي هستم كه 
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ست كه در هر لحظه وجودم بشكند و هستيم به تاراج رود!گفت: اي كسي كه در آسمان معنوي ست كه در هر لحظه وجودم بشكند و هستيم به تاراج رود!گفت: اي كسي كه در آسمان معنوي آن اآن ا  سنگ ها واقع شده ام و بيمسنگ ها واقع شده ام و بيم

  جا و مكان داري، نحوه ي زندگي در ميان دشمنان را به من بياموز.جا و مكان داري، نحوه ي زندگي در ميان دشمنان را به من بياموز.
  از موضع قدرت به مسائل اطراف خود برخورد کنيداز موضع قدرت به مسائل اطراف خود برخورد کنيد

هستي او پيمان مودت و دوستي با حضرت جل جالله هستي او پيمان مودت و دوستي با حضرت جل جالله   آن پير دانايي و تجربه كه از علم و دانش،  وجود او زيبايي يافته است وآن پير دانايي و تجربه كه از علم و دانش،  وجود او زيبايي يافته است و        

بسته است!به من گفت كه: اي كسي كه از راز حيات بي خبري و اطالعي از آن نداري ! بي شك از ابتدا تا انتهاي زندگي هم بسته است!به من گفت كه: اي كسي كه از راز حيات بي خبري و اطالعي از آن نداري ! بي شك از ابتدا تا انتهاي زندگي هم 

است خود را است خود را چيزي نمي داني!به او گفت: از تخيالت و درگيري هاي فكري و انديشه هاي ناصواب كه در جان و روح تو وارد شده چيزي نمي داني!به او گفت: از تخيالت و درگيري هاي فكري و انديشه هاي ناصواب كه در جان و روح تو وارد شده 

خالص كن و بناي كار را بر بيداري ، توانايي و استعدادهايي بگذار كه ريشه در درون تو دوانده است.شما يك سنگ سخت و خالص كن و بناي كار را بر بيداري ، توانايي و استعدادهايي بگذار كه ريشه در درون تو دوانده است.شما يك سنگ سخت و 

محكم نگاه كنيد اگر همين سنگ هم بخواهد به فكر اين باشد كه شكستني شده است بي شك شيشه شدن را حس مي كند و محكم نگاه كنيد اگر همين سنگ هم بخواهد به فكر اين باشد كه شكستني شده است بي شك شيشه شدن را حس مي كند و 

ناتوان و ضعيفي راهي را بپيمايد بي شك راهزنان بر او حمله خواهند كرد و جان و امنيت او ناتوان و ضعيفي راهي را بپيمايد بي شك راهزنان بر او حمله خواهند كرد و جان و امنيت او بتدريج مي شكند و فرو مي ريزد. اگر بتدريج مي شكند و فرو مي ريزد. اگر 

را به مخاطره خواهند انداخت. تا كي و تا كجا مي خواهي خود را در رديف همين تركيب آب و خاك كه هستي مادي و معمولي را به مخاطره خواهند انداخت. تا كي و تا كجا مي خواهي خود را در رديف همين تركيب آب و خاك كه هستي مادي و معمولي 

فاده نمي كني و از همين مشتي عناصر خاك كه هستي فاده نمي كني و از همين مشتي عناصر خاك كه هستي تو را تشكيل مي دهد بحساب آوري، پس چرا از اين استعدادهاي خود استتو را تشكيل مي دهد بحساب آوري، پس چرا از اين استعدادهاي خود است

تو را بهم پيوسته است آتش عشق و حركت موسايي را در كوه با عظمت طور سيناي خود شعله ور نمي سازي؟!چرا بايد از موضع تو را بهم پيوسته است آتش عشق و حركت موسايي را در كوه با عظمت طور سيناي خود شعله ور نمي سازي؟!چرا بايد از موضع 

و ستم هاي آنان و ستم هاي آنان ضعف و ناتواني به مسائل پيراموني خود نگاه كنيم و از دست دوستان گله و شكايت داشته باشيم و يااز دشمنان ضعف و ناتواني به مسائل پيراموني خود نگاه كنيم و از دست دوستان گله و شكايت داشته باشيم و يااز دشمنان 

  ناله داشته باشيم.ناله داشته باشيم.
  اگر استقالل وخودی داشتيد دشمني ها باعث رشد شما مي شوداگر استقالل وخودی داشتيد دشمني ها باعث رشد شما مي شود

اين يك اصل درستي است كه آن دشمن هم دوست و ياور توست و وجود و شرارت هاي او باعث رونق بازار تو مي گردد و اين يك اصل درستي است كه آن دشمن هم دوست و ياور توست و وجود و شرارت هاي او باعث رونق بازار تو مي گردد و           

ان بيني خودي و خوداتكايي و استقالل پي ببرد دشمني ان بيني خودي و خوداتكايي و استقالل پي ببرد دشمني راه رشد و ترقي را بسوي تو مي گشايد!هر كه به مراتب و محتواي جهراه رشد و ترقي را بسوي تو مي گشايد!هر كه به مراتب و محتواي جه

دشمن مانند ابر پرباراني است كه باران بر دشمن مانند ابر پرباراني است كه باران بر   بيگانگان و ديگران را هر چند كه قوي و پر اثر باشد فضل حق تلقي خواهد نمود!بيگانگان و ديگران را هر چند كه قوي و پر اثر باشد فضل حق تلقي خواهد نمود!

ندازد.اگر ضعف و ندازد.اگر ضعف و كشتزار هستي آدمي مي ريزد و پنهاني هاي وجود او را از خواب غفلت بيدار مي كند و در مسير كمال مي اكشتزار هستي آدمي مي ريزد و پنهاني هاي وجود او را از خواب غفلت بيدار مي كند و در مسير كمال مي ا

ناتواني چون آب باريكه اي در جريان باشد سنگ كوچكي مي تواند جلوي آن را بگيرد ولي اگر همت و توانايي بهمراه اقتدار و ناتواني چون آب باريكه اي در جريان باشد سنگ كوچكي مي تواند جلوي آن را بگيرد ولي اگر همت و توانايي بهمراه اقتدار و 

شكوهمندي باشد سيلي ايجاد مي شود كه هيچ چيز نمي تواند مانع جاري شدن آن گردد و سرانجام مسير هر پستي و بلندي شكوهمندي باشد سيلي ايجاد مي شود كه هيچ چيز نمي تواند مانع جاري شدن آن گردد و سرانجام مسير هر پستي و بلندي 

يد.موانع را ناچيز نپنداريد در حاليكه سنگ راه مي تواند چون سنگي كه شمشيرها را تيز و برنده مي كند يد.موانع را ناچيز نپنداريد در حاليكه سنگ راه مي تواند چون سنگي كه شمشيرها را تيز و برنده مي كند زندگي را خواهد درنوردزندگي را خواهد درنورد

براي رسيدن به منزل و مقصود ما را ياري نمايد.آن زندگي حيواني كه تنها در خوردن و استراحت نمودن خالصه مي شود چه براي رسيدن به منزل و مقصود ما را ياري نمايد.آن زندگي حيواني كه تنها در خوردن و استراحت نمودن خالصه مي شود چه 

  نيستي اين زندگي و بودن چه سودي دارد؟!نيستي اين زندگي و بودن چه سودي دارد؟!فايده اي دارد؟ و چنانچه داراي شخصيتي محكم و مستقلي فايده اي دارد؟ و چنانچه داراي شخصيتي محكم و مستقلي 
  به خود وابسته واستوار باشيد تا به نكات برجسته زندگي پي ببریدبه خود وابسته واستوار باشيد تا به نكات برجسته زندگي پي ببرید

پس هر گاه وجود و حيات خود را با خودي پابرجا و استوار سازي ، چنانچه بخواهي مي تواني  همه ي جهان را زير و رو كني پس هر گاه وجود و حيات خود را با خودي پابرجا و استوار سازي ، چنانچه بخواهي مي تواني  همه ي جهان را زير و رو كني           

زادگي زادگي از دست نفس اماره رها شوي و به آاز دست نفس اماره رها شوي و به آ  مقام فنا في اهلل نائل آيي بايد كهمقام فنا في اهلل نائل آيي بايد كه  و متحول و دگرگون نمايي.اگر مي خواهي كه بهو متحول و دگرگون نمايي.اگر مي خواهي كه به

برسي و اگر به دنبال بقا و دوام مي باشي بايستي در سازندگي و طي نمودن كمال سعي و تالش نمايي.واقعاً مردن چيست؟ مگر برسي و اگر به دنبال بقا و دوام مي باشي بايستي در سازندگي و طي نمودن كمال سعي و تالش نمايي.واقعاً مردن چيست؟ مگر 

يي جان از تن چه تصوري داري؟ مگر نه اين يي جان از تن چه تصوري داري؟ مگر نه اين غير از آن است كه مردن همان غافل شدن انسان از خودي است . تو در باره ي جداغير از آن است كه مردن همان غافل شدن انسان از خودي است . تو در باره ي جدا

يوسف برسيد و از اسيري و بردگي يوسف برسيد و از اسيري و بردگي است كه در موقع مردن جان از تن جدا مي شود؟در خودي مي توانيد به مقام و منزلت حضرت است كه در موقع مردن جان از تن جدا مي شود؟در خودي مي توانيد به مقام و منزلت حضرت 

سعي كنيد سعي كنيد   ا اميري و پادشاهي در رشد و بالندگي باشيد. به خودي بينديشيد و در صدد پياده نمودن مراتب آن در خودتان باشيد وا اميري و پادشاهي در رشد و بالندگي باشيد. به خودي بينديشيد و در صدد پياده نمودن مراتب آن در خودتان باشيد وتت

دا شويد اسرار و نكات برجسته و مهم زندگي را درك خواهيد دا شويد اسرار و نكات برجسته و مهم زندگي را درك خواهيد و وارستگي پيشه كنيد و چون مرد خو وارستگي پيشه كنيد و چون مرد خ  كه مرد كار و تالش باشيدكه مرد كار و تالش باشيد

نمود.البته تصميم گرفته ام كه مطالب اساسي و رازهاي مهم را بر قالب داستان هاي واقعي و شيرين بازگو كنم و سعي نمايم تا نمود.البته تصميم گرفته ام كه مطالب اساسي و رازهاي مهم را بر قالب داستان هاي واقعي و شيرين بازگو كنم و سعي نمايم تا 

بسته شده اند با زور نفس و از مسير سخن گفتن و داستانسرايي باز شوند و آنگاه حقايق به گوش مردم بسته شده اند با زور نفس و از مسير سخن گفتن و داستانسرايي باز شوند و آنگاه حقايق به گوش مردم   حقايق را كه مانند غنچهحقايق را كه مانند غنچه

عالم برسد. خوش تر و زيباتر آن است كه داستان عشق و عاشقي از طريق بيان شرح حال ديگران گفته شود تا از گيرايي و عالم برسد. خوش تر و زيباتر آن است كه داستان عشق و عاشقي از طريق بيان شرح حال ديگران گفته شود تا از گيرايي و 

  جذابيت خاصي برخوردار شود.جذابيت خاصي برخوردار شود.
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 ــرمـــــد  او پیـــــرسنجر را حـمرقـــ    ــدوم أُمم      ــ[  سید  هجویر  مخـــــــــ213

 ـد تخم  سجده كـاشتدر  زمین هنـــــ   ـان گسیخت       [  بند های كهسار آســـــ212

 ـرف او  بلند آوازه  شدــحق ز حــــــ  تازه شد        [  عهد  فاروق  ازجمــــــالش 211

 ـــاهش خانه ی باطل خراباز نگـــــ    ــــــــــــــکتاب        [  پاسبان  عزت اُمّ الــ211

 ـح ما  از  مهر او تابنده گشتزنده گــشت           صبــــــــ[  خاک پنجاب از دم او 212

 [  عاشق  و هم قاصد طیـــــــــار عشق           از جبینش آشکــــــــــــار اسرار عشق211

 ـمر  كنمگلشنی در غنچه ای  مضــــــ     ــــــــــالش سر كنم       [  داستانی ازكمـ218

 ــروالهور شد  از  شهر مــــــــــ  وارد   ــــرو         [  نو جوانی قامتش  باال چوســــ217

 [  رفت پیش  سید واال جنـــــــــــاب            تا رباید ظلمتش را آفتـــــــــــــــــاب213

 گفت  محصورصف  اعـــــــداستم            در میان سنگــها مینـــــــــــــــــا ستم [ 221

 [  با  من آموز ای شه گــردون   مکان           زندگی كردن میان دشمـــــــــــــــنان223

 جالل ـــــبت بابسته  پیمان محــــــــــ       [  پیر دانایی كه در ذاتش جمــــــــال     222

 ــــل از  انجام و آغازحیاتغافــــــــــ    [  گفت  ای  نامحرم  از  رازحیــــات         221

 قوت  خـــــــــــــــوابیده ای بیدار  شو    [  فرغ از اندیشه ی  اغیـــــــــــار شو         221

 و شکستن پیشه كردشیشه گـــــــردید     [  سنگ چون برخودگمان  شیشه كرد        222

 [  ناتوان خود را اگر رهـــــــرو شمرد            نقـد جان خویش با رهــــــــــزن سپرد221

 [  تا كجا خودرا شمــــاری ماء و طین            از گِـل خود شعــــــــله ی طورآفـرین228

 دشمنان بودن چــــــــــرا؟[  با عزیزان سرگران بودن چــــــــرا؟            شِکوه  سنج 227

 [  راست می گویم عدوهـم یارتوست             هستی او رونق بـــــــــــــــازار توست223

 ـمن  قوی استحق داند  اگر دش [  هر كه دانای مقامات خــودی  است             فضل211

 زاند ز خــــــوابـر انگیممکناتش را  ب   [  كِشت انسان را عدو باشد سحـــاب           213

 [  سنگ ره آبست اگرهمت قوی است            سیل را پست و بلند جـــــــاده چیست؟212

 ــــــــــع منزل  امتــحان تیغ عزمــقطــ ــردد  فسان تیغ  عزم             ـــــ[  سنگ ره گ211

 حکم نه ای بودن چه سود ؟به خود مگر  [  مثل حیوان خوردن آسودن چه سود؟          211

 واهی جهان  برهم كنیتو  اگر خـــــــ   [  خویش راچون ازخودی محکم كنی          212

 ود آباد شوــــواهی   به  خخــــ  گر بقا     ــــود آزاد شو         [  گر فنا خواهی  ز خــ211

 راق جـــــــــان و تن؟ــاری فتو چه پند      ردن از خــودی غافل شدن        [  چیست م218ُ

 ا  شاهنشاهی خــــــــــرامـــاز اسیری ت   ی كن صورت یوسف  مقام           [  در خود217

 مرد حـــــــــــــق شو حامل  اسرار شو  [  از خودی اندیش و  مـــــرد كار شو            213

 غنچه  از زور نفس وا  می كنــــــــــم       [  شرح راز  از  داستانهـــــــا  می كنم        281

 ه آید در حدیث دیگـــــــــــــرانــ[  خوش تر آن باشد كه  سرّ دلــــبران              گفت283
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  تشنگي آرام و قرار نداشتتشنگي آرام و قرار نداشتحكایت پرنده ای که ازحكایت پرنده ای که از                                                                                    

  !!!!به منقار گرفتبه منقار گرفتالماسي را الماسي را ، دانه ، دانه پرنده بجای آب پرنده بجای آب 

ت تشنگي به حدي به او فشار آورده بود كه انگار نفس هاي او مثل ت تشنگي به حدي به او فشار آورده بود كه انگار نفس هاي او مثل ي بي تاب و نا آرام شده بود و شدي بي تاب و نا آرام شده بود و شدپرنده اي كه از تشنگپرنده اي كه از تشنگ          

او خارج مي شود.اين پرنده ي تشنه كه در آسمان در حركت بود چشمش به يك قطعه او خارج مي شود.اين پرنده ي تشنه كه در آسمان در حركت بود چشمش به يك قطعه   ود شده و به سختي از پيچ و خم گلويود شده و به سختي از پيچ و خم گلويدد

نصر كوچك كه در اين گلزار نصر كوچك كه در اين گلزار كه در باغي افتاده بود و چون خيلي تشنه بود به غلط تصور نمود كه اين عكه در باغي افتاده بود و چون خيلي تشنه بود به غلط تصور نمود كه اين ع  ي الماس كوچك افتادي الماس كوچك افتاد

از فريبي كه از اين ريزه الماس خورد كه مانند خورشيد تابش داشت آن مرغ از فريبي كه از اين ريزه الماس خورد كه مانند خورشيد تابش داشت آن مرغ   ب مي درخشد بي شك بايد خود آب باشد!ب مي درخشد بي شك بايد خود آب باشد!مانند آمانند آ

كه رفع تشنگي كند فرق كه رفع تشنگي كند فرق ب بود ب بود آن مرغي كه بدنبال جرعه اي آآن مرغي كه بدنبال جرعه اي آاشت.اشت.نادان كه در حصار تشنگي گرفتار شده بود الماس را آب پندنادان كه در حصار تشنگي گرفتار شده بود الماس را آب پند

وهر را نفهميد و منقار قوي خود را بر سنگ الماس زد ولي ديد كه دهان او خيس نشد و آبي به چنگ نياورد.الماس وهر را نفهميد و منقار قوي خود را بر سنگ الماس زد ولي ديد كه دهان او خيس نشد و آبي به چنگ نياورد.الماس بين آب از گبين آب از گ

س خود گشته اي ! آيا منقار خود س خود گشته اي ! آيا منقار خود كه ديد آن پرنده بجاي آب او را اشتباه گرفته است ، به او گفت: اي كسي كه گرفتار هوي و هوكه ديد آن پرنده بجاي آب او را اشتباه گرفته است ، به او گفت: اي كسي كه گرفتار هوي و هو

  را براي بردن و خوردن من تيز كرده اي؟!را براي بردن و خوردن من تيز كرده اي؟!
  گوید که خوردن من ترا نابود خواهد کرد چون من آب نيستم!!گوید که خوردن من ترا نابود خواهد کرد چون من آب نيستم!!  الماس ميالماس مي

الماس مي گويد: من آن قطره ي آبي كه مي خواستي نيستم و ساقي لب تشنگان هم نمي باشم! و هستي من براي وجود الماس مي گويد: من آن قطره ي آبي كه مي خواستي نيستم و ساقي لب تشنگان هم نمي باشم! و هستي من براي وجود             

انه ها عمل انه ها عمل قصد آزار مرا داشته باشي مثل ديوقصد آزار مرا داشته باشي مثل ديو  ت و پايداري ديگران به حيات من گره نخورده است.پس اگرت و پايداري ديگران به حيات من گره نخورده است.پس اگرديگران نيست و حياديگران نيست و حيا

نداري. هر مرغي كه ميل به من پيدا كند از نداري. هر مرغي كه ميل به من پيدا كند از   كه شناختي از تصوير درست زندگيكه شناختي از تصوير درست زندگينموده اي! و در اين صورت معلوم مي شود نموده اي! و در اين صورت معلوم مي شود 

به اشتباه آب قصد خوردن من نمايد گوهر جان او به اشتباه آب قصد خوردن من نمايد گوهر جان او سختي و ماهيت محكم وجود من منقارش خواهد شكست و چون آدمي سختي و ماهيت محكم وجود من منقارش خواهد شكست و چون آدمي 

شكسته شده و از تن جدا مي شود و دچار مرگ مي گردد.چون آن پرنده در برخورد با سنگ الماس به آرزوي خود كه آب بود شكسته شده و از تن جدا مي شود و دچار مرگ مي گردد.چون آن پرنده در برخورد با سنگ الماس به آرزوي خود كه آب بود 

ندوه عميقي ندوه عميقي نرسيد روي خود را از او برگرداند و به راه خود براي بدست آوردن آب ادامه داد.از اين شكست  ناكامي در حسرت و انرسيد روي خود را از او برگرداند و به راه خود براي بدست آوردن آب ادامه داد.از اين شكست  ناكامي در حسرت و ا

فرو رفت و از گلوي او صداي ناله و تشنگي به گوش رسيد.تا اينكه يك قطره ي شبنم )يك قطره ي كوجك آب( كه روي شاخه فرو رفت و از گلوي او صداي ناله و تشنگي به گوش رسيد.تا اينكه يك قطره ي شبنم )يك قطره ي كوجك آب( كه روي شاخه 

اي بر گلبرگ گلي نشسته بود و مانند اشكي كه از چشم بلبلي سرازير شود آشكار شد و درخشيد.درخشندگي ناچيز شبنم در مقابل اي بر گلبرگ گلي نشسته بود و مانند اشكي كه از چشم بلبلي سرازير شود آشكار شد و درخشيد.درخشندگي ناچيز شبنم در مقابل 

  ه بر تن اين وجود زيبا افتاد.ه بر تن اين وجود زيبا افتاد.رس تابش چشمه ي فروزان آفرينش لرزرس تابش چشمه ي فروزان آفرينش لرزرديد و از ترديد و از تسپاس از خورشيد عالم محو گسپاس از خورشيد عالم محو گ
  آیا مانند یک قطره هستيد که بلعيده مي شوید یا یک الماس هستيد!!آیا مانند یک قطره هستيد که بلعيده مي شوید یا یک الماس هستيد!!  

شما مانند ستاره اي مي مانيد كه براي يك لحظه كوتاه نوري را از خود در آسمان ساطع مي كند و در اين جهان هستي براي شما مانند ستاره اي مي مانيد كه براي يك لحظه كوتاه نوري را از خود در آسمان ساطع مي كند و در اين جهان هستي براي           

ودهاي آفرينش ودهاي آفرينش مممودي و خالقيتي از استعدادها و توانايي هاي خود را به صحنه نمايش بگذاريم پا به وجود گذاشته ايم.از نمودي و خالقيتي از استعدادها و توانايي هاي خود را به صحنه نمايش بگذاريم پا به وجود گذاشته ايم.از نآنكه نآنكه ن

مانند گل هاي زيباو غنچه هاي نشكفته بهره مند شده ايد ولي هيچگاه به معني و مفهوم زندگي پي نبرده ايد و بهره اي از آن مانند گل هاي زيباو غنچه هاي نشكفته بهره مند شده ايد ولي هيچگاه به معني و مفهوم زندگي پي نبرده ايد و بهره اي از آن 

شفاف هستيد كه عاشقانه پديد مي آيد و باعث زيبايي چهره آدمي است و چسبيده به تار مژگان شفاف هستيد كه عاشقانه پديد مي آيد و باعث زيبايي چهره آدمي است و چسبيده به تار مژگان نديده ايد! و يا شبيه قطرات اشك نديده ايد! و يا شبيه قطرات اشك 

چشم، پشت سر هم مي چكد و پائين مي افتد.در آن حوالي كه مرغ محتاجي كه تشنه بود و بدنبال آبي مي گشت خود را به پاي چشم، پشت سر هم مي چكد و پائين مي افتد.در آن حوالي كه مرغ محتاجي كه تشنه بود و بدنبال آبي مي گشت خود را به پاي 

كه مي خواهيد از دست ظلم ها و كه مي خواهيد از دست ظلم ها و اي كسانياي كساني  كد پر نمود.كد پر نمود.آن شاخه ي گل رسانيد و دهانش را از قطرات شبنمي كه از آن گل مي چآن شاخه ي گل رسانيد و دهانش را از قطرات شبنمي كه از آن گل مي چ

  وتوسط ديگران بلعيدهوتوسط ديگران بلعيدهحال به اين سؤال جواب دهيد كه آيا مانند يك قطره ناچيز هستيد حال به اين سؤال جواب دهيد كه آيا مانند يك قطره ناچيز هستيد   تعدي هاي دشمن غدار رهايي يابيد ،تعدي هاي دشمن غدار رهايي يابيد ،

و طلب تشنگي و طلب تشنگي   ؟آن پرنده چون سوز؟آن پرنده چون سوزديگران قرار مي گيردديگران قرار مي گيردمانند سنگ گوهر و با ارزشي هستيدكه بر تاج سرمانند سنگ گوهر و با ارزشي هستيدكه بر تاج سريا اينكه يا اينكه شويد ؟ شويد ؟ 

  را مايه ي رشد خود قرار دهد. را مايه ي رشد خود قرار دهد.   گران به سرمايه ي زندگي برسد و آنگران به سرمايه ي زندگي برسد و آنداشت و بدنبال يك حيات واقعي بود قادر شد تا از حيات ديداشت و بدنبال يك حيات واقعي بود قادر شد تا از حيات دي
  الماس توسط دیگران بلعيده نشودالماس توسط دیگران بلعيده نشودحيات ارزشمند شما باید مثل حيات ارزشمند شما باید مثل 

ل هضم است در حاليكه چنين خاصيتي فقط در ل هضم است در حاليكه چنين خاصيتي فقط در اين ويژگي ممتاز قطره ي زندگي است كه مانند الماس سخت اندام و غير قاباين ويژگي ممتاز قطره ي زندگي است كه مانند الماس سخت اندام و غير قاب          

سنگ هاي قيمتي و الماس وجود دارد.از حفظ اركان خودي در خويش غفلت نكن و يك لحظه از آن دور نشو ، سعي كن تا ريزه سنگ هاي قيمتي و الماس وجود دارد.از حفظ اركان خودي در خويش غفلت نكن و يك لحظه از آن دور نشو ، سعي كن تا ريزه 

  الماس باشي و توسط ديگران خورده نشوي نه اينكه قطره ي آب باشي و ديگران تو را در خود هضم كنند!آفرينش وجود خود راالماس باشي و توسط ديگران خورده نشوي نه اينكه قطره ي آب باشي و ديگران تو را در خود هضم كنند!آفرينش وجود خود را

تحكيم نمائيد و خود را پخته و كار آمد سازيد و مانند كوه محكم و استوار باشيد و در استعداد و نوآوري ها خود ابرهاي پرباران را تحكيم نمائيد و خود را پخته و كار آمد سازيد و مانند كوه محكم و استوار باشيد و در استعداد و نوآوري ها خود ابرهاي پرباران را 

تدارك ببينيد و از بارش آن درياي پر آبي را بوجود آوريد.با حالت پذيرش و خود جوشي و ابتكاراتي كه از خويش بروز مي دهيد به تدارك ببينيد و از بارش آن درياي پر آبي را بوجود آوريد.با حالت پذيرش و خود جوشي و ابتكاراتي كه از خويش بروز مي دهيد به 
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باشيد و به رنگ جوهره ي وجودي خود در آييد و به آن رنگي كه شخصيت شما ساخته شده است خود را باشيد و به رنگ جوهره ي وجودي خود در آييد و به آن رنگي كه شخصيت شما ساخته شده است خود را   فكر سازندگي خودفكر سازندگي خود

آشكار سازيد.همه ي تالش شما در اين جهت باشد كه از تار وجود خويش كه از عنصر غني خودي  مستحكم گرديده است نغمه آشكار سازيد.همه ي تالش شما در اين جهت باشد كه از تار وجود خويش كه از عنصر غني خودي  مستحكم گرديده است نغمه 

ودي بدست آورده ايد آشكار سازيد تا ديگران از آن بهره مند ودي بدست آورده ايد آشكار سازيد تا ديگران از آن بهره مند ي زندگي و رشد و ترقي بشنويد و آن استعداد هاي فراواني كه از خي زندگي و رشد و ترقي بشنويد و آن استعداد هاي فراواني كه از خ

  شوند.شوند.
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  حكایت الماس و زغالحكایت الماس و زغال                                                                                                                                                                          

  الماس و ذغال از یک معدن هستند ولي با دو ماهيت الماس و ذغال از یک معدن هستند ولي با دو ماهيت 

از حقيقت را به روي شما باز نمايم و حكايت نو و جالب ديگري را تعريف كنم.يك قطعه زغال از حقيقت را به روي شما باز نمايم و حكايت نو و جالب ديگري را تعريف كنم.يك قطعه زغال   مي خواهم بار ديگر پنجره ايمي خواهم بار ديگر پنجره اي          

امانت بزرگ جلوه هاي ثبات و جاودانگي را در خود داري.من وتو در كنار امانت بزرگ جلوه هاي ثبات و جاودانگي را در خود داري.من وتو در كنار در معدني به سنگ الماس چنين گفت: اي موجودي كه در معدني به سنگ الماس چنين گفت: اي موجودي كه 

خلقت زغال و الماس خلقت زغال و الماس در اين نظام هستي اصل و ريشه در اين نظام هستي اصل و ريشه   هم در اين معدن قرار گرفته ايم و بودن و نبودن هر دو ي ما يكي است وهم در اين معدن قرار گرفته ايم و بودن و نبودن هر دو ي ما يكي است و
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ه در همان معدن باقي بمانم و خود ه در همان معدن باقي بمانم و خود يكي است. زغال مي گويد: من از بي كسي و عدم توجه و دوستي ديگران بيشتر عالقمندم كيكي است. زغال مي گويد: من از بي كسي و عدم توجه و دوستي ديگران بيشتر عالقمندم ك

را آشكار نسازم. ولي در عوض تو كه در معدن بعنوان يك الماس پرقيمتي هستي مورد عالقه ي پادشاهان قرار مي گيري و در را آشكار نسازم. ولي در عوض تو كه در معدن بعنوان يك الماس پرقيمتي هستي مورد عالقه ي پادشاهان قرار مي گيري و در 

بيشتر مورد بي بيشتر مورد بي   باالي تاج آنان واقع مي شوي.قدر و ارزش وجودي مرا از آن جهت نمي دانند كه زيبا نيستم و حتي از خاك همباالي تاج آنان واقع مي شوي.قدر و ارزش وجودي مرا از آن جهت نمي دانند كه زيبا نيستم و حتي از خاك هم

و از غصه و درد ، يقه چاك مي و از غصه و درد ، يقه چاك مي مي گيرم ولي آئينه كه مظهر صيقلي و پاكي است از جمال و زيبايي درخشش تمي گيرم ولي آئينه كه مظهر صيقلي و پاكي است از جمال و زيبايي درخشش تجهي قرار جهي قرار توتو

.گر چه چون تاريكي سياهم ولي از سوختن من آتشدان ها روشن مي شوند و در نهايت به خاكستر تبديل مي شوم كه كمال و .گر چه چون تاريكي سياهم ولي از سوختن من آتشدان ها روشن مي شوند و در نهايت به خاكستر تبديل مي شوم كه كمال و كندكند

ت پاي خود بر سر من بزند آتش در هستي من خواهد زد و وجود مرا ت پاي خود بر سر من بزند آتش در هستي من خواهد زد و وجود مرا حد آخر رشد و ترقي وجودي من است.هر كس با پشحد آخر رشد و ترقي وجودي من است.هر كس با پش

متالشي خواهد نمود.از اين سر و سامان ناگوار و سرنوشت بد بايد گريه نمود و شما خوب متوجه شديد كه چه توشه و برگ و متالشي خواهد نمود.از اين سر و سامان ناگوار و سرنوشت بد بايد گريه نمود و شما خوب متوجه شديد كه چه توشه و برگ و 

و همه ي سرمايه ي و همه ي سرمايه ي   سازي همراه من است!همه ي وجود من همان مسير دود بهم پيوسته است كه از سوختنم آشكار مي گرددسازي همراه من است!همه ي وجود من همان مسير دود بهم پيوسته است كه از سوختنم آشكار مي گردد

  من همان شرار آتشي است كه از جان من به هوا پخش مي شود.من همان شرار آتشي است كه از جان من به هوا پخش مي شود.
  الماس به ذغال گفت: من در نبرد با مشكالت سخت و محكم شدمالماس به ذغال گفت: من در نبرد با مشكالت سخت و محكم شدم

تو اي الماس! مانند يك ستاره اي ، كه آنچه را كه از خود نشان مي دهي از ذات وجود تو سرچشمه مي گيرد و جلوه ها و تو اي الماس! مانند يك ستاره اي ، كه آنچه را كه از خود نشان مي دهي از ذات وجود تو سرچشمه مي گيرد و جلوه ها و           

ناگوني از هر جنبه و گوشه استعدادهاي تو نمودار مي گردد.تو در اين فراز و نشيب زندگي گاهي چون چشم ناگوني از هر جنبه و گوشه استعدادهاي تو نمودار مي گردد.تو در اين فراز و نشيب زندگي گاهي چون چشم هنرهاي جالب و گوهنرهاي جالب و گو

قيصر پادشاه روم ، عزيز و مقتدر مي شوي و گاهي هم مانند زيوري هستي كه بر دسته ي خنجري تعبيه شده است.الماس در قيصر پادشاه روم ، عزيز و مقتدر مي شوي و گاهي هم مانند زيوري هستي كه بر دسته ي خنجري تعبيه شده است.الماس در 

درك مي كني ، بايد بداني كه هرگاه خاك تيره و بي ارزش پخته درك مي كني ، بايد بداني كه هرگاه خاك تيره و بي ارزش پخته   جواب او گفت: اي رفيق و همراهي كه نكته هاي ريز و مهم راجواب او گفت: اي رفيق و همراهي كه نكته هاي ريز و مهم را

پديده هاي پديده هاي باباو كارآمد گردد مي تواند به نگيني ارزشمند تبديل شود. اين خاك به سادگي و آسان پخته نشد بلكه در اين راه بايد و كارآمد گردد مي تواند به نگيني ارزشمند تبديل شود. اين خاك به سادگي و آسان پخته نشد بلكه در اين راه بايد 

د سنگ محكم و استوار نمايد. الماس د سنگ محكم و استوار نمايد. الماس را ماننرا مانن  تا اينكه حاصل و نتيجه ي اين پيكارها اوتا اينكه حاصل و نتيجه ي اين پيكارها او  زاحم اطراف خود در جنگ و جدال باشدزاحم اطراف خود در جنگ و جدال باشدمم

است كه در نبرد ها با مشكالت و محدوديت ها پخته و است كه در نبرد ها با مشكالت و محدوديت ها پخته و   م از اين جهت پرنور و درخشان شدهم از اين جهت پرنور و درخشان شدهامه داد و گفت : پيكرامه داد و گفت : پيكربه سخنانش ادبه سخنانش اد

سربلند سربلند ورزيده شدم! و سينه و افكار من از جلوه هاي اين پيكار بي امان ساخته شده است كه دائماً با آن دست به گريبان بودم و ورزيده شدم! و سينه و افكار من از جلوه هاي اين پيكار بي امان ساخته شده است كه دائماً با آن دست به گريبان بودم و 

بيرون آمدم.الماس به زغال گفت: تو خوار و ذليل شدي چون خام و نپخته باقي ماندي و در راه خود سازي و استحكام وجود خود بيرون آمدم.الماس به زغال گفت: تو خوار و ذليل شدي چون خام و نپخته باقي ماندي و در راه خود سازي و استحكام وجود خود 

  گامي بر نداشتي! تو از اين اندام و شخصيت نرم و تسليم پذيري در ذلت و فالكت سوختي و سياه شدي!گامي بر نداشتي! تو از اين اندام و شخصيت نرم و تسليم پذيري در ذلت و فالكت سوختي و سياه شدي!
  ستستاستحكام و استواری و صالبت آبرو وحيثيت زندگي ااستحكام و استواری و صالبت آبرو وحيثيت زندگي ا

از خوف و ترسي كه تمام وجود را فرا مي گيرد و غم و اندوهي كه كمر انسان را خم مي كند و از اين وسوسه ها و شك و از خوف و ترسي كه تمام وجود را فرا مي گيرد و غم و اندوهي كه كمر انسان را خم مي كند و از اين وسوسه ها و شك و           

ترديد ها كه آهنگ تالش آدمي را كند مي نمايد فارغ باش و پرهيز نما و تمام سعي و تالش در اين راستا متمركز باشد كه مثل ترديد ها كه آهنگ تالش آدمي را كند مي نمايد فارغ باش و پرهيز نما و تمام سعي و تالش در اين راستا متمركز باشد كه مثل 

نگردي!هر دو عالم از وجود آن انساني نور معنوي و سالمت و سعادت طلب مي كند كه نگردي!هر دو عالم از وجود آن انساني نور معنوي و سالمت و سعادت طلب مي كند كه   سنگ الماس باشي تا نفوذ پذيرسنگ الماس باشي تا نفوذ پذير

سختكوش بوده و شخصيت و پيكره ي او با اعتماد به نفس سخت و استوار باشد.شما نگاه كنيد به يك قطعه سنگي كه از مشتي سختكوش بوده و شخصيت و پيكره ي او با اعتماد به نفس سخت و استوار باشد.شما نگاه كنيد به يك قطعه سنگي كه از مشتي 

در حرم بيت اهلل الحرام در در حرم بيت اهلل الحرام در م حجراالسود م حجراالسود سنگ هم اكنون به ناسنگ هم اكنون به نا  خاك جامد و بي روح به شكل سنگ سياهي در آمده است ، اينخاك جامد و بي روح به شكل سنگ سياهي در آمده است ، اين

نويت و قداست رسيده است كه از طور سينا كه از محل وحي نويت و قداست رسيده است كه از طور سينا كه از محل وحي ن سنگ سياه به رتبه و مقامي از معن سنگ سياه به رتبه و مقامي از معكنار كعبه قرار گرفته است.ايكنار كعبه قرار گرفته است.اي

و حرمت هر انسان سياه و سرخي است كه به حج آمده اند. و حرمت هر انسان سياه و سرخي است كه به حج آمده اند. ر جلوه گر شده است چون محل بوسه ر جلوه گر شده است چون محل بوسه موساي كليم است با اهميت تموساي كليم است با اهميت ت

ناكسي و سر ناكسي و سر ه است و از جانبي ناتواني و ضعف ه است و از جانبي ناتواني و ضعف استحكام و استواري و صالبت باعث آبرو و حيثيت يك زندگي سعادتمنداناستحكام و استواري و صالبت باعث آبرو و حيثيت يك زندگي سعادتمندان

  افكندگي و ناپختگي و بي تجربگي است كه آدمي را در گمراهي و پستي غوطه ور مي سازد.افكندگي و ناپختگي و بي تجربگي است كه آدمي را در گمراهي و پستي غوطه ور مي سازد.
 ـــدیث دیگری[  از  حقیقــــــــــــت باز بگشایم دری           با  تو  می گویم حــ232

 ین جلـــــــــــوه های الزوالـ[  گفت با الماس در معـــــــــدن زغال           ای ام231
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 حكایت شيخ و برهمن و مكالمه ی رود گنگ و کوه هيماليا مبني براینكه:                                  

 ]اصل دهم[         

 رکان استحكام یك ملت را بشناسد و بدان پایبند باشد.ملتي مي تواند به حيات خود ادامه دهد که ا                        

 
 حكایت شيخ و برهمن                                                                                                  

 !!ه بودکه تهي پيمانه شدبود س هند برهمني در بنار

ي مذهب برهمايي كه سر در جيب تفكر فرو برده و به خودسازي مشغول بود ي مذهب برهمايي كه سر در جيب تفكر فرو برده و به خودسازي مشغول بود در ايالت بنارس هندوسنان يك پيشواي روحاندر ايالت بنارس هندوسنان يك پيشواي روحان            

زندگي مي كرد.او كسي بود كه از حكمت و دانش بهره ي وافري داشت و با خداپرستان مسلمان هم ارادت و ارتباط خوبي زندگي مي كرد.او كسي بود كه از حكمت و دانش بهره ي وافري داشت و با خداپرستان مسلمان هم ارادت و ارتباط خوبي 

مي داد و از نظر خردمندي مي داد و از نظر خردمندي داشت.اين مرد كه داراي ذهن قوي و هوش سرشاري بود به ندرت و گهگاهي استنباطات خود را بروز داشت.اين مرد كه داراي ذهن قوي و هوش سرشاري بود به ندرت و گهگاهي استنباطات خود را بروز 

در درجه ي بااليي قرار داشت بطوريكه عقل و خردمندي او تا ستاره ي ثريا )پروين( اوج مي گرفت.مانند سيمرغ در باالترين قله در درجه ي بااليي قرار داشت بطوريكه عقل و خردمندي او تا ستاره ي ثريا )پروين( اوج مي گرفت.مانند سيمرغ در باالترين قله 

  تابناكش همچونتابناكش همچون  آشيان داشت و ماه و خورشيد )مردم هند در هر جاي اين سرزمين پهناور( از شعله هاي فكري و انديشه هايآشيان داشت و ماه و خورشيد )مردم هند در هر جاي اين سرزمين پهناور( از شعله هاي فكري و انديشه هاي

تب و تاب بودند. مدتي اتفاق افتاد كه شيشه ي هستي او در خون فرو غلطيد و غم همه ي وجودش را فرا گرفت و تب و تاب بودند. مدتي اتفاق افتاد كه شيشه ي هستي او در خون فرو غلطيد و غم همه ي وجودش را فرا گرفت و   سپند درسپند در

هر زمينه اي هر زمينه اي آنگاه براي كسب علم و دانش درآنگاه براي كسب علم و دانش درساقي الست در جام وجودي او شراب معرفت و آگاهي نريخت و او تهي پيمانه ماند.ساقي الست در جام وجودي او شراب معرفت و آگاهي نريخت و او تهي پيمانه ماند.

لي هيچگاه پرنده ي معاني و مفاهيم در تار و پود اين دام نيفتاد و چيزي از آن لي هيچگاه پرنده ي معاني و مفاهيم در تار و پود اين دام نيفتاد و چيزي از آن كه در صدد فراهم نمودن آن بود دامي گسترانيد وكه در صدد فراهم نمودن آن بود دامي گسترانيد و

تالش ها بدست نياورد. انديشه و كالم او از تأثير باز ماند و عقده هاي چركين پنهان گذشته را شكافت و بر مألنمود ، عقده هايي تالش ها بدست نياورد. انديشه و كالم او از تأثير باز ماند و عقده هاي چركين پنهان گذشته را شكافت و بر مألنمود ، عقده هايي 
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  011011  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

ااميدي او را نشان مي داد و چهره غمگين او حقايقي را ااميدي او را نشان مي داد و چهره غمگين او حقايقي را كه در گذشته ظاهر نشده بودند.آه و افسوسي كه بر لب داشت حرمان و نكه در گذشته ظاهر نشده بودند.آه و افسوسي كه بر لب داشت حرمان و ن

  !!!!آشكار  مي ساخت كه چگونه او در فكر و انديشه ي سرگردان و بي ثباتي بسر مي بردآشكار  مي ساخت كه چگونه او در فكر و انديشه ي سرگردان و بي ثباتي بسر مي برد
  هرانساني باید خودی خود را بروز دهد و آشكار سازدهرانساني باید خودی خود را بروز دهد و آشكار سازد

عرفاني و دروني داشت. به همه ي عرفاني و دروني داشت. به همه ي   روزي به نزد شيخ كامل و مرد تمامي رفت ، شخصي كه اهل دل بود و آگاهي به مسائلروزي به نزد شيخ كامل و مرد تمامي رفت ، شخصي كه اهل دل بود و آگاهي به مسائل            

سخنان آن شيخ به دقت گوش داد ولي پاسخي به او نداد و اظهار نظري بر مطالب او نكرد و مهر خاموشي بر لب نهاد.شيخ به او سخنان آن شيخ به دقت گوش داد ولي پاسخي به او نداد و اظهار نظري بر مطالب او نكرد و مهر خاموشي بر لب نهاد.شيخ به او 

خود با خاك وفا كني.و تا زماني كه در خود با خاك وفا كني.و تا زماني كه در بهتر است به عهدبهتر است به عهد  اف و گردش هستي ،اف و گردش هستي ،چرخ بلند هستي در طوچرخ بلند هستي در طو  ايناينيكه دريكه درگفت: اي كسگفت: اي كس

و دشت و سير و سلوك پرداختي به انديشه ي بي باك دست يافتي بطوريكه شهرت آن از گردون هم گذشته است.سعي و دشت و سير و سلوك پرداختي به انديشه ي بي باك دست يافتي بطوريكه شهرت آن از گردون هم گذشته است.سعي صحرا صحرا 

كن كه خود را با اين دنيا و زمين سازگار سازي، و گشتن دور دنيا را فراموش نمايي.و همه ي تالش تو در اين جهت متمركز كن كه خود را با اين دنيا و زمين سازگار سازي، و گشتن دور دنيا را فراموش نمايي.و همه ي تالش تو در اين جهت متمركز 

يهوده است.من به تو نمي گويم كه روش برهمنان را كنار يهوده است.من به تو نمي گويم كه روش برهمنان را كنار ببنمايي ، كه كاري نمايي ، كه كاري نباشد كه حقايق را صرفاً در ستارگان آسمان جستجو نباشد كه حقايق را صرفاً در ستارگان آسمان جستجو 

بگذار و از بت پرستي و حضور در معابد هندوان پرهيز كن ، پس اگر كافر هستي به نشان آن زناري كه رشته ي مخصوصي است بگذار و از بت پرستي و حضور در معابد هندوان پرهيز كن ، پس اگر كافر هستي به نشان آن زناري كه رشته ي مخصوصي است 

گان را ناديده نگير و پشت پا به گان را ناديده نگير و پشت پا به به كمر ببند.اي كسي كه حامل و حافظ پاكي هاي گذشته هستي ، مسلك و مرام پدران و بزربه كمر ببند.اي كسي كه حامل و حافظ پاكي هاي گذشته هستي ، مسلك و مرام پدران و بزر

  تمام آن آثار ارجمند گذشتگان نزن.تمام آن آثار ارجمند گذشتگان نزن.
  !!!!زندگي با عمل وهمت بدست ميآید نه با تخيل در ستارگان آسمانزندگي با عمل وهمت بدست ميآید نه با تخيل در ستارگان آسمان

اگر جمع بودن مردم در يكجا و اجتماع آنان در يك جامعه تداوم حيات ملتي را نشان مي دهد كفر هم مي تواند سرمايه ي اگر جمع بودن مردم در يكجا و اجتماع آنان در يك جامعه تداوم حيات ملتي را نشان مي دهد كفر هم مي تواند سرمايه ي         

ندوخته اي ! پس در خور و شايسته ندوخته اي ! پس در خور و شايسته تو هم كه در كفر كا رامد نشده اي و سرمايه اي ناتو هم كه در كفر كا رامد نشده اي و سرمايه اي ناي حيات آن باشد.ي حيات آن باشد.يك اجتماع براي ادامه يك اجتماع براي ادامه 

و و ز ايمان و كفر دور مانده ايم ، تز ايمان و كفر دور مانده ايم ، تآن نيستي كه در اطراف دل به حركت در آيي و تحت تأثير با عظمت آن واقع شوي!همه ي ما اآن نيستي كه در اطراف دل به حركت در آيي و تحت تأثير با عظمت آن واقع شوي!همه ي ما ا

براهيم خليل كه خانه ي كعبه را بنا نهاد!آن مجنون )قيس بن ملوح براهيم خليل كه خانه ي كعبه را بنا نهاد!آن مجنون )قيس بن ملوح از آزر پدر ابراهيم بت تراش دور شده اي و من هم از ااز آزر پدر ابراهيم بت تراش دور شده اي و من هم از ا

عامري( اگر عاشقانه و مشتاقانه بدنبال محمل ليلي نمي رفت در حد اعالي عاشقي كامل نمي شد و قادر نبود كه به آن مرحله ي عامري( اگر عاشقانه و مشتاقانه بدنبال محمل ليلي نمي رفت در حد اعالي عاشقي كامل نمي شد و قادر نبود كه به آن مرحله ي 

فروزد چه نيازي دارد كه زندگي فروزد چه نيازي دارد كه زندگي نانا  ع فروزان خودي  را در درون خودع فروزان خودي  را در درون خودعالي برسد.حال به اين نكته توجه نمائيد كه اگر مردي شمعالي برسد.حال به اين نكته توجه نمائيد كه اگر مردي شم

دش در آورد ، راستي از اين فكر دش در آورد ، راستي از اين فكر آسمان ها به گرآسمان ها به گري خود بسازد و افكار خود را دري خود بسازد و افكار خود را درخيال انگيز و پر از اوهام و بي پايگي را براخيال انگيز و پر از اوهام و بي پايگي را برا

  زندگي چه چيزي حاصل خواهد شد؟! زندگي چه چيزي حاصل خواهد شد؟! وو
 ــودونبــ ـــــــــــرو اندر یم بودسرف         [  در بنارس برهمندی  محــــــــترم  132

 با خــدا جـــــــــویان ارادت داشتی [  بهره ی وافر ز حکــــــمت داشتی           131

 با ثریا عقــل او همـــــــــدوش بود [  ذهن او گیـــرا و ندرت كوش بود            138

 رش سپندمهر و مه برشعــله ی فکـــ   ـــــــــورت عنقا بلند         [  آشیانش صــ137

 ساقی حکـمت به جامش  می  نبست[  مدتی مینای او درخــــون  نشست            133

 چشم  دامـــش طایرمعـــــــنی ندید [  در ریاض علم و دانش دام چــــید           121

 ـدم  نگشوده ماندعقده ی بود عـــــ     [  ناخن فکرش به خون آلوده مـــاند        123

 ـاز ذل حیــران اواو             چهره ی غمـــــــــــرمان آه برلب شاهـــدحـــــــ  [122

 آنکــــــــــه اندرسینه  پروردی دلی [  رفت روزی نزد شیخ كــــــــاملی           121

 ــــوشی نهادبر لب خود مهر خامـــ           [  گوش برگفـــــتار آن  فرزانه  داد  121

 گفت شیخ ای طائف چـــرخ بلند             اندكی عهـــــــــد  وفا  با خاک بند   [122

 فــکر بی باک تواز گردون گذشت   [  تا  شدی آواره ی صحـرا و دشت           121

 الش گوهر انجــــــــــم مگردـدر ت [  با زمین  در ساز ای گردون  نورد              128

 افــــــــــــری شایسته ی زنار شوـك ـــــــویم از بتان بیزار شو            [  من نگـــ127
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 [  ای امانت دار تهـــــــــذیب كهن              پشت پا  بر مسلــــــــــک آباء مزن123

 [  گر ز جمعیت حـــیات ملت است             كفر هم سرمایه ی جـــــمعیت است111

 در خور طــــــوف حریم دل نه ای  كافری كامــل نه ای             [  تو كه هم در113

 تو  از آزر من ز ابراهیــــــــــم دور  [  مانده ایم از جــــاده ی تسلیم دور            112

 ــل نشد در  جنون عــاشقی كامــــــ     [  قیس ما سودایی محمــــــــل نشد         111
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  مكالمه ی رود گنگ با کوه هيماليامكالمه ی رود گنگ با کوه هيماليا                                                                                                                                        

  رود گنگ به هيماليا گفت: زندگي برداشتن قدم های محكم استرود گنگ به هيماليا گفت: زندگي برداشتن قدم های محكم است

كه رود گنگ از شيارهاي دامنه بلند كوه هيماليا به پائين سرازير بود با كوه هيماليا اينگونه صحبت كه رود گنگ از شيارهاي دامنه بلند كوه هيماليا به پائين سرازير بود با كوه هيماليا اينگونه صحبت   در يكي از روزها ، زمانيدر يكي از روزها ، زماني            

و درد دل نمود!رود گنگ گفت: اي كوه باعظمت كه از اول پيدايش خود پر از يخ بوده اي! و در اطراف خود رودهاي زيادي را و درد دل نمود!رود گنگ گفت: اي كوه باعظمت كه از اول پيدايش خود پر از يخ بوده اي! و در اطراف خود رودهاي زيادي را 

ده اي!بقدري رفيع و بلند هستي كه با ابرها و آسمان هماهنگ و همنوا ده اي!بقدري رفيع و بلند هستي كه با ابرها و آسمان هماهنگ و همنوا بوجود آورده و از دامنه هاي سرسبز و خرم خود جاري نموبوجود آورده و از دامنه هاي سرسبز و خرم خود جاري نمو

شده اي و اين حقي است كه خداوند براي تو در نظر گرفته است و بهمين لحاظ تخت سنگين وجود تو از حركت ظريف و آرام باز شده اي و اين حقي است كه خداوند براي تو در نظر گرفته است و بهمين لحاظ تخت سنگين وجود تو از حركت ظريف و آرام باز 

اراده و توان را از پاهاي تو ربوده است اراده و توان را از پاهاي تو ربوده است مانده است)انگار به آسمان دوخته شده اي و با زمين كاري نداري!( اين همرازي با آسمان مانده است)انگار به آسمان دوخته شده اي و با زمين كاري نداري!( اين همرازي با آسمان 

پس اين وقار و سنگيني ، بلندي و شكوهمندي و پابر جايي و تسليم پس اين وقار و سنگيني ، بلندي و شكوهمندي و پابر جايي و تسليم انتقال را از تو سلب نموده است .انتقال را از تو سلب نموده است .و قدرت هر گونه جابجايي و و قدرت هر گونه جابجايي و 

ف ف زندگي به اين معني است كه حركت كني و پي درپي قدم هاي محكي براي رسيدن به اهدازندگي به اين معني است كه حركت كني و پي درپي قدم هاي محكي براي رسيدن به اهدا  چه سودي براي تو داشته است؟چه سودي براي تو داشته است؟

بلند آن برداري و اين حمله و گريز و دست به ابتكار و خالقيت زدن است كه برگ و ساز زندگي و موجوديت آدمي را تشكيل مي بلند آن برداري و اين حمله و گريز و دست به ابتكار و خالقيت زدن است كه برگ و ساز زندگي و موجوديت آدمي را تشكيل مي 

  دهد.دهد.
  !!!!هيماليا به به رود گنگ گفت: شما وجودخودتان را در اختيار دیگران قرار مي دهيدهيماليا به به رود گنگ گفت: شما وجودخودتان را در اختيار دیگران قرار مي دهيد

ينه توزي و خصومت همه ي وجود او را چون درياي آتش فرا ينه توزي و خصومت همه ي وجود او را چون درياي آتش فرا وقتي كوه هيماليا طعنه ها و سرزنش هاي رود گنگ را شنيد ، كوقتي كوه هيماليا طعنه ها و سرزنش هاي رود گنگ را شنيد ، ك        

گرفت و سخت برافروخته و خشمگين شد.كوه هيماليا به آن رودها و درياهاي اطراف خود گفت: اي دريايي كه پاكي و زاللي تو گرفت و سخت برافروخته و خشمگين شد.كوه هيماليا به آن رودها و درياهاي اطراف خود گفت: اي دريايي كه پاكي و زاللي تو 

ر هر لحظه از درون من ر هر لحظه از درون من مانند آئينه است و تصوير من در آن منعكس مي شود بايد بداني كه در خود درياهاي زيادي را دارم كه دمانند آئينه است و تصوير من در آن منعكس مي شود بايد بداني كه در خود درياهاي زيادي را دارم كه د

به بيرون مي ريزند ) تو زالل و پاكي را از من داري و من هم از آسمان(اين خراميدن و با ناز رفتن و عدم جديت و تالش ما را به به بيرون مي ريزند ) تو زالل و پاكي را از من داري و من هم از آسمان(اين خراميدن و با ناز رفتن و عدم جديت و تالش ما را به 

و استعداد هاي خود توجه نكرد بناچار راه به سوي فنا و عدم ثبات خواهد و استعداد هاي خود توجه نكرد بناچار راه به سوي فنا و عدم ثبات خواهد ي مي رساند و آن كسي كه به خودي ي مي رساند و آن كسي كه به خودي فنا و نابودفنا و نابود

مي نازي و مي نازي و هستي ولي به اين حقارت و پستي هستي ولي به اين حقارت و پستي از مقام و موقعيت خود آگاهي نداري و با اينكه در زيانمندي و آسيب و بال از مقام و موقعيت خود آگاهي نداري و با اينكه در زيانمندي و آسيب و بال   داشت.توداشت.تو

افتخار مي كني.اي رود گنگ! كه ريشه از آسمان داري ولي اكنون در بستر زمين افتان و خيزان راه مي روي.همه ي هستي خود افتخار مي كني.اي رود گنگ! كه ريشه از آسمان داري ولي اكنون در بستر زمين افتان و خيزان راه مي روي.همه ي هستي خود 

اختيار بهره برداري ديگران قرار داده اي! و پيش راهزنان و مهاجمان كه قصد غارت ما اختيار بهره برداري ديگران قرار داده اي! و پيش راهزنان و مهاجمان كه قصد غارت ما   را به شكل رودخانه اي جاري ساختي و دررا به شكل رودخانه اي جاري ساختي و در

آمده اند همه وجود خود را پيش پاي آنان انداختي.مانند گل خوشبو مراقب خود در باغ و گلستان باش و بايد بداني كه نبايد وجود آمده اند همه وجود خود را پيش پاي آنان انداختي.مانند گل خوشبو مراقب خود در باغ و گلستان باش و بايد بداني كه نبايد وجود 

  باشي كه ناجوانمردانه قصد چيدن گل وجودي تو را دارد. باشي كه ناجوانمردانه قصد چيدن گل وجودي تو را دارد.   خود را رايگان در اختيار ديگران قرار دهي و بدنبال فرصت طلبيخود را رايگان در اختيار ديگران قرار دهي و بدنبال فرصت طلبي
  هيماليا گفت : من با استواری رشد کردم وبه خود اتكا دارمهيماليا گفت : من با استواری رشد کردم وبه خود اتكا دارم

مفهوم ديگر پايندگي و استواري زندگي به خود باليدن و به آنچه كه داريم افتخار نمودن است! به اين معني كه فقط از خود و مفهوم ديگر پايندگي و استواري زندگي به خود باليدن و به آنچه كه داريم افتخار نمودن است! به اين معني كه فقط از خود و           

و به خود اتكاء و اعتماد داشته باشيم و از آن جامعه اي كه تشكيل داده ايم مانند يك گلستان ، و به خود اتكاء و اعتماد داشته باشيم و از آن جامعه اي كه تشكيل داده ايم مانند يك گلستان ،   توانايي هاي خود بهره مند شويمتوانايي هاي خود بهره مند شويم
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مي كني كه مي كني كه لي تو تصور لي تو تصور وو  گلي بچينيم.دوران زيادي است كه بر من گذشته است ولي هنوز پا در گل ساكت و بي حركت مانده امگلي بچينيم.دوران زيادي است كه بر من گذشته است ولي هنوز پا در گل ساكت و بي حركت مانده ام

يدم و با سعي و تالش خود به رشد و نمو پرداختم و بزرگ شدم تا به يدم و با سعي و تالش خود به رشد و نمو پرداختم و بزرگ شدم تا به من از اهداف و منازل اصلي زندگي دور افتاده ام! به خود بالمن از اهداف و منازل اصلي زندگي دور افتاده ام! به خود بال

گردون رسيدم و چون بلند و باشكوه بودم ستارگان آسمان همچون پروين در دامن من آرميدند و زندگي سعادتمندانه اي را ادامه گردون رسيدم و چون بلند و باشكوه بودم ستارگان آسمان همچون پروين در دامن من آرميدند و زندگي سعادتمندانه اي را ادامه 

حاليكه من بقدري بلند و بخود حاليكه من بقدري بلند و بخود گذاري  درگذاري  درآثاري از خود بجا نمي آثاري از خود بجا نمي   دادند.تو به دريا مي روي و هستي خود را در آن پيوند مي زني ودادند.تو به دريا مي روي و هستي خود را در آن پيوند مي زني و

متكي هستم كه سر در آسمان دارم و ستارگان به احترام من سجده و تعظيم مي كنند. از اين بلندي و اقتدار همه ي اسرار زمين متكي هستم كه سر در آسمان دارم و ستارگان به احترام من سجده و تعظيم مي كنند. از اين بلندي و اقتدار همه ي اسرار زمين 

  شنوم.شنوم.  را با چشمان خود مي بينم و از پرواز و حركت مالئكه هم آگاه  مي شوم و با گوش خود آن صداها ي خاص و لطيف را ميرا با چشمان خود مي بينم و از پرواز و حركت مالئكه هم آگاه  مي شوم و با گوش خود آن صداها ي خاص و لطيف را مي
  به دریا و به طوفان های آن بپيوندیدبه دریا و به طوفان های آن بپيوندید

سعي و تالش زيادي نمودم و مانند چراغ پيه سوز جانم از اين تالش ها سوخت و پر زحمت شد تا آنكه توانستم سنگ هاي سعي و تالش زيادي نمودم و مانند چراغ پيه سوز جانم از اين تالش ها سوخت و پر زحمت شد تا آنكه توانستم سنگ هاي               

هاي هاي   پرقيمت و الماس و گوهرهاي زيادي در خود ذخيره نمايم.درون من از سنگ محكم ساخته شده است و در اين سنگ پارهپرقيمت و الماس و گوهرهاي زيادي در خود ذخيره نمايم.درون من از سنگ محكم ساخته شده است و در اين سنگ پاره

و هيچ آبي قادر نيست كه اين جوش و خروش دروني و آتش باطني را خاموش كند.آيا تو يك قطره ي و هيچ آبي قادر نيست كه اين جوش و خروش دروني و آتش باطني را خاموش كند.آيا تو يك قطره ي   آتش مخفي گشته استآتش مخفي گشته است

كه بايد در كه بايد در ناچيزي هستي؟ پس چرا گوهر وجود با ارزش خود را به پاي خود ريخته اي و با دستان خود نابود ساخته اي! در حاليناچيزي هستي؟ پس چرا گوهر وجود با ارزش خود را به پاي خود ريخته اي و با دستان خود نابود ساخته اي! در حالي

ار آبديده شوي و با درياهاي بزرگ به مبارزه بپردازي و در آن ها حل شوي!در طلب و ار آبديده شوي و با درياهاي بزرگ به مبارزه بپردازي و در آن ها حل شوي!در طلب و سيب هاي روزگسيب هاي روزگتالطم و جزر و مدهاي آتالطم و جزر و مدهاي آ

آرزوي آبي باش كه گوهر باشد و يا چون گوهر ارزش داشته باشد و مانند سنگ گوهر سخت و پربها باشد بطوريكه ديگران براي آرزوي آبي باش كه گوهر باشد و يا چون گوهر ارزش داشته باشد و مانند سنگ گوهر سخت و پربها باشد بطوريكه ديگران براي 

ي دروني خود اضافه كن و رفتار آرام و مسالمت آميز ي ي دروني خود اضافه كن و رفتار آرام و مسالمت آميز ي عدادهاعدادهاتتزيبايي از آن گوهر ها بعنوان گوشواره استفاده كنند. برتوان و اسزيبايي از آن گوهر ها بعنوان گوشواره استفاده كنند. برتوان و اس

داشته باش و چون ابر پرباراني درياها را از وجود خود بي نياز گردان.وقتي به دريا پيوستي ، در اين زمان درياي وسيع هستي از تو داشته باش و چون ابر پرباراني درياها را از وجود خود بي نياز گردان.وقتي به دريا پيوستي ، در اين زمان درياي وسيع هستي از تو 

ود! آن درياي وسيع در قبال ود! آن درياي وسيع در قبال تقاضاي طوفاني را خواهد نمود . در اينجاست كه آن دريا براي تالطم تو كوچك و حقير خواهد بتقاضاي طوفاني را خواهد نمود . در اينجاست كه آن دريا براي تالطم تو كوچك و حقير خواهد ب

جوش و خروش و تالطم وجودي نو خود را موجي كوچك تصور مي كند و آنگاست كه خود را به پاي تو مي ريزد و به بزرگي و جوش و خروش و تالطم وجودي نو خود را موجي كوچك تصور مي كند و آنگاست كه خود را به پاي تو مي ريزد و به بزرگي و 

  عظمت تو اقرار خواهد نمود.عظمت تو اقرار خواهد نمود.
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 الك دیگر باشد در اسالم حرام است. ـــــاد اگر برای تسخير ممـــــو لذا جه                                        

 
 طبع مُسلِم                                                                               

 برای کسب رضای حق به رنگ خدایي در آئيد

يب دروني خود را به رنگ خدايي كه همان فطرت پاك آدمي است در آوريد و به عشق و شور دروني نقش و يب دروني خود را به رنگ خدايي كه همان فطرت پاك آدمي است در آوريد و به عشق و شور دروني نقش و قلب و تركقلب و ترك              

تحرك ببخشيد و در جهت شرف و بزرگي و شهرت و حتي اگر الزم باشد براي ننگ و بدنامي در راه حصول به حق تالش تحرك ببخشيد و در جهت شرف و بزرگي و شهرت و حتي اگر الزم باشد براي ننگ و بدنامي در راه حصول به حق تالش 

شق به اقتدار و قوت مي رسد ، پس چنانچه شق به اقتدار و قوت مي رسد ، پس چنانچه كنيد.خصلت و طبيعت دروني يك فرد موحد و خداپرست مسلمان از محبت و عكنيد.خصلت و طبيعت دروني يك فرد موحد و خداپرست مسلمان از محبت و ع

مسلماني به زيور عشق آراسته نباشد از ايمان بويي نبرده و در زمره ي كافران و ملحدين خواهد بود.مسلم در همه چيز تابع حق و مسلماني به زيور عشق آراسته نباشد از ايمان بويي نبرده و در زمره ي كافران و ملحدين خواهد بود.مسلم در همه چيز تابع حق و 

مايعي و مايعي و حقيقت است و يك لحظه از آن غافل نيست و در اين راه در ديدن چيزي و يا نديدن آن و حتي خوردن غذا و نوشيدن حقيقت است و يك لحظه از آن غافل نيست و در اين راه در ديدن چيزي و يا نديدن آن و حتي خوردن غذا و نوشيدن 

خالصه در خواب و استراحت و در همه حال به ياد خداست و براي او اين امور را انجام مي دهد.بين ميل و رضايت و خواست و خالصه در خواب و استراحت و در همه حال به ياد خداست و براي او اين امور را انجام مي دهد.بين ميل و رضايت و خواست و 

مشيت الهي همواره خدا را ترجيح مي دهد و رضاي او چنان با رضاي حق يكي شده است كه رضاي خدا در رضا و خواست او گم مشيت الهي همواره خدا را ترجيح مي دهد و رضاي او چنان با رضاي حق يكي شده است كه رضاي خدا در رضا و خواست او گم 

  ن مطلب براي مردم عادي دشوار است.ن مطلب براي مردم عادي دشوار است.درك و باور ايدرك و باور اي  شده است . البتهشده است . البته
  پيامبر محبت و رحمت اسالم را مقتدای خود قرار دهيدپيامبر محبت و رحمت اسالم را مقتدای خود قرار دهيد

مؤمنين كساني هستند كه خيمه ي عدم وابستگي به غير خدا را در اين جهان برپا نموده اند و تنها به او دلبسته اند و لذا اين مؤمنين كساني هستند كه خيمه ي عدم وابستگي به غير خدا را در اين جهان برپا نموده اند و تنها به او دلبسته اند و لذا اين         

برتري در جوامع بشري هستند.با اينكه مؤمنين شاهد و الگوي اخالقي برتري در جوامع بشري هستند.با اينكه مؤمنين شاهد و الگوي اخالقي ونه و الگوي ونه و الگوي ممايمان آورندگان به دعوت پيمبر اسالمند كه نايمان آورندگان به دعوت پيمبر اسالمند كه ن

و انساني در ميان مردمند ولي پيامبر رحمت و محبت كه رهبر معنوي انس و جان است شاهد و نمونه برتري است كه از همه ي و انساني در ميان مردمند ولي پيامبر رحمت و محبت كه رهبر معنوي انس و جان است شاهد و نمونه برتري است كه از همه ي 

در يك حالت عرفاني و معنوي در يك حالت عرفاني و معنوي   شاهدان ديگر راستين و صادق تر است.از اين سخنان بگذريم! و مدتي هم به درون خود بنگريم وشاهدان ديگر راستين و صادق تر است.از اين سخنان بگذريم! و مدتي هم به درون خود بنگريم و

لباس پادشاهي و خسروي مانند لباس پادشاهي و خسروي مانند صانه و صادقانه اي داشته باشيم.درصانه و صادقانه اي داشته باشيم.دربه راهي كه نور حق در آن مي درخشد وارد شويم و اعمال خالبه راهي كه نور حق در آن مي درخشد وارد شويم و اعمال خال

بيدار و آگاه باشد و همچون كساني كه در انديشه توحيد و بيدار و آگاه باشد و همچون كساني كه در انديشه توحيد و   ئيد ديده و بينش شمائيد ديده و بينش شماو سعي نما و سعي نما   يديديك درويش با تواضع زندگي كنيك درويش با تواضع زندگي كن

اينكه اينكه رستي هستند روزگار را سپري كنيد.در افكار و اعمال خود تنها مالك و مقصود قرب و نزديكي به حق و حقيقت باشد تا رستي هستند روزگار را سپري كنيد.در افكار و اعمال خود تنها مالك و مقصود قرب و نزديكي به حق و حقيقت باشد تا خداپخداپ

جالل و رحمت حق منعكس شود.وقتي مقصود بشر از فعاليت و تالش در جهت غير خدا باشد جالل و رحمت حق منعكس شود.وقتي مقصود بشر از فعاليت و تالش در جهت غير خدا باشد   در شخصيت و آئينه ي وجود شمادر شخصيت و آئينه ي وجود شما

نگ هم باشد به خير و سعادت منتهي خواهد شد. اگر از تيغ و شمشير قدرت و نگ هم باشد به خير و سعادت منتهي خواهد شد. اگر از تيغ و شمشير قدرت و هر چند كه آن كار صلح آميز باشد حتي اگر جهر چند كه آن كار صلح آميز باشد حتي اگر ج

  داشت.داشت.  اقتدار ما كلمه ي حق و حقيقت بدست نيايد جنگ و نبرد بدفرجام بوده و عزت و سربلندي ما را در پيش نخواهداقتدار ما كلمه ي حق و حقيقت بدست نيايد جنگ و نبرد بدفرجام بوده و عزت و سربلندي ما را در پيش نخواهد
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  !!!!پادشاه نيازمندپادشاه نيازمند                                                                                                                                                                                                      

  یكي ازستارگان معنوی الهوریكي ازستارگان معنوی الهور    شيخ ميانمير وليشيخ ميانمير ولي

هجري هجري 13011301ولي) سيد محمد معروف به ميانمير ولي كه در سال ولي) سيد محمد معروف به ميانمير ولي كه در سال   به اين حكايت گوش دهيد كه : حضرت شيخ ميانميربه اين حكايت گوش دهيد كه : حضرت شيخ ميانمير              

زرگ و زرگ و ن او هر فرد كوچكي بهره يافته و بن او هر فرد كوچكي بهره يافته و بقمري در الهور وفات يافت( كه يكي از بزرگان هندوستان است كه از نور معرفت و جاقمري در الهور وفات يافت( كه يكي از بزرگان هندوستان است كه از نور معرفت و جا

و از ني و از ني   بودبود  م و استوار در حركتم و استوار در حركتص( خيلي محكص( خيلي محككه بر طبق راه دين و محمد مصطفي )كه بر طبق راه دين و محمد مصطفي )كسي است كسي است اواو  با عزت گشته است.با عزت گشته است.

ودي و تفكرات و انديشه هاي او نغمه هاي خوش آهنگ عشق و محبت و وحدت به گوش مي رسيد.مقبره و تربت پاك او كه ودي و تفكرات و انديشه هاي او نغمه هاي خوش آهنگ عشق و محبت و وحدت به گوش مي رسيد.مقبره و تربت پاك او كه وجوج

در شهر ما الهور است مايه ايمان و عزت معنوي است. و همچون مشعلي روشن و پر فروغي راه هدايت و رستگاري را بما نشان در شهر ما الهور است مايه ايمان و عزت معنوي است. و همچون مشعلي روشن و پر فروغي راه هدايت و رستگاري را بما نشان 

هباني مي دهد و در ميان هواخواهان بسيار زياد ، پادشاه هباني مي دهد و در ميان هواخواهان بسيار زياد ، پادشاه وري بود كه انگار خورشيد آسمان نگوري بود كه انگار خورشيد آسمان نگو طو طمي دهد.هيبت معنوي بر درگاه امي دهد.هيبت معنوي بر درگاه ا

  هندوستان يكي از پيروان و مريدان او بحساب مي آمد.هندوستان يكي از پيروان و مريدان او بحساب مي آمد.
  پادشاه هند از شيخ برای پيروزی در نبرد دکن تقاضای دعا نمودپادشاه هند از شيخ برای پيروزی در نبرد دکن تقاضای دعا نمود

شته بود و قصد آن داشت تا كشورهاي ديگري را به شته بود و قصد آن داشت تا كشورهاي ديگري را به آن پادشاه هندوستان تخم حرص و طمع كشور گشايي در دل خود كاآن پادشاه هندوستان تخم حرص و طمع كشور گشايي در دل خود كا          

هندوستان اضافه نمايد و به تسخير خود در آورد.تحت تأثير هوس ها و تمايالت شديدي كه در تسخير كشورهاي ديگران داشت هندوستان اضافه نمايد و به تسخير خود در آورد.تحت تأثير هوس ها و تمايالت شديدي كه در تسخير كشورهاي ديگران داشت 

مي مي   آتش بزرگي در درون افروخته بود و با جديت و مجهز به سالح هاي برنده چون تيغ و شمشير دشمنان را به نبرد فراآتش بزرگي در درون افروخته بود و با جديت و مجهز به سالح هاي برنده چون تيغ و شمشير دشمنان را به نبرد فرا

ن اتفاق افتاد و درگيري و غوغايي عجيب بپا خواست بطوريكه لشكريان مصمم آن در عرصه هاي ن اتفاق افتاد و درگيري و غوغايي عجيب بپا خواست بطوريكه لشكريان مصمم آن در عرصه هاي كَكَخواند.واقعه ي جنگي در دَخواند.واقعه ي جنگي در دَ

شيخي كه داراي مقام معنوي بااليي بود از او شيخي كه داراي مقام معنوي بااليي بود از او   ،،آمدآمدلي لي پيكار و جنگ با دشمنان مشغول بودند.اين پادشاه به پيش شيخ ميانمير وپيكار و جنگ با دشمنان مشغول بودند.اين پادشاه به پيش شيخ ميانمير و

طلب دعا و مساعدت معنوي نمايد.بهر حال اين خاصيت و طبيعت يك مسلمان است كه از طلب دعا و مساعدت معنوي نمايد.بهر حال اين خاصيت و طبيعت يك مسلمان است كه از خواست تا براي پيروزي در جنگ خواست تا براي پيروزي در جنگ 

مظاهر فريبنده ي دنيا طلبي بگريزد و به سوي حق و عدالت روي آورد و چون دست به كاري زند با دعا و راز و نياز با خدا ي مظاهر فريبنده ي دنيا طلبي بگريزد و به سوي حق و عدالت روي آورد و چون دست به كاري زند با دعا و راز و نياز با خدا ي 

  خويش آن كار را محكم گرداند. خويش آن كار را محكم گرداند. 
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  دشاه کشور گشاحواله داد!!دشاه کشور گشاحواله داد!!شيخ سكه نقره ای یكي ازمریدان را به پاشيخ سكه نقره ای یكي ازمریدان را به پا

شيخ ميانمير ولي چون آن سخنان شاه را شنيد خاموش ماند و چيزي نگفت در حاليكه در آن مجلس انس كه مريدان و شيخ ميانمير ولي چون آن سخنان شاه را شنيد خاموش ماند و چيزي نگفت در حاليكه در آن مجلس انس كه مريدان و           

ناني از شيخ در جواب شاه بشنوند!تا اينكه يكي از مريدان و ناني از شيخ در جواب شاه بشنوند!تا اينكه يكي از مريدان و داشتند همه سراپا گوش شدند تا سخداشتند همه سراپا گوش شدند تا سخ  درويشان آن شيخ حضوردرويشان آن شيخ حضور

ك سكه ي نقره در دست داشت از جا بلند شد و شروع به سخن گفتن نمود و سكوت سنگين مجلس را ك سكه ي نقره در دست داشت از جا بلند شد و شروع به سخن گفتن نمود و سكوت سنگين مجلس را دوستداران شيخ كه يدوستداران شيخ كه ي

شكست.به شيخ گفت كه اين سكه را كه نذر نموده ام از من بپذير ، اي كسي كه افراد درمانده و آواره را دستگيري مي نمايي و شكست.به شيخ گفت كه اين سكه را كه نذر نموده ام از من بپذير ، اي كسي كه افراد درمانده و آواره را دستگيري مي نمايي و 

لكه با زحمات فراوان و غوطه زدن در عرق جبين خود بدست لكه با زحمات فراوان و غوطه زدن در عرق جبين خود بدست بي نياز مي سازي!اين سكه نقره اي به آساني بدست نيامده است ببي نياز مي سازي!اين سكه نقره اي به آساني بدست نيامده است ب

  آورده ام و در حفظ آن كوشيده ام تا صرف فقيران نمايم.آورده ام و در حفظ آن كوشيده ام تا صرف فقيران نمايم.
  !!!!پادشاهي که با حمله به کاروان بشری فقر وناامني ایجاد نموده استپادشاهي که با حمله به کاروان بشری فقر وناامني ایجاد نموده است

دشاهي و اقتدار محتاج دشاهي و اقتدار محتاج شيخ به آن مريد گفت: كه اين سكه ي نقره اي)درهم( حق سلطان هند است آن كسي كه در عين پاشيخ به آن مريد گفت: كه اين سكه ي نقره اي)درهم( حق سلطان هند است آن كسي كه در عين پا          

مي شود مي شود ين پهناور هند مورد اطاعت واقع ين پهناور هند مورد اطاعت واقع و نيازمند است.پادشاهي كه حكم و فرمان او بر ماه و ستارگان جاري است و در سرزمو نيازمند است.پادشاهي كه حكم و فرمان او بر ماه و ستارگان جاري است و در سرزم

ولي از همه ي مردم مفلس تر و محتاج تر است.اين پادشاه اكنون به سفره ي رنگين ديگران چشم طمع دوخته است و آتش نياز ولي از همه ي مردم مفلس تر و محتاج تر است.اين پادشاه اكنون به سفره ي رنگين ديگران چشم طمع دوخته است و آتش نياز 

اگر قحطي وگرسنگي است ويا بيماري اگر قحطي وگرسنگي است ويا بيماري   بالد ديگران جهاني را سوخته است و غرق در نابودي و فنا كرده است.بالد ديگران جهاني را سوخته است و غرق در نابودي و فنا كرده است.  او براي تسخيراو براي تسخير

و از اين جنگاوري هاي اوست كه عالمي به ويرانه و و از اين جنگاوري هاي اوست كه عالمي به ويرانه و ست بخاطر شمشير و نبرد هاي اوست ست بخاطر شمشير و نبرد هاي اوست زمين را فرا گرفته ازمين را فرا گرفته اوطاعون اين سروطاعون اين سر

ا از همگان دريغ مي كند مردم در فرياد و اعتراض مي باشند و او را مردي ا از همگان دريغ مي كند مردم در فرياد و اعتراض مي باشند و او را مردي آسودگي رآسودگي راز اينكه پادشاه رفاه واز اينكه پادشاه رفاه وخرابي تبديل شده است.خرابي تبديل شده است.

تهيدست و بيچاره مي دانند كه افراد ضعيف و تنگدست را مي آزارد.قهر و غلبه و آهنگ هجوم و حمله او دشمني و كينه توزي را تهيدست و بيچاره مي دانند كه افراد ضعيف و تنگدست را مي آزارد.قهر و غلبه و آهنگ هجوم و حمله او دشمني و كينه توزي را 

هايشان هايشان   ه به كاروان هاي بشري است كه جانه به كاروان هاي بشري است كه جاندر همه ي عالم گسترانيده است و او را راهزني ساخته است كه  دائماً در حال حملدر همه ي عالم گسترانيده است و او را راهزني ساخته است كه  دائماً در حال حمل

رد و انديشه هاي خام و رد و انديشه هاي خام و را بگيرد و متاع و كاالهايشان را به غارت ببرد. از روي خواب و خيال كه ريشه در خود فريبي او دارا بگيرد و متاع و كاالهايشان را به غارت ببرد. از روي خواب و خيال كه ريشه در خود فريبي او دا

هي و گروههاي هي و گروههاي پاه پادشاپاه پادشاهر دو دسته ، سهر دو دسته ، ساموال مردم را تاراج مي كند و اسم اين كار را تسخير و كشور گشايي مي گذارد.اموال مردم را تاراج مي كند و اسم اين كار را تسخير و كشور گشايي مي گذارد.جاهالنه ،جاهالنه ،

كرامت آنان صدمه ديده و كرامت آنان صدمه ديده و انه اي فراواني ديده اند و عزت وانه اي فراواني ديده اند و عزت ودشمن از شمشير كشور گشايي او صدمات زيادي را متحمل شده و زيدشمن از شمشير كشور گشايي او صدمات زيادي را متحمل شده و زي

  دو نيم شده است.دو نيم شده است.
  هر کس برای غير خدا کشور گشایي نماید آن تيغ قتاله به خودش بر مي گرددهر کس برای غير خدا کشور گشایي نماید آن تيغ قتاله به خودش بر مي گردد

ا را به ا را به د و انسان هد و انسان هنندرون خود بر افروخته اند مي تواند جهان را فتح نمايدرون خود بر افروخته اند مي تواند جهان را فتح نمايو اما آن آتش عشقي كه درويشان و تنگدستان در و اما آن آتش عشقي كه درويشان و تنگدستان در           

در حاليكه شمشير تسخير و كشور گشايي سلطان بر آن سرزمين و مردمي كه حكومت مي كند باعث در حاليكه شمشير تسخير و كشور گشايي سلطان بر آن سرزمين و مردمي كه حكومت مي كند باعث   نور معنويت خود جذب كنندنور معنويت خود جذب كنند

ف مادي ، قصد كشور گشايي و ف مادي ، قصد كشور گشايي و فنا و نابودي مي گردد.و اين همواره يك اصل مسلم است كه هر كسي براي غير خدا و با هدفنا و نابودي مي گردد.و اين همواره يك اصل مسلم است كه هر كسي براي غير خدا و با هد

تسخير بالد ديگران داشته باشد همان تيغ كه عامل قتاله ديگران است در سينه ي او فرو مي رود و باعث نابودي و نابساماني او تسخير بالد ديگران داشته باشد همان تيغ كه عامل قتاله ديگران است در سينه ي او فرو مي رود و باعث نابودي و نابساماني او 

  مي شود.مي شود.
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  جاودانگي مي رسيدجاودانگي مي رسيدسروری و سروری و از روشنایي خودی است که به از روشنایي خودی است که به 

اي انساني كه مانند گل چند روزي در اين جهان بيشتر زندگي نمي كني ولي از اينكه گل سر سبد آفرينش هستي بر خود اي انساني كه مانند گل چند روزي در اين جهان بيشتر زندگي نمي كني ولي از اينكه گل سر سبد آفرينش هستي بر خود           

اي.خودي را ناديده نگير و از اي.خودي را ناديده نگير و از   ايجاد شدهايجاد شده  [[ييخودخود]]باليده اي و افتخار مي كني ! بايد بداني كه تو هم مانند ساير پديده هاي عالم از باليده اي و افتخار مي كني ! بايد بداني كه تو هم مانند ساير پديده هاي عالم از 

آن آشكار  مي گردد و همچنين تمام تالش تو براي رسيدن به بقا و آن آشكار  مي گردد و همچنين تمام تالش تو براي رسيدن به بقا و اد استعدادهاي دروني تو بوسيله اد استعدادهاي دروني تو بوسيله آن غفلت نكن كه همه ي ابعآن غفلت نكن كه همه ي ابع

دهي.بي دهي.بي   ابديت باشد و همه س سعي تو متوجه ي اين نكته باشد تا بتواني همه ي درياها را در قطره ي وجود كوچك خود جايابديت باشد و همه س سعي تو متوجه ي اين نكته باشد تا بتواني همه ي درياها را در قطره ي وجود كوچك خود جاي

شك وقتي كه از نور درخشان خودي وجود خود را روشن نموده اي از استحكام خودي به جاودانگي و پايندگي خواهي رسيد.و اگر شك وقتي كه از نور درخشان خودي وجود خود را روشن نموده اي از استحكام خودي به جاودانگي و پايندگي خواهي رسيد.و اگر 

صورت مي گيرد و جنانجه به دنبال سروري و صورت مي گيرد و جنانجه به دنبال سروري و   داد و ستدي است كه با خوديداد و ستدي است كه با خودي  قرار است كه سودي نصيب آدمي شود در همينقرار است كه سودي نصيب آدمي شود در همين

الي با ارزش بايد تالش نمود.از همه چيز ترس و واهمه داري و تجربه و الي با ارزش بايد تالش نمود.از همه چيز ترس و واهمه داري و تجربه و ااداري اين كداري اين كآقايي هستيد باز در حفظ خودي و نگهآقايي هستيد باز در حفظ خودي و نگه

استعداد برخورد و شناخت حقايق را از كف داده اي ، آخر دور سرت بگردم! عزيز من! تو در اصل غلط فهميده اي! و ندانسته اي استعداد برخورد و شناخت حقايق را از كف داده اي ، آخر دور سرت بگردم! عزيز من! تو در اصل غلط فهميده اي! و ندانسته اي 

  شود.شود.  كه بايستي به خودي و استحكام آن كوشيد تا ترس از تو و جامعه ي تو دوركه بايستي به خودي و استحكام آن كوشيد تا ترس از تو و جامعه ي تو دور
  !!!!به دور خود مانند خانه کعبه بگردید واز گردیدن دور دیگران پرهيزکنيدبه دور خود مانند خانه کعبه بگردید واز گردیدن دور دیگران پرهيزکنيد

من اين رمز و راز خودي را كه نويد بخش يك يك زندگي سعادتمندانه است خوب فهميده ام و اكنون مي خواهم از ساز من اين رمز و راز خودي را كه نويد بخش يك يك زندگي سعادتمندانه است خوب فهميده ام و اكنون مي خواهم از ساز         

وفقيت آميز و ارزشمند داراي چه اركان و وفقيت آميز و ارزشمند داراي چه اركان و زندگي نواها و نغمه هاي خوشي را به گوش تو برسانم و به تو بگويم كه يك زندگي مزندگي نواها و نغمه هاي خوشي را به گوش تو برسانم و به تو بگويم كه يك زندگي م

پوسته ي خود پوسته ي خود ه بپردازي و پس از خودشناسي از ه بپردازي و پس از خودشناسي از ور شوي و به فكر و انديشور شوي و به فكر و انديش  اصولي است. بايد مانند مرواريد در صدف خود غوطهاصولي است. بايد مانند مرواريد در صدف خود غوطه

بعد به بعد به   خارج شوي تا بتواني اقتدار خود را به ديگران نشان دهي. بايد در زير خاكستر مادي زندگي آتش عشق را تقويت نمايي وخارج شوي تا بتواني اقتدار خود را به ديگران نشان دهي. بايد در زير خاكستر مادي زندگي آتش عشق را تقويت نمايي و
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نظرها را به عظمت وجودي خود جلب نمايي.همه ي آن نظرها را به عظمت وجودي خود جلب نمايي.همه ي آن   خشيدن به ديگران تبديل شوي و همهخشيدن به ديگران تبديل شوي و همهشعله فروزاني براي روشنايي بشعله فروزاني براي روشنايي ب

ي آن در اين چهل سال عمر ديده اي از خود دور ساز و ريشه كن نما و همه ي ي آن در اين چهل سال عمر ديده اي از خود دور ساز و ريشه كن نما و همه ي يي كه در دوري از خودي و ارزش هايي كه در دوري از خودي و ارزش هارنج هارنج ها

نند شعله آتشگرداني كه در يك دايره با سرعت در حال گرديدن است.زندگي به اين نند شعله آتشگرداني كه در يك دايره با سرعت در حال گرديدن است.زندگي به اين كوشش هاي تو گرديدن به دور خود باشد ماكوشش هاي تو گرديدن به دور خود باشد ما

ت هستي در آن جمع ت هستي در آن جمع معني است كه به دور ديگران نگردي و از الگو قرار دادن آنان پرهيز نمايي و خويشتن را كه همه ي عظممعني است كه به دور ديگران نگردي و از الگو قرار دادن آنان پرهيز نمايي و خويشتن را كه همه ي عظم

  به دور آن بگردي!به دور آن بگردي!  شده است مانند خانه ي كعبه تصور كني وشده است مانند خانه ي كعبه تصور كني و
  ماری کشنده در هالک تو خواهد شدماری کشنده در هالک تو خواهد شد  ،،  یت تن بكار گيرییت تن بكار گيریاگر علم را برای تقواگر علم را برای تقو

در حال در حال   و مانند يك پرنده ي قوي كه بطور دائمو مانند يك پرنده ي قوي كه بطور دائمبه پرواز در آي و خود را از جاذبه هاي دنيايي و ماديت زمين آزاد و رها كن به پرواز در آي و خود را از جاذبه هاي دنيايي و ماديت زمين آزاد و رها كن             

وشمند! اگر در زمره ي پرندگاني وشمند! اگر در زمره ي پرندگاني اي انسان هاي انسان ه..اوج گرفتن است و ترس از افتادن در اين خاكدان دنيايي ندارد پرواز را فراموش نكناوج گرفتن است و ترس از افتادن در اين خاكدان دنيايي ندارد پرواز را فراموش نكن

ي كه بدنبال علم و دانايي ي كه بدنبال علم و دانايي اانديشي و در باالي غارها آشيانه بسازي.نديشي و در باالي غارها آشيانه بسازي.پس نبايد به كمال و اوج زندگي باپس نبايد به كمال و اوج زندگي با  نيستي كه توان پرواز دارندنيستي كه توان پرواز دارند

هستي و مي خواهي از حقايق زندگي و عالم با خبر شوي من همان پيامي را به تو مي رسانم كه جالل الدين محمد مولوي هستي و مي خواهي از حقايق زندگي و عالم با خبر شوي من همان پيامي را به تو مي رسانم كه جالل الدين محمد مولوي 

زار برنده و مؤثر علم و تجربه را بر ماديت وجود انسان و زندگي بزني و آن را زار برنده و مؤثر علم و تجربه را بر ماديت وجود انسان و زندگي بزني و آن را اگر اباگر اب  احب مثنوي معنوي به همه ي ما داده است:احب مثنوي معنوي به همه ي ما داده است:صص

اين علم را به درون خود غوطه اين علم را به درون خود غوطه   تقويت و تحكيم ببخشي به ماري كشنده تبديل مي شود و در صدد هالك تو بر مي آيد و اگرتقويت و تحكيم ببخشي به ماري كشنده تبديل مي شود و در صدد هالك تو بر مي آيد و اگر

  سازي تو را براي رسيدن به كمال معنوي و معبود مطلق ياري و مساعدت خواهد نمود.سازي تو را براي رسيدن به كمال معنوي و معبود مطلق ياري و مساعدت خواهد نمود.سازي و معنويت و باطن را محكم سازي و معنويت و باطن را محكم ورور
 ـده ایتو هم  از بطن خودی زائیـــــــ[  ای كه مثل گُل ز گـــُل بالیده ای           131

 ـام باشقطره ای می باش و بحرآشـــــ    [  از خودی مگــذر بقا اندیش باش        131

 گر خودی محـــــــکم كنی پاینده ای از نور خــــودی  تابنده ای          [  تو كه 132

 ـگی از حفظ این كاالستیخواجـــــــ     [  سود  درجیب همین ســــوداستی        131

 ـــط فهمیده ایای  سرت گردم  غلــــ      ــده ای      [  هستی  و ازنیستی ترسیــــ138

 ــویم چیست راز زندگیبا تو گــــــــ   دگی          ـز ساز زنـــ  [  چون خبر دارم137

 ـــوتگاه خود سربر زدنپس ز خلــــــ[  غوطـه درخود صورت گوهرزدن             133

 ــــرها سوختنشعله  گردیدن نظــــــــ         تن    زیر خاكستر  شرار اندوخـــــــ  [811

 ــوف خودكـن شعله ی جواله شوطــــ ــــل ساله شو           [  خانه سوز محنت چـ813

 ـرام دانستن استخویش را بیت الحـــــ   [  زندگی ازطوف دیگر رَستن است         812

 ــایر ایمن از افتاد باشهمچو طــــــــــ    [  پر زن و ازجذب خاک آزاد  باش        811

 ــــــــود مبندبر سر غار،آشیان خـــــــ   ـــوشمند         [  تو اگر طایر نه ای ،ای هـ811

 ــویم پیام  پیر رومـبا تو می گــــــــــ   [  ای كه باشی در پی كسب علـــوم          812

 ـــم را  بر دل زنی یاری  بودعلـــــــــ   [  علم را بر تن زنی مــــــــاری بود           811

  
  آتش عشق جالل الدین مولویآتش عشق جالل الدین مولوی                                                                                                                              

  !!!!مولوی استادی زبردست در حلب بود که از عشق اطالعي نداشتمولوی استادی زبردست در حلب بود که از عشق اطالعي نداشت

( پيش آمده است آگاهي و اطالع داريد؟ ( پيش آمده است آگاهي و اطالع داريد؟ بلخيبلخي  مولويمولويجالل الدين محمد جالل الدين محمد آيا شما در جريان حكايتي كه براي مالي رومي )آيا شما در جريان حكايتي كه براي مالي رومي )            

آن زمان درس علوم و دانش هاي فلسفي روز را تدريس مي كرد. آن زمان درس علوم و دانش هاي فلسفي روز را تدريس مي كرد. شام )سوريه امروز(شام )سوريه امروز(ابتدا در حلب يكي از شهرهاي بزرگ ابتدا در حلب يكي از شهرهاي بزرگ   مولويمولوي

اوبا استدالالت عقلي و توجيهات علمي خود كه سخت بدان پايبند و عالقمند بود مسائل را تجزيه و تحليل  مي كرد . البته اوبا استدالالت عقلي و توجيهات علمي خود كه سخت بدان پايبند و عالقمند بود مسائل را تجزيه و تحليل  مي كرد . البته 
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اريك و ظلماني عقل و خردمندي به سختي مي گذشت.مانند حضرت موسي بود ولي اريك و ظلماني عقل و خردمندي به سختي مي گذشت.مانند حضرت موسي بود ولي كشتي تيز رويي كه او ساخته بود در درياي تكشتي تيز رويي كه او ساخته بود در درياي ت

بيگانه از كوه سينايي كه در آن پيام عشق حق تجلي مي نمود و خالصه موالنا از عشق به خدا و تأثير و دگرگوني هايي كه مي بيگانه از كوه سينايي كه در آن پيام عشق حق تجلي مي نمود و خالصه موالنا از عشق به خدا و تأثير و دگرگوني هايي كه مي 

و مكتب ها و مشرب هاي فكري آنان و مكتب ها و مشرب هاي فكري آنان   و حكماءو حكماء  هاي خود از افكار فالسفههاي خود از افكار فالسفه  درسدرسجامعه بوجود آورد بي خبر بود.درجامعه بوجود آورد بي خبر بود.در  تواند در انسان ياتواند در انسان يا

بحث و استدالل مي كرد بويژه از شكاكيون و طرفداران مكتب الهي سخن مي گفت و از حكمت ها و سخنان محكم خود مطالب بحث و استدالل مي كرد بويژه از شكاكيون و طرفداران مكتب الهي سخن مي گفت و از حكمت ها و سخنان محكم خود مطالب 

و گوهرهاي تابنده و درخشاني را بجاي مي گذاشت. نكات مبهم و مطالب مشكل و ناگشوده اي كه در حكمت مشائيون )ارسطو و گوهرهاي تابنده و درخشاني را بجاي مي گذاشت. نكات مبهم و مطالب مشكل و ناگشوده اي كه در حكمت مشائيون )ارسطو 

رفدارانش ( بود گشود و با افكار روشن و پر نور خود هر چيز مخفي و پنهاني را آشكار نمود.از سرمايه ي زندگي او تنها رفدارانش ( بود گشود و با افكار روشن و پر نور خود هر چيز مخفي و پنهاني را آشكار نمود.از سرمايه ي زندگي او تنها و طو ط

مجموعه ي كتاب هاي علمي و فلسفي او بود كه در اختيار داشت و در بيانات خود همواره اسرار و رموز مطالب آن كتاب ها را بر مجموعه ي كتاب هاي علمي و فلسفي او بود كه در اختيار داشت و در بيانات خود همواره اسرار و رموز مطالب آن كتاب ها را بر 

  مي نمود.مي نمود.ن علم و دانش بيان ن علم و دانش بيان دان و مشتاقادان و مشتاقالب داشت و براي شاگرلب داشت و براي شاگر
  شمس به مولوی در ابتدای برخورد پرسيد که این غوغاهای فلسفي برای چيست؟شمس به مولوی در ابتدای برخورد پرسيد که این غوغاهای فلسفي برای چيست؟

قرار داشت مكتب قرار داشت مكتب رحمة هللا عليه رحمة هللا عليه پير تبريزي )شمس تبريزي( تحت ارشادات معنوي و عرفاني شيخ كمال الدين جنيدي پير تبريزي )شمس تبريزي( تحت ارشادات معنوي و عرفاني شيخ كمال الدين جنيدي             

ل و نگاه ابتدايي ل و نگاه ابتدايي والنا جالل الدين مولوي  قرار داد.در برخورد اووالنا جالل الدين مولوي  قرار داد.در برخورد اوفكري جديدي را مبتني بر عشق و عرفان به حق را پيش روي مفكري جديدي را مبتني بر عشق و عرفان به حق را پيش روي م

گفت: اين غوغاهاي فلسفي چيست؟ و اينهمه قيل و قال علمي و حكمتي از كجا آمده است ؟ و اين قياسات و گفت: اين غوغاهاي فلسفي چيست؟ و اينهمه قيل و قال علمي و حكمتي از كجا آمده است ؟ و اين قياسات و به جالل الدين به جالل الدين 

ان! ساكت باش و لب از سخن ان! ساكت باش و لب از سخن وهم و خيال و استدالل ، ريشه در چه چيزي دارد؟مولوي از روي ناراحتي به او گفت: اي مرد نادوهم و خيال و استدالل ، ريشه در چه چيزي دارد؟مولوي از روي ناراحتي به او گفت: اي مرد ناد

ببند! به تو نيامده است كه به سخنان خردمندان و دانايان خنده نمايي و كوچك و حقير شماري!تو بايد كه پا را از سراي  درس و ببند! به تو نيامده است كه به سخنان خردمندان و دانايان خنده نمايي و كوچك و حقير شماري!تو بايد كه پا را از سراي  درس و 

بحث من كنار بگذاري و دخالتي نداشته باشي ، بهر حال در علم و دانش قيل و قال مطرح است و چاره اي از آن نيست ولي بحث من كنار بگذاري و دخالتي نداشته باشي ، بهر حال در علم و دانش قيل و قال مطرح است و چاره اي از آن نيست ولي 

نيست كه اين سخنان چه ارتباطي مي تواند با تو داشته باشد كه از دانش بهره اي نداري. سخنان و مطالب علمي و نيست كه اين سخنان چه ارتباطي مي تواند با تو داشته باشد كه از دانش بهره اي نداري. سخنان و مطالب علمي و معلوم معلوم 

تحقيقي ما از سطح فهم و دانش تو باالتر است و در منزله ي روشنايي و تابشي است كه شيشه ي چراغ ادراك و دانايي آدمي را تحقيقي ما از سطح فهم و دانش تو باالتر است و در منزله ي روشنايي و تابشي است كه شيشه ي چراغ ادراك و دانايي آدمي را 

  روشن مي سازد.روشن مي سازد.
  !!!!جاست که علم ودانش ها را سوزانده استجاست که علم ودانش ها را سوزانده استمولوی پرسيد که این آتش از کمولوی پرسيد که این آتش از ک

از اين سخنان نيشدار و ناراحت كننده ي مولوي سوزي در دل شمس ايجاد شد و اين سوز به آتش بيروني كه سوزنده و از اين سخنان نيشدار و ناراحت كننده ي مولوي سوزي در دل شمس ايجاد شد و اين سوز به آتش بيروني كه سوزنده و         

ن ن خاكستر كننده است تبديل شد. برق آتشين نگاه او بر زمين افتاد و خاك زمين از اين سوز نفس هاي او شعله فروزاني يافت.آخاكستر كننده است تبديل شد. برق آتشين نگاه او بر زمين افتاد و خاك زمين از اين سوز نفس هاي او شعله فروزاني يافت.آ

ندانست و ندانست و   آتش معنوي كه از سوز درون ريشه داشت درك و فهم حاضرين را در غفلت فرو برد بطوريكه كسي از ايجاد آن چيزيآتش معنوي كه از سوز درون ريشه داشت درك و فهم حاضرين را در غفلت فرو برد بطوريكه كسي از ايجاد آن چيزي

در آن زمان در حلب از اعجاز و شگفتي در آن زمان در حلب از اعجاز و شگفتي جالل الدين مولوي جالل الدين مولوي تاب هاي فلسفي را بسوزاند و خاكستر نمايد.تاب هاي فلسفي را بسوزاند و خاكستر نمايد.اين امر سبب شد تا آن كاين امر سبب شد تا آن ك

شنايي و آگاهي نداشت.جالل الدين چون اين شنايي و آگاهي نداشت.جالل الدين چون اين ثير شگرف و دگرگون سازنده ي عشق آثير شگرف و دگرگون سازنده ي عشق آتأتأ  هاي حقيقت عشق اطالعي نداشت و ازهاي حقيقت عشق اطالعي نداشت و از

آتش را مشاهده نمود به او گفت: اين آتش از كجاست وتو آن را چگونه ايجاد نمودي؟ بطوريكه از اين آتش كتاب هاي آتش را مشاهده نمود به او گفت: اين آتش از كجاست وتو آن را چگونه ايجاد نمودي؟ بطوريكه از اين آتش كتاب هاي 

  دانشمندان علم و فلسفه سوخته شده است.دانشمندان علم و فلسفه سوخته شده است.
  بيگانه ای! بيگانه ای! ن ن : این حال وذوق دروني است که از آ: این حال وذوق دروني است که از آشمس گفتشمس گفت

بسته اي ! اين حالت كه بسته اي ! اين حالت كه ر ر شيخ عارف شمس تبريزي به مولوي گفت: اي كسي كه در هيبت مسلماني رشته هاي زنار به كمشيخ عارف شمس تبريزي به مولوي گفت: اي كسي كه در هيبت مسلماني رشته هاي زنار به كم            

بر تو آشكار شده است مربوط به ذوق و حال دروني و عرفاني است كه تو با آن بيگانه اي و آن را درك نمي كني. اين حال بر تو آشكار شده است مربوط به ذوق و حال دروني و عرفاني است كه تو با آن بيگانه اي و آن را درك نمي كني. اين حال 

يدا شده است از افكار و دانش هاي تو برتر است. و اين شعله هاي روحاني و معنوي كه در ماست يدا شده است از افكار و دانش هاي تو برتر است. و اين شعله هاي روحاني و معنوي كه در ماست باطني و دروني كه براي ما پباطني و دروني كه براي ما پ

ثبات كه چون برف ذوب مي شوند و آثار محسوسي ثبات كه چون برف ذوب مي شوند و آثار محسوسي   اكسير مؤثري است كه عشق حق از آن پديد مي آيد.تو از اين دانش هاي بياكسير مؤثري است كه عشق حق از آن پديد مي آيد.تو از اين دانش هاي بي

ته اي و از ابرهاي پرباران افكار و انديشه هاي خود باران هاي ته اي و از ابرهاي پرباران افكار و انديشه هاي خود باران هاي در زندگي انسان ندارند ساز و برگي تهيه نموده و بنايي را برافراشدر زندگي انسان ندارند ساز و برگي تهيه نموده و بنايي را برافراش

تند ويرانگر چون تگرگ روي زندگي آدمي مي ريزي.اين علوم چه سودي دارد؟ اصل بر اين استوار است كه از خاشاك وجود تند ويرانگر چون تگرگ روي زندگي آدمي مي ريزي.اين علوم چه سودي دارد؟ اصل بر اين استوار است كه از خاشاك وجود 

لم و آگاهي كه يك لم و آگاهي كه يك خويش آتشي بر افروزي و آن آتشي كه از خاك وجود توست شعله اي بسازي و نور هدايتي ايجاد كني.آن عخويش آتشي بر افروزي و آن آتشي كه از خاك وجود توست شعله اي بسازي و نور هدايتي ايجاد كني.آن ع

مسلمان متعهد خواهد داشت ريشه در سوز و درد هاي دروني او دارد و معني اسالم همان چيزي است كه ابراهيم خليل )ع( ارائه مسلمان متعهد خواهد داشت ريشه در سوز و درد هاي دروني او دارد و معني اسالم همان چيزي است كه ابراهيم خليل )ع( ارائه 

بي ثبات است و با غروب خود از بين مي رود دوست بي ثبات است و با غروب خود از بين مي رود دوست ن[  يعني آن چيزي كه ناپايدار و ن[  يعني آن چيزي كه ناپايدار و اآلفلياآلفلي  حبّحبّنموده است ، كه گفت: ]اني ال اُنموده است ، كه گفت: ]اني ال اُ
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ن ابراهيم در فكر و اعتقاد خود غروب شوندگان را ترك نمود و ناپايداري و بي ثباتي را نپسنديد توانست در شعله هاي ن ابراهيم در فكر و اعتقاد خود غروب شوندگان را ترك نمود و ناپايداري و بي ثباتي را نپسنديد توانست در شعله هاي ندارم!و چوندارم!و چو

  نمرودي آسيبي نپذيرد و در ميان آن به سالمت بنشيند ) و آتش را به گلستان تبديل كند( نمرودي آسيبي نپذيرد و در ميان آن به سالمت بنشيند ) و آتش را به گلستان تبديل كند( 
 ـب درس علومــــآنکه داد  اندر حلـــ     [  آگهی از قصه ی آخــــوند  روم      818

 ــــات عقلكشتیش طوفانی ظلمــــــــ     [  پای در زنجیر توجیهـــــات عقل      817

 ـودای عشقز ســــــبی خبر از عشق و ا [  موسی بیگانه ی سینـــــــای عشق          813

 سُفت و ز حِکَــــــــم صـدگوهر تابنده  شراق گفت        [  از تشکک گفت و از 831

 ـرش  هرخفـی را وانمودنورفکــــــــــ ـشود          [  عقده های قول مشائین گـــــ833

 ـــراركـُتُبــــــــــبر لب  او شرح  اسـ  [  گر دو  پیشش بود انباركـــُــــتُب          832

 ــــاللجــــــــــتب مال ــجُست راه مک[  پیر تبریزی ز ارشاد كمــــــــــال            831

 این قــــــیاس و وهم و استدالل چیست[  گفت این غوغا وقیل وقال چیست           831

 ـــاالت خرد مندان  مخندــــــــبر مقــ [  مولوی  فرمود: نادان لـــــــب ببند          832

 ـه كارترا  با وی چـقیل و قال است این  [  پای خویش از مکتبم  بیرون گذار          831

 ــگر  استشیشه ی ادراک را روشنـــــ  [  قال ما  ازفهــــــــم تو باالتر است          838

 آتشی از جــــــــــــــان تبریزی گشود  [  سوز  شمس از گفته ی  مال جالل         837

 ــاک از سوز دم اوشعله زادـــــخـــــــو فتاد           [  بر  زمین ، برق نگـــــــــاه  ا833

 دفتر آن فلــــــــــسفی را  پاک سوخت[  آتش دل ،خرمن  ادراک  سوخت          821

 ــه هــای ســــازعشقنا شنــــاس  نغمــ    [  مولوی بیگانه از  اعجـــــــاز عشق       823

 حکـــــــــــــــمت سوختیدفتر ارباب   [  گفت  این آتش چسان افــروختی         822

 حال است این تـرا با وی چه كارذوق و ـــم زُنار دار          [  گفت شیخ  ای مُسلـــ821

 ــــه ی ما كیمیای  احمر استشعلـــــــــــر است           [  حال ما از فکرتو باالتــــ821

 ـــاب فکر تو  بار تگرگـــاز سحــــــ    ازوبرگ        [  ساختی ازبرف حکمت س822

 ـــاک خویششعله ای تعمیر كن ازخــ         [  آتشی  افروز  از  خاشاک  خویش  821

 معنی  اســــــــــــالم  ترک آفِل است  [  علم  مسلم  كامل ازسوز دل است          828

  کو نشستکو نشستـــه ها  نیـه ها  نیــــــــــــدر میان شعلـــــدر میان شعلـــــ            ون ز بند آفل ابراهیـــــم رَست     ون ز بند آفل ابراهیـــــم رَست     ــ[  چ[  چ827827

  

  دانش حاضردانش حاضر                                                                                                                                                                                                    

  آب حيات زندگي را بدست آوریدآب حيات زندگي را بدست آورید، ، باید در ميدان های خطر باید در ميدان های خطر         

انداختي و ناديده گرفتي و براي بدست آوردن لقمه انداختي و ناديده گرفتي و براي بدست آوردن لقمه علم و دانشي كه ترا به آئين پيامبران حق و حقيقت آشنا سازد به كناري علم و دانشي كه ترا به آئين پيامبران حق و حقيقت آشنا سازد به كناري             

ناني دين و آخرت را از دست دادي!بطور جدي و خيلي سريع و با شتاب در جستجوي بدست آوردن سر مه اي باش تا به چشمان ناني دين و آخرت را از دست دادي!بطور جدي و خيلي سريع و با شتاب در جستجوي بدست آوردن سر مه اي باش تا به چشمان 

به ديدن چيزي به ديدن چيزي خود بزني و آنها را پرنور گرداني تا بتواني حقيقت را دريابي ! به نظر مي رسد كه از چشمان سياه تو كه قادر خود بزني و آنها را پرنور گرداني تا بتواني حقيقت را دريابي ! به نظر مي رسد كه از چشمان سياه تو كه قادر 

نيست هنوز اطالع دقيقي نداري!نبايد ساكت و آرام بنشيني ، بلكه بايد به كارهاي مهم و خطرات آن خود را نزديك سازي و آب نيست هنوز اطالع دقيقي نداري!نبايد ساكت و آرام بنشيني ، بلكه بايد به كارهاي مهم و خطرات آن خود را نزديك سازي و آب 

ق و طالب اويند از دهان اژدهاي خطر ق و طالب اويند از دهان اژدهاي خطر غ ها بدست آوري و آب كوثر كه مشتاغ ها بدست آوري و آب كوثر كه مشتاحيات ابدي و پاينده را از لبه هاي تيز شمشيرها و تيحيات ابدي و پاينده را از لبه هاي تيز شمشيرها و تي
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يد! براي بدست آوردن بهترين سنگ عالم كه حجراالسود است بايد به بتخانه رفت! و نافه ي خوشبوي يد! براي بدست آوردن بهترين سنگ عالم كه حجراالسود است بايد به بتخانه رفت! و نافه ي خوشبوي و مشكالت طلب كنو مشكالت طلب كن

  مشك و عبير را ازسگ ديوانه اي كه با پارس هاي مداوم خود از آن مراقبت مي كند بدست آوري!مشك و عبير را ازسگ ديوانه اي كه با پارس هاي مداوم خود از آن مراقبت مي كند بدست آوري!
  علي رغم ولعي که داشتم گل های کاغذی دیدم!!علي رغم ولعي که داشتم گل های کاغذی دیدم!!غرب  غرب    من در گلستان دانش های امروزمن در گلستان دانش های امروز

وز عشق و انتظار محبت و عاطفه از دانش امروزي نداشته باش . اينگونه تصور نشود كه با نوشيدن جام اين دانش جديدي وز عشق و انتظار محبت و عاطفه از دانش امروزي نداشته باش . اينگونه تصور نشود كه با نوشيدن جام اين دانش جديدي سس            

كه همه ي حقايق را منكر است به سعادت خواهي رسي!خيال نكنيد كه من ندانسته اينگونه سخن مي گويم ، بلكه خودم با كه همه ي حقايق را منكر است به سعادت خواهي رسي!خيال نكنيد كه من ندانسته اينگونه سخن مي گويم ، بلكه خودم با 

بوده ام و خيلي از رازهاي بوده ام و خيلي از رازهاي   رره بدنبال دستاورد هاي علمي و فلسفي اين روزگاه بدنبال دستاورد هاي علمي و فلسفي اين روزگاعالقه عجيبي علوم روز را فرا گرفتم و مشتاقانعالقه عجيبي علوم روز را فرا گرفتم و مشتاقان

ناگشوده علم امروز را فهميده ام.دانشمندان و معلمين بزرگي فهم و درك مرا از علوم امروزي مورد امتحان و تصديق قرار داده اند ناگشوده علم امروز را فهميده ام.دانشمندان و معلمين بزرگي فهم و درك مرا از علوم امروزي مورد امتحان و تصديق قرار داده اند 

اني و چه باغي؟ فراگيري آن گلستان علوم پند و اني و چه باغي؟ فراگيري آن گلستان علوم پند و و مرا محرم گلستان علوم و دانش جديد مغرب زمين دانسته اند.اما چه گلستو مرا محرم گلستان علوم و دانش جديد مغرب زمين دانسته اند.اما چه گلست

عبرت سرنوشت سازي براي من بود و وقتي به داخل آن گلستان رفتم همه گل ها را غير واقعي و از جنس كاغذ رنگي ديدم كه عبرت سرنوشت سازي براي من بود و وقتي به داخل آن گلستان رفتم همه گل ها را غير واقعي و از جنس كاغذ رنگي ديدم كه 

سرابگونه سرابگونه   سراب و فكر و خيالي بيش نبودند و بوي خوشي نداشتند!بهر حال خودم را به هر شكلي كه شد از اين گلستان كاغذي وسراب و فكر و خيالي بيش نبودند و بوي خوشي نداشتند!بهر حال خودم را به هر شكلي كه شد از اين گلستان كاغذي و

نجات دادم تا اينكه توانستم بر شاخه هاي بلند و با عظمت درخت معنويت بهشتي طوبي آشيانه اي از افكار درست و زنده ايجاد نجات دادم تا اينكه توانستم بر شاخه هاي بلند و با عظمت درخت معنويت بهشتي طوبي آشيانه اي از افكار درست و زنده ايجاد 

  نمايم. نمايم. 
  دانش های حسي امروزی حجاب اکبری در جلوی پيشرفت معنوی انسان استدانش های حسي امروزی حجاب اکبری در جلوی پيشرفت معنوی انسان است

اب اكبر پيشرفت هاي معنوي و واقعي آدمي است ، كار اب اكبر پيشرفت هاي معنوي و واقعي آدمي است ، كار دانش حاضر و امروزي كه بين ما مرسوم شده است مانع بزرگ و حجدانش حاضر و امروزي كه بين ما مرسوم شده است مانع بزرگ و حج          

هر چه را كه بشر ارائه مي هر چه را كه بشر ارائه مي   عاطفه را خداي خود قرار دهد در اين صورتعاطفه را خداي خود قرار دهد در اين صورت  او اين است كه بت ماديت و اقتصاد و سرمايه داري بياو اين است كه بت ماديت و اقتصاد و سرمايه داري بي

و و اي ظاهر پرستي و اي ظاهر پرستي و دهد و در معرض عموم مي گذارد باز هم جز بت نمي تواند باشد.اگر به سوي اين علوم روز برويد در حلقه هدهد و در معرض عموم مي گذارد باز هم جز بت نمي تواند باشد.اگر به سوي اين علوم روز برويد در حلقه ه

زيبايي هاي آن مي افتيد و دنيايي را براي شما تصوير مي كند كه از حس و احساس مادي و ظاهري انسان خارج نيست زيبايي هاي آن مي افتيد و دنيايي را براي شما تصوير مي كند كه از حس و احساس مادي و ظاهري انسان خارج نيست ر ر به ظاهبه ظاه

و هيچگاه روزني به سوي معنويت و دنيايي بهتر از اين جهان مادي را در جلوي ديدگان آدمي قرار نمي دهد.اين عالقمندي علوم و هيچگاه روزني به سوي معنويت و دنيايي بهتر از اين جهان مادي را در جلوي ديدگان آدمي قرار نمي دهد.اين عالقمندي علوم 

در اين خطرات پرپيچ و در اين خطرات پرپيچ و ظاهر دنيايي است كه سبب شد تا راه درست و سعادتمندانه زندگي از جامعه ما دور شود و ظاهر دنيايي است كه سبب شد تا راه درست و سعادتمندانه زندگي از جامعه ما دور شود و به ماديات و مبه ماديات و م

  فتد و اسباب و لوازم نابودي خود را فراهم سازد ، يعني خنجري كه بر گلوي خود نهاده است!فتد و اسباب و لوازم نابودي خود را فراهم سازد ، يعني خنجري كه بر گلوي خود نهاده است!خم از پا باخم از پا با
  !!!!سرخي دانش امروزمانند رنگ الله صحرایي سرد و بي روح استسرخي دانش امروزمانند رنگ الله صحرایي سرد و بي روح است

! كه اگر شعله اي از آن ديده شود مانند ! كه اگر شعله اي از آن ديده شود مانند استاستسرد و منجمدسرد و منجمد  اللهالله  آتش اين دانش هاي امروزي شبيه سرخي و حرارت گلآتش اين دانش هاي امروزي شبيه سرخي و حرارت گل          

گرايش به عشق و محبت خالي است! و در اين گرايش به عشق و محبت خالي است! و در اين و فطرت اين دانش ها از هر گونه و فطرت اين دانش ها از هر گونه   قطرات شبنم )ژاله( سرد و بي روح است.ذاتقطرات شبنم )ژاله( سرد و بي روح است.ذات

ز خود نشان نمي دهد و همواره ناموفق است.عشق داراي آثاري است ز خود نشان نمي دهد و همواره ناموفق است.عشق داراي آثاري است جهان هيچگونه جستجويي هم براي بدست آوردن عشق اجهان هيچگونه جستجويي هم براي بدست آوردن عشق ا

كه مي تواند تمام نارسايي ها و اشكاالت عقل و خرد بشري را درمان نمايد و چون عشق وسائل درمان و لوازم بهبودي را براي كه مي تواند تمام نارسايي ها و اشكاالت عقل و خرد بشري را درمان نمايد و چون عشق وسائل درمان و لوازم بهبودي را براي 

ضر عشق به حق مسجود و ضر عشق به حق مسجود و عقل فراهم كند آن ماديت و جمود را بر طرف مي سازد.همه ي موجودات و پديده هاي عالم در محعقل فراهم كند آن ماديت و جمود را بر طرف مي سازد.همه ي موجودات و پديده هاي عالم در مح

متواضع اند در حاليكه عشق با عظمت تمام در باالي تخت عزت تكيه زده است و عشق مي تواند بتخانه ي عقل را تسخير كند متواضع اند در حاليكه عشق با عظمت تمام در باالي تخت عزت تكيه زده است و عشق مي تواند بتخانه ي عقل را تسخير كند 

بي شك اين بي شك اين   نمي گردد(نمي گردد(و فاتح و فاتح همانگونه كه محمود غزنوي بتخانه ي سومنات را فتح نمود)عقل تا تسليم عشق نشود كامل همانگونه كه محمود غزنوي بتخانه ي سومنات را فتح نمود)عقل تا تسليم عشق نشود كامل 

در جام شيشه اي و شكننده او ريخته در جام شيشه اي و شكننده او ريخته ا موج مي زند ا موج مي زند حق كه از زمان هاي دور و دراز در قلب و ايمان محق كه از زمان هاي دور و دراز در قلب و ايمان مشراب عشق و معرفت به شراب عشق و معرفت به 

  نشد و آن دعا و نياز و خواستن از خدا و مساعدت جستن از حضرت رب االرباب در شب هاي سياه او ديده نمي شود!نشد و آن دعا و نياز و خواستن از خدا و مساعدت جستن از حضرت رب االرباب در شب هاي سياه او ديده نمي شود!
 ـــــد دین در  باخـتیــــــبهر نانی  نقــ          [  علم حق را در  قفــــــــا انداختی823

 ــف از چشم سیاه خود نه ایواقــــــــ    [  گرم  رو در جستجــوی سرمه ای       811

 ــــا كوثر طلــباز دهــــــان  اژدهــــ       [  آب حیوان  از دم خنجر طلــــب    813

 ـــواهه خــاز سگ  دیوان نافه ی مُشک    [  سنگ  أسود از در بتخانه خـــواه        812

 ــق  از جام این كافر مجویكیف حــــحاضر مجوی            [  سوزعشق از دانش 811



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  000000  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ـــــوده امراز دان  دانـــــش نو بـــــــ[  مدتی محـــــو تـک ودو بوده ام            811

 ــــرم  این گلستانم كرده اندــمحــــــكرده اند            بانان امتحــــــــــانم ـ[  باغ812

 ـــــــهتیچون گُـل كاغذ سراب نکـــ      ه زار حکـــــــــمتی      ـ[  گلستانی الل811

 ـــوبی بسته امآشیان بر شـــــاخ طــــــ     [  تا  ز بند  این گلـــــستان رسته ام       818

 ـراست پرست و بت فروش و بتگـــ بت    اب اكبر است       [  دانش حاضر حجـــ817

 ـــدود حـس  برون ناجَسته ایاز حــــ هر بسته ای           ــا[  پا  به زندان  مظــــــ813

 ـــــجر نهادبر گلوی خویشتن خنـــــــ       ـــتاد      [  در صراط زندگی از پا فــــ811

 ـــله ای  دارد مثـال ژاله سردشعــــــــــ      ـرد      آتشی دارد  مثــال الله ســـــ  [813

 ـان جستجو  ناشاد  ماند[  فطرتش ازسوز عشق آزاد مـــاند             در جهـــــــــــ812

 ــــلبه شود از نشترش سودای عقـــــــت های عقل             [  عشق افالطــــون عل811

 ـــل را محمود عشقسومنات عقـــــــــ ق           مسجود عش[  جمله عالم ساجـد و811

 ـــاش نیستشور یارب،  قسمت شبهــــ        ـرینه درمیناش نیست    [  این می دیـــ812

  
  نِي تُهينِي تُهي                                                                                                                                                                                                                    

  كانكان دوخته اید!!كانكان دوخته اید!!چرا چشم طمع به سفره رنگين بيچرا چشم طمع به سفره رنگين بي

به فكر انداختن سرو بلند به فكر انداختن سرو بلند   ، ، نشناختي و بجاي آننشناختي و بجاي آن  اوت و مستحكم بر جاي ايستاده بوداوت و مستحكم بر جاي ايستاده بودبه آن خودي كه همواره سبز و با طربه آن خودي كه همواره سبز و با طر  توتو          

ديگران افتاده اي!مانند ني ميان تهي شده ايد و آثاري از خودي در شما نيست . ولي تمام اميد و تالش شما به آن صدايي است ديگران افتاده اي!مانند ني ميان تهي شده ايد و آثاري از خودي در شما نيست . ولي تمام اميد و تالش شما به آن صدايي است 

ميدن ديگران در اين ني تو خالي به گوش خواهد رسيد. اي كسي كه براي ريزه خواري ، چشم انتظار به سفره ي رنگين ميدن ديگران در اين ني تو خالي به گوش خواهد رسيد. اي كسي كه براي ريزه خواري ، چشم انتظار به سفره ي رنگين كه از دكه از د

جويي را در مكتب فكري جويي را در مكتب فكري   ههچرا آن چيزي كه خود داري و در تو نهفته است كنار گذاشته اي و آگاهي و چارچرا آن چيزي كه خود داري و در تو نهفته است كنار گذاشته اي و آگاهي و چار! ! بيگانگان دوخته اي بيگانگان دوخته اي 

يط زندگي مسلمانان از چراغ بيگانگان سوخت و خاكستر شد و شرارت هايي كه يط زندگي مسلمانان از چراغ بيگانگان سوخت و خاكستر شد و شرارت هايي كه و مشرب فلسفي ديگران مي جويي؟!جامعه و محو مشرب فلسفي ديگران مي جويي؟!جامعه و مح

مهاجم مهاجم   اناناصحاب كليسا داشته اند عبادتگاه و محل توجه مسلمين به خدا را دچار آسيب و ناگواري قرار داد.اين بيگانگان و دشمناصحاب كليسا داشته اند عبادتگاه و محل توجه مسلمين به خدا را دچار آسيب و ناگواري قرار داد.اين بيگانگان و دشمن

آهويي كه خطر را احساس كند رميدند و گريختند آهويي كه خطر را احساس كند رميدند و گريختند نسبت به كعبه و خداپرستي پي بردند مانند نسبت به كعبه و خداپرستي پي بردند مانند   وني چون به توحيد و ايمان مردموني چون به توحيد و ايمان مردمبيربير

! و نيزه هاي شكارچيان ماهري كه همواره آماده ي دفاع از حريم مرزهاي اعتقادي خود بودند پهلوي آنان را دريدند و به ! و نيزه هاي شكارچيان ماهري كه همواره آماده ي دفاع از حريم مرزهاي اعتقادي خود بودند پهلوي آنان را دريدند و به 

  هالكشان رساندند.هالكشان رساندند.
  به عشق و وحدت وحماسه های قبلي برگردید به عشق و وحدت وحماسه های قبلي برگردید 

و از هم جدا گشته ايد و مانند بوي خوش به اطراف پراكنده گرديديد ، اي و از هم جدا گشته ايد و مانند بوي خوش به اطراف پراكنده گرديديد ، اي   و اكنون مانند گلبرگ هاي يك گل پرپر شده ايدو اكنون مانند گلبرگ هاي يك گل پرپر شده ايد          

كسي كه از خود و ارزش هاي آن گريخته ايد الزم است هر چه زودتر به خود آييد و به سوي خود باز گرديد.اي مسلماني كه كسي كه از خود و ارزش هاي آن گريخته ايد الزم است هر چه زودتر به خود آييد و به سوي خود باز گرديد.اي مسلماني كه 

د و د و دت كه سخت بدان نيازمنديدت كه سخت بدان نيازمنديآمد كتاب هاي آسماني قرآن شده اي! به آن وحآمد كتاب هاي آسماني قرآن شده اي! به آن وحار و حامل حكمت ها و دانش هاي سرار و حامل حكمت ها و دانش هاي سرامانت دامانت د

آن مواظبت و آن مواظبت و فكريو اعتقادي فكريو اعتقادي باز گرديد.ما كه خود يك ملت منسجم و بزرگي بوديم و همواره از مرزهاي باز گرديد.ما كه خود يك ملت منسجم و بزرگي بوديم و همواره از مرزهاي   گمشده ي شماستگمشده ي شماست

مراقبت نموده ايم از هر شعار و فرهنگي كه عظمت ملت ما را زير سؤال ببرد و تضعيف نمايد بيزاري جسته ايم.آن ساقي قديمي مراقبت نموده ايم از هر شعار و فرهنگي كه عظمت ملت ما را زير سؤال ببرد و تضعيف نمايد بيزاري جسته ايم.آن ساقي قديمي 

ر شكسته است و از شور و مستي خبري نيست ! و آن مجلس ر شكسته است و از شور و مستي خبري نيست ! و آن مجلس در جام جان ما مي ريخت انگار ساغدر جام جان ما مي ريخت انگار ساغ  رفت و عشق رارفت و عشق راكه شراب معكه شراب مع

مردان خدايي كه در صدر اسالم در كنار كعبه شور و حالي در دفاع از شرف و اسالم خواهي داشته اند برهم خورده است و ديگر مردان خدايي كه در صدر اسالم در كنار كعبه شور و حالي در دفاع از شرف و اسالم خواهي داشته اند برهم خورده است و ديگر 

  نشاني نيست. نشاني نيست. 
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  002002  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  !!!!احساس مسئوليت ندارنداحساس مسئوليت ندارند  شيخ و بزرگان دین و علم در هدایت مردمشيخ و بزرگان دین و علم در هدایت مردم

دوباره كعبه را از بت هايي كه از اوهام و پندارهاي غلط ما سرچشمه گرفته است  آراسته ايم و زمانه طوري شده است كه كفر دوباره كعبه را از بت هايي كه از اوهام و پندارهاي غلط ما سرچشمه گرفته است  آراسته ايم و زمانه طوري شده است كه كفر           

گرفته است.آن شيخ و بزرگ دين و گرفته است.آن شيخ و بزرگ دين و و تمسخر و تمسخر استهزاء استهزاء به به با تمام زشتي هاي خود بر ايمان و اعتقاد مردم خنده مي زند و آن را با تمام زشتي هاي خود بر ايمان و اعتقاد مردم خنده مي زند و آن را 

ذب اين بت هاي ظاهري كه همه ي ذب اين بت هاي ظاهري كه همه ي لم كه بايستي احساس مسئوليت و هدايت جامعه را بعهده گيرد اكنون تحت جاذبه ي كالم كه بايستي احساس مسئوليت و هدايت جامعه را بعهده گيرد اكنون تحت جاذبه ي كاعع

اموشي سپرده است و بجاي رشته ي تسبيح كه يادآور اموشي سپرده است و بجاي رشته ي تسبيح كه يادآور كام اسالم را كنار گذاشته و به فركام اسالم را كنار گذاشته و به فرما را به فنا داده است احما را به فنا داده است اح  اثاز سنتي و ملياثاز سنتي و ملي

جسته و به كمر بسته است!مردان پير اين جامعه بجاي عقل و تجربه و خردمندي تنها جسته و به كمر بسته است!مردان پير اين جامعه بجاي عقل و تجربه و خردمندي تنها توحيد و خداپرستي است به زنار پناه توحيد و خداپرستي است به زنار پناه 

موهاي سفيدي است كه از خود نشان مي دهند و لذا هر كودك و ناداني آنان را به دليل بي كفايتي و عدم درك زمان و نداشتن موهاي سفيدي است كه از خود نشان مي دهند و لذا هر كودك و ناداني آنان را به دليل بي كفايتي و عدم درك زمان و نداشتن 

ي بيگانه شده است ولي در عوض هستي خود را ي بيگانه شده است ولي در عوض هستي خود را .صفحه ي دل از نقش توحيد و رنگ خداي.صفحه ي دل از نقش توحيد و رنگ خدايايي و توانايي به مسخره گرفته استايي و توانايي به مسخره گرفته استداندان

پر از هوي و هوس نموديد بطوريكه انگار بتخانه اي از تمايالت كاذب دروني بنا ساخته ايد.هر انساني مدعي باطلي شده است و پر از هوي و هوس نموديد بطوريكه انگار بتخانه اي از تمايالت كاذب دروني بنا ساخته ايد.هر انساني مدعي باطلي شده است و 

  ت! ت! هركسي موي سر را دراز نموده و خرقه درويشي پوشيده و مي گويد كه به حقيقت دست يافته و ديگر مشكلي نمانده اسهركسي موي سر را دراز نموده و خرقه درويشي پوشيده و مي گويد كه به حقيقت دست يافته و ديگر مشكلي نمانده اس
  گرایش به ظواهر دنيا سخنگویان شریعت را از انجام وظيفه برکنار نموئه استگرایش به ظواهر دنيا سخنگویان شریعت را از انجام وظيفه برکنار نموئه است

و و   آه و فرياد از كساني كه دين و حقيقت را به متاع اندكي مي فروشند و براي فريب مردم دكان ناداني تأسيس مي كنند!آه و فرياد از كساني كه دين و حقيقت را به متاع اندكي مي فروشند و براي فريب مردم دكان ناداني تأسيس مي كنند!            

يت هاي يت هاي لوك و سفر مي پردازند در حاليكه از واقعلوك و سفر مي پردازند در حاليكه از واقعبه فكر مريد و مرادي هستند و با آنان در روز و شب به سير و سبه فكر مريد و مرادي هستند و با آنان در روز و شب به سير و سبطور دائم بطور دائم 

دالتي هايي كه بر مردم وارد مي شود بركنارند و اقدامي براي سالمتي و سعادت انسان ها انجام نمي دالتي هايي كه بر مردم وارد مي شود بركنارند و اقدامي براي سالمتي و سعادت انسان ها انجام نمي جامعه و نارسائي ها و بي عجامعه و نارسائي ها و بي ع

خواب فرو خواب فرو   دهند.چشمان مردم براي ديدن حقايق و واقعيت هاي موجود بي نور شده اند و مثل چشم نرگس مست در خماري ودهند.چشمان مردم براي ديدن حقايق و واقعيت هاي موجود بي نور شده اند و مثل چشم نرگس مست در خماري و

رفته اند و سينه هاي آنان بجاي فكر و اميد و خالقيت و نوآوري از سعادت و روشنايي مفلس و فقير شده است.واعظان و عالمان رفته اند و سينه هاي آنان بجاي فكر و اميد و خالقيت و نوآوري از سعادت و روشنايي مفلس و فقير شده است.واعظان و عالمان 

دين كه بايد دين مصطفي را تبيين و تشريح نمايند شبيه صوفيان به فكر دنيا طلبي و رياست خواهي افتاده اند و به قدرت بيش از دين كه بايد دين مصطفي را تبيين و تشريح نمايند شبيه صوفيان به فكر دنيا طلبي و رياست خواهي افتاده اند و به قدرت بيش از 

ي انديشند و اين عمل آنان باعث گرديد تا هيبت و شوكت و عظمت ملت سعادتمند و نمونه درهم شكسته ي انديشند و اين عمل آنان باعث گرديد تا هيبت و شوكت و عظمت ملت سعادتمند و نمونه درهم شكسته عدالت و حقيقت معدالت و حقيقت م

يت معنوي مردم يت معنوي مردم شود.سخنگويان شريعت به ظواهر دنيايي و بت هاي مادي چشم دوخته اند و مفتي دين كه بايستي رهبري و هداشود.سخنگويان شريعت به ظواهر دنيايي و بت هاي مادي چشم دوخته اند و مفتي دين كه بايستي رهبري و هدا

و حقيقت را ناديده مي گيرد.حال اي دوستان! بعد از اين واقعيت و حقيقت را ناديده مي گيرد.حال اي دوستان! بعد از اين واقعيت   يه و فتواي بيهوده و بي اثر صادر مي كنديه و فتواي بيهوده و بي اثر صادر مي كندعهده گيرد نظرعهده گيرد نظره ه را برا ب

تلخ كه گفتيم ، چه تدبيري بايستي داشته باشيم؟ و چه راه حل اصولي و درستي را با يد در پيش بگيريم؟! در حاليكه پير داناي ما تلخ كه گفتيم ، چه تدبيري بايستي داشته باشيم؟ و چه راه حل اصولي و درستي را با يد در پيش بگيريم؟! در حاليكه پير داناي ما 

تي كه از خود بروز مي دهد چه توشه تي كه از خود بروز مي دهد چه توشه رو به سوي ميخانه ي معرفت و عشق نهاده است ، بايد منتظر بمانيم كه آن عشق و معرفرو به سوي ميخانه ي معرفت و عشق نهاده است ، بايد منتظر بمانيم كه آن عشق و معرف

  اي براي ما خواهد داشت!اي براي ما خواهد داشت!
 ــــتیر را بلند انداخــــــــــدیگ سرو    اد خــــــــود نشناختی       ـ[  قیمت شمش811

 ــران دل  می نهیبر نوای دیگــــــــ    [  مثل نی خود را ز خـود كردی تهی        818

 ــویی از دكان غیرجنس خود می جـ ر          ـــوان غی[  ای گــدای ریزه ای ازخـ817

 ــر سوختجد او از شراردیـــــــمس  ـراغ غیر سـوخت          ـم  از چ[  بزم  مسلـ813

 ناوک  صیــــــــــــاد پهلویش درید   ــون آهورمید         ـبه چ[  از ســواد كعـــ821

 ویشرم كرده بازآی سوی خ ای زخود         شدپریشان برگ گل چون بوی خویش [  823

 گمگشته ی خود بازیاب دت وحـــــ      ـمت اُم الکتاب       ن حکــــــــ[  ای  امی822

 ـــــارملتیم كافر از تــرک  شعـــــــ         [  ما كه دربــان  حصــــــــــار ملتیم    821

 ـازی برشکستبزم رندان حجــــــــ          ه  را ساغــــــرشکست   ی دیرینـ[  ساق821

 ـالم ما ن  كفــر است  بر اســخنده ز  اصنـــــــــام ما            ه آباد است ازـ[  كعب822

 ـــار ســاخترشته ی تسبیح از زنــــان اسالم باخـــت            خ  درعشق بتــ[  شی821

 ـودكان كو شدندسخــره بهر كـــــــ    ند        [  پیر ها پیر از بیـاض مــــــــو شد828



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  003003  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ـوس بتخانه ایاز صنم های هـــــــــ         ـش ال اله بیگـــــــــانه ای   ـ[  دل زنقـ827

 ــروشوداگران دین فـــــآه ازاین  س   ـودرازی خـرقه پوش         [  می شود هر م823

 از ضرورت های  ملـــــــــت بی خبر ـر           ـدر سفـ[  با مــریدان  روز و شب ان811

 سینه ها ازدولت دل مفلـــــــــس اند      ور مثل نرگـــس اند       ــ[  دیده ها  بی ن813

 ـــا  شکستـت  بیضـــــــــاختبار مل    ان هم صوفیان منصب پرست         ـ[  واعظ812

 مفتی دین مبین ، فتـــــــوی  فروختت             بر بتخانه دوخــ ظ ما  چشمــ[  واع811

 اران بعد از این  تدبیر ما              رخ سوی  میخـــــــــــانه دارد پیر ماــ[  چیست  ی811

  
  شمشير است) الوقت سيف(شمشير است) الوقت سيف(  ، ، وقتوقت                                                                                                                                                          

  دروازه خيبر گشوددروازه خيبر گشود،،ید و بيضا داشت و علي ید و بيضا داشت و علي ،،ر ر موسي با این شمشيموسي با این شمشي

ق( كه عالمي از مشرب فكري و فقهي او سرشار از خوشي و ق( كه عالمي از مشرب فكري و فقهي او سرشار از خوشي و هه  113113  --130130سبز و خرم و با سعادت باد خاك پاك امام شافعي )سبز و خرم و با سعادت باد خاك پاك امام شافعي )          

او كسي است او كسي است خرمي شده اند.افكار آسماني و معنوي او طوري است كه انگار از آسمان ستارگان معاني را پائين آورده است و لذا خرمي شده اند.افكار آسماني و معنوي او طوري است كه انگار از آسمان ستارگان معاني را پائين آورده است و لذا 

كه گفته است: وقت و گذشت ايام مانند شمشير تيز و برنده است.حال بيائيم بررسي كنيم كه اين شمشير چيست ؟ و چه معني و كه گفته است: وقت و گذشت ايام مانند شمشير تيز و برنده است.حال بيائيم بررسي كنيم كه اين شمشير چيست ؟ و چه معني و 

مفهومي در آن نهفته است؟ در حاليكه مي دانيم كه رونق و آبروي آن شمشير از زندگي آدمي منشأ مي گيرد.كسي كه اين مفهومي در آن نهفته است؟ در حاليكه مي دانيم كه رونق و آبروي آن شمشير از زندگي آدمي منشأ مي گيرد.كسي كه اين 

اميد و ترس )خوف و رجاء( بسر خواهد برد و او بيش از موساي كليم مي تواند معجزات برتري اميد و ترس )خوف و رجاء( بسر خواهد برد و او بيش از موساي كليم مي تواند معجزات برتري شمشير در دستان اوست در ميان شمشير در دستان اوست در ميان 

چون يد و بيضا داشته باشد.اگر اين شمشير بر سنگي ضربتي وارد آورد آن را دو نيم مي سازد و چشمه اي از دل او مي جوشد و يا چون يد و بيضا داشته باشد.اگر اين شمشير بر سنگي ضربتي وارد آورد آن را دو نيم مي سازد و چشمه اي از دل او مي جوشد و يا 

همين شمشير را در كف داشت بطوريكه توانست دست به همين شمشير را در كف داشت بطوريكه توانست دست به   درياها از بي آبي و محروميت به خشكي تبديل مي شوند. موسي همدرياها از بي آبي و محروميت به خشكي تبديل مي شوند. موسي هم

كارهاي بزرگي بزند كه باالتر از تدبير و تعقل آدمي بود.موسي با شمشير خود درياي سرخ )رودخانه ي نيل( را دو نيم نمود كارهاي بزرگي بزند كه باالتر از تدبير و تعقل آدمي بود.موسي با شمشير خود درياي سرخ )رودخانه ي نيل( را دو نيم نمود 

ه ه ضي كضي كعلي مرتعلي مرتي پر قدرت حيدر كراري پر قدرت حيدر كرارودرياي بزرگي چون نيل كه پر آب و طوالني است مثل خاك خشك نمود.آن پنجه هاودرياي بزرگي چون نيل كه پر آب و طوالني است مثل خاك خشك نمود.آن پنجه ها

  قلعه ي خيبر را از جا كند و دروازه ي قلعه را به سوي سربازان اسالم گشود از اقتدار همين شمشير بود.قلعه ي خيبر را از جا كند و دروازه ي قلعه را به سوي سربازان اسالم گشود از اقتدار همين شمشير بود.
  !!!!به جای دست زدن به کارهای بزرگ، عمر گرانمایه را تلف مي کنيدبه جای دست زدن به کارهای بزرگ، عمر گرانمایه را تلف مي کنيد

ند! بويژه تحوالت و آمد ند! بويژه تحوالت و آمد به اين گردش و تحوالت ستارگان و سيارات آسمان نگاه كنيد كه واقعاً ديدني و مايه ي شگفتي هستبه اين گردش و تحوالت ستارگان و سيارات آسمان نگاه كنيد كه واقعاً ديدني و مايه ي شگفتي هست          

حظات حظات در اين زنجيره ي تحوالت ايام و لدر اين زنجيره ي تحوالت ايام و ل  ها وجود دارد كه الزم است فهميده شود.اي كسي كهها وجود دارد كه الزم است فهميده شود.اي كسي كه  و شدي كه در اين روزها و شبو شدي كه در اين روزها و شب

  عالم بزرگ و عظيمي را در درون خود خواهيعالم بزرگ و عظيمي را در درون خود خواهي،،گرفتار شده اي! چنانچه خوب به اين تحوالت دقت نمائيد در اين خويشتن نگري گرفتار شده اي! چنانچه خوب به اين تحوالت دقت نمائيد در اين خويشتن نگري 

گِل وجود خود تخم ظلمت و جهل و ناداني را پاشيديم و با آن روزگار را سپري گِل وجود خود تخم ظلمت و جهل و ناداني را پاشيديم و با آن روزگار را سپري خود ، درخود ، درعظمت عظمت به جهان و دقت دربه جهان و دقت درديد.بجاي نگاه ديد.بجاي نگاه 

تأثيري در تأثيري در كرديم و وقت و زمان زندگي را كه داراي قداست و ارزش بود يك جريان مادي و بيروح بخشيديم كه گذشت آن كرديم و وقت و زمان زندگي را كه داراي قداست و ارزش بود يك جريان مادي و بيروح بخشيديم كه گذشت آن 

زمان و شب و روزي كه بطور متناوب مي آيند و مي روند براي ما زمان و شب و روزي كه بطور متناوب مي آيند و مي روند براي ما .از ظرفيت و موقعيتي كه گذشت .از ظرفيت و موقعيتي كه گذشت !!دداحواالت ما نداشته باشاحواالت ما نداشته باش

فراهم نموده بودند فقط روزگار را سپري نموديم و عمر گرانمايه را به پايان رسانديم و افكار ما جز گذر زمان متوجه تحولي جديد فراهم نموده بودند فقط روزگار را سپري نموديم و عمر گرانمايه را به پايان رسانديم و افكار ما جز گذر زمان متوجه تحولي جديد 

انداخته ايد و تلف نمودن زيبايي هاي انداخته ايد و تلف نمودن زيبايي هاي از طوالني شدن گذشت ايام رشته اي از زنار ساخته و به دوش از طوالني شدن گذشت ايام رشته اي از زنار ساخته و به دوش   ..در صحنه ي زندگي ما نشددر صحنه ي زندگي ما نشد

زندگي جزو خصيصه ي وجود شما شده است و درست شبيه بت هاي معابد درك صحيحي از محيط اطراف خود نداريد و آنچه زندگي جزو خصيصه ي وجود شما شده است و درست شبيه بت هاي معابد درك صحيحي از محيط اطراف خود نداريد و آنچه 

  عرضه مي كنيد جز باطل و بيهوده چيزي نيست!عرضه مي كنيد جز باطل و بيهوده چيزي نيست!

  

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  004004  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  کسي که به نقش خود واقف نيست به رمز وراز حيات پي نخواهد بردکسي که به نقش خود واقف نيست به رمز وراز حيات پي نخواهد برد

آفريد يك موجود برتر در حد يك كيمياي پر ارزشي بودي در حاليكه در يك مشتي گل كه تنها ظواهر مادي آفريد يك موجود برتر در حد يك كيمياي پر ارزشي بودي در حاليكه در يك مشتي گل كه تنها ظواهر مادي وقتي خدا ترا وقتي خدا ترا         

د خود عظمت حق را نشان دادي ولي در عمل به اهداف بزرگ ارزشي دست د خود عظمت حق را نشان دادي ولي در عمل به اهداف بزرگ ارزشي دست ووزندگي در آن نمودار است جلوه گر شده اي! و با وجزندگي در آن نمودار است جلوه گر شده اي! و با وج

! اگر مسلماني و مي خواهي كه با هويت اسالمي زندگي كني پس ! اگر مسلماني و مي خواهي كه با هويت اسالمي زندگي كني پس نيافتي و راهي كه به باطل و بي ثمري منتهي مي شود افتادينيافتي و راهي كه به باطل و بي ثمري منتهي مي شود افتادي

از قيد و بندهاي باطل و آزاردهنده آزاد باش و جوانمردانه مانند شمعي مجلس حريت و آزادگي يك ملت را روشن و درخشان از قيد و بندهاي باطل و آزاردهنده آزاد باش و جوانمردانه مانند شمعي مجلس حريت و آزادگي يك ملت را روشن و درخشان 

راز حيات جاودانه هم راز حيات جاودانه هم   كن.تو كه از اهل جهان و سرانجام آن و نقشي كه براي آدمي پيش مي آيد آگاهي نداري بي شك از رمز وكن.تو كه از اهل جهان و سرانجام آن و نقشي كه براي آدمي پيش مي آيد آگاهي نداري بي شك از رمز و

مطلع نيستي. تا كي مي خواهي اسير و در مانده و محصور در تحوالت شب و روزهايي باشي كه برتو مي گذرد در حاليكه بايد مطلع نيستي. تا كي مي خواهي اسير و در مانده و محصور در تحوالت شب و روزهايي باشي كه برتو مي گذرد در حاليكه بايد 

ن سخن حضرت رسول )ص( ن سخن حضرت رسول )ص( وقت و زماني كه در اختيار داري ارزش زيادي قائل باشي و سعي نمايي تا رمز و اهميت وقت را از ايوقت و زماني كه در اختيار داري ارزش زيادي قائل باشي و سعي نمايي تا رمز و اهميت وقت را از اي

  در نظر گرفته ام ، خوب دريابي.در نظر گرفته ام ، خوب دريابي.ي متعال ي متعال خدا خدا عبادت باعبادت باخصوصي را براي خصوصي را براي ت بت بكه فرمود: وقكه فرمود: وق
  خورشيد روزی به فرسودگي مي رود ولي زمان پا برجاستخورشيد روزی به فرسودگي مي رود ولي زمان پا برجاست

هر چه داريم و به هر چيزي كه بعداً بدان دسترسي خواهيم يافت همه از تأثير و رفتاري است كه از وقت و زمان پذيرفته هر چه داريم و به هر چيزي كه بعداً بدان دسترسي خواهيم يافت همه از تأثير و رفتاري است كه از وقت و زمان پذيرفته                 

زندگي بشري كه نوعي ويژگي و امتياز ي براي ماست يكي از رمز و راز هاي همين وقت زندگي بشري كه نوعي ويژگي و امتياز ي براي ماست يكي از رمز و راز هاي همين وقت   ايم و كالً مجموعه ي حيات وايم و كالً مجموعه ي حيات و

بهمين لحاظ است كه وقت مي ماند و جاودانه است بهمين لحاظ است كه وقت مي ماند و جاودانه است گردش زمين به دور خورشيد نيست .گردش زمين به دور خورشيد نيست .  است.اصوالً اين وقت و زمان ناشي ازاست.اصوالً اين وقت و زمان ناشي از

همه ي حاالت غم و شادي انسان اتفاق مي افتد همه ي حاالت غم و شادي انسان اتفاق مي افتد ولي خورشيد پابر جا نيست و روزي تيره و تاريك مي گردد. در اين وقت و زمان ولي خورشيد پابر جا نيست و روزي تيره و تاريك مي گردد. در اين وقت و زمان 

مثل اندوه و ماتمي كه در روز عاشوراي حسيني وجود دارد و يا عيش و شادي كه در ايام عيد براي ما پيش مي آيد و علت اينكه مثل اندوه و ماتمي كه در روز عاشوراي حسيني وجود دارد و يا عيش و شادي كه در ايام عيد براي ما پيش مي آيد و علت اينكه 

جزاي زمان از جزاي زمان از ماه و خورشيد و ساير پديده هاي منور عالم داراي درخشندگي و روشنايي هستند باز هم از وقت است.در نظر تو اماه و خورشيد و ساير پديده هاي منور عالم داراي درخشندگي و روشنايي هستند باز هم از وقت است.در نظر تو ا

را مي پيمايي و خود را به انتهاي آن مي را مي پيمايي و خود را به انتهاي آن مي است كه با تمام سعي و تالش ، آن است كه با تمام سعي و تالش ، آن   يك سري عناصر مادي در كنار هم تشكيل يافتهيك سري عناصر مادي در كنار هم تشكيل يافته

  رساني و دائماً از ديروز و فردا و امتيازات مادي كه مي بايستي بدست آوري صحبت مي كني.رساني و دائماً از ديروز و فردا و امتيازات مادي كه مي بايستي بدست آوري صحبت مي كني.
  ماهيت تجوالت وقت و زمان غيرمادی و جنبه دروني داردماهيت تجوالت وقت و زمان غيرمادی و جنبه دروني دارد

ش و معطر ش و معطر استعدادهاي فطري و دروني تو مانند يك گلستان پر از گل هاي متفاوت و زيباست. ولي تو از بروز بو هاي خواستعدادهاي فطري و دروني تو مانند يك گلستان پر از گل هاي متفاوت و زيباست. ولي تو از بروز بو هاي خو            

ي هستي! و با دستان خود براي خود زنداني ساخته اي كه مانع رشد و ترقي تو شده است.پديده هاي ي هستي! و با دستان خود براي خود زنداني ساخته اي كه مانع رشد و ترقي تو شده است.پديده هاي آن پرهيز مي كني و فرارآن پرهيز مي كني و فرار

ان جنبه ان جنبه رح نيست در حاليكه ماهيت و جنس زمرح نيست در حاليكه ماهيت و جنس زمي فيزيكي نداشته و در آن اول و آخر مطي فيزيكي نداشته و در آن اول و آخر مط  زمان كه ما را احاطه نموده است جنبهزمان كه ما را احاطه نموده است جنبه

.ما كه از عرفان و آگاهي نسبت به پديده هاي عالم زنده .ما كه از عرفان و آگاهي نسبت به پديده هاي عالم زنده به حاالت و روحيات ما بستگي پيدا مي كندبه حاالت و روحيات ما بستگي پيدا مي كند  ي دروني و غير مادي دارد وي دروني و غير مادي دارد و

و نور وجود و حياتبخشي او از بامداد هر روز روشن تر و و نور وجود و حياتبخشي او از بامداد هر روز روشن تر و ايم عنصر زمان و تحوالت آن از اين عرفان زنده تر و پرتحول تر است ايم عنصر زمان و تحوالت آن از اين عرفان زنده تر و پرتحول تر است 

تابنده تر است.ما اين زندگي را از اين روزگار و تطورات تكاملي آن داريم و مفهوم دهر و روزگار هم از اين سير زندگي درك تابنده تر است.ما اين زندگي را از اين روزگار و تطورات تكاملي آن داريم و مفهوم دهر و روزگار هم از اين سير زندگي درك 

)ص( فرمودند: كه نبايد )ص( فرمودند: كه نبايد نموده ايم بطوريكه اگر زندگي نبود اين دهر هم فهميده نمي شد بهمين جهت است كه نبي مكرم اسالم نموده ايم بطوريكه اگر زندگي نبود اين دهر هم فهميده نمي شد بهمين جهت است كه نبي مكرم اسالم 

  نارسائي هاي خود را به گردن آن باندازيم و خود را تبرئه نمائيم!نارسائي هاي خود را به گردن آن باندازيم و خود را تبرئه نمائيم!دهر )روزگار( را ناسزا بگوئيم و مشكالت و دهر )روزگار( را ناسزا بگوئيم و مشكالت و 
 می سرخوش زتاک شافعیعالــــــ   ـــافعی         [  سبز بادا خاک پاک شــــــ812

 ت را نامیده است، وقـــــ سیف بُرّان         [  فکراوكوكب زگردون چیده است  811

 آب او سرمایه دار از زنــدگی  است [  من چه گویم سرّاین شمشیرچیست          818

 ـــا تر از دست كلیمدست او  بیضــ بیم             [  صاحبش باال تر از امیـــــــد و817

 نم برشود ـرومی ،بحــراز محــــــــ     [  سنگ از یک ضـــــربت اوترشود        813

 [  دركف موسی همـــین شمشیر بود            كار او باالتراز تـــــــــــــــدبیر بود881

 ـاک كردقلزمی را  خشک، مثل خ           [ سینه دریای  احمـــــــر چاک كرد 883

 یر بودــــین شمشقوت  او از همـــــ           [  پنجه ی حیدر كه خیبرگیـــــر بود 882
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  005005  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 انقالب روز وشب فهمــــیدنی است   گردون گردان دیدنی است        [  گردش 881

 ـــم دیگرنگردر دل خود عالـــــــــ          [  ای اسیردوش و فردا ،در نــــــــگر  881

 ت را  مثل خطی پنداشتیوقــــــــــ      [  در گِل خود تخم ظلــــمت كاشتی       882

 ـــود طول روزگارفکرتو پیمـــــــــ             باز با پیمانه ی لـــــــــــــیل و نهار [  881

 گشته ای مثل بتان باطـــــــل فروش   [  ساخــــــت این رشته را زُنّار دوش          888

 شدی لـسِرّ حــــــــق زائیدی و باط  [  كیمیا بودی ومُشت گِـــــــل شدی           887

 ــت اَحرارباشزم ملــــــــــشمــع  ب           ـــمی؟! آزاد از  زُنّار باش   [  مسلــــــ883

 ـاودان آگه نه ایاز  حیــات  جـــــ              ـان آگه نه ای[  توكه ازاصل جهـــــ871

 ــع اهلل یادگیرلی مـ زوقـــــت  ازـ[  تا  كجا درروز وشب باشی اسیــــر             رم873

 زنــدگی سِرّی  است از اسرار وقـت    [  این وآن پیداست از رفـــــتار وقت           872

 وقت جاوید است وخُورجاوید نیست   [  اصل وقت ازگردش خورشید نیست         871

 ورشید است وقتـسرّ تاب مـاه  و خ             داست وقتــعیش وغم عاشوروهم عی[  871

 كرده ایــرداازدوش و فـــــــــامتــی             کان گسترده ای[  وقت را مثــل  مــــ872

 ود زندان خویشـساختی از دست خ ویش          [  ای چوبو! رم كرده از بستان  خ871

 ابان  ضـــــــــــــمیر ما  دمیدــاز خی  ـــر ندید          [  وقت ماكو اول و آخـــــــ878

 ــده ترـــــر تابنــتر             هستی او ازسحــــــش زنده [  زنده  از عرفان اصلــــــ877

 ی استــفرمــــــان نب ال تسبوا الدهر   ی است           [  زندگی ازدهرو دهراززندگ873

  
  رمز ایام و مرور زمانرمز ایام و مرور زمان                                                                                                                                                                                                  

  انسان بنده زمانه در چرخ دنده های روزگار به بيهودگي مي افتدانسان بنده زمانه در چرخ دنده های روزگار به بيهودگي مي افتد

حال مي خواهم يك نكته خيلي مهم را كه مانند دانه هاي مرواريد ارزش دارد با تو در ميان بگذارم تا قادر باشيم فرق ميان حال مي خواهم يك نكته خيلي مهم را كه مانند دانه هاي مرواريد ارزش دارد با تو در ميان بگذارم تا قادر باشيم فرق ميان             

  .افتاده است به نيكي بشناسيمافتاده است به نيكي بشناسيم  ي زمانهي زمانهكه در تار و پود مشكالت و گرفتاري هاكه در تار و پود مشكالت و گرفتاري ها  يك انسان آزاد و ارزشمند را با يك بنده ي و اسيريك انسان آزاد و ارزشمند را با يك بنده ي و اسير

در ميان چرخ دنده هاي گذشت ايام و شب و روز به ياوه گي و بيهودگي مي افتد و چيزي براي رشد و تعالي در ميان چرخ دنده هاي گذشت ايام و شب و روز به ياوه گي و بيهودگي مي افتد و چيزي براي رشد و تعالي   )بنده()بنده(يك انسان عبديك انسان عبد

ن آزاده و شريف تحوالت بزرگي مي گذرد كه ن آزاده و شريف تحوالت بزرگي مي گذرد كه خود بر نمي گيرد و درك نمي كند و از جانبي در سيستم فكري و دروني يك انساخود بر نمي گيرد و درك نمي كند و از جانبي در سيستم فكري و دروني يك انسا

تأثير پذيري يك بنده كه ارزش هاي تأثير پذيري يك بنده كه ارزش هاي و و   رد نمي نمايدرد نمي نمايداو را خُاو را خُنمي آيد ونمي آيد و  روزگار و مصائب و فراز و نشيب هاي آن چيزي بحسابروزگار و مصائب و فراز و نشيب هاي آن چيزي بحساب

ودي ودي به مرگ و ناببه مرگ و ناب)روزها و شب ها()روزها و شب ها(آزادي و استقالل را حس ننموده است به اين شكل است كه هر لحظه در اين ايام و ليالي آزادي و استقالل را حس ننموده است به اين شكل است كه هر لحظه در اين ايام و ليالي 

نزديك تر شده و با دستان خود كفن خود را آماده مي سازد و اينگونه است كه گذشت روز و شب  او را به شكل ناگواري تحت نزديك تر شده و با دستان خود كفن خود را آماده مي سازد و اينگونه است كه گذشت روز و شب  او را به شكل ناگواري تحت 

  الشعاع  خود دارد.الشعاع  خود دارد.
  انسان آزاده در رشد و خالقيت و آزادی استانسان آزاده در رشد و خالقيت و آزادی است

قدرت مغناطيسي بااليي او را بطرف قدرت مغناطيسي بااليي او را بطرف يك انسان حُر و آزاده با تمام سعي و تالش خود را از جاذبه هاي كاذب دنيايي كه با يك انسان حُر و آزاده با تمام سعي و تالش خود را از جاذبه هاي كاذب دنيايي كه با             

روزگار و گذشت ايام را روزگار و گذشت ايام را   رفتار آيد و بر خالف انسان بنده ،رفتار آيد و بر خالف انسان بنده ،خود مي كشد دور مي سازد و نمي گذارد كه در باتالق اين جهاني گخود مي كشد دور مي سازد و نمي گذارد كه در باتالق اين جهاني گ

ر ر بنده و عبد مانند آن پرنده ي بي بال و پري است كه از صبح تا شب دبنده و عبد مانند آن پرنده ي بي بال و پري است كه از صبح تا شب د  تحت الشعاع نوآوري ها و خالقيت هاي خود قرار دهد.تحت الشعاع نوآوري ها و خالقيت هاي خود قرار دهد.
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قفس و دام گرفتاري آمده و لذت آزادي و رشد را نچشيده است و هر گونه پرواز به سوي ارزش ها را بر جان خود حرام نموده قفس و دام گرفتاري آمده و لذت آزادي و رشد را نچشيده است و هر گونه پرواز به سوي ارزش ها را بر جان خود حرام نموده 

است.در حاليكه در انديشه ها و سينه ي فراخ و وسيع مردي كه به مقام و مرتبه ي حريت و آزاد منشي رسيده است و با چابكي و است.در حاليكه در انديشه ها و سينه ي فراخ و وسيع مردي كه به مقام و مرتبه ي حريت و آزاد منشي رسيده است و با چابكي و 

د ايام و روزگار را كه چون پرنده اي در تغيير و تحول است در خود حبس نموده است و هيچگاه د ايام و روزگار را كه چون پرنده اي در تغيير و تحول است در خود حبس نموده است و هيچگاه قدرت از اين ارزش دفاع مي نمايقدرت از اين ارزش دفاع مي نماي

تأثير سوئي نمي پذيرد! يك بنده كه اسير دام بالي دنيا و ماديت است به همان استعداد دروني و معمولي بدون اينكه چيزي بر او تأثير سوئي نمي پذيرد! يك بنده كه اسير دام بالي دنيا و ماديت است به همان استعداد دروني و معمولي بدون اينكه چيزي بر او 

جاذبه هاي خير و سعادت و تحول و انقالب بدور است و آثاري در بر جاذبه هاي خير و سعادت و تحول و انقالب بدور است و آثاري در بر   ت او از هر گونه الهامات وت او از هر گونه الهامات وبيفزايد بسنده مي كند و موجوديبيفزايد بسنده مي كند و موجودي

ندارد.اصوالً يك بنده كه اسير نفس خود شده و سنگين به زمين چسبيده و راه رشد و سعادت را به سوي خود بسته است و بهمين ندارد.اصوالً يك بنده كه اسير نفس خود شده و سنگين به زمين چسبيده و راه رشد و سعادت را به سوي خود بسته است و بهمين 

ود آه و ناله سر مي دهد و گله مند ود آه و ناله سر مي دهد و گله مند مقام و مرتبه پست قناعت مي كند و دائماً از دست روزگار و مشكالتي كه بر او وارد مي شمقام و مرتبه پست قناعت مي كند و دائماً از دست روزگار و مشكالتي كه بر او وارد مي ش

مي آورد و از مي آورد و از   ي را پديدي را پديدينيندهد و كارنودهد و كارنومي مي را ارائه را ارائه   جديديجديدي  هر لحظه نوآوري و خالقيتهر لحظه نوآوري و خالقيت  است.در صورتي كه انسان آزاده و حر دراست.در صورتي كه انسان آزاده و حر در

استعداد دروني و استعداد دروني و   مي رسد.مي رسد.رحبخش و دل انگيزي به گوش رحبخش و دل انگيزي به گوش سيم هاي تار حريت و آزادگي او دائماً و پي در پي نغمه هاي فسيم هاي تار حريت و آزادگي او دائماً و پي در پي نغمه هاي ف

نسيل آزادي و حريت دائماً در تحول و افزايش است و هيچگاه بر يك فطرت ثابت و يكنواختي تكيه نزده است و مسير حركت نسيل آزادي و حريت دائماً در تحول و افزايش است و هيچگاه بر يك فطرت ثابت و يكنواختي تكيه نزده است و مسير حركت پتاپتا

  او در زندگي براي حصول به اهداف بلند حيات مانند پرگار نيست كه در هر حركت دوراني باز به جاي اول خود بر گردد.او در زندگي براي حصول به اهداف بلند حيات مانند پرگار نيست كه در هر حركت دوراني باز به جاي اول خود بر گردد.
  نده زنجير برپای خود مي بنددنده زنجير برپای خود مي بنددر با قضا و قدر هماهنگ است و انسان بر با قضا و قدر هماهنگ است و انسان بمرد حُمرد حُ

براي يك انسان كه طعم يك زندگي آزادانه را نچشيده است لحظات و روزهايي كه بر او مي گذرد در حكم حلقه هاي زنجير براي يك انسان كه طعم يك زندگي آزادانه را نچشيده است لحظات و روزهايي كه بر او مي گذرد در حكم حلقه هاي زنجير           

محكمي را دارد كه بر دست و پاي او بسته شده و از حركت و پرواز او مانع شده است و همواره بر لبان او صحبت از تقدير و محكمي را دارد كه بر دست و پاي او بسته شده و از حركت و پرواز او مانع شده است و همواره بر لبان او صحبت از تقدير و 

شت حتمي بشري است و از تالش و اميد و بهروزي خبري نيست.همت و اراده ي مصمم و قاطع مرد حر كه بر تارك او تاج شت حتمي بشري است و از تالش و اميد و بهروزي خبري نيست.همت و اراده ي مصمم و قاطع مرد حر كه بر تارك او تاج سرنوسرنو

افتخار آزادگي مي درخشد با قضا و قدر و فرمان حق همساز و همگام است و هيچگاه بر خالف آن گامي بر نمي دارد تا دچار افتخار آزادگي مي درخشد با قضا و قدر و فرمان حق همساز و همگام است و هيچگاه بر خالف آن گامي بر نمي دارد تا دچار 

ها كه در فرد و اجتماع پديد مي آيد و شكل جديدي از كار و تالش را در منصه ها كه در فرد و اجتماع پديد مي آيد و شكل جديدي از كار و تالش را در منصه توقف و هالكت گردد و لذا آن دسته از نوآوري توقف و هالكت گردد و لذا آن دسته از نوآوري 

ظهور مي رساند از توانايي هاي او ناشي مي شود.بر آن فرصت هايي كه رفته اند و يا در آينده مي آيند و مي توانند منشأ تحوالت ظهور مي رساند از توانايي هاي او ناشي مي شود.بر آن فرصت هايي كه رفته اند و يا در آينده مي آيند و مي توانند منشأ تحوالت 

كري و مكتبي را در خود جاي داده اند همه با كري و مكتبي را در خود جاي داده اند همه با معبدها كه نظام هاي فمعبدها كه نظام هاي فهاي زندگي باشند مسلط است و ديرها وهاي زندگي باشند مسلط است و ديرها و  مثبت در صحنهمثبت در صحنه

  آسودگي و در كمال امنيت و آزادي از انديشه ها و ابتكارات به موقع آنان بهره مند مي شوند.آسودگي و در كمال امنيت و آزادي از انديشه ها و ابتكارات به موقع آنان بهره مند مي شوند.
  ن را بيابدن را بيابد، مروارید آ، مروارید آانسان باید با غوطه زدن در اعماق زمان انسان باید با غوطه زدن در اعماق زمان 

بود بهر حال درك مراتب و مقامات و عزت و بود بهر حال درك مراتب و مقامات و عزت و آنچه گفتيم گر چه از جنس صوت و صدا و كلمه و عبارت پاك و صادقانه آنچه گفتيم گر چه از جنس صوت و صدا و كلمه و عبارت پاك و صادقانه             

شكوه انسان آزاده بسيار مشكل است و در اين الفاظ ساده و معمولي نمي گنجد.درست است كه اين سخنانم را در شأن آزادي و شكوه انسان آزاده بسيار مشكل است و در اين الفاظ ساده و معمولي نمي گنجد.درست است كه اين سخنانم را در شأن آزادي و 

و از و از   تفاوت آن با بندگي گفتم ولي معاني و مفاهيم اين قالب ها از محتواي آن شرمسار است و احساس كمبود و نقص مي نمايدتفاوت آن با بندگي گفتم ولي معاني و مفاهيم اين قالب ها از محتواي آن شرمسار است و احساس كمبود و نقص مي نمايد

اينكه معاني كه بايد هدف اصلي اين عبارات را تشكيل دهد در اين قالب هاي لفظي و ضعيف و نارسا نمي گنجد و مطابقت ندارد اينكه معاني كه بايد هدف اصلي اين عبارات را تشكيل دهد در اين قالب هاي لفظي و ضعيف و نارسا نمي گنجد و مطابقت ندارد 

ريخته شدند ريخته شدند و سست و سست گله مندم.آن معاني زنده و پويا كه بايستي آشكار شوند و مورد بهره برداري قرار گيرند چون در قالب ضعيف گله مندم.آن معاني زنده و پويا كه بايستي آشكار شوند و مورد بهره برداري قرار گيرند چون در قالب ضعيف 

بوده و مانند آتش سوزنده بوده و مانند آتش سوزنده   گونه انگيزه و پوياييگونه انگيزه و پوياييهاي بندگي و اسارت كه فاقد هرهاي بندگي و اسارت كه فاقد هر  فسفسگنجيدند و چون نگنجيدند و چون ناز بين رفتند و در آن ناز بين رفتند و در آن ن

گردند. نكته ها و گردند. نكته ها و   است اين كلمات و اصطالحات را بيان كنند از معاني ارزشمند توخالي مي شوند و چون يخ سرد و بي روح مياست اين كلمات و اصطالحات را بيان كنند از معاني ارزشمند توخالي مي شوند و چون يخ سرد و بي روح مي

انديشه ي آدمي حاضرند در درون اين ايام و مرور زندگي و تحوالت و انديشه ي آدمي حاضرند در درون اين ايام و مرور زندگي و تحوالت و   مطالب زيادي كه ريشه در غيب و الهام دارند و يا در دل ومطالب زيادي كه ريشه در غيب و الهام دارند و يا در دل و

تطورات آن پنهان شده اند درست مانند نامه اي كه حامل پيام مهمي است كه بايستي آن را گشود و به مطالب و اهميت آن پي تطورات آن پنهان شده اند درست مانند نامه اي كه حامل پيام مهمي است كه بايستي آن را گشود و به مطالب و اهميت آن پي 

سرار و سرار و ه مهر مانده است و هنوز اه مهر مانده است و هنوز انغمه ها و نواهاي نو و جالبي در ساز وقت و زمان نهفته است كه به شكل خاموشي سر بنغمه ها و نواهاي نو و جالبي در ساز وقت و زمان نهفته است كه به شكل خاموشي سر ب  برد!برد!

است و براي آدمي الزم است تا با تعمق و تفكر ژرف و عميقي در دل اين وقت و روزگار غوطه زند و است و براي آدمي الزم است تا با تعمق و تفكر ژرف و عميقي در دل اين وقت و روزگار غوطه زند و   دقايق خود را آشكار نشدهدقايق خود را آشكار نشده

  مرواريد آن را از اعماق آن بدست آورد!مرواريد آن را از اعماق آن بدست آورد!
 ـــرّوحُــــ شناسی امتیاز عـــــــبدتا   گویمـت روشن چو دُرّ            [  نکته ای می831

 ـارردد روزگـــــــدر دل حُرّ  یاوه گ    [  عبد گردد یاوه در لیـــــــــل و نهار        833
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 ـوشتند برخــــروز و شب  را  می تن  ــدكفن          ام می بافـــــــــــــبد  از ای[  ع832

 ویش را بر روزگـــاران می زندخــــ    ـود را  زگِل بر میکَنَد          [  مرد حُر خــــ831

 ـــــــانش حراملذت  پرواز برجــــــ   ـایر به دام صبح و شام          [  عبدچون طـــ831

 طــــــــــــــــــایر ایام را گردد قفس   ـــک نفس         [  سینه ی آزاده ی چابـــــ832

 ــان او  بی ندرت استت جــــواردا    ا تحصیل حاصل فطـرت است         [  عبد ر831

 ناله های  صبح و شام  او همـــــــــان      ـان       ــاز گران خیزی مقام او همــــــ  [838

 نغمــــــــــــه ی پی هم ریزد تار حُرّ     [  دمبدم نوآفرینی كــــــــــــــار حُرّ         837

 ــــه ی پرگار نیستجاده ی او حلقـــ    ست         ـرار نی[  فطرتش زحمت كش تکـ833

 بر لب او حــــرف تقـدیر است و بس   یـــــــــراست و بس          [  عبد را ایام زنج711

 ت او صـــــورت پذیرـــــا گردد مشیر             حادثات از دس[  همت حر با  قضـــــ713

 دیرها  آسوده انـــــــــــــــدر رود او          [  رفته وآینــــــــــــده در موجود او     712

 د به  ادراک این سخـــــنـدر نمی آی  ت وصدا پاک  این سخن           صوآمد از[  711

 رفم چه كارـوه  معنی كه  با حـــــشکـ فم ز معنی  شرمسار            [  گفتم و حــــــر711

 از نفس هـــای تو نـــــــار او فِسُــــرد             به حرف آمد بمُـرد[  زنده معنی چون 712

 رمز  ایـام و مرور انـــــــــدر دل است  وحضـوراندردل است             [  نکته ی غیب 711

 وطه در دل زن كه بینی راز وقتـغـــــ   [  نغمه ی خـــــــاموش داردســازمن           718

  
  عصر نو و روزگار ماعصر نو و روزگار ما                                                                                                                                                                                              

  کردیمکردیم  یاد آن ایام به خير که با افكار خود مشكالت جهان را حل ميیاد آن ایام به خير که با افكار خود مشكالت جهان را حل مي

ا آن هر ا آن هر قرار داشت و بقرار داشت و بمسلمانان مسلمانان دستان ظفرمند ما دستان ظفرمند ما شمشير پر قدرت و نافذ روزگاردرشمشير پر قدرت و نافذ روزگاردر  ياد آن ايام و دوران همواره جاويد باد كهياد آن ايام و دوران همواره جاويد باد كه            

كاري كه شايسته بود انجام مي داديم و ايام به كام بود و پيروزي همواره نزديك و دست يافتني مي نمود.در روزهاي اقتدار و كاري كه شايسته بود انجام مي داديم و ايام به كام بود و پيروزي همواره نزديك و دست يافتني مي نمود.در روزهاي اقتدار و 

موفقيت و استقالل ، تخم دينداري و دين باوري را در دل هاي مردم مي كاشتيم و با اجراي احكام دين و بروز اعمال صالح ، موفقيت و استقالل ، تخم دينداري و دين باوري را در دل هاي مردم مي كاشتيم و با اجراي احكام دين و بروز اعمال صالح ، 

به خود و به به خود و به   با ابتكارات و اتكاءبا ابتكارات و اتكاء  مي گرديد.مي گرديد.  ي شد و عظمت او آشكار و هويداي شد و عظمت او آشكار و هويدااز چهره ي حق بر گرفته ماز چهره ي حق بر گرفته مپرده ي ابهام و گمنامي پرده ي ابهام و گمنامي 

انديشه و راه حل هاي خود توانسته بوديم تا مشكالت و موانعي كه بر سر راه تكامل و زندگي مردم دنيا بود بگشائيم و درس انديشه و راه حل هاي خود توانسته بوديم تا مشكالت و موانعي كه بر سر راه تكامل و زندگي مردم دنيا بود بگشائيم و درس 

اعتقاد مستحكم خود سعادت و رستگاري را نصيب اين آب و خاك اعتقاد مستحكم خود سعادت و رستگاري را نصيب اين آب و خاك   آزادي و آزادگي به آنان بياموزيم.و از رهگذر ايمان وآزادي و آزادگي به آنان بياموزيم.و از رهگذر ايمان و

گردانيم.مستي و شور و شوق دروني و ايماني ما كه عامل و محرك اصلي تحوالت در جامعه ي ما بود ناشي از شراب معرفت حق گردانيم.مستي و شور و شوق دروني و ايماني ما كه عامل و محرك اصلي تحوالت در جامعه ي ما بود ناشي از شراب معرفت حق 

كه از مايه هاي شور كه از مايه هاي شور   هاي پوشالي خالص شويم و بر آن عالئق قديميهاي پوشالي خالص شويم و بر آن عالئق قديميخواهي خواهي بود كه نوشيديم و اين بود كه توانستيم از خود بود كه نوشيديم و اين بود كه توانستيم از خود 

  حقيقت خالي شده بود با ايماني جديد و پر محتوي شبيخون بزنيم و از ميان برداريم.حقيقت خالي شده بود با ايماني جديد و پر محتوي شبيخون بزنيم و از ميان برداريم.
  تمدن امروزی مرهون صداقت وتالش های مسلمانان استتمدن امروزی مرهون صداقت وتالش های مسلمانان است

اي كسي كه هنوز از گذشته دم مي زني و در جام وجود خود از آن مي مستي و شور قديمي و كهن سرشاري داري و در اي كسي كه هنوز از گذشته دم مي زني و در جام وجود خود از آن مي مستي و شور قديمي و كهن سرشاري داري و در           

هستي خود از گرمي آن در جوش و خروشي!همه ي وجود ترا غرور و خودخواهي ، نخوت و تكبر و خود بزرگ بيني پر هستي خود از گرمي آن در جوش و خروشي!همه ي وجود ترا غرور و خودخواهي ، نخوت و تكبر و خود بزرگ بيني پر   كاسه يكاسه ي

ساخته است در حاليكه ما را سرزنش مي كني و هر ابتكار و خالقيتي را به باد مسخره مي گيري. ) اي استعمارگران و اي خود ساخته است در حاليكه ما را سرزنش مي كني و هر ابتكار و خالقيتي را به باد مسخره مي گيري. ) اي استعمارگران و اي خود 
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بوده ايم؟! زماني بود كه موجوديت ملي ما همچون جام مرصع و زيبايي باعث بوده ايم؟! زماني بود كه موجوديت ملي ما همچون جام مرصع و زيبايي باعث   پسندان!( خيال نكنيد كه همواره ما خوار و زبونپسندان!( خيال نكنيد كه همواره ما خوار و زبون

سينه ي ما عشق و شور قرار داشت كه بسيار عظيم بود. و اين عنصر سينه ي ما عشق و شور قرار داشت كه بسيار عظيم بود. و اين عنصر ر محفل و مجلسي بود و در درون ر محفل و مجلسي بود و در درون زينت و شكوهمندي هزينت و شكوهمندي ه

زد و تمدن غرب از آثار علمي زد و تمدن غرب از آثار علمي داداو به جلوه گري زيبايي هاي خود مي پرو به جلوه گري زيبايي هاي خود مي پر  كه اكنون به نمايش خود آمده استكه اكنون به نمايش خود آمده است  تكنولوژي و مدرنتكنولوژي و مدرن

ندان و محققين مشرق زمين و بويژه مسلمانان بوجود آمده است و از غبار قدم هاي آنان ساخته و پرداخته گرديده است.در ندان و محققين مشرق زمين و بويژه مسلمانان بوجود آمده است و از غبار قدم هاي آنان ساخته و پرداخته گرديده است.در دانشمدانشم

ي هاي ما بود كه كشتزار حق و حقيقت سيراب شد و به رشد و نمو خود ي هاي ما بود كه كشتزار حق و حقيقت سيراب شد و به رشد و نمو خود گگشتشتفداكاري ها و از جان گذفداكاري ها و از جان گذآن زمان با دالوري ها و آن زمان با دالوري ها و 

)مسلمانان( )مسلمانان( مه داد و بهمين خاطر بود كه همه ي طالبان حق و خداپرستان جهان ايمان و باور خود را مديون و مرهون ما مه داد و بهمين خاطر بود كه همه ي طالبان حق و خداپرستان جهان ايمان و باور خود را مديون و مرهون ما اداادا

اين بزرگي و عظمت و نام و آوازه را از ما)تمدن اسالمي( دارد اين بزرگي و عظمت و نام و آوازه را از ما)تمدن اسالمي( دارد   ،،هستند.دنياي امروز كه با صنعت و علوم جديد پر و بال گرفته استهستند.دنياي امروز كه با صنعت و علوم جديد پر و بال گرفته است

  ه ي مقصود را بنا نهاد و به آرزوهاي بزرگ بشري دست يافت.ه ي مقصود را بنا نهاد و به آرزوهاي بزرگ بشري دست يافت.و از آن گِلي كه ما داشتيم كعبو از آن گِلي كه ما داشتيم كعب
  سعادت دوجهان را بدست آورده ایمسعادت دوجهان را بدست آورده ایم)ص()ص(يد ومكتب حضرت مصطفي يد ومكتب حضرت مصطفي در سایه توحدر سایه توح

اولين بار كلمه ي اقرأ كه كلمه خواندن و آگاه شدن نسبت به عالم و اسرار آن بود از طريق پيغمبر ما به ما تعليم داده شد كه اولين بار كلمه ي اقرأ كه كلمه خواندن و آگاه شدن نسبت به عالم و اسرار آن بود از طريق پيغمبر ما به ما تعليم داده شد كه             

مباركي بود براي ورود به تمام علوم و توسعه ي آنان كه اكنون مشاهده مي نمائيم و اين فرآورده هاي كنوني كه مباركي بود براي ورود به تمام علوم و توسعه ي آنان كه اكنون مشاهده مي نمائيم و اين فرآورده هاي كنوني كه در واقع آغاز در واقع آغاز 

ر آن تاج نگين بزرگي و ر آن تاج نگين بزرگي و گر چه بر اثر حوادث روزگاگر چه بر اثر حوادث روزگارفاه انسان را فراهم آورده است باز هم به عبارتي با دستان ما تحقق يافته است.رفاه انسان را فراهم آورده است باز هم به عبارتي با دستان ما تحقق يافته است.

ند ولي بايد دانست كه هيچگاه نبايد در ما كه به ظاهر به محتاجان و نيازمندان زمانه تبديل ند ولي بايد دانست كه هيچگاه نبايد در ما كه به ظاهر به محتاجان و نيازمندان زمانه تبديل عظمت را ازما ربودند و به تاراج بردعظمت را ازما ربودند و به تاراج برد

شده ايم به چشم حقارت و كوچكي نگاه كنيد. در ديدگاه و افكار تو ما همه در رديف زيانكاران و ضعيفان بحساب مي آئيم و ما را شده ايم به چشم حقارت و كوچكي نگاه كنيد. در ديدگاه و افكار تو ما همه در رديف زيانكاران و ضعيفان بحساب مي آئيم و ما را 

! ما اعتبار و ارزش خود را از ! ما اعتبار و ارزش خود را از ددو خوار و ذليل مي پنداريو خوار و ذليل مي پنداري  ددي كنيي كنيمردمي ارتجاعي كه انديشه هاي قديمي و كهنه داريم تصور ممردمي ارتجاعي كه انديشه هاي قديمي و كهنه داريم تصور م

توحيد و خداپرستي و ايمان به مكتب مصطفي )ص( گرفته ايم و با اين ايمان سعادت هر دو عالم را بدست آورده ايم. باايمان و توحيد و خداپرستي و ايمان به مكتب مصطفي )ص( گرفته ايم و با اين ايمان سعادت هر دو عالم را بدست آورده ايم. باايمان و 

وجود ما وجود ما و محبت را بنا نهاده ايم.و محبت را بنا نهاده ايم.اميد به خدا غم روزگار و غصه ي دوران را پشت سر گذاشته ايم چون با كسي پيمان و دوستي اميد به خدا غم روزگار و غصه ي دوران را پشت سر گذاشته ايم چون با كسي پيمان و دوستي 

. بهر حال ما وارث معنوي پيام آوران خدا مانند موسي و هارون . بهر حال ما وارث معنوي پيام آوران خدا مانند موسي و هارون   مسلمانان همچون رازی مهم است که در دل حق پنهان شده استمسلمانان همچون رازی مهم است که در دل حق پنهان شده است

هستيم.هنوز آن خورشيد و ماهي كه جهان را روشن مي سازد از وجود ما روشن و درخشان است و ابرهاي پرباران خالقيت هاي هستيم.هنوز آن خورشيد و ماهي كه جهان را روشن مي سازد از وجود ما روشن و درخشان است و ابرهاي پرباران خالقيت هاي 

موجوديت ما مسلمانان موجوديت ما مسلمانان ذات و ذات و اسالمي برق هاي قوي روشنايي فراواني بهمراه دارد كه هنوز درخشش آن نمودار نشده است.اسالمي برق هاي قوي روشنايي فراواني بهمراه دارد كه هنوز درخشش آن نمودار نشده است.  امتامت

و آنچه را كه هستي مسلم را رقم مي زند و به شكوهمندي او مي افزايد از نشانه و آنچه را كه هستي مسلم را رقم مي زند و به شكوهمندي او مي افزايد از نشانه است ازعنايات وتفضالت ذات حق است ازعنايات وتفضالت ذات حق انعكاسي انعكاسي 

  ..هاي لطف اوستهاي لطف اوست
 ــــــارا دستی ما بود یـــــــــــــتوان با     وزگــــــار          [  یاد ایامی كه سیــف ر717

 ـق بر داشتیمدركشت دل ها كـاشتیم              پرده  ازرخسار حــــــــ[  تخم  دین 713

 اک از سجود ما گشادبخت این خـــ  [  ناخن ما عقده ی دنیا گـــــــــشاد             731

 ـون زدیم اده ی گلـگون  زدیم               بر كهن میخانه ها شبخـــــب[  از خُم حق  733

 ـــرمی صهبای توشیشه آب از گـــــ              ـــای تو [  این می دیرینه در مینــــــ732

 ـــعنه بر نا داری ما می زنیو منی              طــــــــــ [  از غرور و نخوت  وكـــــبر731

 ـب دل بوده استسینه ی ما صاحــــ             ماهم زیب محفـل  بوده است   [  جام731

 ــــاسته  استاز غبار پای  ما برخـــــ    [  عصر نو از جلـــــــــوه ها آراسته           732

 ـق پرستان  جهان ممنون  ماازخون ما              حـــــــ[  كشت حق سیراب گشت 731

 ــــبه ها تعـمیر شدازگِل ما  كعـــــــ   ب تکــــــــبیر شد           ما صاح [  عالم از738

 ویش از دست ما تقسیم كردرزق خ  به ما  تعلــیم كـرد             [  حرف  اقرأ حق737

 ــدایان را  به چشم كم مبینما گـــــ     ت ازدست ما تاج ونگین         ه رفـ[  گرچ733

 ـــــواریم ماكهنه پنداریم ما ، خــــــ  ـــاریم  ما              تو زیانکــــــــ [  در نگاه721
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 هر دو عالـــــــــــم را  نگه داریم ما   ـتبار از ال اله داریم  ما            [  اعــــــــــــ723

 د محبت بسته ایم[  از غــــــم  امروز و فردا رسته ایم               با كسی عهــــــــــ722

 ـــارونیم  مامکنونیم  ما               وارث موسی و هـــــــــ [  در دل حـــــــــق سر721

 ــاب ما هنوزز تاب ما هـــنوز               برق  ها دارد سحــــــــ  [  مهر و مه روشن721

 ــــق استت حـــــــنه ی ذات حق  است              هستی مسلم زآیا[  ذات  ماآئیـ722

 
  سته ای عارفانه ی او از حضرت حقسته ای عارفانه ی او از حضرت حقهای اقبال و خواهای اقبال و خواآرزوآرزووو  دعادعا                                                                                  

  !!رهایشان نسازرهایشان نسازوناداني وناداني خدایا عاشقان خود را در خامي خدایا عاشقان خود را در خامي 

و ديده ي ما جاي داري ولي از و ديده ي ما جاي داري ولي از اي خدايي كه جان و حيات عالم وجودي و در آن حال كه جان و عزيز ما هستي و در دل اي خدايي كه جان و حيات عالم وجودي و در آن حال كه جان و عزيز ما هستي و در دل               

ما مي گريزي!در عود وجود ما اگر نغمه ي دل انگيزي وجود دارد از فيض عنايات و الطاف تو است. و حتي مردن براي تو و ما مي گريزي!در عود وجود ما اگر نغمه ي دل انگيزي وجود دارد از فيض عنايات و الطاف تو است. و حتي مردن براي تو و 

بي شك چنين مرگ با عزتي مورد حسادت حيات آدمي بي شك چنين مرگ با عزتي مورد حسادت حيات آدمي   ..در راه اهدافي كه تو مشخص نموده اي برتر از گوهر حيات استدر راه اهدافي كه تو مشخص نموده اي برتر از گوهر حيات است

سينه ي سينه ي ي را وارد ساز و بار ديگر دري را وارد ساز و بار ديگر دررامش و شادرامش و شادشده به دل هاي ناخرسند و غمگين من آشده به دل هاي ناخرسند و غمگين من آديگر هم كه ديگر هم كه واقع مي شود.يكبار واقع مي شود.يكبار 

ور و حياتي دوباره بخش.دوباره براي آزمايش ماهم كه شده است شهرت و نام ور و حياتي دوباره بخش.دوباره براي آزمايش ماهم كه شده است شهرت و نام ود آود آعاشقان خود تحول و شور و شوق بوجعاشقان خود تحول و شور و شوق بوج

تو هستند ولي در خامي و بي تجربگي بسر مي برند تو هستند ولي در خامي و بي تجربگي بسر مي برند آوري و اقتدار و همبستگي را براي ما در نظر بگير تا كساني كه عاشق آوري و اقتدار و همبستگي را براي ما در نظر بگير تا كساني كه عاشق 

پخته و كاردان گردند. از اين سرنوشت مذلت باري كه بر ما مسلط شده است و فالكت و ناداني را بر ما رقم زده است شكوه و پخته و كاردان گردند. از اين سرنوشت مذلت باري كه بر ما مسلط شده است و فالكت و ناداني را بر ما رقم زده است شكوه و 

  ..گله داريم در عين اينكه در مقام عظيم خدايي هستي ولي ما چيزي نداريم و از فرصت خوبي بر خوردار نشده ايمگله داريم در عين اينكه در مقام عظيم خدايي هستي ولي ما چيزي نداريم و از فرصت خوبي بر خوردار نشده ايم
  خدایا  به ما ایمان و شوق سلمان و بالل عنایت فرماخدایا  به ما ایمان و شوق سلمان و بالل عنایت فرما

از تو مي خواهيم كه چهره ي زيبا و لطف بي كران خود را از تهيدستاني كه از لوازم رشد بهره مند نيستند نپوشاني و دريغ از تو مي خواهيم كه چهره ي زيبا و لطف بي كران خود را از تهيدستاني كه از لوازم رشد بهره مند نيستند نپوشاني و دريغ           

خدا)ص( عنايت فرمايي خدا)ص( عنايت فرمايي نداري و به ما عشق و شوق ايمان و باوري كه به سلمان فارسي و بالل حبشي دو يار با وفاي رسول نداري و به ما عشق و شوق ايمان و باوري كه به سلمان فارسي و بالل حبشي دو يار با وفاي رسول 

بدون اينكه ما را دچار گرفتاري و بال نمايي.وجود ما را از عشق و شور به خودت سرشار گردان بطوريكه خواب و قرار از بدون اينكه ما را دچار گرفتاري و بال نمايي.وجود ما را از عشق و شور به خودت سرشار گردان بطوريكه خواب و قرار از 

ت شده اي كه حقايق زندگي در آن ت شده اي كه حقايق زندگي در آن تاب و بيقرار گرداند و ما را به فطرت روشن و هدايتاب و بيقرار گرداند و ما را به فطرت روشن و هداي  چشمان ما بربايد و دل و ذهن ما را بيچشمان ما بربايد و دل و ذهن ما را بي

ون نمايد.همچون معجزه ي انبياء يك بار ديگر نشانه اي از آيات و بركات خود را به ما نازل كن تا بتوانيم ون نمايد.همچون معجزه ي انبياء يك بار ديگر نشانه اي از آيات و بركات خود را به ما نازل كن تا بتوانيم عكس است رهنمعكس است رهنممنمن

هستي ما را كه هستي ما را كه از اين ظلمي كه بر ما مي شود خارج شويم و گردن ظالمان و دشمنان دين و ملت را به خاك مذلت بكشانيم.از اين ظلمي كه بر ما مي شود خارج شويم و گردن ظالمان و دشمنان دين و ملت را به خاك مذلت بكشانيم.

به كوهي از آتش تبديل كن و آنگاه از اين آتش معنوي كه بر افروخته به كوهي از آتش تبديل كن و آنگاه از اين آتش معنوي كه بر افروخته كاه سبك و حقير است از عشق به خود اوج بده و كاه سبك و حقير است از عشق به خود اوج بده و   مانندمانند

  ود ساز.ود ساز.ببشده است هر چه غير از تو است بسوزان و ناشده است هر چه غير از تو است بسوزان و نا
  خدایا عاشقان خود را به وحدت و عزت عنایت فرماخدایا عاشقان خود را به وحدت و عزت عنایت فرما

جدايي افزوده جدايي افزوده پارچگي را گسسته اند و همدلي و همگامي را از دست داده اند و بر تفرقه و پارچگي را گسسته اند و همدلي و همگامي را از دست داده اند و بر تفرقه و خدايا مردم ما رشته وحدت و يكخدايا مردم ما رشته وحدت و يك      

اند و بر اين ريسمان وحدت گره ها و مشكالت فراواني را ايجاد نموده اند.ما مانند ستارگان در اين جهان شأن و موقعيت اند و بر اين ريسمان وحدت گره ها و مشكالت فراواني را ايجاد نموده اند.ما مانند ستارگان در اين جهان شأن و موقعيت 

مشخصي نداريم و به پريشاني بسر مي بريم و در حالي كه در كنار هم زندگي مي كنيم و همديگر را مي بينيم ولي از موقعيت مشخصي نداريم و به پريشاني بسر مي بريم و در حالي كه در كنار هم زندگي مي كنيم و همديگر را مي بينيم ولي از موقعيت 

خبر و براي يك تجربه ي جديد زندگي نسبت بهم بيگانه مي باشيم. خدايا اين تفرقه را به وحدت خبر و براي يك تجربه ي جديد زندگي نسبت بهم بيگانه مي باشيم. خدايا اين تفرقه را به وحدت   و استعدادهاي يكديگر بيو استعدادهاي يكديگر بي

جداي از هم را بهم نزديك كن و با محبت و دوستي كه اساس وحدت است آئين و جداي از هم را بهم نزديك كن و با محبت و دوستي كه اساس وحدت است آئين و كتاب وحدت كتاب وحدت مبدل كن و شيرازه ي اوراق مبدل كن و شيرازه ي اوراق 

و نقش اصلي را در اين جهان به عاشقان و و نقش اصلي را در اين جهان به عاشقان و   ه برگردانه برگردانروش جديدي را در ميان ما ابداع نما.ما را به همان عزت و اقتدار گذشتروش جديدي را در ميان ما ابداع نما.ما را به همان عزت و اقتدار گذشت

  شيفتگان واقعي خود عنايت فرما و دشمنان را بر ما برتري نبخش. شيفتگان واقعي خود عنايت فرما و دشمنان را بر ما برتري نبخش. 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان
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  خدایا مرا با رمز و رازهای توحيد آشنا فرماخدایا مرا با رمز و رازهای توحيد آشنا فرما

ي كه ي كه به رهروان و كساني كه قصد رسيدن به راه كمال و عزت را دارند ايمان و تسليم واقعي برسان و متحول نما. ايمانبه رهروان و كساني كه قصد رسيدن به راه كمال و عزت را دارند ايمان و تسليم واقعي برسان و متحول نما. ايمان        

مقتدر و با صالبت است و با آن بتوانند در مقابل همه ي ستمگران جهان ايستادگي كنند. ما را به آن عشقي سرافراز گردان مقتدر و با صالبت است و با آن بتوانند در مقابل همه ي ستمگران جهان ايستادگي كنند. ما را به آن عشقي سرافراز گردان 

كه صرفاً در جهت تو باشد و از هرگونه آلودگي به غير مبرا باشد و آدمي را كه به اين عشق مجهز شده است از همه ي رمز و كه صرفاً در جهت تو باشد و از هرگونه آلودگي به غير مبرا باشد و آدمي را كه به اين عشق مجهز شده است از همه ي رمز و 

ساز.من كسي هستم كه براي روشن شدن افكار و راهيابي ديگران به حقيقت مانند شمع مي ساز.من كسي هستم كه براي روشن شدن افكار و راهيابي ديگران به حقيقت مانند شمع مي   رازهاي توحيد و خداپرستي آشنارازهاي توحيد و خداپرستي آشنا

سوزم و هستي خود را براي آنان دردناك و گرفتار نموده ام و قطرات اشكم مانند شمع جاري است.اين اشك ها كه از من سوزم و هستي خود را براي آنان دردناك و گرفتار نموده ام و قطرات اشكم مانند شمع جاري است.اين اشك ها كه از من 

به حق آرام و قرار ندارد و يك به حق آرام و قرار ندارد و يك   جاري مي شود نشانه آن است كه دل من روشن و در معرض هدايت است و براي رسيدنجاري مي شود نشانه آن است كه دل من روشن و در معرض هدايت است و براي رسيدن

لحظه در غفلت نيستم. و چون اين اشك شوق و عشق را در باغ آرزو ها جاري سازم آتش عشقي بوجود مي آيد كه مي تواند لحظه در غفلت نيستم. و چون اين اشك شوق و عشق را در باغ آرزو ها جاري سازم آتش عشقي بوجود مي آيد كه مي تواند 

  بر افروختگي و حرارت سرخي را از چهره ي الله بشويد و پاك سازد.بر افروختگي و حرارت سرخي را از چهره ي الله بشويد و پاك سازد.
  ددننداردارخدایا بدنبال مخاطبيني مي گردم که پيام های جهاني مرا دریافت خدایا بدنبال مخاطبيني مي گردم که پيام های جهاني مرا دریافت 

مي انديشد ولي مي انديشد ولي پيروز و موفقيت آميزي پيروز و موفقيت آميزي   همه ي هستي من و دل و ديده ي من انتظار روز بهتري را مي كشد و به فردايهمه ي هستي من و دل و ديده ي من انتظار روز بهتري را مي كشد و به فرداي            

متأسفانه در ميان اين مردمي كه برخاسته ام احساس تنهايي مي كنم!من به ياد آن شعر مالي رومي هستم كه مي گويد: هر متأسفانه در ميان اين مردمي كه برخاسته ام احساس تنهايي مي كنم!من به ياد آن شعر مالي رومي هستم كه مي گويد: هر 

كه با من يار شود ولي هيچگاه نفهميد و ندانست كه چه آتشي در درون من شعله كه با من يار شود ولي هيچگاه نفهميد و ندانست كه چه آتشي در درون من شعله كسي بر اساس ظن و گمان خود خواست كسي بر اساس ظن و گمان خود خواست 

ن ن اي خداي جهان! كه جهان و انسان را آفريدي ، پس آن يار و نديمي كه با ماي خداي جهان! كه جهان و انسان را آفريدي ، پس آن يار و نديمي كه با م  ت و من به دنبال چه حقيقتي هستم!ت و من به دنبال چه حقيقتي هستم!ور اسور اس

مي مانم ولي موسايي نيست مي مانم ولي موسايي نيست ! من مانند آن درختي كه در صحراي سينا  اناالحق گفت ! من مانند آن درختي كه در صحراي سينا  اناالحق گفت همصحبت و همداستان باشد كجاست؟همصحبت و همداستان باشد كجاست؟

كه از راه برسد و اين پيام جهاني و انساني را دريافت دارد. ظاهراً اين عشقي كه در من شعله ور است از ظلم و ستمي است كه از راه برسد و اين پيام جهاني و انساني را دريافت دارد. ظاهراً اين عشقي كه در من شعله ور است از ظلم و ستمي است 

كه بر خود وارد ساخته ام تا توانستم آتش فروزاني را در درون خود برافروزم!اين شعله دروني و معنوي كه من آن را پرورانده ام كه بر خود وارد ساخته ام تا توانستم آتش فروزاني را در درون خود برافروزم!اين شعله دروني و معنوي كه من آن را پرورانده ام 

اسبات عقل عملي و خردمندي را از من ربوده است و موجوديت هوش و دانايي را با شعله هاي خود گرم و با حرارت نموده اسبات عقل عملي و خردمندي را از من ربوده است و موجوديت هوش و دانايي را با شعله هاي خود گرم و با حرارت نموده محمح

است.اين عشق دروني ، عقل را ديوانه ي خود نموده است و از دستورات آن پيروي نمي كند و از هر محدوديتي هر چند است.اين عشق دروني ، عقل را ديوانه ي خود نموده است و از دستورات آن پيروي نمي كند و از هر محدوديتي هر چند 

ت و آن علم و شناختي كه انسان با تالش بدست مي آورد و به داشتن آن ت و آن علم و شناختي كه انسان با تالش بدست مي آورد و به داشتن آن عقالني و درست پنداشته شود خود را رها ساخته اسعقالني و درست پنداشته شود خود را رها ساخته اس

    ..د با حرارت خود سوخته و از بين برده است)علم و عقل تسليم عشق شده اند(د با حرارت خود سوخته و از بين برده است)علم و عقل تسليم عشق شده اند(ي كني كنافتخار مافتخار م
  به بيرون زده استبه بيرون زده است  من همچون فوران خون ازرگ مجروحمن همچون فوران خون ازرگ مجروحآتش دانایي از درون آتش دانایي از درون 

ه خورشيد را با حرارت زياد در مركز عالم نشانده است و به همه ي عام ه خورشيد را با حرارت زياد در مركز عالم نشانده است و به همه ي عام اين آتش عشق دروني پاك، همان عاملي است كاين آتش عشق دروني پاك، همان عاملي است ك          

گرمي مي دهد و هر چه نور و شعاع روشني است در اطراف اين گوي پر حرارت است. اين آتش درون را به آساني نيافته ايم گرمي مي دهد و هر چه نور و شعاع روشني است در اطراف اين گوي پر حرارت است. اين آتش درون را به آساني نيافته ايم 

كه مرا امانت دار كه مرا امانت دار   ست نموده امست نموده امده ام و از خدا درخواده ام و از خدا درخوابلكه مانند قطرات پاك و زالل شبنم هاي روي برگ ها گريان و ناالن شبلكه مانند قطرات پاك و زالل شبنم هاي روي برگ ها گريان و ناالن ش

صادق اين شعله ي عشق حق گرداند. من كه به شمع سوختن و شعله ور شدن را آموختم ولي خود در پنهاني و دور از چشم صادق اين شعله ي عشق حق گرداند. من كه به شمع سوختن و شعله ور شدن را آموختم ولي خود در پنهاني و دور از چشم 

در ظلمت افكار خود چون شمع سوختم تا اينكه شعله دانايي و راه حل در ظلمت افكار خود چون شمع سوختم تا اينكه شعله دانايي و راه حل وو  همه سوختم و ساختم و صبر و انتظار پيشه كردم!همه سوختم و ساختم و صبر و انتظار پيشه كردم!

  ر موي من ظهور و بروز پيدا كرد و از افكار من مانند آنكه رگ پر خوني را تيغ بزنند آتش ريزش نمود.زبانر موي من ظهور و بروز پيدا كرد و از افكار من مانند آنكه رگ پر خوني را تيغ بزنند آتش ريزش نمود.زبانهاي شايسته از ههاي شايسته از ه

كه به هوا برمي خاست خوشه چيني نمود و نغمه ها و كه به هوا برمي خاست خوشه چيني نمود و نغمه ها و ت آتش عشقي ت آتش عشقي و عاشق از ذراو عاشق از ذراگوياي من مانند بلبلي خوش خوان گوياي من مانند بلبلي خوش خوان 

  جلوي چشمان ما قرار داد. جلوي چشمان ما قرار داد.   صداهايي كه از اين آتش به گوش رسيد طبيعت و روش جديدي را درصداهايي كه از اين آتش به گوش رسيد طبيعت و روش جديدي را در
  خدایا برای تنهایي های افكار من همنشيني بفرست!!خدایا برای تنهایي های افكار من همنشيني بفرست!!

ولي افسوس! كه اين مردمي كه در اين عصر زندگي مي كنند از احساس انساني و عاطفي و تمايالت عرفاني بدورند و در ولي افسوس! كه اين مردمي كه در اين عصر زندگي مي كنند از احساس انساني و عاطفي و تمايالت عرفاني بدورند و در         

لياليي در آن وجود ندارد.گرچه لياليي در آن وجود ندارد.گرچه حاليكه در نقش يك مجنون و عاشق صادق ظاهر مي شوند ولي بدنبال محملي هستند كه حاليكه در نقش يك مجنون و عاشق صادق ظاهر مي شوند ولي بدنبال محملي هستند كه 

آسان نيست كه شمع عشق را روشن نگهداريم ولي آه و فغان كه يك پروانه نيست كه به دور او به چرخش در آيد و عشق و آسان نيست كه شمع عشق را روشن نگهداريم ولي آه و فغان كه يك پروانه نيست كه به دور او به چرخش در آيد و عشق و 

عاشقي در كنار هم ديده شوند و عالم ديگري آغاز شود. تا كي و تا كجا بايد در انتظار باشيم كه شراب عشق به حق را در عاشقي در كنار هم ديده شوند و عالم ديگري آغاز شود. تا كي و تا كجا بايد در انتظار باشيم كه شراب عشق به حق را در 

ريزند و ما را از  جاذبه هاي كاذب زيبايي برهانند و يا تا كي بايستي جستجوي رسيدن به حق و راه عرفان را ريزند و ما را از  جاذبه هاي كاذب زيبايي برهانند و يا تا كي بايستي جستجوي رسيدن به حق و راه عرفان را كاسه ي ما بكاسه ي ما ب



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  020020  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

پنهان نگهداشت و از تأثير آن سخن نگفت.اي كسي كه همه ي جلوه هاي عالم و پديده هاي اين جهاني مثل ماه و ستارگان پنهان نگهداشت و از تأثير آن سخن نگفت.اي كسي كه همه ي جلوه هاي عالم و پديده هاي اين جهاني مثل ماه و ستارگان 

نت نت اين امااين اماد ، اين آتش عشقي كه در من دميدي از من باز پس بگير!د ، اين آتش عشقي كه در من دميدي از من باز پس بگير!، نور درخشان خود را از جمال زيباي تو اخذ نموده ان، نور درخشان خود را از جمال زيباي تو اخذ نموده ان

بزرگ كه گاهي از رمز و راز زندگي است. از من و از فكر و درون من بگير و آن رنگي كه بر آئينه ي دل من رسوب نموده و بزرگ كه گاهي از رمز و راز زندگي است. از من و از فكر و درون من بگير و آن رنگي كه بر آئينه ي دل من رسوب نموده و 

الني الني دت طودت طوكند و مكند و م  مدم و همفكري كه مرا دركمدم و همفكري كه مرا دركپايه هاي عشق و شوق را تحكيم بخشيده از من بستان !يا براي من يك هپايه هاي عشق و شوق را تحكيم بخشيده از من بستان !يا براي من يك ه

آن آن   يت فرما تايت فرما تارا دگرگون مي سازد آئينه اي عنارا دگرگون مي سازد آئينه اي عنا  ه اين عشقي كه عالمه اين عشقي كه عالمبا من باشد و به افكار و نظريه هاي من پي ببرد و ببا من باشد و به افكار و نظريه هاي من پي ببرد و ب

  نعكس سازد و ما را متحول گرداند. نعكس سازد و ما را متحول گرداند. آئينه اين عشق را بر جان ما مآئينه اين عشق را بر جان ما م
  خدایا همه هستي در وسعت خود بي قرار تواندخدایا همه هستي در وسعت خود بي قرار تواند

دي پديد مي آيد و به سوي ساحل دي پديد مي آيد و به سوي ساحل كنيد كه چون موج در كنار درياست تحت تأثير آن امواج زياكنيد كه چون موج در كنار درياست تحت تأثير آن امواج زيابه يك دريا خوب نگاه به يك دريا خوب نگاه           

دريا براي موج ها همدم خوبي است و او را به تحرك وامي دارد.به جهان نگاه دريا براي موج ها همدم خوبي است و او را به تحرك وامي دارد.به جهان نگاه   ير مي شود و در كف آن مي غلطد چونير مي شود و در كف آن مي غلطد چونززسراسرا

است مثالً هر ستاره اي با ستاره ي ديگر نديم و است مثالً هر ستاره اي با ستاره ي ديگر نديم و كنيد ، هر پديده اي در كنار پديده ي ديگر قرار گرفته و همنشين آن شده كنيد ، هر پديده اي در كنار پديده ي ديگر قرار گرفته و همنشين آن شده 

همراه است و ماه آسمان هم در هنگام شب خود را نشان مي دهد.روز و روشن در كنار شب تيره و طوالني يلدا)شب اول برج همراه است و ماه آسمان هم در هنگام شب خود را نشان مي دهد.روز و روشن در كنار شب تيره و طوالني يلدا)شب اول برج 

يك نظام يك نظام دي( قرار گرفته است و اگر غير از اين بود امروز خود را روشن نمي ساخت و فردا نيز نمودار نمي شد.همه چيز در دي( قرار گرفته است و اگر غير از اين بود امروز خود را روشن نمي ساخت و فردا نيز نمودار نمي شد.همه چيز در 

مواج باد با همه ي مواج باد با همه ي منظم در حركت است و اين حركت بقدري عظيم و بزرگ است كه هر پديده اي در آن گم مي شود و امنظم در حركت است و اين حركت بقدري عظيم و بزرگ است كه هر پديده اي در آن گم مي شود و ا

بوي يگ گل كه در فضا پخش مي شود از حس ما پنهان مي گردد.در هر گوشه اي از اين عالم رقص بوي يگ گل كه در فضا پخش مي شود از حس ما پنهان مي گردد.در هر گوشه اي از اين عالم رقص   وسعت خود شبيهوسعت خود شبيه

ه همسنخ آن ه همسنخ آن اي ديوانه وار با پديده ي ديگر كاي ديوانه وار با پديده ي ديگر ك  مي شوند و هر پديدهمي شوند و هر پديدهپديده ها را كه شوق حركت به سوي خدا دارند مشاهده پديده ها را كه شوق حركت به سوي خدا دارند مشاهده 

است در رقص و شادي و پايكوبي است.اگر چه تو در ذات خود  در حد كمال و تمام هستي و نيازي نسبت به چيزي ديگر است در رقص و شادي و پايكوبي است.اگر چه تو در ذات خود  در حد كمال و تمام هستي و نيازي نسبت به چيزي ديگر 

  نداشتي ولي عالمي به اين زيبايي و شكوهمندي به ظهور هستي در آوردي و خلق نمودي. نداشتي ولي عالمي به اين زيبايي و شكوهمندي به ظهور هستي در آوردي و خلق نمودي. 
  های او ببينم!!های او ببينم!!  خود را در آئينه لياقتخود را در آئينه لياقت  همدمي بفرست تاهمدمي بفرست تا

مثال من همان گل الله است كه از دست اين همراهان سست عناصر پر از خون و غصه است و من در ميان اين مثال من همان گل الله است كه از دست اين همراهان سست عناصر پر از خون و غصه است و من در ميان اين             

جمعيت انبوه مردمي كه در اجتماع آنان بسر مي برم بيگانه و تنها شده ام.مي خواهم تا از لطف و عنايت خود يار و همرهي را جمعيت انبوه مردمي كه در اجتماع آنان بسر مي برم بيگانه و تنها شده ام.مي خواهم تا از لطف و عنايت خود يار و همرهي را 

تي ، كسي كه از جنس آفرينش من باشد و از رمز و راز درون من پي ببرد و محل اسرار و پنهاني هاي من باشد.چه خوب تي ، كسي كه از جنس آفرينش من باشد و از رمز و راز درون من پي ببرد و محل اسرار و پنهاني هاي من باشد.چه خوب بفرسبفرس

است كه آن يار و همدم از عقل حسابگر بدور باشد و مبناي كار او عشق بوده و از علم و آگاهي به حد كمال اطالع داشته است كه آن يار و همدم از عقل حسابگر بدور باشد و مبناي كار او عشق بوده و از علم و آگاهي به حد كمال اطالع داشته 

كه همواره  همه چيز كه همواره  همه چيز   امانتامانت  تا اينكه اينتا اينكه اين  گونه در آمدن بيگاه بوده و پرهيز نمايد.گونه در آمدن بيگاه بوده و پرهيز نمايد.باشد و از وسوسه دور و نزديك و اينگونه و آنباشد و از وسوسه دور و نزديك و اينگونه و آن

سپارم و بتوانم در آئينه ي دل و درون او خود را مشاهده نمايم سپارم و بتوانم در آئينه ي دل و درون او خود را مشاهده نمايم ببمن  و حاصل سال هاي فكر و شب زنده داري من است به او من  و حاصل سال هاي فكر و شب زنده داري من است به او 

راه برسد از مشت گِل موجوديت و انديشه ي خود راه برسد از مشت گِل موجوديت و انديشه ي خود (پس اگر آن همدم و همراه از (پس اگر آن همدم و همراه از المومن مرآة المومنالمومن مرآة المومن) اشاره به مفهوم حديث: ) اشاره به مفهوم حديث: 

پيكر و شخصيت او را شكل ميدهم و براي او همانطور كه بعنوان بتگر و معمار وجودش بودم چون معبودي مورد توجه و پيكر و شخصيت او را شكل ميدهم و براي او همانطور كه بعنوان بتگر و معمار وجودش بودم چون معبودي مورد توجه و 

  عالقه ي او قرار مي گيرم.عالقه ي او قرار مي گيرم.
 ان مــا  باشی  و از ما  می رمیجـــ           می[  ای چوجان  اندر وجود  عالــ721

 ـیاتـموت در راه  تو  محسود حـــ          ـــات [  نغمه ازفیض تو درعودحیــ728

 ــاد شوـــشــــــــــاد شو            بازاندر سینه  ها آبــــــــــ[  باز تسکین دل  نا 727

 پخته تركن عاشقان خـــــــــــام را   ـگ و نام  را         ـــ[  باز از ما خواه ننـــ723

 نرخ تو  بـــــــــــــــاال و  ناداریم ما  ـوه ها داریم  ما          [  از مُقَدّر شکــــــ711

 مان و بالل ارزان فروشسلـــعشق      ، رخ  زیبـا مپوش        [  از تهــــیدستان 713

 ـرت سیماب ده ــــــاب ودل بی تاب ده             باز ما  را فطـــ[  چشم بی خـو712

 ـداء خاضعینــتا  شود  اعناق اعــــ     ــا ز آیات مبین        [  آیتــی بنمـــــــــ711
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 ــــــــیر اهلل را ــــز آتش ما  سوز غ   كـــن این كاه را          [  كوه آتش خــیز711

 صــــــــد گره بر روی كار ما فتـاد چو قوم ازدست داد          [   رشته وحدت 712

 همــــــــــدم و بیگانه ازیکدیگریمــان چون اختریم            [  ما پریشان درجه711

 باز آئین محـــــبت تـــــــــازه كن یــــــرازه كــن           [  باز این اوراق را ش718

 كار خود با عاشقــــــــان خود سپاران  خدمـــت گمار          [  باز ما را برهمــ717

 قوت ایمان  ابراهیــــــــــــم بخش ل  تسلیم  بخـــش           رهــروان را منز[  713

 ز اال اهلل كـــــــــنـآشنـــــــــای رم     [  عشق را  از شغل ال  آگــــــاه كن      711

 ـوزم چو شمعبزم خود را گریه آمــان سوزم چوشـمع            [  منکه بهردیــگر713

 بی قـرار و مضــــــــــطر وآرام سوز كه باشد دلفــروز           آن اشـکی  [  بارم712

 از قبای الله شـــــــــــــــوید آتشی     ارمــــش در باغ  و روید آتشی        ـ[  ك711

 ــــــن تنهاستمدر میان  انجمـــــــــ          [  دل به دوش ودیده برفرداستــــــم   711

 ـست  اسرارمناز درون من نجـــــــ          هر كسی از ظن خود  شد یار مــن    [712

 ــیم من كجاستنخل سینایم كلــــــ            [  در جهان یارب ندیم من كجـاست711

 ــــل پرورده امشعله ای را در بغـــــ    [  ظالمـــــم  برخود ستم ها كرده ام         718

 ــــان هوشآتشی افکنده در دامـــــ      غارتگر سامــــــان هوش        [  شعله ای717

 ـــم را سامان هستی سوختهعلــــــــ     [  عقــــــــــــل را دیوانگی آموخته        713

 برق ها اندر طــــــــــــواف او مدام  [  آفتاب ازسوز او گـــــــردون مقام          721

 تا امین آتش پنهـــــــــــــــــان شدم  وشبنم دیده ی گــریان شدم          ـ[  همچ723

 ــان  از چشم عالم سوختمخود نهــــــــوختم            ان آمـــــــ[  شمع را سوزعی722

 ـــکیداز رگ  اندیشه ام آتش چـــــ   ا، آخـــــر ز  هرمویم دمید         ـ[  شعله ه721

 ـــــریدنغمه ی آتش مزاجی آفـــــــ      دلیبم از  شررهـــــــــا دانه چید       [  عن721

 ل خالی استمی تپد مجنون كه مجمـ          [  سینه ی عصرمن از دل خـالی است  722

 ـــل نیستآه  یک  پروانه ی من اهـــ     [  شمع را تنها  تپیدن  سهــــل نیست       721

 ـــــجاجستجـوی راز داری تا  كـــــ     جا         ر غمگساری تا كـــــــــــانتظا [ 728

 ـــــــانم  بازگیرر            آتش خود را ز جــــ[  ای ز رویت ماه و انجـــــم  مستنی727

 ــــر بر كش از آئینه امخار جوهـــــ نه ام            [  این امـــــــانت  باز گیر از سی723

 ـم  سوز  را آئینه  دهعشق  عالـــــــــ             [  یا مرا  یک  همــــــدم  دیرینه  ده711

 ــوی موجهست با همدم تپیدن خــــ         بحراست وهم پهلوی موج    [  موج در713

 مــــاه تابان  سر  به زانوی شب  است   [  برفلک كوكب ندیم كوكب است         712

 خویش را امـروز و بر فـــــــــردا زند   وز پهلوی شب یلــــــــــــدا زند         [  ر711

 موجـه ی  بادی به بویی گــــــم شود [  هستی جویی  به جویی گــم  شود            711

 [  هست درهرگوشه ی ویرانه رقـص            می كند دیوانـه  با دیوانه رقـــــــــص712

 ــویش آراستیعالمی از  بهر خـــــــ  ر چه در ذات خود یکــــــتاستی           [  گ711

 ــــلی تنهاستمدر میان محفـــــــــــــ    ـراستم          [  من  مثال الله ی صحــــــــ718
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 ـــرت من محرمیاز رمـوز فطـــــــــ  لطف تو  یاری  همـدمی           [  خواهم از 717

 ازخیــال این وآن بیگـــــــــــــانه ای    یوانه ای، فرزانه ای         ـدمی ،دهمـــــ  [713

 باز بینـــم دردل او روی خـــــــویش  و سپارم هــــوی خویش           [  تا به جان ا781

 ــوم هم آزرشهم صنم  او را شــــــ ت گِل خود پیکــــرش            [  سازم از مُش783
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  بسم اهلل الرحمن الرحیمبسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

  

  
  

  ی مسلمان پيش کش مي کنمی مسلمان پيش کش مي کنماین مثنوی را به حضور ملت هااین مثنوی را به حضور ملت ها                                                                  

  

كشف نمائيد و در كشف نمائيد و در آموزش هاي مربوط به مباحث بيخودي خواهيد داشت شخصيت واقعي خود را آموزش هاي مربوط به مباحث بيخودي خواهيد داشت شخصيت واقعي خود را با سعي وتالشي كه دربا سعي وتالشي كه در            

اگر من از اگر من از ..دارددارد  خداي عالم آگاهيخداي عالم آگاهي  فقطفقطراراخودسازي خودسازي براين براين مترتب مترتب آثارآثاررحال رحال بهبهاست.است.كنيدشايسته تركنيدشايسته تراقدام اقدام دتردترزوزوچه چه مينه هرمينه هراين زاين ز

عشق ومحبت وميدان پر جاذبه آن صحبت مي كنم و خودي خود را استوار داشته ام انكار نكنيد ، بهر حال اگر حيات عشق ومحبت وميدان پر جاذبه آن صحبت مي كنم و خودي خود را استوار داشته ام انكار نكنيد ، بهر حال اگر حيات 

ه بر اساس تعليم خودي به اين جاذبه معنو ي عشق رسيده اند تحوالت ه بر اساس تعليم خودي به اين جاذبه معنو ي عشق رسيده اند تحوالت نيد ، مي توانيد در ديگران كنيد ، مي توانيد در ديگران كييوتحول را در من نمي بوتحول را در من نمي ب

                                                                                                                      و تأثيرات عشق را ببينيد.و تأثيرات عشق را ببينيد.
 جهد كن در بیخودی خــــود را بیاب          زود تر واهلل اعــلم بالصــواب                      

 )مولوی رومی(                                                                                                                                                            

 ری هستبه من نیست  اگر با دیگنشأه  منکر نتوان گشت اگر دم زنم از عشـق           این                             

 )عرفی(                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

  خاتِم اقوامخاتِم اقوام                                                                                                                                                                                                    

  د!!د!!نظر دارینظر داری  برگزیده آخرین پيامبر که به خوبي هابرگزیده آخرین پيامبر که به خوبي ها  ای ملتای ملت

خدا)ص( قرار داد و با دستان پربركت و خدا)ص( قرار داد و با دستان پربركت و   اي ملتي كه خداوند ترا بعنوان يك امت و قوم نمونه برگزيد و پيرو آخرين پيامبراي ملتي كه خداوند ترا بعنوان يك امت و قوم نمونه برگزيد و پيرو آخرين پيامبر            

را به سرانجام نيكويي منتهي نمود و لياقت هاي زيادي را به توسط تو به ثمر رسانيد.اي قومي را به سرانجام نيكويي منتهي نمود و لياقت هاي زيادي را به توسط تو به ثمر رسانيد.اي قومي روزمندانه تو هر آغاز شايسته اي روزمندانه تو هر آغاز شايسته اي پيپي

ند و همه ي دل ند و همه ي دل كه مردان و زنان پاك و مخلص تو شبيه انبياء زندگي مي كنند و مانند آنان پاك و سالم از تعلقات دنيايي هستكه مردان و زنان پاك و مخلص تو شبيه انبياء زندگي مي كنند و مانند آنان پاك و سالم از تعلقات دنيايي هست

هاي مردم مايل و مشتاق همنشيني و همدمي تو مي باشند.اي ملتي كه بر زيبايي و خوبي ها نظر داري و خواهان رسيدن به اوج هاي مردم مايل و مشتاق همنشيني و همدمي تو مي باشند.اي ملتي كه بر زيبايي و خوبي ها نظر داري و خواهان رسيدن به اوج 

  !!ي وجودت از ترس و خوف پر شده استي وجودت از ترس و خوف پر شده استكماالت مي باشي ولكماالت مي باشي ول
  در درون شما برافروزددر درون شما برافروزدرا را با پيامبر عهدی ببندید تا آتش عشق با پيامبر عهدی ببندید تا آتش عشق 

اي مردمي كه همه ي جهان چون يك مشت غباري اي مردمي كه همه ي جهان چون يك مشت غباري و و   حيد و يكتاپرستي است بازمانده ايحيد و يكتاپرستي است بازمانده اياه كعبه كه تواه كعبه كه تواي مسلماني كه از راي مسلماني كه از ر          

شگفتي هاي خود به تماشاي روي تو نشسته است.مانند امواج آتش كه رو به شگفتي هاي خود به تماشاي روي تو نشسته است.مانند امواج آتش كه رو به است! اي وجودي كه عالم با تمام است! اي وجودي كه عالم با تمام در زير پاهاي تو در زير پاهاي تو 

تو مطرح است در حاليكه هيچ توجه و دركي از تماشا نمودن تو مطرح است در حاليكه هيچ توجه و دركي از تماشا نمودن باال دارد با كف پا حركت مي كني و صرفاً رفتن و گذشتن براي باال دارد با كف پا حركت مي كني و صرفاً رفتن و گذشتن براي 

آيات الهي و پديده هاي عالم نداري!به حركت دوراني و عاشقانه يك پروانه كه به دور شمعي مي چرخد توجه كنيد و رمز و راز و آيات الهي و پديده هاي عالم نداري!به حركت دوراني و عاشقانه يك پروانه كه به دور شمعي مي چرخد توجه كنيد و رمز و راز و 

مائيد.طرح يك عشق با معني مائيد.طرح يك عشق با معني شور و شوق عشق ورزيدن را بياموزيد و در ميان اين آتش پر حرارت ، زندگي نويني را پايه ريزي نشور و شوق عشق ورزيدن را بياموزيد و در ميان اين آتش پر حرارت ، زندگي نويني را پايه ريزي ن

  را در جان خود ايجاد كن و براي تحقق اين كار پيمان تازه اي با پيامبر اسالم منعقد ساز تا اين عشق ترا به سامان برساند.را در جان خود ايجاد كن و براي تحقق اين كار پيمان تازه اي با پيامبر اسالم منعقد ساز تا اين عشق ترا به سامان برساند.
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  026026  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ــاز را انجام كردم   اقـــــــوام كرد          بر تو  هـــر آغــــ[  ای ترا  حق  خات782ِ

 همگر د ل ها ،  جگـــــر چاكان تو  ـــــــــــــان تو         [  ای مثال انبیاء پاكـــ781

 ـبه دورافتـــاده ایای  ز راه كعـــــ   [  ای نظر برحسن  ،ترســــــا زاده ای         781

 ای تماشــا گــــــــاه عالم  روی تو   ـوی تو        [  ای فلک  مُشت غباركـــــــ782

 ی روی           تو كـــــــــــجا  بهر تماشا می رویته ی پامـ[  همچو موج آتش 781

 در  شرر  تعـــــمیر كن كـاشانه ای   ـــه ای         [  رمز سوز آموز از  پروانــــــ788

 ـویشتازه كن  با مصطفی پیمان خـ    [  طرح  عشق انداز اندر جان خویش        787

  
  )ص()ص(پيمان جدید با مصطفيپيمان جدید با مصطفي                                                                                                                                                                            

  شاعری هستم که هيچگاه زبان به ستایش هيچكس نگشوه امشاعری هستم که هيچگاه زبان به ستایش هيچكس نگشوه ام

از صحبت و همنشيني با زاهدان احساس ماللت و دلتنگي نمودم وقتي كه نقاب از چهره ي پيامبر اسالم)ص( كنار رفت و از صحبت و همنشيني با زاهدان احساس ماللت و دلتنگي نمودم وقتي كه نقاب از چهره ي پيامبر اسالم)ص( كنار رفت و             

چهره مخالفان را به خوبي ترسيم نمود چهره مخالفان را به خوبي ترسيم نمود   )ص()ص(مبر اسالممبر اسالمااا بشناسم و به ارزش وجود او پي برم .پيا بشناسم و به ارزش وجود او پي برم .پيررگر توانستم او گر توانستم او بهتر از هر زمان ديبهتر از هر زمان دي

و آن ها را به مومنين باز شناساند و داستان پيرامون گيسو و رخسار را او بيان كرد. براي نزديكي به حق ، سال ها خدا را خالصانه و آن ها را به مومنين باز شناساند و داستان پيرامون گيسو و رخسار را او بيان كرد. براي نزديكي به حق ، سال ها خدا را خالصانه 

اشت تا شراب عشق در جام وجود خويش بريزد و راه عاشقان خدا را طي نمايد و در رأس اشت تا شراب عشق در جام وجود خويش بريزد و راه عاشقان خدا را طي نمايد و در رأس عبادت نمود و چهره بر زمين عبودت گذعبادت نمود و چهره بر زمين عبودت گذ

اي رسول خدا)ص( ! من عاشق كمان ابروي تو هستم  و شديداً به تو عالقه دارم و همچون مشت خاكي هستم اي رسول خدا)ص( ! من عاشق كمان ابروي تو هستم  و شديداً به تو عالقه دارم و همچون مشت خاكي هستم   آن ها قرار گيرد.آن ها قرار گيرد.

خود را باالتر از اين ستايش ها ي توخالي مي دانم خود را باالتر از اين ستايش ها ي توخالي مي دانم   كه فقط در سراي تو آرامش و قرار دارم.كار من ستايش و تكريم افراد نيست وكه فقط در سراي تو آرامش و قرار دارم.كار من ستايش و تكريم افراد نيست و

اختيار آنان نمي گذارم.از قدرت اختيار آنان نمي گذارم.از قدرت نمي آورم و زبان ستايش خود را درنمي آورم و زبان ستايش خود را درو اصوالً در برابر افراد زشتكار و ستمگر سر تسليم فرود و اصوالً در برابر افراد زشتكار و ستمگر سر تسليم فرود 

ق را در آن ببينند و در ق را در آن ببينند و در يده ام كه انگار از اين سخنان آئينه مي سازم تا همه ي مردم حقاييده ام كه انگار از اين سخنان آئينه مي سازم تا همه ي مردم حقايسسسخنوري و بيان حقايق به درجه اي رسخنوري و بيان حقايق به درجه اي ر

  اين راه هيچ نيازي به اسكندر و آئينه ي او ندارم.اين راه هيچ نيازي به اسكندر و آئينه ي او ندارم.
  دریای پر تالطم آگاهي های دروني من بدون کنترل نيستدریای پر تالطم آگاهي های دروني من بدون کنترل نيست

مثل آن دسته از شاعراني نيستم كه براي  انعام و احسان ديگران شعر مي سرايند . چون گردن من تحمل چنين منتي را ندارد مثل آن دسته از شاعراني نيستم كه براي  انعام و احسان ديگران شعر مي سرايند . چون گردن من تحمل چنين منتي را ندارد         

ن سخن و معرفت دامن من پر از گل هاي زيبا و سخنان تغز و نيكو است.بناي كار من بر سختكوشي و ن سخن و معرفت دامن من پر از گل هاي زيبا و سخنان تغز و نيكو است.بناي كار من بر سختكوشي و . در حاليكه در گلستا. در حاليكه در گلستا

تالش مداوم استوار است و مثل خنجر كه هر چيزي را مي تواند بشكافد من هم بدنبال شكافتن حقايق عالم هستم چنانچه الزم تالش مداوم استوار است و مثل خنجر كه هر چيزي را مي تواند بشكافد من هم بدنبال شكافتن حقايق عالم هستم چنانچه الزم 

  ييرياي آگاهي و شناخت باطني هستم ولرياي آگاهي و شناخت باطني هستم ولدريغ ندارم.گر چه ددريغ ندارم.گر چه دباشد براي تيز نمودن اين خنجر از آبي كه در دل سنگ سخت است باشد براي تيز نمودن اين خنجر از آبي كه در دل سنگ سخت است 

تالطم دروني من عنان كنترل از دستم خارج نمايد و يا انديشه ها و دريافت هاي من مانند يك كاسه تالطم دروني من عنان كنترل از دستم خارج نمايد و يا انديشه ها و دريافت هاي من مانند يك كاسه   اينگونه نيست كه امواج واينگونه نيست كه امواج و

انند يك پرده ي با عظمت انند يك پرده ي با عظمت حركت نمايند. افكار بلند من محركت نمايند. افكار بلند من مبغلتند و بغلتند و بر روي آب بي اراده و بي هدف و بدون هيچگونه نظم منطقي بر روي آب بي اراده و بي هدف و بدون هيچگونه نظم منطقي 

لي  كه پس از مدتي از بين مي رود و هر لحظه در لي  كه پس از مدتي از بين مي رود و هر لحظه در و پر نقش و نگار است كه رنگ زيباي آن ثابت و پابر جاست نه مانند بوي گُو پر نقش و نگار است كه رنگ زيباي آن ثابت و پابر جاست نه مانند بوي گُ

شرايط جديدي باشد بطوريكه با آن افكار قبلي كلي فرق داشته باشد و نيز به اين شكل نيست كه هر موج فكري كه از راه مي شرايط جديدي باشد بطوريكه با آن افكار قبلي كلي فرق داشته باشد و نيز به اين شكل نيست كه هر موج فكري كه از راه مي 

ر خود فرا گيرد و تحت تأثير قرار دهد!مانند ستاره درخشاني هستم كه در آسمان اين دنياي پر شرارت و گرفتاريها پديد ر خود فرا گيرد و تحت تأثير قرار دهد!مانند ستاره درخشاني هستم كه در آسمان اين دنياي پر شرارت و گرفتاريها پديد رسد مرا درسد مرا د

  آمده است و نور و گرمي آن ستاره است كه بزرگي و عظمتي به مشتي خاك وجود من مي بخشد و آن را ارج مي نهد.آمده است و نور و گرمي آن ستاره است كه بزرگي و عظمتي به مشتي خاك وجود من مي بخشد و آن را ارج مي نهد.
  شما محبوب قلب های مومنين هستيدشما محبوب قلب های مومنين هستيد!!ای رسول محبت ای رسول محبت 

به حل آنها آگاه به حل آنها آگاه اي رسول خدا )ص( ! به درگاه لطف و رحمت تو روي آورده ام و نيازها دارم كه بايستي با وجود مبارك تو اي رسول خدا )ص( ! به درگاه لطف و رحمت تو روي آورده ام و نيازها دارم كه بايستي با وجود مبارك تو           

كه دارم گريه و اندوه است كه پيشكش مي نمايم از اين اندوه زمانه انگار آسمان مي گريد و قطرات اشك آن كه دارم گريه و اندوه است كه پيشكش مي نمايم از اين اندوه زمانه انگار آسمان مي گريد و قطرات اشك آن   گردم و تنها كاالييگردم و تنها كااليي
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  027027  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

درونم را مي سوزاند.اي رسول خدا)ص( !  درونم را مي سوزاند.اي رسول خدا)ص( !  و و پي در پي از چهره ام جاري مي شود پي در پي از چهره ام جاري مي شود   ات اشك گرم كهات اشك گرم كهي چكد و اين قطري چكد و اين قطربه پائين مبه پائين م

من گريه ها و اشك هاي راز و نياز را چون جوي باريكي به گلشن انديشه ها و راهنمائي هاي تو جاري مي سازم تا از شما بهره من گريه ها و اشك هاي راز و نياز را چون جوي باريكي به گلشن انديشه ها و راهنمائي هاي تو جاري مي سازم تا از شما بهره 

هستي و همانطور كه دل ما در كنار ماست شما هم در كنار ما و هستي و همانطور كه دل ما در كنار ماست شما هم در كنار ما و م و محبوب و يار ما م و محبوب و يار ما م. براي آنكه شما را دوست مي داريم. براي آنكه شما را دوست مي داريبر گيربر گير

حامي ما هستيد.وقتي عشق پا به وجود گذاشت و آثار آن در سينه ي آدمي خود را نشان داد از اين آتش بود كه وجودم نوراني و حامي ما هستيد.وقتي عشق پا به وجود گذاشت و آثار آن در سينه ي آدمي خود را نشان داد از اين آتش بود كه وجودم نوراني و 

مانند يك غنچه بسته باز مانند يك غنچه بسته باز   گرم و پر حرارت گشت انگار آئينه اي در درون من اين آتش را منعكس ساخته است.سعي مي كنم كهگرم و پر حرارت گشت انگار آئينه اي در درون من اين آتش را منعكس ساخته است.سعي مي كنم كه

شوم و بشكفم و هستي درونيم را پيش پاي تو ريزم و آئينه ي وجودم را كه گرم و پر از محبت و عشق شده است در جلوي شوم و بشكفم و هستي درونيم را پيش پاي تو ريزم و آئينه ي وجودم را كه گرم و پر از محبت و عشق شده است در جلوي 

ل من عاشق گيسو و روي زيباي خود ل من عاشق گيسو و روي زيباي خود خويش را ببيني تو هم مثخويش را ببيني تو هم مث  ديدگان تو قرار دهم.اگر تو بر آن آئينه نظري داشته باشي و رويديدگان تو قرار دهم.اگر تو بر آن آئينه نظري داشته باشي و روي

گر مي خواهم آن مشقات و رنج هايي كه براي ابالغ رسالت به مردم كشيدي بازگو سازم و داغ هايي كه در سينه گر مي خواهم آن مشقات و رنج هايي كه براي ابالغ رسالت به مردم كشيدي بازگو سازم و داغ هايي كه در سينه مي شوي!بار ديمي شوي!بار دي
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  در دل شب گریه ها وزاری ها نمودم تا جلوه های نویني از افكار خود را نشان دهمدر دل شب گریه ها وزاری ها نمودم تا جلوه های نویني از افكار خود را نشان دهم

اين قوم و مردمي كه من در ميان آنان زندگي مي كنم با من و افكار من بيگانه و نامحرمند و لذا از خداوند خواستم كه اين قوم و مردمي كه من در ميان آنان زندگي مي كنم با من و افكار من بيگانه و نامحرمند و لذا از خداوند خواستم كه               

محكمي را به من عنايت فرمايد. من با اين در خواستي كه از خدا داشتم در سكوت محكمي را به من عنايت فرمايد. من با اين در خواستي كه از خدا داشتم در سكوت روحيه و اراده ي قوي و زندگي استوار و روحيه و اراده ي قوي و زندگي استوار و 

سنگين شب كه همه ي مردم به خواب فرو مي رفتند به راز و نياز با خدار عالم مي نشستم و گريه و زاري مي نمودم و در آن سنگين شب كه همه ي مردم به خواب فرو مي رفتند به راز و نياز با خدار عالم مي نشستم و گريه و زاري مي نمودم و در آن 

محروم بود و همه ي فكر و ذكر من خدا بود و محروم بود و همه ي فكر و ذكر من خدا بود و   لحظه كه عالم در خواب بود من بيدار و گريان بودم.جان من از شكيبايي و آرامشلحظه كه عالم در خواب بود من بيدار و گريان بودم.جان من از شكيبايي و آرامش

او را با حي )هميشه زنده( و قيوم) پابر جا و متكي به خود( مي خواندم.من آرزويي داشتم كه آن را به خون دل و غصه و اندوه او را با حي )هميشه زنده( و قيوم) پابر جا و متكي به خود( مي خواندم.من آرزويي داشتم كه آن را به خون دل و غصه و اندوه 

ه خود بكاهم.مانند ه خود بكاهم.مانند تبديل نمودم و در درون خود پروراندم و از طريق اشك از چهره ي خود سرازير نمودم تا بتوانم اندكي از اندوتبديل نمودم و در درون خود پروراندم و از طريق اشك از چهره ي خود سرازير نمودم تا بتوانم اندكي از اندو

چراغ الله از سر شب تا به صبح سوختن و ناراحتي و اندوه به خود راه دادن و تا سپيده دمان پاسداري از قطرات شبنم هاي اشك چراغ الله از سر شب تا به صبح سوختن و ناراحتي و اندوه به خود راه دادن و تا سپيده دمان پاسداري از قطرات شبنم هاي اشك 

نمودن ، تا كي بايد ادامه يابد؟اشك هاي گريه خود را مانند شمع بر چهره ي خود مي ريزم و با شب طوالني يلداي جهل و بي نمودن ، تا كي بايد ادامه يابد؟اشك هاي گريه خود را مانند شمع بر چهره ي خود مي ريزم و با شب طوالني يلداي جهل و بي 

د و مبارزه هستم تا آن را درهم شكنم.از خود كاستم و از وجود خود مايه گذاشتم و جلوه هاي نويني را نشان دادم تا د و مبارزه هستم تا آن را درهم شكنم.از خود كاستم و از وجود خود مايه گذاشتم و جلوه هاي نويني را نشان دادم تا خبري در نبرخبري در نبر

 .مجلس انسان ها را روشن و زينت بخشممجلس انسان ها را روشن و زينت بخشم
  های اسرار را بروی من گشودهای اسرار را بروی من گشودهای شبانه درهای شبانه درآه آه 

اندوه ها را در خود پيدا اندوه ها را در خود پيدا د و فرصت پذيرفتن آن د و فرصت پذيرفتن آن را نداررا ندار  سوز و آه و گريه به قدري است كه انگار سينه گنجايش همه ي آنهاسوز و آه و گريه به قدري است كه انگار سينه گنجايش همه ي آنها      

پايان زندگي شرمنده رفتار خود نيستم تا آنجا كه امكان داشت به سعي و تالش پايان زندگي شرمنده رفتار خود نيستم تا آنجا كه امكان داشت به سعي و تالش كند واينگونه است كه هيچگاه دركند واينگونه است كه هيچگاه در  نمينمي

است كه است كه   پرداختم.جانم در تن ضعيف و فرسوده ي من در تكاپو است و هر چه دارم و هر جلوه اي كه نمودم از اين آه و ناله شبانهپرداختم.جانم در تن ضعيف و فرسوده ي من در تكاپو است و هر چه دارم و هر جلوه اي كه نمودم از اين آه و ناله شبانه

فرينش طرح فرينش طرح آآچون من شده است.چرا چنين است؟ چون از زماني كه خداوند در ابتدا نظام چون من شده است.چرا چنين است؟ چون از زماني كه خداوند در ابتدا نظام شامل انسان خاكي و گرد آلوده اي شامل انسان خاكي و گرد آلوده اي 

ناله و فرياد را هم در تارهاي صوتي حنجره ي من بوديعه گذاشت شبيه آن نغمه اي كه در ابريشم هاي يك ناله و فرياد را هم در تارهاي صوتي حنجره ي من بوديعه گذاشت شبيه آن نغمه اي كه در ابريشم هاي يك خلقت مرا ريخت، خلقت مرا ريخت، 

آشكار مي گردد.اين ناله ها و فريادها معمولي و بي تأثير نيست ! بلكه اسرار شوق و عشق را آشكار مي گردد.اين ناله ها و فريادها معمولي و بي تأثير نيست ! بلكه اسرار شوق و عشق را   عود ذخيره شده است و موقع نواختنعود ذخيره شده است و موقع نواختن

در آدمي زنده مي كند و همه ي استعدادهاي فطري انسان را كه ريشه در عشق به حق دارد افشاء و بر مأل خواهد ساخت و اين در آدمي زنده مي كند و همه ي استعدادهاي فطري انسان را كه ريشه در عشق به حق دارد افشاء و بر مأل خواهد ساخت و اين 

عاجز است كه چون نمي تواند زواياي عظمت عشق را بگشايد عاجز است كه چون نمي تواند زواياي عظمت عشق را بگشايد ناله ها تاوان آن حسرتي است كه گفتار آدمي از بيان اسرار عشق ناله ها تاوان آن حسرتي است كه گفتار آدمي از بيان اسرار عشق 

  به ناله روي مي آورد.به ناله روي مي آورد.
  اميد است از بيداری شما بهار استقالل و آزادی فرارسداميد است از بيداری شما بهار استقالل و آزادی فرارسد

اين ناله هاي دروني و اين بيداري اسرار عشق حتي مي تواند موجود پستي چون خاشاك را شبيه آتش به باال سوق دهد و اين ناله هاي دروني و اين بيداري اسرار عشق حتي مي تواند موجود پستي چون خاشاك را شبيه آتش به باال سوق دهد و         

دالوري و جسارتي كه پروانه براي چرخيدن به دور شمع دارد هديه مي نمايد.براي عظمت و اقتدار تأثير دالوري و جسارتي كه پروانه براي چرخيدن به دور شمع دارد هديه مي نمايد.براي عظمت و اقتدار تأثير   ارزشمند نمايد و به خاكارزشمند نمايد و به خاك

سرخي اندوه و غم را با خود به همراه دارد و در هستي خود گلي است كه در سرخي اندوه و غم را با خود به همراه دارد و در هستي خود گلي است كه در   ،،اللهالله  اري عشق همين بس است كه مثال گلاري عشق همين بس است كه مثال گلگزگز

ي گيرد. تمام سعي من آن است كه همين يك گل الله كه مظهر ي گيرد. تمام سعي من آن است كه همين يك گل الله كه مظهر يك ناله خالصه مي شود و آن ناله همه ي وجود او را در بر ميك ناله خالصه مي شود و آن ناله همه ي وجود او را در بر م

عشق است به دستارت كه به سر بسته اي نزديك گردانم و تو را از اين خواب سنگين بي خبري و سرگرداني مانند حضور در عشق است به دستارت كه به سر بسته اي نزديك گردانم و تو را از اين خواب سنگين بي خبري و سرگرداني مانند حضور در 

ود و الله هاي سرخ عشق ود و الله هاي سرخ عشق ي نظير تو ، اين سرزمين نيز بيدار و آگاه شي نظير تو ، اين سرزمين نيز بيدار و آگاه شر سازم.تا از بيداري تو و افرادر سازم.تا از بيداري تو و افرادصحراي محشر بيدار و هوشياصحراي محشر بيدار و هوشيا

و جسارت بدر آيد و نسيم دل انگيز فطرت پاك تو و مرداني كه از عشق ساخته شده اند بهار آزادي و استقالل و شوكت و عظمت و جسارت بدر آيد و نسيم دل انگيز فطرت پاك تو و مرداني كه از عشق ساخته شده اند بهار آزادي و استقالل و شوكت و عظمت 

  پديد آيد)ان شاء اهلل(پديد آيد)ان شاء اهلل(
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  ماعماعتأثير متقابل فرد و اجتتأثير متقابل فرد و اجت                                                                                                                                                                

  

  تنها شياطين هستند که به جمع و اجتماع ارزشي قائل نيستندتنها شياطين هستند که به جمع و اجتماع ارزشي قائل نيستند

با جماعت و جامعه ارتباط داشته باشد به رحمت و موفقيت مي رسد. و اگر آن فرد به گوهر ارزشمندي برسد و حتي با جماعت و جامعه ارتباط داشته باشد به رحمت و موفقيت مي رسد. و اگر آن فرد به گوهر ارزشمندي برسد و حتي   اگر فرداگر فرد            

ياور و همراه جمع ملت باش و در اجتماع ياور و همراه جمع ملت باش و در اجتماع به كمالي دست يابد باز از تأثير ملت خواهد بود.تا آنجا كه براي تو مقدور و ممكن است به كمالي دست يابد باز از تأثير ملت خواهد بود.تا آنجا كه براي تو مقدور و ممكن است 

آنان زندگي كن و آزاد مردان و آزاد انديشان را مورد حمايت خود قرار بده و سبب رونق و درخشش بازار آنان باش.اين سخن آنان زندگي كن و آزاد مردان و آزاد انديشان را مورد حمايت خود قرار بده و سبب رونق و درخشش بازار آنان باش.اين سخن 

بهترين انسان روي زمين رسول خدا محمد مصطفي )ص( را مانند حرز كه مراقب جان تو است همراه خود داشته باش و نصب بهترين انسان روي زمين رسول خدا محمد مصطفي )ص( را مانند حرز كه مراقب جان تو است همراه خود داشته باش و نصب 

ين خود قرار بده و آن سخن اين است كه:  اين شيطان است كه از جماعت مردم مي گريزد و دورتر از همه قرار مي گيرد.فرد و ين خود قرار بده و آن سخن اين است كه:  اين شيطان است كه از جماعت مردم مي گريزد و دورتر از همه قرار مي گيرد.فرد و العالع

اجتماع مانند يك آئينه در هم تأثير دارند و الزم و ملزوم يكديگرند و يا شبيه رشته اي كه گوهرها را در كنار هم قرار مي دهد و اجتماع مانند يك آئينه در هم تأثير دارند و الزم و ملزوم يكديگرند و يا شبيه رشته اي كه گوهرها را در كنار هم قرار مي دهد و 

ثير متقابلي كه در ثير متقابلي كه در ام خود را از ملت مي گيرد و در تأام خود را از ملت مي گيرد و در تأر يك مسير بهم مي پيوندند.فرد ارزش و احترر يك مسير بهم مي پيوندند.فرد ارزش و احتريا اختران و سياراتي كه ديا اختران و سياراتي كه د

  يكديگر دارند ملت هم از فرد فرد مردم نظم و نظام مي گيرد.يكديگر دارند ملت هم از فرد فرد مردم نظم و نظام مي گيرد.
  با پيوستن به اجتماع وجامعه شخصيت ظاهری و باطني فرد انسجام مي یابدبا پيوستن به اجتماع وجامعه شخصيت ظاهری و باطني فرد انسجام مي یابد

ك قرار دهند و در تار و پود آن گم شوند و با آن يكي گردند مانند قطره اي خواهند ك قرار دهند و در تار و پود آن گم شوند و با آن يكي گردند مانند قطره اي خواهند را مالرا مالو جامعه و جامعه وقتي افراد انساني اجتماع وقتي افراد انساني اجتماع           

بود كه به تدريج وسعت يافته و به درياي بزرگي تبديل مي شوند. اين فرد است كه سيرت و امتيازات خصلتي و دروني خود را از بود كه به تدريج وسعت يافته و به درياي بزرگي تبديل مي شوند. اين فرد است كه سيرت و امتيازات خصلتي و دروني خود را از 

ادامه داشته باشد و مبناي آنچه را كه گذشته است و ادامه داشته باشد و مبناي آنچه را كه گذشته است و اين ملت اخذ مي نمايد و حتي مي تواند در زمان هاي طوالني اين تأثير اين ملت اخذ مي نمايد و حتي مي تواند در زمان هاي طوالني اين تأثير 

اجتماعي كه همه ي رفتارها و حوادث در آن منعكس اجتماعي كه همه ي رفتارها و حوادث در آن منعكس   ..آنچه را كه در آينده اتفاق مي افتد همه از تأثير اجتماع روي انسان استآنچه را كه در آينده اتفاق مي افتد همه از تأثير اجتماع روي انسان است

وقت و زمان ابدي وقت و زمان ابدي   است.اين حقيقت اجتماع آدمي است كه گذشته و آينده ي يك قومي را بهم پيوند مي دهد و اين تأثير ماننداست.اين حقيقت اجتماع آدمي است كه گذشته و آينده ي يك قومي را بهم پيوند مي دهد و اين تأثير مانند
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ر درون او اين رشدي كه از ملت و ر درون او اين رشدي كه از ملت و دداست همچنان تداوم دارد.و اگر فرد مسير رشد و تعالي را طي مي كند بخاطر اين است كه است همچنان تداوم دارد.و اگر فرد مسير رشد و تعالي را طي مي كند بخاطر اين است كه 

اجتماع انساني نشأت گرفته است وجود دارد و آنچه از كار و تالش و ابتكار و خالقيت و هنر كه از آدمي سر مي زند و بحساب اجتماع انساني نشأت گرفته است وجود دارد و آنچه از كار و تالش و ابتكار و خالقيت و هنر كه از آدمي سر مي زند و بحساب 

ملت است ملت است   از اجتماع يكاز اجتماع يك  فرد و جان و روح اوفرد و جان و روح او  قرب دارد بخاطر وجود و تأثير ملت است.پيكره و وجود اينقرب دارد بخاطر وجود و تأثير ملت است.پيكره و وجود اينمي آيد و ارج و مي آيد و ارج و 

بطوريكه شخصيت ظاهر و پنهان فرد هم از تأثير يك ملت مي باشد.اين فرد در لسان و فرهنگ يك قوم است كه شناخته مي بطوريكه شخصيت ظاهر و پنهان فرد هم از تأثير يك ملت مي باشد.اين فرد در لسان و فرهنگ يك قوم است كه شناخته مي 

  را طي نمايد و به اين قوميت تداوم ببخشد.را طي نمايد و به اين قوميت تداوم ببخشد.گذشته خود گذشته خود مي تواند راه نسل مي تواند راه نسل   و در اين صورت است كهو در اين صورت است كهشود و هويت مي يابد شود و هويت مي يابد 
  کسي که آب زالل ملتي را ننوشد استعدادهای دروني او خشک مي شودکسي که آب زالل ملتي را ننوشد استعدادهای دروني او خشک مي شود

فرد در همنشيني و تبادل انديشه و تجربه با جمع است كه پخته تر و كارآمد تر مي شود و مانند يك ملت داراي مفهوم و فرد در همنشيني و تبادل انديشه و تجربه با جمع است كه پخته تر و كارآمد تر مي شود و مانند يك ملت داراي مفهوم و           

نيازمند است از همين كثرت و فراواني انسان هاي يك جامعه بدست مي آيد و در حاليكه از نيازمند است از همين كثرت و فراواني انسان هاي يك جامعه بدست مي آيد و در حاليكه از ارزش خواهد بود.وحدتي كه فرد بدان ارزش خواهد بود.وحدتي كه فرد بدان 

وقتي براي بيان يك وقتي براي بيان يك . . )كثرت در وحدت()كثرت در وحدت(وحدت برخوردار است ولي در متن خود كثرت و گوناگوني استعداد ها و تمايالت را دارد.وحدت برخوردار است ولي در متن خود كثرت و گوناگوني استعداد ها و تمايالت را دارد.

و مفهوم اساسي از بيان آن حقيقت ناديده گرفته مي و مفهوم اساسي از بيان آن حقيقت ناديده گرفته مي   حقيقت ، لفظ و كلمه اي در جايگاه اصلي خود نباشد بي شك منظور اصليحقيقت ، لفظ و كلمه اي در جايگاه اصلي خود نباشد بي شك منظور اصلي

شود و شكسته خواهد شد.وقتي برگ هاي سبز يك درخت فرو مي ريزد ديگر نمي تواند اميدي به فرارسيدن فصل بهار را داشته شود و شكسته خواهد شد.وقتي برگ هاي سبز يك درخت فرو مي ريزد ديگر نمي تواند اميدي به فرارسيدن فصل بهار را داشته 

زالل و زالل و   سي كه آبسي كه آبهر كهر كباشد تا دوباره بار و برگ برآورد در اين شرايط تارهاي اميد و انتظار او بريده خواهد شد.مطمئن باشيد كه باشد تا دوباره بار و برگ برآورد در اين شرايط تارهاي اميد و انتظار او بريده خواهد شد.مطمئن باشيد كه 

و پيوسته است ننوشد بي ترديد عود فطرت و استعدادهاي دروني او منجمد شده و نغمه ي دل و پيوسته است ننوشد بي ترديد عود فطرت و استعدادهاي دروني او منجمد شده و نغمه ي دل   ههرهايي بخش ملتي كه بدان وابسترهايي بخش ملتي كه بدان وابست

  انگيزي كه ياد آور عشق به حق و پاكي ها باشد از آن بلند نخواهد شد.انگيزي كه ياد آور عشق به حق و پاكي ها باشد از آن بلند نخواهد شد.
  و رشد وتعالي در پي خواهد داشتو رشد وتعالي در پي خواهد داشتمليت برای فرد آزدی وامنيت مليت برای فرد آزدی وامنيت 

ولي اگر تشكل يك جامعه فراموش شود و همه ي محاسبات و اتكاء به فرد باشد در اين راستا آن فرد از مقاصد عالي رشد و ولي اگر تشكل يك جامعه فراموش شود و همه ي محاسبات و اتكاء به فرد باشد در اين راستا آن فرد از مقاصد عالي رشد و           

ترقي غفلت خواهد نمود و اگر داراي استعداد و قوتي هم باشد به بيراهه و آشفتگي و بي ثباتي خواهد رفت.)قدرت فردي نابود ترقي غفلت خواهد نمود و اگر داراي استعداد و قوتي هم باشد به بيراهه و آشفتگي و بي ثباتي خواهد رفت.)قدرت فردي نابود 

ر جاست(خاصيت و ويژگي يك قوم اين است كه توان و انرژي افراد را كه در رفتار و ر جاست(خاصيت و ويژگي يك قوم اين است كه توان و انرژي افراد را كه در رفتار و ماعي پابماعي پابشدني است و قوت جمعي و اجتشدني است و قوت جمعي و اجت

كردار و كار و فعاليت آنان آشكار مي گردد در خود حفظ مي نمايد و براي نسل هاي آينده ذخيره مي كند.و در اين مسير آن فرد كردار و كار و فعاليت آنان آشكار مي گردد در خود حفظ مي نمايد و براي نسل هاي آينده ذخيره مي كند.و در اين مسير آن فرد 

هاي خود مي بخشد.در چنين حالتي اين ملت است كه هاي خود مي بخشد.در چنين حالتي اين ملت است كه   مثل باد صبا به آرامش و امنيت روي مي آورد و ثباتي به زندگي و انديشهمثل باد صبا به آرامش و امنيت روي مي آورد و ثباتي به زندگي و انديشه

فرد را در خود جاي مي دهد و مقيم مي سازد و مانند استقرار و آرامش درخت شمشاد او را در چهارچوب مليت وارد مي سازد و در فرد را در خود جاي مي دهد و مقيم مي سازد و مانند استقرار و آرامش درخت شمشاد او را در چهارچوب مليت وارد مي سازد و در 

لت آغاز مي لت آغاز مي عين اينكه مانند يك آدم دست و پا بسته او را در حبس مي آورد ولي آزادي و رشد و امنيت هم در همان حاعين اينكه مانند يك آدم دست و پا بسته او را در حبس مي آورد ولي آزادي و رشد و امنيت هم در همان حا

گريزپايي كه تا ديروز مانند يك آهويي دائماً در حال گريزپايي كه تا ديروز مانند يك آهويي دائماً در حال رو آئين و قانون يك كشور شود آن خصلت رميدگي ورو آئين و قانون يك كشور شود آن خصلت رميدگي وگردد.وقتي فرد تابع و پيگردد.وقتي فرد تابع و پي

  ين كه پر ارزش است تبديل مي گردد.ين كه پر ارزش است تبديل مي گردد.شانه خالي نمودن و گريختن بود اكنون رام مي شود و به آهوي مشكشانه خالي نمودن و گريختن بود اكنون رام مي شود و به آهوي مشك
 جوهر او را كمـــال از ملت  است        بط جمـاعت رحمت است    [  فرد را ر331

 ـامه ی احرارباشرونـــق هنگــــــ     با جمـاعت  یاربــاش       [  تــا توانـــی  331

 ان  از جماعت  دورترـهست شیطــ     گفــته ی خیر البشر       [  حرز جان كن 332

 ر اندوگوهركهکشان و اختــ سلک   ینه ی یکدیگـــــــرند         [  فرد و قوم آئ331

 ـــامـملت  از  افراد می یابد نظــــ      ـت احترام       ز ملـــــــ [  فرد می گیرد 338

 قطره  وسعـــــــت طلب قُلزم  شود  جماعت گــــــم  شود            [  فرد تا اندر337

 ـده را آئینه اوـــــــــــه و آینـــرفت   ــــــــــرت دیرینه او         [  مایه دار سیـــ333

 ــات  اوچون ابد ال انتها اوقــــــــــ   قبال وماضــــــی ذات او        [  وصل  است321

 ـت استاحتساب كار او از ملـــــــ   ذوق نمـــــو از ملت است        [  در دلش 323

 ظاهرش از قـــــوم و پنهانش ز قوم   قوم و هم جانش ز قـوم           [  پیکرش از322

 بر ره  اســـــــــــالف پویا می شود  [  در زبان   قوم گـــــــــویا می شود           321
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 [  پخته تر از گرمی صحبــــــت شود            تا  به معنی  فرد هم  ملــــــت  شود321

 ـدت تووحدت استـت اندروحـ[  وحدت او مستقیم از كــثرت  است           كثر322

 ستگوهر مضمون به جیب خود شک       [  لفظ چون ازبیت خود بیرون نشست     321

 ــاران تار امیدش گسیختاز بهــــــ    سبزی كزنهال خویش ریخت        [  برگ 328

 ـــودش فسردشعله های نغمه درعـــ     زمزم ملت  نخــــــورد       [  هر كه آب  327

 قوتش آشفتگی را مایــــــــل  است   ــل است          [  فرد تنها از مقاصد غافـــــ323

 ــــــا گرداندشنرم رو  مثــل صبـــ             ـــرداندش  [  قوم  با ضبط آشنا گـــــ311

 ند[  پا به گل مانند  شمـــــــشادش كند             دست و پا بندد كه آزادش كـــــــ313

 [  چـون اسیرحــلقــــــه ی آئین شود             آهوی رم خــــــوی او مُشکـین شود312

  
  خودی و اجتماعخودی و اجتماع                                                                                                                                                                                                      

  پيدا مي کندپيدا مي کندملت که از ترکيب من وتو تشكيل مي گردد قدرت ترميم  و بازسازی ملت که از ترکيب من وتو تشكيل مي گردد قدرت ترميم  و بازسازی 

را نتوانستي ترسيم نمايي . بهمين جهت در را نتوانستي ترسيم نمايي . بهمين جهت در   )جنبه اجتماعي()جنبه اجتماعي(و بيخوديو بيخودي  )جنبه فردي()جنبه فردي(تو هنوز در فكر خود مرزي بين خوديتو هنوز در فكر خود مرزي بين خودي                

شدي و به حقيقت آن دست نيافتي.اصل و جوهره ي آن نوري ك به خاك وجود تو دميده شده و تو را شدي و به حقيقت آن دست نيافتي.اصل و جوهره ي آن نوري ك به خاك وجود تو دميده شده و تو را ور ور   وهم و گمان غوطهوهم و گمان غوطه

خودي است و چون يك شعاع از نور خودي شناخت و آگاهي را در جان تو قرار دهد بزرگترين امتياز خودي است و چون يك شعاع از نور خودي شناخت و آگاهي را در جان تو قرار دهد بزرگترين امتياز   برترين موجود نموده است ازبرترين موجود نموده است از

براي تو محسوب مي شود.زندگي و تحوالت ظاهري و باطني از جمله غم و شادي هاي آدمي همه از جانب خودي است و اين براي تو محسوب مي شود.زندگي و تحوالت ظاهري و باطني از جمله غم و شادي هاي آدمي همه از جانب خودي است و اين 

ايجاد نموده است.خودي در اجزا ي تار و پود خود ايجاد نموده است.خودي در اجزا ي تار و پود خود تپش زندگي و رشد و بهروزي دگرگوني و انقالبي است كه او در هستي ما تپش زندگي و رشد و بهروزي دگرگوني و انقالبي است كه او در هستي ما 

بهر حال از تابش نور وجود اوست كه من و تو بهر حال از تابش نور وجود اوست كه من و تو   ..نداردندارده ه داراي وحدت و يكپارچگي است و هيچگاه دوئي و دوگانگي در او را داراي وحدت و يكپارچگي است و هيچگاه دوئي و دوگانگي در او را 

اري خود اري خود مي گوئيم و ديگري تو.و نيز خودي در حفظ و نگهدمي گوئيم و ديگري تو.و نيز خودي در حفظ و نگهدكدام با شخصيت جداگانه يكي من كدام با شخصيت جداگانه يكي من استقالل يافته ايم بطوريكه هر استقالل يافته ايم بطوريكه هر 

كوشاست و ديگران از وجود او براي بهره وري استفاده مي برند و دائماً در صدد ترميم و باز سازي خود مي باشد تا در هر لحظه كوشاست و ديگران از وجود او براي بهره وري استفاده مي برند و دائماً در صدد ترميم و باز سازي خود مي باشد تا در هر لحظه 

حله اي از كمال واقع است و مورد نياز ديگران قرار مي حله اي از كمال واقع است و مورد نياز ديگران قرار مي به لحاظ امتيازاتي كه دارد در مربه لحاظ امتيازاتي كه دارد در مر  تكميل گردد و در عين نيازمندي و احتياجتكميل گردد و در عين نيازمندي و احتياج

  گيرد.گيرد.
  که ناگهان ظاهر مي شودکه ناگهان ظاهر مي شوداست است وعي انرژی واستعداد متراکم و پنهان وعي انرژی واستعداد متراکم و پنهان خودی نخودی ن

از سوز و گداز دروني اين خودي است كه آتشي بلند مي شود و به شكلي كه مي تواند هر شعله اي را در جهان به كام خود از سوز و گداز دروني اين خودي است كه آتشي بلند مي شود و به شكلي كه مي تواند هر شعله اي را در جهان به كام خود             

جيبي به خود و استعداد هاي خود جيبي به خود و استعداد هاي خود فرو برد و در خود مستهلك سازد.ذات و خاصيت او درعين اينكه آزاد و مستقل است و اتكاي عفرو برد و در خود مستهلك سازد.ذات و خاصيت او درعين اينكه آزاد و مستقل است و اتكاي ع

دارد معهذا زنجيري و اسيري هم مي شود و اين همان جزوي است كه توانايي كل شدن را دارد بطوريكه همه چيز را در خود فرو دارد معهذا زنجيري و اسيري هم مي شود و اين همان جزوي است كه توانايي كل شدن را دارد بطوريكه همه چيز را در خود فرو 

ود كه ود كه ت مي كند و از طرفي او را ديده ام كه پيكار و نبرد هم با ديگران دارد و اينگونه بت مي كند و از طرفي او را ديده ام كه پيكار و نبرد هم با ديگران دارد و اينگونه ب.با هر چيزي خو مي گيرد و بدان عاد.با هر چيزي خو مي گيرد و بدان عادبردبرد

ه چون از ه چون از داد متراكم و فشرده ي پنهان است كداد متراكم و فشرده ي پنهان است كاين پديده ي شگرف را خودي يا زندگي ناميدم .اين خودي نوعي اترژي و استعاين پديده ي شگرف را خودي يا زندگي ناميدم .اين خودي نوعي اترژي و استع

خلوت و گوشه ي انزواي خود پابيرون نهد خود را براي ديگران ظاهر سازد. در اين حالت اين خودي نقش جديدي را مي پذيرد و خلوت و گوشه ي انزواي خود پابيرون نهد خود را براي ديگران ظاهر سازد. در اين حالت اين خودي نقش جديدي را مي پذيرد و 

شود و اين تفاوت و تمييز كه يكي من است و ديگري تو همه يكي مي شوند. خودي در اين شود و اين تفاوت و تمييز كه يكي من است و ديگري تو همه يكي مي شوند. خودي در اين   با خاصيت ساير پديده ها يكي ميبا خاصيت ساير پديده ها يكي مي

مرحله از پوسته اختيار معمول خود خارج شده و باالجبار سرمايه هاي غني محبت و دوستي را مي يابد و خود و ديگران را بهره مرحله از پوسته اختيار معمول خود خارج شده و باالجبار سرمايه هاي غني محبت و دوستي را مي يابد و خود و ديگران را بهره 

  مند مي سازد.مند مي سازد.
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  وارد اجتماع نمي شود شكسته و نابود مي گرددوارد اجتماع نمي شود شكسته و نابود مي گرددکسي که کسي که 

وقتي همه ي اجزاي يك ملت خود را مورد عالقه ي ديگران و كامل و تمام احساس كنند در كالبد اين ملت احساس نياز و وقتي همه ي اجزاي يك ملت خود را مورد عالقه ي ديگران و كامل و تمام احساس كنند در كالبد اين ملت احساس نياز و         

احتياج و بعد تحرك و تكامل پديد نمي آيد پس اگر اين احساس بي نيازي ها با هم بسازند و وحدت رويه داشته باشند نياز و احتياج و بعد تحرك و تكامل پديد نمي آيد پس اگر اين احساس بي نيازي ها با هم بسازند و وحدت رويه داشته باشند نياز و 

د.آن فردي كه متكبر و بي نياز از ديگران است در حصار محكم خودي  نفوذي ندارد و د.آن فردي كه متكبر و بي نياز از ديگران است در حصار محكم خودي  نفوذي ندارد و اهداف نوي را در جلوي همه قرارمي دهناهداف نوي را در جلوي همه قرارمي دهن

لي كه به تدريج زميني خشك و بي روحي را به لي كه به تدريج زميني خشك و بي روحي را به شكسته مي شود و اين بخاطر آن است كه به اقتدار و تكثر روي آورد مانند گُشكسته مي شود و اين بخاطر آن است كه به اقتدار و تكثر روي آورد مانند گُ

دي است كه چون لبه ي شمشير فوالدي مؤثر و دي است كه چون لبه ي شمشير فوالدي مؤثر و گلستاني تبديل نمايد و همه جا را معطر سازد.اين موارد و نكات مربوط به خوگلستاني تبديل نمايد و همه جا را معطر سازد.اين موارد و نكات مربوط به خو

نفوذ پذير است پس اگر تحت تأثير اين نفوذ و تيزي قرار نگرفتي و از درك عظمت  و جلوه هاي شگفت انگيز خودي عاجز نفوذ پذير است پس اگر تحت تأثير اين نفوذ و تيزي قرار نگرفتي و از درك عظمت  و جلوه هاي شگفت انگيز خودي عاجز 

  ماندي، بهتر است از نزد ما بگريزي و به جاي ديگري بروي!ماندي، بهتر است از نزد ما بگريزي و به جاي ديگري بروي!
 مان  انداختیاندر گــــــبیخــــــودی  نشناختی          خویش را [  تو خودی از 311

 ـش جلوه ی ادراک توی است اندر خــــاک  تو          یک شعاعــ[  جوهر نور311

 ـــالب هردمشزنده ای  از انقــــــ   عیشش، غـــم تو از غمش         [  عیشت از312

 ــوییـبرنمــــــی تابد دویی           من زتاب او، من استم، توتـــ[  واحد  است و 311

 ـــدر نیازناز ها  می پرورد  انــــــــ   [  خویشدار و خویش بازوخویش ساز        318

 ــله  اندازد كمنداین  شرر  بر شعـــ  [  آتش از سوز اوگـــــــــــــردد بلند         317

 ستا وهــم  زنجیری  است           جزو  او را قــــوت كُل گیری  [  فطرتش آزاد313

 ـودی هم  زندگی نامیدمشــــــــــــم دیدمش           هم خـــ[  خوگر پیکار پیه311

 پای در هنــــــــگامه ی جلوت  نهد وت خویش را بیرون دهد          [  چون ز خل313

 وددردلــــش  او می شود           من ز هـم می ریزد  و تو می شـــ[  نقش گیــر ان312

 از محــــــــبت مایه دارش می كندـع اختیارش می كند            ــــــــــ[  جبر قط311

 ناز ها سازد بهم خــــــــــــیزد نیازخــــــــیزد  نیاز            [  ناز تا ناز است كـم 311

 تا ز  گلبرگی چـــمن گردد خودی ت خودشکن گرددخودی            [  در جماع312

 گر نمی فهـــــــمی ز پیش ما گریزغ پوالد است  تیز             ـون تی[  نکته ها  چــ311

 ]اصل دوازدهم[

 :كه در تجزیه و تحلیل این دو نکته                              

 د مي آیدـــدیــــراد پـــــــالط افـــــت از اختــــمل 

 تربيت و خودسازی یك ملت با آئين نبوت امكان پذیر است 

 

  احساس مسئوليت فرد نسبت به اجتماعاحساس مسئوليت فرد نسبت به اجتماع                                                                                                                                                    

  او را به طرف جمع مي کشانداو را به طرف جمع مي کشاند، ، برای نشان دادن نقش برای نشان دادن نقش انسان انسان خصلت های دروني  خصلت های دروني  

ه اين موضوع پيچيده و رشته سر در ه اين موضوع پيچيده و رشته سر در ظاهراً به نظر مي رسد كظاهراً به نظر مي رسد ك  ؟؟از چه رو مي گوئيم كه فرد وابسته به ملت و مردم استاز چه رو مي گوئيم كه فرد وابسته به ملت و مردم است                

جمع جامعه بصورت ما جلوه گر مي شود و به چشم جمع جامعه بصورت ما جلوه گر مي شود و به چشم فرد درفرد درگمي است كه بايستي براي بدست آوردن فهم اين ارتباط تالش نمود.گمي است كه بايستي براي بدست آوردن فهم اين ارتباط تالش نمود.

اصوالً اصوالً ..مي آيد و ما فرد را در يك نظام اجتماعي مانند گلي در ميان يك گلستان مي بينيم كه اگر خواستيم او را مي چينيم مي آيد و ما فرد را در يك نظام اجتماعي مانند گلي در ميان يك گلستان مي بينيم كه اگر خواستيم او را مي چينيم 
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ينش و خصلت دروني فرد به اين شكل است كه مي خواهد در درون جمع به يكتايي برسد و براي حفظ رشد و پابرجايي خود ينش و خصلت دروني فرد به اين شكل است كه مي خواهد در درون جمع به يكتايي برسد و براي حفظ رشد و پابرجايي خود آفرآفر

ردمي است كه فرد را ردمي است كه فرد را اين ملت و اجتماع ماين ملت و اجتماع مدر انجمن نقشي داشته باشد و باعث آرايش و زيبايي و كمال آن جمع و انجمن گردد.در انجمن نقشي داشته باشد و باعث آرايش و زيبايي و كمال آن جمع و انجمن گردد.

ازد و با تجربه مي نمايد و آتش زندگي را در صحنه هاي آن شعله ور و پرحرارت و ازد و با تجربه مي نمايد و آتش زندگي را در صحنه هاي آن شعله ور و پرحرارت و در مسير بزرگراه زندگي ساخته و آماده مي سدر مسير بزرگراه زندگي ساخته و آماده مي س

در نظام اجتماعي افراد با يكديگر خو مي گيرند و به روش ها و ساليق يكديگر آشتايي پيدا مي كنند و چون در نظام اجتماعي افراد با يكديگر خو مي گيرند و به روش ها و ساليق يكديگر آشتايي پيدا مي كنند و چون ..با تحرك مي گرداندبا تحرك مي گرداند

ند .و چون مشكالتي براي ادامه ي زندگي پيش آيد ند .و چون مشكالتي براي ادامه ي زندگي پيش آيد دانه هاي جواهرات در كنار هم و پشتيبان يكديگر در يك رشته قرار مي گيردانه هاي جواهرات در كنار هم و پشتيبان يكديگر در يك رشته قرار مي گير

  به يكديگر در فكر و عمل مساعدت مي نمايند و چون همكاران يك اداره يا مجتمع توليدي در گرفتاري هاي همديگر شريكند.به يكديگر در فكر و عمل مساعدت مي نمايند و چون همكاران يك اداره يا مجتمع توليدي در گرفتاري هاي همديگر شريكند.
  هستند خاصيت ومشخصات اجتماع انساني را ندارندهستند خاصيت ومشخصات اجتماع انساني را ندارند  اجتماع عناصرطبيعت که غيربشریاجتماع عناصرطبيعت که غيربشری

سمان است كه بناي كار آن بر جذب يكديگر است و بهمين لحاظ در كنار يكديگر مجموعه سمان است كه بناي كار آن بر جذب يكديگر است و بهمين لحاظ در كنار يكديگر مجموعه گان آگان آجامعه ي بشري مانند ستارجامعه ي بشري مانند ستار            

چون هستي يك ستاره به ستاره ديگر وابسته است.اين جذب و ارتباط نزديك در همه ي پديده هاي چون هستي يك ستاره به ستاره ديگر وابسته است.اين جذب و ارتباط نزديك در همه ي پديده هاي   ..اي را تشكيل مي دهنداي را تشكيل مي دهند

ه اند سبزه زارها و باغات طبيعت ، دامن صحرا و تپه ه اند سبزه زارها و باغات طبيعت ، دامن صحرا و تپه عالم كه مانند رشته كوه در كنار هم واقعند گسترده شده است و نيز اينگونعالم كه مانند رشته كوه در كنار هم واقعند گسترده شده است و نيز اينگون

مي سازند.اين اجتماع بين عناصر طبيعت به شكل آرام و تدريجي صورت مي مي سازند.اين اجتماع بين عناصر طبيعت به شكل آرام و تدريجي صورت مي ه در پهلوي هم يك مجموعه اي را ه در پهلوي هم يك مجموعه اي را ي كي كككهاي خاهاي خا

است .برق است .برق گيرد بطوريكه ارتباط عيني بين تار و پود آنان و تأثيري كه ناشي از همنشيني آنها مي باشد تا كنون درك نشده گيرد بطوريكه ارتباط عيني بين تار و پود آنان و تأثيري كه ناشي از همنشيني آنها مي باشد تا كنون درك نشده 

صاعقه ابرها آهنگ حركتي را در آن بوجود نياورده است و نغمه و سازي از پرده ي موسيقي وجود آنان به گوش نرسيده صاعقه ابرها آهنگ حركتي را در آن بوجود نياورده است و نغمه و سازي از پرده ي موسيقي وجود آنان به گوش نرسيده 

را به را به   هاهارزوي آنرزوي آنانگشتي پيدا نشده است تا تارهاي آانگشتي پيدا نشده است تا تارهاي آاست.هنوز انگيزه اي كه عامل حركت و تعالي آن گردد پديد نيامده است و است.هنوز انگيزه اي كه عامل حركت و تعالي آن گردد پديد نيامده است و 

نان بقدري نابسامان و بي نظم و قانون است كه چيز نوي را ظاهر نمي سازند و از جانب ديگر به نان بقدري نابسامان و بي نظم و قانون است كه چيز نوي را ظاهر نمي سازند و از جانب ديگر به حركت در آورد.اجتماع و محفل آحركت در آورد.اجتماع و محفل آ

راحتي مي توان به اسرار حقيقت اجتماع آنان پي برد.اين اجتماع سكوت و بي تحرك كه ارتباط عاطفي با هم ندارند هر چند در راحتي مي توان به اسرار حقيقت اجتماع آنان پي برد.اين اجتماع سكوت و بي تحرك كه ارتباط عاطفي با هم ندارند هر چند در 

تمايالت دروني و عشق به تمايالت دروني و عشق به   كوهپايه ها پديد مي آيد ولي ازكوهپايه ها پديد مي آيد ولي از  ظاهر طراوت و خرمي در آن ديده مي شود شبيه سبزه زاري كه درظاهر طراوت و خرمي در آن ديده مي شود شبيه سبزه زاري كه در

  جاري است.جاري است.  انگار خون سردي در رگ هاي حيات آنهاانگار خون سردي در رگ هاي حيات آنهاو و   ندندره مند نيستره مند نيستهمنوع بههمنوع به
  جامعه منجمد و غيرپویا از نوآوری ، هنر ، آرزو و خالقيت خاموش استجامعه منجمد و غيرپویا از نوآوری ، هنر ، آرزو و خالقيت خاموش است

بدي بدي م ندارند . همه نوع انديشه از خوبي و م ندارند . همه نوع انديشه از خوبي و چنين ملتي كه چون رشته ي كوه در كنار همند و احساس مسئوليتي نسبت بهچنين ملتي كه چون رشته ي كوه در كنار همند و احساس مسئوليتي نسبت به        

و راه و رسم آن ملت به اين شكل است كه از هر گونه گمان و نوآوري پرهيز دارد و هيچگونه و راه و رسم آن ملت به اين شكل است كه از هر گونه گمان و نوآوري پرهيز دارد و هيچگونه   بسوي او سرازير مي شود وسيستمبسوي او سرازير مي شود وسيستم

ر است و در محدوديت ر است و در محدوديت خالقيت فكري را نمي شناسد.اين جامعه ي منجمد كه حداقل عرصه ي وجود و هنر نمايي برخورداخالقيت فكري را نمي شناسد.اين جامعه ي منجمد كه حداقل عرصه ي وجود و هنر نمايي برخوردا

هنوز خاموش و بي ادعاست و افكار و خواسته هاي او بقدري پنهان است كه از زير لب و دهان او صدايي خارج نمي هنوز خاموش و بي ادعاست و افكار و خواسته هاي او بقدري پنهان است كه از زير لب و دهان او صدايي خارج نمي رمي برد .رمي برد .بسبس

در حفظ جان و سرمايه در حفظ جان و سرمايه كه ازخود نشانت مي دهند كه ازخود نشانت مي دهند شود تا خوب شناخته شود. مردم چنين جامعه خاموشي با تمام سعي و تالشي شود تا خوب شناخته شود. مردم چنين جامعه خاموشي با تمام سعي و تالشي 

گونه تحولي كه چون باد از راه برسد بيمناك و هراسناكند و جانشان مي لرزد.حيات گونه تحولي كه چون باد از راه برسد بيمناك و هراسناكند و جانشان مي لرزد.حيات   ي مادي خود مي انديشند بهمين جهت از هري مادي خود مي انديشند بهمين جهت از هر

اين مردم از سختكوشي و جستجوگري و كار و خالقيت دوري مي گزيند و كمتر به استعدادها و توانايي هاي ذاتي خود كه خداي اين مردم از سختكوشي و جستجوگري و كار و خالقيت دوري مي گزيند و كمتر به استعدادها و توانايي هاي ذاتي خود كه خداي 

د. اين مردم هر چه از آثار حيات آدمي است در د. اين مردم هر چه از آثار حيات آدمي است در نها بوديعه گذاشته است رجوع مي كنند و آن را بكار مي گيرننها بوديعه گذاشته است رجوع مي كنند و آن را بكار مي گيرنود آود آعالم در وجعالم در وج

نيز از نعمت هاي آسماني كه خداوند نيز از نعمت هاي آسماني كه خداوند   ووكلي كه هست مي گذرانند .كلي كه هست مي گذرانند .زندگي معمول خود بهره مند مي شوند و روزگار را به هر شزندگي معمول خود بهره مند مي شوند و روزگار را به هر ش

    نازل مي سازد چون باران براي كشت و زرع استفاده مي برند.نازل مي سازد چون باران براي كشت و زرع استفاده مي برند.  متعالمتعال
 رشته ی این داستـان سردرگم است      و بربسته ربط مـردم است      [  از چه ر318

 از چمن او را چوگُـــــل چینیــم ما   را بینیم ما           [  درجمــــــــــاعت فرد317

 حفــظ  او از انجمــــن آرایی  استارفته ی یکتایی است            [  فطـــرتش و313

 ش آوردگــــــــــــــاه زنــدگیآت  [  سوزدش در شاهــــــــراه زندگی          321

 یک رشته چون گوهر شوند سفته در    [  مردمان خوگربه یکــــدیگر شوند        323

 مثل همــــــــــــکاران گرفتارهمند   گی یار همـــــــــــند         [  در نبرد  زند322
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 كوكب محکم استهستی كوكـب ز  نجم زجـــذب با هم است          [  محفل ا321

 ـن صحرا  و تلمرغــزارو دامـــــــــ [  خیمه گاه كاروان كوه و جـــــبل            321

 وده  غــــــــــنچه ی پندار اوــناگش   جـان تار و پود كار او          [  سست و بی 322

 نا پرداخــــــــتهنغمـه اش در پرده       نــــــــــگ او ننواخته        [  ساز برق آه321

 زخمه های آرزو نا خـــــــورده ای [  گوشمال جستجو نا خـــــورده ای           328

 می توان با پنبه  چیـــــــدن باده اش [  نا بسامان محفـــــــــل نو زاده اش           327

 اكــــش هنوزسرد خون اندر رگ ت  سبزه ی خاكـــــش هنوز           [  نو دمیده323

 از گمــــــان خود  رمیدن پیشه اش   ـــــو و پری اندیشه اش         [  منزل دیــــ311

 فکر او زیر لــــــــــب  بامش هنوز    [  تنگ میدان  هستی  خامُش  هنـوز          313

 ـــرزد دلشـهم ز باد تند می لــــــ    [  بیم  جان  سرمایه ی آب و گِــلش         312

 پنجه در دامان  فطــــــرت كم  زند [  جان  اواز سخت كوشی رم زنــــد           311

 [  هر چه از خود می دمـــد برداردش           هر چــــــــــــه از باال فتد برداردش311

  
  نقش و تأثير رهبری الهينقش و تأثير رهبری الهي                                                                                                                                                                                    

  وحدت انسان ها مي فرستدوحدت انسان ها مي فرستد  ووخداوند صاحبدالن را برای حياتي نو خداوند صاحبدالن را برای حياتي نو 

تا اينكه خداي بزرگ صاحبدلي كه صاحب رسالت و پيام است ارسال كند همن شخصي كه از كالم و رهنمودهاي او كتاب تا اينكه خداي بزرگ صاحبدلي كه صاحب رسالت و پيام است ارسال كند همن شخصي كه از كالم و رهنمودهاي او كتاب             

و سفير دانايي كه آفريننده ي روش نوين تغيير و تحول يك و سفير دانايي كه آفريننده ي روش نوين تغيير و تحول يك   قانون و زتدگي نوشته شود و مقتداي مردم قرار گيرد.آن صاحبدلقانون و زتدگي نوشته شود و مقتداي مردم قرار گيرد.آن صاحبدل

ملت است از صداي دعوت خود خاك پست را زندگي و حيات تازه اي مي بخشد. از اين آواز نو كه پيام رهايي دارد هر ذره ملت است از صداي دعوت خود خاك پست را زندگي و حيات تازه اي مي بخشد. از اين آواز نو كه پيام رهايي دارد هر ذره 

از يك از يك ..رسدرسدرج و قرب مي رج و قرب مي رشد و تعالي به ارشد و تعالي به اناچيزي نور هدايت مي يابد و راه رشد را  پيدا مي كند و هر عنصر و پديده اي از اين ناچيزي نور هدايت مي يابد و راه رشد را  پيدا مي كند و هر عنصر و پديده اي از اين 

ات عالي دست مي يابند و با يك ساغر از شراب معرفت و ات عالي دست مي يابند و با يك ساغر از شراب معرفت و راد زيادي به آگاهي و حيراد زيادي به آگاهي و حيزنده و پوياي ملكوتي چنين انساني افزنده و پوياي ملكوتي چنين انساني اف  نفسنفس

عرفان جمع كثيري را مست حق مي گردانند. ديده نافذ و زيباي اين مردان خدا آدمي را بخود جذب مي كند و از دو لب آنان كه عرفان جمع كثيري را مست حق مي گردانند. ديده نافذ و زيباي اين مردان خدا آدمي را بخود جذب مي كند و از دو لب آنان كه 

همه چيز جذب او مي شود و به سوي او حركت همه چيز جذب او مي شود و به سوي او حركت ..د د ننرون مي ريزد جان تازه در قالب بي روح و مادي انسان ها مي دمرون مي ريزد جان تازه در قالب بي روح و مادي انسان ها مي دمكالم حق بيكالم حق بي

سمان سمان مي كند تا دوئي و تبعيض در عالم بشري ازبين برود و وحدت و خداپرستي مرسوم و معمول گردد.رشته ي اتصال او با آمي كند تا دوئي و تبعيض در عالم بشري ازبين برود و وحدت و خداپرستي مرسوم و معمول گردد.رشته ي اتصال او با آ

سرشار زندگي متفرق و جداي از يكديگر را كه همه ي انرژي هاي اصيل سرشار زندگي متفرق و جداي از يكديگر را كه همه ي انرژي هاي اصيل   ورد اين روحانيتورد اين روحانيتآآ  رهره  معنويت محكم و پابرجاست و ازمعنويت محكم و پابرجاست و از

  زندگي را بهدر داده است بهم مرتبط و پيوند مي دهند و جامعه را يكپارچه و سعادتمند مي نمايند. زندگي را بهدر داده است بهم مرتبط و پيوند مي دهند و جامعه را يكپارچه و سعادتمند مي نمايند. 
  آن رهبر معنوی والهي به زندگي طراوت و خرمي مي بخشدآن رهبر معنوی والهي به زندگي طراوت و خرمي مي بخشد

وسيع و گسترده اي نسبت به زندگي و جهان پيدا مي كند بطوريكه مي وسيع و گسترده اي نسبت به زندگي و جهان پيدا مي كند بطوريكه مي انسان در اين موقعيت نوين داراي بينش و چشم انداز انسان در اين موقعيت نوين داراي بينش و چشم انداز         

از گرمي و حرارت عشق و جديت و قاطعيت از گرمي و حرارت عشق و جديت و قاطعيت .تواند گلستان پر از خرمي و طراوت را در دشت و صحراي خشك زندگي بوجود آوردتواند گلستان پر از خرمي و طراوت را در دشت و صحراي خشك زندگي بوجود آورد

شند كه با صدا و پرش به شند كه با صدا و پرش به چنين انسان برتر و مصممي ملتي به انقالب و تحول مي رسند گويا دانه هاي اسفند روي چراغ مي پاچنين انسان برتر و مصممي ملتي به انقالب و تحول مي رسند گويا دانه هاي اسفند روي چراغ مي پا

هر گوشه اي در حركت مي باشند و شور و غوغاي عجيبي بوجود مي آورند و هنگامه بپا مي كنند.كافي است كه يك ذره كوجك هر گوشه اي در حركت مي باشند و شور و غوغاي عجيبي بوجود مي آورند و هنگامه بپا مي كنند.كافي است كه يك ذره كوجك 

ل وجودش و جان و هستيش عاشق و شيدا مي شود.اگر او بر هر خاكي پا بگذارد و از آن ل وجودش و جان و هستيش عاشق و شيدا مي شود.اگر او بر هر خاكي پا بگذارد و از آن اين آتش دردل و درون او فرو ريزد گِاين آتش دردل و درون او فرو ريزد گِ

خاك بينا و آگاه مي شود و ذرات و عناصر بي جان را مانند سنگ هاي كوه سيناي موسايي درخشان و پر فروغ مي خاك بينا و آگاه مي شود و ذرات و عناصر بي جان را مانند سنگ هاي كوه سيناي موسايي درخشان و پر فروغ مي عبور نمايد آن عبور نمايد آن 

  گرداند.گرداند.
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  پيامبران محبت توحيد را برای عاشق نمودن عقل و خرد آدمي بكارمي گيرندپيامبران محبت توحيد را برای عاشق نمودن عقل و خرد آدمي بكارمي گيرند

انه مشغول اسست آرايش و انه مشغول اسست آرايش و اين عقل و خردمندي جزوي و ضعيف را كه دائماً به حساب و كتاب هاي معمولي و خودخواهاين عقل و خردمندي جزوي و ضعيف را كه دائماً به حساب و كتاب هاي معمولي و خودخواه        

زيبايي خاصي مي بخشد و سرمايه ي معنوي و شور و تحرك عجيبي مي دهد و عقل و عشق بهم  مي رسند و غوغايي بپا مي زيبايي خاصي مي بخشد و سرمايه ي معنوي و شور و تحرك عجيبي مي دهد و عقل و عشق بهم  مي رسند و غوغايي بپا مي 

من عشق شراره هاي عقل را در برگيرد و بر آن تأثير گذارد من عشق شراره هاي عقل را در برگيرد و بر آن تأثير گذارد ون داون داكنند كه تا قبل از آن چنين كاري از عقل بر نمي آمده است.چكنند كه تا قبل از آن چنين كاري از عقل بر نمي آمده است.چ

ز زر وجودش مي گيرد و عقل را سالم و مبراي از ناپاكي هاي دنيايي مي گرداند.وقتي عقل از خاك هوس هاي ز زر وجودش مي گيرد و عقل را سالم و مبراي از ناپاكي هاي دنيايي مي گرداند.وقتي عقل از خاك هوس هاي ناخالصي ها را اناخالصي ها را ا

آدمي آزاد شد و به عشق عجين گرديد موانع رشد را از جلوي حركت آدمي بر مي دارد و حلقه هاي بندگي و اسارت را از پاهاي او آدمي آزاد شد و به عشق عجين گرديد موانع رشد را از جلوي حركت آدمي بر مي دارد و حلقه هاي بندگي و اسارت را از پاهاي او 

ان زر و زور و تزوير مي رهاند.تعليمات آن مردان خدا به انساني كه در حلقه ي ان زر و زور و تزوير مي رهاند.تعليمات آن مردان خدا به انساني كه در حلقه ي مي گشايد.و او را از دستان ظالم و متعدي خداوندمي گشايد.و او را از دستان ظالم و متعدي خداوند

ديگر بنده و برده قدرتمندان نيستي ، تو هم از اين بت هاي مظهر ماديت آدمي پست ديگر بنده و برده قدرتمندان نيستي ، تو هم از اين بت هاي مظهر ماديت آدمي پست ، ، بندگي افتاده است مي گويند: حال آزادي بندگي افتاده است مي گويند: حال آزادي 

ند و بجاي حلقه ي بندگي انسان ، حلقه ي پيروي از ند و بجاي حلقه ي بندگي انسان ، حلقه ي پيروي از تر نيستي!تا اينكه اين انسان بنده را به يك هدف متعالي و ارزشمند سوق دهتر نيستي!تا اينكه اين انسان بنده را به يك هدف متعالي و ارزشمند سوق ده

آئين پاك هدايت  و سعادت را به پايش ببندند و او را هدفمند در زندگي سازند.در اين شرايط توحيد را كه مبدأ آئين راستين حق آئين پاك هدايت  و سعادت را به پايش ببندند و او را هدفمند در زندگي سازند.در اين شرايط توحيد را كه مبدأ آئين راستين حق 

  است به انسان مي آموزند و رسم و روش عشق را به او آموزش مي دهند.است به انسان مي آموزند و رسم و روش عشق را به او آموزش مي دهند.
 ــال  كندكو ز حرفی دفتری امــــــ      دلی پیداكند    ــــــــاحب[  تا خدا صــــ312

 اک را بخشد حیات تازه ایـــی كه از آوازه ای           خـــرداز[  ســــــــاز  پ311

 ـــــیرد ازوهر متاعی ارج  نو  گــــ ، ضـــــــوگیرد ازو          [  ذره ی بی مایه 318

 ـین ز یک ساغركندـکركند            محفـلی رنگـ[  زنده از یک دم دو صـــد پی317

 تا دویی  میرد یـــــــــکی پیدا شود  ان دمد          شد لب جـ[  دیده ی او می ك313

 ــــدگی را همگریپارهای زنـــــــ ری           ک دارد س[  رشته اش كو بر فلــ381

 گلستان در دشت و در پیــــــداكند        ـــــــــــــــدا كند    [  تازه انداز نظرپی383

 وهنگامه بند بر جهـــــد شور افکن          [  از تف او ملتی  مثــــــــــــل سپند  382

 شعله ی در گــــــیر می گرددگُلَش ــند اندر دلش           [  یک  شرر می افکــ381

 ـــک زن سیناكندذره  را چشمــــــ            [  نقش پایش خـــــاک  را  بینا كند381

 ــرمایه ایـــــــد پیرایه  ای           بخشد این بی مایه را ســـ[  عقل عریان را ده382

 ـش باشدرباید  از زرش[  دامن خود  می زند بر اخــــگرش            هر چه غــــ381

 رباید بنده را ازخــــــــــــــداوندان ــــــشاید بنده را           [  بند ها  از  پا گـــ388

 زین  بتان بی زبان كــــــــمتر نه ای  تو  بنده ی دیگرنه ای           [  گویــــدش387

 ـقه ی آئین به پایش می كشدحلــــ  [  تا سوی یک مدعـــایش می كشد          383

 ــوزدشاز آمـــــــــــآئین نی رسم و  [  نکته  ی توحـــــــــیدبازآموزدش          371

  ]اصل سيزدهم[]اصل سيزدهم[

  ارکان اساسي ملت اسالمي بر دو رکن استوار است:ارکان اساسي ملت اسالمي بر دو رکن استوار است:                                                                              

  رکن اول : توحيدرکن اول : توحيد  

   رکن دوم: رسالت رکن دوم: رسالت  

                                      
    رکن اول : توحيدرکن اول : توحيد                                                                                                                                                                                          
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                                                                                            رمزتوحيد بندگي خدا برای رشد استعدادهای انسان استرمزتوحيد بندگي خدا برای رشد استعدادهای انسان است        

چون اين خردمندي آدمي از توحيد و راهنمايي هاي چون اين خردمندي آدمي از توحيد و راهنمايي هاي است عقل هم دچار تحول مي گردد. واست عقل هم دچار تحول مي گردد. ودگرگوني هدگرگوني هدر اين جهان كه پر ازدر اين جهان كه پر از          

به منزل مقصود و كمال و ترقي خواهد رسيد.اگر توحيد و راهيابي مكتب وحي نبود اين عنصر بيچاره عقل به منزل مقصود و كمال و ترقي خواهد رسيد.اگر توحيد و راهيابي مكتب وحي نبود اين عنصر بيچاره عقل   آسماني بهره مند شودآسماني بهره مند شود

ضعيف و جزوي انسان كي مي توانست به منزل نجات برسد و كشتي درك و فهم آدمي كي مي توانست كه به ساحل آسايش راه ضعيف و جزوي انسان كي مي توانست به منزل نجات برسد و كشتي درك و فهم آدمي كي مي توانست كه به ساحل آسايش راه 

بندگي و بندگي و   و رمز توحيد ،و رمز توحيد ،  از رمز توحيد برخوردار باشنداز رمز توحيد برخوردار باشند  يت مي رسند كهيت مي رسند كهران ، موقعي به موفقران ، موقعي به موفقيابد.جبهه ي حق و معتقدين به آئين پيامبيابد.جبهه ي حق و معتقدين به آئين پيامب

حيد و يكتاپرستي خالصه مي شود به حيد و يكتاپرستي خالصه مي شود به يم نسبت به او كه در تويم نسبت به او كه در توفرمانبرداري از حضرت حق است.اين اطاعت از خدا و بندگي و تسلفرمانبرداري از حضرت حق است.اين اطاعت از خدا و بندگي و تسل

ر سازد و اگر امتحان و آزموني براي انسان ر سازد و اگر امتحان و آزموني براي انسان اين خاطر است تا عاملي براي بروز استعداد دروني آدمي باشد و اسرار پنهاني او را آشكااين خاطر است تا عاملي براي بروز استعداد دروني آدمي باشد و اسرار پنهاني او را آشكا

در نظر گرفته شده است براي آن است تا در عمل و رفتار ، اين شگفتي ها را ظاهر نمايد.چون ريشه ي تمام اين تحوالت و اقتدار در نظر گرفته شده است براي آن است تا در عمل و رفتار ، اين شگفتي ها را ظاهر نمايد.چون ريشه ي تمام اين تحوالت و اقتدار 

  مادي و معنوي از دين ، حكمت، آئين ، قدرت و اعمال قدرت ، همه از جانب اوست.مادي و معنوي از دين ، حكمت، آئين ، قدرت و اعمال قدرت ، همه از جانب اوست.
  استاستآدمي آدمي و کسب ارزش های پيشرفت واقعي و کسب ارزش های پيشرفت واقعي خداپرستي وتوحيد برای تعالي خداپرستي وتوحيد برای تعالي 

جلوه و نمايش ظاهري توحيد و حق ، دانشمندان و صاحبان بصيرت را حيرت و سرگشتگي مي دهد و از جانبي ديگر سبب جلوه و نمايش ظاهري توحيد و حق ، دانشمندان و صاحبان بصيرت را حيرت و سرگشتگي مي دهد و از جانبي ديگر سبب           

بلند مرتبه و عزيز مي گردد و بلند مرتبه و عزيز مي گردد و   ،،قدرت عمل براي عاشقان به حق مي گردد.هر فرد پست و كوچكي در سايه ي اين عشق و حيرتقدرت عمل براي عاشقان به حق مي گردد.هر فرد پست و كوچكي در سايه ي اين عشق و حيرت

در همنشيني به اكسير شگفت انگيزي كه بسيار ارجمند است تبديل مي شود.اين قدرت بي نظير توحيد و در همنشيني به اكسير شگفت انگيزي كه بسيار ارجمند است تبديل مي شود.اين قدرت بي نظير توحيد و وجود او وجود او ناچيز ناچيز خاك خاك 

خداپرستي است كه بنده را به كمال بر مي گزيند و رشد مي دهد و در آفرينش انسان دخالت مي كند و او را به نوعي ديگر كه با خداپرستي است كه بنده را به كمال بر مي گزيند و رشد مي دهد و در آفرينش انسان دخالت مي كند و او را به نوعي ديگر كه با 

حق و رسيدن به ارزش هاي متعالي حركتش حق و رسيدن به ارزش هاي متعالي حركتش   چنين بنده اي در راهچنين بنده اي در راهتحول مي سازد.تحول مي سازد.آفرينش و ويژگي هاي قبليش متفاوت است مآفرينش و ويژگي هاي قبليش متفاوت است م

تيزتر و دقيق تر خواهد شد و با جديت و قاطعيت بيشتري به پيشروي خود ادامه خواهد داد و خون گرمي كه در رگهايش در جريان تيزتر و دقيق تر خواهد شد و با جديت و قاطعيت بيشتري به پيشروي خود ادامه خواهد داد و خون گرمي كه در رگهايش در جريان 

ندگي آنان كنار مي رود و حيا ت واقعي ندگي آنان كنار مي رود و حيا ت واقعي است گرم تر و پرتحرك تر خواهد شد.ترس و وحشت و شك و ترديد از صحنه ي فكر و زاست گرم تر و پرتحرك تر خواهد شد.ترس و وحشت و شك و ترديد از صحنه ي فكر و ز

اي را تجربه مي كنند و چشمان بصير و آگاهشان ضمير و پنهاني هاي اي را تجربه مي كنند و چشمان بصير و آگاهشان ضمير و پنهاني هاي ي گيرد و آنان زندگي سعادتمندانه ي گيرد و آنان زندگي سعادتمندانه جنبه ي عملي به خود مجنبه ي عملي به خود م

  كائنات را خواهند ديد.كائنات را خواهند ديد.
  درک انساني استدرک انساني استدرساختاردروني ودنيای عاطفه ها برای درساختاردروني ودنيای عاطفه ها برای   نقش تأثير گزارتوحيد تحولنقش تأثير گزارتوحيد تحول

اين ارتباط محكم گردد كاسه ي گدايي و نيازمندي هاي آدمي اين ارتباط محكم گردد كاسه ي گدايي و نيازمندي هاي آدمي   ندگي و تسليم واقعي حق نائل آيد وندگي و تسليم واقعي حق نائل آيد وانسان به مقام رفيع بانسان به مقام رفيع بوقتي وقتي           

كه همه ي حقايق در آن منعكس است.تن و جان اين ملت با كه همه ي حقايق در آن منعكس است.تن و جان اين ملت با   د پادشاه پيشدادي ايران تبديل مي شودد پادشاه پيشدادي ايران تبديل مي شودبه جام جهان نماي جمشيبه جام جهان نماي جمشي

نگ هاي نگ هاي و آهو آهي وجود ما را تحت تأثير قرار داده است ي وجود ما را تحت تأثير قرار داده است ه مي شود و آنچه را كه موسيقه مي شود و آنچه را كه موسيقكرامت براي خداست و در راه توحيد بكار گرفتكرامت براي خداست و در راه توحيد بكار گرفت

ار ال اله اال اهلل است . اين معرفت به توحيد است كه سرمايه ي اصلي ما را تشكيل مي دهد و رشته ار ال اله اال اهلل است . اين معرفت به توحيد است كه سرمايه ي اصلي ما را تشكيل مي دهد و رشته آن را دگرگون نموده است شعآن را دگرگون نموده است شع

قتي لفظ توحيد و يكتاپرستي كه مظهر آن شعار ال اله اال قتي لفظ توحيد و يكتاپرستي كه مظهر آن شعار ال اله اال ي محكم آن افكار و اعتقادات و آرمان هاي ما را نظم و نظام مي بخشد.وي محكم آن افكار و اعتقادات و آرمان هاي ما را نظم و نظام مي بخشد.و

اهلل است به دل و درون راه يافت و تار و پود وجود آدمي را تحت تأثير و انقالب خود قرار داد و زندگي انسان به تبعيت از آن اهلل است به دل و درون راه يافت و تار و پود وجود آدمي را تحت تأثير و انقالب خود قرار داد و زندگي انسان به تبعيت از آن 

اشد ولي تأثير آن از جنس اشد ولي تأثير آن از جنس متحول مي شود و به شكل جديدي توانمند و مقتدر مي گردد.نقش توحيد هر چند كه چون سنگ ثابت بمتحول مي شود و به شكل جديدي توانمند و مقتدر مي گردد.نقش توحيد هر چند كه چون سنگ ثابت ب

ازد پس چنانچه اين دل به ياد خدا در سوز و گداز و عشق و شور نباشد يك ازد پس چنانچه اين دل به ياد خدا در سوز و گداز و عشق و شور نباشد يك و انسان را از درون دگرگون مي سو انسان را از درون دگرگون مي س  عاطفه و دل استعاطفه و دل است

ق او گريان شديم و ق او گريان شديم و لي و خاكيي بيش نيست.و اگر نظام هستي خود را بر مبناي انديشه و غمناكي او استوار داشتيم و در فرالي و خاكيي بيش نيست.و اگر نظام هستي خود را بر مبناي انديشه و غمناكي او استوار داشتيم و در فراعضو گِعضو گِ

بسازيم. آب درون دل ما كه در پوشش بسازيم. آب درون دل ما كه در پوشش   ينش را به آهي بسوزانيم و عاشقانهينش را به آهي بسوزانيم و عاشقانهتيم مي توانيم خرمن انياشته ي آفرتيم مي توانيم خرمن انياشته ي آفرفروخفروخااغ دل را برغ دل را برچراچرا

سينه واقع است از سوز و شور و عشق به حق گداخته شده است و الهاماتي كه در آئينه ي درون ما منعكس است تحت تأثير قرار سينه واقع است از سوز و شور و عشق به حق گداخته شده است و الهاماتي كه در آئينه ي درون ما منعكس است تحت تأثير قرار 

شعله اي مانند سرخي الله در رگ هاي ما جريان دارد غير از حرارت و گرميي كه از جانب شعله اي مانند سرخي الله در رگ هاي ما جريان دارد غير از حرارت و گرميي كه از جانب داده است.اين عشق و تحرك كه چون داده است.اين عشق و تحرك كه چون 

  حق به او رسيده است ، چه چيز ديگري مي تواند باشد؟!حق به او رسيده است ، چه چيز ديگري مي تواند باشد؟!
 نزل برد ازتوحیدعـــــــــقلـپی به م   ــقل         [  در جهان كیف وكم گردیدعــــ373

 كشتی  ادراک را ساحـــل كجاست            [  و رنه این بیچاره را منزل كــــجاست  372
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  037037  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 [ مضمر استدر] اتی الرحـمن عبـداً         [  اهل  حق را رمز توحــــید از بر است      371

 ـــــل باید تراامتحانش ازعمــــــــــ         [  تا  ز اسرار توبنمـــــــــــــــــاید ترا    371

 ـــوت ازو، تمکین ازوزور ازو ، قــــ ازو            ،آئین  [  دین ازو، حکــــــمت ازو372

 عاشقان را برعمــــــــــل قدرت دهد [  عالمان را جلوه اش حیــــــرت دهد             371

 خاک چون اكــــــسیرگردد ارجمند [  پَست  اندر سایه اش گـــــــردد بلند             378

 ـــگر آفریند بنده را نوع دیــــــــــــ             ــــــزیند بنده را [  قدرت او برگـــــــ377

 گرم تر از برق خـــــــون اندر رگش [  در ره حـــــــــق تیزتر گردد تکش            373

 چشم می بیند  ضمــــــــــــیركائنات [  بیم و شک میرد عمـــل گیرد حیات            331

 كاسه در یوزه جـــــــــــام  جم شود ـــــکم شود            عَبدِهِ محـــــ [  چون مقام333

 ساز مارا  پرده گــــــــــــردان ال اله  ــــا تن و جان ال اله            لت بیضــــــــ[  م332

 ـــــــکار مارشته اش  شیرازه ی  افــ  ـــــرار ما              [  ال اله  سرمایه ی  اســــــــ331

 زنــــــــــــدگی را قوت  افزایدهمی  لب  چون به دل  آید همی            [  حرفش از331

 دل گر از یادش  نسوزد گِـــــل شود  [  نقش اوگرسنگ  گــــــیرد دل شود             332

 زآهی سوختیم خرمن امکـــــــــــان [  چون دل از سوزغـــــمش افروختیم              331

 سوز او بگــــــــــداخت این آئینه ها [  آب دل ها در میــــــــــــان سینه ها              338

 نیست غـــــــــــیر ازداغ اوكاالی  ما [  شعله اش چون  الله دررگ هـای ما              337

  

  توحيد و یكرنگيتوحيد و یكرنگي                                                                                                                                                                                                    

  وقتي دل گرایش به عشق مي یابد به یک رنگي تبدیل ميشودوقتي دل گرایش به عشق مي یابد به یک رنگي تبدیل ميشود

و نكبتي از تأثير توحيد و خداپرستي به رنگ قرمز كه نشانه ي يك عاشق صادق است تبديل مي شود و مانند و نكبتي از تأثير توحيد و خداپرستي به رنگ قرمز كه نشانه ي يك عاشق صادق است تبديل مي شود و مانند   ييهر سياههر سياه                

خودي و غير خودي خودي و غير خودي د. دل و طبيعت ساختمان دروني انسان هر دو گرايش د. دل و طبيعت ساختمان دروني انسان هر دو گرايش فاروق و ابوذر )دو اصحاب حضرت رسول ( مي گردفاروق و ابوذر )دو اصحاب حضرت رسول ( مي گرد

( را دارد و وقتي ميدان و حيطه ي تمايالت دل آدمي در معرض عشق پاك قرار گيرد اين دو گرايش را كنار مي ( را دارد و وقتي ميدان و حيطه ي تمايالت دل آدمي در معرض عشق پاك قرار گيرد اين دو گرايش را كنار مي اجتماعياجتماعي--)فردي )فردي 

  گذارد و يكي مي شود و يك رنگ مي پذيرد.گذارد و يكي مي شود و يك رنگ مي پذيرد.
  وحي پيامبران باشدوحي پيامبران باشدملتي ارزشمند است که یكدل بوده و آرمانش تجلي ملتي ارزشمند است که یكدل بوده و آرمانش تجلي 

آن ملتي ارزشمند است كه دل ها و نيات مردم آن يكي باشد و براي يك آرمان بزرگ در تالش باشد و هدايت و راهيابي آن آن ملتي ارزشمند است كه دل ها و نيات مردم آن يكي باشد و براي يك آرمان بزرگ در تالش باشد و هدايت و راهيابي آن           

بود. اصوالً قوم و مردمي موفق و پيروزند بود. اصوالً قوم و مردمي موفق و پيروزند   ششمبران خدا باشد كه يك نمونه ي آن پيام خدا بر موسي و پيروانمبران خدا باشد كه يك نمونه ي آن پيام خدا بر موسي و پيروانااناشي از تجلي وحي پيناشي از تجلي وحي پي

شه ها و افكار و ساليق آنان در يك جهت متعالي باشد و در ضمير پنهان چنان ملتي اهداف و ادعاها براي رسيدن به يك شه ها و افكار و ساليق آنان در يك جهت متعالي باشد و در ضمير پنهان چنان ملتي اهداف و ادعاها براي رسيدن به يك كه انديكه اندي

يكي باشد و آن مالك و يكي باشد و آن مالك و مقصد و مقصود معطوف باشد. تمايالت عاطفي و جذبه هاي عرفاني و معنوي در سرشت و طبيعت آنها مقصد و مقصود معطوف باشد. تمايالت عاطفي و جذبه هاي عرفاني و معنوي در سرشت و طبيعت آنها 

ي همه ي آنان از يك منبع و منشأ مي باشد.البته تا زماني كه اين فكر و انديشه با ي همه ي آنان از يك منبع و منشأ مي باشد.البته تا زماني كه اين فكر و انديشه با بي و زشتي را به او بفهماند برابي و زشتي را به او بفهماند برامعياري كه خومعياري كه خو

سوز عشق و مسئوليت پذيري و فداكاري همراه نباشد و حق در آن نظر نداشته باشد چنين اتفاق و اتحادي در عمل و هدف ممكن سوز عشق و مسئوليت پذيري و فداكاري همراه نباشد و حق در آن نظر نداشته باشد چنين اتفاق و اتحادي در عمل و هدف ممكن 

ان معنوي حضرت ابراهيم خليل هستيم. و اگر در ان معنوي حضرت ابراهيم خليل هستيم. و اگر در نخواهد بود.ويژگي خاص ما اسالم و مسلماني است و ما فرزندان و تربيت شدگنخواهد بود.ويژگي خاص ما اسالم و مسلماني است و ما فرزندان و تربيت شدگ
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/حج[ مراجعه نمائيد كه پدر شما را ابراهيم معرفي /حج[ مراجعه نمائيد كه پدر شما را ابراهيم معرفي 8888،،  ملة ابيكم ابراهيمملة ابيكم ابراهيماين ارتباط دليل محكمي مي خواهيد به آيه ي مباركه ي:] اين ارتباط دليل محكمي مي خواهيد به آيه ي مباركه ي:] 

  نموده است. نموده است. 
 ی شودخویش فــــــــاروق و ابوذر م   مـــــــــر می شود         [  اسود از توحید  اح333

 ــانگی استشوق را مستی زهم پیمــ    است          ـگی[  دل مقام  خویشی و بیگانـ3111

 روشن  از یک جلـــــــوه ی سیناستی[  ملت  از یکرنگی دلهــــــــــــاستی            3113

 عا  باید یکیدر ضمـــــــــــیرش  مُدّ[  قوم  را اندیشه ها بایـــــــــــد یکی             3112

 هم عیار خـــــــوب  و زشت او یکی  سرشت او یــــــــکی              [  جذبه باید در3111

 نیست ممــــــــکن اینچنین انداز فکردرساز فــــــــکر              [  گر نباشد سوزحق3111

  گیر اگر خــــــــواهی دلیلگیر اگر خــــــــواهی دلیلاز ابیکُم  از ابیکُم  ما  مسلمانیم واوالد خلــــــــــــیل             ما  مسلمانیم واوالد خلــــــــــــیل               [ [ 31123112

  

  طن پرستيطن پرستيوو  وو  توحيدتوحيد                                                                                                                                                                              

  تكيه به آب وخاک و وطن باثبات و با دوام نخواهد بودتكيه به آب وخاک و وطن باثبات و با دوام نخواهد بود

ع تقدير و سرنوشتي خواهيم بود كه ملت در ع تقدير و سرنوشتي خواهيم بود كه ملت در وقتي در چهار چوب وطن و محدوده ي خاك و سرزمين خود را تعريف نمائيم تابوقتي در چهار چوب وطن و محدوده ي خاك و سرزمين خود را تعريف نمائيم تاب                

طول تاريخ بدان دچار مي شود. ولي اگر روابط اجتماعي مستحكم باشد بنياد و اساس آن كشور و ملت بر تعمير و سازندگي خواهد طول تاريخ بدان دچار مي شود. ولي اگر روابط اجتماعي مستحكم باشد بنياد و اساس آن كشور و ملت بر تعمير و سازندگي خواهد 

در در ؟ و ؟ و ي وطن تعريف كنيم چه معني خواهد داشتي وطن تعريف كنيم چه معني خواهد داشت  دودهدودهححبود.معلوم نيست كه اگر اساس و شالوده ي تشكيل يك ملت را بر مبود.معلوم نيست كه اگر اساس و شالوده ي تشكيل يك ملت را بر م

حاليكه يك وطن از عناصر طبيعي مثل باد ، خاك و ساير پديده اي ملموس شكل يافته است و مورد پرستش و عالقه ي شديد حاليكه يك وطن از عناصر طبيعي مثل باد ، خاك و ساير پديده اي ملموس شكل يافته است و مورد پرستش و عالقه ي شديد 

افتخارات ملي و آب و خاك متمركز كنيم نوعي ناداني و كم افتخارات ملي و آب و خاك متمركز كنيم نوعي ناداني و كم اگر بخواهيم بناي كار را اگر بخواهيم بناي كار را قرار مي گيرد به چه معني تلقي مي شود؟قرار مي گيرد به چه معني تلقي مي شود؟

  آنهم زوال پذير و نابود شدني استآنهم زوال پذير و نابود شدني استت مربوط به دنياي خاك و مادي است كه ت مربوط به دنياي خاك و مادي است كه اطالعي است و تمام اين فخر و مباهااطالعي است و تمام اين فخر و مباها
  ملت براساس آئين محمدی زنده ومتحد و برای یک هدف متعالي زنده استملت براساس آئين محمدی زنده ومتحد و برای یک هدف متعالي زنده است

ولي از جانب ديگر ، ملت مسلمان يك اساس و پايه ي متمايز دارد كه با ملي گرايي و فخر نمودن به آب و خاك متفاوت است ولي از جانب ديگر ، ملت مسلمان يك اساس و پايه ي متمايز دارد كه با ملي گرايي و فخر نمودن به آب و خاك متفاوت است         

كه در جان و دل ما ريشه دوانيده است.گر چه در ظاهر از يك تبار و مردمي مي باشيم و روزگار مي گذرانيم ولي كه در جان و دل ما ريشه دوانيده است.گر چه در ظاهر از يك تبار و مردمي مي باشيم و روزگار مي گذرانيم ولي مانند درختي مانند درختي 

ايمان و قلب ما متوجه ي آن آئيني است كه در سرزمين ما نازل نشده است بهمين خاطر است كه از الگوها و مدل هاي ملي و ايمان و قلب ما متوجه ي آن آئيني است كه در سرزمين ما نازل نشده است بهمين خاطر است كه از الگوها و مدل هاي ملي و 

تيم!رشته ي پيوند و ارتباط ملي اين قوم و ملت مانند ستارگان بهم مرتبط و تيم!رشته ي پيوند و ارتباط ملي اين قوم و ملت مانند ستارگان بهم مرتبط و ميهني اين كشور و آن كشور كامالً جدا و آزاد هسميهني اين كشور و آن كشور كامالً جدا و آزاد هس

نزديكند و يكپارچگي آنان مانند يك چشم است كه اطراف خود را مي بيند ولي از خود خبر ندارد و در واقع اين چشم در آن نگاه نزديكند و يكپارچگي آنان مانند يك چشم است كه اطراف خود را مي بيند ولي از خود خبر ندارد و در واقع اين چشم در آن نگاه 

ور مستقيم پرتاب مي شود و همواره با يك ور مستقيم پرتاب مي شود و همواره با يك عميق بيروني گم شده است! مانند يك تير هستيم كه از چله كماني با سرعت و بطعميق بيروني گم شده است! مانند يك تير هستيم كه از چله كماني با سرعت و بط

يم و بدان يم و بدان مشخصه و تجربه و بسوي يك هدف متعالي و با يك انديشه ي قوي و متحد شليك مي شود.آنچه كه در دل مي پرورانمشخصه و تجربه و بسوي يك هدف متعالي و با يك انديشه ي قوي و متحد شليك مي شود.آنچه كه در دل مي پروران

ر اصل ر اصل ده است چون دده است چون دمال و آرزوها كه براي رسيدن به آنها در تالش و كوششيم با هم مطابقت دارد و يكي شمال و آرزوها كه براي رسيدن به آنها در تالش و كوششيم با هم مطابقت دارد و يكي شادعا داريم و نيز آن آادعا داريم و نيز آن آ

يال و مسير عمل و اجراي كار در مجموع يكي است.بخاطر نعمت هاي عظيمي كه از سفره ي پربركت ملت حق يال و مسير عمل و اجراي كار در مجموع يكي است.بخاطر نعمت هاي عظيمي كه از سفره ي پربركت ملت حق نحوه ي فكر و خنحوه ي فكر و خ

نصيب ما شده است بهره مي بريم و اينگونه بود كه براي حصول به حقيقت با يك زمان سخن گفتيم و در درون و نيت ها يكدل و نصيب ما شده است بهره مي بريم و اينگونه بود كه براي حصول به حقيقت با يك زمان سخن گفتيم و در درون و نيت ها يكدل و 

  يكجان شديم.يكجان شديم.
 بر نسب  بنیاد تعـــــــــــــــمیر اُمَمْ ـــــــدیر اُمَمْ             تقــــــــ [  با وطن وابسته3111

 باد و آب و گِــل پرستیدن  كه چه؟  [  اصل ملت دروطن دیدن كــــــه چه؟            3118

 ستحکــــــم او اندر تن و تن فانی انـــــــادانی است              [  بر نسب نازان شدن 3117



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  039039  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 این اساس اندر دل ما مضـــــمر استیگــــــــــر است              [  ملت ما را  اساس د3113

 پس زبند این وآن وارستــــــــه ایم   [  حاضریم ودل به غـــــــایب داده ایم            3131

 ـــاه ما گم استچون نگه هم از نگــ  [  رشته ی این قوم مثل انجـــــــم است            3133

 یک نما  بین ، یــــــــک اندیشیم ما  [  تیرخوش ، پیکـــــان یک  كیشیم ما             3132

 طرز و انداز خیـــــــــــال ما یکیست  [  مدعــــــــــای ما ومآل ما یکی است            3131

  زبان ویک دل ویک جان شدیمزبان ویک دل ویک جان شدیمیک یک     [  ما ز نعـــــــمت های او اخوان شدیم            [  ما ز نعـــــــمت های او اخوان شدیم            31313131

  ]اصل چهاردهم[]اصل چهاردهم[

  انحرافات و مانع بزرگ یك زندگي سالم است انحرافات و مانع بزرگ یك زندگي سالم است   ی ، اندوهگيني و ترس ، ریشه همهی ، اندوهگيني و ترس ، ریشه همهنا اميدنا اميد                                                                                

  مسلمين دور نگهدارد.مسلمين دور نگهدارد.  ه یه یــــــــــــد مي تواند این کژی ها را از جامعد مي تواند این کژی ها را از جامعــــــــدر حاليكه توحيدر حاليكه توحي                                                                                

  
  !!!!نااميدی سمّ مُهلكي استنااميدی سمّ مُهلكي است  یأس ویأس و                                                                                                                                                            

  شودشود  ل ميل ميزندگي برمحورنااميدی منجر به نابودی و اضمحالزندگي برمحورنااميدی منجر به نابودی و اضمحال

قطع آرزو كرده باشد. در حاليكه زندگي بر قطع آرزو كرده باشد. در حاليكه زندگي بر   مرگ براي آدمي موقعي تحقق مي يابد كه او از همه ي اميدها و سازندگي هامرگ براي آدمي موقعي تحقق مي يابد كه او از همه ي اميدها و سازندگي ها              

زندگي كه علت سعي و زندگي كه علت سعي و اميدواري دراميدواري درا اميدي و يأس و بي تفاوتي نباشد معني مي دهد.ا اميدي و يأس و بي تفاوتي نباشد معني مي دهد.ور محكمي كه در آن هيچگونه آثار نور محكمي كه در آن هيچگونه آثار نمحمح

ه ه تالش و موفقيت است بدون داشتن آرزو و اهداف بلند امكان پذير نيست  بي شك نااميدي و يأس براي يك زندگي سعادتمندانتالش و موفقيت است بدون داشتن آرزو و اهداف بلند امكان پذير نيست  بي شك نااميدي و يأس براي يك زندگي سعادتمندان

حدي است كه انگار آدمي را در گور سرازير نمايند و تحت همه گونه فشار و عذاب قرار دهند و حدي است كه انگار آدمي را در گور سرازير نمايند و تحت همه گونه فشار و عذاب قرار دهند و   تأثير نااميدي بهتأثير نااميدي بهسمّ مهلكي است.سمّ مهلكي است.

هر چند كه انسان مانند كوه سربلند و مستحكم باشد وقتي كه نااميدي به او روي آورد او را از پاي مي اندازد و ذليل و خوار مي هر چند كه انسان مانند كوه سربلند و مستحكم باشد وقتي كه نااميدي به او روي آورد او را از پاي مي اندازد و ذليل و خوار مي 

  سازد.سازد.
  ندگي را خاموش مي سازدندگي را خاموش مي سازدنااميدی موتورزنااميدی موتورز

اگر نااميدي باشد حتماً ناتواني و ضعف و سستي هم هست چون ناتواني بنده ي زر خريد و مطيع نااميدي است و آثار شوم اگر نااميدي باشد حتماً ناتواني و ضعف و سستي هم هست چون ناتواني بنده ي زر خريد و مطيع نااميدي است و آثار شوم           

ديگري كه دارد بي انگيزگي و بي هدفي در زندگي است كه در اين صورت اين بي مرادي حاصل و نتيجه ي آن نا اميدي ديگري كه دارد بي انگيزگي و بي هدفي در زندگي است كه در اين صورت اين بي مرادي حاصل و نتيجه ي آن نا اميدي 

دمي با حيات و تالش خود بايد آن را بنا نمايد با يأس و نااميدي به خواب و غفلت فرو مي رود و از رشد و دمي با حيات و تالش خود بايد آن را بنا نمايد با يأس و نااميدي به خواب و غفلت فرو مي رود و از رشد و است!اصل زندگي كه آاست!اصل زندگي كه آ

اين رويكرد را فراهم مي آورد.اين اين رويكرد را فراهم مي آورد.اين  ستي عنصر وجودي آدمي است كه زمينه مناسبستي عنصر وجودي آدمي است كه زمينه مناسبباز مي ايستد و اين نشاندهنده ي سباز مي ايستد و اين نشاندهنده ي سترقي ترقي 

و ح آدمي را نابينا مي كند و ح آدمي را نابينا مي كند د مانند سرمه اي است كه بينايي جان و رد مانند سرمه اي است كه بينايي جان و ريأس و بي تفاوتي كه موتور حركت آدمي را خاموش مي سازيأس و بي تفاوتي كه موتور حركت آدمي را خاموش مي ساز

زندگي زندگي   در كالبد متحرك و پويايدر كالبد متحرك و پوياينه كه روز روشن به شب تاريك و ظلماني منتهي گردد.اگر نفس سرد و بي روح نااميدي نه كه روز روشن به شب تاريك و ظلماني منتهي گردد.اگر نفس سرد و بي روح نااميدي همانگوهمانگو

دن حقايق و اسرار عالم محروم دن حقايق و اسرار عالم محروم شود تمام قواي آن را نابود خواهد ساخت و در اين حالت چشم هاي بيناي زندگي از ديشود تمام قواي آن را نابود خواهد ساخت و در اين حالت چشم هاي بيناي زندگي از دي  دميدهدميده

  خواهد شد.خواهد شد.
 زندگانی محکــم از التقنطـوا  است   امان  زقطـــع آرزوست          [  مرگ را  س3132

 گر چه  الـــــــوندی ز پا می آردت   ـــــــــــــم            [  تا امید از آرزوی  پی ه3131

 ــان اوو             نا مرادی بسته ی دامـــــــــــــــده ی  احسـان ا[  نا توانی بنــــــــ3137

 این  دلیــــــــــل  سستی عنـصر بود   أس  خــــواب آور بود           [  زندگانی را ی3133

 ــــــــــدا كندـروز شب را  شب  یلسرمه اش اعمــی كند               [  چشم جان را3121

 ای  زندگیـخشک گـــردد چشم ه ــوای زندگی           ــــــــــ[  از دمش میرد ق3123



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  041041  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  
  نقش غمگينينقش غمگيني                                                                                                                                                                                                                  

  پيامبر به پيروان خود گفته است که هيچگاه نااميد نشوندپيامبر به پيروان خود گفته است که هيچگاه نااميد نشوند

ي است كه در زير يك چادر بخواب فرو رفته است و از حادثه اي با خبر نمي ي است كه در زير يك چادر بخواب فرو رفته است و از حادثه اي با خبر نمي كسكس  مگين و خواب آلوده است شبيهمگين و خواب آلوده است شبيهكسي كه غكسي كه غ            

شود ، در حاليكه غم و اندوه گه به سراغ انسان مي آيد مانند سوزني است كه بر رگ جان او فرو مي رود و او را بيدار و پر تحرك شود ، در حاليكه غم و اندوه گه به سراغ انسان مي آيد مانند سوزني است كه بر رگ جان او فرو مي رود و او را بيدار و پر تحرك 

ر از آن راه حلي را نمي شناسي ، بيدار باش كه نبي ر از آن راه حلي را نمي شناسي ، بيدار باش كه نبي مي گرداند.و اما اي كسي كه در زندان غم و نااميدي اسير شده اي و براي فرامي گرداند.و اما اي كسي كه در زندان غم و نااميدي اسير شده اي و براي فرا

خدا محمد مصطفي )ص( اين تعليم را به پيروان خود داده است كه هيچگاه نبايد نااميد شد.اين همراهي و همگامي ابوبكر با خدا محمد مصطفي )ص( اين تعليم را به پيروان خود داده است كه هيچگاه نبايد نااميد شد.اين همراهي و همگامي ابوبكر با 

و مسرور گردد و و مسرور گردد و   پيامبردر غار بود كه او را صديق ناميدند و همين امر باعث شد كه از اين مقام رفيع معنوي و ايمان سرخوشپيامبردر غار بود كه او را صديق ناميدند و همين امر باعث شد كه از اين مقام رفيع معنوي و ايمان سرخوش

  رسيدن به حق براي او يك امر مسلم و قطعي باشد.رسيدن به حق براي او يك امر مسلم و قطعي باشد.
  با ایمان زندگي کنيد و از غم و اندوه بپرهيزیدبا ایمان زندگي کنيد و از غم و اندوه بپرهيزید

يك مسلمان در مقام رضا و خرسندي و اقبال مثال يك گل كوكب است ، گل كوكبي كه هستي و موجوديت آن با تبسم و يك مسلمان در مقام رضا و خرسندي و اقبال مثال يك گل كوكب است ، گل كوكبي كه هستي و موجوديت آن با تبسم و           

ست.اگر در مسير توحيد و خداپرستي گام بر مي داري و نيت و مرام تو بر آئين ست.اگر در مسير توحيد و خداپرستي گام بر مي داري و نيت و مرام تو بر آئين خنده اي كه بر غنچه هاي خود دارد شناخته شده اخنده اي كه بر غنچه هاي خود دارد شناخته شده ا

پيامبران استوار است خود را از غم و غصه آزاد كن و از اينكه به چيزي بيش از اندازه رسيده اي و يا كمتر به خواست خود دست پيامبران استوار است خود را از غم و غصه آزاد كن و از اينكه به چيزي بيش از اندازه رسيده اي و يا كمتر به خواست خود دست 

ه مند ه مند مندانه بيشتر بهرمندانه بيشتر بهررخوردار باشي از زندگي سعادترخوردار باشي از زندگي سعادتري بري بوي و خلل ناپذيوي و خلل ناپذيهر چقدر از ايمان و باور قهر چقدر از ايمان و باور ق  يافته اي خود را رهايي ده.يافته اي خود را رهايي ده.

  نه غم و اندوهي كه مايه ي نااميدي و ورشكستگي معنوي انسان باشد پيش نخواهد آمد.نه غم و اندوهي كه مايه ي نااميدي و ورشكستگي معنوي انسان باشد پيش نخواهد آمد.خواهي شد در اين صورت هيچگوخواهي شد در اين صورت هيچگو
 غــــم  رگ  جان  را مثال  نشتر است  [  خفته با غم درته ی یک چــادر است          3122

 از نبی تعلـــــــــــــیم التحــزن بگیر   دان غــــــم  باشی  اسیر         ـ[  ای كه در زن3121

 سر خــــوش از پیمانه ی تحقیق كرد   دیق را صــــــدیق كرد          ـ[  این سبب ص3121

 در ره هستی تبسم  بر لـــــــب  است   ال كوكــــــب است          ـ[  از رضا مسلم مث3122

 از خـــــــــــیال بیش و كم  آزاد شو   خدا داری ز غـــــــــــم آزاد شو          [  گر3121

 ورد ال خــوف علیهم بایــــــــــدت   [  قوت ایمان حیات افـــــــــــــزایدت          3128

 
  ترس و عدم اقتدارترس و عدم اقتدار                                                                                                                                                                                                

  اقتدار دروني شما را سلب مي کنداقتدار دروني شما را سلب مي کند، ، ترس ترس 

مي فرستد در حاليكه قلب و همه ي مي فرستد در حاليكه قلب و همه ي مصر مصر اين همان ايمان قوي و مؤثري است كه موسايي را به سوي مستبد زمان فرعون اين همان ايمان قوي و مؤثري است كه موسايي را به سوي مستبد زمان فرعون           

وحشت از قدرت هاي غير وحشت از قدرت هاي غير   محكم و سرشار شده است.اگر ترس ومحكم و سرشار شده است.اگر ترس و  ،،وجود او از پيام ايماني كه مي گويد: ترسي به خود راه نده وجود او از پيام ايماني كه مي گويد: ترسي به خود راه نده 

خدايي در آدمي نفوذ نمايد او را از عمل صالح و شايسته دور مي سازد آن ترس ، دشمن او محسوب خواهد شد و كاروان پرشتاب خدايي در آدمي نفوذ نمايد او را از عمل صالح و شايسته دور مي سازد آن ترس ، دشمن او محسوب خواهد شد و كاروان پرشتاب 

هر ممكن و پديده اي كه عزم تصميم و تحرك داشته باشد از اين ترس هر ممكن و پديده اي كه عزم تصميم و تحرك داشته باشد از اين ترس وو  و با عظمت زندگي را از رشد و حركت باز خواهد داشت.و با عظمت زندگي را از رشد و حركت باز خواهد داشت.

ديشناك است و آن را مانع خود مي داند در اينجاست كه همت عالي و زحمات فراواني مي خواهد تا با انديشه درست ديشناك است و آن را مانع خود مي داند در اينجاست كه همت عالي و زحمات فراواني مي خواهد تا با انديشه درست پيش آمده انپيش آمده ان

راه صحيح پيموده شود.وقتي تخم ترس و بيمناكي در گِل وجود تو كاشته شود زندگي واقعي جلوه ي ارزشمندي نخواهد راه صحيح پيموده شود.وقتي تخم ترس و بيمناكي در گِل وجود تو كاشته شود زندگي واقعي جلوه ي ارزشمندي نخواهد 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  040040  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

اقتدار و توانايي برخورد را از انسان سلب مي كند و حالت سازگاري اقتدار و توانايي برخورد را از انسان سلب مي كند و حالت سازگاري داشت.اصوالً خاصيت ترس و هراسناكي به اين شكل است كه داشت.اصوالً خاصيت ترس و هراسناكي به اين شكل است كه 

و پذيرش را بر او مي افزايد و درون او را براي انجام هر كاري لرزان و پر اضطراب مي گرداند و بر دستان او رعشه و لرزش مي و پذيرش را بر او مي افزايد و درون او را براي انجام هر كاري لرزان و پر اضطراب مي گرداند و بر دستان او رعشه و لرزش مي 

را ار پاهاي انسان بستاند و از ذهن او را ار پاهاي انسان بستاند و از ذهن او ند كاري را انجام دهد.حتي اين ترس مي تواند قدرت رفتن و حركت ند كاري را انجام دهد.حتي اين ترس مي تواند قدرت رفتن و حركت ااوواندازد بطوريكه نتاندازد بطوريكه نت

  انديشه ها و افكار پخته و كار آمد را بربايد.انديشه ها و افكار پخته و كار آمد را بربايد.
  ترس چون غل زنجيری که به پای ما بسته شده است مانع حرکت ما مي شودترس چون غل زنجيری که به پای ما بسته شده است مانع حرکت ما مي شود

  و اما اگر دشمنان كه منتظر ضعف و شكست تو هستند چون ترا اينگونه ترسناك و اندوهگين ببينند همانگونه كه يك گل راو اما اگر دشمنان كه منتظر ضعف و شكست تو هستند چون ترا اينگونه ترسناك و اندوهگين ببينند همانگونه كه يك گل را        

يك باغ و چمن مي چينند تو را از ريشه قطع خواهند نمود.در اين شرايط كه دشمن ترا ترسو بحساب آورد ضربه هاي تيغ او يك باغ و چمن مي چينند تو را از ريشه قطع خواهند نمود.در اين شرايط كه دشمن ترا ترسو بحساب آورد ضربه هاي تيغ او   ازاز

د.ترس و اندوهناكي مانند غل زنجيري د.ترس و اندوهناكي مانند غل زنجيري و مانند خنجر تيز و كاري خواهد شو مانند خنجر تيز و كاري خواهد شمحكم تر و قوي تر خواهد شد و نگاه ستمگرايانه ي امحكم تر و قوي تر خواهد شد و نگاه ستمگرايانه ي ا

ياي استعداد فرهنگ غني ما ياي استعداد فرهنگ غني ما ده است و گر نه اگر چنين نبود درده است و گر نه اگر چنين نبود درو مانع رشد و حركت ما گرديو مانع رشد و حركت ما گردي  است كه به پاهاي ما بسته شده استاست كه به پاهاي ما بسته شده است

مي تواند سيل هاي بزرگي را در جوامع بشري به تالطم و تحرك بيندازد.اگر از دستگاه موسيقي وجود تو صدايي به گوش نمي مي تواند سيل هاي بزرگي را در جوامع بشري به تالطم و تحرك بيندازد.اگر از دستگاه موسيقي وجود تو صدايي به گوش نمي 

كي بر او وارد مي شود نرم و مطيع شده و تضعيف كي بر او وارد مي شود نرم و مطيع شده و تضعيف رسد بخاطر آن است كه تارهاي چنگ تو در برابر ترس و هراسي كه چون شورسد بخاطر آن است كه تارهاي چنگ تو در برابر ترس و هراسي كه چون شو

ق طلبانه ق طلبانه اد تا نغمه از آن برخيزد و صداي حاد تا نغمه از آن برخيزد و صداي حگرديده است. پس بايد ترس را كنار گذاشت و شتاب و تحركي به اين تارهاي چنگ دگرديده است. پس بايد ترس را كنار گذاشت و شتاب و تحركي به اين تارهاي چنگ د

  ي او تا آسمان باال رود و رستاخيزي بزرگ ايجاد نمايد. ي او تا آسمان باال رود و رستاخيزي بزرگ ايجاد نمايد. 
  ي بردي بردترس شرک پنهان است که جامعه را به کام مرگ فرو مترس شرک پنهان است که جامعه را به کام مرگ فرو م

صدور مرگ همواره اين بيم هست كه مرگ در جستجوي ما باشد و ما را در كام خود فرو برد در حاليكه صدور مرگ همواره اين بيم هست كه مرگ در جستجوي ما باشد و ما را در كام خود فرو برد در حاليكه واقليم واقليم از سرزمين از سرزمين           

درون آدمي تيره و تاريك شده است همان تاريكيي كه در شاكله ي مرگ تصور مي شود.چشم تيز و نفوذ پذير ترس و وحشت درون آدمي تيره و تاريك شده است همان تاريكيي كه در شاكله ي مرگ تصور مي شود.چشم تيز و نفوذ پذير ترس و وحشت 

م مي زند و در كار حيات انسان خلل وارد مي سازد از آنجائيكه در كار بشر ترس وجود دارد و م مي زند و در كار حيات انسان خلل وارد مي سازد از آنجائيكه در كار بشر ترس وجود دارد و روال عادي زندگي و بالندگي را بر هروال عادي زندگي و بالندگي را بر ه

با دقت لحظات زندگي را زير نظر مي گيرد تا در مجموعه ي آن وارد شود.بطور مختصر و مفيد بگويم كه هر شر و بدي كه بطور با دقت لحظات زندگي را زير نظر مي گيرد تا در مجموعه ي آن وارد شود.بطور مختصر و مفيد بگويم كه هر شر و بدي كه بطور 

هد مسلماً اگر با نگاه دقيقي نگريسته شود از بيم و ترس هد مسلماً اگر با نگاه دقيقي نگريسته شود از بيم و ترس پنهان در قلب شما وارد شده است و به سوي زشتي شما را سوق مي دپنهان در قلب شما وارد شده است و به سوي زشتي شما را سوق مي د

ناشي مي شود.عجز و زاري ، حيله گري و فريبكاري ، كينه توزي و دروغ پردازي همه از آثار ترس است.در چنين لباس و هيبتي ناشي مي شود.عجز و زاري ، حيله گري و فريبكاري ، كينه توزي و دروغ پردازي همه از آثار ترس است.در چنين لباس و هيبتي 

سخت و محكم جامعه اي سخت و محكم جامعه اي   ييزور گويي و ريا و دورويي انسان را در بر مي گيرد و فتنه و آشوب و نابساماني همچون دستان مادرزور گويي و ريا و دورويي انسان را در بر مي گيرد و فتنه و آشوب و نابساماني همچون دستان مادر

چون بناي كار چنين فرد و اجتماعي بر همت و اراده و كار و تالش استوار نيست چون بناي كار چنين فرد و اجتماعي بر همت و اراده و كار و تالش استوار نيست ..را در آغوش خواهد گرفت و احاطه خواهد نمودرا در آغوش خواهد گرفت و احاطه خواهد نمود

و لذا با سازگاري و آنچه را كه صالح انسان در آن تأمين نمي شود و موانع رشد آدمي محسوب مي گردد هماهنگي و رضايت و لذا با سازگاري و آنچه را كه صالح انسان در آن تأمين نمي شود و موانع رشد آدمي محسوب مي گردد هماهنگي و رضايت 

م)ص( را كه در سنت و سيره خود مطرح فرموده اند م)ص( را كه در سنت و سيره خود مطرح فرموده اند ز و راز راهنمايي هاي پيامبر خاتز و راز راهنمايي هاي پيامبر خاتميان كساني كه بتوانند رمميان كساني كه بتوانند رم  نشان مي دهند.درنشان مي دهند.در

بكار گيرند به بهروزي و موفقيت مي رسند و از اين بليات نجات خواهند يافت چون رسول خدا )ص( و پيروان او همواره در داخل بكار گيرند به بهروزي و موفقيت مي رسند و از اين بليات نجات خواهند يافت چون رسول خدا )ص( و پيروان او همواره در داخل 

 .رس فرا رسد شرك و ناروايي جامعه را در كام نابودي فرو مي بردرس فرا رسد شرك و ناروايي جامعه را در كام نابودي فرو مي بردترس و هراس شرك را پنهان ديده اند كه چون تترس و هراس شرك را پنهان ديده اند كه چون ت
  

 ــم شودقلب او از التخف  محکـــ       [  چون كلیمی سوی فرعـــــــونی رود     3127

 ـــی را رهزن استكــاروان  زندگــ   ست          [  بیم غیر اهلل عمل را دشمـــــــن ا3123

 ـــی تأمل كیش ازوهمـت عالــــــــ   زو          ـات اندیش ا[  عزم  محکم  ممکنــــ3111

 ـــود نمایی باز ماندزنــدگی ازخــــ   اند          [  تخم اوچـــون در گِلَت خود را نش3113

 ــرزان  و دست رعــشه دارــــــگ  تاب  و سازگار               با دل لـــ[  فطرت  اوتنــ3112

 می ربــاید از دمـــــــــــاغ افکاررا    پا طـــــــــــــــاقت رفتار را          [  دزدد از 3111

 از خیـابانت  چو گــــــــل چیند ترا    [  دشمنت ترسان اگـــــــــــــر بیند ترا          3111

 می فتد هم نگـــــــاهش مثل خنجر    [  ضرب تیغ او قــــــــــــوی تر می فتد        3112

 و ر نه صـــد سیل است دردریای ما    [  بیم چــــــــــون بند است اندر پای ما         3111
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  042042  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 گ تونرم از بیم  است تار چنـــــــــ     [  بر نمی آید اگر آهنـــــــــــــــگ تو          3118

 ــــــک از ناله  آرد رستخیزبر فلــــ     [  گو شتابش ده كه گردد  نغـــــمه خیز         3117

 ــرگیم مـــــــاندرنش تیره مثل م     [  بیم جاسوس است از اقلـــــــیم مرگ         3113

 ـــیاتگوش  او بزگیر اخبار حــــــ    [  چشم او برهمـــــــــــــزن كار حیات         3111

 اصـــل او بیم است اگربینی درست       [  هرشر پنهان كه  اندر قلــــــــب تُست         3113

 این همه از خــوف می گیرد  فروغ     [  البه و مکـــــــــــاری  وكین و دروغ           3112

 فتنه را آغــــــــــــوش مادر دامنش     [  پـــــــــــــــرده ی زور وریا پیراهنش           3111

 می شود خوشنود  با ناسازگــــــار      ـــــــــــوار          [  زانکه  از همت نباشد  است3111

 شرک رادرخوف مضمردیده است      [  هركه رمز مصطفی  فهــــــمیده است         3112

  

  ر ر محاوره ی تير و شمشيمحاوره ی تير و شمشي                                                                                                                                                                                          

  رشادت های گذشته او  سخن گفترشادت های گذشته او  سخن گفت  تيری که در چله کمان بود با شمشير ازتيری که در چله کمان بود با شمشير از

ي كمان گذاشته شده است كلماتي را خطاب به شمشير چنين گفت ، شمشيري را كه در گرماگرم پيكار و ي كمان گذاشته شده است كلماتي را خطاب به شمشير چنين گفت ، شمشيري را كه در گرماگرم پيكار و تيري كه در چله تيري كه در چله               

و كارآيي تو چون كوه قاف بلند مرتبه و و كارآيي تو چون كوه قاف بلند مرتبه و   رد و مبارزه بود.اي شمشيري كه جوهر و ذات تأثيررد و مبارزه بود.اي شمشيري كه جوهر و ذات تأثيردر دستان مرد شجاعي در حال نبدر دستان مرد شجاعي در حال نب  نبردنبرد

پربهاء و ارزشمند است و ذوالفقار علي)ع( كه مظهر دالوري و پيروزي در صدر اسالم بود از گذشتگان تو محسوب مي شود.تو در پربهاء و ارزشمند است و ذوالفقار علي)ع( كه مظهر دالوري و پيروزي در صدر اسالم بود از گذشتگان تو محسوب مي شود.تو در 

زي زي گذشته قدرت بازوي مرداني چون خالد بن وليد را ديده اي؟ كه چگونه شمشير مي زدند و همين دالوري ها كه براي پيروگذشته قدرت بازوي مرداني چون خالد بن وليد را ديده اي؟ كه چگونه شمشير مي زدند و همين دالوري ها كه براي پيرو

اهي و جاهليت با اين نبردهاي سرخ از جامعه ي آن موقع بشريت دوري گزيند. با چنين اهي و جاهليت با اين نبردهاي سرخ از جامعه ي آن موقع بشريت دوري گزيند. با چنين يياسالم صورت گرفت باعث شد تا شام ساسالم صورت گرفت باعث شد تا شام س

اقتدار و شمشيري مي تواني در نبرد با مشكالت آتش قهر و غلبه ي خدا را سرمايه ي زندگي خود داشته باشي در حاليكه بهشت اقتدار و شمشيري مي تواني در نبرد با مشكالت آتش قهر و غلبه ي خدا را سرمايه ي زندگي خود داشته باشي در حاليكه بهشت 

  همت و كرامت تو قرار گرفته است.همت و كرامت تو قرار گرفته است.فردوس و جاودان الهي زير سايه ي فردوس و جاودان الهي زير سايه ي 
  تيرگفت: من سينه کسي را مي شكافم که مومن نباشدتيرگفت: من سينه کسي را مي شكافم که مومن نباشد

تير به سخنانش ادامه داد كه : من يا به طرف دشمن پرتاب شده ام و در فضاي جنگ و نبرد در حال رفتن هستم و يا در ميان تير به سخنانش ادامه داد كه : من يا به طرف دشمن پرتاب شده ام و در فضاي جنگ و نبرد در حال رفتن هستم و يا در ميان         

باشم در ميان جنگ و آتش قرار دارم.وقتي كه از چله باشم در ميان جنگ و آتش قرار دارم.وقتي كه از چله   كمان مي باشم ، بهر حال هر جا كهكمان مي باشم ، بهر حال هر جا كهچله چله تركش تير منتظر قرار گرفتن در تركش تير منتظر قرار گرفتن در 

ي كمان به سوي سينه ي دشمن و يا هر كس ديگر شليك مي شوم به درستي مي بينم كه آن سينه متعلق به چه كسي ي كمان به سوي سينه ي دشمن و يا هر كس ديگر شليك مي شوم به درستي مي بينم كه آن سينه متعلق به چه كسي 

د د است.اگر آن سينه داراي قلب سليم و معنوي و هدايت شده نباشد بدون آنكه انديشه يأس و بيمي به خود راه دهم به راه خواست.اگر آن سينه داراي قلب سليم و معنوي و هدايت شده نباشد بدون آنكه انديشه يأس و بيمي به خود راه دهم به راه خو

ادامه مي دهم تا اينكه......آن قلب را از برخورد خود چاك چاك مي كنم بطوريكه نصف آن قلب را از خون خواهم پوشاند.پس اگر ادامه مي دهم تا اينكه......آن قلب را از برخورد خود چاك چاك مي كنم بطوريكه نصف آن قلب را از خون خواهم پوشاند.پس اگر 

در آن قلب ، صفاي باطن و پاك معنوي ديده شد كه بي شك متعلق به يك مومن خواهد بود از روشني آن قلب خواهم فهميد در آن قلب ، صفاي باطن و پاك معنوي ديده شد كه بي شك متعلق به يك مومن خواهد بود از روشني آن قلب خواهم فهميد 

عنوي برخوردار است.تير اضافه مي كند كه گرمي سينه ي مومن جان و هستي مرا آب عنوي برخوردار است.تير اضافه مي كند كه گرمي سينه ي مومن جان و هستي مرا آب كه صاحب آن قلب از هدايت دروني و مكه صاحب آن قلب از هدايت دروني و م

مي نمايد و تيزي مرا از من مي ستاند و از نوك پيكان من عرق شرم و حيا همچون قطرات شبنم مي چكد)چون از صدمه مي نمايد و تيزي مرا از من مي ستاند و از نوك پيكان من عرق شرم و حيا همچون قطرات شبنم مي چكد)چون از صدمه 

  رساندن به مومن عاجز و شرمسارم(رساندن به مومن عاجز و شرمسارم(
 رمی پیکارگفتـــــــــتیغ را در گ    تیر از  سر سوفارگفت        ق ـــــــ[  سرّ ح3111

 ذوالفقار حیــــــــــدر از اسالف تو  [  ای پُری ها جـــــــوهر اندر قاف تو          3118

 شام  را  بر سر شفـــــــق پاشیده ای    [  قوت  بازوی  خــــــــــالد دیده ای         3117

 ــــردوس زیرسایه اتجنت الفــــــ   ات           [  آتش  قهر خـــــــــــدا  سرمایه3113



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  043043  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 هر كــــــــــــجا  باشم سراپا آتشم    [  در  هــــــــــــــوایم یا میان تركشم         3121

 نیـــــــک می بینم  به توی سینه من    [  از كمـــــان آیم  چو سوی سینه من          3123

 فــــــارغ  از اندیشه های یاس و بیم     قـــــــــلب  سلیم         [  گر نباشد در میان 3122

 نیمه ای از مــــــوج خون پوشانمش     [  چاک چاک از نوک خودگردانمش       3121

 ظاهــــرش روشن  ز نور باطن است    [  ور صفای اوز قلـــــــب مؤمن است          3121

 همچو شبنم  می چکد پیکـــــان من     ـــــــــــان من         [  از تَف او آب گرد ج3122

  

  حكایت شير و شاهنشاه عالمگيرحكایت شير و شاهنشاه عالمگير                                                                                                                

  
  احيای دیني شاه عالمگيراحيای دیني شاه عالمگير                                                                                                                                            

  اسالم را تقویت کرداسالم را تقویت کرد  ،،دیني برای رشددیني برای رشد  اه عالمگير پس ازاکبر احيایاه عالمگير پس ازاکبر احيایشش

ميالدي( كه از خاندان شاهان مغول اورنگ زيب بود و اقتدار و ميالدي( كه از خاندان شاهان مغول اورنگ زيب بود و اقتدار و 18101810ق/ ق/ 11681168لمگير ثاني لمگير ثاني پادشاه عالمگير)عزيز الدين عاپادشاه عالمگير)عزيز الدين عا              

حكومت او ارزش و اهتبار مردم حكومت او ارزش و اهتبار مردم   كسب نمود.باكسب نمود.با  ييحكومت او بزرگ و وسيع بود. اعتبار و ارزش شايسته اي براي خاندان گوركانحكومت او بزرگ و وسيع بود. اعتبار و ارزش شايسته اي براي خاندان گوركان

مسلمان رونق گرفت و برتري يافت و به شريعت محمدي)ص( احترام و كرامت خاصي بخشيد.در ميان در گيري ها و نبردهايي مسلمان رونق گرفت و برتري يافت و به شريعت محمدي)ص( احترام و كرامت خاصي بخشيد.در ميان در گيري ها و نبردهايي 

كه بين كفر و دين اتفاق مي افتاد او آخرين تيري بود كه از تركش مسلمين پرتاب مي شد و دشمن را نشانه مي رفت )او اميد كه بين كفر و دين اتفاق مي افتاد او آخرين تيري بود كه از تركش مسلمين پرتاب مي شد و دشمن را نشانه مي رفت )او اميد 

ميالدي( پادشاه معروف هند تخم الحاد و كفر را در ميان مسلمانان هند رواج داد) ميالدي( پادشاه معروف هند تخم الحاد و كفر را در ميان مسلمانان هند رواج داد) 11011101--16311631اكبر)اكبر)  . در حاليكه. در حاليكهبود(بود(مسلمانان مسلمانان 

--16191619چون قصد او اين بود كه بين آئين اسالم و هندوئيزم اتحاد اعتقادي ايجاد كند( و اين آئين جديد توسط  دارا شكوه )چون قصد او اين بود كه بين آئين اسالم و هندوئيزم اتحاد اعتقادي ايجاد كند( و اين آئين جديد توسط  دارا شكوه )

!در آن عصر هيچ مسلماني خوشحال نبود و شمع درون آنان روشنايي نداشت و !در آن عصر هيچ مسلماني خوشحال نبود و شمع درون آنان روشنايي نداشت و ميالدي( به رشد و توسعه خود ادامه دادميالدي( به رشد و توسعه خود ادامه داد16111611

اميدي به آينده نداشتند و ملت هند از فساد و تبهكاري و سوء مديريت او در امان نبود و احساس آرامش نمي كرد.سرانجام لطف اميدي به آينده نداشتند و ملت هند از فساد و تبهكاري و سوء مديريت او در امان نبود و احساس آرامش نمي كرد.سرانجام لطف 

  خدا شامل سرزمين هند شد و در ميان آنان پادشاه عالمگير به حكومت رسيد ،خدا شامل سرزمين هند شد و در ميان آنان پادشاه عالمگير به حكومت رسيد ،
  بي نظير شاه عالمگير ریشه کفر در مسلمانان هند را خشكاتيدبي نظير شاه عالمگير ریشه کفر در مسلمانان هند را خشكاتيد  عرفان عرفان 

آن انسان عارف و فقير الي اهلل كه صاحب قدرت و شمشير بود.خداوند او را مأمور نمود كه براي زنده نگهداشتن پايه ها و آن انسان عارف و فقير الي اهلل كه صاحب قدرت و شمشير بود.خداوند او را مأمور نمود كه براي زنده نگهداشتن پايه ها و           

دم گردد و اعتقاد به دين را دم گردد و اعتقاد به دين را اصول دين محمدي)ص( در هندوستان تالش نمايد ، احياي ديني كه منجر به يقين و باور قوي مراصول دين محمدي)ص( در هندوستان تالش نمايد ، احياي ديني كه منجر به يقين و باور قوي مر

دوباره بين مردم تجديد گردد.وقتي او شروع به اقدام نمود با اقتدار ريشه كفر را خشكاند و برق شمشيرش خرمن الحاد و انحراف دوباره بين مردم تجديد گردد.وقتي او شروع به اقدام نمود با اقتدار ريشه كفر را خشكاند و برق شمشيرش خرمن الحاد و انحراف 

را سوزاند و اينگونه شد كه شمع دين در مجلس مسلمين افروخته گرديد و گرايش مردم بيشتر شد.آناني كه اين حركت اصالح را سوزاند و اينگونه شد كه شمع دين در مجلس مسلمين افروخته گرديد و گرايش مردم بيشتر شد.آناني كه اين حركت اصالح 

بهره بودند دست به افسانه سازي زدند و شخصيت او را تخريب نمودند در بهره بودند دست به افسانه سازي زدند و شخصيت او را تخريب نمودند در   دروني كور و بيدروني كور و بينه را درك ننمودند واز ذوق نه را درك ننمودند واز ذوق طلباطلبا

حاليكه از وسعت درك و فهم او از دنيا و زندگي بهره اي نبرده بودند.اساس نظرات او را اعتقاد به دين خداپرستي تشكيل مي داد حاليكه از وسعت درك و فهم او از دنيا و زندگي بهره اي نبرده بودند.اساس نظرات او را اعتقاد به دين خداپرستي تشكيل مي داد 

ي شمع روشن يكتاپرستي بود و مانند ابراهيم بود كه در بتخانه وارد شد و بر عليه همه ي ي شمع روشن يكتاپرستي بود و مانند ابراهيم بود كه در بتخانه وارد شد و بر عليه همه ي   و او مانند پروانه اي عاشق و شيفتهو او مانند پروانه اي عاشق و شيفته

مظاهر كفر و نفاق شوريد و پرچم توحيد را بر افراشت. او در ميان همه ي پادشاهاني كه بر هندوستان حكومت كردند از نظر مظاهر كفر و نفاق شوريد و پرچم توحيد را بر افراشت. او در ميان همه ي پادشاهاني كه بر هندوستان حكومت كردند از نظر 

و نيازمندي هاي او به خدا و خدمت به مردم به همان شكلي و نيازمندي هاي او به خدا و خدمت به مردم به همان شكلي عملكرد و استقرار عدالت و ترويج حق ، يكتا و بي نظير بود، عرفان عملكرد و استقرار عدالت و ترويج حق ، يكتا و بي نظير بود، عرفان 

  ست يكتا و بي همتاست.ست يكتا و بي همتاست.هم اكنون مقبره ي يكه و تنهاي اوهم اكنون مقبره ي يكه و تنهاي اوكه كه 
 اعتبار دودمان گــــــــــــــوركان  ـــگیر گردون آستان         [  شاه عالمــــ3121

 شرع پیغمبر  ازوـــــرام احتـــــــــ  ــــــان برتر ازو         [  پایه ی اسالمیـــــ3128
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 ـــرین ــار زار كفر ودین           تركش ما را خدنگ آخــــ[  در میان  كـــــ3127

 ـــرت دارا دمید باز اندر  فطــــــــكه اكـــبر  پرورید            [  تخم  الحادی 3123

 ما از فساد  ایمن نبود ت ملـــــــــــنه ها روشن نبود            [  شمـــع دل درسی3111

 ـاحب  شمشیر راد  عالمــــگیر را           آن  فقیر صــــــــ[  حق گُزید  از هن3113

 ــور كرددین مأمـــــور كرد            بهر تجدید یقین مأمــــــ [  از  پی احیای3112

 ر فروختل ما بشمـع دین در محف یغش خرمن الحاد  سـوخت           [  برق ت3111

 ــتندوسعــت  ادراک او نشناخـــــ  ان ها  ساخــــتند         [  كورذوقان داستـ3111

 ـخانه بودـید را پروانه بود             چون  براهیــم اندرین بتــ[  شعله  ی توحــــ3112

  ـیـیاستـاستـپیــدپیــد    فقــــراو از  تربتــــشفقــــراو از  تربتــــش      نشهان یکــــتاستی          نشهان یکــــتاستی          [  در صف  شاه[  در صف  شاه31113111

  

  نمونه ای از عرفان و اقتدارنمونه ای از عرفان و اقتدار                                                                                                                                                                  

  شاه عالمگير در زیر چادری که برای ادای نماز رفته بود با شيری  درگير مي شودشاه عالمگير در زیر چادری که برای ادای نماز رفته بود با شيری  درگير مي شود

فرمانده ي لشگر و آن كسي كه بر همه ي فرمانده ي لشگر و آن كسي كه بر همه ي   تاج پادشاهي و تخت حكومت بود ، آنتاج پادشاهي و تخت حكومت بود ، آناميري كه شايسته ي اميري كه شايسته ي   از روزهااز روزها  در يكيدر يكي          

پادشاهان سيطره داشت در عين اقتدار در عرفان و سير و سلوك صاحب مقام بود.وقتي بامداد فرا رسيد عزم شكار نمود و همراه پادشاهان سيطره داشت در عين اقتدار در عرفان و سير و سلوك صاحب مقام بود.وقتي بامداد فرا رسيد عزم شكار نمود و همراه 

مي مي با سالح شكاري در جنگلي وارد شد در حاليكه محافظينش كه به او وفادار بودند و در صدد حفظ جان او از خطرات تالش با سالح شكاري در جنگلي وارد شد در حاليكه محافظينش كه به او وفادار بودند و در صدد حفظ جان او از خطرات تالش 

طراوت و خرمي همراه با وزش نسيم بهاري او را سرمست نمود و در طراوت و خرمي همراه با وزش نسيم بهاري او را سرمست نمود و در با درختان انبوه و با با درختان انبوه و با كردند در ركاب او بودند.در آن جنگل كردند در ركاب او بودند.در آن جنگل 

موقعيتي كه پرندگان آواز خوان بر شاخسار درختان  نغمه سرايي مي كردند و صداي زيباي آنان جنگل را پر نموده بود به راه خود موقعيتي كه پرندگان آواز خوان بر شاخسار درختان  نغمه سرايي مي كردند و صداي زيباي آنان جنگل را پر نموده بود به راه خود 

گاهي داشت فهميد كه بايستي براي گذشتن وقت نماز از اسب پائين آيد و خيمه گاهي داشت فهميد كه بايستي براي گذشتن وقت نماز از اسب پائين آيد و خيمه كه از رمز و راز عبادت آكه از رمز و راز عبادت آ  عالمگيرعالمگير  ادامه داد. شاهادامه داد. شاه

در در اي بزند كه در آن از اين زندگي مَجازي به سوي عبادت حقيقي خدا و پرستش راستين او اقدام نمايد.در همين اثناي اقامت اي بزند كه در آن از اين زندگي مَجازي به سوي عبادت حقيقي خدا و پرستش راستين او اقدام نمايد.در همين اثناي اقامت 

و در حاليكه با سرعت جلو مي آمد و غرش وحشتناكي داشت اطراف آن و در حاليكه با سرعت جلو مي آمد و غرش وحشتناكي داشت اطراف آن قدرتي از جانب بيشه زار ظاهر شد قدرتي از جانب بيشه زار ظاهر شد زيرچادر ، شيرنر پرزيرچادر ، شيرنر پر

ان دراين مكان پي برد و لذا ان دراين مكان پي برد و لذا به مشام او رسيده بود به وجود انسبه مشام او رسيده بود به وجود انسمحل را از قدم هاي  محكم خود مي لرزانيد.آن شير از بويي كه محل را از قدم هاي  محكم خود مي لرزانيد.آن شير از بويي كه 

ه طرف خنجر رفت و با سرعت آن را ه طرف خنجر رفت و با سرعت آن را بب  اين نبرد دست شاهاين نبرد دست شاهدردر  با پنجه هاي تيز و قدرتمند خود بر كمر پادشاه ضربه اي وارد ساختبا پنجه هاي تيز و قدرتمند خود بر كمر پادشاه ضربه اي وارد ساخت

  ..آنگاه شكمش را دريدآنگاه شكمش را دريدشير فرو كرد و نقش بر خاك نمود وشير فرو كرد و نقش بر خاك نمود وشكم شكم دردر
  !!پس از دریدن شكم شير با خنجر به شوق عبادت به نمارایستادپس از دریدن شكم شير با خنجر به شوق عبادت به نمارایستاد

ري در ري در در نبرد با آن شير هيچگونه ترديدي به خود راه نداد و اصالً نهراسيد بطوريكه توانست آن شير خشمگين را مانند تصويدر نبرد با آن شير هيچگونه ترديدي به خود راه نداد و اصالً نهراسيد بطوريكه توانست آن شير خشمگين را مانند تصوي      

روي قالي بي حركت ساخته و بر زمين اندازد.پس از آنكه كار شير را تمام نمود به نماز ايستاد چون دوري از عبادت خدا اورا روي قالي بي حركت ساخته و بر زمين اندازد.پس از آنكه كار شير را تمام نمود به نماز ايستاد چون دوري از عبادت خدا اورا 

ر در مسير معراج در حركت است. اين قدرت و هيبت با ر در مسير معراج در حركت است. اين قدرت و هيبت با ي عارفانه و باحضور قلب بود انگاي عارفانه و باحضور قلب بود انگاناشكيبا نموده بود بهرحال نماز او بقدرناشكيبا نموده بود بهرحال نماز او بقدر

ك انسان جمع شده است و اينچنين خودنمايي در مبارزه با شير و خودشكني و تواضع و خاكساري در برابر ك انسان جمع شده است و اينچنين خودنمايي در مبارزه با شير و خودشكني و تواضع و خاكساري در برابر آن راز و نيازكه در يآن راز و نيازكه در ي

ذات حق ، ويژه مومنين است كساني كه ايمان واقعي در سينه و درون آنان اقامت گزيده است.كسي كه بنده و تسليم حق است و ذات حق ، ويژه مومنين است كساني كه ايمان واقعي در سينه و درون آنان اقامت گزيده است.كسي كه بنده و تسليم حق است و 

ي خود چيزي بحساب نمي آورد و بر عكس در مقابل جبهه ي باطل ي خود چيزي بحساب نمي آورد و بر عكس در مقابل جبهه ي باطل همه ي دستورات او را گردن مي نهند در برابر خالق و موالهمه ي دستورات او را گردن مي نهند در برابر خالق و موال

  داراي قدرت و نعمت است و آن را به رخ آنان مي كشد.داراي قدرت و نعمت است و آن را به رخ آنان مي كشد.

  

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  045045  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  نفس نافرمان و ترس ونا اميدی زمينه شرک پنهان را در شما تدارک مي بينندنفس نافرمان و ترس ونا اميدی زمينه شرک پنهان را در شما تدارک مي بينند

و جاذبه اي بدست آوري و در رهگذر حيات و جاذبه اي بدست آوري و در رهگذر حيات   و اما تو اي نادان كه از غافله ي انساني دور مانده اي! بهتر است كه دلي ، ايمانيو اما تو اي نادان كه از غافله ي انساني دور مانده اي! بهتر است كه دلي ، ايماني        

سعي كن آن سعي كن آن   بدنبال محبوب كاملي باشي كه چون شاهدي سوار بر محملي است.)در زندگي بدون آرمان و عشق و جاذبه نباش(بدنبال محبوب كاملي باشي كه چون شاهدي سوار بر محملي است.)در زندگي بدون آرمان و عشق و جاذبه نباش(

ا رام نمايي و شخصيت واقعي و انساني خود را بدست آوري و تقويت كني و تا آنجا كه مي ا رام نمايي و شخصيت واقعي و انساني خود را بدست آوري و تقويت كني و تا آنجا كه مي رر  خود نافرمان و نفس افسار گسيختهخود نافرمان و نفس افسار گسيخته

تواني بر فقر و نيازمندي خود بيفزايي و از ناز و استغناي خود بكاهي)كه براي رسيدن به محبوب راه شايسته اي است(به عشق تواني بر فقر و نيازمندي خود بيفزايي و از ناز و استغناي خود بكاهي)كه براي رسيدن به محبوب راه شايسته اي است(به عشق 

ق مانند روباه زيرك و با ق مانند روباه زيرك و با نقش جديدي بده و آن را بر انديشه ي خود بزن و عقل و عشق را در هم بياميز و براي رسيدن به حنقش جديدي بده و آن را بر انديشه ي خود بزن و عقل و عشق را در هم بياميز و براي رسيدن به ح

ايماني است و اين ايماني است و اين بي بي ان پرقدرت و با صالبت عمل كن.خوف و ترس از خدا ريشه ي هر ان پرقدرت و با صالبت عمل كن.خوف و ترس از خدا ريشه ي هر و در عين زندگي مانند شيرو در عين زندگي مانند شير  هوش باشهوش باش

آخرين سخن در اين باب است واين خوف كه گفتيم غير از شرك است كه ريشه ي كفر و انحراف است. و گاهي آدمي بدان آخرين سخن در اين باب است واين خوف كه گفتيم غير از شرك است كه ريشه ي كفر و انحراف است. و گاهي آدمي بدان 

  درك نمي كند)شرك پنهان(درك نمي كند)شرك پنهان(متصف است و در عمل و رفتار او متجلي شده است ولي از آن بي خبر است و حضور آ ن را متصف است و در عمل و رفتار او متجلي شده است ولي از آن بي خبر است و حضور آ ن را 
 ــــــیرـدار و شهنشاه وفقــــــآن سپه ج و ســریر          ده ی تا[  روزی آن زیبن3118

 ــاری وفـا اندیشه ایبا پرستــــــــــ  ــان  شد به سیر بیشه ای          [  صبحگاهـ3117

 ـوان برهرشجرسبیح خـــــطایـران  ت ز كیفیت باد سحــــــر           [  سر خوش ا3113

 ــیقت از مجازخیمــه  بر زد در حقــ شد محـــــــو  نماز            [  شاه رمز آگاه 3181

 ـک لرزنده گشتپدید ازطـــرف دشت             از خروش او  فلـــ [  شیر نر آمد3183

 ـگیر  را زد  بركــمرــــپنجه عالمـــ   ادش ازانسان خــــبر           [  بوی  انسان د3182

 ـــم از هم دریدشرزه شیری را شکــ یده خنـــجر بركشید             [  دست شه ناد3181

 ــــالیـن كرد شیر بیشه راشیر قـــــــ  [  دل بخود راهــــی نداد اندیشه  را            3181

 ش نمازبا حضورـعـــــــــــراجبودم   [  باز سوی حق رمید آن ناصبــــــور          3182

 ؤمــــــــن وطنـدارد اندر سینه ی م    ن         ن چنین دل خودنما وخود شکـ[  ای3181

 ـــم  بر جاستیــق پیش موال الستی             پیش  باطل از نعـــــ[  بنده ی  حـــــ3188

 ــلی آور به دستدی را محمـــشاه     م ای  نادان  دلی آور به دست         [  تو ه3187

 از و نازگـــــــــــــیرـیـدام گستر از ن  [  خـویش را در باز و خود را باز گیر           3183

 ـق باش و شیری پیشه كنه حــــرو ب  ـق را آتش زن اندیشه  را           [  عشــــــــ3171

                                                       بسوف غیرازشرک پنهان است وـخ [  خوف حق عنوان ایمان است و بس           3173

  رکن دوم : رسالترکن دوم : رسالت                                                                                                                                                              

  
  ابراهيم و خانه ی توحيدابراهيم و خانه ی توحيد                                                                                                                                                                                          

  ابراهيم برای بر پایي ملت توحيد خانه خدا را در مكه بنا نهادابراهيم برای بر پایي ملت توحيد خانه خدا را در مكه بنا نهاد

من غروب من غروب )اني الاحب اآلفلين ()اني الاحب اآلفلين (ابراهيم خليل كه يكي از بزرگان توحيد و پيامبران برگزيده خداست همان كسي است كه گفت: ابراهيم خليل كه يكي از بزرگان توحيد و پيامبران برگزيده خداست همان كسي است كه گفت:           

پديده ها را بعنوان خالق نپذيرفت! پيامبري كه قدم هاي استوار او در راه استواري پديده ها را بعنوان خالق نپذيرفت! پيامبري كه قدم هاي استوار او در راه استواري شوندگان را دوست نمي دارم. و لذا آن عناصر و شوندگان را دوست نمي دارم. و لذا آن عناصر و 

خداي واحد را كه هيچگونه زوال و نيستي در آن راه خداي واحد را كه هيچگونه زوال و نيستي در آن راه ، ، ساير پيامبران خدا گرديد. ابراهيم ساير پيامبران خدا گرديد. ابراهيم   يد و يكتاپرستي سرمشق و اسوه يد و يكتاپرستي سرمشق و اسوه مكتب توحمكتب توح

قاد توحيدي بنا نهد و آرزوي بزرگ او تشكيل يك ملت قاد توحيدي بنا نهد و آرزوي بزرگ او تشكيل يك ملت ندارد قبول داشت و در صدد آن بود كه ملت شايسته اي بر اساس اعتندارد قبول داشت و در صدد آن بود كه ملت شايسته اي بر اساس اعت



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  046046  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

ايماني بود.براي رسيدن به مقصود وااليي كه داشت تالش هاي زيادي نمود و بي خوابي هاي فراواني را متحمل شد و در شب ايماني بود.براي رسيدن به مقصود وااليي كه داشت تالش هاي زيادي نمود و بي خوابي هاي فراواني را متحمل شد و در شب 

آن را از هر گونه لوث و آن را از هر گونه لوث و   زنده داري هاي خود اشك ها از ديده او جاري شد تا اينكه خداوند دستور داد كه خانه توحيد را بر پا سازد وزنده داري هاي خود اشك ها از ديده او جاري شد تا اينكه خداوند دستور داد كه خانه توحيد را بر پا سازد و

  پليدي و شرك و كفر دور نگهدارد.پليدي و شرك و كفر دور نگهدارد.
  زیارت خانه خدا برای استحام ملت توحيدی ووحدت و یكپارچگي مومنين استزیارت خانه خدا برای استحام ملت توحيدی ووحدت و یكپارچگي مومنين است

ليل كه دوست مردم و مومنين بود و به آنان عشق مي ورزيد  براي سعادت ما مردم ، سرزمين مكه كه از كفر و بت ليل كه دوست مردم و مومنين بود و به آنان عشق مي ورزيد  براي سعادت ما مردم ، سرزمين مكه كه از كفر و بت ابراهيم خابراهيم خ            

تبديل شده بود با بناي اين خانه از معنويت و توجه به خدا آباد نمود تا اينكه گروه هاي انساني و اقوام و ملل تبديل شده بود با بناي اين خانه از معنويت و توجه به خدا آباد نمود تا اينكه گروه هاي انساني و اقوام و ملل پرستي به ويرانه اي پرستي به ويرانه اي 

گونه گون به زيارت آن بيايند و در راه وحدت و يكپارچگي زير پرچم توحيد ابراهيمي در تالش باشند.ساخت خانه ي توحيد و گونه گون به زيارت آن بيايند و در راه وحدت و يكپارچگي زير پرچم توحيد ابراهيمي در تالش باشند.ساخت خانه ي توحيد و 

ي را زياد نمود و نهال نوپاي مكتب وحدت و توحيد را پر از شكوفه هاي بهاري ي را زياد نمود و نهال نوپاي مكتب وحدت و توحيد را پر از شكوفه هاي بهاري تأسيس ملت ابراهيمي  تمايل مردم به خداپرستتأسيس ملت ابراهيمي  تمايل مردم به خداپرست

  نمود تا اينكه ما از اين نسيم دل انگيز توحيد بهره مند شويم و بهاري براي زندگي در ما ايجاد شود.نمود تا اينكه ما از اين نسيم دل انگيز توحيد بهره مند شويم و بهاري براي زندگي در ما ايجاد شود.
 یلــــش پای او دلانبیاء را  نقـــــــــ  ـم  خلـــــــــــــیل         [  تارک آفل براهی3172

 ــــتی داشت در  دل آرزوی  ملــــــ   آیــــــــــــتی            [  آن خدای لم یزل را3171

 ـام  طهــــرا بیتی شنیدتاپیــــــــــــــ     [  جوی اشک ازچشم بیخوابش چکید       3171

 انه ای بنیا د كردـــــفان را  خـــــطائ   ه ای آباد كرد         ــ[  بهــــــــــــر ما ویران3172

 ـــار بهر ما نشستــینا غنچه بست             صورت كــــــــــ[  تا  نهــــــــال تُب عل3171

  
  رسالت و دیوار محكم وحدترسالت و دیوار محكم وحدت                                                                                                                                    

  استاستزندگي بشر را انسجام بخشيده زندگي بشر را انسجام بخشيده   رسالت پيامبران جامعه ورسالت پيامبران جامعه و

تكميل نمود از طريق ابالغ رسالت پيامبران كه تكميل نمود از طريق ابالغ رسالت پيامبران كه درتركيب انسان درتركيب انسان خداي متعال كه چون انسان را آفريد و روح و روان او را خداي متعال كه چون انسان را آفريد و روح و روان او را             

مشتمل بر دعوت و پيام وحي الهي بود جان دوباره به آدمي بخشيد و سرنوشت او را در مسير تكامل و رشد معنوي قرار داد.انسان مشتمل بر دعوت و پيام وحي الهي بود جان دوباره به آدمي بخشيد و سرنوشت او را در مسير تكامل و رشد معنوي قرار داد.انسان 

توحيد مانند يك حرفي بود كه صدايي نداشت كه موجوديت و حقيقت وجود كمال يافته ي خود را به توحيد مانند يك حرفي بود كه صدايي نداشت كه موجوديت و حقيقت وجود كمال يافته ي خود را به بدون نقش انبيا و پيام بدون نقش انبيا و پيام 

نمايش بگذارد تا اينكه رسالت اين مصرع نامرتب  و بي صدا را موزون و هماهنگ نمود و خأل وجودي او را پر كرد و انسان پا در نمايش بگذارد تا اينكه رسالت اين مصرع نامرتب  و بي صدا را موزون و هماهنگ نمود و خأل وجودي او را پر كرد و انسان پا در 

ش و تكوين انسان دخالت دارد و براي نقش آفريني او وارد ش و تكوين انسان دخالت دارد و براي نقش آفريني او وارد عرصه ي جديدي از تحوالت بشري نهاد.پس اين رسالت در آفرينعرصه ي جديدي از تحوالت بشري نهاد.پس اين رسالت در آفرين

ميدان زندگي شده است و اين دعوت و آئين پيامبران خداست كه دين ما تقويت شده و آئين زندگي انسجام و استحكام يافته ميدان زندگي شده است و اين دعوت و آئين پيامبران خداست كه دين ما تقويت شده و آئين زندگي انسجام و استحكام يافته 

سد و هر جزوي از سد و هر جزوي از مي رمي ر  داشته باشد جمع ما به وحدت و يكدليداشته باشد جمع ما به وحدت و يكدلي  وقتي ايمان و اعتقاد به رسالت پيغمبر اسالم)ص( وجودوقتي ايمان و اعتقاد به رسالت پيغمبر اسالم)ص( وجود    است.است.

افراد ما با همبستگي و اتحاد با ساير اعضا ي جامعه ، يك مردم قوي با پشتوانه ي اليزالي را تشكيل مي دهد كه جدايي و افراد ما با همبستگي و اتحاد با ساير اعضا ي جامعه ، يك مردم قوي با پشتوانه ي اليزالي را تشكيل مي دهد كه جدايي و 

انفكاك در آن ناممكن است. آن رسولي كه شأن و مقام او در درجه اي از عزت و عظمت بود كه توانست هر كسي را كه بخواهد انفكاك در آن ناممكن است. آن رسولي كه شأن و مقام او در درجه اي از عزت و عظمت بود كه توانست هر كسي را كه بخواهد 

  از رسالت دور ما كشيد و ما را به اسالم دعوت نمود.از رسالت دور ما كشيد و ما را به اسالم دعوت نمود.مايد بهمين لحاظ حلقه اي مايد بهمين لحاظ حلقه اي هدايت نهدايت نبه راه راست به راه راست 

    هایي که از پيامبرآموخته اند در دفاع از دین محكم شده اندهایي که از پيامبرآموخته اند در دفاع از دین محكم شده اند  مسلمانان از آگاهيمسلمانان از آگاهي

حيطه ي گسترش ملت اسالم و مردمان طرفدار آئين محمدي هر چند كه وسيع و در سراسر عالم وجود داشته باشد حيطه ي گسترش ملت اسالم و مردمان طرفدار آئين محمدي هر چند كه وسيع و در سراسر عالم وجود داشته باشد حلقه وحلقه و        

ركز عرفاني و اعتقادي و همه ي توجه و گرايش مطلوب آنان به جانب مكه است كه سنگ بناي توحيد را اولين بار ابراهيم در ركز عرفاني و اعتقادي و همه ي توجه و گرايش مطلوب آنان به جانب مكه است كه سنگ بناي توحيد را اولين بار ابراهيم در مم

آن شهر گذاشت.و اين مردم بخاطر ارتباط و نسبتي كه از نظر اعتقادي با او پيدا نموده اند يك ملت منسجم بحساب مي آيند و آن شهر گذاشت.و اين مردم بخاطر ارتباط و نسبتي كه از نظر اعتقادي با او پيدا نموده اند يك ملت منسجم بحساب مي آيند و 

اهيي كه او بوجود اهيي كه او بوجود از درياي رحمت و دانش و آگاز درياي رحمت و دانش و آگ  مت و مهرباني براي همه ي جهان گشته اند!مت و مهرباني براي همه ي جهان گشته اند!لذا داراي پيام انساني و سراسر رحلذا داراي پيام انساني و سراسر رح

آورده است ما از ظلمت  و بي خبري برخاسته ايم و مانند موج شده ايم كه رو به باال دارد و در زمين بهدر نمي رود و بي هويت و آورده است ما از ظلمت  و بي خبري برخاسته ايم و مانند موج شده ايم كه رو به باال دارد و در زمين بهدر نمي رود و بي هويت و 
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و حفظ آئين محمدي چون ديوار مستحكمي هستند كه دور و حفظ آئين محمدي چون ديوار مستحكمي هستند كه دور ( در نگهداري ( در نگهداري امت و پيروان پيامبر اسالم)صامت و پيروان پيامبر اسالم)ص  بي نشان نمي شود.بي نشان نمي شود.

خانه امني كشيده شده  باشد، آنان مانند شيراني كه در بيشه ها و جنگل ها غرش مي كنند از حريم دين و اعتقادات اسالمي دفاع خانه امني كشيده شده  باشد، آنان مانند شيراني كه در بيشه ها و جنگل ها غرش مي كنند از حريم دين و اعتقادات اسالمي دفاع 

  مي نمايند.مي نمايند.
  راهي که پيامبر به مسلمان نشان داده است عامل پيوند و یكپارچگي آنهاستراهي که پيامبر به مسلمان نشان داده است عامل پيوند و یكپارچگي آنهاست

ل درك حرف ها و سخناني كه در موضوع رسالت مطرح نموده ام برآئيد و دست به تحقيق و تتبع بزنيد بي شك تمام ل درك حرف ها و سخناني كه در موضوع رسالت مطرح نموده ام برآئيد و دست به تحقيق و تتبع بزنيد بي شك تمام اگر بدنبااگر بدنبا        

آن را تصديق خواهيد نمود.پس از تحقيق خواهيد فهميد كه چگونه پيامبر و راه و اهداف او مي تواند قوت قلب و تقويت اراده و آن را تصديق خواهيد نمود.پس از تحقيق خواهيد فهميد كه چگونه پيامبر و راه و اهداف او مي تواند قوت قلب و تقويت اراده و 

د تا حد افراط هم اين نفوذ و محبت پيش رود بطوريكه اين تصور پيش آيد كه از د تا حد افراط هم اين نفوذ و محبت پيش رود بطوريكه اين تصور پيش آيد كه از خالقيت هاي ما گردد و در اينجا حتي مي توانخالقيت هاي ما گردد و در اينجا حتي مي توان

تاب وحي نبوي است عامل قوت قلب و استحكام اعتقادي مومنين گشته است و حكمت و تاب وحي نبوي است عامل قوت قلب و استحكام اعتقادي مومنين گشته است و حكمت و قرآن كه كقرآن كه ك  !!خدا هم محبوب تر است!خدا هم محبوب تر است!

ملت را بهم پيوند زده و ملت را بهم پيوند زده و   ه اينه اينسخنان محكم و راستيني كه رسول خدا براي ما به يادگار گزارده است رشته ي محكمي است كسخنان محكم و راستيني كه رسول خدا براي ما به يادگار گزارده است رشته ي محكمي است ك

عي او را تشكيل دهد.هر كسي كه از دامن پيامبر اسالم دست بردارد و از راه و پيام معنوي او بهره مند نگردد به نابودي عي او را تشكيل دهد.هر كسي كه از دامن پيامبر اسالم دست بردارد و از راه و پيام معنوي او بهره مند نگردد به نابودي هويت واقهويت واق

  د آن گلد آن گلو چون فصل برگ ريزان فرا رسو چون فصل برگ ريزان فرا رسو فنا مي رسد و در اين حالت مانند گلي است كه در شاخه ي درختي تنها مانده است و فنا مي رسد و در اين حالت مانند گلي است كه در شاخه ي درختي تنها مانده است 

نفس گرم او نشو و نما يافته است و اين صبح روشن دانايي و هدايت از آفتاب نفس گرم او نشو و نما يافته است و اين صبح روشن دانايي و هدايت از آفتاب   حيات متعالي جامعه ازحيات متعالي جامعه از  خشك و فسرده شود وبيفتد.خشك و فسرده شود وبيفتد.

  رسالت او زندگي ما را درخشان نموده است.رسالت او زندگي ما را درخشان نموده است.
  وحدت مسلمانان بر اساس دین فطرت استوحدت مسلمانان بر اساس دین فطرت است

كيب آفريده است ولي جامعه و زندگي دستجمعي ما كيب آفريده است ولي جامعه و زندگي دستجمعي ما درست است كه حيات و تداوم آن بدست خداست و او آدمي را به اين تردرست است كه حيات و تداوم آن بدست خداست و او آدمي را به اين تر          

همصدا شده همصدا شده   ما با رسالت محمديما با رسالت محمدياز رسول خدا زنده و پاينده شده است و از شعاع رسالت با عظمت او درخشندگي پيدا نموده است.از رسول خدا زنده و پاينده شده است و از شعاع رسالت با عظمت او درخشندگي پيدا نموده است.

ادعاها و اهداف ادعاها و اهداف   ايم و آن را در زندگي خود وارد ساخته ايم و نظرات ما همان آئين محمدي است كه با او همنفس شده ايم و حتيايم و آن را در زندگي خود وارد ساخته ايم و نظرات ما همان آئين محمدي است كه با او همنفس شده ايم و حتي

كثرت و گونه گوني در مرام ها و گرايشات دروني به كثرت و گونه گوني در مرام ها و گرايشات دروني به   ما در زندگي همان اهداف رسالت اوست.در اين همنوايي با رسالت محمديما در زندگي همان اهداف رسالت اوست.در اين همنوايي با رسالت محمدي

مرام پخته و با تجربه شوند مرام پخته و با تجربه شوند راي و همراي و همر اين حالت اگر اين جمعيت همر اين حالت اگر اين جمعيت هميك نقطه نظر و وحدت و يكپارچگي متمايل خواهند شد ديك نقطه نظر و وحدت و يكپارچگي متمايل خواهند شد د

وت و يكپارچگي وت و يكپارچگي ي پاي خود ايستاده است منشأ در وعي پاي خود ايستاده است منشأ در وعمي شوند.هر جمعيت كثيري كه زنده است و رومي شوند.هر جمعيت كثيري كه زنده است و رو  به يك ملت بزرگ تبديلبه يك ملت بزرگ تبديل

در صفوف مردم خود دارد و اما مسلمانان يگانگي و وحدتي كه دارند ناشي از ديني است كه فطري است و با خصلت هاي دروني در صفوف مردم خود دارد و اما مسلمانان يگانگي و وحدتي كه دارند ناشي از ديني است كه فطري است و با خصلت هاي دروني 

راستاست از پيامبر خدا)ص( تعليم گرفته راستاست از پيامبر خدا)ص( تعليم گرفته   فرينش آدمي در يكفرينش آدمي در يكرا كه با نظام آرا كه با نظام آ  بشري هماهنگي و همنوايي دارد. ما اين دين فطريبشري هماهنگي و همنوايي دارد. ما اين دين فطري

اين اين   حق و حقيقت را در جهان روشن نمائيم و به نمايش انسان ها بگذاريم.حق و حقيقت را در جهان روشن نمائيم و به نمايش انسان ها بگذاريم.  توانيم مشعلتوانيم مشعلدينگونه شده است كه بدينگونه شده است كه بايم و بايم و ب

وح واحد هستيم وح واحد هستيم معنويي كه داريم از جانب لطف و صفاي بي پايان نبوي است و همه ي ما مانند يك جان و رمعنويي كه داريم از جانب لطف و صفاي بي پايان نبوي است و همه ي ما مانند يك جان و ر  ارزشمندي و هويتارزشمندي و هويت

ملت معتقد ملت معتقد   خارج نشود بي شك هستي و بقاي اينخارج نشود بي شك هستي و بقاي اين  كه ريشه در احسان او داريم.اگر مواظب باشيم كه اين وحدت از دست ماكه ريشه در احسان او داريم.اگر مواظب باشيم كه اين وحدت از دست ما

  پايدار و هميشگي خواهد بود.پايدار و هميشگي خواهد بود.
 ت در تن ما جان  دمیدو ز رسالـــــ  آفرید           [  حق تعــــــــــــــالی پیکر ما3178

 ــرع  موزون شدیماز رسالت مصــــ دیم          ندر این عالم بُ[  حرف بی صوت ا3177

 ـــالـت دین ما آئین مااز رســـــــــ  ما            [  از رسالت درجهـــــــان  تکوین3173

 ـزو ماالینفک ا ستجــزو ما از جـــ  ت           [  از رسالت صـــد هزار ما یک اس3131

 از رسالـت حلـــــــــقه گر ما كشید  یهــــدی من یرید           [  انکه شأن اوست3133

 ـــــــاستی  مركــز  او وادی بطحـــــ      [  حلقـــــــه ی  ملت محیط افزاستی       3132

 ــــــم را پیــــام رحمتیم اهل عالــــــ   م  نسبت او  ملتیم          [  ما ز ُحکــــــــــ3131

 ـوج از هــم نمی ریزیم ماــل مــــمث  [  از میان بحــــــــــــــر اوخیزیم ما            3131

 نعـــــــــــره زن مانند شیران در اَجَم     رحَــــــــــــرَم          [  امتش در حِرز دیوا3132
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  048048  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ــدیق اگرتصـــــ  بنگری  با دیده ی   [  معنی حرفم كنی تحقــــــــیق اگر          3131

 ــــردد نبی از خدا محبوب ترگــــــــ      [  قوت قلب و جگــــــــر گردد نبی       3138

 ــت  استحکمتش  حَبل الورید ملــ       [  قلب  مؤمن را كتابش قــوت  است     3137

 ان افسردن  استـــزچون گُل بادخـــ است           [  دامنش از دست دادن مُــردن 3133

 این سحـــــــــر از آفتابش تافته است  [  زندگی قوم از دم او یافتــــه است           3311

 از  شعـــــــــــاع مهر او  تابنده است  [  فردا ز حق ملت از وی زنده  است           3313

 ـــــا گشتیم ما، هم مدعــــ هم نفس           [  از رسالت همــــــــــنوا گشتیم ما    3312

 پخته چون وحـــدت  شود ملت شود    ـــــدت شود          [  كثرت هم مدعا  وح3311

 وحـــــــدت مسلم زدین فطرت است  [  زنده هركس ز بند وحــدت است           3311

 ــــــــــــروختیمدر ره حق مشعلی اف  [  دین فطرت از نبی آمــــــــوختیم            3312

 ما كه یکـــــــجائیم از احسان اوست     اوست           [  این گهر از بحــر  بی پایان3311

 هستی  ما  با ابد همـــــــــــــدم شود   [  تا نه این وحـــدت ز دست ما رود           3318

  
  ختم نبوت و رسالت انسان هاختم نبوت و رسالت انسان ها                                                                                                                        

  ها هستندها هستند  پيامبر اسالم خاتم االنبياء و مسلمانان کامل ترین امتپيامبر اسالم خاتم االنبياء و مسلمانان کامل ترین امت

به جاودانگي برسند خداوند شريعت و آئين محمدي را بر ما به جاودانگي برسند خداوند شريعت و آئين محمدي را بر ما موحد موحد   دم دم رروحدت باشد و اين موحدت باشد و اين مبين اين امت بين اين امت چون قرار بود كه چون قرار بود كه               

وجود مومنيني چون ماست وجود مومنيني چون ماست و رسالت آخرين پيامبر را در عصر ما مقرر فرمود.از و رسالت آخرين پيامبر را در عصر ما مقرر فرمود.از   واجب گرداند و ما را طرفدار خاتم االنبياء قرار دادواجب گرداند و ما را طرفدار خاتم االنبياء قرار داد

ه راه ه راه حضرت محمد )ص( آخريم پيامبر و كامل كنندحضرت محمد )ص( آخريم پيامبر و كامل كنندگرفته است. ودرميان پيامبران ،گرفته است. ودرميان پيامبران ،دوران درخشش و رونقي بخود دوران درخشش و رونقي بخود كه ايام وكه ايام و

دل و جان پذيرفته ايم.او كه ساقي شراب دل و جان پذيرفته ايم.او كه ساقي شراب خريم قومي هستيم كه به آن دعوت لبيك گفته و آن را با خريم قومي هستيم كه به آن دعوت لبيك گفته و آن را با مبران ديگر است. و ماهم آمبران ديگر است. و ماهم آااپيپي

عشق حق بود چون به ما رسيد به اين ساقيگري پايان داد و آخرين جامي كه از ساقي الست داشت در كام جان ما ريخت و ما را عشق حق بود چون به ما رسيد به اين ساقيگري پايان داد و آخرين جامي كه از ساقي الست داشت در كام جان ما ريخت و ما را 

احسان و احسان و   شيفته ي خود نمود.از اينكه پيغمبر اسالم آخرين پيامبر است و ديگر پيامبري بعد از او نخواهد آمد يكي از جلوه هايشيفته ي خود نمود.از اينكه پيغمبر اسالم آخرين پيامبر است و ديگر پيامبري بعد از او نخواهد آمد يكي از جلوه هاي

رحمت و توجه ي حق به انسان هاست چون بهر حال دين خدا كه به دست تواناي حضرت مصطفي )ص( به شكل كاملي به ما رحمت و توجه ي حق به انسان هاست چون بهر حال دين خدا كه به دست تواناي حضرت مصطفي )ص( به شكل كاملي به ما 

  رسيده است باعث عزت و عظمت ما شده است.رسيده است باعث عزت و عظمت ما شده است.
  ه است وجایگزیني ندارده است وجایگزیني نداردننامت اسالمي نموامت اسالمي نمو

كه اقتدار و عزت خود را از او داريم و براي استقرار كه اقتدار و عزت خود را از او داريم و براي استقرار   كه پيامبر خود را ختم رسل ناميد سرمايه ي اليزالي استكه پيامبر خود را ختم رسل ناميد سرمايه ي اليزالي است  النبيالنبياين بيان اين بيان         

وحدت و يكدلي ملت به شدت به اين فلسفه نيازمنديم.وقتي پيامبر بعنوان خاتم و كامل كننده ي دين حق معرفي شده است اگر وحدت و يكدلي ملت به شدت به اين فلسفه نيازمنديم.وقتي پيامبر بعنوان خاتم و كامل كننده ي دين حق معرفي شده است اگر 

م نبوت، اسالم را مانند م نبوت، اسالم را مانند كسي ادعايي در اين زمينه داشته باشد از آنجائيكه بيهوده و باطل است بر زمين خواهد خورد چون اين ختكسي ادعايي در اين زمينه داشته باشد از آنجائيكه بيهوده و باطل است بر زمين خواهد خورد چون اين خت

كتابي بهم گرد آورد و به دعوتهاي آن تداوم بخشيد. پيروان صادق اين دين خاتم از هر چيزي كه رنگ تعلق غير خدايي دارد دل كتابي بهم گرد آورد و به دعوتهاي آن تداوم بخشيد. پيروان صادق اين دين خاتم از هر چيزي كه رنگ تعلق غير خدايي دارد دل 

خود را قوم نمونه كه در عمل سرآمد همه است معرفي نموده اند ملتي كه نظير ندارد و قوم ديگري نمي تواند جاي او را خود را قوم نمونه كه در عمل سرآمد همه است معرفي نموده اند ملتي كه نظير ندارد و قوم ديگري نمي تواند جاي او را ده اند وده اند وكنكن

  گيرد.گيرد.بب
 بر رسول ما رسالت خــــــــــتم  كرد [  پس خـــدا بر ما شریعت ختم كرد          3317

 او رُسُل  را ختـــــــــــم  و ما اقوام را  ــــــــــــل ایام را         [  رونق از ما  محفـ3313

 ـــامی كه داشتداد ما را آخرین  جــ   ساقی گـری  با ما گذاشت         [  خدمت 3331



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  049049  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 پرده ی نامــوس دین مصطــفی است احســـان خداست            [  ال نبی  بعدی  ز3333

 حفظ  سِرّ وحــــــــــــدت  ملت ازو  مایه ی قــــوت ازاوست          [  قوم را سر3332

 یرازه بستتا  ابـــــــــــد اسالم را  ش  [  حق تعالی  نقش هردعوی شکست          3331

 نعره ی القــــــــــــوم  بعدی می زند [  دل ز غیر اهلل مسلمـــــــان  بر كَنَد            3331

  
  ]اصل پانزدهم[ ]اصل پانزدهم[ 

  مقصود از رسالت حضرت رسول اکرم )ص( تشكيل جامعه ای است مقصود از رسالت حضرت رسول اکرم )ص( تشكيل جامعه ای است                                                                                     

  أمين  شود.أمين  شود.ــــکه در آن آزادی ، مساوات و برادری برای انسان ها تکه در آن آزادی ، مساوات و برادری برای انسان ها ت                                                                                    

  

  انسان و حكومت های گذشتهانسان و حكومت های گذشته                                                                                                                                

  بال کسب قدرتندبال کسب قدرتندننپادشاهان و رهيران مذهبي یهود ونصاری بدپادشاهان و رهيران مذهبي یهود ونصاری بد

ر حد پرستش قبول مي نمود و خصلت هاي زشتي داشت كه از جمله آنان ر حد پرستش قبول مي نمود و خصلت هاي زشتي داشت كه از جمله آنان دوراني بر انسان گذشت كه او همنوعان خود را ددوراني بر انسان گذشت كه او همنوعان خود را د              

مي توان دوري از ارزش هاي انساني ، حركت به سوي نابودي و بي هويتي و مظلوميت و زير دست واقع شدن را نام برد.قدرت مي توان دوري از ارزش هاي انساني ، حركت به سوي نابودي و بي هويتي و مظلوميت و زير دست واقع شدن را نام برد.قدرت 

نان كاروان بشري بودند و انسان نان كاروان بشري بودند و انسان هاي استكباري تاريخ مانند كسري پادشاه ايران ساساني و قيصر كه امپراطور روم بودهمواره رهزهاي استكباري تاريخ مانند كسري پادشاه ايران ساساني و قيصر كه امپراطور روم بودهمواره رهز

ها را از رشد و نمو باز مي داشتند و چون زنجيرهاي محكم بر دست و پاي مردم بسته شده بودند.از طرف ديگر رهبران روحاني و ها را از رشد و نمو باز مي داشتند و چون زنجيرهاي محكم بر دست و پاي مردم بسته شده بودند.از طرف ديگر رهبران روحاني و 

  مذهبي اديان و مذاهب عالم مثل كاهن )رهبر روحاني يهود( و پاپ)رهبر كاتوليك هاي جهان( و پادشاهان و اميران كه هر كداممذهبي اديان و مذاهب عالم مثل كاهن )رهبر روحاني يهود( و پاپ)رهبر كاتوليك هاي جهان( و پادشاهان و اميران كه هر كدام

در جايي سيطره ي قدرت دارند هر كدام بدنبال شكار خود هستند و مي خواهند حيطه ي قدرت خود را توسعه دهند چون بدنبال در جايي سيطره ي قدرت دارند هر كدام بدنبال شكار خود هستند و مي خواهند حيطه ي قدرت خود را توسعه دهند چون بدنبال 

  شكار باشند صد شكارچي مي فرستند.شكار باشند صد شكارچي مي فرستند.
  ي تهي نموده اندي تهي نموده اندرهبران ناالیق هستي مردم را نِرهبران ناالیق هستي مردم را نِ

د و صومعه ها پير دير شده اند. و همه  از كشتزار د و صومعه ها پير دير شده اند. و همه  از كشتزار آنان كه صاحبان تخت پادشاهي بودند و يا كساني كه در گوشه هاي معابآنان كه صاحبان تخت پادشاهي بودند و يا كساني كه در گوشه هاي معاب          

سقف ها به فروش بهشت و واگذاري آن به مردم مشغولند و همواره دامي سقف ها به فروش بهشت و واگذاري آن به مردم مشغولند و همواره دامي در كليساهاي مسيحي ، ادر كليساهاي مسيحي ، اخراب مردم باج مي ستانند.خراب مردم باج مي ستانند.

ام زندگي اين ام زندگي اين براي شكار نمودن اين مردم زبون مي گسترانند.برهمن ها كه رهبريت آئين هندو ئيزم را بعهده دارند. بهترين ايبراي شكار نمودن اين مردم زبون مي گسترانند.برهمن ها كه رهبريت آئين هندو ئيزم را بعهده دارند. بهترين اي

مردم را مانند جدا نمودن گل از شاخه ي خود به تباهي سپردند و پيران مُغ كه روحانيون زرتشتي هستند اين مردم پابرهنه را به مردم را مانند جدا نمودن گل از شاخه ي خود به تباهي سپردند و پيران مُغ كه روحانيون زرتشتي هستند اين مردم پابرهنه را به 

آتش دادند و هستي آنان را خاكستر نمودند.از بس كه اين مردم ، زيردست و غالم زورگويان بوده اند خُلق و سيرت آنان پست و آتش دادند و هستي آنان را خاكستر نمودند.از بس كه اين مردم ، زيردست و غالم زورگويان بوده اند خُلق و سيرت آنان پست و 

  اند و بجاي نغمه هاي خوشي و شادي از ني توخالي آنان خون و غصه ديده مي شود.اند و بجاي نغمه هاي خوشي و شادي از ني توخالي آنان خون و غصه ديده مي شود.بد عادت شده بد عادت شده 
 ناكس و  نابودمنـــــــد و زیر دست          [  بود انسان درجهـــان انسان پرست    3332

 ــردنشبندها در دست و پا و گـــــ    [  سطوت كسری و قیصــر رهزنش           3331

 ـد  نخچیرگیربهر یک نخچیر صـــــ ـــــــان و  امیر            ا و سلط[  كاهن و پاپ3338

 ـراب او نوشتباج بر كشت خـــــــ        [  صاحــب اورنگ و هم پیركِنِشت      3337

 ــــید زبون،دامی بدوشبهر این صـــ  فروش            [  در كلیسا  اسقف رضــوان 3333

 خرمنش مـــــــغ  زاده  با  آتش سپرد  ـــل از خیابانش  ببرد           [  بَرهَمَن گُــــ3321

 نغمـــــــــه ها  اندر  نی او خون شده  [  از غالمی فطــــــرت او دون شده            3323



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  051051  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  
  ر عصر نور عصر نوچراغي دچراغي د                                                                                                                                                                                    

  ها ازبردکي و بندگي دیگران رها مي شوندها ازبردکي و بندگي دیگران رها مي شوند  با تعليمات  حضرت رسول انسانبا تعليمات  حضرت رسول انسان

منتظرند تا اينكه مرد امين و مورد اعتمادي كه حق را به حقداران بدهد از گرد راه منتظرند تا اينكه مرد امين و مورد اعتمادي كه حق را به حقداران بدهد از گرد راه   كه زير دست ومنظلوم واقع شده اندكه زير دست ومنظلوم واقع شده اندآنانآنان                

رگي و عزت برساند!وقتي او مي آيد شعله هايي را كه در زير رگي و عزت برساند!وقتي او مي آيد شعله هايي را كه در زير برسد و اين افراد بنده و پست را كرامت دهد و به پايه و مقام بزبرسد و اين افراد بنده و پست را كرامت دهد و به پايه و مقام بز

دنده هاي ناسازگار روزگار مرده و فرسوده شده بودند تحرك و بالندگي مي دهد و فرهاد دنده هاي ناسازگار روزگار مرده و فرسوده شده بودند تحرك و بالندگي مي دهد و فرهاد   خاكستر وجود آنان كه در البالي چرخخاكستر وجود آنان كه در البالي چرخ

بار و توانايي بدهد و بار و توانايي بدهد و به افراد ضعيف اعتبه افراد ضعيف اعت  مي تواندمي تواندكوهكن را مقام و عزت خسرو پرويزي و پادشاهي مي بخشد. آن امين حق كوهكن را مقام و عزت خسرو پرويزي و پادشاهي مي بخشد. آن امين حق 

قوي و قديمي قوي و قديمي   د.آن مرد با قدرتي كه فراهم مي آورد هر موجوديتد.آن مرد با قدرتي كه فراهم مي آورد هر موجوديتكنت بستانكنت بستاناحساس بزرگي و فرعونيت را از صاحبان ثروت و مُاحساس بزرگي و فرعونيت را از صاحبان ثروت و مُ

فاظت از انسان حصاري از امنيت و سالمت را به دور او مي كشد.تا اينكه پس از سپري شدن اين بندگي فاظت از انسان حصاري از امنيت و سالمت را به دور او مي كشد.تا اينكه پس از سپري شدن اين بندگي را مي شكند و براي حرا مي شكند و براي ح

  د.د.خشخشو شخصيت جديدي بو شخصيت جديدي ب  ههو او را از برده داران و ستمگران عالم رها نمودو او را از برده داران و ستمگران عالم رها نمود  كالبد آدمي دميده شودكالبد آدمي دميده شود  ن تازه اي برن تازه اي برجاجا
  عصرنو چون کودکي در آغوش حضرت رسول چشم به جهان گشودعصرنو چون کودکي در آغوش حضرت رسول چشم به جهان گشود

وقتي اين جان تازه و روح فعال به آدمي پيوست تاريخ دنياي كهن را ورق زد و صفحات جديدي را پديد آورد و باعث مرگ وقتي اين جان تازه و روح فعال به آدمي پيوست تاريخ دنياي كهن را ورق زد و صفحات جديدي را پديد آورد و باعث مرگ             

ابودي مكتب ها و مشرب هاي فكري گذشته شد و آتشخانه ي زرتشتيان ، صومعه و دير مسيحيون و معابد بودا و برهمن را ابودي مكتب ها و مشرب هاي فكري گذشته شد و آتشخانه ي زرتشتيان ، صومعه و دير مسيحيون و معابد بودا و برهمن را و نو ن

تعطيل نمود. حريت و آزادي يك حس بزرگ و قويي بود كه از ضمير پاك آن انسان بزرگ و رهبر الهي سرچشمه گرفت و مانند تعطيل نمود. حريت و آزادي يك حس بزرگ و قويي بود كه از ضمير پاك آن انسان بزرگ و رهبر الهي سرچشمه گرفت و مانند 

و فرو ريخت و همه را در بر گرفت. اين عصر نوين كه از اختراعات و و فرو ريخت و همه را در بر گرفت. اين عصر نوين كه از اختراعات و د اد اتصال به حق از درخت انگور وجوتصال به حق از درخت انگور وجوشراب عرفان و اشراب عرفان و ا

قرار داده است موجوديت و رشد و تعالي خود را با دستان او قرار داده است موجوديت و رشد و تعالي خود را با دستان او   ن چراغ هاي فروزان فراروي جوامع امروزين چراغ هاي فروزان فراروي جوامع امروزيابتكارات بسياري چوابتكارات بسياري چو

  بدست آورده است و مانند كودكي در آغوش او چشمان بيناي خود را به جهان گشوده است.بدست آورده است و مانند كودكي در آغوش او چشمان بيناي خود را به جهان گشوده است.
 ــاقان سپردبندگان را مسند خـــــــ  ق به حقداران  سپرد            [  تا امینی حـــــ3322

 ــــرویز دادكوهکن را پایه ی پــــــ       [  شعله ها  از مرده  خاكستر گـــشاد      3321

 فرمایان ربود ــواجگی از كارخـــــ  ـــــــزود           [  اعتبار كار بندان را  فــــــ3321

 نوع  انسان را حصــــــار تازه بست    [  قوت او هر كهن پیکـــــر شکست          3322

 بنده را باز از خــــــــداوندان خرید    [  تازه جـــــــــان انـدرتن آدم  دمید         3321

 ــمَنی و دیر وشــــَ مرگ آتشخانه   [  زادن او ، مـرگ  دنیای كُـــــــهن          3328

 ـید از تاک اوــاین می نوشین  چکـ   [  حریت زاد  از ضمیــــــر  پاک او           3327

 ــوش او واكرده استچشم درآغـــ      كاین صدچراغ آورده است       [  عصرنو3323

  
  امت گيتي گشاامت گيتي گشا                                                                                                                                                                                              

  ددننتمام ذرات این امت فكر و زندگي خود را ازشمس محمدی مي گيرتمام ذرات این امت فكر و زندگي خود را ازشمس محمدی مي گير

ان را به شكل مطلوب و جديدي در عالم مطرح ان را به شكل مطلوب و جديدي در عالم مطرح در زندگي انسان بوجود آورد و انسدر زندگي انسان بوجود آورد و انس  اين نماد حريت و آزادي نقش موثري رااين نماد حريت و آزادي نقش موثري را          

ورد بطوريكه مي تواند همه ي انسان ها را تحت تأثير خود قرار ورد بطوريكه مي تواند همه ي انسان ها را تحت تأثير خود قرار آآه شكل يك امت جهاني)امت گيتي( دره شكل يك امت جهاني)امت گيتي( درنمود و انسان ها را بنمود و انسان ها را ب
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دهد.در اين ميان تنها امتي كه از بقيه انسان ها متمايز و جداست ، ملتي است كه مانند پروانه به دور چراغ هدايت و وحي حضرت دهد.در اين ميان تنها امتي كه از بقيه انسان ها متمايز و جداست ، ملتي است كه مانند پروانه به دور چراغ هدايت و وحي حضرت 

يشه هاي آنان از گرمي سخنان و يشه هاي آنان از گرمي سخنان و محمد مصطفي )ص( مي گردد.اين مردم يكپارچه كه پيرو پيامبر اسالم )ص(هستند افكار و اندمحمد مصطفي )ص( مي گردد.اين مردم يكپارچه كه پيرو پيامبر اسالم )ص(هستند افكار و اند

عشق به حق گرم و پر صالبت است و هر عنصر و ذره تشكيل دهنده ي اين امت مانند شمعي است كه نور خود را از خورشيد عشق به حق گرم و پر صالبت است و هر عنصر و ذره تشكيل دهنده ي اين امت مانند شمعي است كه نور خود را از خورشيد 

وحي مصطفوي مي گيرد.همان نبوت و وحيي كه همه ي مردم دنيا از آن بهره مند شده اند و در زندگي و افكار خود سود جسته وحي مصطفوي مي گيرد.همان نبوت و وحيي كه همه ي مردم دنيا از آن بهره مند شده اند و در زندگي و افكار خود سود جسته 

را به جاي بتخانه قرار را به جاي بتخانه قرار توحيد توحيد ا برچيد و بجاي آن خداپرستي و توحيد را جايگزين نموده است و در واقع كعبه ا برچيد و بجاي آن خداپرستي و توحيد را جايگزين نموده است و در واقع كعبه ررپرستي پرستي   اند بساط بتاند بساط بت

  داده است.داده است.
  ساس برادری استساس برادری استاابربر  ن بر اساس تقوی رشد مي کنند و روابطشان ن بر اساس تقوی رشد مي کنند و روابطشان نانامسلمامسلما

ز هر گونه امتياز در رنگ و پوست و مقام و ز هر گونه امتياز در رنگ و پوست و مقام و ياي الهي براي اين امت رهبران فكري و معنوي هستند و بدور اياي الهي براي اين امت رهبران فكري و معنوي هستند و بدور اانبانبپيامبران و پيامبران و           

و و   نناقليم زندگي تنها كساني داراي قرب و ارزشند و به كرامت و بزرگي مي رسند كه به تقواي الهي رسيده باشند و دست و زبااقليم زندگي تنها كساني داراي قرب و ارزشند و به كرامت و بزرگي مي رسند كه به تقواي الهي رسيده باشند و دست و زبا

يش در دل آنان يش در دل آنان انديشه اي آنان از گناه و خطا مصون باشد.همه ي مردم مومن در اين نظام معنوي و الهي با هم برادرند و اين گراانديشه اي آنان از گناه و خطا مصون باشد.همه ي مردم مومن در اين نظام معنوي و الهي با هم برادرند و اين گرا

همواره زنده است و آزادي و حريت سرمايه ي يزرگي است كه مومنين براي وجوديت و شخصيت خود فراهم آورده اند. اين تقوي همواره زنده است و آزادي و حريت سرمايه ي يزرگي است كه مومنين براي وجوديت و شخصيت خود فراهم آورده اند. اين تقوي 

خوت باعث شد كه ايمان آورندگان در جامعه ي توحيدي خود همه ي امتيازات تصنعي و بي پايه را كنار بگذارند و در خوت باعث شد كه ايمان آورندگان در جامعه ي توحيدي خود همه ي امتيازات تصنعي و بي پايه را كنار بگذارند و در و اُو اُ

مساوات و برادري در برابر قانون را مقرر دارند و همه ي باهم براي سعادت در تالش باشند.فرزندان مساوات و برادري در برابر قانون را مقرر دارند و همه ي باهم براي سعادت در تالش باشند.فرزندان تشكيالت اداره ي امت خود تشكيالت اداره ي امت خود 

دا بسته اند كه همواره توحيد و خداپرستي را مالك دا بسته اند كه همواره توحيد و خداپرستي را مالك ته اند و آن عهد و پيمان كه با خته اند و آن عهد و پيمان كه با خاين مردم مانند درخت سرو آزاد و رشد يافاين مردم مانند درخت سرو آزاد و رشد ياف

محكم و پابر جا ايستاده اند و بر كارداني و كارآمدي خود افزوده محكم و پابر جا ايستاده اند و بر كارداني و كارآمدي خود افزوده زندگي و سعادت خود قرار دهند و از شيطان دوري كنند زندگي و سعادت خود قرار دهند و از شيطان دوري كنند 

اند.عبوديت و عبادت خدا سيماي معنوي و روحاني آنان را روشني بخشيده است و قدر و قيمتشان به حدي است كه انگار ماه و اند.عبوديت و عبادت خدا سيماي معنوي و روحاني آنان را روشني بخشيده است و قدر و قيمتشان به حدي است كه انگار ماه و 

  ..ستارگان بر پاهاي آنان بوسه مي زنند و ارزش و قداست بااليي براي مومنين قائلندستارگان بر پاهاي آنان بوسه مي زنند و ارزش و قداست بااليي براي مومنين قائلند

 ــریدـــــــــایی آفــامتی گیتی گش صفـــحه ی هستی كشید          نقش نو بر[  3311

 ــفی پروانه ایـراغ  مصطـــــــبرچ   [  امتی از ماسَوی بیگـــــــــــــانه ای        3313

 ذره اش شمــــــــــع  حریم آفتاب [  امتی از گرمی حـــــــــق سینه تاب         3312

 ـــانه های چین شدهكعبه ها بتخــــن شده          كائنات از كیف او رنگــــــی[  3311

 ــــــزد او اتقای اواكرم  او  نــــــــ او        [  مُر سالن و انبیاء آبـــــــــــــــای 3311

 ــرمایه ی آب وگِلَشحریت ســـــ اندر دلش          [  كُل مؤمن اخـــــــــــوة 3312

 درنهاد او مساوات آمـــــــــــــــده [  ناشکیب امتیازات آمـــــــــــــــده         3311

 ــــان اوپخته از  قالــوا بلی پیمــــــ [  همچو  سرو آزاد  فرزنــــــــدان او         3318

 ایش زدهــم بوسه بر پماه و انجـــــق،گُـل به سیمایش زده           [  سجده ی ح3317

  
  المي المي ــرادری اسرادری اســوّت و بوّت و بــني أُخني أُخــمعمع                                                                                                                                                        

  در سخنان ابو عُبَيد فرمانده ی سپاه اسالم با جابان رئيس لشگر ساسانياندر سخنان ابو عُبَيد فرمانده ی سپاه اسالم با جابان رئيس لشگر ساسانيان                                                                                                              

  ان رزمنده ای یک سرباز با تجربه ساساني را امان مي دهدان رزمنده ای یک سرباز با تجربه ساساني را امان مي دهدمسلممسلم

ساسانيان اسير ساسانيان اسير لشگر لشگر از جانب از جانب   سربازيسربازيدر زمان خليفه دوم در گرفت يك در زمان خليفه دوم در گرفت يك سالم و لشگريان ساسانيان سالم و لشگريان ساسانيان در جنگي كه بين سپاه ادر جنگي كه بين سپاه ا            

ساسانيان بود.اين مرد كه ساسانيان بود.اين مرد كه خرين شاهنشاه ايران در عصر خرين شاهنشاه ايران در عصر شخص يكي از اسيران سپاه يزدگرد آشخص يكي از اسيران سپاه يزدگرد آ  مسلمي از سپاه اسالم گرديد . اينمسلمي از سپاه اسالم گرديد . اين

پيرو دين زرتشتي بود بسيار با تجربه و كاردان بود و سختي و ناماليمات روزگار را چشيده بود از جوانمردي بهره ها داشت و در پيرو دين زرتشتي بود بسيار با تجربه و كاردان بود و سختي و ناماليمات روزگار را چشيده بود از جوانمردي بهره ها داشت و در 
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ه ه پيكار با خصم اهل حيله و فريب بود و راه حل هايي موثر و جالبي را از خود نشان مي داد.آن مرد ساساني از مقام و موقعيتي كپيكار با خصم اهل حيله و فريب بود و راه حل هايي موثر و جالبي را از خود نشان مي داد.آن مرد ساساني از مقام و موقعيتي ك

چيست و داراي چه ارج و چيست و داراي چه ارج و   در لشگر و دربار ساساني برخوردار بود آن شخص مسلمان را آگاه ننمود و نيز به او نگفت كه نامشدر لشگر و دربار ساساني برخوردار بود آن شخص مسلمان را آگاه ننمود و نيز به او نگفت كه نامش

يان حكومت آن زمان است.اين مرد افزود كه مي خواهم روح و جان جديدي به من ببخشي و زندگي دوباره به من يان حكومت آن زمان است.اين مرد افزود كه مي خواهم روح و جان جديدي به من ببخشي و زندگي دوباره به من قربي در مقربي در م

پرهيز كني و امان بدهي.آن مرد جنگجوي مسلمان شمشير را در نيام خود قرار داد و پرهيز كني و امان بدهي.آن مرد جنگجوي مسلمان شمشير را در نيام خود قرار داد و   بدهي و مانند مسلمانان از ريختن خون منبدهي و مانند مسلمانان از ريختن خون من

  گفت كه ريختن خون تو بر من حرام باد! گفت كه ريختن خون تو بر من حرام باد! 
  سربازان اسالم قتل آن سرباز که جابان فرمانده ساساني بود درخواست نمودند سربازان اسالم قتل آن سرباز که جابان فرمانده ساساني بود درخواست نمودند 

نهاد آن نهاد آن و شكست و شكست افتاد و سپاه رو به هزيمت افتاد و سپاه رو به هزيمت وقتي پرچم سپاه ساسانيان در نبرد با اعراب مسلمان چاك برداشت و به زير وقتي پرچم سپاه ساسانيان در نبرد با اعراب مسلمان چاك برداشت و به زير         

آتشي كه از رونق و اقتدار حكومت ساسانيان برافروخته شده بود به خاكستر تبديل شد و به سستي و ضعف گرائيد.پس از مدتي آتشي كه از رونق و اقتدار حكومت ساسانيان برافروخته شده بود به خاكستر تبديل شد و به سستي و ضعف گرائيد.پس از مدتي 

ست نمودند و به ست نمودند و به همه فهميدند كه او جابان امير سربازان ايران ساساني است! و لذا كشتن او را از فرمانده ي سپاه مسلمانان در خواهمه فهميدند كه او جابان امير سربازان ايران ساساني است! و لذا كشتن او را از فرمانده ي سپاه مسلمانان در خوا

فرمانده گفتند كه او در جنگ خدعه و رشادت زيادي از خود بر عليه ما نشان داده است و ما را دچار زيان هاي زيادي نموده فرمانده گفتند كه او در جنگ خدعه و رشادت زيادي از خود بر عليه ما نشان داده است و ما را دچار زيان هاي زيادي نموده 

جويي جويي ه ه است.ابو عبيد فرمانده ي سپاه اسالم كه از سرزمين حجاز عازم جنگ با ساسانيان شده بود شخصيتي بود كه در موقع چاراست.ابو عبيد فرمانده ي سپاه اسالم كه از سرزمين حجاز عازم جنگ با ساسانيان شده بود شخصيتي بود كه در موقع چار

ح داراي تفكر قوي و درستي بود و نيازي به مشورت با افراد جنگجوي خود نمي ديد.به آن ياران معترض گفت ح داراي تفكر قوي و درستي بود و نيازي به مشورت با افراد جنگجوي خود نمي ديد.به آن ياران معترض گفت صحيصحيه ه و انتخاب راو انتخاب را

: اي برادرا! اي مومنين! بهر حال ما مسلمان هستيم و همه با هم برادريم و مانند چنگي هستيم كه يك صدا از آن به گوش مي : اي برادرا! اي مومنين! بهر حال ما مسلمان هستيم و همه با هم برادريم و مانند چنگي هستيم كه يك صدا از آن به گوش مي 

  ساز نامخالف و تفرقه پرهيز كنيم.ساز نامخالف و تفرقه پرهيز كنيم.  رسد بايد اتحاد و پيوستگي خود را حفظ نمائيم و ازرسد بايد اتحاد و پيوستگي خود را حفظ نمائيم و از
  عهد و پيمان امت مسلمان یكي استعهد و پيمان امت مسلمان یكي است  باباعهد و پيمان یک مسلمان عهد و پيمان یک مسلمان 

ه هاي حيدر كرار علي عليه اسالم ه هاي حيدر كرار علي عليه اسالم در صدر اسالم اين وحدت به شكل مؤثر و عجيبي وجود داشت بطوريكه نعردر صدر اسالم اين وحدت به شكل مؤثر و عجيبي وجود داشت بطوريكه نعرابو عبيده گفت: ابو عبيده گفت:         

و سايرين همان و سايرين همان   ن جاري مي ساخت و كارايندو صحابين جاري مي ساخت و كارايندو صحابيبر زبابر زباامبر امبر صحابي پيصحابي پيابوذر غفاري ابوذر غفاري   كهكه  نبرد با دشمن همان سخناني بودنبرد با دشمن همان سخناني بوددردر

آثاري را داشت كه انگار بالل حبشي اذان گوي پيامبر)ص( و قنبر يار و خدمتگزار علي عليه السالم گفته باشد.هر يكي از ما آثاري را داشت كه انگار بالل حبشي اذان گوي پيامبر)ص( و قنبر يار و خدمتگزار علي عليه السالم گفته باشد.هر يكي از ما 

دهد درست مانند حالتي را دارد دهد درست مانند حالتي را دارد   مسلمانان امين و مورد اعتماد ملت اسالم است و اگر صلح و سازش نمايد و يا جنگ و نبرد ادامهمسلمانان امين و مورد اعتماد ملت اسالم است و اگر صلح و سازش نمايد و يا جنگ و نبرد ادامه

كه مردم باهم صلح و جنگ نموده باشند.پس اگر همه ي ارزش هاي جان و روح فرد را يك ملت تسخير نمايد و هر دو با هم كه مردم باهم صلح و جنگ نموده باشند.پس اگر همه ي ارزش هاي جان و روح فرد را يك ملت تسخير نمايد و هر دو با هم 

يكي شوند و همديگر را تحت تأثير قرار دهند در اين بين آن عهد و پيماني كه يك فرد مي بندد عهد و پيماني خواهد بود كه يكي شوند و همديگر را تحت تأثير قرار دهند در اين بين آن عهد و پيماني كه يك فرد مي بندد عهد و پيماني خواهد بود كه 

ش كرد كه يكي از مسلمانان از ش كرد كه يكي از مسلمانان از اگر چه جابان دشمن ماست و به جنگ ما آمده بود ولي نبايد فرامواگر چه جابان دشمن ماست و به جنگ ما آمده بود ولي نبايد فرامو.و .و بزرگ خواهد بستبزرگ خواهد بستيك ملت يك ملت 

ما او را پناه داده است پس نبايد تعرض به او نمود و امنيت او را سلب كرد.اي گروه جنگجوياني كه در اين كارزار جمع شده ما او را پناه داده است پس نبايد تعرض به او نمود و امنيت او را سلب كرد.اي گروه جنگجوياني كه در اين كارزار جمع شده   ميانميان

مان كه اين مرد در امان مان كه اين مرد در امان ه باطل در تالش مي باشيد در آن زه باطل در تالش مي باشيد در آن زتيد كه براي مبارزه حق عليتيد كه براي مبارزه حق عليايد و بهترين انسان ها و مومنيني هسايد و بهترين انسان ها و مومنيني هس

شمن برقرار نموده شمن برقرار نموده و پيماني است كه آن مسلم با اين دو پيماني است كه آن مسلم با اين دماست ريختن خون او بر ما حرام است ! و اين آئين جوانمردي و عهد ماست ريختن خون او بر ما حرام است ! و اين آئين جوانمردي و عهد 

  است.است.

 قائــــــــــــــدان یزد جرد قائدی از[  شد اسیرمسلــــــــــــــمی اندر نبرد          3313

 حیله جو و پر فن و مَکّــــــــار  بود[  گبر باران دیده وعیــــــــــــــار بود          3311

 هم ز نام خود خبــــــــردارش نکرد[  از مقام خود خــــــــبر  دارش نکرد          3313

 چون مسلــــــــمانان امان بخشی مرا[  گفت می خواهم كه جان  بخشی مرا         3312

 گفت خـــــونت ریختن  بر من حرام     ــــام      رد مسلم تیغ را اندر نیـــــــــ[  ك3311

 آتش اوالد ساسان خــــــــــاک شد [  چون  درفش كاویانی چــــاک  شد         3311
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 از فــــــــــــــریب او سخن آراستند    عسگر خـــــــــواستند       [  قتل او از میر 3311

 در وغــــــــا  عزمش  ز لشکر بی نیاز   [  بو عبیدآن سید فوج حـــــــــــجاز         3318
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 تار چنگـــــــــــیم و یک آهنگیم ما     ــم ما       [  گفت ای یاران مسلمانیـــــــــ3317

 گر چه ازحلــــــــق  بالل و قنبر است [  نعره ی حــــــیدر  نوای  بوذر است          3313

 صلـح  وكینش،صلح وكین ملت است  [  هر یکی از ما امین ملــــــــت است          3321

 عهد  ملــــــــــت می شود پیمان فرد  ان   فرد          ــــ[  ملت ار گردد اساس جــ3323

 بر دم تیغ مسلمانان حـــــــــــــــرام  ون  او، ای معــــــشر خیر االنام!           ــ[  خ3322

  
  ندی در معني مساوات اسالميندی در معني مساوات اسالميجَجَحكایت سلطان مراد و معمار خُحكایت سلطان مراد و معمار خُ                                                                                              

  مراد نبودمراد نبود  اخته بود مورد رضای سلطاناخته بود مورد رضای سلطانسسمسجدی که معمار خجندی مسجدی که معمار خجندی 

كه در ساختن  ساختمان و كه در ساختن  ساختمان و كرد.كرد.كنار سيحون معماري زندگي مي كنار سيحون معماري زندگي مي در يكي از دوران گذشته درسرزمين خجند شهري دردر يكي از دوران گذشته درسرزمين خجند شهري در                  

هنر مند بزرگ  كه مانند هنر مند بزرگ  كه مانند بناهاي بزرگ و با شكوه شهرت داشت و آوازه ي بلند ي از خود بجاي گذاشته بود. تا اينكه آن بناهاي بزرگ و با شكوه شهرت داشت و آوازه ي بلند ي از خود بجاي گذاشته بود. تا اينكه آن معماري معماري 

خوشحالي خوشحالي طان مراد مسجدي را بنا نهاد.شاه از معماري آن مسجد اظهار طان مراد مسجدي را بنا نهاد.شاه از معماري آن مسجد اظهار ن يك صنعتگر مشهوري بود به حكم سلن يك صنعتگر مشهوري بود به حكم سلفرهاد كوهكفرهاد كوهك

ننمود و خوشحال نگرديد و از اينكه معمار بزرگي چون او نتوانسته است كه مسجدي را بر اساس خواست او بنا نهند خشمگين ننمود و خوشحال نگرديد و از اينكه معمار بزرگي چون او نتوانسته است كه مسجدي را بر اساس خواست او بنا نهند خشمگين 

م و غضب همه ي چشمان او را فرا گرفت و قطرات اين گرمي و حرارت از صورت او چكيد بطوريكه با م و غضب همه ي چشمان او را فرا گرفت و قطرات اين گرمي و حرارت از صورت او چكيد بطوريكه با شد.آتش سوزنده ي خششد.آتش سوزنده ي خش

خنجري كه در دست داشت دست آن معمار را قطع كرد.از ضربه هاي آن خنجر كه بر ساعد آن معمار زده بود خون زيادي خارج خنجري كه در دست داشت دست آن معمار را قطع كرد.از ضربه هاي آن خنجر كه بر ساعد آن معمار زده بود خون زيادي خارج 

حاليكه ناتوان و ضعيف شده بود و گريان و ناالن بود حاليكه ناتوان و ضعيف شده بود و گريان و ناالن بود   ن ريخته به سوي محكمه قضاوت رفت درن ريخته به سوي محكمه قضاوت رفت درووشد و معمار با دست بريده و خشد و معمار با دست بريده و خ

آن هنرمند معماري كه با دستان پرقدرت خود سنگ ها را تراش مي داد داستان ستم هاي سلطان مراد را با آن قاضي در ميان آن هنرمند معماري كه با دستان پرقدرت خود سنگ ها را تراش مي داد داستان ستم هاي سلطان مراد را با آن قاضي در ميان 

  گذاشت.گذاشت.
  قاضي قرار گرفتندقاضي قرار گرفتند  و شاه مراد برای دادخواهي در پيشگاهو شاه مراد برای دادخواهي در پيشگاه  معمارمعمار

كه قضاوت و پيام تو همان قول و سخن حق است و تمام سعي تو اين است كه آئين كه قضاوت و پيام تو همان قول و سخن حق است و تمام سعي تو اين است كه آئين   معمار به قاضي گفت: اي كسيمعمار به قاضي گفت: اي كسي            

محمدي را حفظ و رعايت كني.من غالم حلقه به گوش و بنده ي و برده ي پادشاهان نيستم و زيربار زورگويي هاي آنان نمي محمدي را حفظ و رعايت كني.من غالم حلقه به گوش و بنده ي و برده ي پادشاهان نيستم و زيربار زورگويي هاي آنان نمي 

ايي.آن قاضي عادل كه بناي كار خود ايي.آن قاضي عادل كه بناي كار خود ئين محمدي قضاوت نمئين محمدي قضاوت نمآآر اساس ر اساس ببروم از تو مي خواهم كه به شكايت من رسيدگي نمايي و روم از تو مي خواهم كه به شكايت من رسيدگي نمايي و 

را  بر اساس عدالت قرار داده بود و از روي تعجب و شگفتي در حاليكه لب خود را مي گزيد دستور داد تا شاه را به دادگاه احضار را  بر اساس عدالت قرار داده بود و از روي تعجب و شگفتي در حاليكه لب خود را مي گزيد دستور داد تا شاه را به دادگاه احضار 

از از نمايند. وقتي شاه به محكمه ي قضاوت وارد شد از هيبت داوري و قضاوت قاضي كه ناشي از اجراي احكام قرآن است رنگ نمايند. وقتي شاه به محكمه ي قضاوت وارد شد از هيبت داوري و قضاوت قاضي كه ناشي از اجراي احكام قرآن است رنگ 

پادشاه از حجالت سر را پائين پادشاه از حجالت سر را پائين .ران ايستادران ايستادااچهره اش پريد و كمرنگ و ترسناك شد و چون در برابر قاضي قرار گرفت مانند خطاكچهره اش پريد و كمرنگ و ترسناك شد و چون در برابر قاضي قرار گرفت مانند خطاك

انداخت و به پاهاي خود نگاه مي كرد در حاليكه صورت او چون رنگ الله سرخ و پرخون شده بود.در دادگاه و در حضور قاضي دو انداخت و به پاهاي خود نگاه مي كرد در حاليكه صورت او چون رنگ الله سرخ و پرخون شده بود.در دادگاه و در حضور قاضي دو 

ف صداي دادخواهي آن معمار كه دستش بريده شده بود و از طرفي ديگر شاهنشاه قرار داشت ف صداي دادخواهي آن معمار كه دستش بريده شده بود و از طرفي ديگر شاهنشاه قرار داشت نوع دعوي مطرح بود. از يك طرنوع دعوي مطرح بود. از يك طر

  ..كه اقتدار و گردن فرازي او به آسمان مي رفتكه اقتدار و گردن فرازي او به آسمان مي رفت
  قاضي با قرائت آیه قصاص برای قضاوت عادالنه آماده شدقاضي با قرائت آیه قصاص برای قضاوت عادالنه آماده شد

ب شده است اقرار نمود.قاضي ب شده است اقرار نمود.قاضي شاه در حضور قاضي گفت كه از كرده ي خويش پشيمان است و به جرم و گناهي كه مرتكشاه در حضور قاضي گفت كه از كرده ي خويش پشيمان است و به جرم و گناهي كه مرتك            

/بقره( اجراي /بقره( اجراي 189189--یا اولی االلباب لعلکم تتقونیا اولی االلباب لعلکم تتقون  ططولکم فی القصاص حياولکم فی القصاص حياگفت كه بر اساس آيه مباركه ي قصاص در قرآن )گفت كه بر اساس آيه مباركه ي قصاص در قرآن )

قصاص مجرمين و خالفكاران باعث ادامه ي حيات جامعه مي گردد و زندگي انسان ها بر اساس آن تحكيم و تداوم مي يابد.يك قصاص مجرمين و خالفكاران باعث ادامه ي حيات جامعه مي گردد و زندگي انسان ها بر اساس آن تحكيم و تداوم مي يابد.يك 

ه زير دست و خدمتگزار باشد هيچگاه قدر و منزلت آن از يك انسان آزاده كمتر نيست و چون قضاوت و حق ه زير دست و خدمتگزار باشد هيچگاه قدر و منزلت آن از يك انسان آزاده كمتر نيست و چون قضاوت و حق مسلمان هر چند كمسلمان هر چند ك

قصاص پيش آيد بي شك در برابر قانون خون شاه از خون معمار ستمديده رنگين تر نيست و امتيازي تعلق نمي گيرد.وقتي معمار قصاص پيش آيد بي شك در برابر قانون خون شاه از خون معمار ستمديده رنگين تر نيست و امتيازي تعلق نمي گيرد.وقتي معمار 
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ات محكم و قابل اجراي قرآن است دست خويش را از آستين جبه ات محكم و قابل اجراي قرآن است دست خويش را از آستين جبه مقصود اصلي آيه ي مباركه ي قصاص را شنيد كه يكي از آيمقصود اصلي آيه ي مباركه ي قصاص را شنيد كه يكي از آي

  ي خود بيرون آورد.ي خود بيرون آورد.
  گون جامعه در برابر قانون یكي هستندگون جامعه در برابر قانون یكي هستنددر اسالم از بوریا نشين تا اصناف گونادر اسالم از بوریا نشين تا اصناف گونا

اهلل اهلل در اين شرايط كه مدعي دعوي كه معمار بود ديگر تاب و تحمل خاموشي را از دست داد و با خواندن آيه ي مباركه:) انّ در اين شرايط كه مدعي دعوي كه معمار بود ديگر تاب و تحمل خاموشي را از دست داد و با خواندن آيه ي مباركه:) انّ           

/نحل( صحبت از بخشودگي و عفو متهم نمود. من اين شاه را بخاطر خدا بخشيدم و از گناه او در /نحل( صحبت از بخشودگي و عفو متهم نمود. من اين شاه را بخاطر خدا بخشيدم و از گناه او در 9393يأمر بالعدل و االحسان ،يأمر بالعدل و االحسان ،

گذشتم و قصد قصاص ندارم و نيز بخاطر به حضرت مصطفي)ص( او را مي بخشم. اين عفو و بخشش در عين قدرت قصاص گذشتم و قصد قصاص ندارم و نيز بخاطر به حضرت مصطفي)ص( او را مي بخشم. اين عفو و بخشش در عين قدرت قصاص 

فتند و اينگونه است كه سطوت و عظمت فتند و اينگونه است كه سطوت و عظمت كه موريانه ها با حضرت سليمان ياكه موريانه ها با حضرت سليمان يا  ريرييك رفتار پيامبر گونه است شبيه پيروزي و ظفيك رفتار پيامبر گونه است شبيه پيروزي و ظف

نفوذ معنوي و متعالي آئين پيامبران خود را نشان مي دهد كه نگريستن و تفكر در آنان مايه ي شگفتي و پند و اندرز است.در نزد نفوذ معنوي و متعالي آئين پيامبران خود را نشان مي دهد كه نگريستن و تفكر در آنان مايه ي شگفتي و پند و اندرز است.در نزد 

نون براي همه آنان يكسان است و آن بوريا )حصير نون براي همه آنان يكسان است و آن بوريا )حصير قرآن غالم و ارباب ، بنده و آقا، خدمتگزار و كارفرما هر دو يكي هستند و قاقرآن غالم و ارباب ، بنده و آقا، خدمتگزار و كارفرما هر دو يكي هستند و قا

  كهنه( كه غالم روي آن روزگار مي گذراند با تكيه گاه حريري كه متمولين بر آن به آرامش مي پردازند يكي است.كهنه( كه غالم روي آن روزگار مي گذراند با تكيه گاه حريري كه متمولين بر آن به آرامش مي پردازند يكي است.
 ـمیر نام او بلـــــــــنددرفن تعــــــــ جند           [  بود معماری ز اقلیـــــــــــم خ3321

 مسجدی ازحُکــــــــــم سلطان مراد  صنعتگر فرهـــــــاد زاد           [  ساخت آن3322

 ـردید از تقصیر اوــگـــین گــــخشم  [  خوش نیامد شاه را تعمـــــــــــیراو          3321

 جر بریدــاره از جندست  آن بیچـــــ  د           [  آتش سوزنده ازچشمش چکـــــی3328

 ـاضی  ناتوان و زار رفـــتپیش قـــــ ــار رفت           ون  از ساعد معمــ[  جوی خ3327

 ـــان بازگفتداستان جور سلطــــــــ  [  آن هنرمندی كه دستش سنگ سُفت         3323

 ــمد كـــــــارتون محـــــــــحفظ آئی           [  گفت ای  پیغام حق گفــــــــتار تو 3311

 قطــــــــــع كن  ازروی قرآن دعویم ه ی گوش سطــوت  شاهان نیم           [  سفت3313

 كرد  شه  را در حضــــــور خود طلب[  قاضی عـــــادل به دندان  خسته لب           3312

 پیش قاضـــــی چون خطـاكاران رسید[  رنگ شه از هیبت قــــــــرآن پرید            3311

 عــــــــارض او اللـــــــه ها  اندوخته لـــــت دیده ی  بر پا دوخته           [  از خجا3311

 یک  طـــرف شاهنشه ی گردون فری [  یک طرف فـــــــریادی دعویگری           3312

 اعتراف از  جـــــــــرم خود آورده ام     [  گفت شه از كرده خجلــت برده ام        3311

 زندگی گـــــــــیرد به این قانون ثبات             في القصـاص آمد حياةقاضی [  گفت 3318

 خون شه رنگـــــــین تر از معمارنیست           [  عبد  مسلم كمتر از احـــــرار نیست3317

 ـویش از آستین بیرون كشیددست  خـ ی محکم شنید           [  چون  مراد  این  آیه 3313

 آیه ی بالعــــــــــدل و االحسان خواند  را تاب خامـــــــــوشی نماند          [  مدعی3381

 از برای مصطــــــــــــــفی بخشیدمش [  گفت از بهر خـــــــــدا  بخشیدمش          3383

 ـگر ـــوت آئین پیغمبرنـــسطــــــــــــ [  یافت موری بر  سلیمــــــــــانی ظفر          3382

 ـوریا و مسند دیبا یکـــی  استبـــــــ  ال یکی است          [  پیش قرآن  بنده و مـــو3381

 

  مفهوم حریت و آزادی اسالمي و تحليلي بر حادثه ی کربالی حسينيمفهوم حریت و آزادی اسالمي و تحليلي بر حادثه ی کربالی حسيني                                                                                            
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  ميزان عشق و عقلميزان عشق و عقل                                                                                                                                                                                      

  عشق باالتر از عقل آنچه را که بخواهد بدست مي آوردعشق باالتر از عقل آنچه را که بخواهد بدست مي آورد

ئيدو هيچگونه حلقه ي ئيدو هيچگونه حلقه ي اعت غير خدا سر به زمين نخواهد سااعت غير خدا سر به زمين نخواهد ساهر كسي كه پيمان محكمي با خدا بسته باشد هيچگاه براي اطهر كسي كه پيمان محكمي با خدا بسته باشد هيچگاه براي اط            

ركيب يافته است و متقابالً ركيب يافته است و متقابالً مومنين از عشق و شور به حق تمومنين از عشق و شور به حق تو سرشت و سرشت مايه مايه خمير خمير   در اصل و اساسدر اصل و اساس    دن نخواهد داشتدن نخواهد داشتاسارتي بر گراسارتي بر گر

عشق به حقيقت صرفاً ار مومنين صادر مي شود! و آنچه را كه ناممكن و نشدني به نظر مي رسد در پيشگاه با عظمت عشق حق، عشق به حقيقت صرفاً ار مومنين صادر مي شود! و آنچه را كه ناممكن و نشدني به نظر مي رسد در پيشگاه با عظمت عشق حق، 

خونريزتر است. و به مراتب از عقل و خونريزتر است. و به مراتب از عقل و تر و تر و ككشدني و ممكن مي گردد.عقل، سفاك و خونريز است ولي در مقايسه با او عشق سفاشدني و ممكن مي گردد.عقل، سفاك و خونريز است ولي در مقايسه با او عشق سفا

خردمندي آدمي پاك تر ، زيرك و چاالك تر وشجاع و بي باك تر است.عقل انسان بر پايه ي محاسبه و بررسي اسباب و علل خردمندي آدمي پاك تر ، زيرك و چاالك تر وشجاع و بي باك تر است.عقل انسان بر پايه ي محاسبه و بررسي اسباب و علل 

و مانند و مانند پديده ها و موجودات استوار است در حاليكه عشق با اين امور كاري ندارد بلكه در ميدان عمل و تحرك حاضر است پديده ها و موجودات استوار است در حاليكه عشق با اين امور كاري ندارد بلكه در ميدان عمل و تحرك حاضر است 

ست. برتري عشق از عقل در اين صحنه بيشتر خودنمايي مي كند كه عشق با توان و اقتدار خود آنچه ست. برتري عشق از عقل در اين صحنه بيشتر خودنمايي مي كند كه عشق با توان و اقتدار خود آنچه بازي در حال بازي ابازي در حال بازي اچوگان چوگان 

را كه مي خواهد چون صيدي بدست مي آورد در حاليكه عقل از مسير فكر و فريب وارد مي شود و براي رسيدن به شكار دامي را كه مي خواهد چون صيدي بدست مي آورد در حاليكه عقل از مسير فكر و فريب وارد مي شود و براي رسيدن به شكار دامي 

  مي گستراند و حيله اي مي انديشد.مي گستراند و حيله اي مي انديشد.
  جا حضور دارد وعشق کمياب استجا حضور دارد وعشق کمياب است  عقل در همهعقل در همه

راه تشخيص و بر آورد ، پيوسته در ترس و دو دلي بسر مي برد و بطور مستقيم به حقيقت دست نمي يابد در حاليكه راه تشخيص و بر آورد ، پيوسته در ترس و دو دلي بسر مي برد و بطور مستقيم به حقيقت دست نمي يابد در حاليكه   عقل در عقل در           

صد صد عقل هر چيزي را كه مي سازد قعقل هر چيزي را كه مي سازد قمان رابطه اي جدايي ناپذير دارد.مان رابطه اي جدايي ناپذير دارد.عشق براي رسيدن به اسرار عالم با عزم و ارده و يقين و ايعشق براي رسيدن به اسرار عالم با عزم و ارده و يقين و اي

آن است تا چيز ديگري را ويران نمايد ولي عشق ابتدا ويران مي كند و بعد بر ويرانه هاي آن بنايي با شكوه مي سازد و آن خرابه آن است تا چيز ديگري را ويران نمايد ولي عشق ابتدا ويران مي كند و بعد بر ويرانه هاي آن بنايي با شكوه مي سازد و آن خرابه 

را آبادان مي گرداند.عقل در همه جا حضور دارد و چون باد در دسترس هر كسي قرار مي گيرد ولي عشق كمياب است و راه را آبادان مي گرداند.عقل در همه جا حضور دارد و چون باد در دسترس هر كسي قرار مي گيرد ولي عشق كمياب است و راه 

ان است و هر كسي بدان دسترسي ندارد.ريشه و اصل عقل بر چگونگي و مقدار و اندازه است ان است و هر كسي بدان دسترسي ندارد.ريشه و اصل عقل بر چگونگي و مقدار و اندازه است رسيدن به آن سخت و بهاي آن گررسيدن به آن سخت و بهاي آن گر

و براي پي بردن به حقايق اشيا و پديده ها به اين چند و چون متكي است در حاليكه محضر عشق از اين پوشش محدود كه دائماً و براي پي بردن به حقايق اشيا و پديده ها به اين چند و چون متكي است در حاليكه محضر عشق از اين پوشش محدود كه دائماً 

  دار و اندازه ي آن مي زند مبراستدار و اندازه ي آن مي زند مبراستدم از چگونگي چيزي يا مقدم از چگونگي چيزي يا مق
  كر اضافه کردن است و عشق نفس را به مراقبت و محاسبه در رصد داردكر اضافه کردن است و عشق نفس را به مراقبت و محاسبه در رصد داردعقل در فعقل در ف

و اصوالً عشق با محاسبه و سود جويي ميانه خوبي ندارد.عقل و خردمندي آدمي او را براي پيش افتادن از ديگران تشويق مي و اصوالً عشق با محاسبه و سود جويي ميانه خوبي ندارد.عقل و خردمندي آدمي او را براي پيش افتادن از ديگران تشويق مي           

  امتحان و آزمايش كند مبادا كه ازامتحان و آزمايش كند مبادا كه از  كند در صورتي كه عشق به او مي گويد كه در خودسازي خود تالش نمايد و دائماً خود راكند در صورتي كه عشق به او مي گويد كه در خودسازي خود تالش نمايد و دائماً خود را

ارزش ها دور شود.عقل با ديگران و با قواي آنان آشنا مي شود تا از آنان چيزي بربايد و به هستي خود اضافه كند در حاليكه ارزش ها دور شود.عقل با ديگران و با قواي آنان آشنا مي شود تا از آنان چيزي بربايد و به هستي خود اضافه كند در حاليكه 

عشق بافضل و بخشش سنخيت دارد و دائماً به محاسبه و مراقبت از نفس مشغول است.عقل به آدمي اين درس را مي دهد كه عشق بافضل و بخشش سنخيت دارد و دائماً به محاسبه و مراقبت از نفس مشغول است.عقل به آدمي اين درس را مي دهد كه 

اره شاد و خوشحال باشد و در صدد تقويت و تازگي خود بر آيد ولي عشق در عوض مي گويد كه در راه بندگي و اطاعت گام اره شاد و خوشحال باشد و در صدد تقويت و تازگي خود بر آيد ولي عشق در عوض مي گويد كه در راه بندگي و اطاعت گام هموهمو

آزادي و حريت باعث آرامش و امنيت عشق مي گردد و آزادي و حريت باعث آرامش و امنيت عشق مي گردد و و و   بردار و خود را از تعلقات دنيايي و جاذبه هاي كاذب آن رهايي بخش.بردار و خود را از تعلقات دنيايي و جاذبه هاي كاذب آن رهايي بخش.

ل هدايت ل هدايت ن شتران آن را به سوي سعادت و كمان شتران آن را به سوي سعادت و كماهم  مي سازد و مانند سارباني كارواهم  مي سازد و مانند سارباني كاروامحيط مناسبي براي تحرك و جاذبه ي آن فرامحيط مناسبي براي تحرك و جاذبه ي آن فرا

  مي نمايد.مي نمايد.
 گردنش از بند هر معـــــــــبود رست  [  هر كه پیمان  با هوالمـــــوجود بست         3381

 عشق را ناممـکن ما، ممکــــــن است  [  مؤمن ازعشق است وعشق ازمؤمن است      3382

 پاک تر ، چـــــاالک تر، بی باک تر ست و او سفـــــاک تر          عقل سفاک ا  [3381

 عشق چـــــــــــوگان باز میدان عمل  [  عقل در پیچاک  اسباب وعــــــــلل          3388

 عقل مَکّار است و دامـــــــی می زندازو افکـــــــــند            [  عشق  صید از زور ب3387

 عشق را  عـــزم و یقین الینفک است [  عقل را سرمایــه از بیم و شک  است          3383

 د ویـــــــــران كه ابادان كندـاین كن  [  آن  كند تعـــــــــــمیر تا ویران كند          3371



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  056056  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 گرانعشق كمـــــــــــیاب و بهای اواست ارزان درجهـــان           [  عقل چون باد 3373

 عشق عریان از لباس چــــــون وچند   [  عقل محکم از اساس چــــون و چند         3372

 ـوید امتحان خویش كنعشق گــــــ  پیش كن           [  عقل می گوید  كه خود را3371

 درحسابل است وباخودـاز فضعشق          [  عقل با غیر آشنا از اكـــــــــــتساب  3371

  ووق گوید:  بنده شــــو،آزاد شــــق گوید:  بنده شــــو،آزاد شــــعشعش  [  عقل گوید :شاد  شو،آبـــــــــاد شو           [  عقل گوید :شاد  شو،آبـــــــــاد شو           33723372

 ناقه اش را ساربان ،حُــــــریت  است [  عشق را آرام جان حُـــــریت است            3371

  

  اسه ی حسينياسه ی حسينيعشق و آزادی در حمعشق و آزادی در حم                                                                                                                        

  در داستان کربال عشق به نبرد با عقل هوس باز رشادت بخرج داددر داستان کربال عشق به نبرد با عقل هوس باز رشادت بخرج داد

آيا داستان واقعه ي كربال را شنيده اي؟ كه در هنگام نبرد روز عاشورا عشق به حق با عقلي كه تابع هوي و هوس بود چه آيا داستان واقعه ي كربال را شنيده اي؟ كه در هنگام نبرد روز عاشورا عشق به حق با عقلي كه تابع هوي و هوس بود چه           

)ع( همان شخصيتي كه سرو آزادي از بوستان )ع( همان شخصيتي كه سرو آزادي از بوستان   شور و غوغايي بپا نمود؟آن انساني كه سرخيل عاشقان خدا بود فرزند زهراي بتولشور و غوغايي بپا نمود؟آن انساني كه سرخيل عاشقان خدا بود فرزند زهراي بتول

رسول اكرم)ص( است و از دست پروردگان او بشمار مي رود.اهلل اهلل به خدا قسم كه پدرش علي عليه السالم مانند باي بسم اهلل رسول اكرم)ص( است و از دست پروردگان او بشمار مي رود.اهلل اهلل به خدا قسم كه پدرش علي عليه السالم مانند باي بسم اهلل 

زرگ در راه زرگ در راه بود كه همه عزت ها و صفات ارزشمند آدمي با او شروع ميشد و فرزندش حسين مانند اسماعيل معني واقعي قرباني ببود كه همه عزت ها و صفات ارزشمند آدمي با او شروع ميشد و فرزندش حسين مانند اسماعيل معني واقعي قرباني ب

اهداف توحيد و خداپرستي بود.در باره سبط رسول خدا)فرزند دختري پيامبر( كه بهترين انسان در همه ي ملت ها و اقوام جهان اهداف توحيد و خداپرستي بود.در باره سبط رسول خدا)فرزند دختري پيامبر( كه بهترين انسان در همه ي ملت ها و اقوام جهان 

  است پيامبر اسالم )ص( كه آخرين فرستاده ي خداست نعم الجُمَل) بهترين انسان  يا بهتر از همه( فرموده است.است پيامبر اسالم )ص( كه آخرين فرستاده ي خداست نعم الجُمَل) بهترين انسان  يا بهتر از همه( فرموده است.
  طهر حسين زنده استطهر حسين زنده استحق وحقيقت در طول تاریخ از خون محق وحقيقت در طول تاریخ از خون م

شور رسيدن به حق چهره اش سرخروي بود و آن خون مظلومي كه در دشت كربال ريخت نشانه ي شور رسيدن به حق چهره اش سرخروي بود و آن خون مظلومي كه در دشت كربال ريخت نشانه ي انساني كه از عشق وانساني كه از عشق و        

قدرت ايثار و غيرت و جانبداري سرشار است كه در راه خدا داشت كه اگر آن خون عزيز نبود اين قلم قدرت و جسارت طرح اين قدرت ايثار و غيرت و جانبداري سرشار است كه در راه خدا داشت كه اگر آن خون عزيز نبود اين قلم قدرت و جسارت طرح اين 

در ميان امت رسول خدا)ص( كه امتي نمونه و در خدمت سعادت بشريت است مانند سوره ي قل در ميان امت رسول خدا)ص( كه امتي نمونه و در خدمت سعادت بشريت است مانند سوره ي قل ابيات شعري را نداشت.حسين ابيات شعري را نداشت.حسين 

هو اهلل احد)سوره ي اخالص( در قرآن از نظر فداكاري و ايثارگري و حماسه آفريني تنها و بي نظير است.در طول حيات آدمي هو اهلل احد)سوره ي اخالص( در قرآن از نظر فداكاري و ايثارگري و حماسه آفريني تنها و بي نظير است.در طول حيات آدمي 

پديدار مي گردند پديدار مي گردند     جوامع بشري را تصوير مي نمايندجوامع بشري را تصوير مي نماينداساس اساس همواره دو نيروي متخاصم مانند موسي و فرعون يا حسين و يزيد كه همواره دو نيروي متخاصم مانند موسي و فرعون يا حسين و يزيد كه 

كه در واقع تداوم قدرت و توانايي زندگي آدمي را تضمين مي كنند.گر چه جبهه ي حق و باطل نيروي متوازن تداوم حيات جوامع كه در واقع تداوم قدرت و توانايي زندگي آدمي را تضمين مي كنند.گر چه جبهه ي حق و باطل نيروي متوازن تداوم حيات جوامع 

ني ني دي بر پيشادي بر پيشانهايت داغ حسرت و نابونهايت داغ حسرت و نابوبشري است ولي حق و حقيقت از توان و حماسه ي حسيني در طول تاريخ زنده است و در بشري است ولي حق و حقيقت از توان و حماسه ي حسيني در طول تاريخ زنده است و در 

  باطل زده مي شود.باطل زده مي شود.
 عشق با عقـــــل هوس پرور چه كردنــــــــگام نبرد              [  آن شنیدستی كه ه3378

 ــولان رســـــــــــبتــــــــــــول               سرو آزادی ز بست [  آن امام عاشقان پور3377

 معنی ذبـــــــــح عظیـــــم آمد پسر ر             اهلل پــــــــد [  اهلل  اهلل  بــــــای بسم3373

 ـم المرسلین نعم  الجُمَل  دوش ختــــ  ـــلَل            [  بهر  آن شهزاده ای خیر المِــــ3331

 ــرع از مضمون اوشوخی این مصـــ  او            ــون [  سرخ رو، عشق غیور از خــ3333

 ـــتابحرف قل هو اهلل دركــهمچو ـــــوان جناب              ــــ[  درمیان امت كیـــ3332

 ـوت ازحیات آید پدیداین دو قــــــ   [  موسی و فرعــــــــون وشبیر ویزید           3331

 ـل آخر داغ حسرت میری استباطــ  شبیری  است             [  زنده حق از قـــــوت3331



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  057057  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  
  ریشه و اهداف قيام حسينيریشه و اهداف قيام حسيني                                                                                                                                                                        

  و یارانس برای اعتالی کلمه عدل و حق به خون غلطيدندو یارانس برای اعتالی کلمه عدل و حق به خون غلطيدند  حسينحسين

چون پس از رسول خدا)ص( موضوع جانشيني بعد از ايشان دستخوش تحول شد بويژه پس از آنكه رشته ي ارتباط و پيوند چون پس از رسول خدا)ص( موضوع جانشيني بعد از ايشان دستخوش تحول شد بويژه پس از آنكه رشته ي ارتباط و پيوند                 

تا تا   ر كشنده در كام حريت و آزادگي انسان ريختند و بكلي نابودش ساختند!ر كشنده در كام حريت و آزادگي انسان ريختند و بكلي نابودش ساختند!م قرآن از هم گسيخته شد انگار زهم قرآن از هم گسيخته شد انگار زهفت و احكافت و احكابين خالبين خال

مردمي كه از بهترين مردمي كه از بهترين   حوادث ملت ها داشته است رخ نمود ،حوادث ملت ها داشته است رخ نمود ،اينكه قيام كربالي حسيني كه بيشترين تأثير و تحول را در ميان اينكه قيام كربالي حسيني كه بيشترين تأثير و تحول را در ميان 

.حسين)ع( آن باران را در زمين كربال باريد ولي در آنجا نماند و .حسين)ع( آن باران را در زمين كربال باريد ولي در آنجا نماند و نذنذپرباران برزمين ريختپرباران برزمين ريخت  و چون باران رحمت از ابرو چون باران رحمت از ابر  ندندانسان ها بودانسان ها بود

رفت ، از اين باران شهيدان ارجمندي چون الله هاي كوهي در سرزمين خاموشان  كه ويرانه اي بيش نبود بر زمين كاريد و خود رفت ، از اين باران شهيدان ارجمندي چون الله هاي كوهي در سرزمين خاموشان  كه ويرانه اي بيش نبود بر زمين كاريد و خود 

مت ريشه استبداد و تجاوز به حقوق مردم و انسان ها را خشكاند مت ريشه استبداد و تجاوز به حقوق مردم و انسان ها را خشكاند به ديار باقي شتافت.اين حماسه و اقدام حسين)ع( براي همه تا قيابه ديار باقي شتافت.اين حماسه و اقدام حسين)ع( براي همه تا قيا

و خون مقدس و مظلوم او كه به ناحق بر زمين كربال ريخته شده بود فضاي امن و سبز و آرامشي براي جامعه ي آن روزگار و خون مقدس و مظلوم او كه به ناحق بر زمين كربال ريخته شده بود فضاي امن و سبز و آرامشي براي جامعه ي آن روزگار 

و با اين حماسه ها و و با اين حماسه ها و   بوجود آورد.اين حسين عزيز و يارانش براي اعتالي كلمه ي حق و استقرار عدل در خاك و خون غلطيدندبوجود آورد.اين حسين عزيز و يارانش براي اعتالي كلمه ي حق و استقرار عدل در خاك و خون غلطيدند

  جانگذشتگي ها پرچم توحيد و كلمه ي ال اله اال اهلل را برافراشته نگهداشتند.جانگذشتگي ها پرچم توحيد و كلمه ي ال اله اال اهلل را برافراشته نگهداشتند.
  حسين و اصحاب با وفایش همان قرباني راه خدا شدند که قرار بود اسماعيل بشودحسين و اصحاب با وفایش همان قرباني راه خدا شدند که قرار بود اسماعيل بشود

نمي نمود و همه ي نمي نمود و همه ي   حكومت بود به اين شكل كه اتفاق افتادحكومت بود به اين شكل كه اتفاق افتادوو( از اين نهضت بدست آوردن سلطنت ( از اين نهضت بدست آوردن سلطنت چنانچه هدف حسين)عچنانچه هدف حسين)ع            

اهل و عيال و ياران نزديك را بهمراه نمي برد!دشمنان او بقدري زياد بودند كه دشت و صحرا را پر نموده بودند بطوريكه شمارش اهل و عيال و ياران نزديك را بهمراه نمي برد!دشمنان او بقدري زياد بودند كه دشت و صحرا را پر نموده بودند بطوريكه شمارش 

آنان ناممكن بود و در مقابل دوستان و همراهان او بقدري محدود بودند كه با يك نگاه قابل شمارش بودند.در شهادت حسين و آنان ناممكن بود و در مقابل دوستان و همراهان او بقدري محدود بودند كه با يك نگاه قابل شمارش بودند.در شهادت حسين و 

اسرار و مسائل عميق عرفاني كه بين ابراهيم و اسماعيل بود نهفته است بطوريكه با حركت شهادت طلبانه ي خود اسرار و مسائل عميق عرفاني كه بين ابراهيم و اسماعيل بود نهفته است بطوريكه با حركت شهادت طلبانه ي خود   قيام كربالقيام كربال

تفسير و تشريح عملي و عيني قرباني در راه خدا بود كه هيچگاه قرباني اسمعيل توسط ابراهيم صورت نگرفت ولي او بهمراه تفسير و تشريح عملي و عيني قرباني در راه خدا بود كه هيچگاه قرباني اسمعيل توسط ابراهيم صورت نگرفت ولي او بهمراه 

لي در كار و لي در كار و چون كوه استوار و محكم بود و خلچون كوه استوار و محكم بود و خلزم حسين در نبرد با باطل ويزيدزم حسين در نبرد با باطل ويزيدوعوعفرزندان و ياران خود به آن تحقق بخشيد.اراده فرزندان و ياران خود به آن تحقق بخشيد.اراده 

مي مي   وشا بود و خود را خوشبخت احساسوشا بود و خود را خوشبخت احساساو در راه خود پايدارومصمم بود و براي رسيدن به هدف فعال و كاو در راه خود پايدارومصمم بود و براي رسيدن به هدف فعال و كراه او وجود نداشت.راه او وجود نداشت.

هدف او در اين حماسه بود و تمام هدف او در اين حماسه بود و تمام نمود.شمشيري كه حسين كشيد براي سربلندي و عزت آئين و دين محمدي بود و اين تنها نمود.شمشيري كه حسين كشيد براي سربلندي و عزت آئين و دين محمدي بود و اين تنها 

  سعي او براي حفظ دين خدا متمركز شده بود و نه چيز ديگر.سعي او براي حفظ دين خدا متمركز شده بود و نه چيز ديگر.
  قيام حسيني به ما آموخت که زیرستم زندگي نكنيمقيام حسيني به ما آموخت که زیرستم زندگي نكنيم

اين مرام يك مسلمان است كه هيچگاه بنده و اسير قدرت هاي غير الهي قرار نگيرد و پيش هيچ قدرت فرعوني و ستمگر اين مرام يك مسلمان است كه هيچگاه بنده و اسير قدرت هاي غير الهي قرار نگيرد و پيش هيچ قدرت فرعوني و ستمگر           

و اظهار ذلت و خواري نمي كند.اين خون مقدس حسين بود كه توانست اين حقيقت را تحقق ببخشد و تفسير و اظهار ذلت و خواري نمي كند.اين خون مقدس حسين بود كه توانست اين حقيقت را تحقق ببخشد و تفسير سر فرود نمي آورد سر فرود نمي آورد 

طاغوتي و طاغوتي و روشني بر كشف اسرار آن باشد و ملتي را كه به خواب فرو رفته بود بيدار سازد.وقتي حسين شمشير نفي قدرت هاي روشني بر كشف اسرار آن باشد و ملتي را كه به خواب فرو رفته بود بيدار سازد.وقتي حسين شمشير نفي قدرت هاي 

ر و حكومت جور تاخت ، خون از جان ارباب باطل فرو ريخت و ر و حكومت جور تاخت ، خون از جان ارباب باطل فرو ريخت و غالف خود بيرون كشيد و بر استكباغالف خود بيرون كشيد و بر استكبا  حق را ازحق را ازمنحرف از صراط منحرف از صراط 

كاخ ستم را سرنگون كرد.در اين حماسه بود كه پايه هاي اعتقاد به توحيد محكم شد و پرچم اعتالي كلمه ي الهي بر زمين كاخ ستم را سرنگون كرد.در اين حماسه بود كه پايه هاي اعتقاد به توحيد محكم شد و پرچم اعتالي كلمه ي الهي بر زمين 

بار ستم قدرت هاي ظالم و بار ستم قدرت هاي ظالم و مستقر گرديد و اين قيام بود كه اسباب و لوازم نجات ما را فراهم نمود كه هيچگاه در طول تاريخ زير مستقر گرديد و اين قيام بود كه اسباب و لوازم نجات ما را فراهم نمود كه هيچگاه در طول تاريخ زير 

  ..بيگانه نرويمبيگانه نرويم
  آمده استآمده است  رواج داد بدسترواج داد بدست)ع()ع(حسين حسين امام امام هویت و موجودیت ملي ما از توحيدی که هویت و موجودیت ملي ما از توحيدی که 

از اين قيام شجاعانه ي حسين بود كه ما توانستيم رمز و راز آيات قرآن را بياموزيم و توشه ي آزادگي خود قرار دهيم و از از اين قيام شجاعانه ي حسين بود كه ما توانستيم رمز و راز آيات قرآن را بياموزيم و توشه ي آزادگي خود قرار دهيم و از             

روزگاران كه مركز روزگاران كه مركز   از شام و بغداد آناز شام و بغداد آن..ي هدايت ملت خود را بيابيم و چراغ راه خود قرار دهيمي هدايت ملت خود را بيابيم و چراغ راه خود قرار دهيماين آتش عشق پرشور او شعله هااين آتش عشق پرشور او شعله ها



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  058058  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

و شكوهمندي بود ديگر چيزي بجاي نمانده است و از عظمت و اقتدار و غلبه ي غرناطه كه يكي از شهرهاي و شكوهمندي بود ديگر چيزي بجاي نمانده است و از عظمت و اقتدار و غلبه ي غرناطه كه يكي از شهرهاي   حكومت ، تجارتحكومت ، تجارت

ان شناخته مي شويم ان شناخته مي شويم هويت و موجوديت ملي ما كه باآهويت و موجوديت ملي ما كه باآ  پررونق اندلس مسلمان در پايان قرون وسطي بود يادي باقي نمانده استپررونق اندلس مسلمان در پايان قرون وسطي بود يادي باقي نمانده است

هنوز مانند تاري است كه با زخمه هاي حماسه حسيني لرزان و زنده است و از تكبير و توحيد ي كه حسين)ع( رواج داد و در دنيا هنوز مانند تاري است كه با زخمه هاي حماسه حسيني لرزان و زنده است و از تكبير و توحيد ي كه حسين)ع( رواج داد و در دنيا 

و اخبار مهمي از و اخبار مهمي از   بلند نمود ايمان و اعتقاد قلبي ما استحكام يافت.اي اسيم صبا كه در صبحگاهان در فضاي پاك در جريانيبلند نمود ايمان و اعتقاد قلبي ما استحكام يافت.اي اسيم صبا كه در صبحگاهان در فضاي پاك در جرياني

مي رساني ، اشكي از ما كه نشانه ي عالقه و عشق ما به حسين است بر خاك پاك و عزيز او مي رساني ، اشكي از ما كه نشانه ي عالقه و عشق ما به حسين است بر خاك پاك و عزيز او ا ا اوضاع و احوال دور افتادگان راوضاع و احوال دور افتادگان ر

  برسان.برسان.
 حُـــــریت را زهر اندركام  ریخــت [  چون خالفت رشته ازقرآن گسیخت           3332

 ـاب قبلـه باران  در قدم ـچون سحــــ         [  خاست آن سرجلوه ی خــــیر االمم   3331

 الله در ویرانــه ها  كـــــارید ورفت  [  بر زمین كربـــــــــــال  بارید ورفت           3338

 ـون او چمــن ایجاد كردموج خـــــــــــــــــداد كرد            [  تا  قیامت قطع استب3337

 پس بنای ال اله گـــــــــردیده است     یده است     رحق درخاک وخون گرد[  به3333

 خـــــــود نکردی با چنین سامان سفر[  مدعایش،سلطــــــــــنت بودی اگر           3211

 دوستـــــــــــان  او به یزدان  همعدد [  دشمنان چون ریگ صحـــرا ال تعد           3213

 ـال را تفصیل بود یعنی آن اجمــــــــ           ــــــــیل بود[  سرّ  ابراهیم  و  اسماعــ3212

 ــــامکارد سیر و كـــــــــدار و تنـپای[  عزم  او چون كــــــوهساران استوار           3211

 ــصد اوحفظ آئین است و بس مقـــــدین است و بس           [  تیغ بهرعــــــــزت 3211

 پیش فرعــــــونی برش افکنده نیست لمان بنــــــــده نیست          [  ماسوی را مس3212

 ملت خـــــــــــــوابیده را  بیداركرد [  خون  او تفسیر این اســـــــرار كرد          3211

 از رگ  ارباب باطـــــل خون كشید  [  تیغ ال چون از مـــــیان بیرون كشید         3218

 سطــــــــــــر عنوان نجات ما نوشت اهلل بر صحــــــــــرا نوشت          [  نقش اال3217

 ز آتش او شعــــــــــله ها اندوختیم [  رمز قرآن از حسین آمـــــــــوختیم          3213

 رناطه هم از یاد رفتــسطـــــــوت غ  [  شوكت شام و فرّ بغـــــــــداد رفت        3231

 تازه از تکبیراو ایمـــــــــــــان هنوز  تار ما از زخمه اش  لــــــرزان هنوز         [  3233

 اشک ما بر خــــــاک پاک او رسان [  ای صبا،ای پیک دور افـــــــتادگان         3232

  
  ]اصل شانزدهم[]اصل شانزدهم[                  

  كتاپرستي ورسالت حضرت ختمي مرتبت)ص( استوار است كتاپرستي ورسالت حضرت ختمي مرتبت)ص( استوار است ازآنجائيكه پایه های تأسيس ملت اسالم بر یازآنجائيكه پایه های تأسيس ملت اسالم بر ی                                            

  رش نخواهد داشت و محدود در یك سرزمين خاص نخواهد بود.رش نخواهد داشت و محدود در یك سرزمين خاص نخواهد بود.ــــــــــــــپس نهایتي در دعوت و گستپس نهایتي در دعوت و گست                                            

  

  سرزمين مسلمانيسرزمين مسلماني                                                                                                                  

  

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  059059  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  ومشخصه اصلي ما مسلماني استومشخصه اصلي ما مسلماني استدرهرسرزميني که باشيم هویت درهرسرزميني که باشيم هویت           

جوهر وجودي و اصل هستي ما به مقام و جايگاهي وابسته نيست و شراب عشقي كه در كاسه ي وجودي ما ريخته شده جوهر وجودي و اصل هستي ما به مقام و جايگاهي وابسته نيست و شراب عشقي كه در كاسه ي وجودي ما ريخته شده                   

است از جامي وام گرفته نشده است.گر چه از سرزمين هند يا چين مي باشيم و جام وجود ما در اين اقليم ها شكل گرفته است و است از جامي وام گرفته نشده است.گر چه از سرزمين هند يا چين مي باشيم و جام وجود ما در اين اقليم ها شكل گرفته است و 

م و شام يا از هر جاي ديگري كه باشيم بهر حال گل وجودي ما در اين سرزمين ها ساخته و پرداخته شده است.گر چه از م و شام يا از هر جاي ديگري كه باشيم بهر حال گل وجودي ما در اين سرزمين ها ساخته و پرداخته شده است.گر چه از يا از رويا از رو

نظر شكل ، رنگ،وطن و زادگاه وابسته به اقليمي هستيم ولي قلب و روح ما به مكاني تعلق ندارد و مربوط به هند و روم نيست و نظر شكل ، رنگ،وطن و زادگاه وابسته به اقليمي هستيم ولي قلب و روح ما به مكاني تعلق ندارد و مربوط به هند و روم نيست و 

  ..همه ي وجود بدان پيوسته ايم اسالم است نه جاي ديگرهمه ي وجود بدان پيوسته ايم اسالم است نه جاي ديگرآن سرزمين كه ما بدان وابسته ايم با آن سرزمين كه ما بدان وابسته ايم با 
  درشعرکعب رسول خدا)ص( شمشيراسالم نهاد یعني مسلماني بدون وابسته به سرزمين خاصدرشعرکعب رسول خدا)ص( شمشيراسالم نهاد یعني مسلماني بدون وابسته به سرزمين خاص

بانت بانت ))هلي كه ريشه در پاكي داشت پس از فتح مكه قصيدهاي با مطلع هلي كه ريشه در پاكي داشت پس از فتح مكه قصيدهاي با مطلع ااميالدي( شاعر جميالدي( شاعر ج601601كعب)كعب بن زهير متوفاي كعب)كعب بن زهير متوفاي             

ص( ص( نوان هديه براي پيامبر فرستاد.كعب در ثناي پيامبر عظيم الشأن )نوان هديه براي پيامبر فرستاد.كعب در ثناي پيامبر عظيم الشأن )ععرت رسول)ص( سروده بود برت رسول)ص( سروده بود برا كه در مدح حضرا كه در مدح حض  ((سُعادسُعاد

تاب درخشش داشت و در نوع خود بي نظير بود . در يكي از اين ابيات آن شمشير برهنه تاب درخشش داشت و در نوع خود بي نظير بود . در يكي از اين ابيات آن شمشير برهنه   عباراتي را سرود كه مانند گوهرهاي شبعباراتي را سرود كه مانند گوهرهاي شب

است به شمشيري از سرزمين هند تعبير نمود.حضرت ختمي است به شمشيري از سرزمين هند تعبير نمود.حضرت ختمي ماده ماده رج شده و براي مبارزه در راه حق آرج شده و براي مبارزه در راه حق آاي كه از غالف خود خااي كه از غالف خود خا

مرتبت محمد مصطفي)ص( كه مقام او برتر از آسمان و زمين است و هستي طفيل وجود مبارك اوست از اينكه در شعر كعب مرتبت محمد مصطفي)ص( كه مقام او برتر از آسمان و زمين است و هستي طفيل وجود مبارك اوست از اينكه در شعر كعب 

ي كعب ي كعب   گفته شود سيف الهند و اسم سرزميني آورده شود خوشايند تلقي ننمود و مورد پسند ايشان واقع نشد.در مقابل قصيدهگفته شود سيف الهند و اسم سرزميني آورده شود خوشايند تلقي ننمود و مورد پسند ايشان واقع نشد.در مقابل قصيده

سيوف اهلل )شمشير هايي كه در راه خدا كشيده مي شود( چون كساني كه حق پرست و موحد سيوف اهلل )شمشير هايي كه در راه خدا كشيده مي شود( چون كساني كه حق پرست و موحد مودند : بجاي سيوف الهند بگوئيدمودند : بجاي سيوف الهند بگوئيدفرفر

  هستند راهي كه بر مي گزينند نبايد خارج از راه حق بوده باشد. هستند راهي كه بر مي گزينند نبايد خارج از راه حق بوده باشد. 
  ارزش های زندگي را رسول خدا)ض( وارد زندگي ما نموده استارزش های زندگي را رسول خدا)ض( وارد زندگي ما نموده است

رم)ص( كه به راز خلقت از كوچك ترين اجزا ء تا بزرگ ترين پديده عالم را مي داند و به علت رم)ص( كه به راز خلقت از كوچك ترين اجزا ء تا بزرگ ترين پديده عالم را مي داند و به علت و همچنين حضرت رسول اكو همچنين حضرت رسول اك        

وجود آنان آگاه است در عظمت او همين بس كه گرد خاك پاي مباركش سرمه ي ديده ي همه ي پيامبران خداست چون به ثمر وجود آنان آگاه است در عظمت او همين بس كه گرد خاك پاي مباركش سرمه ي ديده ي همه ي پيامبران خداست چون به ثمر 

الم و در دنياي شما سه چيز را بيش از ديگران الم و در دنياي شما سه چيز را بيش از ديگران رساننده ي دعوت همه س انبياي خداست.ايشان فرمودند كه در ميان امت اسرساننده ي دعوت همه س انبياي خداست.ايشان فرمودند كه در ميان امت اس

  دوست دارم:دوست دارم:

  عبادت حق و اطاعت از اوعبادت حق و اطاعت از او  --11

  عطر و بوي خوشعطر و بوي خوش  --11

  زن)پارسا، مومنه(زن)پارسا، مومنه(  --00

معاني عبارت ها هستي و حقيقت كلمات را احساس مي نمايي در اين سخن حضرت معاني عبارت ها هستي و حقيقت كلمات را احساس مي نمايي در اين سخن حضرت   ولي اگر تو داراي درك و ذوق مفاهيم وولي اگر تو داراي درك و ذوق مفاهيم و

روري روري مي نهفته است كه دقت و بررسي آن ضمي نهفته است كه دقت و بررسي آن ضاقع شده است نكته ي مهاقع شده است نكته ي مهرسول كه به احتمال قوي مورد توجه و پرسش شما ورسول كه به احتمال قوي مورد توجه و پرسش شما و

است.منظور آن است كه رسول اكرم )ص( كه منبع نور و هدايت و شمع شبستان وجود و هستي است گر چه در اين دنيا زيست و است.منظور آن است كه رسول اكرم )ص( كه منبع نور و هدايت و شمع شبستان وجود و هستي است گر چه در اين دنيا زيست و 

آن حضرت در اين هستي آن حضرت در اين هستي   دوراني را سپري نمود ولي هيچگاه به جلوه هاي آن وابستگي و دلبستگي پيدا ننمود.وقتي وجود مباركدوراني را سپري نمود ولي هيچگاه به جلوه هاي آن وابستگي و دلبستگي پيدا ننمود.وقتي وجود مبارك

به خود نمايي در آمد و جلوه اي از نور خود را منتشر نمود همه ي اهل قدسيان و مالئكه را تحت تأثير عظمت خود قرار داد و اين به خود نمايي در آمد و جلوه اي از نور خود را منتشر نمود همه ي اهل قدسيان و مالئكه را تحت تأثير عظمت خود قرار داد و اين 

در شرايطي بود كه هنوز آدم از تركيب و تناسب آب و گل پابه عرصه ي آفرينش نگزارده بود.من از اين تركيب و تأثير معنوي و در شرايطي بود كه هنوز آدم از تركيب و تناسب آب و گل پابه عرصه ي آفرينش نگزارده بود.من از اين تركيب و تأثير معنوي و 

اطالع دقيقي در دست ندارم ولي همينقدر مي دانم كه او و اطالع دقيقي در دست ندارم ولي همينقدر مي دانم كه او و   ت انگيز كه همه ي وجود را تحت الشعاع نور خود قرار داده استت انگيز كه همه ي وجود را تحت الشعاع نور خود قرار داده استشگفشگف

انديشه هاي تابناكش به ما و زندگي ما نزديك است.بهر حال او بود كه عالقمندي و گرايش به اين سه عنصر ) طاعت، طيب و انديشه هاي تابناكش به ما و زندگي ما نزديك است.بهر حال او بود كه عالقمندي و گرايش به اين سه عنصر ) طاعت، طيب و 

و ما را مجذوب آنها نمود و وجود مبارك خود را موقتي و مهمان تلقي نمود كه چند صباحي و ما را مجذوب آنها نمود و وجود مبارك خود را موقتي و مهمان تلقي نمود كه چند صباحي   نساء( را در نظام زندگي ما وارد نمودنساء( را در نظام زندگي ما وارد نمود

  به زندگي ما گرمي و تحرك مي بخشد.به زندگي ما گرمي و تحرك مي بخشد.
  اگرمسلمان هستي باید دل به اقليمي نبندیاگرمسلمان هستي باید دل به اقليمي نبندی

نمائيم و نمائيم و   و زندگي را بدون آن سپري ميو زندگي را بدون آن سپري مي  ولي ما مردمي هستيم كه حقيقت بزرگي را مانند روح و جان خود گم نموده ايمولي ما مردمي هستيم كه حقيقت بزرگي را مانند روح و جان خود گم نموده ايم            

اينگونه است كه در خاكدان ماديت و دنياگرايي خود را پنهان نموده ايم. پس چنانچه مسلماني! و قصد آن داري كه در سلك اينگونه است كه در خاكدان ماديت و دنياگرايي خود را پنهان نموده ايم. پس چنانچه مسلماني! و قصد آن داري كه در سلك 
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سازي و در اين سازي و در اين ننمسلماني زندگي كني بايستي كه دل به سرزمين معيني نبندي و خود را از چهارچوب وطن و ناسيوناليسم رها مسلماني زندگي كني بايستي كه دل به سرزمين معيني نبندي و خود را از چهارچوب وطن و ناسيوناليسم رها 

ماً از محاسبه و سود طلبي و خود خواهي و تكبر حكايت به ميان مي آيد خود را گم نسازي.بي ماً از محاسبه و سود طلبي و خود خواهي و تكبر حكايت به ميان مي آيد خود را گم نسازي.بي جهان كوچك چون و چند كه دائجهان كوچك چون و چند كه دائ

شك اين مسلماني كه به عنصر وحي و دعوت نبوي متكي است در محدوده ي مرز و بوم نمي گنجد و قابل تعريف نيست! چون شك اين مسلماني كه به عنصر وحي و دعوت نبوي متكي است در محدوده ي مرز و بوم نمي گنجد و قابل تعريف نيست! چون 

ندارد و هيچگاه رسيدن به چنين آرزوهايي را در دل ندارد و هيچگاه رسيدن به چنين آرزوهايي را در دل همواره وطن گرايي و اهل سرزمين شام و روم بودن در قاموس تفكر او وجود همواره وطن گرايي و اهل سرزمين شام و روم بودن در قاموس تفكر او وجود 

نمي پروراند. گرايش به ماديگرايي و دنياطلبي محور و مالك اصلي زندگي نيست بايد به حقيقت درون توجه نمود و در پي نمي پروراند. گرايش به ماديگرايي و دنياطلبي محور و مالك اصلي زندگي نيست بايد به حقيقت درون توجه نمود و در پي 

تن تن   معنويت و كمال بود كه چون به اين درجه از عشق و محبت و روحانيت نائل آئيم همه ي جلوه هاي اين خانه ي كوچكمعنويت و كمال بود كه چون به اين درجه از عشق و محبت و روحانيت نائل آئيم همه ي جلوه هاي اين خانه ي كوچك

  خواهد بود.خواهد بود.  ل شكل يافته است ناچيز و بي اهميتل شكل يافته است ناچيز و بي اهميتآدمي كه از مستي آب و گآدمي كه از مستي آب و گ
 باده ی تندش به جــامی بسته نیست [  جوهر ما با مقـــــــــامی بسته نیست          3231

 رومی و شامــــــی گِل اندام ماست [  هندی و چینی سفال جـــــام ماست          3231

 مرز بوم او بجــــــــــز اسالم نیست     ند و روم و شـــام نیست       [  قلب ما از ه3232

 ـــدیه ای آورد از بانــت  سُعادـــــب پاک زاد           هـــ[  پیش پیغمبر چوكعــ3231

 سیف مســلول ازسیوف هند گفـت  [  در ثنایش گوهر شب تاب سفـــــت        3238

 ـیمی پسندنامدش نسبت به اقلـــــــ     برتر از چرخ بلند       [  آن مقامــــــــش  3237

 ــق مپـوحق پرستی!  جز به راه حـــ    یف من سیـــوف اهلل گفت        [  گفت: س3233

 گرد پایش سرمه ی چشــــــم رُسُل     ن جزو و كل        [  همچنــــــان آن رازدا3221

 اعت و طیب و نماز دوستدارم طـــــ     ـــــــای  شما        [  گفت با امت ز دنیــــ3223

 رف شماستنکته ای پوشیده درحـ            [  گر ترا ذوق معــــــــانی رهنماست 3222

 ا  و ازدنیا نبــــــــــــــودـبود در دنی    ـــود        [  یعنی آن شمع شبستان وجــــــ3221

 ــل،آدم نبود بود  اندر آب وگِـــــــ   یــــان را  سینه  سوز        [  جلوه ی او قدس3221

 ـــــاستـدر دانم كه با ما آشنـاین ق   [  من ندانم مرز و بوم او كجـــــاست         3222

 ـویشتن را  میهمان  ما شمردخـــــــ    [  این عناصر را جهــــــــان ما  شمرد        3221

 درخاكدان،گم كرده ایمخویش را    نکه ما، ازسینه،جان گم كرده ایم         [  زا3228

 گم مشو اندر جهــــــان چون وچند     [  مسلم استی  دل به  اقلــــــیمی مبند       3227

 در دل او  یاوه گـــــردد شام و روم  [  می نگنـــــــجد مسلم اندرمرز و بوم         3223

 می شود گم این سرای  آب و گِـل   بدست آور كه  در پهنــــای دل          [  دل3211

  
  هجرت و وطن ایمانيهجرت و وطن ایماني                                                                                                                                                                                      

  پيامبربه وطن مفهوم گسترده ای بخشيد و سراسرزمين محل عبادت گردیدپيامبربه وطن مفهوم گسترده ای بخشيد و سراسرزمين محل عبادت گردید

وميت مسلمانان را حل نمود و ديدگاه وسيع تري به آنان بخشيد و بهمين خاطر وميت مسلمانان را حل نمود و ديدگاه وسيع تري به آنان بخشيد و بهمين خاطر عقده داشتن وطن و قعقده داشتن وطن و ق  ،،فلسفه و راهبردفلسفه و راهبرد  نناياي                

مدینة مدینة بود كه محمد مصطفي )ص( همراه با ياران با وفايش از مكه كه وطن مألوف و مورد عالقه ي آنان بود به شهر جديد يثرب)بود كه محمد مصطفي )ص( همراه با ياران با وفايش از مكه كه وطن مألوف و مورد عالقه ي آنان بود به شهر جديد يثرب)

كه در مفهوم اين هجرت نهفته است تشكيل ملت و جامعه اي است كه سراسري و كه در مفهوم اين هجرت نهفته است تشكيل ملت و جامعه اي است كه سراسري و ( هجرت نمودند.حكمت و دليل محكمي ( هجرت نمودند.حكمت و دليل محكمي النبيالنبي

جهاني است و اساس آن جامعه را وحدت كلمه بنا نهاده است.از اين لطف و صفا و تالش هايي كه رهبريت دين اسالم نمود جهاني است و اساس آن جامعه را وحدت كلمه بنا نهاده است.از اين لطف و صفا و تالش هايي كه رهبريت دين اسالم نمود 
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دا را عبادت مي نمايد و اين از دا را عبادت مي نمايد و اين از ي در هر جا كه بخواهد خي در هر جا كه بخواهد خاپرستي و عبوديت گرديد و هر انساناپرستي و عبوديت گرديد و هر انسانسراسر زمين منطقه توحيد و خدسراسر زمين منطقه توحيد و خد

ويژگي هاي اين جهان وطني اسالم است.اين رفتار مربوط به شخصيت برجسته اي است كه خداي متعال درقرآن او را ستوده ويژگي هاي اين جهان وطني اسالم است.اين رفتار مربوط به شخصيت برجسته اي است كه خداي متعال درقرآن او را ستوده 

چهره ي عزيزي كه حضرت حق وجود مباركش را از چهره ي عزيزي كه حضرت حق وجود مباركش را از   رد تحسين و تقدير قرار داده است ،رد تحسين و تقدير قرار داده است ،است و از نظر اخالقي و انساني مواست و از نظر اخالقي و انساني مو

/ مائده( مورد تأييد و / مائده( مورد تأييد و 6868همت هاي آينده مبرا و محافظت نموده است و در آيه ي: ) واهلل يعصمك من الناس ، همت هاي آينده مبرا و محافظت نموده است و در آيه ي: ) واهلل يعصمك من الناس ، ناروايي ها و تناروايي ها و ت

  حمايت خود قرار داده است.حمايت خود قرار داده است.
  هجرت رسول )ص(باعث ثبات ودوام وتداوم زندگي مسلمانان گردیدهجرت رسول )ص(باعث ثبات ودوام وتداوم زندگي مسلمانان گردید

د توان مقابله و برابري نداشتند و انگار بي د توان مقابله و برابري نداشتند و انگار بي وقتي مخالفان و دشمنان دعوت او در برابر عظمت و شكوه شخصيت او قرار گرفتنوقتي مخالفان و دشمنان دعوت او در برابر عظمت و شكوه شخصيت او قرار گرفتن          

دست و پا مي شدند ! و در اين شرايط بر تن و موجوديت آنان لرزه مي افتاد و ياراي ايستادگي نداشتند او كه در برابر دشمن دست و پا مي شدند ! و در اين شرايط بر تن و موجوديت آنان لرزه مي افتاد و ياراي ايستادگي نداشتند او كه در برابر دشمن 

ود! تو خيال مي ود! تو خيال مي باء و اجدادي خود را وداع نمباء و اجدادي خود را وداع نمديار خود را ترك نمود و سرزمين آديار خود را ترك نمود و سرزمين آ  مظهر ايستادگي و مقاومت بود ، پس چرا شهر ومظهر ايستادگي و مقاومت بود ، پس چرا شهر و

كني كه اين هجرت براي گريختن از آسيب هاي دشمنان مكه بوده است؟مورخين و راويان اخبار و تاريخ صدر اسالم حقيقت كني كه اين هجرت براي گريختن از آسيب هاي دشمنان مكه بوده است؟مورخين و راويان اخبار و تاريخ صدر اسالم حقيقت 

معني هجرت رسول اكرم)ص( را از ما پوشيده داشته اند چون خود نتوانسته اند كه به حقيقت وجودي اين هجرت پي ببرند.اصوالً معني هجرت رسول اكرم)ص( را از ما پوشيده داشته اند چون خود نتوانسته اند كه به حقيقت وجودي اين هجرت پي ببرند.اصوالً 

خت در سراي ديگري انداختن ، روشي است كه زندگي مسلمانان به آن بستگي دارد و اگر هجرت در خت در سراي ديگري انداختن ، روشي است كه زندگي مسلمانان به آن بستگي دارد و اگر هجرت در هجرت و دوري از وطن و رهجرت و دوري از وطن و ر

  دوام بيشتري برخوردار خواهد بوددوام بيشتري برخوردار خواهد بود  برنامه هاي مسلمين باشد زندگي آنان از ثبات وبرنامه هاي مسلمين باشد زندگي آنان از ثبات و
  معني هجرت آن است که ازحالت قطره خود رابه دریا برسانيمعني هجرت آن است که ازحالت قطره خود رابه دریا برساني

ل خوش داري ، ل خوش داري ، كه اي كه بران بسنده كرده اي و دكه اي كه بران بسنده كرده اي و دو ضعيف آب باريو ضعيف آب باريمعني هجرت اين است كه از محدوده ي كوچك معني هجرت اين است كه از محدوده ي كوچك           

در اين بينش جديد كه در اين بينش جديد كه بگريزي و خود را از قطره ي ناچيز شبنم دوري نمايي تا بتواني درياي وسيعي را به تسخير خود در آوري.بگريزي و خود را از قطره ي ناچيز شبنم دوري نمايي تا بتواني درياي وسيعي را به تسخير خود در آوري.

به سوي كلستان آورد كه به سوي كلستان آورد كه دمي است بايستي كه از حيطه ي كوچك يك گل گذشت و رو دمي است بايستي كه از حيطه ي كوچك يك گل گذشت و رو ز تحولي سترگ در انديشه و زندگي آز تحولي سترگ در انديشه و زندگي آغاغاآآ

فراگير و در برگيرنده ي همه چيز است و گرچه اين دوري از وطن پرستي در ظاهر زيان آور به نظر مي رسد ولي در نهايت فراگير و در برگيرنده ي همه چيز است و گرچه اين دوري از وطن پرستي در ظاهر زيان آور به نظر مي رسد ولي در نهايت 

همه ي همه ي ..  سودمندي و نفع عمومي را در بر خواهد داشت ) چون سرانجام جامعه را به ابتكارات و خالقيت هاي الزم مي رساند.(سودمندي و نفع عمومي را در بر خواهد داشت ) چون سرانجام جامعه را به ابتكارات و خالقيت هاي الزم مي رساند.(

ي ي جهان را منور سازد و همه ي عرصه جهان را منور سازد و همه ي عرصه ورشيد در اين است كه بطور آزاد در سراسر جهان پرتو افشاني نمايد و ورشيد در اين است كه بطور آزاد در سراسر جهان پرتو افشاني نمايد و حيثيت و آبروي خحيثيت و آبروي خ

زمين و آفاق دور و نزديك را در نوردد و از نور خود روشني بخشد.مانند خورشيد باشيد و سرمايه و هستي خود را از باران نخواهيد زمين و آفاق دور و نزديك را در نوردد و از نور خود روشني بخشد.مانند خورشيد باشيد و سرمايه و هستي خود را از باران نخواهيد 

ي كران شديد هيچگاه به سراغ محدوديت نمي رويد و به بن بست نمي رسيد و از ي كران شديد هيچگاه به سراغ محدوديت نمي رويد و به بن بست نمي رسيد و از كه وابسته به ابراست و چون مانند خورشيد بكه وابسته به ابراست و چون مانند خورشيد ب

  رشد و مال باز نمي مانيد.رشد و مال باز نمي مانيد.
  بسنده کنيد بلكه مانند بوی گل کسترش یابيدبسنده کنيد بلكه مانند بوی گل کسترش یابيد  برای رشد نباید به یک جای محدودیبرای رشد نباید به یک جای محدودی

ن مي رويند و از خرمي و ن مي رويند و از خرمي و وقتي سرزميني مانند يك دشت ساده پر از خاك و شن باشد گياهان و خارهاي تلخ و بيمزه در آوقتي سرزميني مانند يك دشت ساده پر از خاك و شن باشد گياهان و خارهاي تلخ و بيمزه در آ          

طراوت خبري نخواهد بود و از اينكه گل و گياه با ارزشي در خود ندارد و جنگل و درختي در آن ديده نمي شود شرمسار است. بايد طراوت خبري نخواهد بود و از اينكه گل و گياه با ارزشي در خود ندارد و جنگل و درختي در آن ديده نمي شود شرمسار است. بايد 

سرزمين ها موج بزند تا اين انديشه و آرمان بلند فراگير باشد و همه چيز را در خود سرزمين ها موج بزند تا اين انديشه و آرمان بلند فراگير باشد و همه چيز را در خود   ر مايه ي و جوهره ي آدمي تسخيرر مايه ي و جوهره ي آدمي تسخيردر خميدر خمي

هم آورد.به صورت و هيبت ماهي در آئيد و در درياي وجود به شناوري به سوي كمال بپردازيد و اين كار بدان جهت انجام مي هم آورد.به صورت و هيبت ماهي در آئيد و در درياي وجود به شناوري به سوي كمال بپردازيد و اين كار بدان جهت انجام مي فرافرا

هر كس وهر هر كس وهر   ئيد.ئيد.ان محدود در جا نزنيد و به مقام آزادي و كمال و معنويت نائل آان محدود در جا نزنيد و به مقام آزادي و كمال و معنويت نائل آشود كه از رشد و ترقي باز نايستيد و در يك مكشود كه از رشد و ترقي باز نايستيد و در يك مك

مانند نظام آفرينش و چرخ گردون در هر شش جهت گسترده و به كمال و مانند نظام آفرينش و چرخ گردون در هر شش جهت گسترده و به كمال و   محدود آن رها شودمحدود آن رها شود  جامعه كه از جهات مادي وكيفيتجامعه كه از جهات مادي وكيفيت

مباهات است.شما به اين مثال توجه داشته باشيد كه چگونه بوي معطر گل هيچگاه با او مباهات است.شما به اين مثال توجه داشته باشيد كه چگونه بوي معطر گل هيچگاه با او و اين مايه ي فخر و و اين مايه ي فخر و   خواهد رسيدخواهد رسيد  رشدرشد

  تان گسترده مي نمايد. تان گسترده مي نمايد. لسلسدوري از اوست و خود را در وسعت گدوري از اوست و خود را در وسعت گ  نيست بلكه دائماً در حال حركت ونيست بلكه دائماً در حال حركت و
  این عصردام وطن پرستي را برای نابودی شما گسترده استاین عصردام وطن پرستي را برای نابودی شما گسترده است

و اما اي كسي كه در يك جاي خاصي از چمن و گلستان متوقف شده اي و مانند بلبلي تنها به گلي بسنده نموده اي و و اما اي كسي كه در يك جاي خاصي از چمن و گلستان متوقف شده اي و مانند بلبلي تنها به گلي بسنده نموده اي و           

حال رفت و آمد است همنشيني با يك گل حال رفت و آمد است همنشيني با يك گل سرگرم و مشغول شده اي!تو بايستي مانند نسيم كه با طراوت هاي خود در گلستان در سرگرم و مشغول شده اي!تو بايستي مانند نسيم كه با طراوت هاي خود در گلستان در 

ايي هاي آن برخوردار شوي.بايد كه از دام ايي هاي آن برخوردار شوي.بايد كه از دام ببرا نپذيري و در يكجا كمين نكني بلكه همه گلشن خود را در خود فراگيري و از همه زبرا نپذيري و در يكجا كمين نكني بلكه همه گلشن خود را در خود فراگيري و از همه زب
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اندك اندك فريب و خدعه اي كه اين عصر براي انحراف و انحطاط تو گسترده است هشيارانه دوري كني و بي شك چنين دام هايي با فريب و خدعه اي كه اين عصر براي انحراف و انحطاط تو گسترده است هشيارانه دوري كني و بي شك چنين دام هايي با 

دقت و بينيي ديده مي شوند كه چگونه بر سر راه آدمي افكنده اند و هدف آن صيادان و شيادان از بين بردن كرامت انسان دقت و بينيي ديده مي شوند كه چگونه بر سر راه آدمي افكنده اند و هدف آن صيادان و شيادان از بين بردن كرامت انسان 

ايي است پديد آمده است و بر اساس آن همه ي رشته هاي اخوت ايي است پديد آمده است و بر اساس آن همه ي رشته هاي اخوت ررهاست.در اين عصر ، فلسفه و طرز جديدي كه مبتني بر ماديگهاست.در اين عصر ، فلسفه و طرز جديدي كه مبتني بر ماديگ

يگزين نموده و اساس ملت را بنا نهاده اند.از آن يگزين نموده و اساس ملت را بنا نهاده اند.از آن جاجااند و بجاي پيوند نزديك و عاطفي روابط را اند و بجاي پيوند نزديك و عاطفي روابط را و برادري انسان ها را از بين برده و برادري انسان ها را از بين برده 

زماني كه همه چيز يك مردم وطن پرستي و ملي گرايي شد و اين شمع كم سو را در محفل بشريت روشن نمودند نوع انسان زماني كه همه چيز يك مردم وطن پرستي و ملي گرايي شد و اين شمع كم سو را در محفل بشريت روشن نمودند نوع انسان 

  ي برادري را فراموش نمود.ي برادري را فراموش نمود.دچار تفرقه و چند دستگي شد و شعبه شعبه و قبيله قبيله گرديد و بكلدچار تفرقه و چند دستگي شد و شعبه شعبه و قبيله قبيله گرديد و بكل
  درخت شوم وطن پرستي بهشت سعادت را اززمين برده استدرخت شوم وطن پرستي بهشت سعادت را اززمين برده است

ورده اند در حاليكه چنين نبود اين ورده اند در حاليكه چنين نبود اين ي از خوشبختي و بهروزي را فراهم آي از خوشبختي و بهروزي را فراهم آاين به اصطالح طرفداران وطن به تصور خود بهشتاين به اصطالح طرفداران وطن به تصور خود بهشت          

نجام بد فرجامي را نصيب آنان نجام بد فرجامي را نصيب آنان پار مي نمود و سراپار مي نمود و سرارنوشت شومي رهسرنوشت شومي رهسدنياي پرتوهم در جايگاه بدي بنا شده بود و مردم را بسوي سدنياي پرتوهم در جايگاه بدي بنا شده بود و مردم را بسوي س

مي كرد.اين درخت شوم وطن پرستي و ميهن خواهي بهشت سعادت را از روي زمين برده است و بجاي آن پيكار و نبرد را مي كرد.اين درخت شوم وطن پرستي و ميهن خواهي بهشت سعادت را از روي زمين برده است و بجاي آن پيكار و نبرد را 

  جايگزين نموده است.دوستدار مردم بودن و خود را مردمي دانستن يك موضوع افسانه اي و غير واقعي در جهان شناخته شدهجايگزين نموده است.دوستدار مردم بودن و خود را مردمي دانستن يك موضوع افسانه اي و غير واقعي در جهان شناخته شده

است و در اين نظام آدمي از آدمي بيگانه شده است و هيچگونه احساس انساني و عاطفي ندارد.انگار روح از تن آدمي رخت بر است و در اين نظام آدمي از آدمي بيگانه شده است و هيچگونه احساس انساني و عاطفي ندارد.انگار روح از تن آدمي رخت بر 

ي و انساني نسبت به يكديگر ي و انساني نسبت به يكديگر بسته و خارج شده است و تنها اندامي استخواني و بي تحرك مانده است كه هيچگاه ارتباط عاطفبسته و خارج شده است و تنها اندامي استخواني و بي تحرك مانده است كه هيچگاه ارتباط عاطف

ه شكل اقوام در ه شكل اقوام در دمي است گم شده است و مردم بدمي است گم شده است و مردم ببي نظمي آدميت كه اوج كمال طلبي آبي نظمي آدميت كه اوج كمال طلبي آ  و هفت پيكر شده اند و در اينو هفت پيكر شده اند و در اين  ندارندندارند

  رايي مي كنند.رايي مي كنند.مقابل يكديگر صف آمقابل يكديگر صف آ
  وطن خواهي افرادی سياست جایگزین مذهب شده ومعنویت رخت بربسته استوطن خواهي افرادی سياست جایگزین مذهب شده ومعنویت رخت بربسته است

ه در وحي انبيا دارد ه در وحي انبيا دارد در اين وطن خواهي افراطي سياست كه بر حول محور خدعه و فريب استوار است جاي مذهب كه ريشدر اين وطن خواهي افراطي سياست كه بر حول محور خدعه و فريب استوار است جاي مذهب كه ريش        

نشسته است و زمام امور اداره ي مردم را در دست گرفته است  اين همان درختي است كه در گلشن مغرب زمين ريشه دوانيده و نشسته است و زمام امور اداره ي مردم را در دست گرفته است  اين همان درختي است كه در گلشن مغرب زمين ريشه دوانيده و 

مستحكم شده است.در اين جامعه مادي غربي حكايت آئين مسيحائي كه مي بايستي نقش حياتي در سرنوشت مردم به سوي مستحكم شده است.در اين جامعه مادي غربي حكايت آئين مسيحائي كه مي بايستي نقش حياتي در سرنوشت مردم به سوي 

تأثيري در زندگي مردم ندارد و چون يخ سرد و فسرده شده است و تحركي را بر نمي انگيزد و آن شعله تأثيري در زندگي مردم ندارد و چون يخ سرد و فسرده شده است و تحركي را بر نمي انگيزد و آن شعله معنويت داشته باشد ديگر معنويت داشته باشد ديگر 

هدايت و رهبري كليسا ديگر نوري ندارد. اسقف ها و رهبران ديني مسيحي ديگر توان و قدرتي ندارند كه در مقابل اين سيل هدايت و رهبري كليسا ديگر نوري ندارد. اسقف ها و رهبران ديني مسيحي ديگر توان و قدرتي ندارند كه در مقابل اين سيل 

اين ضعف و ناتواني بقدري است كه مهره هاي تسبيحي كه بر دستان اين ضعف و ناتواني بقدري است كه مهره هاي تسبيحي كه بر دستان مادي ويرانگر مقاومت نمايند و كامالً در مانده شده اند و مادي ويرانگر مقاومت نمايند و كامالً در مانده شده اند و 

را ترك نموده اند را ترك نموده اند   خود دارند بر زمين ريخته شده است.طرفداران عيساي مسيح اعتمادي به كليسا و سياست هاي آن ندارند و آنخود دارند بر زمين ريخته شده است.طرفداران عيساي مسيح اعتمادي به كليسا و سياست هاي آن ندارند و آن

اور دارند ولي اعتقادي به خالق اور دارند ولي اعتقادي به خالق يني كه مظهر آن صليب )چليپا( است پشت كرده اند .وقتي دهريون كه جهان را بيني كه مظهر آن صليب )چليپا( است پشت كرده اند .وقتي دهريون كه جهان را بو از عمل به آئو از عمل به آئ

جهان ندارند جامه ي شكوهمند اقتدار مذهب الهي را دريدند و از اعتبار او كاستند رهبري كه پيام جديدي با خود داشت از جانب جهان ندارند جامه ي شكوهمند اقتدار مذهب الهي را دريدند و از اعتبار او كاستند رهبري كه پيام جديدي با خود داشت از جانب 

  شيطان فرا رسيد.شيطان فرا رسيد.
 از  وطن آقای  ما هجــــرت  نمود    د        [  عقده ی قومیت مسلــــــــــم گشو3213

 ـمه ای تعمیركردبر اساس كلــــــ   د          تش یک  ملــــــت گیتی نور[  حکم3212
 ـــه روی زمینسلطـــــــان دین             مسجد ما شد همــــ  [  تا ز بخششهای آن3211

 آنکه حفــــــظ جان او  موعود بود  [  آنکه در قرآن خدا او را ستــــــــود          3211

 لرزه بر تن از شکـــــــــوه فطرتش  ــــان بی دست و پا از هیبتش           [  دشمنـ3212

 تو گمان داری كه ازاعـداءگریخت     ــن آباءگریخت        سکـــ[  پس چرا از م3211

 معنی هجـــــــرت غلط  فهمیده اند    د         [  قصه گویان حق ز مـــــا پوشیده ان3218

 ـــم استـــیات  مسلم  است              این  ز اسباب ثبات مسلــحـ [  هجرت آئین3217

 ترک شبنم بهر تسخــــــیریَم است  [  معنی او ازتنـــــــــک آبی رم است           3213
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 این زیــــــــان پیرایه بند سود تُست  [  بگذر از گل ،گلستان  مقصود تُست           3211

 عرصــــــه ی آفاق زیر پای اوست    اده رفتــــــــن آرزو ست          [  مهر را آز3213

 ـان پایان مخواهاز باران  مــخواه             بی كران شودرجهــ [  همچو جو سرمایه 3212

 ساحلی ورزیده واز شرم آب گشت  ه دشت             [  بود بحرتلخ رو ،یک ســـاد3211

 ــــراگیر همهــــگ تسخیر  همه               تا تو می باشی  فـــــــ[  بایدت آهنـــــ3211

 ـــــام آزاد  شوبحر آبـــــــاد شو              یعنی از  قید مُقــــــ[  صورت ماهی  به 3212

 چون فلـک در شش جهت آباد  شد     ــــــات آزاد  شد         [  هر كه  از قید جه3211

 ـراخای چمن خودگسترستدر فـــ     ز ترک گل جوالنگراست        [  بوی گل ا3218

 ــــلی درساختیمثل بلبل با گـــــــدر چمـــن انداختی              [  ای كه یک جا 3217

 ــه ی آغوش گیرگلشن اندر حلقــ    [  چون  صبا بار قبــــول از دوش گیر          3213

 ـــرو  هشیار باشره فتد ای راهـــــ     نو هشیار باش         [  از فریب عصـــــــــر 3221

 بر وطـــــــن تعمیــرملت كرده اند     [  آنچنان قطع اخــــــــوت كرده اند          3223

 نوع  انسان را  قبــــــائـــل ساختند    [  تا وطن را شمع  محفـــــل ساختند           3222

 تا  احلوا قومهم دار البــــــــــــوار      تند در بِئس القَــــــــرار        [  جننتی جُس3221

 تلخی پیکــــــــــار بارآورده است    [  این شجر جنت زعالــم  برده است          3221

 آدمی از آدمـــــی بیگــــــــانه شد      [  مردمی اندرجهــــــــان افسانه شد         3222

 این شجردر گــــلشن مغرب گرفت    [  روح ازتن رفت و هفت اندام مـاند          3221

 شعله  ی شمــــــــع كلیسائی فسرد    [  قصه ی دین مسیحــــــــائی فسرد          3227

 مُهـــــره ها ازكف برون افشانده ای   [  اسقف از بی طـــاقتی در مانده ای           3223

 نقــــــــد آئین چلــــــــــیپا وا زده    ــیسا پا زده           [  قوم عیسی بركلــــــــ3211

  مرسلی ازحضـــــــرت شیطان رسیدمرسلی ازحضـــــــرت شیطان رسید    مذهب درید           مذهب درید             [  دهــریت چون جامه [  دهــریت چون جامه 32133213

  ]اصل هفدهم[]اصل هفدهم[  

  یک ملت نيست!یک ملت نيست!    وطن اساسوطن اساس                                                                                                                        

  نگرشي جدید به وطننگرشي جدید به وطن                                                                                                                                                                            
 

  
  فلسفه ی ماکياوليفلسفه ی ماکياولي                                                                                                                                                                                              

  ها تراشيد ها تراشيد   وطن را برای تفرقه وگمراهي انسانوطن را برای تفرقه وگمراهي انسان  ماکياول مانند آزر بت تراش بتماکياول مانند آزر بت تراش بت

ميالدي( كه اهل فلورانس بود كه معتقد به رسيدن هدف ميالدي( كه اهل فلورانس بود كه معتقد به رسيدن هدف 10691069--11181118آن تاريخدان و سياستمدار ايتاليايي به نام ماكياول)آن تاريخدان و سياستمدار ايتاليايي به نام ماكياول)                  

ود كه انديشه هاي ود كه انديشه هاي بدون رعايت اصول اخالقي بود راه باطل رفت و اهداف شومي را دنبال نمود و همين بينش و ديدگاه غلط او ببدون رعايت اصول اخالقي بود راه باطل رفت و اهداف شومي را دنبال نمود و همين بينش و ديدگاه غلط او ب

كه او ارائه نمود به نفع شاهنشاهان و قلدران تاريخ گرديد و اينگونه بود كه كه او ارائه نمود به نفع شاهنشاهان و قلدران تاريخ گرديد و اينگونه بود كه   را به انحراف و شكست منتهي نمود.نظريه ايرا به انحراف و شكست منتهي نمود.نظريه ايمردم مردم 

ل وجود ما دانه هاي پيكار و خرابي را كاشت و به جنگ و قتال انسان براي رسيدن به هدف پيروزمندانه مشروعيت بخشيد. ل وجود ما دانه هاي پيكار و خرابي را كاشت و به جنگ و قتال انسان براي رسيدن به هدف پيروزمندانه مشروعيت بخشيد. در گِدر گِ
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شت او به تاريكي و جهل و گمراهي گرايش داشت و نظرات او بر خالف فطرت انساني بود و سيماي درخشان حق و شت او به تاريكي و جهل و گمراهي گرايش داشت و نظرات او بر خالف فطرت انساني بود و سيماي درخشان حق و فطرت و سرفطرت و سر

حقيقت از خامه ي نگارش او كه مانند شمشير تيز و برنده بود لخت لخت و مجروح شده بود. او هم مانند آزر پدر ابراهيم براي حقيقت از خامه ي نگارش او كه مانند شمشير تيز و برنده بود لخت لخت و مجروح شده بود. او هم مانند آزر پدر ابراهيم براي 

ازه اي را براي مردم تصوير نمود. و در نظام ناسيوناليسم و اتكاء به وطن و ازه اي را براي مردم تصوير نمود. و در نظام ناسيوناليسم و اتكاء به وطن و پرستش مردم بتي ساخت و از انديشه هاي خود نقش تپرستش مردم بتي ساخت و از انديشه هاي خود نقش ت

مملكت ، طرز فكر و مكتب فلسفي او بود كه اساس و محور قرار گرفت و براي سازندگي كشور برنامه ريزي شد و انديشه هاي او مملكت ، طرز فكر و مكتب فلسفي او بود كه اساس و محور قرار گرفت و براي سازندگي كشور برنامه ريزي شد و انديشه هاي او 

  لياقت ها نشان داد.لياقت ها نشان داد.ي ها را در لباس شايستگي ها و ي ها را در لباس شايستگي ها و بود كه زشتبود كه زشت
  !!ای تعليمات الهي نشسته استای تعليمات الهي نشسته استتي فریب و سود و باطل جتي فریب و سود و باطل جتب وطن پرستب وطن پرسدر مكدر مك

و از آن موقعي كه برپاي معبودي چون ملي گرايي و وطن پرستي افتادند و بوسه زدند و آن را مالك عمل و نصب العين خود و از آن موقعي كه برپاي معبودي چون ملي گرايي و وطن پرستي افتادند و بوسه زدند و آن را مالك عمل و نصب العين خود       

يت ها بر محور سود يت ها بر محور سود قرار دادند ديگر رسيدن به حق كه مبناي تفكر مكاتيب الهي بود كنار گذاشته شد و  همه ي كنش ها و فعالقرار دادند ديگر رسيدن به حق كه مبناي تفكر مكاتيب الهي بود كنار گذاشته شد و  همه ي كنش ها و فعال

طلبي و سرمايه داري پيش رفت.هر چه باطل و بيهوده و بي ثمر است از تعليمات و تأثيرات او ريشه گرفته و احساس افتخار و طلبي و سرمايه داري پيش رفت.هر چه باطل و بيهوده و بي ثمر است از تعليمات و تأثيرات او ريشه گرفته و احساس افتخار و 

بزرگي مي نمايد و در اين مسلك حيله گري و مردم فريبي يك هنر برجسته به حساب مي آيد.اين طرح ناسيوناليسم ماكياولي كه بزرگي مي نمايد و در اين مسلك حيله گري و مردم فريبي يك هنر برجسته به حساب مي آيد.اين طرح ناسيوناليسم ماكياولي كه 

لت انسان شده است و فرجام بدي را براي او پايه ريزي لت انسان شده است و فرجام بدي را براي او پايه ريزي اهداف در حركت است باعث زبوني و ذاهداف در حركت است باعث زبوني و ذبا شتاب به سوي با شتاب به سوي   به هر وسيله ايبه هر وسيله اي

نسان ريخته شده است و ايام زندگي را به كام نسان ريخته شده است و ايام زندگي را به كام ير جاده ي زندگي اير جاده ي زندگي انموده است و اين همان خار و خسكي بود كه اين نظريه در مسنموده است و اين همان خار و خسكي بود كه اين نظريه در مس

نمود كه همه ي مردم عالم را در برگرفته ايست و آنچه را كه تزوير و نيرنگ نمود كه همه ي مردم عالم را در برگرفته ايست و آنچه را كه تزوير و نيرنگ او تلخ نموده است.اين مرام شب و تاريكيي ايجاد او تلخ نموده است.اين مرام شب و تاريكيي ايجاد 

  است مصلحت و شايستگي تلقي نموده است.است مصلحت و شايستگي تلقي نموده است.
  سرمه ی او  دیده ی مــردم  شکستسرمه ی او  دیده ی مــردم  شکستباطــــــــل پرست            باطــــــــل پرست                [  آن  فالرنساوی[  آن  فالرنساوی32123212

  دانه ی پیکاركِشت دانه ی پیکاركِشت   [  نسخه ای بهر شهنشاهـــــان نوشت             در گِـــــــــل ما[  نسخه ای بهر شهنشاهـــــان نوشت             در گِـــــــــل ما32113211

    حـــــق ز تیغ خامه ی او لخت لختحـــــق ز تیغ خامه ی او لخت لختظلمت برده  رخـت             ظلمت برده  رخـت               [  فطرت اوسوی[  فطرت اوسوی32113211

  ــه اشــه اشی مانندآزر پیشه  اش             بست نقـــــش تازه ای اندیشـی مانندآزر پیشه  اش             بست نقـــــش تازه ای اندیشـ[  بتـــــــــــگر[  بتـــــــــــگر32123212

  حمود  ساخت حمود  ساخت فکر او مذمــــوم را مفکر او مذمــــوم را م          [  مملکــــت را دین او معبود ساخت       [  مملکــــت را دین او معبود ساخت       32113211

  نقد حــــــــــــق را بر عیار سود زننقد حــــــــــــق را بر عیار سود زن  این معـــــبود زد           این معـــــبود زد               [  بوسه ت ا بر پای[  بوسه ت ا بر پای32183218

  حـــــــیله اندازی فنی گردیده استحـــــــیله اندازی فنی گردیده استــیم او بالیده است           ــیم او بالیده است           [  باطل از تعلــــــــ[  باطل از تعلــــــــ32173217

  ه ی ایام ریخـته ی ایام ریخـتاین خسک در جـاداین خسک در جـاد  ام  ریخت           ام  ریخت           [  طرح تدبیر  زبون  فرجـــ[  طرح تدبیر  زبون  فرجـــ32133213

  مصلـــــحت تزویررا نامیــــده استمصلـــــحت تزویررا نامیــــده است  اهل عالم چیده است           اهل عالم چیده است               [  شب  به چشم[  شب  به چشم32813281

  ]اصل هفدهم[]اصل هفدهم[                  

  ملت محمدی که مي خواهد جامعه ی اسالمي را بنا نهد در یك زمان خاصي ملت محمدی که مي خواهد جامعه ی اسالمي را بنا نهد در یك زمان خاصي                                                                           

  ده داده شده است.ده داده شده است.ــــــــــــدود نمي شود چون دوام آن به ما وعدود نمي شود چون دوام آن به ما وعــــــــــــــــمحمح                                                                          

  

  هنوز فردا باقي استهنوز فردا باقي است                                                                                                                                              

  مي گزارندمي گزارند  ششدر فصل بهار پدیده های طبيعت شگفتي های خود را به نمایدر فصل بهار پدیده های طبيعت شگفتي های خود را به نمای

وقتي فصل بهار با همه ي طراوت و زيبايي فرا مي رسد آيا در جوش و خروشي كه در بلبالن روي شاخسار درختان بوجود وقتي فصل بهار با همه ي طراوت و زيبايي فرا مي رسد آيا در جوش و خروشي كه در بلبالن روي شاخسار درختان بوجود               

مي آيد و غلغله اي ايجاد مي كند دقت نموده ايد و خوب گوش داده ايد؟!آيا توجه داريد كه همه ي غنچه ها و گل هاي بسته در مي آيد و غلغله اي ايجاد مي كند دقت نموده ايد و خوب گوش داده ايد؟!آيا توجه داريد كه همه ي غنچه ها و گل هاي بسته در 

غنچه هاي روي غنچه هاي روي ف عظمت خود را به نمايش بگذارند؟ف عظمت خود را به نمايش بگذارند؟ي خوش و گلبرگ هاي زيبا و لطيي خوش و گلبرگ هاي زيبا و لطيحال شكفتن و باز شدن هستند تا با بوحال شكفتن و باز شدن هستند تا با بو

از شكوفه ها از شكوفه ها سته اند و چون از باال به باغ پرسته اند و چون از باال به باغ پرشاخه هاي درختان مانند نوعروسان لباس زيبا و جذابي را به تن كرده و خود را آراشاخه هاي درختان مانند نوعروسان لباس زيبا و جذابي را به تن كرده و خود را آرا
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يدار مي شود قطرات شبنم روي سبزه هاي چمن يدار مي شود قطرات شبنم روي سبزه هاي چمن نگريسته شود يك شهر پر از ستاره ي درخشان ديده مي شود.وقتي بامداد پدنگريسته شود يك شهر پر از ستاره ي درخشان ديده مي شود.وقتي بامداد پد

كنار اين طراوت ها از سرود دلنواز حركت كنار اين طراوت ها از سرود دلنواز حركت ه مي كرده اند! و ما انسان ها دره مي كرده اند! و ما انسان ها درديده مي شوند كه انگار سبزه ها در شب آن سحر گريديده مي شوند كه انگار سبزه ها در شب آن سحر گري

چه اي كه چه اي كه وشه اي از شكوهمندي باغ بهاري ، غنوشه اي از شكوهمندي باغ بهاري ، غندر گدر گآب در جويبارها به استراحت مي پردازيم و به خواب خوشي فرو مي رويم.آب در جويبارها به استراحت مي پردازيم و به خواب خوشي فرو مي رويم.

اي هاي شگفت انگيز شاهد اي هاي شگفت انگيز شاهد در خود بسته شده است شاداب و مسرور مي خندد و در همان لحظه نسيم دالرامي در ميان اين زيبدر خود بسته شده است شاداب و مسرور مي خندد و در همان لحظه نسيم دالرامي در ميان اين زيب

  ه ي شگرف است و بلكه بر عظمت آن افزوده است.ه ي شگرف است و بلكه بر عظمت آن افزوده است.اين پديداين پديد
  و بلبالن با هم پرواز مي کنندو بلبالن با هم پرواز مي کنند  ه مي سازنده مي سازندگل ها مي شكفند و پرندگان النگل ها مي شكفند و پرندگان الن

ه گوني آفرينش كه در شكل و قالب گل ها خود را ظاهر ساخته است غنچه اي هم مي شكفد ولي در همان ه گوني آفرينش كه در شكل و قالب گل ها خود را ظاهر ساخته است غنچه اي هم مي شكفد ولي در همان در ميان اين گوندر ميان اين گون          

  ،،ي مي گريزد و دلش پرخون و غمگين مي شود.قُمري ها با نوك منقاري مي گريزد و دلش پرخون و غمگين مي شود.قُمري ها با نوك منقارييزمان بدست گلچيني از چمن جدا مي شود و مانند بوزمان بدست گلچيني از چمن جدا مي شود و مانند بو

بايي آشيانه بايي آشيانه ييباالي درختان مي برند و در اين فصل رؤيايي و زباالي درختان مي برند و در اين فصل رؤيايي و ز  شاخه هاي باريك ريخته شده در زمين را بر مي دارند و با خود بهشاخه هاي باريك ريخته شده در زمين را بر مي دارند و با خود به

در پروازند و در در پروازند و در   صي از شاخسارها به سوي درختان طبيعتصي از شاخسارها به سوي درختان طبيعتهاي حيات خود را بر پا مي سازند و بلبالن دستجمعي و با آهنگ خاهاي حيات خود را بر پا مي سازند و بلبالن دستجمعي و با آهنگ خا

خوش طراوت را در خوش طراوت را در   اين نمايش عظيم آفرينش قطره هاي شيشه اي شبنم ها روي برگ ها و گلبرگ ها ظاهر مي شوند و بوياين نمايش عظيم آفرينش قطره هاي شيشه اي شبنم ها روي برگ ها و گلبرگ ها ظاهر مي شوند و بوي

ضعيفي تكيه زده است نه تنها از ضعيفي تكيه زده است نه تنها از   ام الله كه به رنگ خون روي ساقهام الله كه به رنگ خون روي ساقهلبرگ هاي جلبرگ هاي جنازكي و لرزاني گنازكي و لرزاني گ  همه جا منتشر مي سازند.همه جا منتشر مي سازند.

  اين فصل پر طراوت مي افزايد.اين فصل پر طراوت مي افزايد.  ر نمي كاهد بلكه بر رونق و جذابيتر نمي كاهد بلكه بر رونق و جذابيتشكوهمندي بهاشكوهمندي بها
  دوره شادابي گل ها از عمر نسترن هم بيشتر استدوره شادابي گل ها از عمر نسترن هم بيشتر است

تا تا   ه انده اندددمده اند سبب گرديمده اند سبب گرديايان در عرصه ي آفرينش به نمايش آايان در عرصه ي آفرينش به نمايش آه هاي نو و زيباي طبيعت كه همچون گنج شه هاي نو و زيباي طبيعت كه همچون گنج شددپديپدي  اين همهاين همه          

ندان و شاداب باشند.اين فصل گل صرفاً به بهاري اختصاص ندارد بلكه عمر آن بيش از عمر ندان و شاداب باشند.اين فصل گل صرفاً به بهاري اختصاص ندارد بلكه عمر آن بيش از عمر غنچه ها شكفته شوند و گل ها خغنچه ها شكفته شوند و گل ها خ

هره دارد و نيز از گل ياس )سمن( بقا و دوام بيشتري دارد.در اين هره دارد و نيز از گل ياس )سمن( بقا و دوام بيشتري دارد.در اين يك گل نسترن است و حتي از درخت سرو كه به آزادي شيك گل نسترن است و حتي از درخت سرو كه به آزادي ش

شگفتي هاي ، همه چيز چون گوهري ارزشمند و درخشان به چشم مي آيد و اگر گوهري شكسته شود و گلي پرپر شود هيچگاه شگفتي هاي ، همه چيز چون گوهري ارزشمند و درخشان به چشم مي آيد و اگر گوهري شكسته شود و گلي پرپر شود هيچگاه 

وع آفتاب شروع و به غروب وع آفتاب شروع و به غروب از عظمت و گوناگوني آن كاسته نمي گردد. روز ها پي در پي مي آيند و مي روند و هر روز صبح از طلاز عظمت و گوناگوني آن كاسته نمي گردد. روز ها پي در پي مي آيند و مي روند و هر روز صبح از طل

صد روز است سپري مي شود.گر چه از شراب زمانه به بي خبري و مستي صد روز است سپري مي شود.گر چه از شراب زمانه به بي خبري و مستي كه كه و شام ختم مي گردد و اينگونه است كه فصل بهار و شام ختم مي گردد و اينگونه است كه فصل بهار 

غفلت دچار شديم ولي عناصر عشق و حركت هنوز وجود دارند و مي توانند مصائب گذشته را به فردايي اميدوار و آينده ساز تبديل غفلت دچار شديم ولي عناصر عشق و حركت هنوز وجود دارند و مي توانند مصائب گذشته را به فردايي اميدوار و آينده ساز تبديل 

  نمايند.نمايند.
 ــــل دیده ایرستخیز غنچه وگُــــــــ       [  در بهاران جــــــوش بلبل دیده ای     3283

 ـــم خاستهاز زمین  یک  شهر انجــــــ    [  چون  عروسان  غنچــــه ها آراسته        3282

 یده ایـــواباز سرود آب جـــــوخـــــ      [  سبزه از اشک سحــــر شوریده ای       3281

 گیــــــــــــــردش بادنسیــم اندر كنار [  غنچه ای برمی دمد از شاخـــــسار           3281

 ازچمــــــــــــــن ماننــد بو بیرون رود [  غنچه ای ازدست گلچین خون شود         3282

 بنم رسیــد و بورمیدقطــــــــــــــره  ش  ان ،بلبـــــــل پرید         [  بست قمری آشی3281

 كم نسازد رونق فصـــــــل بهــــــــــار [  رخصت صـــــــد الله ی  نا پایدار          3288

 محفل گُلـــــــــــــهای خندانش همان [  از زیان گنج  فراوانش همــــــــان          3287

 سرو و  سمن باقــــــی تر استازگل و  [  فصل گل از نستـــرن باقی تر است          3283

 كم نگردد  از شکـــــــــــست گوهری [  كان گوهر پروری گــــــوهرگری          3271

 جام  صـــــــــــد روز از خم ایام رفت  [  صبح از مشرق زمغرب شام رفــت           3273

 خون گشت  وفردا  باقی استدوش ها   [  باده ها خوردند و صهـبا باقی است           3272



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  066066  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  
  روند تحوالت فرد و جامعهروند تحوالت فرد و جامعه                                                                                                                                                                            

  جامعه انساني با رهبری مردان صاحبدل قوام و دوام مي یابدجامعه انساني با رهبری مردان صاحبدل قوام و دوام مي یابد

  مي گيرد ، بيمي گيرد ، بي  ا و جوامع بشري استواري و پايداريا و جوامع بشري استواري و پايداريقوام و بقاي امت هقوام و بقاي امت ه  ،،  از تالش انسان ها و تحرك و نوآوري هاي آناناز تالش انسان ها و تحرك و نوآوري هاي آنان              

تخاب و فعاليت فرد است كه دوام جامعه راتضمين مي كند.مثالً در يك سفر كه همه با هم يار و همراه هستند اتحاد و تخاب و فعاليت فرد است كه دوام جامعه راتضمين مي كند.مثالً در يك سفر كه همه با هم يار و همراه هستند اتحاد و ننشك اشك ا

ري را در زندگي ري را در زندگي وحدت آنان قائم و پابر جاست. و در يك جامعه كه همه با هم زندگي مي كنند آحاد مردم مانند مسافرند كه مسيوحدت آنان قائم و پابر جاست. و در يك جامعه كه همه با هم زندگي مي كنند آحاد مردم مانند مسافرند كه مسي

بر مي گزينند ولي اين ملت است كه استوار و قائم باقي مي ماند.اين جامعه كه متشكل از جمعي از مردم است داراي ذات و بر مي گزينند ولي اين ملت است كه استوار و قائم باقي مي ماند.اين جامعه كه متشكل از جمعي از مردم است داراي ذات و 

مشخصه اي است و صفات و كيفيت وجودي متفاوتي دارد و آن قوانيني كه مرگ و پايان او را تعيين مي كند و يا حيات و مشخصه اي است و صفات و كيفيت وجودي متفاوتي دارد و آن قوانيني كه مرگ و پايان او را تعيين مي كند و يا حيات و 

دارد جداي از قوانين ديگر بشري است.يك فرد از عناصر موجود زمين و مواد آن شكل مي گيرد و دارد جداي از قوانين ديگر بشري است.يك فرد از عناصر موجود زمين و مواد آن شكل مي گيرد و   مقرر ميمقرر ميتداوم و تداوم و زندگيش را زندگيش را 

موجوديت پيدا مي كند در حاليكه يك قوم و جامعه از افكار و انديشه اي پاك مردان صاحبدل و مطلع به حقايق و دقايق روزگار، موجوديت پيدا مي كند در حاليكه يك قوم و جامعه از افكار و انديشه اي پاك مردان صاحبدل و مطلع به حقايق و دقايق روزگار، 

  زندگي و بقا مي يابد.زندگي و بقا مي يابد.
  های است که آن را حفظ مي کندهای است که آن را حفظ مي کنداساس یک قوم وامت به قوانين و ارزش اساس یک قوم وامت به قوانين و ارزش 

ي است ولي ي است ولي يك انسان بيش از شصت يا هفتاد سال بيشتر عمر نمي كند و فرزند و زير مجموعه همين مدت محدود زندگيك انسان بيش از شصت يا هفتاد سال بيشتر عمر نمي كند و فرزند و زير مجموعه همين مدت محدود زندگ              

يك فرد يك فرد )زمان يك فرد بيشتر از زمان يك جامعه طول مي كشد()زمان يك فرد بيشتر از زمان يك جامعه طول مي كشد(مانند يك لحظه نفس كشيدن است.مانند يك لحظه نفس كشيدن است.صد سال براي يك جامعه صد سال براي يك جامعه 

ي عناصر مادي تن و جان و روح بر پا ايستاده و به تالش و فعاليت مي پردازد در حاليكه اساس زندگي و ي عناصر مادي تن و جان و روح بر پا ايستاده و به تالش و فعاليت مي پردازد در حاليكه اساس زندگي و   از تركيب و مجموعهاز تركيب و مجموعه

حيات يك امت و قوم قوانين و ارزش هايي است كه باعث حفظ آن مي شود.يك فرد زماني خواهد مرد كه رودخانه بزرگ حيات حيات يك امت و قوم قوانين و ارزش هايي است كه باعث حفظ آن مي شود.يك فرد زماني خواهد مرد كه رودخانه بزرگ حيات 

طرفي يك جامعه زماني به فنا و نيستي مي رسد كه مقصود از حيات و طرفي يك جامعه زماني به فنا و نيستي مي رسد كه مقصود از حيات و   آبي را به جان او نرساند و او تشنه لب برزمين بيفتد و ازآبي را به جان او نرساند و او تشنه لب برزمين بيفتد و از

فرد از اجل فرمان مرگ را فرد از اجل فرمان مرگ را يك يك زندگي را گم نمايد و از درك بلند آن عاجز باشد.اگر چه ملت هم مانند يك فرد مي ميرد و مانند زندگي را گم نمايد و از درك بلند آن عاجز باشد.اگر چه ملت هم مانند يك فرد مي ميرد و مانند 

  دريافت خواهد نمود ولي......دريافت خواهد نمود ولي......
 هست تقــــــــویم امـــــم پاینده تر ــــــرد های پی سپر           [  همچنان از فـــ3271

 فرد رهگـــیر است وملت قائـم است  است وصحبت قائم است         [  در سفریار3271

 ـاتش دیگر استسنت مرگ و حیــــ دیگرصفــاتش دیگر است           [  ذات او 3272

 وم  زاید از دل صاحـب دلیقــــــــــ   خیزد از مشت گِـــــلی         [  فرد  بر می 3271

 قوم  را صــــــــد سال مثل یک نفس تاد است و بس           [  فرد پور شصت و هف3278

 زنده  قوم  از حفـــــــظ ناموس كهن  [  زنده فرد از ارتباط جـــــــان  و تن          3277

 ترک  مقـــصود حیات مرگ  قوم  از ــکی رود حـیات           [  مرگ فرد  از خش3273

  از اجــــــــــل  فرمان پذیرد  مثل فرداز اجــــــــــل  فرمان پذیرد  مثل فرد  مثــل فرد          مثــل فرد              ه ملت هم  بمیرده ملت هم  بمیردــــــ[  گر چ[  گر چ32313231

  

  امت ابراهيميامت ابراهيمي                                                                                                                                                                                

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  067067  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  مي ماندمي ماندامت مسلمان مانند قرآن ازآسيب روزگار محفوظ امت مسلمان مانند قرآن ازآسيب روزگار محفوظ 

كه ريشه در عالم الست دارد در كه ريشه در عالم الست دارد در   امت مسلمان معتقد و متكي به ايمان است كه نسبت به آيات الهي قرآن دارد همان ايمانيامت مسلمان معتقد و متكي به ايمان است كه نسبت به آيات الهي قرآن دارد همان ايماني              

بلي ! حتماً چنين است. از ويژگي هاي اين امت قرآني بلي ! حتماً چنين است. از ويژگي هاي اين امت قرآني   زماني كه پرسيده شد: آيا من پروردگار تو نيستم؟ در جواب گفته شد:زماني كه پرسيده شد: آيا من پروردگار تو نيستم؟ در جواب گفته شد:  آنآن

واهمه اي از مرگ ندارند و همانطور كه خداي متعال وعده حفظ قرآن را از همه ي آسيب هاي زمانه داد ه واهمه اي از مرگ ندارند و همانطور كه خداي متعال وعده حفظ قرآن را از همه ي آسيب هاي زمانه داد ه اين است كه ترس و اين است كه ترس و 

است او هم استوار و پايدار مي ماند.شعاري كه نشاندهنده ي استواري و بقاي يك ملت است بايستي توسط افراد آن به زبان است او هم استوار و پايدار مي ماند.شعاري كه نشاندهنده ي استواري و بقاي يك ملت است بايستي توسط افراد آن به زبان 

يداري يك ملت در قالب شعار بيان مي شود سرانجام آن جامعه يداري يك ملت در قالب شعار بيان مي شود سرانجام آن جامعه جاري شود و طرفداري جدي داشته باشد و چون نشانه هاي پاجاري شود و طرفداري جدي داشته باشد و چون نشانه هاي پا

هويت واقعي خود را خواهند يافت. شبيه شعار پايداري كه خداي متعال در آيه ي مباركه : )يريدون ان يطفئوا نور اهلل بافواههم هويت واقعي خود را خواهند يافت. شبيه شعار پايداري كه خداي متعال در آيه ي مباركه : )يريدون ان يطفئوا نور اهلل بافواههم 

دكه هيچگاه چراغ پر فروغ دين دكه هيچگاه چراغ پر فروغ دين داردار/صف( بيان داشته است كه به همه ي عالم اعالم مي /صف( بيان داشته است كه به همه ي عالم اعالم مي 88واهلل متم نوره و لو كره الكافرون، واهلل متم نوره و لو كره الكافرون، 

  حضرت ختمي مرتبت )ص( خاموش نمي شود.حضرت ختمي مرتبت )ص( خاموش نمي شود.
  خداپرستي هستندخداپرستي هستند  جهان بهجهان به  و راهنمای مردمو راهنمای مردم  ملت مسلمان حجتملت مسلمان حجت

چنين ملتي كه از يك اعتقاد مستحكمي برخوردار است در پرستش و اطاعت از حق مسير كامل و تمام را طي مي كند و چنين ملتي كه از يك اعتقاد مستحكمي برخوردار است در پرستش و اطاعت از حق مسير كامل و تمام را طي مي كند و           

ي هستند.اين خداي متعال بود كه ملت محبوب و اصيل را همچون ي هستند.اين خداي متعال بود كه ملت محبوب و اصيل را همچون ممقمند چنين مردقمند چنين مردصاحبدالن و خردمندان دوستدار و عالصاحبدالن و خردمندان دوستدار و عال

شمشيري از غالف خود بيرن كشيد و آشكار نمود و آرزوهاي ابراهيم خليل را كه بدنبال مركزيتي براي توحيد و مردمي خداپرست شمشيري از غالف خود بيرن كشيد و آشكار نمود و آرزوهاي ابراهيم خليل را كه بدنبال مركزيتي براي توحيد و مردمي خداپرست 

يميت و راستي و درستي در مسير زندگي جوامع يميت و راستي و درستي در مسير زندگي جوامع مبران الهي صداقت و صممبران الهي صداقت و صماابود تحقق بخشد. تا اينكه شعار زنده ي توحيد و آئين پيبود تحقق بخشد. تا اينكه شعار زنده ي توحيد و آئين پي

بشري ادامه داشته باشد و هر چه غير حق و ناروايي است از دايره اين آئين خداپرستي حذف شود و بسوزد و خاكستر گردد. ما بشري ادامه داشته باشد و هر چه غير حق و ناروايي است از دايره اين آئين خداپرستي حذف شود و بسوزد و خاكستر گردد. ما 

كتاب كتاب به خداپرستي هستيم و با وحدت و حمايت بي دريغ خود به خداپرستي هستيم و با وحدت و حمايت بي دريغ خود جهان جهان مسلمانان بعنوان يك امت نمونه ، حجت و راهنماي مردم مسلمانان بعنوان يك امت نمونه ، حجت و راهنماي مردم 

  ..مي باشيممي باشيمو نگهداري آن در تالش و نگهداري آن در تالش خدا و دانش هاي استوار بشري را نشر و بسط مي دهيم . در اين راه در حفظ خدا و دانش هاي استوار بشري را نشر و بسط مي دهيم . در اين راه در حفظ 

 امه ی قالوا بلی استاصلش از هنگـ آیات خــــداست               [  امت  مسلم  ز 3233

 از نحــــــــن  نزلناستی استــــــــوار    [  از اجل  این قـــــوم  بی پرواستی            3232

 از دوام  او دوام ذاكـــــــــــر  است  [  ذكر  قائم  از  قیام  ذاكــــر است              3231

 از فسردن این چـــــراغ آسوده است      ـرموده است          فـ  [  تا  خدا  ان یطفئوا3231

 احبدلیـــبوب  هر صامتی  محـــــــ       ـق پرستی كاملی          [  امتی در  حــــــ3232

 ــل نیام آرزو های خلیــــــــــــــاز    [  حق برون  آورد  این تیغ اصــــیل              3231

 ـق سوزد ز برق پیهمشغیر حـــــــــ   دَمَـــش              [  تا صداقت زنده گردد از 3238

 ـافظ  رمز  و كتاب وحکمتیمحــــــ     ــــتیم             [  ما كه توحید خدا را حجـــ3237

  

  فتنه ی دنيا و انقالب توحيدیفتنه ی دنيا و انقالب توحيدی                                                                                                                                                                

  فتنه و تهاجم مغول و تاتار سرزمين مسلمانان را به خون آعشته کردفتنه و تهاجم مغول و تاتار سرزمين مسلمانان را به خون آعشته کرد

كه مي بايستي همچنان مي داشتيم سرنوشت ديگري براي ما رقم خورد و آن فتنه اي كه مي بايستي همچنان مي داشتيم سرنوشت ديگري براي ما رقم خورد و آن فتنه اي و ويژگي و ويژگي صه صه رغم اين خصيرغم اين خصيولي عليولي علي            

آشوب بزرگ و ويرانگر با آزادي عملي آشوب بزرگ و ويرانگر با آزادي عملي آن فتنه وآن فتنه وبود كه از طريق تاتاريان و مغوالن دچار شديم و كاشانه و هويت ما را به باد داد.بود كه از طريق تاتاريان و مغوالن دچار شديم و كاشانه و هويت ما را به باد داد.

قرار داد و ما در گردونه ي تاريخ دچار گرفتاري بزرگي شديم و از قرار داد و ما در گردونه ي تاريخ دچار گرفتاري بزرگي شديم و از   كه پيدا نموده بود مردم و ملت اسالم را مورد تاخت و تازكه پيدا نموده بود مردم و ملت اسالم را مورد تاخت و تاز

مسئوليت عظيم خود باز مانديم.فتنه اي كه همه ارزش ها ي انساني و ملي ما را پايمال نمود و محشري از گرفتاري ها و تنگناها مسئوليت عظيم خود باز مانديم.فتنه اي كه همه ارزش ها ي انساني و ملي ما را پايمال نمود و محشري از گرفتاري ها و تنگناها 

د.در اين فتنه ي تارتار آشوب هاي فراواني د.در اين فتنه ي تارتار آشوب هاي فراواني بپا نمود كه از نگاه تيز و برنده اش مردم زيادي را براي مدت طوالني دچار مشكل نموبپا نمود كه از نگاه تيز و برنده اش مردم زيادي را براي مدت طوالني دچار مشكل نمو
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قتدار و قتدار و ااپا به عرصه ي وجود گذاشت و تأثير آسيب پذيري آن به حدي بود كه به نظر نمي رسد كه هرگز چنين فتنه اي پيش آيد.پا به عرصه ي وجود گذاشت و تأثير آسيب پذيري آن به حدي بود كه به نظر نمي رسد كه هرگز چنين فتنه اي پيش آيد.

به خاك و خون آغشته شد و بال و مصيبتي به شهر بغداد مقر حكومت به خاك و خون آغشته شد و بال و مصيبتي به شهر بغداد مقر حكومت و وحشيانه و وحشيانه عظمت مسلمين در اين حمالت سبعانه عظمت مسلمين در اين حمالت سبعانه 

  باسيون رسيد كه كسي چنين حوادثي را نديده است.باسيون رسيد كه كسي چنين حوادثي را نديده است.عع
  ملت اسالم این توانمندی را دارد که فتنه های زمانه را به آرامش تبدیل کندملت اسالم این توانمندی را دارد که فتنه های زمانه را به آرامش تبدیل کند

حال بايد پرسيد كه ريشه اين حمالت چه بوده است؟ جواب درستي نمي توان يافت مگر اينكه از اين روزگار كج رفتار با حال بايد پرسيد كه ريشه اين حمالت چه بوده است؟ جواب درستي نمي توان يافت مگر اينكه از اين روزگار كج رفتار با           

تفاق افتاده و اساس اين چرخ را تشكيل مي دهد!اين آتشي كه مغوالن تفاق افتاده و اساس اين چرخ را تشكيل مي دهد!اين آتشي كه مغوالن اافتاري كه در گذشته هم فتاري كه در گذشته هم تعجب و شگفتي سؤال نمائيم ، رتعجب و شگفتي سؤال نمائيم ، ر

در سرزمين مسلمين به راه انداخته اند براي چه كساني گلزار خواهد بود؟ واقعاً اين شعله هاي فتنه و مصائب كه گريبان همه را در سرزمين مسلمين به راه انداخته اند براي چه كساني گلزار خواهد بود؟ واقعاً اين شعله هاي فتنه و مصائب كه گريبان همه را 

چون پس از تهاجم بي امان مغول وتاتار  چون پس از تهاجم بي امان مغول وتاتار  !!!!را غرب از اين فتنه بردرا غرب از اين فتنه برد  )بيشترين بهره)بيشترين بهرهگرفته بود گل دستار چه كساني مي تواند باشد؟گرفته بود گل دستار چه كساني مي تواند باشد؟

اين سؤال از آنجا مطرح مي شود كه بهر حال اين سؤال از آنجا مطرح مي شود كه بهر حال ((براين سرزمين ها گسترد ومسلط نمود(براين سرزمين ها گسترد ومسلط نمود(بتدريج بتدريج انگيس امپراطوري استعماري خورا انگيس امپراطوري استعماري خورا 

اهيم با حضرت حق داشت اهيم با حضرت حق داشت در وجود ما همان خصلت هاي تربيتي و عرفاني حضرت ابراهيم وجود دارد و همان نسبتي كه ابردر وجود ما همان خصلت هاي تربيتي و عرفاني حضرت ابراهيم وجود دارد و همان نسبتي كه ابر

مومنين و معتقدين راه آن حضرت هم  مي توانند همان نسبت را داشته باشند.اگر چنين باشد ما هم چون ابراهيم مي توانيم از مومنين و معتقدين راه آن حضرت هم  مي توانند همان نسبت را داشته باشند.اگر چنين باشد ما هم چون ابراهيم مي توانيم از 

اعماق آن آتش ، گلستاني را ايجاد نمائيم و هر آتش نمرودي و ستمگري را به گل هاي زيبايي تبديل سازيم )خشونت مغولي و اعماق آن آتش ، گلستاني را ايجاد نمائيم و هر آتش نمرودي و ستمگري را به گل هاي زيبايي تبديل سازيم )خشونت مغولي و 

  ((. در سرزمين هند فرزندان همين مغوالن سالها به عدل حكومت كردند!!. در سرزمين هند فرزندان همين مغوالن سالها به عدل حكومت كردند!!ه آرامش توحيدي بدل سازيمه آرامش توحيدي بدل سازيمتاتاري را بتاتاري را ب
  !!!!افسانه ای روم ویونان و مصر و ساسانيان چيزی نمانده استافسانه ای روم ویونان و مصر و ساسانيان چيزی نمانده است  ازهيبت قدرت هایازهيبت قدرت های

به بهاري دل انگيز و به بهاري دل انگيز و هر شعله اي از انقالبات دنيا چون به سرزمين ما برسد و طوفان سهمگين آن به باغ هستي ما وارد شود هر شعله اي از انقالبات دنيا چون به سرزمين ما برسد و طوفان سهمگين آن به باغ هستي ما وارد شود         

ومت آنان نيست و آن ومت آنان نيست و آن پر نشاطي تبديل مي شود.از قدرت هاي بزرگ دنياي قديم ديگر خبري از روميان و رونق و عظمت حكپر نشاطي تبديل مي شود.از قدرت هاي بزرگ دنياي قديم ديگر خبري از روميان و رونق و عظمت حك

سرزمين ديگران داشته اند چيزي بر جاي نمانده است.در تاريخ ، سلسله ساسانيان سرزمين ديگران داشته اند چيزي بر جاي نمانده است.در تاريخ ، سلسله ساسانيان همندي و سلطه و سيطره اي كه برهمندي و سلطه و سيطره اي كه براقتدار و شكواقتدار و شكو

خود نشان داد كه پس از مدتي شيشه ي آنان به خون نشست و اساس حكومتشان برچيده شد و آن مستي خود نشان داد كه پس از مدتي شيشه ي آنان به خون نشست و اساس حكومتشان برچيده شد و آن مستي   عظمت و اقتداري ازعظمت و اقتداري از

خت و آن هيبت و خمخانه خت و آن هيبت و خمخانه رو ريرو ريففها كه از جاذبه ي دولت يونان در دنيا بوجود آمده بود و همه را متوجه ي نظم خود ساخته بود ها كه از جاذبه ي دولت يونان در دنيا بوجود آمده بود و همه را متوجه ي نظم خود ساخته بود 

مقصود خود نرسيد و دوامي مقصود خود نرسيد و دوامي نهايت و نهايت و ناكامي هايي شد و به ناكامي هايي شد و به ن اهرام و فراعنه ي مصر در طول حيات خود دچار ن اهرام و فراعنه ي مصر در طول حيات خود دچار شكست.سرزميشكست.سرزمي

وميايي در ته ي اهرام باقي وميايي در ته ي اهرام باقي نيافت و چون آن اقتدار پوشالي برهم ريخت در اين زمان تنها استخوان هاي پوسيده اي به شكل منيافت و چون آن اقتدار پوشالي برهم ريخت در اين زمان تنها استخوان هاي پوسيده اي به شكل م

  ه است.ه است.ماندماند
  اگر عشق درميان ملت توحيد نباشد ما هم منجمد وفسرده خواهيم شداگر عشق درميان ملت توحيد نباشد ما هم منجمد وفسرده خواهيم شد

ت هايي كه زماني بر جهان حكومت مي راندند بر چيده شد و اين صداي اذان و اسالم بود كه همچنان ت هايي كه زماني بر جهان حكومت مي راندند بر چيده شد و اين صداي اذان و اسالم بود كه همچنان بساط همه ي حكومبساط همه ي حكوم            

سالم در گذشته بوده و در آينده هم خواهد سالم در گذشته بوده و در آينده هم خواهد اااين ملت اين ملت   ،،پايدار است و به گوش مي رسد و همپاي با اين شعار هميشگي اذانپايدار است و به گوش مي رسد و همپاي با اين شعار هميشگي اذان

كه حيات و تداوم عالم به آن متكي است و همه ي زيبايي كه حيات و تداوم عالم به آن متكي است و همه ي زيبايي   بود.آنچه كه پايدار است ريشه در عشق به حق دارد . چون عشق استبود.آنچه كه پايدار است ريشه در عشق به حق دارد . چون عشق است

ها و خوبي ها را در اين جهان به خود جذب نموده است.عشق از اين سوز و درد درون ما زنده است و از حرارت و جاذبه اي كه از ها و خوبي ها را در اين جهان به خود جذب نموده است.عشق از اين سوز و درد درون ما زنده است و از حرارت و جاذبه اي كه از 

كه مانند يك غنچه بسته شده كه مانند يك غنچه بسته شده پرچم توحيد و ال اله اال اهلل در جهان منتشر شده است پايبند مانده است.گر چه ما مردمي هستيم پرچم توحيد و ال اله اال اهلل در جهان منتشر شده است پايبند مانده است.گر چه ما مردمي هستيم 

ولي اگر اين گلستان عشق و ولي اگر اين گلستان عشق و   )مردم هند در پيش از استقالل()مردم هند در پيش از استقالل(ايم و از زمانه دلگير مي باشيم و ستم هاي زيادي به ما رسيده استايم و از زمانه دلگير مي باشيم و ستم هاي زيادي به ما رسيده است

  محبت در ميان ما نباشد ما هم مانند آن جوامع قبلي فسرده خواهيم شد و رو به سوي نابودي  و انجماد خواهيم رفت.محبت در ميان ما نباشد ما هم مانند آن جوامع قبلي فسرده خواهيم شد و رو به سوي نابودي  و انجماد خواهيم رفت.
 ـنه ی تارتار داشتدر  بغل یک  فت          ان با ما سر  پیکــــــار داشت [  آسم3233

 ــود آن فتنه رابر سر ما آزمـــــــــ  آن فتـــــــنه را           [  بند ها از پا گشود3111

 ـــغ نگاهش محشریكشته ی تیـــــ           [  فتنه ای پامال راهش محــــــشری3113

 ـــروزی نزاید دوش اوصبح  امـــــ  او         صد آشوب درآغـــــوش [  خفته 3112

 داد آنچه روماهم ندیددید بغــــــــ  مسلم به خاک وخون تپید          [  سطوت 3111
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 ــهن پندار پرسزان  نو آئین كُـــــ  چرخ  كج رفـــتار پرس          [  تو مگر از 3111

 ل دستار كیست؟شعله های او گُـــ  ـــــزار كیست؟          ن گلــ[  آتش تاتاریا3112

 ـوال نسبت ابراهیمی استرت ابراهیمــی است            هم به مـــ[  زانکه ما را فط3111

 ــلم گُـــــــJا سازینار هر نمرود ر ـــدازیم گُــــــل           [  از ته ی آتش بران3118

 ون  به  باغ  ما رسد گردد بهارروز گـــــــار           چــــ البـــ[  شعله های  انق3117

 یری ،جهانداری نماندند          آن  جهــانگـــاـــرم بازاری نمــــــ[  رومیان را گ3113

 ــانه ی یونان شکسترونق خمخــــ     ان در خـــون نشست       ــ[  شیشه ساسانی3131

 ـــــرام ماندـــام  ماند           استخوان  او ته ی اهـــــــاكــ[  مصر هم درامتحان ن3133

 ــــان بوده است وبسملت اسالمیـــ    گ اذان بوده است وبس       [  درجهان بان3132

 ــمات عالم استامتزاج سالــــــــــ ت            ات عالـــــــم  اسـ[  عشق آئین حی3131

 ـــرار ال اله تابنده استاز شـــــ           [  عشق ازسوز دل مازنده است3131

 ـــان میرد اگر میریم مادلگیریم ما           گلستــــ[  گر چه مثل غنچه 3132

  
  ]اصل هجدهم[]اصل هجدهم[

  قرآن است.قرآن است.، ، پایداری ندارد و آئين ملت اسالم پایداری ندارد و آئين ملت اسالم ،،یك جامعه و ملت بدون داشتن یك آئين و قوانين مدون یك جامعه و ملت بدون داشتن یك آئين و قوانين مدون                                               

    
  آئين مسلمانيآئين مسلماني                                                                                                                                                                                                                          

  مسلمان در جامعه و جمع مسلمين  دارای هویت و ارزش استمسلمان در جامعه و جمع مسلمين  دارای هویت و ارزش است

مانند مشتي خاك كه بر زمين ريخته شود همه ي مانند مشتي خاك كه بر زمين ريخته شود همه ي   ملتي كه داراي قانون و نظم خاصي نباشد و از آئين خاصي پيروي ننمايدملتي كه داراي قانون و نظم خاصي نباشد و از آئين خاصي پيروي ننمايد            

اجزاي آن از هم فاصله گرفته و هويت و اصالت خود را از دست خواهد داد.وجود مسلمانان تنها به آئين اسالم وابستگي دارد و اجزاي آن از هم فاصله گرفته و هويت و اصالت خود را از دست خواهد داد.وجود مسلمانان تنها به آئين اسالم وابستگي دارد و 

كنيد كه كنيد كه اين پيروي و پيوستگي موضوعي است كه اصل و اساس آئين پيامبر اسالم)ص( را تشكيل مي دهد.به اين مثال توجه اين پيروي و پيوستگي موضوعي است كه اصل و اساس آئين پيامبر اسالم)ص( را تشكيل مي دهد.به اين مثال توجه 

ل هاي ديگر به وحدت و ل هاي ديگر به وحدت و ر اساس اين آئين منسجم همراه با گر اساس اين آئين منسجم همراه با گاست كه باست كه ب  ييچنانچه مسلمي از آئين استحكام يابد مانند يك گلچنانچه مسلمي از آئين استحكام يابد مانند يك گل

همگرايي مي رسد و تشكيل يك گلدسته را مي دهد.چنانچه صداهايي كه از نت هاي موسيقي بوجود مي آيد هماهنگ با هم همگرايي مي رسد و تشكيل يك گلدسته را مي دهد.چنانچه صداهايي كه از نت هاي موسيقي بوجود مي آيد هماهنگ با هم 

هد رسيد و اگر اين هماهنگي از بين برود صداها آشفته خواهد شد.در حالت عادي هد رسيد و اگر اين هماهنگي از بين برود صداها آشفته خواهد شد.در حالت عادي ضبط شوند يك موسيقي دلنشين به گوش خواضبط شوند يك موسيقي دلنشين به گوش خوا

هواي متراكم در داخل ريه هاي ما از طريق نفس كشيدن در فضا منتشر مي شود. ولي اگر همين هوا از داخل بخش توخالي ناي هواي متراكم در داخل ريه هاي ما از طريق نفس كشيدن در فضا منتشر مي شود. ولي اگر همين هوا از داخل بخش توخالي ناي 

  عبور نمايد به شكل صدا و نواي دل انگيزي به گوش خواهد رسيد.عبور نمايد به شكل صدا و نواي دل انگيزي به گوش خواهد رسيد.
  نه ای را تعليم مي دهدنه ای را تعليم مي دهدوداودامحكم وجامحكم وجا  قرآن حكمت ودانشقرآن حكمت ودانش

آيا مي داني كه داراي چه آئيني هستي و از كدام قانون و دستور العملي پيروي مي كني؟ آيا مي داني كه در زير آسمان كبود آيا مي داني كه داراي چه آئيني هستي و از كدام قانون و دستور العملي پيروي مي كني؟ آيا مي داني كه در زير آسمان كبود           

كيم است و كيم است و علت پايداري و قوام و دوام تو از كجاست؟بايد بداني كه آن كتاب زنده و پاينده كه آئين تو محسوب مي شود قرآن حعلت پايداري و قوام و دوام تو از كجاست؟بايد بداني كه آن كتاب زنده و پاينده كه آئين تو محسوب مي شود قرآن ح

آنچه از حكمت و دانش محكم ارائه مي نمايد جاويدان و هميشگي است. اين آيات قرآني نكات پنهان و مهم آفرينش و بقاي آنچه از حكمت و دانش محكم ارائه مي نمايد جاويدان و هميشگي است. اين آيات قرآني نكات پنهان و مهم آفرينش و بقاي 

تواند از قوت و استحكام منطق و استدالل آن به اعتقاد قويي نائل تواند از قوت و استحكام منطق و استدالل آن به اعتقاد قويي نائل و بي ثباتي مي و بي ثباتي مي   ددر انسان بي اعتقار انسان بي اعتقازندگي را بيان مي كند كه هزندگي را بيان مي كند كه ه

تبديل و تغييري در آن حاصل نمي تبديل و تغييري در آن حاصل نمي كه قرآن ارائه مي دهد جاي  هيچگونه شك و خللي باقي نمي گذارد و كه قرآن ارائه مي دهد جاي  هيچگونه شك و خللي باقي نمي گذارد و آيد. در سخن و آرائي آيد. در سخن و آرائي 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  071071  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

و به كمال و به كمال   د و دچار آسيب و زوال نمي گردد. از تأثير كالم و پيام ارزشمند آيات قرآني هر فكر و آرزوي خامي پخته مي شودد و دچار آسيب و زوال نمي گردد. از تأثير كالم و پيام ارزشمند آيات قرآني هر فكر و آرزوي خامي پخته مي شودشوشو

جام جهان جام جهان كه آن براي انسان مي گشايد خيلي بيش تر و مهم تر از كه آن براي انسان مي گشايد خيلي بيش تر و مهم تر از مي رسد و راهي به سوي حقيقت مي يابد و نيزحقايقي را مي رسد و راهي به سوي حقيقت مي يابد و نيزحقايقي را 

مي گويند جمشيد در اختيار داشته است بلكه با سنگ به جان آن جام مي افتد و با توانايي هاي خود آن را مي مي گويند جمشيد در اختيار داشته است بلكه با سنگ به جان آن جام مي افتد و با توانايي هاي خود آن را مي   نمايي است كه نمايي است كه 

مي رساند و مي رساند و   ادي را به آزاديادي را به آزاديوچ موچ مشكند.اين آئين پاك و كالم رهايي بخش قرآني اسيران و گرفتاران در اوهام و مكتب هاي پشكند.اين آئين پاك و كالم رهايي بخش قرآني اسيران و گرفتاران در اوهام و مكتب هاي پ

ار انسان ها كه در هر لحظه دامي مي افكنند به فرياد آورده است.اين آيات قرآني كه مي ار انسان ها كه در هر لحظه دامي مي افكنند به فرياد آورده است.اين آيات قرآني كه مي يخ را براي شكيخ را براي شكظالمان و ستمگران تارظالمان و ستمگران تار

ت كه رحمت ت كه رحمت است و حامل اين آيات الهي كسي اساست و حامل اين آيات الهي كسي اس  شناسيم آخرين پيامي است براي نوع بشر كه توسط آخرين پيامبر ابالغ شدهشناسيم آخرين پيامي است براي نوع بشر كه توسط آخرين پيامبر ابالغ شده

  ..هدايت دعوت و رسالت او همه ي مردم را در بر گرفته استهدايت دعوت و رسالت او همه ي مردم را در بر گرفته است  و لطف وو لطف و
 ـاک اجزای او از هم  شکستمثل خـ  رفت چون آئین ز دســت          [  ملتی را3131

 ــــــن دین نبی این است و بسباطـــــلم ز آئیــــن است و بس          [  هستی مس3138

 گل ز آئین بسته  شد گـــــــلدسته شد   شدچون زآئین بسته شد        [  برگ گل3137

 ـت از  صدا  غوغاستیضبط چون رفــ  ط صـــــــــدا پیداستی         [  نغمه از ضب3133

 چون هـــــــوا  پابند نی گردد  نواست  ما نفس موج هـــواست           [  در گلوی3121

 ـردون  سرّ تمکین تو چیست؟گـــ زیر كه آئیــن توچیست؟          [  تو همه دانی 3123

 مت او الیزال است و قدیمـده قــــرآن حکیم            حکــــــــ[  آن كـــتاب  زن3122

 ــــوتش گیرد ثباتبی ثبات از قـــــــ          [  نسخه ی اسرار تکوین حـــــــیات  3121

 ش  شرمنده ی تحــــــــــویل نیآیه ا    را ریب نی،  تبدیـــل نی        [  حرف او 3121

 در فتــــــــد  با سنگ  جام از  زور او  ای خــــام  از زور او          [  پخته تر سود3122

 صیــــــــــــد بندان  را  به فریاد آورد   ـــــــد  و  آزاد آورد         [  می برد پابنــ3121

  رحمـة  للعالمينرحمـة  للعالمينحامــــــــــــــــل او حامــــــــــــــــل او ـرین            ـرین            آخــــــآخــــــ  [  نوع  انسان  را  پیـام [  نوع  انسان  را  پیـام 31283128

  
  تجلي های قرآنتجلي های قرآن                                                                                                                                                

  چراغ روشن قرآن راه هدایت وعلوم و دانش ها را بروی آدمي خواهد گشودچراغ روشن قرآن راه هدایت وعلوم و دانش ها را بروی آدمي خواهد گشود

و ارزش هاي اخالقي نبرده اند از دستاورد ها و راهنمايي هاي قرآني به ارزش و كرامت و ارزش هاي اخالقي نبرده اند از دستاورد ها و راهنمايي هاي قرآني به ارزش و كرامت افرادي كه بهره اي از حيات پاكيزه افرادي كه بهره اي از حيات پاكيزه               

دست مي يابند و ارجمند مي شوند و انسان ها از طريق بندگي خدا كه با عبادت و اطاعت حاصل مي شود سربلندي و عزت مي دست مي يابند و ارجمند مي شوند و انسان ها از طريق بندگي خدا كه با عبادت و اطاعت حاصل مي شود سربلندي و عزت مي 

با هدايت قرآن به رهبري معنوي مردم نائل آمدند و از با هدايت قرآن به رهبري معنوي مردم نائل آمدند و از   يابند.آنان كه چون راهزنان و قطاع الطريقان راه رشد را بر آدمي مي بستنديابند.آنان كه چون راهزنان و قطاع الطريقان راه رشد را بر آدمي مي بستند

راهي روزگار زيادي را سپري راهي روزگار زيادي را سپري ممرسيدند..آن كساني كه در بيابان تاريكي و گرسيدند..آن كساني كه در بيابان تاريكي و گصحيحي صحيحي كتاب قرآن به  معرفت و تفسير و تحليل كتاب قرآن به  معرفت و تفسير و تحليل 

و انديشه هاي خود و انديشه هاي خود نموده اند از روشنايي چراغي كه پيامبر و قرآن بر افروخته است به علوم و دانش هاي فراواني را در ذهن نموده اند از روشنايي چراغي كه پيامبر و قرآن بر افروخته است به علوم و دانش هاي فراواني را در ذهن 

اندوخته اند و آثار شايسته اي را از خود بروز داده اند.وقتي آسمان و زمين و كوه از پذيرش مسئوليتي كه به آنان ارائه شده بود اندوخته اند و آثار شايسته اي را از خود بروز داده اند.وقتي آسمان و زمين و كوه از پذيرش مسئوليتي كه به آنان ارائه شده بود 

شانه خالي نمودند اين انسان بود كه آن امانت بزرگ را قبول نمود ، موجودي كه وقار و ابهت او بر همه ي موجودات به اثبات شانه خالي نمودند اين انسان بود كه آن امانت بزرگ را قبول نمود ، موجودي كه وقار و ابهت او بر همه ي موجودات به اثبات 

و همه او را به كرامت و عزت ستودند.پس الزم است به آن سرمايه اي كه به ما عنايت شده و همه ي آرزو هاي ما در آن و همه او را به كرامت و عزت ستودند.پس الزم است به آن سرمايه اي كه به ما عنايت شده و همه ي آرزو هاي ما در آن رسيد رسيد 

  منعكس شده است توجه و دقت شود كه چگونه بايد در نسل هاي بعدي منتقل گردد.منعكس شده است توجه و دقت شود كه چگونه بايد در نسل هاي بعدي منتقل گردد.
 ازدسر بلندبنده را ازسجــــــــده می س[  ارج می گیرد ازو نا ارجــــــمند            3127

 [  رهزنان از حفظ او رهبر شــــدند             از كتابی صاحـــــــــــــب دفتر شدند3123



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  070070  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 صد تجــــــــــــلی از علوم  اندردماغ[  دشت پیمایان ز تاب  یک چراغ             3111

 شکافت سطــــوت  او زهره ی گردون[  آنکه دوش كوه بارش بر  نتافت             3113

  گنــــــجد اندر سینه ی  اطفــــــال ماگنــــــجد اندر سینه ی  اطفــــــال ما  [  بنگر آن سرمایه ی آمـــــــال ما            [  بنگر آن سرمایه ی آمـــــــال ما            31123112

  
  نقش اعراب مسلمان در صدر اسالمنقش اعراب مسلمان در صدر اسالم                                                                                                                  

  عرب قبل از اسالم سخت کوش وقانع و مقاوم بودعرب قبل از اسالم سخت کوش وقانع و مقاوم بود

بيابانگردي كه جگرش از بي آبي در بيابان هاي حجاز آتش مي گرفت چشمان او از سوزش اشعه ي آفتاب بيابانگردي كه جگرش از بي آبي در بيابان هاي حجاز آتش مي گرفت چشمان او از سوزش اشعه ي آفتاب اما آن مرد اما آن مرد وو              

قرمز و گداخته مي شد.آن شتري كه كشتي بيابان ها بود و او سوارش مي شد و در ماسه هاي نرم صحرا خوش تر از آهوي بيشه قرمز و گداخته مي شد.آن شتري كه كشتي بيابان ها بود و او سوارش مي شد و در ماسه هاي نرم صحرا خوش تر از آهوي بيشه 

ه بخوابد بستر خواب خود را در زير درختان خرما مي گستراند ه بخوابد بستر خواب خود را در زير درختان خرما مي گستراند هاحركت مي نمود داراي نفس هاي آتشين بود. و اگر مي خواست كهاحركت مي نمود داراي نفس هاي آتشين بود. و اگر مي خواست ك

و چون بامدادان فرا مي رسيد از صداي زنگوله هاي شتران كه براي حركت كاروان به صدا در مي آمد بيدار مي شد تا همراه با و چون بامدادان فرا مي رسيد از صداي زنگوله هاي شتران كه براي حركت كاروان به صدا در مي آمد بيدار مي شد تا همراه با 

لي همراه او حيات همچنان لي همراه او حيات همچنان تا براي او و حيوانات اهتا براي او و حيوانات اه  ايد و رحل اقامت در مكان ديگري افكندايد و رحل اقامت در مكان ديگري افكندآنان به منطفه ي ديگري كوچ نمآنان به منطفه ي ديگري كوچ نم

زماني نمي زماني نمي ادامه داشته باشد.مردماني اهل سفر و تجارت و كوچ كردن بودند و چون از پگاه كاروان آنان به راه مي افتاد ديگر ادامه داشته باشد.مردماني اهل سفر و تجارت و كوچ كردن بودند و چون از پگاه كاروان آنان به راه مي افتاد ديگر 

صورت مي گرفت چون كسي كه در خانه و كاشانه ي خود بماند و از زادگاهش جارج نشود به بيهودگي و صورت مي گرفت چون كسي كه در خانه و كاشانه ي خود بماند و از زادگاهش جارج نشود به بيهودگي و   شناخت و اين كار دائماًشناخت و اين كار دائماً

  گي منتهي مي شود و سرانجام همه ي توانايي ها و انرژي هاي او تلف خواهد شد.گي منتهي مي شود و سرانجام همه ي توانايي ها و انرژي هاي او تلف خواهد شد.هرزه هرزه 
  تمدن فراگيری را توسعه دادندتمدن فراگيری را توسعه دادند  ،،اعراب با صدای وحدت بخش قرآناعراب با صدای وحدت بخش قرآن

تا اينكه ذهن و دل او از آهنگ گرم آيات الهي پر شد و آن امواج صحرايي كه او را در برگرفته بود و در كالم خود فرو برده و تا اينكه ذهن و دل او از آهنگ گرم آيات الهي پر شد و آن امواج صحرايي كه او را در برگرفته بود و در كالم خود فرو برده و           

و را ناآرام نموده بود به آرامش رسيد و چون گوهري زيبا و ارزشمند به تمدن بزرگي دست يازيد. بر اثر تابش انوار آيات و را ناآرام نموده بود به آرامش رسيد و چون گوهري زيبا و ارزشمند به تمدن بزرگي دست يازيد. بر اثر تابش انوار آيات هستي اهستي ا

موفقيت را موفقيت را   قرآني از آن حالت بدوي و روح جسارت صحرانشيني به شكل معنوي و شايسته اي دگرگون شد و در مسير حق، گويقرآني از آن حالت بدوي و روح جسارت صحرانشيني به شكل معنوي و شايسته اي دگرگون شد و در مسير حق، گوي

گي خداي را در پيش گرفت و از سيماي ذلت به آقايي و سروري در پيشگاه حق نائل گي خداي را در پيش گرفت و از سيماي ذلت به آقايي و سروري در پيشگاه حق نائل و راه تسليم و بندو راه تسليم و بنداز ديگر تمدن ها ربود از ديگر تمدن ها ربود 

آمد.با ديدگاه مترقي و رشد يافته اي كه آئين او دارد به راحتي مي تواند جهاني را اداره نموده و به تسخير معنوي خود در آورد آمد.با ديدگاه مترقي و رشد يافته اي كه آئين او دارد به راحتي مي تواند جهاني را اداره نموده و به تسخير معنوي خود در آورد 

زير زير   ه او بهه او بهساسانيان بودند انگار زير اندازي است كساسانيان بودند انگار زير اندازي است كبطوريكه بزرگ ترين قدرت مطرح آن روزگار كه جمشيد پادشاه پيشدادي و بطوريكه بزرگ ترين قدرت مطرح آن روزگار كه جمشيد پادشاه پيشدادي و 

خود انداخته و تسليم خود نموده است.شهر و ديار زيادي بودند كه از همت و اراده قوي او گشوده شدند و از اقتدار و سلحشوري او خود انداخته و تسليم خود نموده است.شهر و ديار زيادي بودند كه از همت و اراده قوي او گشوده شدند و از اقتدار و سلحشوري او 

الد كثيري را فتح نمود و مردمان الد كثيري را فتح نمود و مردمان بود كه انسان قوي عربي و گرد و خاك ناشي از تاخت و تاز آنها نمونه اي از آن توانايي ها بود ببود كه انسان قوي عربي و گرد و خاك ناشي از تاخت و تاز آنها نمونه اي از آن توانايي ها بود ب

هان بيني اسالمي او كه چون گلي زيبا و جذاب به آنان ارائه نمود راه رشد و ترقي را به سوي خود باز نمودند و به هان بيني اسالمي او كه چون گلي زيبا و جذاب به آنان ارائه نمود راه رشد و ترقي را به سوي خود باز نمودند و به رها جرها جآن شهآن شه

  ..كمال و سعادت رسيدندكمال و سعادت رسيدند
 ــــــر ز سوزآفتابچشم او احمـــــــ            [  آن جگر تاب بیابان كـــــم آب 3111

 گــــــــــرم چون آتش دم جمازه اش[  خوش ترازآهوی رم جمازه اش             3111

 [  رخت خواب افکنده درزیرنخیل             صبحـــــــــــدم  بیدار از بانک رحیل3112

 هرزه گردد از حضـــــــــــــــر ناآشنا[  دشت سیر ازبام و در ناآشنــــــا             3111

 مـــــــــــوج بی تابش چوگوهرآرمید تا دلش از گرمی  قـــــرآن تپید            [  3118

 [  خواند ازآیات مبین  او ســـــبق              بنده  آمد خــــواجه رفت از پیش حق3117

 و[  از جهانبانی نوازد  ســــــــاز  او              مسند جـــــــــــــم گشت  پا انداز  ا3113

  صـــــــد چمن از یک گلش انگیختندصـــــــد چمن از یک گلش انگیختند[  شهر ها از گرد پایش ریخــــتند             [  شهر ها از گرد پایش ریخــــتند             31113111



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  072072  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  
  با قرآن زیستنبا قرآن زیستن                                                                                                                                            

  زندگي مسلماني بدون هدایت قرآني غير ممكن استزندگي مسلماني بدون هدایت قرآني غير ممكن است      

منحط گرفتار و اسير نموده ايد و در شيوه هاي منحط گرفتار و اسير نموده ايد و در شيوه هاي در تار و پود آداب و رسوم كهن ودر تار و پود آداب و رسوم كهن و  ايمان خود راايمان خود را  و اي انسان هايي كه هنوزو اي انسان هايي كه هنوز                

نت نت ااامام  شده ايد!و ازشده ايد!و ازنداني نداني چهار چوب اجراي آن زچهار چوب اجراي آن زماني بنا شده بود قرار داده و درماني بنا شده بود قرار داده و درغلط گذشته كه بر پايه هاي كافري و غير مسلغلط گذشته كه بر پايه هاي كافري و غير مسل

فتول عنهم یوم فتول عنهم یوم همانطور كه قرآن وعهد داده است )همانطور كه قرآن وعهد داده است )روي آورديد.روي آورديد.بزرگ الهي كه آيات حق بود غافل شديد و به تفرقه و تخاصم بزرگ الهي كه آيات حق بود غافل شديد و به تفرقه و تخاصم 

/قمر( روزي ندا كننده اي از راه برسد و بگويد كه همه ي شما در زشتي اعمالتان فرو رفته ايد و مسير /قمر( روزي ندا كننده اي از راه برسد و بگويد كه همه ي شما در زشتي اعمالتان فرو رفته ايد و مسير 66--کرکریدع الداع الی شيئ ن  یدع الداع الی شيئ ن  

باشي جز به قرآن و روي آوردن و باشي جز به قرآن و روي آوردن و باطل پيموده ايد!!اگر مي خواهي كه در عزت اسالمي زندگي كني و با هويت مسلماني سربلند باطل پيموده ايد!!اگر مي خواهي كه در عزت اسالمي زندگي كني و با هويت مسلماني سربلند 

  عمل به دستورات آن ممكن نخواهد بود.عمل به دستورات آن ممكن نخواهد بود.
    !!!!عجيبي غوطه ور استعجيبي غوطه ور است  ابد در فقرابد در فقرآن درویشي که روی حصيری مي خوآن درویشي که روی حصيری مي خو

و اما آن درويش كه لباس پشمينه در بر نموده و از واقعيت بدور است و در مستي و بي خبري خود را در آورده است كجا خواهد و اما آن درويش كه لباس پشمينه در بر نموده و از واقعيت بدور است و در مستي و بي خبري خود را در آورده است كجا خواهد 

ق( ق(   613613--688688رجه از مسلماني و عزت برسد!!گر چه آتش عشقي كه اشعار و افكار عارف قرن هفتم عراقي)رجه از مسلماني و عزت برسد!!گر چه آتش عشقي كه اشعار و افكار عارف قرن هفتم عراقي)توانست كه به اين دتوانست كه به اين د

از از اي او پياده نمي شود!!اي او پياده نمي شود!!در دل او زنده نموده است هنوز شعله ور است ولي در زندگي و محفل و خانواده ي او قرآن و هدايت هدر دل او زنده نموده است هنوز شعله ور است ولي در زندگي و محفل و خانواده ي او قرآن و هدايت ه

آنان زندگي مي كند به تصوير خود تاج و تخت سلطنت و عزت آنان زندگي مي كند به تصوير خود تاج و تخت سلطنت و عزت   اي كه بر روياي كه بر رويبر سر مي گذارد و حصير هاي كهنه بر سر مي گذارد و حصير هاي كهنه   كالهي كهكالهي كه

ها باالتر ها باالتر ه ه ساخته است!! در حاليكه فقري كه او را در بر گرفته و هر لحظه در كام خود فرو مي برد و حتي از فقر و درويشي خانقاساخته است!! در حاليكه فقري كه او را در بر گرفته و هر لحظه در كام خود فرو مي برد و حتي از فقر و درويشي خانقا

  است او را محاصره نموده است و گريزي از آن ندارد!است او را محاصره نموده است و گريزي از آن ندارد!
  گي مردم اثر داشته باشدگي مردم اثر داشته باشددرزنددرزندقرآن قرآن باید به قرآن روی آورد تا باید به قرآن روی آورد تا 

ذهن عامه مردم است حكايت هاي فريبنده و بي پايه اي است كه از بعضي از سخنرانان افسونگر ذهن عامه مردم است حكايت هاي فريبنده و بي پايه اي است كه از بعضي از سخنرانان افسونگر آن فرهنگ و افكاري كه درآن فرهنگ و افكاري كه در        

بيان شده است گرچه از نظر قالب سخن و كالم بزرگ است ولي از حيث معني پست و  بي محتواست. و اما افكار دينداران كه بيان شده است گرچه از نظر قالب سخن و كالم بزرگ است ولي از حيث معني پست و  بي محتواست. و اما افكار دينداران كه 

به به مبني بر اينكه مبني بر اينكه ق( و ديلمي از محدثين دارند و انواع احاديث را ق( و ديلمي از محدثين دارند و انواع احاديث را   091091--060060بررسي راويان اخبار نبوي چون خطيب)بررسي راويان اخبار نبوي چون خطيب)دائماً سر در دائماً سر در 

اميك داراي راوي منفرد است)شاذ( و يا كدام حديث از كدام راوي تابعي كه نسل اميك داراي راوي منفرد است)شاذ( و يا كدام حديث از كدام راوي تابعي كه نسل توان اعتماد نمود )ضعيف( و يا كدتوان اعتماد نمود )ضعيف( و يا كد  نمينمي  يك يك كدامكدام

عه عه مشغول بحث و فحص هستند و بدون اينكه به تأثير اين سخنان روي حيات جاممشغول بحث و فحص هستند و بدون اينكه به تأثير اين سخنان روي حيات جامرسل( به ما رسيده است ، رسل( به ما رسيده است ، دو صحابي است)مُدو صحابي است)مُ

د و د و نديشند! اين قرآن است كه بايد خوانده شود و مورد تبعيت قرار گيرد چون قرآن بر ما حق دارنديشند! اين قرآن است كه بايد خوانده شود و مورد تبعيت قرار گيرد چون قرآن بر ما حق دارنظري داشته باشند و چاره اي بانظري داشته باشند و چاره اي با

  و ايماني كه مورد درخواست ماست خواهيم رسيد.و ايماني كه مورد درخواست ماست خواهيم رسيد.  در اين حالت است كه به آرزو در اين حالت است كه به آرزو 
 ـــری  زندان توشیوه های كافـــــــــ       [  ای گرفتار رسوم  ایمـــــــان تو     3113

 ــاده  پیمایی الی  شیء نُکُرجــــــــــ    [  قطع كردی  امرخود  را د ر زُبُر         3112

 ستنــــکن جز به قرآن زینیست  ممـــن زیستن           [  گر تومی خواهی مسلما3111

 ــراب نغمه ی قوّال  مستــاز   شــــــمست            [  صوفی پشمینه پوش حــال3111

 ــرآن محفلشـدر نمی سازد  به قـــــــ[  آتش ازعشق عراقــــی در دلش            3112

 اج گیرـــــاهان بفقر او ازخانقـــــــــــ      [  از كاله و بوریا تاج وســـــــریر      3111

 ـــرف او بلندمعنی او پست  و حــــــــ      [  واعـــــــظ دستان زن افسان بند      3118

 با ضعیف و شاذ  و مرســـــــــل كار او [  از خطیب و دیلمی گفـــــتار او           3117

  اهی  بیاباهی  بیابـامی كه می خوـامی كه می خوتو ازو كـــــتو ازو كـــــكتاب            كتاب            [  از تالوت بر تو حـق دارد [  از تالوت بر تو حـق دارد 31133113



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  073073  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  ]اصل نوزدهم[]اصل نوزدهم[          

  شد است تقليد بر اجتهاد مقدم استشد است تقليد بر اجتهاد مقدم استوقتي جامعه دستخوش انحطاط و عدم روقتي جامعه دستخوش انحطاط و عدم ر                                                                    

  
  تقليد و تكيه به گذشتهتقليد و تكيه به گذشته                                                                                                                                              

  ندندم پيوسته این ملت توحيد را از هم گسستم پيوسته این ملت توحيد را از هم گسستفتنه های این عصر شيرازه بهفتنه های این عصر شيرازه به

در اين عصر كه زندگي مي كنيم فتنه ها و نقشه هاي فراواني را كه طراحي نموده است در زير سر دارد كه در فرصت در اين عصر كه زندگي مي كنيم فتنه ها و نقشه هاي فراواني را كه طراحي نموده است در زير سر دارد كه در فرصت             

م م مناسب اجرا نمايد و اگر خوب دقت شود در باطن و آن روي اين تحوالت آفت ها وآسيب هاي زيادي وارد جامعه و زندگي مردمناسب اجرا نمايد و اگر خوب دقت شود در باطن و آن روي اين تحوالت آفت ها وآسيب هاي زيادي وارد جامعه و زندگي مرد

مي گردد.ارتباطات مردمي و آداب و رسوم كهن گذشته را او بهم زده است و اگر شاخسار زندگي طراوتي بخود نديده است و رشد مي گردد.ارتباطات مردمي و آداب و رسوم كهن گذشته را او بهم زده است و اگر شاخسار زندگي طراوتي بخود نديده است و رشد 

سيب وارد زندگي ما شد اولين نقش آن اين بود كه صفوف متحد سيب وارد زندگي ما شد اولين نقش آن اين بود كه صفوف متحد همينكه اين تهاجم وآهمينكه اين تهاجم وآت وارداتي است.ت وارداتي است.ااو تازگي ندارد از همين آفو تازگي ندارد از همين آف

دا و بيگانه سازد بهر حال آن ساز و شعاري كه نشان دهنده ي هويت ملي و اسالمي ما بود از ما  دا و بيگانه سازد بهر حال آن ساز و شعاري كه نشان دهنده ي هويت ملي و اسالمي ما بود از ما  بشكافد و او را از هم جبشكافد و او را از هم ج  ااملت رملت ر

ربود و ما را بينوا نمود.آن آتش عشق و شوقي كه از قديم و از پدران ما به ما رسيده بود و دل بدان خوش مي داشتيم از ما گرفت ربود و ما را بينوا نمود.آن آتش عشق و شوقي كه از قديم و از پدران ما به ما رسيده بود و دل بدان خوش مي داشتيم از ما گرفت 

  حيد و ال اله اال اهلل در سينه و جان ما جاي گرفته بود به يغما برد.حيد و ال اله اال اهلل در سينه و جان ما جاي گرفته بود به يغما برد.و نور هدايت و گرمي و حرارت شيفتگي را كه از مكتب توو نور هدايت و گرمي و حرارت شيفتگي را كه از مكتب تو
  و سنت گذشته خود پيروی کنيمو سنت گذشته خود پيروی کنيمه و فتنه برای اتحاد باید از پدران ه و فتنه برای اتحاد باید از پدران در عصرتوطئدر عصرتوطئ

در اين شرايط كه ملت عناصر و پايه هاي قوام و دوام حيات و پايداري خود را از دست مي دهد و نابود مي سازد بهترين در اين شرايط كه ملت عناصر و پايه هاي قوام و دوام حيات و پايداري خود را از دست مي دهد و نابود مي سازد بهترين           

ن است كه مردم از طريق تقليد و تبعيت ، ثبات و وحدت داشته باشند.پس بايد راه آباء و اجداد خود را طي نمائيم كه ن است كه مردم از طريق تقليد و تبعيت ، ثبات و وحدت داشته باشند.پس بايد راه آباء و اجداد خود را طي نمائيم كه روش ايروش اي

ايجاد الفت و وفاق بين مردم مي نمايد و مفهوم واقعي تقليد اين است كه وحدت ملت حفظ گردد و جامعه به حيات خود ادامه ايجاد الفت و وفاق بين مردم مي نمايد و مفهوم واقعي تقليد اين است كه وحدت ملت حفظ گردد و جامعه به حيات خود ادامه 

و از برگ و ميوه مأيوس گشته است . پس نبايد به اميد آنكه در آينده فصل بهار فرا و از برگ و ميوه مأيوس گشته است . پس نبايد به اميد آنكه در آينده فصل بهار فرا دهد.وقتي جامعه دچار پائيززدگي شده است دهد.وقتي جامعه دچار پائيززدگي شده است 

رسد و موفقيت از راه مي آيد از درخت جامعه جدا شويم و هر كدام راهي را جداي از وحدت جامعه در پيش گيريم. مانند ماهي رسد و موفقيت از راه مي آيد از درخت جامعه جدا شويم و هر كدام راهي را جداي از وحدت جامعه در پيش گيريم. مانند ماهي 

يم بايد كه ريشه هاي اين زيان را خوب بشناسيم و آن يم بايد كه ريشه هاي اين زيان را خوب بشناسيم و آن دريا هستيم ! پس هر گاه دريا را كه همه چيز ما از اوست از نظر گم نموددريا هستيم ! پس هر گاه دريا را كه همه چيز ما از اوست از نظر گم نمود

آب جوي ضعيف و باريكي را كه براي ما باقي مانده است براي بقا و دوام خود حفظ نمائيم!شايد در آينده يك پتانسيل قوي آب جوي ضعيف و باريكي را كه براي ما باقي مانده است براي بقا و دوام خود حفظ نمائيم!شايد در آينده يك پتانسيل قوي 

معه ي تو را پر معه ي تو را پر آب جاآب جارهبري معنوي مانند سرازير شدن سيل به كوهستان به شهر و ديار تو وارد شود و جويبارهاي كوچك و كم رهبري معنوي مانند سرازير شدن سيل به كوهستان به شهر و ديار تو وارد شود و جويبارهاي كوچك و كم 

  سازد و ناگهان خود را در آغوش طوفان انقالب و دگرگوني بيابي و راه سعادت و سالمت را طي نمايي.سازد و ناگهان خود را در آغوش طوفان انقالب و دگرگوني بيابي و راه سعادت و سالمت را طي نمايي.  از آب و متالطم از آب و متالطم 

 طـــــــــــــبع ناپروای او آفتگر استفتنه ها زیر سر است           د حاضـــرــ[  عه3121

 شاخســـــــــــــار زندگی  بی نم ازو         وام كهــــــــــــن برهم ازو   ــ[  بزم اق3123

 ساز ما را از نوا بیگــــــــــــــانه كردوه اش ما را ز ما بیگــــانه كرد            ــ[  جل3122

 نور و نـــــــــــــار  ال اله از سینه برد  ــرینه  برد           [  از دل مــــــــــا آتش دی3121

 ـــید می گیرد ثبات ملت ازتقلـــــــــ            حل گردد چو تقویم حـیات ــ[  مضم3121

 ــلید  ضبط ملت است معنی تقـــــــــاء رو كه این جمعیت  است             ــ[  راه آب3122

 از شجرمگـــــــــــــــسل به امید بهار    [  درخزان،ای بی نصیـب ازبرگ وبار   3121

 ظ جوی كم آب خویش باشـحــــافـ  م كردی زیان اندیش بــاش           [  بحرگ3128

  وفان پروریوفان پروریــــبازدرآغــــــــــــوش طـبازدرآغــــــــــــوش طـ  [  شاید از سیل قهستان برخـــــوری            [  شاید از سیل قهستان برخـــــوری            31273127
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  بني اسرائيل و راه رفتگانبني اسرائيل و راه رفتگان                                                                                                                                

  باشدباشدهم هم کوشي و مصائبي که بر امت موسي آمد مي تواند نمونه موفقي برای ما کوشي و مصائبي که بر امت موسي آمد مي تواند نمونه موفقي برای ما   سختسخت

زم است كه از احوال و سرنوشت قوم بني اسرائيل عبرت بگيري!به زم است كه از احوال و سرنوشت قوم بني اسرائيل عبرت بگيري!به الالپس اگر در تن و پيكر تو بصيرت و بينشي وجود دارد پس اگر در تن و پيكر تو بصيرت و بينشي وجود دارد               

ه هيكل ضعيف ولي سختكوش او توجه نمائيد كه ه هيكل ضعيف ولي سختكوش او توجه نمائيد كه مشكالتي كه براي او پيش آمده است و او را آبديده روزگار نموده است و نيز بمشكالتي كه براي او پيش آمده است و او را آبديده روزگار نموده است و نيز ب

رگ هاي اين مردم به سختي حركت مي رگ هاي اين مردم به سختي حركت مي خون درخون در)منظور بني اسرائيل عصر موسي است()منظور بني اسرائيل عصر موسي است(نشان دهنده ي موفقيت اين قوم است.نشان دهنده ي موفقيت اين قوم است.

كند و اگر در برابر خود صد مانع و مشكل داشته باشد با سيماي مصمم خود آن را از سر راه بر مي دارد.وقتي پنجه هاي قوي كند و اگر در برابر خود صد مانع و مشكل داشته باشد با سيماي مصمم خود آن را از سر راه بر مي دارد.وقتي پنجه هاي قوي 

در معرض گرفتاريها قرار داد آنان هيچگاه يادگار حضرت موسي و هارون در معرض گرفتاريها قرار داد آنان هيچگاه يادگار حضرت موسي و هارون ده شده وجود آنان را تحت فشار و ده شده وجود آنان را تحت فشار و مانند انگور فشرمانند انگور فشروزگاروزگاررر

كه كتاب تورات و احكام اجرايي و شريعت آن بود از ياد نبردند و همچنان پايبند و معتقد نسبت به آنان باقي ماندند. البته آن كه كتاب تورات و احكام اجرايي و شريعت آن بود از ياد نبردند و همچنان پايبند و معتقد نسبت به آنان باقي ماندند. البته آن 

گدازي در آن ديده نمي شود و ليكن هنوز خواسته ها و تمايالت در انديشه هاي آنان گدازي در آن ديده نمي شود و ليكن هنوز خواسته ها و تمايالت در انديشه هاي آنان   نيست و سوز و نيست و سوز و اي گرم عاشقانه ديگر اي گرم عاشقانه ديگر نواهنواه

دست داد اينگونه نبود كه به همان راه دست داد اينگونه نبود كه به همان راه را ازرا ازقتي قوم يهود يكپاچگي و وحدت خود قتي قوم يهود يكپاچگي و وحدت خود ووديده مي شود و آنان را اميدوار نموده است.ديده مي شود و آنان را اميدوار نموده است.

منظوراقبال منظوراقبال ]]كند بلكه به راه جديد و تجربه ي نويني دست يازيد.كند بلكه به راه جديد و تجربه ي نويني دست يازيد.  تفرقه و بيگانگي از يكديگر كه ويژه گذشتگانش بود بسندهتفرقه و بيگانگي از يكديگر كه ويژه گذشتگانش بود بسنده

اشغالگران سرزمين فلسطين نيست كه با توطئه بين المللي و ظالمانه بر آن مسلط شده اند و هيچ قانون انساني را رعايت نمي اشغالگران سرزمين فلسطين نيست كه با توطئه بين المللي و ظالمانه بر آن مسلط شده اند و هيچ قانون انساني را رعايت نمي 

  كنند و به هيچ عهد و پيماني وفا نمي نمايند و لكه ننگيني در چهره بشريت هستند!![ كنند و به هيچ عهد و پيماني وفا نمي نمايند و لكه ننگيني در چهره بشريت هستند!![ 

 وال اسرائیل گیرعبـرت از احــــــــــ         [  پیکرت دارد اگر جــــــــان بصیر   1359

 ـــــان  نزار  او نگرسختـی جـــــــــــر           [  گرم و  سرد روزگار او نـــــــــگ3111

 سنـــــگ صد دهلیز و یک سیمای او    [  خون گران سیراست دررگ های او      3113

 یادگــــــــــــار موسی و هارون نماند   [  پنجه ی گردون چو انگورش فشرد          3112

 لیکن اندر سینه دم  دارد هنــــــــــوز     [  از نوای  آتشینش رفت  ســــــــوز        3111

 جز به راه رفتگـــــــان محمــل نبست[  زانکه چون جمعیتش ازهم شکست            3111

 
  اجتهاد عالمان کم نظراجتهاد عالمان کم نظر                                                                                                                                          

  ن به رسول خدا نزدیک تربوده  وشایسته تقليد در عصر فتنه هستندن به رسول خدا نزدیک تربوده  وشایسته تقليد در عصر فتنه هستندزهد وتقوای پدرانمازهد وتقوای پدرانما

وشمع روشن زندگي را در خود خاموش وشمع روشن زندگي را در خود خاموش ي كه از قديم جامعه و مردم شما در پريشاني و تفرقه بسر مي برند ي كه از قديم جامعه و مردم شما در پريشاني و تفرقه بسر مي برند و اما اي كسو اما اي كس            

نموده اند و هويت خود را از دست داده اند! و تو اي مسلمان!  بايستي نقش محكمي از معاني و مفاهيم توحيد و خداپرستي را در نموده اند و هويت خود را از دست داده اند! و تو اي مسلمان!  بايستي نقش محكمي از معاني و مفاهيم توحيد و خداپرستي را در 

ه رأي و ه رأي و نيت خود داشته باشي و اساس كار را بر تقليد بگذاري چون غير از اين چاره ديگري وجود ندارد.اجتهاد و اتكاء بنيت خود داشته باشي و اساس كار را بر تقليد بگذاري چون غير از اين چاره ديگري وجود ندارد.اجتهاد و اتكاء ب  و و   دلدل

نظر خود در عصري كه جامعه دچار آفت انحطاط و سير قهقرايي شده است امري ناپسند است و بساط نظم و قانون و موفقيت آن نظر خود در عصري كه جامعه دچار آفت انحطاط و سير قهقرايي شده است امري ناپسند است و بساط نظم و قانون و موفقيت آن 

قوم را درهم مي پيچد!البته با اين تفاوت كه اگر افراد دانشمندي باشند كه از طريق اجتهاد به رأي و نظر ضعيف كه كارايي قوم را درهم مي پيچد!البته با اين تفاوت كه اگر افراد دانشمندي باشند كه از طريق اجتهاد به رأي و نظر ضعيف كه كارايي 

همواره تقليد و پيروي از صاحبان بينش كه مربوط به زمان گذشته اند مقدم بر اين گروه خواهد همواره تقليد و پيروي از صاحبان بينش كه مربوط به زمان گذشته اند مقدم بر اين گروه خواهد   چنداني ندارند رسيده باشندچنداني ندارند رسيده باشند

يد چون افراد يد چون افراد و چيزي كهنه و فرسوده بحساب نمي آو چيزي كهنه و فرسوده بحساب نمي آبود.عقل و تشخيص پدران و گذشتگان شما از روي هوي و هوس نبوده بود.عقل و تشخيص پدران و گذشتگان شما از روي هوي و هوس نبوده 

ي گردند! فكر و انديشه قوي آنان مي تواند نكات ي گردند! فكر و انديشه قوي آنان مي تواند نكات صادق و پاك نيت و پاكيزه خوي هيچگاه آلوده ي غرض ورزي هاي دنيايي نمصادق و پاك نيت و پاكيزه خوي هيچگاه آلوده ي غرض ورزي هاي دنيايي نم
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مهم و اساسي را كه در سرنوشت ما دخالت دارد به راحتي به ما بشناساند  بهر حال زهد و خويشتن داري آنان به حضرت مصطفي مهم و اساسي را كه در سرنوشت ما دخالت دارد به راحتي به ما بشناساند  بهر حال زهد و خويشتن داري آنان به حضرت مصطفي 

رازي بجاي رازي بجاي در اين زمان آثاري از ذوق جعفر و كاوش هاي علمي در اين زمان آثاري از ذوق جعفر و كاوش هاي علمي   )ص( نزديك تر بوده و از استحكام بيشتري برخوردار است .)ص( نزديك تر بوده و از استحكام بيشتري برخوردار است .

نمانده است و از ملت عرب شكوه و عظمتي كه يادآور گذشته او باشد بچشم نمي خورد.دينداري و عمل به آئين و شريعت در اين نمانده است و از ملت عرب شكوه و عظمتي كه يادآور گذشته او باشد بچشم نمي خورد.دينداري و عمل به آئين و شريعت در اين 

دوره و زمانه بر ما سخت شده است چون هر فرد لئيم و پستي خود را راز دار دين و صاحب فهم و دانايي در آئين و شريعت مي دوره و زمانه بر ما سخت شده است چون هر فرد لئيم و پستي خود را راز دار دين و صاحب فهم و دانايي در آئين و شريعت مي 

  داند!داند!
  م تن و قرآن روح آن استم تن و قرآن روح آن استملت مسلمان در حكملت مسلمان در حك

و داراي هوش و كياست و داراي هوش و كياست   ايدايد  تأثير و عظمت دين اطالعي نداريد و از حقايق آن بيگانه ايد اگر فرزانهتأثير و عظمت دين اطالعي نداريد و از حقايق آن بيگانه ايد اگر فرزانهو اما اي افرادي كه از و اما اي افرادي كه از               

  هستيد بايد به يك آئين گرايش پيدا كنيد و در زير يك پرچم وحدت جمع شويد. من از نَبّاض حيات  كه  گوهر حيات را به آدميهستيد بايد به يك آئين گرايش پيدا كنيد و در زير يك پرچم وحدت جمع شويد. من از نَبّاض حيات  كه  گوهر حيات را به آدمي

اعطا نموده و تداوم بخشيده است شنيده ام كه فرمود: اختالف و تفرقه در بين مردم يك جامعه مانند قيچي رشته ي حيات را اعطا نموده و تداوم بخشيده است شنيده ام كه فرمود: اختالف و تفرقه در بين مردم يك جامعه مانند قيچي رشته ي حيات را 

تخاذ وحدت و يكپارچگي زنده اند و جامعه و مردم آن بر اساس تعاليم و تخاذ وحدت و يكپارچگي زنده اند و جامعه و مردم آن بر اساس تعاليم و ااقطع مي نمايد. مسلمانان بخاطر پيروي از يك آئين و قطع مي نمايد. مسلمانان بخاطر پيروي از يك آئين و 

ما مانند يك پيكره خاكي هستيم كه قرآن دل و شعور آگاه ما مانند يك پيكره خاكي هستيم كه قرآن دل و شعور آگاه   در مقايسه بين ما و قرآن ،در مقايسه بين ما و قرآن ،انده اند.انده اند.رهنمودهاي قرآن زنده و پاينده مرهنمودهاي قرآن زنده و پاينده م

بي شك چنگ در حبل اهلل انداخته ايم كه رستگاري الهي و سعادت بي شك چنگ در حبل اهلل انداخته ايم كه رستگاري الهي و سعادت   شته ي محكم و استوار قرآن را بگيريم شته ي محكم و استوار قرآن را بگيريم آن است ، پس اگر رآن است ، پس اگر ر

ويد و خود را در مجموع آن همراه با ديگران به وحدت برسانيد ويد و خود را در مجموع آن همراه با ديگران به وحدت برسانيد جاودانه است.مانند دانه هاي گوهري در رشته ي تسبيح او وارد شجاودانه است.مانند دانه هاي گوهري در رشته ي تسبيح او وارد ش

  ..و گر نه به آشفتگي دچار خواهيد شد و مانند غبار در فضا پراكنده مي شويدو گر نه به آشفتگي دچار خواهيد شد و مانند غبار در فضا پراكنده مي شويد

 مُرد شمع زندگـــــــــــی درسینه ات    [  ای  پریشان محفـــــــل دیرینه ات       1365

 چاره ی كار خـــــــــود از تقلید كن       ل معنی توحیـــــــــد كن    [  نقش برد3111

 قوم را بر هم همـــــــــی پیچد بساط   [  اجتهاد  اندرزمان انحطــــــــــــاط          3118

 اقتدا بر رفتگــــــــــــــان محفوظ تر  [  ز اجتهاد عالمـــــــــــــان كم نظر         3117

 كارپاكـــــــان از غرض آلوده نیست وده نیست          [  عقل آبایت هوس فرســـ3113

 ورع  شان  با  مصطـــــفی نزدیک تر  [  فکرشان ریسد همی  باریـــــک تر         3181

 ــت تازی نماندآبـروی ملــــــــــــــ       [  ذوق جعفر كــــاوش  رازی  نماند     3183

 هر لئیــــــمی راز دار  دین شده است   است            ا رهگذار دین شده[  تنگ بر م3182

 ــــرفرزانه ایبایک آئین ساز گــــــ         [  ای كه با اسرار دین بیگــــــانه ای     3181

 اختالف تست مقــــــــــراض حیات    [  من شنیدستم  ز نبّاض حــــــــیات          3181

 پیکرملت زقــــــــــــرآن زنده است    ـــان زنده است         [  از یک آئینی مسلم3182

 اعتمادش كن كه حــــــبل اهلل اوست    [  ما همه خـــــاک ودل آگاه اوست          3181

 ور نه مانند غبارآشفــــــــــــــته شو     [  چون  گُهَر دررشتــه ی اوسفته شو         3188

  ]اصل بيستم[ ]اصل بيستم[     

  سيرت و باطن یك ملت موقعي تكامل خواهد یافت که از آئين الهي پيامبران تبعيت نماید.سيرت و باطن یك ملت موقعي تكامل خواهد یافت که از آئين الهي پيامبران تبعيت نماید.                                                  

  

  
  اسرار شریعتاسرار شریعت                                                                                                                                          

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  076076  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  ني است برای به آگاهي و یقين رسيدن مؤمنينني است برای به آگاهي و یقين رسيدن مؤمنينشریعت پلكاشریعت پلكا

مجموعه مقررات و احكام اجرايي مومنين كه شريعت ناميده مي شود نبايد سعي نمود تا معني و تلقي ديگري غير از مجموعه مقررات و احكام اجرايي مومنين كه شريعت ناميده مي شود نبايد سعي نمود تا معني و تلقي ديگري غير از در در               

آنچه كه معمول و متداول است جستجو نمود بهمين لحاظ شريعت چون سنگ گوهر با ارزشي است كه غير از روشنايي و هدايت آنچه كه معمول و متداول است جستجو نمود بهمين لحاظ شريعت چون سنگ گوهر با ارزشي است كه غير از روشنايي و هدايت 

شريعت را حضرت حق ساخته و پرداخته نموده است و ظاهر آن همان شريعت را حضرت حق ساخته و پرداخته نموده است و ظاهر آن همان عنصر ديگري را نبايد بجاي آن تصور نمود.اين گوهر عنصر ديگري را نبايد بجاي آن تصور نمود.اين گوهر 

چيزي است كه در باطن آن نهفته است و هيچگونه دو گانگي در ذات آن وجود ندارد.علم حق چيزي غير از شريعت نيست و چيزي است كه در باطن آن نهفته است و هيچگونه دو گانگي در ذات آن وجود ندارد.علم حق چيزي غير از شريعت نيست و 

ا به مدارج يقين ا به مدارج يقين اصل سنت نبوي جز محبت و دوست داشتن چيز ديگري نمي تواند باشد.بطور قطع شريعت پلكاني است كه فرد راصل سنت نبوي جز محبت و دوست داشتن چيز ديگري نمي تواند باشد.بطور قطع شريعت پلكاني است كه فرد ر

ين و مومنين به خدا نائل ين و مومنين به خدا نائل او را به مراحل باالي عملي و ارزشي و مقامات اهل يقاو را به مراحل باالي عملي و ارزشي و مقامات اهل يقو آگاهي معنوي مي رساند و باالتر از اين آگاهي و آگاهي معنوي مي رساند و باالتر از اين آگاهي 

مي سازد.و اگر ملت از آئين حق پيروي نمايد و در دستور كار خود قرار دهد به نظم و قانون مي رسد و چون ملتي داراي نظام و مي سازد.و اگر ملت از آئين حق پيروي نمايد و در دستور كار خود قرار دهد به نظم و قانون مي رسد و چون ملتي داراي نظام و 

  حيح اجرايي شد به دوام و بقا و رشد و ترقي خواهد رسيد.حيح اجرايي شد به دوام و بقا و رشد و ترقي خواهد رسيد.قانون صقانون ص
  معي اصل اسالم عمل به آئين اجرایي آن استمعي اصل اسالم عمل به آئين اجرایي آن استدر زندگي فردی وجدر زندگي فردی وج

و هرگاه مردمي چراغ آگاهي و دانايي را در پيشاروي خود روشن و بر افروخته ببيند به اقتدار و عظمت و شكوه خواهند رسيد و هرگاه مردمي چراغ آگاهي و دانايي را در پيشاروي خود روشن و بر افروخته ببيند به اقتدار و عظمت و شكوه خواهند رسيد           

داراي ابزار كار الزم مانند عصا خواهند بود تا دست به كار بزرگ بزنند و هم همه خير و داراي ابزار كار الزم مانند عصا خواهند بود تا دست به كار بزرگ بزنند و هم همه خير و   در اين صورت مانند حضرت موسي همدر اين صورت مانند حضرت موسي هم

صالح مانند معجزات يد و بيضا از آن نمودار خواهد شد.اي مسلمان و معتقد به دين اسالم! من با تو اين راز مهم و سرّ عظيم را صالح مانند معجزات يد و بيضا از آن نمودار خواهد شد.اي مسلمان و معتقد به دين اسالم! من با تو اين راز مهم و سرّ عظيم را 

به آئين اجرايي اسالم است و در هر كاري براي فرد و جامعه به آئين اجرايي اسالم است و در هر كاري براي فرد و جامعه   در ميان مي گذارم و مي گويم كه اصل اسالم همان شريعت و عملدر ميان مي گذارم و مي گويم كه اصل اسالم همان شريعت و عمل

از آغاز و شروع تا انتها و پايان اين شريعت است كه بايستي به كار گرفته شود و مبناي فعاليت باشد. و اما اي كسي كه از دانش از آغاز و شروع تا انتها و پايان اين شريعت است كه بايستي به كار گرفته شود و مبناي فعاليت باشد. و اما اي كسي كه از دانش 

اشي ، اين نوضيح را مي دهم كه اشي ، اين نوضيح را مي دهم كه ها و نكات مهم و دقايق لطيف دين اطالع داري و از قدرت تجزيه و تحليل آن برخوردار مي بها و نكات مهم و دقايق لطيف دين اطالع داري و از قدرت تجزيه و تحليل آن برخوردار مي ب

چه نكات و مواردي باعث شده است تا شرع مبين اساس كار و مبناي توجه قرار گيرد.به اين مثال توجه كنيد كه اگر كسي مزاحم چه نكات و مواردي باعث شده است تا شرع مبين اساس كار و مبناي توجه قرار گيرد.به اين مثال توجه كنيد كه اگر كسي مزاحم 

مسلماني در اداي اعمال مستحب گردد و نگذارد كه او به امور ثواب برسد بطوريكه آن شخص در اين كار دليل خاصي هم مسلماني در اداي اعمال مستحب گردد و نگذارد كه او به امور ثواب برسد بطوريكه آن شخص در اين كار دليل خاصي هم 

  شد انجام ندادن آن مستحب بر او گران تمام مي شود و احساس كمبود مي كند!شد انجام ندادن آن مستحب بر او گران تمام مي شود و احساس كمبود مي كند!نداشته بانداشته با
  اصل زندگي چيست؟ چرا زیستن در خطرها زندگي است؟اصل زندگي چيست؟ چرا زیستن در خطرها زندگي است؟

اين مردم مسائل غير واجب و غير محوري را مالك عمل قرار داده اند و واجب تلقي مي كنند و اصل زندگي را در قدرت و اين مردم مسائل غير واجب و غير محوري را مالك عمل قرار داده اند و واجب تلقي مي كنند و اصل زندگي را در قدرت و           

روز جنگ فرا رسد و آثار مخرب آن همه جا را در بر گيرد چنانچه تصور شود كه لشكر دشمنان روز جنگ فرا رسد و آثار مخرب آن همه جا را در بر گيرد چنانچه تصور شود كه لشكر دشمنان نيرومندي تصور مي نمايند. اگر نيرومندي تصور مي نمايند. اگر 

رند و خطري از جانب آنان متوجه ما نيست اين يك اشتباه بزرگ است. در اين شرايط در رند و خطري از جانب آنان متوجه ما نيست اين يك اشتباه بزرگ است. در اين شرايط در ااقصد تجاوز به وطن و آب و خاك را ندقصد تجاوز به وطن و آب و خاك را ند

م و تمام موانع و ديوار ها را كنار مي زنيم چون هنوز م و تمام موانع و ديوار ها را كنار مي زنيم چون هنوز خواب غفلت فرو مي رويم و همه چيز را در صلح و آرامش تصور مي كنيخواب غفلت فرو مي رويم و همه چيز را در صلح و آرامش تصور مي كني

مادگي براي جلوگيري احتمالي حمالت دشمن در مادگي براي جلوگيري احتمالي حمالت دشمن در ا اين عدم درك خطرات دشمن و عدم آا اين عدم درك خطرات دشمن و عدم آخطر را بطور جدي نپذيرفته ايم !  بخطر را بطور جدي نپذيرفته ايم !  ب

حال اين حال اين د.د.حال آن مردم حمله به كشور خود را نشدني مي نماينحال آن مردم حمله به كشور خود را نشدني مي نماينبهربهر  شور داراي نظم و نظام نشود،شور داراي نظم و نظام نشود،آينده باعث مي گردد تا كآينده باعث مي گردد تا ك

                                                          فرمود:                                                                                                 فرمود:                                                                                                 كه كه اين فرمان الهي در چيست اين فرمان الهي در چيست انيدكه راز انيدكه راز ددم كه آيا مي م كه آيا مي نمائينمائيموضوع را بررسي مي موضوع را بررسي مي 

  زيستن در خطرها زندگي است.زيستن در خطرها زندگي است.
  عت یعني رسيدن به اقتدار معنوی برای حل مشكالت زندگيعت یعني رسيدن به اقتدار معنوی برای حل مشكالت زندگيمنظورعمل به شریمنظورعمل به شری

منظور شريعت حقه اين است كه چون به جنگ با مشكالت و موانع اقدام مي نمايي مانند شعله ي آتش همه چيز را منظور شريعت حقه اين است كه چون به جنگ با مشكالت و موانع اقدام مي نمايي مانند شعله ي آتش همه چيز را             

و امكان مقابله تو را با و امكان مقابله تو را با بسوزاني و حتي بتواني در درون سنگ نفوذ يابي و آن را دو نيم گرداني.با اين امتحانات و آزمون ها توانايي بسوزاني و حتي بتواني در درون سنگ نفوذ يابي و آن را دو نيم گرداني.با اين امتحانات و آزمون ها توانايي 

موانع رشد را شناسايي مي نمايد و هدف اين است كه  كوه الوند را در جلوي تو قرار دهد تا بتواني آن را كنار بزني و از سر راه موانع رشد را شناسايي مي نمايد و هدف اين است كه  كوه الوند را در جلوي تو قرار دهد تا بتواني آن را كنار بزني و از سر راه 

مه مه الوند سخت و بلند را در مشتان خود خورد نمايي و گرد و خاك آن را سرالوند سخت و بلند را در مشتان خود خورد نمايي و گرد و خاك آن را سركوه كوه خود بر داري.دوباره به تو ياد مي دهد كه چگونه خود بر داري.دوباره به تو ياد مي دهد كه چگونه 

ي سازي و يا از حرارت خنجري كه در دستان توست الوند را بشكافي و تكه تكه نمايي.وقتي انسان مانند ميش )گوسفند ماده و ي سازي و يا از حرارت خنجري كه در دستان توست الوند را بشكافي و تكه تكه نمايي.وقتي انسان مانند ميش )گوسفند ماده و 

دنبه دار( ناتوان و الغر و ضعيف باشد هيچگاه شايستگي و قدرت مقابله و برابري با شير نر را نخواهد داشت.و چون پرنده ي دنبه دار( ناتوان و الغر و ضعيف باشد هيچگاه شايستگي و قدرت مقابله و برابري با شير نر را نخواهد داشت.و چون پرنده ي 
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  077077  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

ليل و زبون تر ليل و زبون تر ذذمي گيرد مي گيرد ل شكاري كه در برابر او قرار ل شكاري كه در برابر او قرار جشك را مي پذيرد و در مقابجشك را مي پذيرد و در مقابقوي پنجه باز خلق و خوي يك گنقوي پنجه باز خلق و خوي يك گن

  ..)ديگر حيوانات قوي را شكار نخواهد كرد()ديگر حيوانات قوي را شكار نخواهد كرد(است.است.
  شریعت محمدی آخرین و کامل ترین آئين پيامبران برای کسب رونق زندگي است شریعت محمدی آخرین و کامل ترین آئين پيامبران برای کسب رونق زندگي است 

و براي منفعت بشري اين نسخه قدرت و توانمندي و براي منفعت بشري اين نسخه قدرت و توانمندي آن كسي كه شريعت را بنا نهاده است خوب و بد را به نيكي مي شناسد آن كسي كه شريعت را بنا نهاده است خوب و بد را به نيكي مي شناسد             

هنين خواهيد يافت و زندگي هنين خواهيد يافت و زندگي ( با عمل به شريعت اراده و اعصاب آ( با عمل به شريعت اراده و اعصاب آرا تجويز مي كند )پس عمل به شريعت حصول به قدرت استرا تجويز مي كند )پس عمل به شريعت حصول به قدرت است

  سعادتمندانه را در يك جامعه سالم خواهيد داشت.پس هر گاه از لطمات و آسيب هاي مردم روزگار خسته و مجروح شده ايدسعادتمندانه را در يك جامعه سالم خواهيد داشت.پس هر گاه از لطمات و آسيب هاي مردم روزگار خسته و مجروح شده ايد

د كه د كه شريعت شما را به استواري و پايداري مي رساند و آنقدر در استقامت پخته و با تجربه خواهيد شد كه انگار كوه بلندي هستيشريعت شما را به استواري و پايداري مي رساند و آنقدر در استقامت پخته و با تجربه خواهيد شد كه انگار كوه بلندي هستي

فرو مي ريزد.بي شك اين خواص و كيفيات موثر در دين مصطفي وجود دارد ، ديني كه مايه ي فرو مي ريزد.بي شك اين خواص و كيفيات موثر در دين مصطفي وجود دارد ، ديني كه مايه ي   آبشارهاي فراواني از دامن شماآبشارهاي فراواني از دامن شما

محمدي كه آخرين و كامل ترين آئين پيامبران است بر محور حيات پاك و سالم بنا شده محمدي كه آخرين و كامل ترين آئين پيامبران است بر محور حيات پاك و سالم بنا شده   حيات و رونق زندگي است و شريعتحيات و رونق زندگي است و شريعت

است.اگر در ميان مردم زمين گرفتار شده اي و رنگ تعلق ماديت پذيرفته اي ترا به آسمان معنوي باالمي كشد و آنچه كه است.اگر در ميان مردم زمين گرفتار شده اي و رنگ تعلق ماديت پذيرفته اي ترا به آسمان معنوي باالمي كشد و آنچه كه 

دستورات شريعت عمل شود هر سنگ خارا و دستورات شريعت عمل شود هر سنگ خارا و   بدان سوي فرا مي خواند.اگر طبقبدان سوي فرا مي خواند.اگر طبقشما را شما را خواست خداوند و راه حق و عدالت است خواست خداوند و راه حق و عدالت است 

  زشتي را به آئينه اي صاف و پاك تبديل مي سازد و زنگار هر دل آهني را كه به حقيقت گوش فرا نمي دهد به كلي مي زدايد .زشتي را به آئينه اي صاف و پاك تبديل مي سازد و زنگار هر دل آهني را كه به حقيقت گوش فرا نمي دهد به كلي مي زدايد .

 ــــو در  باطن گوهر مجوغیر ضــــــ  دیگر مـجو           [  در شریعت معـــــــنی 3187

 ـــونش گوهر استظاهرش گوهر بط   رگراست         دا گوه[  این گهر را خودخ3183

 ــــبت هیچ  نیستاصل سنت جزمحـ  چ نیست         [  علم حق غیر ازشریعت هیـ3171

 ــــامات یقینپخته تر از وی مقــــــــ       ــات یقین     [  فرد را شرع است مرقــــ3173

 ــــــمی خیزددواماز نظـام محکــــــ م            ـاــ[  ملت از آئین حق گیرد نظـــــ3172

 ـــــا و هم ید بیضاستیهم عصــــــــداستی            [  قدرت اندرعلــــــــــم او پی3171

 شرع آغاز است و انجـــام است شرع   [  با تو گویم سرّ اســــالم است شرع          3171

 با تو گویــــــــــم نکته ی شرع مبین    را امین          ـمت دین [  ای كه باشی حکـ3172

 ــان در ادای مستحببا مسلمـــــــــ     بب         بی س[  چون كسی گردد مزاحم 3171

 درت دیده اندزندگی را عین قـــــــ            ــردانیده اند  ب را فرض گـــ[  مستح3178

 ــح گردد  بی خطربر گمان صلــــــگر             ـــداء ا[  روز هیجا  لشگراعـــــــ3177

 ـار خویش رابشکند حصـــن وحص     روزگار خــــویش را         [  گیرد  آسان3173

 ـــرامتاختن بر كشورش آمد حـــــ    ــام           نگیرد  باز كار او نظــــــــــ [  نا3131

 ـــرها زندگی استزیستن اندرخطــ   ه چیست          این فرمان حق دانی ك[  سر3133ّ

 ـردی واشکافی كام سنگشعله گـــ ن آیی بجنگ          [  شرع میخواهدكه چو3132

 می نهد الــــــــــــوند پیش روی تو   ـــــــــــوت بازوی تو         [  آزماید قــــ3131

 ــوندراف خنجرگداز الــــــــــاز ت             ــــــــه ساز الوند را[  باز گوید سرم3131

 در خـــــــــــورسرپنجه ی شیر نری      ش ناتــــــــــوانی الغری      [  نیست می3132

 از شکارخـــــــود  زبون تر می شود      [  باز چون با صعوه خوگـر می شود        3131

 بهر تو این نسخه ی قــــدرت نوشت            [  شارع آئین شناس خـوب و زشت  3138

 ـان اندازدتـجای خــــوبی در جهــ[  از عمل آهن عصب  می ســازدت            3137

 ـارت می كندته مثــــــل كوهســپخ [  خسته باشی  استــــوارت می كند             3133

 ــــیاتن حـــــــــرع او تفسیر آئیــش     ـیات         [  هست دین مصطفی دین حــ3111
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 واندآن سازد تراـآنچه  حــــق می خ     ـان  سازد ترا         گر زمینی آسمـــــــ  [3113

 د زنـــــــــــــگ  راـازدل  آهن ربای      [  صیقلش آئینه  سازد سنــــــگ را        3112

  
  طریق مسلمانيطریق مسلماني                                                                                                                                                                                                      

  چگونه آن عرب در کنارشتر و برکه ها با صدای بيدار باش وحي متحول شد؟چگونه آن عرب در کنارشتر و برکه ها با صدای بيدار باش وحي متحول شد؟

اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه شعار عزت و سعادت دين اسالم و شعارهايي كه محمد مصطفي )ص( به ما آموخته بود از اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه شعار عزت و سعادت دين اسالم و شعارهايي كه محمد مصطفي )ص( به ما آموخته بود از             

و افكار مردم دور شد و آن رمز بقا و پايداري كه در وحدت صفوف و افكار و آراي جامعه بود از دست رفت و و افكار مردم دور شد و آن رمز بقا و پايداري كه در وحدت صفوف و افكار و آراي جامعه بود از دست رفت و صحنه ي زندگي صحنه ي زندگي 

انحطاط آغاز گرديد.اعراب مسلمان مانند نهال هايي سر بلند كردند و استوار و مقاوم ايستادند همان ملتي كه مسلمان شدند و در انحطاط آغاز گرديد.اعراب مسلمان مانند نهال هايي سر بلند كردند و استوار و مقاوم ايستادند همان ملتي كه مسلمان شدند و در 

رام و تندرو موجوديت يافتند.وقتي در صحراي وسيع و شنزار حجاز به بركه و رام و تندرو موجوديت يافتند.وقتي در صحراي وسيع و شنزار حجاز به بركه و صحراي شنزار و گرم و كم آب سوار بر اشتران آصحراي شنزار و گرم و كم آب سوار بر اشتران آ

تجمع آبي مي رسيد اطراق مي كرد و رحل اقامت مي افكند و در گرمي سوزان آن به خودسازي و كسب تجربه مي پرداخت و تجمع آبي مي رسيد اطراق مي كرد و رحل اقامت مي افكند و در گرمي سوزان آن به خودسازي و كسب تجربه مي پرداخت و 

حضور او بيگانه و غير موسمي حضور او بيگانه و غير موسمي   و امنيتو امنيتسالمت سالمت باباخود را با شرايط سخت و دشوار صحرا منطبق مي نمود.از بادهاي صحرايي كه خود را با شرايط سخت و دشوار صحرا منطبق مي نمود.از بادهاي صحرايي كه 

بود تأثير پذيرفت و از هستي او كاسته شد و باالخره پس از گذر زمان و در نورديدن صحرايي وسيع كه خورشيد با همه حرارت بود تأثير پذيرفت و از هستي او كاسته شد و باالخره پس از گذر زمان و در نورديدن صحرايي وسيع كه خورشيد با همه حرارت 

  خود بر وسعت آن مي تابيد مثل ني الغر و محكم گرديد. خود بر وسعت آن مي تابيد مثل ني الغر و محكم گرديد. 
  آن عرب با صالبت و بيباک با تعليمات محمدی قلب رئوف وفكر تميز یافتآن عرب با صالبت و بيباک با تعليمات محمدی قلب رئوف وفكر تميز یافت

بر اثر تربيت وحي مصطفي)ص( و اخالق و كرامت او آن مردمي كه به شكار  شير مي رفتند و او را چون گوسفند ي بر اثر تربيت وحي مصطفي)ص( و اخالق و كرامت او آن مردمي كه به شكار  شير مي رفتند و او را چون گوسفند ي   سرانجامسرانجام        

.صالبت و بيباكي و اقتدار او همين بس كه سنگ .صالبت و بيباكي و اقتدار او همين بس كه سنگ اهاي خود امتناع مي ورزيدنداهاي خود امتناع مي ورزيدندي انداختند از كشتن موري در زير پي انداختند از كشتن موري در زير پضعيف به دام مضعيف به دام م

مي شد و نرم و خاكستر مي گشت  وبعد همين انسان در برابر دلنوازي بلبلي برشاخسار درختي مي شد و نرم و خاكستر مي گشت  وبعد همين انسان در برابر دلنوازي بلبلي برشاخسار درختي محكم از ضربه هاي تكبير او ذوب محكم از ضربه هاي تكبير او ذوب 

در برابر عزم و اراده ي او در انجام كاري كوه را مانند كاهي كوچك و بي در برابر عزم و اراده ي او در انجام كاري كوه را مانند كاهي كوچك و بي   ي شد و بيتاب و نا آرام مي گرديد!!ي شد و بيتاب و نا آرام مي گرديد!!از درون متحول ماز درون متحول م

ت و پاي خود و همه ي هستي خود را به خداي سپرد.آن كسي ت و پاي خود و همه ي هستي خود را به خداي سپرد.آن كسي مقدار مي شمرد ولي به تدريج به توكل به خداي روي آورد و دسمقدار مي شمرد ولي به تدريج به توكل به خداي روي آورد و دس

كه با ضربت شمشيرش گردن دشمنان شكسته مي شد در اثر تعليم و تربيت محمدي قلب رئوفي يافت و از آسيب هاي روزگار كه با ضربت شمشيرش گردن دشمنان شكسته مي شد در اثر تعليم و تربيت محمدي قلب رئوفي يافت و از آسيب هاي روزگار 

مه هاي مه هاي كه بر شخصيت و افكار او تأثير مي گذاشت آزرده خاطر مي شد.آن شخص كه از گام او و سم اسبانش حوادث و هنگاكه بر شخصيت و افكار او تأثير مي گذاشت آزرده خاطر مي شد.آن شخص كه از گام او و سم اسبانش حوادث و هنگا

گوناگوني بر پا مي شد و خلقي بهم مي افتادند و خون براه مي انداختند سر در جيب تفكر فرو برد و در تمدني كه بوجود آورد به گوناگوني بر پا مي شد و خلقي بهم مي افتادند و خون براه مي انداختند سر در جيب تفكر فرو برد و در تمدني كه بوجود آورد به 

سكون و عزلت گرايش يافت. بقدري در جنگاوري و نبرد و حمله مقتدر بود كه بر محيط خود بزودي مسلط مي شد و انگار در سكون و عزلت گرايش يافت. بقدري در جنگاوري و نبرد و حمله مقتدر بود كه بر محيط خود بزودي مسلط مي شد و انگار در 

ه افرادي بزرگي چون اسكندر كشور گشاي يوناني و دارا )داريوش پادشاه بزرگ هخامنشي( حقير و ه افرادي بزرگي چون اسكندر كشور گشاي يوناني و دارا )داريوش پادشاه بزرگ هخامنشي( حقير و هماوردي با او عظمت وسيطرهماوردي با او عظمت وسيطر

دنيا ساختند و با در دست داشتن دنيا ساختند و با در دست داشتن   ند و با حداقل متاعند و با حداقل متاعاعت پيشه شداعت پيشه شدكوچك بحساب مي آمدند. با اين صالبت و شدت عمل  قنكوچك بحساب مي آمدند. با اين صالبت و شدت عمل  قن

  كشكول گدايي احساس بي نيازي نمودند. كشكول گدايي احساس بي نيازي نمودند. 
  تواند مایه سعادت انسان گرددتواند مایه سعادت انسان گردد  ن محمدی نمين محمدی نميهر گونه اندیشه در خارج ازدیهر گونه اندیشه در خارج ازدی

مشهور عام و خاص است شخصيتي كه خورشيد از مشهور عام و خاص است شخصيتي كه خورشيد از )در پنجاب هند عصر اقبال( )در پنجاب هند عصر اقبال( جناب شيخ احمد سيد ) شيخ احمد رفاعي( كه جناب شيخ احمد سيد ) شيخ احمد رفاعي( كه         

 اهلل را  اهلل را نور وجود پربركت او كسب فيض مي نمايد. هر گلي كه بر مزار پا ك طيب او مي رويد شعار و ايمان به توحيد و ال اله االنور وجود پربركت او كسب فيض مي نمايد. هر گلي كه بر مزار پا ك طيب او مي رويد شعار و ايمان به توحيد و ال اله اال

بر زبان جاري مي سازد.اين مرد بزرگ به يكي از پيروان و دوستان خود گفت: اي جان پدر بايستي از هرگونه انديشه اي كه از بر زبان جاري مي سازد.اين مرد بزرگ به يكي از پيروان و دوستان خود گفت: اي جان پدر بايستي از هرگونه انديشه اي كه از 

هر چند آن انديشه و نوآوري شهره آفاق باشد و به گوش همه رسيده باشد چون هر چند آن انديشه و نوآوري شهره آفاق باشد و به گوش همه رسيده باشد چون   ناحيه بيگانه و دشمنان فرا مي رسد دوري نمود!ناحيه بيگانه و دشمنان فرا مي رسد دوري نمود!

ئين دين نبي اسالم)ص( مطرح شده و شكل گرفته است نمي تواند مايه ي سعادت گردد. اي برادر من! ئين دين نبي اسالم)ص( مطرح شده و شكل گرفته است نمي تواند مايه ي سعادت گردد. اي برادر من! در خارج از چهارچوب آدر خارج از چهارچوب آ

)مردم هند )مردم هند همواره اين نصيحت آويزه ي گوش شما شود كه : بايستي پند بزرگ آن مردي كه سرور و ملت ماست همواره اين نصيحت آويزه ي گوش شما شود كه : بايستي پند بزرگ آن مردي كه سرور و ملت ماست 
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ستحكم گردان و ستحكم گردان و يخ احمد فرموده است ميخ احمد فرموده است مگوش داد و عمل نمود.حقيقت دروني و باطن خود را از اين سخن حقي كه شگوش داد و عمل نمود.حقيقت دروني و باطن خود را از اين سخن حقي كه شوپاكستان(وپاكستان(

  ..ييتا از رهگذر دين اسالم به فالح و رستگاري نائل آيتا از رهگذر دين اسالم به فالح و رستگاري نائل آي  لمت آميزي را با اعراب داشته باشلمت آميزي را با اعراب داشته باشمي تواني رابطه ي مسامي تواني رابطه ي مسا  تا آنجا كهتا آنجا كه
 ـوم را رمز  بقا  از دست رفتقـــــ   ز دست رفت          [  تا شعار مصطــــفی ا3111

 ــــرایی ، اُشتر سوارمسلم صحــــــ   وار          ل سربلند واست[  آن نهـــــــــــــا3111

 ــــــرا گرفتتربیت ازگرمی صحـــ            [  پای تا در وادی  بطــــــحا گرفت 3112

 ـــردید از باد عجمهمچو نی گـــــــ ـم           [  آن چنان كاهید از باد عجــــــــ3111

 گشت از پامــــــــــال موری دردمند  یر را چون گــوسفند          [  آنکه كُشتی ش3118

 از صفــــــــــیربلبلی  بی تاب گشت [  آنکه از تکبیر او سنگ آب گـشت          3117

 با توكـــــــل دست وپای خود سپرد  [  آنکه عزمش كوه را كاهی شمـــرد         3113

 ای سینه خَستقلب خویش ازضربهــ ست           شک  [  آنکه ضربش گردن اعداء3131

 ـــوشه ی عزلت شکستدرگــپای ان   هنگامه بست        [  آنکه گامش نقش صد3133

 بر درش اسکـــــــــــندر و دارا فقـیر     ـان را  ناگزیر       [  آنکه فرمانش  جهــــ3132

 ـــدایی ناز كردتا به كشکول گـــــــ          [  كوشش او با  قـــــــناعت سازكرد  3131

 كاسب  نور از ضمیــــــــرش آفتاب  [  شیخ  احمد سید گردون جنـــــاب          3131

 ال اله گــــــــــویان دمد ازخاک او   [  گل كه می پوشد مـــــزار پاک او          3132

 از خــــــــــــــیاالت عجم بایدحذر          فــــــــت ای جان پدر   [  با مریدی گ3131

 د دین نبی بیــــرون گــذشتـــاز ح             گرچه ازگردون گذشتزانکه فکرش [  3138

 ـت گوش كنحرف آن آقای ملـــــ  [  ای برادر این  نصیحـــت گوش كن          3137

 ــــم شویبا عرب در ساز تا مُسلـــــ    [  قلب را زین حرف حق گردان قوی          3133
  

  ]اصل بيست و یكم[]اصل بيست و یكم[          

  خصال و سيرت نيك برای ملت اسالمي با پيروی از اخالق و آداب محمدی امكان پذیر است.خصال و سيرت نيك برای ملت اسالمي با پيروی از اخالق و آداب محمدی امكان پذیر است.                                              

  
  جواني افتادجواني افتاداتفاقي که در عهد اتفاقي که در عهد                                                                                                                                       

  فقيری را زدم !!فقيری را زدم !!، ، دردوران شورجواني وقتي که با چوب دردوران شورجواني وقتي که با چوب 

در عهد جواني اتفاقي براي من افتاد و آن چنين بود كه روزي فقيري از راه رسيد و درب خانه ي ما را محكم كوبيد و با يك در عهد جواني اتفاقي براي من افتاد و آن چنين بود كه روزي فقيري از راه رسيد و درب خانه ي ما را محكم كوبيد و با يك             

.من ناراحت شدم و چوبي كه در آن .من ناراحت شدم و چوبي كه در آن خانه را به صدا در آوردخانه را به صدا در آورد  ر هم زنگر هم زنگحالت طلبكارانه و خشن درخواست كمك نمود و پشت سحالت طلبكارانه و خشن درخواست كمك نمود و پشت س

حوالي بود برداشتم و آنقدر بر سرش زدم كه چوب شكست و آنچه گرد آورده بود و با خود بهمراه داشت به زمين ريخت. بهر حال حوالي بود برداشتم و آنقدر بر سرش زدم كه چوب شكست و آنچه گرد آورده بود و با خود بهمراه داشت به زمين ريخت. بهر حال 

  رستي را از نادرستي جدا نمايد و جوان را ازرستي را از نادرستي جدا نمايد و جوان را ازعقل و خردمندي آدمي در دوران شور و تحرك جواني بطور شايسته اي نمي تواند دعقل و خردمندي آدمي در دوران شور و تحرك جواني بطور شايسته اي نمي تواند د

تشخيص حقايق قرار دهد.از اين تند خلقي و بر خورد شديد ؛ پدرم ناراحت و آزرده خاطر شد و چهره  ي تشخيص حقايق قرار دهد.از اين تند خلقي و بر خورد شديد ؛ پدرم ناراحت و آزرده خاطر شد و چهره  ي   موقعيت خوبي از نظرموقعيت خوبي از نظر

مباركش مانند گل الله قرمز و افسرده شد.در اين حالت آهي كشيد ؛ آهي گرم و ناراحت كننده كه انگار از جگرش بر مي خواست مباركش مانند گل الله قرمز و افسرده شد.در اين حالت آهي كشيد ؛ آهي گرم و ناراحت كننده كه انگار از جگرش بر مي خواست 

قلبش شروع به تند زدن نمود.قطرات شفاف اشك مانند ستاره روشني دور حلقه چشمانش قلبش شروع به تند زدن نمود.قطرات شفاف اشك مانند ستاره روشني دور حلقه چشمانش   بطوريكه تنفس او مشكل شد و ضربانبطوريكه تنفس او مشكل شد و ضربان
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حركت نمود و از رخساره ي او به زمين ريخت و اين گريه و ناراحتي به حدي بود كه همه ي مژه هايش پر از اشك شد و پشت حركت نمود و از رخساره ي او به زمين ريخت و اين گريه و ناراحتي به حدي بود كه همه ي مژه هايش پر از اشك شد و پشت 

ر آشيانه ي خود بلرزد و نگران باشد او هم ر آشيانه ي خود بلرزد و نگران باشد او هم و مانند مرغي كه در فصل پائيز از باد صبحگاهي سحر دو مانند مرغي كه در فصل پائيز از باد صبحگاهي سحر د..سر هم به زمين مي ريختسر هم به زمين مي ريخت

و از غفلت و بي خبري بيدار شدم . فهميدم كه دچار اشتباه شده ام و صبر و و از غفلت و بي خبري بيدار شدم . فهميدم كه دچار اشتباه شده ام و صبر و كاس پدرم من هم لرزيدم كاس پدرم من هم لرزيدم مي لرزيد.از اين رفتار و انعمي لرزيد.از اين رفتار و انع

  قرار را از دست دادم انگار كه ليالي شكيبايي از محمل وجود من خارج شده است.قرار را از دست دادم انگار كه ليالي شكيبايي از محمل وجود من خارج شده است.
  دردمند مي آید!!دردمند مي آید!!  ادخواهي این سائلادخواهي این سائلددپيامبر در روز رستاخيز به پيامبر در روز رستاخيز به 

والي همه ي والي همه ي شگاه مشگاه ميروان امت بهترين فرستاده ي خدا گردهم مي آيند و در پييروان امت بهترين فرستاده ي خدا گردهم مي آيند و در پيه من گفت: در روز قيامت وقتي كه په من گفت: در روز قيامت وقتي كه پپدرم بپدرم ب            

انسان ها محمد مصطفي)ص( قرار مي گيرند.همه ي مسلمانان دور او جمع مي شوند از جنگاوران و جهادگران امت سعادتمند و انسان ها محمد مصطفي)ص( قرار مي گيرند.همه ي مسلمانان دور او جمع مي شوند از جنگاوران و جهادگران امت سعادتمند و 

پيروزمند ي كه او بنا نهاده است تا دانشمندان و حافظان علوم و آگاهاني كه باعث رشد و تعالي در زندگي مردم گرديده اند.از پيروزمند ي كه او بنا نهاده است تا دانشمندان و حافظان علوم و آگاهاني كه باعث رشد و تعالي در زندگي مردم گرديده اند.از 

جمله ي آن افراد ؛ شهيداني كه با خون و باور مردمي را تقويت نمودند و باعث گرايش مردم به دين حق شدند و مانند ستارگاني جمله ي آن افراد ؛ شهيداني كه با خون و باور مردمي را تقويت نمودند و باعث گرايش مردم به دين حق شدند و مانند ستارگاني 

پر نورند.و همچنين آناني كه با بي رغبتي به دنيا؛ راه سالمت را طي نمودند و در درون خود عشق پر نورند.و همچنين آناني كه با بي رغبتي به دنيا؛ راه سالمت را طي نمودند و در درون خود عشق   در آسمان اين ملت درخشان ودر آسمان اين ملت درخشان و

كاراني كه از شرمساري كاراني كه از شرمساري   يسته و گناهيسته و گناهبه خدا سپردند و نيز دانشمندان شابه خدا سپردند و نيز دانشمندان شابه حق را پروراندند و فقط در اين حلقه گرفتار شدند و دل به حق را پروراندند و فقط در اين حلقه گرفتار شدند و دل 

بلند بلند   ييسرسر  خود چه نيك و چه بد مشغول استخود چه نيك و چه بد مشغول است  كه هر كس به خود و به عملكه هر كس به خود و به عملسر به پائين دارند.در اين گوناگوني و جمعيت عظيم سر به پائين دارند.در اين گوناگوني و جمعيت عظيم 

مي شود كه ناله هاي محزون و غم انگيزي را به گوش مي رساند و آن شخص همين گداي دردمند و نيازمند است.اي كسي كه مي شود كه ناله هاي محزون و غم انگيزي را به گوش مي رساند و آن شخص همين گداي دردمند و نيازمند است.اي كسي كه 

اه اه روبرو شده اي ؛ پس هر گروبرو شده اي ؛ پس هر گراه زندگي را بدون وسيله ي مطمئن و راهنماي دانا طي مي كني و در اين مسير با مشكالت زيادي راه زندگي را بدون وسيله ي مطمئن و راهنماي دانا طي مي كني و در اين مسير با مشكالت زيادي 

يامبر از تو و ناموفقيتي هاي تو از من پرسيد چه جوابي بگويم؟وقتي پيامبر بگويد كه: خداوند جواني و قدرت را به تو عنايت يامبر از تو و ناموفقيتي هاي تو از من پرسيد چه جوابي بگويم؟وقتي پيامبر بگويد كه: خداوند جواني و قدرت را به تو عنايت پپ

  فرموده و تو را در سلك مسلماني و ايمان در آورده است ؛ پس چرا از مكتب اسالمي كه من ارائه نموده ام خود را تربيت ننموديفرموده و تو را در سلك مسلماني و ايمان در آورده است ؛ پس چرا از مكتب اسالمي كه من ارائه نموده ام خود را تربيت ننمودي

ترين كار بزني و ترين كار بزني و و نصيبي از رهنمودهاي قرآن و سنت نبردي! تو در اين زندگي خود نتوانستي خود را بسازي و دست به آسان و نصيبي از رهنمودهاي قرآن و سنت نبردي! تو در اين زندگي خود نتوانستي خود را بسازي و دست به آسان 

  ل تشكيل يافته است به آدميت برساني!ل تشكيل يافته است به آدميت برساني!ه از مشتي گِه از مشتي گِموجوديت خود را كموجوديت خود را ك

 دای پیهمیــبر  در  مـــا  زد صـــــــ    [  سائلی مثل  قضـــــــــــای مبرمی         3121

 حاصـــــــل در یوزه افتاد  ازســـرش  [  از غضب چوبی  شکستم  برسرش          3123

 می نیندیشد  صــــــواب و نا صـواب [  عقل در آغاز ایام  شبــــــــــــاب           3122

 رده گشت الله زار  چهـــــره اش  افس [  از مزاج من پدرآزرده گـــــــشت           3121

 در میان سینــه ی او دل تپــــــــــــید [  بر لبش آهی  جگـــــر تابی رسید            3121

 برسرمــژگـــــان دمی تابید و ریخـت [  كوكبی در چشم اوگردیدوریخت           3122

 درآشیان لــرزد از باد سحـــــــــــــر [  همچوآن مرغی كه در فصل خزان           3121

 ت  لیالی شکیب از محملـــــــــمــرف  [  درتنم  لرزید جان غافلــــــــــــم          3128

 جمع گردد پیش آن مـــــــوالی كل  [  گفت فـــــــــردا  امت خیرالرسل         3127

 حکمت رعنای او حافظـــــــــــــــان   [  غازیان ملت بیضــــــــــــــــای او        3123

 ـــم در فضای ملت اندمثل انجـــــــــ   [  هم شهیدانی  كه دین را حجت اند         3111

 ـــــان شرمسارعالمان و عاصیــــــــــ    [  زاهدان و عاشقــــــــــان دل فکار         3113

 ی این گـــــــــــدای درد منـدناله ها   [  در میان انجمن گــــــــــــردد بلند          3112

 ـویم چــون مرا پرسد نبیمن  چه گــ   مركـــبی          [  ای صراطت مشکل از بی 3111

 ـانم نبـــــردكــــــو نصیبی از دبستـــ   [  حق جوانی، مسلمـــــی  با تو سپرد           3111

 ـــل آدم  نشدیعنی آن انبـــارگِــــــــ       [  از تو این كار آسان هـــــــــم نشد       3112
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  008080  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 
  سل از ختم رُسُلسل از ختم رُسُلگُگُمَمَ                                                                                                                                                

  ادامه دهيدادامه دهيد  ددطفوی به رشد خوطفوی به رشد خوشاخسار درخت مصشاخسار درخت مص  پدرم به من گفت : شما جوانان مانند غنچه ای برپدرم به من گفت : شما جوانان مانند غنچه ای بر

حم و شفقت است و كريم و بخشنده مي باشند و در كالم ماللت آميز خود نرم و با وقار است ولي انسان در حم و شفقت است و كريم و بخشنده مي باشند و در كالم ماللت آميز خود نرم و با وقار است ولي انسان در گر چه پيامبر بارگر چه پيامبر بار            

ي هم به عملي كه انجام داده اي ي هم به عملي كه انجام داده اي برابر اين منطق محكم شرمسار مي گردد و در ميان بيم و اميد بسر خواهد برد. اي پسر من! كمبرابر اين منطق محكم شرمسار مي گردد و در ميان بيم و اميد بسر خواهد برد. اي پسر من! كم

نان خواهد گذشت به تفكر و نان خواهد گذشت به تفكر و ل يافته است و مسائلي كه در بين آل يافته است و مسائلي كه در بين آشر تشكيشر تشكييروان و امت بهترين بيروان و امت بهترين ببانديش و آن اجتماعي كه از پبانديش و آن اجتماعي كه از پ

تأمل بپرداز.اي پسرم ؛ دوباره به اين ريش سفيد من نگاه كن و اين لرزه هايي كه از بيم و اميد نسبت به حوادثي كه در شرف تأمل بپرداز.اي پسرم ؛ دوباره به اين ريش سفيد من نگاه كن و اين لرزه هايي كه از بيم و اميد نسبت به حوادثي كه در شرف 

شت روا مدار و بنده اي را پيش خداوند شت روا مدار و بنده اي را پيش خداوند اتفاق است و در جان من افتاده است با دقت نگاه كن!با اين عمل به پدرت ظلم و ستم زاتفاق است و در جان من افتاده است با دقت نگاه كن!با اين عمل به پدرت ظلم و ستم ز

رسوا نساز و آبرويش نريز و از قدر و قيمت آن كم نكن.تو يك نوجوان مسلماني و مانند غنچه اي هستي كه بر شاخسار درختي رسوا نساز و آبرويش نريز و از قدر و قيمت آن كم نكن.تو يك نوجوان مسلماني و مانند غنچه اي هستي كه بر شاخسار درختي 

ي ظاهر شو كه در فصل خوش ي ظاهر شو كه در فصل خوش ييبه رشد خود توجه كن و مانند گل زيبابه رشد خود توجه كن و مانند گل زيبا  را بر زمين كاشته است روئيده ايرا بر زمين كاشته است روئيده ايكه حضرت مصطفي آن كه حضرت مصطفي آن 

  اري نسيم دل انگيزي آن را در گلستان بارور مي سازد.اري نسيم دل انگيزي آن را در گلستان بارور مي سازد.بهبه
  همواره باید ایام زندگي را با آموزش های مصطفوی گذراندهمواره باید ایام زندگي را با آموزش های مصطفوی گذراند

سعي كن از بهار پر طراوت اخالق و آموزش هاي محمدي رنگ و بوي خوشي پيدا نمايي و نصيبي از اخالق انساني و عالي او سعي كن از بهار پر طراوت اخالق و آموزش هاي محمدي رنگ و بوي خوشي پيدا نمايي و نصيبي از اخالق انساني و عالي او         

حمد مولوي كه مرشد و رهبر معنوي ماست چه نيكو در مثنوي خود سروده است ؛ حمد مولوي كه مرشد و رهبر معنوي ماست چه نيكو در مثنوي خود سروده است ؛ برگيري كه واقعاً بي نظير است.جالل الدين مبرگيري كه واقعاً بي نظير است.جالل الدين م

آن كسي كه چون درياي پر تالطم به او مي رسيد قطره كوچكي مي شد و آسوده و قرار مي گرفت. او عقيده دارد كه هيچگاه آن كسي كه چون درياي پر تالطم به او مي رسيد قطره كوچكي مي شد و آسوده و قرار مي گرفت. او عقيده دارد كه هيچگاه 

مود و لذا بر هنرهاي و مهارت هاي مود و لذا بر هنرهاي و مهارت هاي نبايد ايام زندگي خود را بدون آموزش هاي متعالي و راهبري هاي خاتم پيامبران سپري ننبايد ايام زندگي خود را بدون آموزش هاي متعالي و راهبري هاي خاتم پيامبران سپري ن

فردي و اقدام هايي كه در نظر است تا انجام دهيم كمتر تكيه نمائيم و اعتماد و اطمينان داشته باشيم.اگر چه سرشت و درون فردي و اقدام هايي كه در نظر است تا انجام دهيم كمتر تكيه نمائيم و اعتماد و اطمينان داشته باشيم.اگر چه سرشت و درون 

مسلمان پاك و بي آاليش است و جان او را شفقت و مهربانيت فرا گرفته است و در جهان امروزي هر چه از دست و زبان او مسلمان پاك و بي آاليش است و جان او را شفقت و مهربانيت فرا گرفته است و در جهان امروزي هر چه از دست و زبان او 

نگشتان معجزه نگشتان معجزه ر مي شود مايه ي رحمت و بركت براي مردم است. پيامبر اسالم شخصيت بزرگي است كه توانست با سر ار مي شود مايه ي رحمت و بركت براي مردم است. پيامبر اسالم شخصيت بزرگي است كه توانست با سر اصادصاد

ساي خود ماه را دونيم سازد و رحمت و محبت او همه ي انسان ها را شامل مي شود و اخالق و منش انساني او عظيم و شگفت ساي خود ماه را دونيم سازد و رحمت و محبت او همه ي انسان ها را شامل مي شود و اخالق و منش انساني او عظيم و شگفت آآ

  انگيز است.انگيز است.
  ارید در سرزمين و بين مردم خود آشكار سازیدارید در سرزمين و بين مردم خود آشكار سازیدای جوانان هراستعداد وهنری که در دای جوانان هراستعداد وهنری که در د

پس هر جوان و انساني بخواهد از معرض مقام معنوي و اخالق روحاني او فاصله بگيرد و خود را در اين دنياي پر تالطم پس هر جوان و انساني بخواهد از معرض مقام معنوي و اخالق روحاني او فاصله بگيرد و خود را در اين دنياي پر تالطم         

.اي .اي بي نياز احساس كند از جماعت ما مسلمانان بحساب نمي آيد و با ما همدرد و همنوا نيستبي نياز احساس كند از جماعت ما مسلمانان بحساب نمي آيد و با ما همدرد و همنوا نيستاين عصر اين عصر حوادث و مخاطرات حوادث و مخاطرات 

انساني كه در اين جامعه زندگي مي كني هر كه باشي مانند مرغي هستي كه در بوستان ما به نغمه سرايي مشغولي و از مايي و انساني كه در اين جامعه زندگي مي كني هر كه باشي مانند مرغي هستي كه در بوستان ما به نغمه سرايي مشغولي و از مايي و 

رنگ و بوي ما را داري و همصدا و همزبان با ما هستي!اگر سخن و هنري داري و يا فكر و نظري به ذهن تو آمده است به رنگ و بوي ما را داري و همصدا و همزبان با ما هستي!اگر سخن و هنري داري و يا فكر و نظري به ذهن تو آمده است به 

آن صداي دل انگيز را آشكار ساز.اگر آن صداي دل انگيز را آشكار ساز.اگر   اياي  روي شاخه هاي پر بار گلستان ما چون بلبلي نشستهروي شاخه هاي پر بار گلستان ما چون بلبلي نشستهتنهايي آن را بازگو نكن بلكه وقتي تنهايي آن را بازگو نكن بلكه وقتي 

بناي كار بر ناسازگاري و عدم توافق فرد با اجتماع باشد هر چه از آثار شگفت انگيز زندگي و مظاهر حيات انساني بحساب مي آيد بناي كار بر ناسازگاري و عدم توافق فرد با اجتماع باشد هر چه از آثار شگفت انگيز زندگي و مظاهر حيات انساني بحساب مي آيد 

يام و طرحي داري در گلستان جامعه بيان كن و آن را به يام و طرحي داري در گلستان جامعه بيان كن و آن را به ه خوان په خوان پاگر مانند بلبل نغماگر مانند بلبل نغم  بهدر مي رود و به بيراهه كشيده مي شود.بهدر مي رود و به بيراهه كشيده مي شود.

گوش همگان برسان و در اين راه آن نغمه را همراه با ساير هنرهايي كه جامعه عرضه مي كند از خود نشان بده.پس اگر عقاب گوش همگان برسان و در اين راه آن نغمه را همراه با ساير هنرهايي كه جامعه عرضه مي كند از خود نشان بده.پس اگر عقاب 

است كه جز در خانه ي است كه جز در خانه ي   هستي پنهان از چشم مردم در اعماق درياها زندگي نكن و اگر خواستي كه هويتي داشته باشي الزمهستي پنهان از چشم مردم در اعماق درياها زندگي نكن و اگر خواستي كه هويتي داشته باشي الزم

خلوتي كه در صحرا و در بيم مردم براي تو وجود دارد زندگي ننمايي.و چنانچه ستاره روشني هستي و نور و هنري از خود داري خلوتي كه در صحرا و در بيم مردم براي تو وجود دارد زندگي ننمايي.و چنانچه ستاره روشني هستي و نور و هنري از خود داري 
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  082082  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

در آن ملت و قومي كه زندگي مي كني منتشر ساز و تمام سعي تو آن باشد كه اين توانايي ها و لياقت ها را به خارج از هويت در آن ملت و قومي كه زندگي مي كني منتشر ساز و تمام سعي تو آن باشد كه اين توانايي ها و لياقت ها را به خارج از هويت 

  اگذار نكني.اگذار نكني.ملي خود وملي خود و

 من  رهین خجـــــــلت و امید و بیم[  در مالمت  نرم گفـــــتار آن كریم           3111

 اجتــــــــماع امـــت خــــیرالبشــر [  اندكی انــــــدیش و یاد آر ای پسر          3118

 ید من نـــــــــــگرلرزه ی  بیم و ام   [  باز این ریش سفید من  نـــــــــــگر        3117

 پیش موال بنده  را  رســـــــوا مکن   [  بر پدر این جور نا زیبا مکـــــــــــن        3113

 گل  شو از  باد  بهار مصطــــــــفی     ه ای از شاخسارمصطـفی        [  غنــــــــچ3111

 ی از خُــــــــلق او بایدگرفتبهره ا    گ و بو  بایدگـــــرفت       [  از بهارش رن3113

 آنکه  یم در قطــره اش آسوده است       [  مرشد رومی چه خوش فرموده است    3112

 تکیه كم كن برفن  وبرگام خـویش   رُسْل  ایام خـــــویش        [  مگسل ازختم  3111

 است ان رحمتدرجهان دست و زب     [  فطرت مسلم سراپا شفقـــــت  است        3111

 رحمـــــــت اوعام واخالقش عظیم    [  آنکه  مهتاب  از سر انگشتش دو نیم        3112

 ازمیـــــــــــــان  معـــشر ما  نیستی     [  از مقام او اگــــــــــــــر دور ایستی        3111

 ــــــــیر وهــم  زبان ماستیهم  صف     [  تو كه مرغ بوستــــــــــــــان ماستی        3118

 جز  به شــاخ  بوستــــــــان ما  مزن   مزن           [  نغمه ای داری  اگر تنــــــــــها3117

 ـــارمیرد  انـدر عنصــر ناسازگــــــ    [  هر چــه هست از زندگی سرمایه دار         3113

 ـــوایان سازكننغمـه  ای با همنـــــ           ــــــــن  پرواز كن  [  بلبل استی در چم3121

 ـوت خانه ی صحرا مزیجز  به خلــ    [  در عقاب  استی ته ی در یا مـــــزی         3123

  ــویشــویشپا منــه بیرون ز پیرامـون خــپا منــه بیرون ز پیرامـون خــ      می تاب برگردون خویش         می تاب برگردون خویش           [  كوكبی ؟![  كوكبی ؟!31223122

  
  گوهر پاك مسلمانيگوهر پاك مسلماني                                                                                                                                                    

  به جامعه خود بپيوندیدبه جامعه خود بپيوندیدسلمانان در هر جایي که باشيد باید سلمانان در هر جایي که باشيد باید ممشما شما 

ر فضاي بوستان اين جامعه در پيوستن به ر فضاي بوستان اين جامعه در پيوستن به قطره ي آبي از بهار ببري باز هم دقطره ي آبي از بهار ببري باز هم دتو كه از ما يي و با مايي ؛ هرگاه نصيبي از يك تو كه از ما يي و با مايي ؛ هرگاه نصيبي از يك             

يكي شدن با آن هر يكي شدن با آن هر   به جامعه وبه جامعه و  باشي.تا اينكه بتوانيم در ملحق شدنباشي.تا اينكه بتوانيم در ملحق شدن  يان همين مردم خواهد بودكه بدان وابسته مييان همين مردم خواهد بودكه بدان وابسته ميدر مدر م  جامعه وجامعه و

كدام از ما مانند قطره ي شبنمي باشيم كه به بركت طراوت و خرمي فصل بهار غنچه ها آن را در بر گرفته و محافظت نمايند كدام از ما مانند قطره ي شبنمي باشيم كه به بركت طراوت و خرمي فصل بهار غنچه ها آن را در بر گرفته و محافظت نمايند 

غنچه كه شبنمي را در كنار گرفته است بتواند از تأثير دگرگون سازنده تابش غنچه كه شبنمي را در كنار گرفته است بتواند از تأثير دگرگون سازنده تابش   ماهم مورد حمايت آن جامعه قرار گيريم.و همينماهم مورد حمايت آن جامعه قرار گيريم.و همين

خورشيد در سحرگاهان غنچه هاي زيادي آشكار سازد بهر حال هركدام استعداد و شايستگي خاصي را در خود ذخيره نموده اند.در خورشيد در سحرگاهان غنچه هاي زيادي آشكار سازد بهر حال هركدام استعداد و شايستگي خاصي را در خود ذخيره نموده اند.در 

ر تركيب ر تركيب ددر گون شوي و از اضطرابي كه ر گون شوي و از اضطرابي كه اين شرايط مي تواني از جوهره ي وجود چنين جامعه اي تأثير بگيري و از درون دگاين شرايط مي تواني از جوهره ي وجود چنين جامعه اي تأثير بگيري و از درون دگ

قراري بسر قراري بسر   ايش وجود دارد ذوق و استعداد گريختن و انقالب و تحرك را بياموزي.بهر حال تو هم به تنهايي در اضطراب و بيايش وجود دارد ذوق و استعداد گريختن و انقالب و تحرك را بياموزي.بهر حال تو هم به تنهايي در اضطراب و بياجزاجز

ي ي مي بري چون گوهر ذات تو چيزي جز يك موج آبي نيست و اعمال و رفتاري كه از تو سر مي زند در ناكجا آباد است و سرابمي بري چون گوهر ذات تو چيزي جز يك موج آبي نيست و اعمال و رفتاري كه از تو سر مي زند در ناكجا آباد است و سراب

  بيش نيست!بيش نيست!
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  شما مانند یک قطره چون در جامعه هویت یابيد دریا مي شوید شما مانند یک قطره چون در جامعه هویت یابيد دریا مي شوید 

فكني و دريايي نمايي تا انعكاس فكني و دريايي نمايي تا انعكاس ااسترسي يابد بايد خود را به دريا سترسي يابد بايد خود را به دريا ا دا دپس اگر خواستي كه اين وجود تو به گوهر اعماق درياهپس اگر خواستي كه اين وجود تو به گوهر اعماق درياه        

كه مي تواند با قرار گرفتن در كه مي تواند با قرار گرفتن در   اولين باران بهاري(اولين باران بهاري()قطره )قطره   استعداد هاي شگرف وجود تو مانند ستاره پر فروغ گردد.آن قطره نيسانياستعداد هاي شگرف وجود تو مانند ستاره پر فروغ گردد.آن قطره نيساني

و در و در   يل خواهد شد كه به خاشاك تبديل شده باشديل خواهد شد كه به خاشاك تبديل شده باشددهان صدف به مرواريد تبديل شود چون از دريا دور بماند به همان شبنمي تبددهان صدف به مرواريد تبديل شود چون از دريا دور بماند به همان شبنمي تبد

سرمايه ي سرمايه ي   با ارزش است كهبا ارزش است كه  اصل ذات يك مسلمان شبيه يك گوهراصل ذات يك مسلمان شبيه يك گوهرسرشت وسرشت و  كنار خاري ؛ ايام و روزگار خود را تلف نمايد.كنار خاري ؛ ايام و روزگار خود را تلف نمايد.

خود را از درياي رحمت و بركت رسول خدا محمد مصطفي )ص( ما گيرد.پس اگر تو اين استعداد و لياقت را در خود مي  خود را از درياي رحمت و بركت رسول خدا محمد مصطفي )ص( ما گيرد.پس اگر تو اين استعداد و لياقت را در خود مي  وجودي وجودي 

يدا نمايي پس در آغوش دريا وارد شو و از ميان جريان پر تالطم آن مرواريد با يدا نمايي پس در آغوش دريا وارد شو و از ميان جريان پر تالطم آن مرواريد با ه آب نيسان و مستعد گوهر شدن را په آب نيسان و مستعد گوهر شدن را پيابي تا بيابي تا ب

قت و شايستگي خود را آشكار كن و سعي كن تا روشن تر از خورشيد باشي و به نوري خود را قت و شايستگي خود را آشكار كن و سعي كن تا روشن تر از خورشيد باشي و به نوري خود را ان ؛ لياان ؛ ليادر جهدر جهارزش را بدست آور.ارزش را بدست آور.

  ان بماني و تداوم داشته باشي.ان بماني و تداوم داشته باشي.كه همواره جاويدكه همواره جاويدبرسان برسان 

 ـای  بوستانش پروریدر فضــــــــــ    [  قطره ی آبی گـــــــر از نیسان  بری          3121

 ــیرد دركنارغنچه ی تنگش  بگـــــ        ــــــــــــض بهار      [  تا مثال  شبنم  ازفیـ3121

 كز فسونش غنچــــــه می بندد شجر    [  ازشعاع آسمــــــــان تاب  سحـــــر         3122

 ــــات  مضطرشذوق رم  از سـالمـــ   [  عنصر نم  بركشی از جوهــــــــرش           3121

 ــرابی هیچ نیستسعـی تو  غیر از سـ            وج آبی هیــچ  نیست  [  گوهرت جز م3128

 تاب  او لــرزد چـــــــــو تاب اختری     دازش كه گردد گوهــــری        [  در یم ان3127

 نذر خــــــــــاشاكی مثال شبنم است  ن كه مهجوراز یم است           [  قطره ی نیسا3123

 آب و تابش از یــم پیغمـــــــبر است    مسلمان گوهـــــر است          [  طینت پاک3111

 وهر  بر آـو زمیــان قلــــــــــزمش گ    [  آب نیسانی؟ ! به آغــــــوشش درآ         3113

  صاحــب  تابانی جـــــــــــــاوید شوصاحــب  تابانی جـــــــــــــاوید شو      [  درجهـــان روشن تر ازخورشید شو           [  درجهـــان روشن تر ازخورشید شو           31123112

  صل بيست و دوم[صل بيست و دوم[]ا]ا          

  حيات و تداوم وجود یك ملت مربوط به داشتن مرکزی است حيات و تداوم وجود یك ملت مربوط به داشتن مرکزی است                                                                                                     

  رام است.رام است.ــــــــــــت اهلل الحت اهلل الحــــــت اسالمي بيت اسالمي بيــــــــــــــــو مرکز امو مرکز ام                                                                                                      

  
  اسرار حياتاسرار حيات                                                                                                                                                                                

  خود نگاه خواهيد کردخود نگاه خواهيد کرد  وقتي اسرار حيات را بياموزید با شگفت انگيزی بهوقتي اسرار حيات را بياموزید با شگفت انگيزی به

آن رمزو رازها و پيچ و خم هايي كه در كار و مقاصد حيات است براي تو آشكار سازم و ترا به حقايق عالم خلقت و زندگي آن رمزو رازها و پيچ و خم هايي كه در كار و مقاصد حيات است براي تو آشكار سازم و ترا به حقايق عالم خلقت و زندگي بايدبايد          

گردانم.آن اسرار و پنهاني هاي مهم و شگفت حيات مانند خيال آدمي است كه از واقعيت مي گريزند و در زاويه و جهت گردانم.آن اسرار و پنهاني هاي مهم و شگفت حيات مانند خيال آدمي است كه از واقعيت مي گريزند و در زاويه و جهت آگاه آگاه 

خاصي وجود ندارند و لذا دسترسي بدان دشوار است و چندان آسان نيست.اسرار حيات مانند حقيقت وجود ديروز است كه زود آمد خاصي وجود ندارند و لذا دسترسي بدان دشوار است و چندان آسان نيست.اسرار حيات مانند حقيقت وجود ديروز است كه زود آمد 

ه است كه وجود دارد ولي هنوز نيامده و محسوس و ملموس نمي باشد.اگر مي ه است كه وجود دارد ولي هنوز نيامده و محسوس و ملموس نمي باشد.اگر مي و رفت و از جلوي چشمان ما گذشت و يا آيندو رفت و از جلوي چشمان ما گذشت و يا آيند

نديشي در حاليكه چنين نديشي در حاليكه چنين ايستي به خود و عظمت وجودي خود باايستي به خود و عظمت وجودي خود باخواهي كه به حقيقت خود پي ببري و اگر نظر و نگاهي داري بخواهي كه به حقيقت خود پي ببري و اگر نظر و نگاهي داري ب

مانند مانند كه كه ه حقيقت وجود آدمي ه حقيقت وجود آدمي ت واقعي خود مي گريزي! تا اينكت واقعي خود مي گريزي! تا اينكسر مي بري و دائماً از خود و شناخسر مي بري و دائماً از خود و شناخخيري بخيري ب  نيست چون در بينيست چون در بي

تابشي ديده نمي شد و به نظر نمي رسد به رويت در آيد و بر پرده اي از روشنايي و درخشاني كه از دود وجود او به آسمان تابشي ديده نمي شد و به نظر نمي رسد به رويت در آيد و بر پرده اي از روشنايي و درخشاني كه از دود وجود او به آسمان 
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برخاسته است شگفت انگيزي خود را بنماياند.اين حركت رنگارنگ و متنوع پديده هاي حيات را انسان در يك سكون آرامش برخاسته است شگفت انگيزي خود را بنماياند.اين حركت رنگارنگ و متنوع پديده هاي حيات را انسان در يك سكون آرامش 

  ي كند و امواج پرتالطم عناصر حيات خود را در زيبايي هاي يك گوهر ارزشمند متجلي مي بيند.ي كند و امواج پرتالطم عناصر حيات خود را در زيبايي هاي يك گوهر ارزشمند متجلي مي بيند.بخش مشاهده مبخش مشاهده م
  ها نيستند بلكه توجه به خالق رنگ هاست ها نيستند بلكه توجه به خالق رنگ هاست   معني اصلي زندگي رنگمعني اصلي زندگي رنگ

حيات كه به آدمي معني مي بخشد جلوه هاي ديگر حيات همه ي پديده هاي عالم را گرفته است حيات كه به آدمي معني مي بخشد جلوه هاي ديگر حيات همه ي پديده هاي عالم را گرفته است غير از پديده شگفت انگيز غير از پديده شگفت انگيز         

 حضور يك گل الله بر ساقه ي ضعيف خود نشاندهنده ي شكوهمندي حيات است.امان از اين تفكر خام و بي تجربگي تو!  حضور يك گل الله بر ساقه ي ضعيف خود نشاندهنده ي شكوهمندي حيات است.امان از اين تفكر خام و بي تجربگي تو! مثالًمثالً

كه به اين زودي ها بيدار نمي شود و به حركت و پويايي نمي رسد ! و در راه حقيقت و دستيابي به آن تنگ و نارساست . بجاي كه به اين زودي ها بيدار نمي شود و به حركت و پويايي نمي رسد ! و در راه حقيقت و دستيابي به آن تنگ و نارساست . بجاي 

ببرد و دست خالق بي همتايي را در آن مشاهده نمايد صرفاً به اوج رنگ و ظاهر ببرد و دست خالق بي همتايي را در آن مشاهده نمايد صرفاً به اوج رنگ و ظاهر   آنكه به عمق شگفت انگيزي حيات در گلي پيآنكه به عمق شگفت انگيزي حيات در گلي پي

زندگي به اين شكل نيست كه مانند مرغي بي بال و پر باشد و جز سكون و زندگي به اين شكل نيست كه مانند مرغي بي بال و پر باشد و جز سكون و   او توجه مي نمايد و از بوي و شكل آن لذت مي برد!او توجه مي نمايد و از بوي و شكل آن لذت مي برد!

ه ه ز پرواز رنگ هاي شگفت انگيز كه هر چز پرواز رنگ هاي شگفت انگيز كه هر چصحنه هاي زيبايي است اصحنه هاي زيبايي است ا  زندگيزندگينشستن و عدم پويايي چاره اي نداشته باشد بلكه نشستن و عدم پويايي چاره اي نداشته باشد بلكه 

عالم معنويت و كمال است.ولي چه سود! كه اين پرنده ي زيبايي و كمال حيات كه بايستي در عالم معنويت و كمال است.ولي چه سود! كه اين پرنده ي زيبايي و كمال حيات كه بايستي در هست پرواز و رشد و جلوه گري درهست پرواز و رشد و جلوه گري در

آسمان معنويت رنگ هاي گوناگون خود را به نمايش بگذارند در قفس دنياگرايي اسير شده است و در چهارچوب محدود آن آسمان معنويت رنگ هاي گوناگون خود را به نمايش بگذارند در قفس دنياگرايي اسير شده است و در چهارچوب محدود آن 

  !!نشسته استنشسته استجدايي وتنهايي جدايي وتنهايي   ولي در قفسولي در قفساست گرچه نوا و فريادي سرمي دهد است گرچه نوا و فريادي سرمي دهد ي مختصري را فراهم نموده ي مختصري را فراهم نموده آزادآزاد
  حيات همواره در یک منوال نيست وپيوسته در حال تحول استحيات همواره در یک منوال نيست وپيوسته در حال تحول است

د بوجود د بوجود اين پرنده ي زندگي در هر لحظه پرواز را از بال هاي خود مي ساند و دائماً به آن بهانه ها و مشكالتي كه براي خواين پرنده ي زندگي در هر لحظه پرواز را از بال هاي خود مي ساند و دائماً به آن بهانه ها و مشكالتي كه براي خو              

آورده است مي انديشد و در غم خود فرو رفته است.در سر راه پيشرفت خود پيچيدگي و موانع ايجاد مي كند و هر دشواري و آورده است مي انديشد و در غم خود فرو رفته است.در سر راه پيشرفت خود پيچيدگي و موانع ايجاد مي كند و هر دشواري و 

مشكالتي را به آساني مي پذيرد و بدان خو گرفته است. اين حياتي كه بايستي با سرعت خود را به مقاصد عالي انساني برساند پا مشكالتي را به آساني مي پذيرد و بدان خو گرفته است. اين حياتي كه بايستي با سرعت خود را به مقاصد عالي انساني برساند پا 

ديت غرق شده است و ذوق و استعداد خراميدن را ندارد و از پرواز باز ايستاده و پشتش خم شده است.از ديت غرق شده است و ذوق و استعداد خراميدن را ندارد و از پرواز باز ايستاده و پشتش خم شده است.از به گِل فرو رفته و در مابه گِل فرو رفته و در ما

درد و سوز جانكاه ي او سازها در خاموشي فرو رفته اند و نغمه اي سر نمي دهند در حاليكه آنچه كه در گذشته بود و يا در آينده درد و سوز جانكاه ي او سازها در خاموشي فرو رفته اند و نغمه اي سر نمي دهند در حاليكه آنچه كه در گذشته بود و يا در آينده 

تطورات حيات مشكالتي كه در روند خود دارد به آساني سپري مي نمايد و تطورات حيات مشكالتي كه در روند خود دارد به آساني سپري مي نمايد و   فرا مي رسد به وضعيت فعلي اين حيات بستگي دارد.فرا مي رسد به وضعيت فعلي اين حيات بستگي دارد.

  در هر مرحله دست به كار تازه اي مي زند و شكل جديدي پيدا مي كند و پيوسته در حال رشد و تكامل است.در هر مرحله دست به كار تازه اي مي زند و شكل جديدي پيدا مي كند و پيوسته در حال رشد و تكامل است.
  حيات نقش ایجادی ازتمام مراحل تشكيل انسان وجامعه او را داردحيات نقش ایجادی ازتمام مراحل تشكيل انسان وجامعه او را دارد

بات ندارد و پيوسته در حال گريختن و پخش شدن است و چون در جايي اقامت گزيند بات ندارد و پيوسته در حال گريختن و پخش شدن است و چون در جايي اقامت گزيند لي ثلي ثهر چند اين حيات مانند بوي گُهر چند اين حيات مانند بوي گُ        

مي آورد و در يك مي آورد و در يك فقط براي چند لحظه كوتاه درنگي دارد و بس.اين حيات تمام تجارب بدست آمده را چون رشته هايي بهم گرد فقط براي چند لحظه كوتاه درنگي دارد و بس.اين حيات تمام تجارب بدست آمده را چون رشته هايي بهم گرد 

داخل يك دانه هم هست كه برگ و ميوه و داخل يك دانه هم هست كه برگ و ميوه و ها بهره مند شود. اين حيات در ها بهره مند شود. اين حيات در نقطه طوري گره مي زند تا از همه ي آن دستاوردنقطه طوري گره مي زند تا از همه ي آن دستاورد

ته شود پس از مدتي مراحل رشد را طي مي كند و آن درخت ته شود پس از مدتي مراحل رشد را طي مي كند و آن درخت د پنهان دارد ولي چون در زمين كاشد پنهان دارد ولي چون در زمين كاشساير متعلقات و درخت را در خوساير متعلقات و درخت را در خو

  با شاخسار هاي خود نمايان مي شود.و در باره ي شكل پذيري انسان ؛ حيات با استفاده از تأثيري عناصر خالي زميني لباسبا شاخسار هاي خود نمايان مي شود.و در باره ي شكل پذيري انسان ؛ حيات با استفاده از تأثيري عناصر خالي زميني لباس

جديدي به تن  مي كند و پس از مدتي به شكل انسان در مي آيد و دست و پا و چشم و دل پيدا مي نمايد.تا اينكه در اين قالب جديدي به تن  مي كند و پس از مدتي به شكل انسان در مي آيد و دست و پا و چشم و دل پيدا مي نمايد.تا اينكه در اين قالب 

تن آدمي حيات وارد مي شود و تن و جان با هم زندگي را ساماندهي مي كنند و اينگونه است كه از اتحاد و همگرايي انسان ها تن آدمي حيات وارد مي شود و تن و جان با هم زندگي را ساماندهي مي كنند و اينگونه است كه از اتحاد و همگرايي انسان ها 

  ار مي گردد.ار مي گردد.جوامع و انجمن هاي اجتماع پديدجوامع و انجمن هاي اجتماع پديد
 ــاه اسرار حیات ــت آگــــــسازم   ـات       [  می گشایم عقده   از كار حیــ3111

 ت دامن كشیـدن پیشه اش از جهـــ   میدن پیشه اش        خود ر[  چون خیال از3111

 ه سـانوقت او فردا ودی زاید چـــ    [  در جهـــان دیر و زود آیدچه سان       3112

 خبـرـم نه ای ، ای بی جز رم پی هــیکی بر خــــود  نگر           [  گر نظر داری3111

 ـویششعلــه ی او پرده بند ازدود خ    [  تا نماید تاب  نامشهود  خـــــویش       3118

 ـویش بسته آمد در نظرـــــــــر          موج جــــــ[  سیر اورا تا  سکون بیند  نظـ3117
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 الله گـــــردید  و ز شاخی  بر دمید    ش او دم  به خویش اندر كــشید        [  آت3113

 تهمت گُــــــل بست بر پرواز رنگ    [  فکر خام تو گران خیز است و لنگ       3181

 ایر رنگ  است وجز پرواز نیستطــ  [  زندگی مرغ  نشیمن ســــــاز نیست        3183

 با نواها می زند فــــــــــــــریاد  هم   ده  و آزاد هــــــــم         [  در قفس  وامان3182

 چار ی خــــــود كرده جوید دمبدم    [  از پرش  پرواز شوید دمــــــــــبدم        3181

 باز آسان  می كــــند دشوار خویش    [  عقده ها خود می زند دركارخویش      3181

 تا دو باال  گـــــــرددش  ذوق خرام  گردد حــــــیات تیز گام         [  پا به گِل  3182

 دوش و فـــــــــردا زاده ی امروز او   [  ساز ها خـــــــــوابیده  اندر سوز او       3181

 دمبدم نو آفـــــــــــرین و تازه  كار   [  دمبدم مشکل گـــــر و آسان  گذار       3188

 چون وطن در سینه ای گیرد دم است   ـــه مثل بوسراپایش  رم  است       [  گر چ3187

 تکــــــمه ای گردد  گره  برخودزند   [  رشته های خویش را برخـــــود تند       3183

 چشم برخـــــــود  واكندگردد شجر   [  در گره چـون  دانه  دارد برگ و بر        3171

 دست و پا  و چـــــشم ودل پیدا كند  پیـــــــدا  كند         [  خلعتی از آب و گل3173

 [  خلوت  اندرتن گزیند زنـــــــدگی           انجمن ها آفــــــــــــــــریند زندگی3172

 
  

  مرکزیت امت اسالميمرکزیت امت اسالمي                                                                                                                                                                              

  ظام و رشد جامعه ما به مرکزیت بيت اهلل الحرام مي باشدظام و رشد جامعه ما به مرکزیت بيت اهلل الحرام مي باشدنظم وننظم ون

مي شوند مي شوند ان وقتي امت ها و ملت ها تأسيس ان وقتي امت ها و ملت ها تأسيس براي همه ي پديده هاي عالم يك امر طبيعي است و همچنبراي همه ي پديده هاي عالم يك امر طبيعي است و همچن  و حركتو حركت  اين سيراين سير            

ر پيكر آدمي نيز ر پيكر آدمي نيز تي است دتي است دمي گيرد.همانطور كه حلقه داراي مركزيمي گيرد.همانطور كه حلقه داراي مركزيوالت آنان بر محور يك مركزيت نظام والت آنان بر محور يك مركزيت نظام تمام فعاليت ها و تحتمام فعاليت ها و تح

جان اوست و اين موجوديت و حضور انسان در همان نقطه كه مركز وجود اوست پنهان و مستتر است.ارتباط و هماهنگي جان اوست و اين موجوديت و حضور انسان در همان نقطه كه مركز وجود اوست پنهان و مستتر است.ارتباط و هماهنگي همه چيزهمه چيز

معه معه بين نهادهاي قانوني و اجرايي يك جامعه و نظم و نظام آن وابستگي به مركز آن دارد و اتكاء به مركزيت است كه آن جابين نهادهاي قانوني و اجرايي يك جامعه و نظم و نظام آن وابستگي به مركز آن دارد و اتكاء به مركزيت است كه آن جا

راز و عزت و عظمت جامعه ي ما در مركزيت بيت اهلل راز و عزت و عظمت جامعه ي ما در مركزيت بيت اهلل رمز و رمز و رامشي را سپري مي نمايد.همه ي رامشي را سپري مي نمايد.همه ي راه با آراه با آروزگار سعادتمند و همروزگار سعادتمند و هم

الحرام )مكه مكرمه( است چون نوك پيكان سوز و عشق و حتي آرامش و خواسته هاي مشروع ما متوجه ي همين خانه  است. الحرام )مكه مكرمه( است چون نوك پيكان سوز و عشق و حتي آرامش و خواسته هاي مشروع ما متوجه ي همين خانه  است. 

و تحرك مي باشند و او براي قالب و پيكر ما همچون جان و تحرك مي باشند و او براي قالب و پيكر ما همچون جان مردم جامعه ي ما به مثال نفسي هستند كه در سينه ي كعبه در حيات مردم جامعه ي ما به مثال نفسي هستند كه در سينه ي كعبه در حيات 

  شيرين است.شيرين است.
  استوار شده و در جهان به شهرت رسيده استاستوار شده و در جهان به شهرت رسيده است  ملت مسلمان از عظمت کعبهملت مسلمان از عظمت کعبه

باغ و گلستان ما از دانه هاي زالل شبنم او طراوت و تازگي يافته است و مزرعه ي ما از چشمه ي پربركت زمزم او از آب باغ و گلستان ما از دانه هاي زالل شبنم او طراوت و تازگي يافته است و مزرعه ي ما از چشمه ي پربركت زمزم او از آب           

ست.آفتاب عالمتاب از ذره هاي وجود پربركت اين بيت اهلل الحرام است كه درخشندگي و تابندگي يافته است و ست.آفتاب عالمتاب از ذره هاي وجود پربركت اين بيت اهلل الحرام است كه درخشندگي و تابندگي يافته است و حيات لبريز گشته احيات لبريز گشته ا

ست. از دعوت و ست. از دعوت و عزت و بزرگي وجود خورشيد بخاطر آن است كه در فضاي ملكوتي او غوطه زده است و عظمت پيدا نموده اعزت و بزرگي وجود خورشيد بخاطر آن است كه در فضاي ملكوتي او غوطه زده است و عظمت پيدا نموده ا

حمن )ع( شده حمن )ع( شده ررتوحيد گرايش پيدا نموده و از پيروي ابراهيم خليل التوحيد گرايش پيدا نموده و از پيروي ابراهيم خليل الست كه ما به حقيقت راه يافته ايم و به ست كه ما به حقيقت راه يافته ايم و به مركزيت خانه ي خدامركزيت خانه ي خدا

ايم. اين خانه باعث گرديد تا ما در جهان به نيكي و عزت شهرت و آوازه يابيم و وقتي مردم و ملت پا به عرصه ي وجود گذاشت ايم. اين خانه باعث گرديد تا ما در جهان به نيكي و عزت شهرت و آوازه يابيم و وقتي مردم و ملت پا به عرصه ي وجود گذاشت 

او به عزت و شوكت او به عزت و شوكت   منشيني بامنشيني باباعث اتحاد و همبستگي ما گرديد و صف هاي ما را محكم نمود. ملت مسلمان از همنفسي و هباعث اتحاد و همبستگي ما گرديد و صف هاي ما را محكم نمود. ملت مسلمان از همنفسي و ه
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يكجا به اين مردم رسيده است و او را عزيز و گرامي داشته است.در يكجا به اين مردم رسيده است و او را عزيز و گرامي داشته است.در فتاب درخشندگي عزت و شكوهمندي درفتاب درخشندگي عزت و شكوهمندي دررسيد و انگار آرسيد و انگار آ

يشتن داري و سازندگي ما يشتن داري و سازندگي ما محاسبه ي او يكي بيش نيست ولي چون به ما اضافه شده است در عزت و عظمت بسيار شده ايم و خومحاسبه ي او يكي بيش نيست ولي چون به ما اضافه شده است در عزت و عظمت بسيار شده ايم و خو

ر شده است.تو تا زماني زنده اي كه با حريم امن آن خانه ي معظم پيوند محكمي داشته باشي و اگر به دور او ر شده است.تو تا زماني زنده اي كه با حريم امن آن خانه ي معظم پيوند محكمي داشته باشي و اگر به دور او تحكم تتحكم تپخته و مسپخته و مس

طواف كني و او را محترم و عزيز بداري به ثبات و پايندگي مي رسي.در جهان امروز آنچه را كه محور وجود ملتي را تشكيل مي طواف كني و او را محترم و عزيز بداري به ثبات و پايندگي مي رسي.در جهان امروز آنچه را كه محور وجود ملتي را تشكيل مي 

ه نيكي و با دقت به علت وجودي بيت اهلل الحرام نگاه كنيد در مي يابيد كه ه نيكي و با دقت به علت وجودي بيت اهلل الحرام نگاه كنيد در مي يابيد كه دهد الفت و وفاق بين اعضاي آن ملت است و اگر بدهد الفت و وفاق بين اعضاي آن ملت است و اگر ب

  تحاد و همدلي در حول آن مي باشد.تحاد و همدلي در حول آن مي باشد.ااعظمت آن به جمع شدن مردم به دور آن و عظمت آن به جمع شدن مردم به دور آن و 
 زندگی بر مركزی آید بهـــــــــــــم  [  همچنان آئین میـــــــــــــالد  امم          3171

 خط او در نقــــــطه ی او مضمر استدرپیکراست         [  حلقه را مركزچو جان 3171

 [  قوم را ربط و نظام از مركـــــــزی          روزگـــــــــارش را  دوام از مركزی3172

 سوز ما  هم ساز ما بیت الحـــــــــرام[  رازدار و راز ما بیت الحــــــــــرام         3171

 جــــــــان شیرین است او، ما پیکریماو پروریم          [  چـــون نفس درسینه ی 3178

 مزرع مـــــــــــا آب گیر از زمزمش [  تازه رو بستان ما ازشبنــــــــــمش         3177

 غوطه زن اندر  فضایش آفـــــــــتاب [  تاتب  دار از ذره هایش آفـــــتاب         3173

 از براهیم خلــــــــــــــــیل  استیم ما دلیل استیم ما           [  دعـــــــــــوی او را3131

 [  در جهـــــان ما را  بلند آوازه كرد           با حـــــــدوث  ما ، قِدَم  شیرازه كرد3133

 همچو صبح آفتـــــــــاب اندر قفس [  ملت  بیضا  ز طــــــوفش همنفس          3132

 یـــــــــکی بسیاریت           پخته ازبندیکی خــــــــــــود داریت [  از حساب او3131

 تا طــــــــــــــواف  اوكنی پاینده ای[  تو زپیوند حــــــــریمی  زنده ای          3131

 در نگر سِرّ حــــــــــرم جمعیت است[  در جهان جان امم جمعیت  است            3132

 
  عبرت هایي که باید بگيریمعبرت هایي که باید بگيریم                                                                                                                                                                  

  مردم بني اسرائيل عصر موسي دارای تجربيات قابل تأملي هستندمردم بني اسرائيل عصر موسي دارای تجربيات قابل تأملي هستند

اي مسلماناني كه در درون شما از نور دين اسالم روشن شده است بايستي از روي عبرت در سرنوشتي كه براي امت اي مسلماناني كه در درون شما از نور دين اسالم روشن شده است بايستي از روي عبرت در سرنوشتي كه براي امت           

اسرائيل( پيش آمده است دقتي داشته باشيد.اين موضوع از آن جهت داراي اهميت و حائز بررسي و تأمل است كه اسرائيل( پيش آمده است دقتي داشته باشيد.اين موضوع از آن جهت داراي اهميت و حائز بررسي و تأمل است كه   موسي)بنيموسي)بني

پيوند بين ملت از هم گسست و متفرق گرديد.مردمي كه تحت تعليم و آموزش پيوند بين ملت از هم گسست و متفرق گرديد.مردمي كه تحت تعليم و آموزش و و چون قوم موسي مركزيت خود را از دست داد چون قوم موسي مركزيت خود را از دست داد 

نمودند به اسرار و حقايقي دست نمودند به اسرار و حقايقي دست كه در ميان آنها ظهور كه در ميان آنها ظهور دعوت انبياء دعوت انبياء هاي پيامبران قرار داشتند و در اين برخوردها و پذيرش هاي پيامبران قرار داشتند و در اين برخوردها و پذيرش 

كه روزگار و حوادث پيش آمده سيلي بيداري و هوشياري بر گوشش نواخت و زندگي او را پر مشقت و خونبار نمود بطوريكه كه روزگار و حوادث پيش آمده سيلي بيداري و هوشياري بر گوشش نواخت و زندگي او را پر مشقت و خونبار نمود بطوريكه تند.تند.يافياف

ي پيوستگي و پيوند اين مردم ي پيوستگي و پيوند اين مردم ه هاه هااين سختي ها همچون دانه هاي اشك خون آلود از چهره اش سرازير شد.دراين حوادث ريشاين سختي ها همچون دانه هاي اشك خون آلود از چهره اش سرازير شد.دراين حوادث ريش

  شد  بطوريكه بيد مجنوني هم از خاك بي رمق آن نروئيد و بارور نشد.شد  بطوريكه بيد مجنوني هم از خاك بي رمق آن نروئيد و بارور نشد.خشك خشك 
  با گرایش به توحيد اراده خود را قوی کنيد و به هویت اصلي بازگردیدبا گرایش به توحيد اراده خود را قوی کنيد و به هویت اصلي بازگردید

ها را گم نموده ها را گم نموده   مردمي هستيد شبيه آن گل غريب كه زبان سخنگويي ندارد و نواها و نغمهمردمي هستيد شبيه آن گل غريب كه زبان سخنگويي ندارد و نواها و نغمه((قبل ازاستقاللقبل ازاستقالل  )ملت هند)ملت هندولي شما ولي شما       

و از آشيانه و اصل خود دورافتاده است. مثال ملت ما همان شمعي است كه از سوختن ذوب شد و مُرد و تنها پروانه اي به دور اين و از آشيانه و اصل خود دورافتاده است. مثال ملت ما همان شمعي است كه از سوختن ذوب شد و مُرد و تنها پروانه اي به دور اين 

شمع مرده در حال جوالن دادن است و ما تأثير از آن نداريم به غير از افسانه اي كه از او ياد داريم كه فقط مي تواند تا حدودي شمع مرده در حال جوالن دادن است و ما تأثير از آن نداريم به غير از افسانه اي كه از او ياد داريم كه فقط مي تواند تا حدودي 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان
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ما را بلرزاند. اي كساني كه از تيغ ستم زمانه زخم بر تن داريد و مورد ظلم و جور واقع شده ايد و اي كساني كه در زير ما را بلرزاند. اي كساني كه از تيغ ستم زمانه زخم بر تن داريد و مورد ظلم و جور واقع شده ايد و اي كساني كه در زير   دروندرون

پوشش ضخيمي اسير شده و در غبار وهم و گمان فرو رفته ايد و حقايق وجود شما هنوز آشكار نگرديده است! از اين پوشش و پوشش ضخيمي اسير شده و در غبار وهم و گمان فرو رفته ايد و حقايق وجود شما هنوز آشكار نگرديده است! از اين پوشش و 

وحيد و خداخواهي عزم جزم داشته باش و لباس احرام به تن كن تا بتواني در غبارهاي وحيد و خداخواهي عزم جزم داشته باش و لباس احرام به تن كن تا بتواني در غبارهاي پيراهن بي هويتي خارج شو و در مسير تپيراهن بي هويتي خارج شو و در مسير ت

شب ظلماني صبح اميد و موفقيت را در آغوش بگيري. مثل پدران خود غرق در بندگي و سجده و عبادت باش و آنچنان در اين شب ظلماني صبح اميد و موفقيت را در آغوش بگيري. مثل پدران خود غرق در بندگي و سجده و عبادت باش و آنچنان در اين 

مسلمانان صدر اسالم كه در ركاب پيامبر خدا)ص( مسلمانان صدر اسالم كه در ركاب پيامبر خدا)ص( اطاعت و تسليم خود را قرار بده كه انگار همه ي وجود تو تسليم و بندگي است.اطاعت و تسليم خود را قرار بده كه انگار همه ي وجود تو تسليم و بندگي است.

بودند شور و عشقي آقريدند كه بي نظير بود و از همين همت و اخالص آنان بود كه در صحنه ي گيتي نام و آوازه و عزت و بودند شور و عشقي آقريدند كه بي نظير بود و از همين همت و اخالص آنان بود كه در صحنه ي گيتي نام و آوازه و عزت و 

قدري تالش قدري تالش احترام آنان پر گرديد و جهان خود را محتاج اين دعوت معنوي ديد.در راه اهداف بلند رسالت نبوي و احكام قرآن باحترام آنان پر گرديد و جهان خود را محتاج اين دعوت معنوي ديد.در راه اهداف بلند رسالت نبوي و احكام قرآن ب

خود و با افكار بلند خود بوجود خود و با افكار بلند خود بوجود بت وعدالت درگوشه ي دستاربت وعدالت درگوشه ي دستارنمود و روي خار بيابان حركت كرد تا توانست گلستاني از پيوند و محنمود و روي خار بيابان حركت كرد تا توانست گلستاني از پيوند و مح

  آورد.آورد.
 ـی بگــیرسلم روشن ضـــــمیر          از مــــــآل امــــت مـــوســ[  عبرتی ای م3131

 رشته ی جمعــــــــیت  ملت شکست     ن آن قوم مركز را زدست      چو[  داد 3138

 جزو  او داننده ی اسراركُــــــــــــــل ندر آغوش رُسُـــــل           [  آنکه  بالید ا3137

 ازچشمش چکیدزندگی خون گشت و  [  دهرسیلی بر بنا گوشش كـــــشید         3133

 مجــــــــــنون هم نروید خاک اوبید شه هـــــای تاک او            [  رفت نم از ری3211

 هم نوا   هم آشیان گُــــــــم كرده ای [  از گل غربت ، زبان گُم كرده ای            3213

 مشت خـــــــــــاكم لرزد ازافسانه اش   [  شمع مرد ونوحه خوان پروانه اش          3212

 ی اسیر التباس  و وهـــــــــــــم وظنا   [  ای ز تیغ جور گردون  خسته  تن          3211

 صبـــــــــــــــــح پیدا از غبارشام كن   ی احرام كُــــــن           [  پیرهن  را جامه3211

 آنچنان گم شو كه یکـــسر سجده شو    ق اندر  سجـــده  شو         [  مثل  آبا  غر3212

 تا  به  نا ز  عالــــــــــم آشـوبی رسید            ی آفـــــــــــرید [  مسلم پیشین نیاز3211

 گُلسِتــان درگـــــــوشه ی دستار بست ا به نوک خار خَـست             [  در ره حق پ3218

 

  ]اصل بيست و سوم[]اصل بيست و سوم[              

  شد که توحيد و خداپرستي شد که توحيد و خداپرستي   پيوند و الفت بين مسلمين موقعي محكم تر خواهدپيوند و الفت بين مسلمين موقعي محكم تر خواهد                                                                                                

  ن آنها قرار گيرد و حفظ و نشر دین اسالم هدف عالي آنان باشد.ن آنها قرار گيرد و حفظ و نشر دین اسالم هدف عالي آنان باشد.ــــــنصب العينصب العي                                                                                                  

  

  اهداف عالي زندگياهداف عالي زندگي                                                                                                                                                  

  ها واهداف بلندی  در تحول و رشد استها واهداف بلندی  در تحول و رشد است  آرمانآرمان  جامعه زنده بسویجامعه زنده بسوی

فرينش را به تو بياموزم چون حركات و رفتار پديده هاي عالم مانند حرف و سخني است كه فرينش را به تو بياموزم چون حركات و رفتار پديده هاي عالم مانند حرف و سخني است كه مي خواهم زبان خلقت و نظام آمي خواهم زبان خلقت و نظام آ          

يك هدف يك هدف ما مي گوئيم كه هر گاه دانسته شوند مقصود و هدف انجام آن رفتارها دانسته مي شوند.وقتي حقيقت جامعه به سوي ما مي گوئيم كه هر گاه دانسته شوند مقصود و هدف انجام آن رفتارها دانسته مي شوند.وقتي حقيقت جامعه به سوي 

دوباره دوباره آن جامعه آن جامعه انگار انگار   ..ي آن جامعه داراي مفهوم و برجستگي خاصي خواهد شدي آن جامعه داراي مفهوم و برجستگي خاصي خواهد شدنطقي برقرار نمايد زندگي انسانهانطقي برقرار نمايد زندگي انسانهامتعالي ارتباط ممتعالي ارتباط م

و و   ليت و زندگي ما قرار گيرد اسب تيزروليت و زندگي ما قرار گيرد اسب تيزروطلوع جديدي نموده و از نو زاده شده است.اگر مدعا و هدف متعالي تكيه گاه و محور فعاطلوع جديدي نموده و از نو زاده شده است.اگر مدعا و هدف متعالي تكيه گاه و محور فعا

آرزو ها و خواسته آرزو ها و خواسته ند و سرد است به جلو خواهد رفت.ند و سرد است به جلو خواهد رفت.دگرگوني ها در جامعه ي ما به تندي باد صرصر كه تدگرگوني ها در جامعه ي ما به تندي باد صرصر كه ترونده ي تحوالت و رونده ي تحوالت و 
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هاي مشروع مي تواند رمز و راز پايندگي و بقا در زندگي ما باشد و نيروهايي كه زندگي به آن ها متكي است تقويت نمايد و باعث هاي مشروع مي تواند رمز و راز پايندگي و بقا در زندگي ما باشد و نيروهايي كه زندگي به آن ها متكي است تقويت نمايد و باعث 

مسير صحيحي را در جهت اهداف عالي در پيش گيرد سبب و زمينه ي مسير صحيحي را در جهت اهداف عالي در پيش گيرد سبب و زمينه ي روسفيدي و سعادت ما گردد.وقتي عنصر پاينده حيات روسفيدي و سعادت ما گردد.وقتي عنصر پاينده حيات 

  منتاسبي براي حفظ و نگهداري اين عالم خواهد بود.منتاسبي براي حفظ و نگهداري اين عالم خواهد بود.
  !!مرکزیت داشتن مثل گردیدن پروانه بدور شمع یا دویدن مجنون در پي ليلي استمرکزیت داشتن مثل گردیدن پروانه بدور شمع یا دویدن مجنون در پي ليلي است

مي شود و در مسير رسيدن به آن گام مي شود و در مسير رسيدن به آن گام   اين خاصيت مهم حيات است كه چون به مقصد راه يابد و بدان خو گيرد تابع و پيرو آناين خاصيت مهم حيات است كه چون به مقصد راه يابد و بدان خو گيرد تابع و پيرو آن        

بر مي دارد و در اين شرايط است كه دست به انتخاب مي زند و جذب و دفع خواهد نمود تا بدون مانع به آن هدف برسد.در اين بر مي دارد و در اين شرايط است كه دست به انتخاب مي زند و جذب و دفع خواهد نمود تا بدون مانع به آن هدف برسد.در اين 

موقعيت ناخداي كشتي جامعه به سوي نجات در حركت است و يا مانند ماشين در جاده ي درستي به سوي آن هدف به راه افتاده موقعيت ناخداي كشتي جامعه به سوي نجات در حركت است و يا مانند ماشين در جاده ي درستي به سوي آن هدف به راه افتاده 

رد چراغ كه مركزيت روشنايي و رد چراغ كه مركزيت روشنايي و ت داغ بر جگر شد و سوخت ولي به گت داغ بر جگر شد و سوخت ولي به گپروانه ي عاشق از سوز و گدازي كه به دور شمع داشپروانه ي عاشق از سوز و گدازي كه به دور شمع داش..استاست

( آواره و سرگردان در صحرا شد بخاطر آن ( آواره و سرگردان در صحرا شد بخاطر آن بن ملوحبن ملوح  اتكاء او بود از سوز درون همچنان در گردش است.چنانچه مجنون )قيساتكاء او بود از سوز درون همچنان در گردش است.چنانچه مجنون )قيس

كه ليلي در آن نشسته بود.پس اگر در شهري ليلي و كجاوه ي او شناخته شود كه ليلي در آن نشسته بود.پس اگر در شهري ليلي و كجاوه ي او شناخته شود است كه محبوب و مقصود او در كجاوه اي بود است كه محبوب و مقصود او در كجاوه اي بود 

باد در پي او باشيم.مانند جان و روح يك عمل كه در انجام آن باد در پي او باشيم.مانند جان و روح يك عمل كه در انجام آن پا به صحرا بگذاريم و در ناكجا آپا به صحرا بگذاريم و در ناكجا آ  ديگر لزومي ندارد كه بدنبال اوديگر لزومي ندارد كه بدنبال او

  و كيفيت خود را از جان عمل خواهد داشت.و كيفيت خود را از جان عمل خواهد داشت.  عمل پنهان است و مقصود آن را تشكيل مي دهد و چنانچه كاري انجام شود مقدارعمل پنهان است و مقصود آن را تشكيل مي دهد و چنانچه كاري انجام شود مقدار
    ها از مقصد دور مي کندها از مقصد دور مي کند  حيات مانند گردش خون است یک لحظه درنگ شما را فرسنکحيات مانند گردش خون است یک لحظه درنگ شما را فرسنک

و آن مقدار خوني كه در شبكه ي رگ هاي بدن ما در جريان است براي آن است كه هر چه زودتر آدمي به آرزو و مقصود و آن مقدار خوني كه در شبكه ي رگ هاي بدن ما در جريان است براي آن است كه هر چه زودتر آدمي به آرزو و مقصود             

ون است كه حيات در آدمي به جريان و تكاپو افتاده است و از عشق و شوقي كه بدست ون است كه حيات در آدمي به جريان و تكاپو افتاده است و از عشق و شوقي كه بدست خود نائل آيد.از گرمي و حرارت اين خخود نائل آيد.از گرمي و حرارت اين خ

وي را در وي را در آورده است مانند چراغي الله پر نور و درخشنده شده است. آرزو واهداف بزرگ زندگي است كه آهنگ همت و اراده ي قآورده است مانند چراغي الله پر نور و درخشنده شده است. آرزو واهداف بزرگ زندگي است كه آهنگ همت و اراده ي ق

تواند هر توان و قدرتي را بر توانايي هاي قبلي تواند هر توان و قدرتي را بر توانايي هاي قبلي   نده مي سازد و مركزيتي در ما بوجود مي آورد كه مينده مي سازد و مركزيتي در ما بوجود مي آورد كه ميانجام كارهاي بزرگ در زانجام كارهاي بزرگ در ز

افزود.اين همت و اراده ي قوي انجام كار است كه دست و پاي مردمي را به حركت در مي آورد و در يك نظر و نگاه كوتاه مي افزود.اين همت و اراده ي قوي انجام كار است كه دست و پاي مردمي را به حركت در مي آورد و در يك نظر و نگاه كوتاه مي 

و كمالي باش و كمالي باش   تواند صدها چشم انساني را براي ديدن درست و انديشيدن صحيح به تكاپو اندازد. تو عاشق و ديوانه ي آن شاهدتواند صدها چشم انساني را براي ديدن درست و انديشيدن صحيح به تكاپو اندازد. تو عاشق و ديوانه ي آن شاهد

كه مقصود و تداوم حيات است و بدور آن كسي كه دور اين شمع كه مركزيت و هويت ما را تشكيل مي دهد مانند پروانه در كه مقصود و تداوم حيات است و بدور آن كسي كه دور اين شمع كه مركزيت و هويت ما را تشكيل مي دهد مانند پروانه در 

گردش و چرخش باش. سخن جالب و زيبايي آن شاعر قمي گفته است. سخني كه عالي ترين مفاهيم و معاني را در بر دارد انگار گردش و چرخش باش. سخن جالب و زيبايي آن شاعر قمي گفته است. سخني كه عالي ترين مفاهيم و معاني را در بر دارد انگار 

ني بر تار ابريشم زده است. وقتي انسان همراه كارواني است همينكه مقداري متوقف شود و بخواهد ني بر تار ابريشم زده است. وقتي انسان همراه كارواني است همينكه مقداري متوقف شود و بخواهد كه اين نوا را با زخمه ي معكه اين نوا را با زخمه ي مع

خاري را كه از صحرا به پاي او فرو رفته است بيرون بكشد از كاروانيان و كجاوه هاي كاروان دور مي ماند و راه را گم مي كند. خاري را كه از صحرا به پاي او فرو رفته است بيرون بكشد از كاروانيان و كجاوه هاي كاروان دور مي ماند و راه را گم مي كند. 

نزلي كه نزلي كه باشي و حركت نداشته باشي به مقدار صد فرسنگ از مباشي و حركت نداشته باشي به مقدار صد فرسنگ از ماگر در مسير حركت زندگي به اندازه ي يك لحظه در غفلت اگر در مسير حركت زندگي به اندازه ي يك لحظه در غفلت 

  مقصد تو است دور مي ماني!!مقصد تو است دور مي ماني!!
 ال حـیاتحرف و الفاظ  است اعمـ  ـــائنات          [  باتو آمــوزم زبان كـــــــــ3217

 انی مطلــع  بر جسته شدزندگــــــــ ته  شد           [  چون ز ربــط مدعـــــایی بس3213

 ر می رود شبـدیز ماهمــچو صرصـ  یز ما           ــــ[  مدعا  گردد  اگر مهمـــــــ3231

 ــع سیمــاب قوای زندگیجمـــــــ ــــــی            [  مدعا ،راز بقــای  زندگــــــ3233

 اب این عالــم شودــضــــــابط اسب  ـات ازمقصدی محرم شود           [  چون حی3232

 ـد گــــــــــزیند ردكندـبهر او چین  ـــد كند           [  خویشتـــن را تابع مقصــــ3231

 ــاده ها از منزل استــاختـیارجــــــ   [  ناخدا را  یم روی ازساحــــل است          3231

 راغ از ذوق سوختطوف  اوگرد چ   [  بر دل پروانـــه داغ از ذوق سوخـت          3232

 مدعــایش محــــــــــــمل لیالستیه در صحــــراستی              [  قیس  اگــر آوار3231

 بر نمی خــــــــیزد  به صحرا پای ما   [  تا بود شهر آشنــا لیـــــــــــالی ما           3238



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  089089  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 هر عملكیف و كـــــم از وی پذیر    [  همچو  جان  مقصود پنهان  درعمل           3237

 تیز از سعی حصــــــول مدعـــاست       خونیکه دررگ های ماست        [  گردش3233

 آتشی چون الله  اندوزد حـــــــیات    [  از تَف او خویش را سوزد حیــات            3221

 مركزی كو  جــــاذب هرقوت است   [  مدعا  مضــراب ساز همــــت است            3223

 یک نظـــــر صد چشم را گرداند او م  را جنبــاند او              [  دست و پای قـــــو3222

 طائف این شمـــــــــع  را پروانه شودیــــــوانه  شو               [  شاهد و مقصــود را 3221

 زده استزخمه ی  معــنی بر ابریشم      [  خوش نوائی نغمه ساز قُم زده است           3221

 می شود پوشیده محــــــــمل از نظر  [  تا كشد خار از كــــــف  پاره سپر             3222

 دور صد فرسنــــــگ  ازمنزل شدی ک نفس غافـــل شدی             [  گر به قدر ی3221

  
  عالم و تحوالت و نتيجه بخشي آنعالم و تحوالت و نتيجه بخشي آن                                                                                                                                                                      

  در عالم تحوالت فراواني صورت گرفت تا توحيد و یكتا پرستي وارد زندگي مردم شددر عالم تحوالت فراواني صورت گرفت تا توحيد و یكتا پرستي وارد زندگي مردم شد

اين گستره ي عظيم با قدرت طوالني كه عالم نام دارد از تركيب و بهم آمدن عناصر و پديده هاي عالم شكل يافته و اندام اين گستره ي عظيم با قدرت طوالني كه عالم نام دارد از تركيب و بهم آمدن عناصر و پديده هاي عالم شكل يافته و اندام           

ون خود بدون هيچ تحول و تالشي به اين ون خود بدون هيچ تحول و تالشي به اين د كه اين طبيعت با اشكال زيبا و گوناگد كه اين طبيعت با اشكال زيبا و گوناگ.خيال نكني.خيال نكنيوجودي او استحكام پيدا نموده استوجودي او استحكام پيدا نموده است

حالت مطلوب در آمده است بلكه در طول ساليان دراز صدها نيستان پيدا شدند تا يك نغمه از درون يك ني به گوش رسد و صد حالت مطلوب در آمده است بلكه در طول ساليان دراز صدها نيستان پيدا شدند تا يك نغمه از درون يك ني به گوش رسد و صد 

قدر نقش ها و طرح هاي متعدد آمدند و در قدر نقش ها و طرح هاي متعدد آمدند و در آنآنرا برويانند.را برويانند.چمنزار از سختي و مرارت در خون نشسته تا توانستند يك گل الله زيبا چمنزار از سختي و مرارت در خون نشسته تا توانستند يك گل الله زيبا 

صحنه خود را نشان دادند و اكثراً پايدار نماندند و به راه شكست و فنا رفتند تا يك نقش عالي و برتر بر جاي ماند تا اينكه نقش صحنه خود را نشان دادند و اكثراً پايدار نماندند و به راه شكست و فنا رفتند تا يك نقش عالي و برتر بر جاي ماند تا اينكه نقش 

است تا اينكه نواي يك اذان به است تا اينكه نواي يك اذان به زندگي تو بر آن افكنده شد!آنقدر ناله ها و سخن ها در جان آدمي مانند بوته اي كاشته شده زندگي تو بر آن افكنده شد!آنقدر ناله ها و سخن ها در جان آدمي مانند بوته اي كاشته شده 

  زادگان در جنگ و ستيز بود و نمي گذاشت كه به آرمانزادگان در جنگ و ستيز بود و نمي گذاشت كه به آرمانهاي زيادي گذشت كه اين عالم با آهاي زيادي گذشت كه اين عالم با آ  گوش آدمي طنين انداز شد.مدتگوش آدمي طنين انداز شد.مدت

حق حق اين نبرد هاي اين نبرد هاي   رربود.تا اينكه دبود.تا اينكه د  ا مي رفتند در ارتباط و نبرد و ستيزا مي رفتند در ارتباط و نبرد و ستيزخواهي خود برسد و يا با قدرتمنداني كه راه باطل و بيهوده رخواهي خود برسد و يا با قدرتمنداني كه راه باطل و بيهوده ر

و باطل تخم ايمان بر قلوب ايمان آورندگان كاشته شد و سرانجام دين حق منتشر شد و كلمه توحيد و اخالص بر زبان آنان و باطل تخم ايمان بر قلوب ايمان آورندگان كاشته شد و سرانجام دين حق منتشر شد و كلمه توحيد و اخالص بر زبان آنان 

  جاري گرديد و كلمه ي حق پيروز گرديد.جاري گرديد و كلمه ي حق پيروز گرديد.
 ـــات  اندام اوستز امتزاج  امهــــــ            كه عالـــم نام اوست [  این كهن پیکر3228

 صدچمن خون كردتا یک الله رُست  ت تا یک ناله رُست           نیستان كاش[  صد3227

 تا به لوح زندگــــــی  نقش تو بست [  نقش ها آورد و افکــــــندوشکست           3223

 ــــیده استكشت جان كاریده است             تا نوای یک اذان بالــــــه ها  درـ[  نال3211

 ـــل كار داشتــــــــرار داشت             با  خداوندان باطــــــــار با احـ[  مدتی پیک3213

 با  زبانت كلــــــــمه ی توحیدخواند رگِـــــــل نشاند            ر اندـ[  تخم ایمان آخ3212

  
  تحوالت عالمتحوالت عالم  توحيد وتوحيد و                                                                                                                                                                                                



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  091091  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  سير تحوالت تكویني عالم با دست پر قدرت الهي صورت مي گيردسير تحوالت تكویني عالم با دست پر قدرت الهي صورت مي گيرد              

در اين تحوالت تاريخي و سير حركتي و تكويني عالم  يك چيز فهميده مي شود كه جز خدا هيچ قدرتي نيست و اين در اين تحوالت تاريخي و سير حركتي و تكويني عالم  يك چيز فهميده مي شود كه جز خدا هيچ قدرتي نيست و اين             

ن ن مي آيد.ايمي آيد.ايار و بي مانندي او به چشم ار و بي مانندي او به چشم ن اقتدن اقتداوست كه اين تغييرات تكامل يافته را برنامه ريزي مي كند و تا پايان كار همچنااوست كه اين تغييرات تكامل يافته را برنامه ريزي مي كند و تا پايان كار همچنا

ي اجرام خود از قدرت حق تعالي در مداري در حال گردش است و خورشيد پايندگي و ي اجرام خود از قدرت حق تعالي در مداري در حال گردش است و خورشيد پايندگي و چرخ فلك و آسمان نيلگون با همه چرخ فلك و آسمان نيلگون با همه 

از نور هدايت حق است كه مرواريد با ارزش در دل صدف دريا پيدا شده است و امواج به شكل از نور هدايت حق است كه مرواريد با ارزش در دل صدف دريا پيدا شده است و امواج به شكل ..درخشندگي خود را از او دارددرخشندگي خود را از او دارد

ل كه بهترين ل كه بهترين به جذر و مد مي پردازند. اين خاك ناچيز از امواج نسيمي كه او مي فرستد ارزش مي يابد و به گُبه جذر و مد مي پردازند. اين خاك ناچيز از امواج نسيمي كه او مي فرستد ارزش مي يابد و به گُ  ور تالطمور تالطم  ظميظميمنمن

و عزيز ترين عنصر خلقت است تبديل مي شود و پرنده ي كوچكي كه مشتي پر او را به حركت و پرواز در مي آورد از عشق به و عزيز ترين عنصر خلقت است تبديل مي شود و پرنده ي كوچكي كه مشتي پر او را به حركت و پرواز در مي آورد از عشق به 

زد.آن شعله عشق كه در رگ هاي درخت انگور به جريان افتاده و شور حالي را به وجود زد.آن شعله عشق كه در رگ هاي درخت انگور به جريان افتاده و شور حالي را به وجود حق به نغمه سرايي و نوخواني مي پرداحق به نغمه سرايي و نوخواني مي پردا

نور را به نحو نور را به نحو طيف طيف آورده است از تأثير لطف و محبت اوست و از اينكه ماده ي شيشه اي تشكيل دهنده ي يك تنگ بلوري آورده است از تأثير لطف و محبت اوست و از اينكه ماده ي شيشه اي تشكيل دهنده ي يك تنگ بلوري 

  ت.ت.زيبايي منعكس مي سازد بدون شك ناشي از عنايتي است كه حضرت حق به آن داشته اسزيبايي منعكس مي سازد بدون شك ناشي از عنايتي است كه حضرت حق به آن داشته اس
  وحي وتوحيد پيامبران برای رشد انسان است ومنتظر همت آدمي است وحي وتوحيد پيامبران برای رشد انسان است ومنتظر همت آدمي است   

آن صداها و نغمه هايي كه تصوير گر وجود با عظمت اوست در آهنگ منظم وجود آدمي پنهان مانده است ولي در عين حال آن صداها و نغمه هايي كه تصوير گر وجود با عظمت اوست در آهنگ منظم وجود آدمي پنهان مانده است ولي در عين حال           

نواهاي ملكوتي زيادي نواهاي ملكوتي زيادي ..ته را بيدار سازيته را بيدار سازيبدنبال تو مي گردد ؛ تويي كه مي تواني با زخمه ي اراده و استعداد دروني اين نغمه ي خفبدنبال تو مي گردد ؛ تويي كه مي تواني با زخمه ي اراده و استعداد دروني اين نغمه ي خف

مانند خون در شريان هاي تو در جريان است از خود همتي نشان بده و با به لرزش در آوردن تارهايش آن نواها را آشكار سازد. و مانند خون در شريان هاي تو در جريان است از خود همتي نشان بده و با به لرزش در آوردن تارهايش آن نواها را آشكار سازد. و 

كلمه توحيد كلمه توحيد اين بخاطر آن است كه راز بودن انسان در عظمت ياد خدا و تكبير اسم او آمده است و هدف اصلي نگهباني و انتشار اين بخاطر آن است كه راز بودن انسان در عظمت ياد خدا و تكبير اسم او آمده است و هدف اصلي نگهباني و انتشار 

؛ انسان مي باشد.چنانچه مسلمان هستيد بايد بدانيد تا بانگ حق و صداي عدالت در عالم طنين انداز نشود نبايد يك لحظه در ؛ انسان مي باشد.چنانچه مسلمان هستيد بايد بدانيد تا بانگ حق و صداي عدالت در عالم طنين انداز نشود نبايد يك لحظه در 

الكتاب پي نبرده ايد؟ كه مي فرمايد شما مسلمانان الكتاب پي نبرده ايد؟ كه مي فرمايد شما مسلمانان   آرامش و آسايش باشيد و دمي آرام بگيريد. مگر شما به مفاد آيه ي مباركه امّآرامش و آسايش باشيد و دمي آرام بگيريد. مگر شما به مفاد آيه ي مباركه امّ

  به عدالت  عمل مي كند و در صراط حق است مورد خطاب قرار داده است. به عدالت  عمل مي كند و در صراط حق است مورد خطاب قرار داده است.   را به امتي كهرا به امتي كه
  به گوش جهانيان برسانيدکه از وحي الهي برای سالمت و سعادت خود بهره گيریدبه گوش جهانيان برسانيدکه از وحي الهي برای سالمت و سعادت خود بهره گيرید

آن تاريخ حوادثي كه بر تو و بر تحوالت زندگي تو گذشته است و انعكاسي كه بر چهره ايام پيدا نموده است گواهي مي دهند آن تاريخ حوادثي كه بر تو و بر تحوالت زندگي تو گذشته است و انعكاسي كه بر چهره ايام پيدا نموده است گواهي مي دهند             

اقوام مسلمان به گرد ظلم كمتر گريده اند و همواره امت وسط و عدالت طلب بوده اند. به اطالع همه ي آگاهان به حقايق و اقوام مسلمان به گرد ظلم كمتر گريده اند و همواره امت وسط و عدالت طلب بوده اند. به اطالع همه ي آگاهان به حقايق و كه كه 

نكته سنجاني كه قدرت تجزيه و تحليل مسائل را دارند برسانيد كه از دانش هاي وحي كه از زبان انساني كه از كسي دانشي نكته سنجاني كه قدرت تجزيه و تحليل مسائل را دارند برسانيد كه از دانش هاي وحي كه از زبان انساني كه از كسي دانشي 

بهره برگيريد و ره توشه اي براي بقا و آينده ي خود سازيد.آن پيام آوري كه صفحه بهره برگيريد و ره توشه اي براي بقا و آينده ي خود سازيد.آن پيام آوري كه صفحه   نياموخته است براي سعادت و سالمت خودنياموخته است براي سعادت و سالمت خود

ي دل او از هر گونه ناروايي و انحراف پاك بود و سخني بر اساس هوي و هوس بر زبان جاري نساخت و كالم خدايي كه آيات ي دل او از هر گونه ناروايي و انحراف پاك بود و سخني بر اساس هوي و هوس بر زبان جاري نساخت و كالم خدايي كه آيات 

ت مطلبي را نگفته است.با اين اخالص و ت مطلبي را نگفته است.با اين اخالص و حق بود و بر زبان مبارك او جاري شد نشان داد كه هيچگاه بر خالف حق و حقيقحق بود و بر زبان مبارك او جاري شد نشان داد كه هيچگاه بر خالف حق و حقيق

صميميت و شناختي كه حق و كالم او داشت توانست با تالش و دعوت خود اداره ي جهان و هدايت مردم را بدست گيرد و اسرار صميميت و شناختي كه حق و كالم او داشت توانست با تالش و دعوت خود اداره ي جهان و هدايت مردم را بدست گيرد و اسرار 

از از بيان دارد و به گوش مردم برساند.بيان دارد و به گوش مردم برساند.  م حيات انساني مي گردد به راستيم حيات انساني مي گردد به راستيو پنهاني هاي عناصر و اركاني كه باعث تقويت و تداوو پنهاني هاي عناصر و اركاني كه باعث تقويت و تداو

قباي با عظمتي كه از خون شهيدان و آزادگان اين سرزمين فراهم آمده است همه ي انحرافات و آلودگيهايي كه در گذشته به ما قباي با عظمتي كه از خون شهيدان و آزادگان اين سرزمين فراهم آمده است همه ي انحرافات و آلودگيهايي كه در گذشته به ما 

  رسيده است پاك شسته شد و به كناري انداخته شد.رسيده است پاك شسته شد و به كناري انداخته شد.
 ــم ال الهانتهای كـــــــــــــــارعالــ  ــــــالم ال اله         [  نقطه ی  ادوار عــــ3211

 ــدگیـــمهر را ، پایندگی ، رخشنــ   ز زور اوگردندگــــــی         [  چرخ را ا3211

 ــــا تپید از تاب اوموج در دریــــــ ــــــــرید از تاب او           [  بحرگوهر آفـ3212

 ـــبل شودمشت  پَر  از سوز او بلـــــ    از موج نسیمش گُــل شود        [  خاک 3211

 ـاک مینا تابناک از سور اوخـــــــــ  [  شعله  دررگ های تاک ازسوز او          3218

 ـودـجویدت ای زخمه سوزساز وجـ    ــود         [  نغمه هایش خفته درساز وجــ3217
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  090090  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ـرابی به تار او رسانـــخیز و مضــــ            [  صدنوا داری چوخون در تن روان3213

 ـود تستـحفظ و نشر  ال اله  مقصــ کــــــبیر راز بود  تست           که در ت[  زان3211

 ــــــانی نیاسایی دمیگرمسلمــــــــ     بانگ حــــــق از عالمی         [  تا نخیزد 3213

 امت  عــــــــــــادل ترا آمد خطاب     [  می نـــــــدانی آیه ی ام الکتــاب        3212

 ـان شاهد علی  االقوام تودر جهـــــ    ـــــره ی ایام تو           [  آب و تاب چهـــ3211

 ــام ده علــــــوم اُمّیی پیغــــــــــاز    ا  صالی عـــام  ده            [  نکته  سنجان ر3211

 وی گفتار اوــــــــــشرح رمز ماغـــ    هوی گــــــــفتار او           [  اُمّیی پاک از3212

 ـــــرار تقویم حیاتوانمود  اســـــــ   رد نبـض كــــــائنات           [  تا بدست آو3211

 پاک  شست  آلـــــودگی های چمن   ـای این انجـــــــمن           [  از قبای الله ه3218

  
  !!در ميدان خداپرستي وارد شویددر ميدان خداپرستي وارد شوید                                                                                                                                                              

  وطن پرستي انسانها را ازنظرکشور ، رنگ و مليت جدا مي سازدوطن پرستي انسانها را ازنظرکشور ، رنگ و مليت جدا مي سازد

در اين جهان كسي كه به دين و راه و روش اسالم وابسته و عامل باشد زنده و پاينده است و ممكن نيست كه بدون سرلوحه در اين جهان كسي كه به دين و راه و روش اسالم وابسته و عامل باشد زنده و پاينده است و ممكن نيست كه بدون سرلوحه           

به حيات واقعي و معقولي دست يافت.و اما اي كسي كه تنها قرآن را در زير بغل خود به حيات واقعي و معقولي دست يافت.و اما اي كسي كه تنها قرآن را در زير بغل خود قرار دادن آئين و شريعت محمدي بتوان قرار دادن آئين و شريعت محمدي بتوان 

جاي داده اي و با خود از جايي به جاي ديگر حمل مي كني ؛ بايد كه هر چه زودتر از اين حالت بي تفاوتي خارج شوي و خود را جاي داده اي و با خود از جايي به جاي ديگر حمل مي كني ؛ بايد كه هر چه زودتر از اين حالت بي تفاوتي خارج شوي و خود را 

هاي او وجود دارد چه لزومي دارد تا انديشه هاي انساني هاي او وجود دارد چه لزومي دارد تا انديشه هاي انساني به ميدان عمل و زندگي سعادتمندانه برساني. وقتي كتاب خدا و راهنمايي به ميدان عمل و زندگي سعادتمندانه برساني. وقتي كتاب خدا و راهنمايي 

بدنبال بت پرستي باشد و با دستان خود بت هاي گوناگوني را بسازد و در هر زمان در جستجوي پيكري باشد تا الگوي و پرستش بدنبال بت پرستي باشد و با دستان خود بت هاي گوناگوني را بسازد و در هر زمان در جستجوي پيكري باشد تا الگوي و پرستش 

ي را به اجتماع ملت ها ي را به اجتماع ملت ها زماني بود كه انسان به غلط بت پرستي را هدف قرار داده بود ولي به تازگي طرح جديدزماني بود كه انسان به غلط بت پرستي را هدف قرار داده بود ولي به تازگي طرح جديد  خود قرار دهد؟!خود قرار دهد؟!

نموده است كه شبيه بت تراشي آزر پدر ابراهيم خليل است روشي كه پروردگار جديدي را ساخته و پرداخته نموده و ديگران نموده است كه شبيه بت تراشي آزر پدر ابراهيم خليل است روشي كه پروردگار جديدي را ساخته و پرداخته نموده و ديگران وارد وارد 

را به پرستش آن ترغيب و تشويق مي نمايد. اين طرح آزري و بت پرستي نوين با خوشحالي و سرور ؛ خون انسان ها را به بهانه را به پرستش آن ترغيب و تشويق مي نمايد. اين طرح آزري و بت پرستي نوين با خوشحالي و سرور ؛ خون انسان ها را به بهانه 

؛كشور و مليت و نژاد و نسب به زمين مي ريزد! از اين ناسيوناليسم بغرنج و بي رحم ؛ آدميت و احساس انساني و ؛كشور و مليت و نژاد و نسب به زمين مي ريزد! از اين ناسيوناليسم بغرنج و بي رحم ؛ آدميت و احساس انساني و   هاي رنگهاي رنگ

  بت قرباني مي شوند.بت قرباني مي شوند.گاه مي روند و در زير پاي اين گاه مي روند و در زير پاي اين عواطف بشري چون گوسفندان به قتلعواطف بشري چون گوسفندان به قتل
  موحدین باید با شمشير اقتدار خود این بت پرستي جدید وطن پرستي را دونيم نمایندموحدین باید با شمشير اقتدار خود این بت پرستي جدید وطن پرستي را دونيم نمایند

اي موحد و خداپرستي كه از تنگ بلورين شراب معرفت و توحيدي ابراهيم خليل نوشيده اي و خون تو گرمي و عشق به خدا و اي موحد و خداپرستي كه از تنگ بلورين شراب معرفت و توحيدي ابراهيم خليل نوشيده اي و خون تو گرمي و عشق به خدا و       

نماياندن چهره واقعي حق بر سر اين موجود باطل و بيهوده بت ملي گرايي كه به نماياندن چهره واقعي حق بر سر اين موجود باطل و بيهوده بت ملي گرايي كه به   ولي الزم است برايولي الزم است برايحقيقت پيدا نموده است!حقيقت پيدا نموده است!

ديگري وجود ندارد. تالش تو ديگري وجود ندارد. تالش تو   تتمشيري فرود آوري تا اثبات شود كه جز خداي واحد حقيقمشيري فرود آوري تا اثبات شود كه جز خداي واحد حقيقظاهر لباس حق را به تن نموده است شظاهر لباس حق را به تن نموده است ش

س س جلوه ي شايسته اي داشته باشي پجلوه ي شايسته اي داشته باشي پنوآوري خود نوآوري خود بر اين منوال باشد تا در تاريكي هاي جهل و بي خبري تاريخ با استعداد و بر اين منوال باشد تا در تاريكي هاي جهل و بي خبري تاريخ با استعداد و 

ان بگذاري. از اينكه نتوانستم به درستي پيام حق را ان بگذاري. از اينكه نتوانستم به درستي پيام حق را چنانچه به كمال و ارزشي دست يافتي بي دريغ جهت بهره برداري در اختيار آنچنانچه به كمال و ارزشي دست يافتي بي دريغ جهت بهره برداري در اختيار آن

به شما برسانم شرمنده ام و چون روز قيامت فرا رسد و رسول خدا)ص( كه آبروي روزگار ماست ما را مورد سوال قرار دهد لرزه بر به شما برسانم شرمنده ام و چون روز قيامت فرا رسد و رسول خدا)ص( كه آبروي روزگار ماست ما را مورد سوال قرار دهد لرزه بر 

وخته اي از نزد ما برده وخته اي از نزد ما برده اندام من خواهد افتاد و ترس همه ي وجود مرا خواهد گرفت.به من خواهد گفت كه آنچه مي دانستي و آماندام من خواهد افتاد و ترس همه ي وجود مرا خواهد گرفت.به من خواهد گفت كه آنچه مي دانستي و آم

  اي ؛ پس چرا اين درك و دانش و سنجش را در اختيار ديگران قرار نداده اي؟!اي ؛ پس چرا اين درك و دانش و سنجش را در اختيار ديگران قرار نداده اي؟!
 نیست ممــکن جز به آئینش حیات   [  در جهان وابسته ی دینش حیــات            3217

 ان عمل تیزتر  نه پا به  میـــــــــــــد  [  ای كه می داری كـــتابش در بغل           3213
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 هر زمان در جستجــــــــوی پیکری   [  فکر  انسان  بت پرستی، بت گری            3221

 تازه تر پروردگـــــاری ساخته است  [  باز  طرح آذری انداخــــــته است             3223

 سَبنام اورنـگ است و هم مُلک و نَ   [  كاید از خون ریختن اندرطــــرب          3222

 پیش پای این بت ناارجـــــــــــــمند    [  آدمیت كشته شد چون گـــوسفند          3221

 ـــونت ز صهبای خلیلگرمی خـــــــ   ستی ز مینای خـــلیل          [  ای كه خورد3221

 اال هو بزن تیغ  ال  موجــــــــــــــود   [  بر سر این  باطل حــــــــق پیرهن           3222

 آنچه   بر تو كــــــــامل آمد عام كن  [  جلوه  در تاریکی ایام كــــــــــن           3221

 ـروی روزگــــــــارـپرسدت آن آبــ   [  لرزم  از شرم  تو  چون  روز شمار           3228

 ا دیگران نسپرده ایپس چــــــــــرا ب  از حضرت ما  برده ای            [  حرف حق 3227

  

  ]اصل بيست و چهارم[]اصل بيست و چهارم[            

  گسترش گسترش و ارزش خواهد یافت و به توسعه وو ارزش خواهد یافت و به توسعه و  زندگي یك ملت موقعي اهميتزندگي یك ملت موقعي اهميت                                                                                                

  های طبيعت باشد.های طبيعت باشد.روها و توانایي روها و توانایي ــــــادر به تسخير نيادر به تسخير نيــــــــــــخواهد رسيدکه قخواهد رسيدکه ق                                                                                                

  

  دست به کار بزرگ بزنيددست به کار بزرگ بزنيد                                                                                                                                              

  طبيعت در اختيار انسان است تا از آن بهره برداری نمایدطبيعت در اختيار انسان است تا از آن بهره برداری نماید

محدود به محدود به   ور مي باشي و خود راور مي باشي و خود رااي كسيكه با خداي ناديده عهد و پيمان بسته اي و مانند سيل پر قدرت و سريع در حال عباي كسيكه با خداي ناديده عهد و پيمان بسته اي و مانند سيل پر قدرت و سريع در حال عب          

مانند يك شاخه ي نهال در اين گلزار طبيعت خود را به نمايش بگذار و به راه رشد و ترقي ادامه بده و مانند يك شاخه ي نهال در اين گلزار طبيعت خود را به نمايش بگذار و به راه رشد و ترقي ادامه بده و   ساحل و خشكي ننموده ايساحل و خشكي ننموده اي

وجوديت ما و جهان وجوديت ما و جهان مم  همه ي توجه و ايمان خود را متوجه جهان غيب كن و با آنچه كه حاضر است به تسخير و مبارزه برخيز.همه ي توجه و ايمان خود را متوجه جهان غيب كن و با آنچه كه حاضر است به تسخير و مبارزه برخيز.

تي تفسير واضحي است از وجود جهان غيب و اين تلقي از جهان و ماوراء جهان پيش در آمدي است براي درك كامل و تي تفسير واضحي است از وجود جهان غيب و اين تلقي از جهان و ماوراء جهان پيش در آمدي است براي درك كامل و هسهس

و جهان مخلوقات را تشكيل مي دهد براي آن است كه از طريق و جهان مخلوقات را تشكيل مي دهد براي آن است كه از طريق   )ماسوي اهلل()ماسوي اهلل(تسخير معنوي جهان غيب.آنچه كه غير خداستتسخير معنوي جهان غيب.آنچه كه غير خداست

انسان قرار گيرد و عرصه هاي پهناور و گوناگون طبيعت آماده ي آن انسان قرار گيرد و عرصه هاي پهناور و گوناگون طبيعت آماده ي آن   مورد بهره برداري و استفاده يمورد بهره برداري و استفاده ي،،تسلط و سيطره ي بر آن تسلط و سيطره ي بر آن 

تحقق مي يابد جهان شكل گرفت و مخلوقات تحقق مي يابد جهان شكل گرفت و مخلوقات كُن فيكون كُن فيكون از فرمان الهي كه با لفظ از فرمان الهي كه با لفظ است كه بشر به آرزوهاي خود دست يابد.است كه بشر به آرزوهاي خود دست يابد.

ر همه چيز تأثير گزار ر همه چيز تأثير گزار د و او بد و او بآشكار گرديدند و اين بخاطر آن بود كه پيكان همت و اراده ي محكم آدمي از سندان آهنين هم بگذرآشكار گرديدند و اين بخاطر آن بود كه پيكان همت و اراده ي محكم آدمي از سندان آهنين هم بگذر

  بهر حال اين از شگفتي هاي ماهيت انسان هاست.بهر حال اين از شگفتي هاي ماهيت انسان هاست.باشد باشد 
  انسان باید با توجه به توانمندی های خود دست به کار بزرگ بزندانسان باید با توجه به توانمندی های خود دست به کار بزرگ بزند

بهر حال بايد رشته ي پر گره اي چون ساقه ي يك درخت وجود داشته باشد تا لطف گشودن پيدا كند و شكوهمندي اين بهر حال بايد رشته ي پر گره اي چون ساقه ي يك درخت وجود داشته باشد تا لطف گشودن پيدا كند و شكوهمندي اين             

آدمي گردد.در بازكردن اين گره ها و پيمودن اين مشكالت چنانچه به اندازه ي يك غنچه مي باشي و جزئي از آدمي گردد.در بازكردن اين گره ها و پيمودن اين مشكالت چنانچه به اندازه ي يك غنچه مي باشي و جزئي از مهارت نصيب مهارت نصيب 

طبيعت را تشكيل مي دهي از خود و از استعدادهاي شگرف خود گلستاني را بر پا كن و رونقي ببخش. و اگر مانند قطره ي طبيعت را تشكيل مي دهي از خود و از استعدادهاي شگرف خود گلستاني را بر پا كن و رونقي ببخش. و اگر مانند قطره ي 

وري. پس اگر از تو كار بزرگ و شگرفي ساخته است از گرمي و وري. پس اگر از تو كار بزرگ و شگرفي ساخته است از گرمي و شبنمي هستي مي تواني خورشيد عالمتاب را تسخير خود در آشبنمي هستي مي تواني خورشيد عالمتاب را تسخير خود در آ

حرارت عشق و شور خود مترسك شير برفي را ذوب كن و دست به كار بزرگ بزن. هر كه بتواند جهان محسوسات را به تسخير حرارت عشق و شور خود مترسك شير برفي را ذوب كن و دست به كار بزرگ بزن. هر كه بتواند جهان محسوسات را به تسخير 

كبار و نافرماني او ملكوت و كبار و نافرماني او ملكوت و خود در آورد به راحتي مي تواند عالمي را از يك ذره ي ناچيز بنا نهد و بر پا دارد.آن كسي كه تير استخود در آورد به راحتي مي تواند عالمي را از يك ذره ي ناچيز بنا نهد و بر پا دارد.آن كسي كه تير است

  ايناين  فرشتگان خدا را مجروح و ناراحت نمود براي اولين بار حضرت آدم عيه السالم را به خطر انداخت و از حق و انصاف دور نمود.فرشتگان خدا را مجروح و ناراحت نمود براي اولين بار حضرت آدم عيه السالم را به خطر انداخت و از حق و انصاف دور نمود.



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  093093  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

تنها كسي است كه توانست اولين گره و مانع درك محسوسات را بگشايد تا اينكه تجربه و درك درستي را از برخورد و آزمودن تنها كسي است كه توانست اولين گره و مانع درك محسوسات را بگشايد تا اينكه تجربه و درك درستي را از برخورد و آزمودن 

ك دنياي ماديت به سوي موجودات ك دنياي ماديت به سوي موجودات جربه كه درهايي را براي فهم و درجربه كه درهايي را براي فهم و دروجودات محسوس شبيه انسان را آشكار سازد.بعد از اين توجودات محسوس شبيه انسان را آشكار سازد.بعد از اين تمم

بويژه به روي انسان گشود ؛ كوه ؛ دشت و صحرا ؛ دريا و خشكي ها و همه ي پديده هاي عالم مانند لوحه و صفحه ي تعليم و بويژه به روي انسان گشود ؛ كوه ؛ دشت و صحرا ؛ دريا و خشكي ها و همه ي پديده هاي عالم مانند لوحه و صفحه ي تعليم و 

  ها به درك حقايق و كشف مسائل نو و جديد نائل آيد.ها به درك حقايق و كشف مسائل نو و جديد نائل آيد.  آموزش آدمي گرديدند تا او با ديدن آنآموزش آدمي گرديدند تا او با ديدن آن
 ـل رسته ایهمچو  سیل از قید ساح          [  ای كه با  نادیده پیمــــــان بسته ای  3213

 ـایت بند و باحاضر ستیزدل  به غــــ ار خیز           [  چون نهال از خـاک این گلز3211

 می شوددیباچه ی تسخیر غــــــــیبیب            [  هستی حاضــــــــركند تفسیر غ3213

 سینه ی او عــرضه ی تیر است و بس [  ماسوا از بهر تسخـــــیر است و بس          3212

 تا شودپیکــــــــــان تو سندان گذار [  از كُنِ حَق ماسوا شد آشکـــــــــار          3211

   تا  شود  لطــــــــف گشودن را  فره ندر گره            [  رشته ای باید گـــــــــره  ا3211

 شبنمی؟! خــــــورشید را تسخیركن [  غنچه ای؟! از خود چمن تعمــیركن          3212

 از دمی گـــرمی گداز این شیر برفاگر كارشگـــــــرف            [  از تو می آید  3211

 عالــــــــــمی از  ذره ای تعمیركردرد             ت را تسخـــیر ك[  هر كه محسوسا3218

 اول آدم را سرفتــــــــــــراک بست ــیان  را سینه خَست            [  انکه تیرش قدس3217

 همــــــــت  ازتسخیر موجود آزمود [  عقده ی محـــسوس  را  اول گشود            3213

 اب نظرـــخته ی تعلــــــــــــــیم ارببر            شت ودریا ، بحرو [  كوه و صحرا د3281

  
  این جهان مال چه کساني است؟این جهان مال چه کساني است؟                                                                                                                                  

  ددحوادث وناگواری های زمانه مي خواهد بداند چقدر جوانمرد و سلحشور هستيحوادث وناگواری های زمانه مي خواهد بداند چقدر جوانمرد و سلحشور هستي

ون)مواد مخدر مانند ترياك( زمانه در خواب غفلت و جهل و بي خبري فرو رفته اي ! و تمام ون)مواد مخدر مانند ترياك( زمانه در خواب غفلت و جهل و بي خبري فرو رفته اي ! و تمام و اما تو كه هنوز از تأثير افيو اما تو كه هنوز از تأثير افي            

سعي تو اين بوده است كه جهان و قوانين علت و معلول و تحوالت طبيعت را چيزي پست و بي هدف تلقي نمايي!از خواب غفلت سعي تو اين بوده است كه جهان و قوانين علت و معلول و تحوالت طبيعت را چيزي پست و بي هدف تلقي نمايي!از خواب غفلت 

اين عالم كه بناچار در اختيار انسان است و مورد بهره اين عالم كه بناچار در اختيار انسان است و مورد بهره و بي خبري بيدار شو! چشمان خواب آلوده و مست ناداني را بگشا! تو از و بي خبري بيدار شو! چشمان خواب آلوده و مست ناداني را بگشا! تو از 

برداري ما قرار گرفته است كار بيهوده و پست و بي هدف توقع نداشته باش! مقصود اصلي و نهايي اين عالم زياد نمودن نسل برداري ما قرار گرفته است كار بيهوده و پست و بي هدف توقع نداشته باش! مقصود اصلي و نهايي اين عالم زياد نمودن نسل 

و ناگوار هاي و ناگوار هاي   مسلمين و خداباوران است و صحنه ي آزموني است براي بروز استعدادها و توانمندي هاي مسلمانان. مشكالتمسلمين و خداباوران است و صحنه ي آزموني است براي بروز استعدادها و توانمندي هاي مسلمانان. مشكالت

تاريخ چون شمشير براني بر جان تو ضربه وارد مي سازد تا به تو نشان دهد كه آيا خون جوانمردي و سلحشوري در شبكه ي تاريخ چون شمشير براني بر جان تو ضربه وارد مي سازد تا به تو نشان دهد كه آيا خون جوانمردي و سلحشوري در شبكه ي 

وجودي تو جريان دارد يا خير؟!خود را در معرض اين ناماليمات و گرفتاري ها قرار دهيد و سينه هاي خود را آماج سنگ هاي وجودي تو جريان دارد يا خير؟!خود را در معرض اين ناماليمات و گرفتاري ها قرار دهيد و سينه هاي خود را آماج سنگ هاي 

كامالً حس نمائيد . بگذاريد اين مشكالت تا عمق استخوان شما نفوذ كند و شما را تكان دهد و تحولي كامالً حس نمائيد . بگذاريد اين مشكالت تا عمق استخوان شما نفوذ كند و شما را تكان دهد و تحولي   روزگار سازيد و حوادث راروزگار سازيد و حوادث را

  ايجاد كند.ايجاد كند.
  ازخرمن افراد مومن خوشه برگيرید و تجربه کسب کنيدازخرمن افراد مومن خوشه برگيرید و تجربه کسب کنيد

كه دنيا جلوه كه دنيا جلوه   خداوند پس از خلقت نظام  آفرينش اداره ي آن را به دست با كفايت نيكان روزگار سپرده است و اگر قرار استخداوند پس از خلقت نظام  آفرينش اداره ي آن را به دست با كفايت نيكان روزگار سپرده است و اگر قرار است            

اي از هنر و زيبايي و كمال داشته باشد باچشمان افراد مومن شناخته مي شود. اين دنيا محل گذري است براي كاروان انسان ها اي از هنر و زيبايي و كمال داشته باشد باچشمان افراد مومن شناخته مي شود. اين دنيا محل گذري است براي كاروان انسان ها 

حوادث و تحوالت اين جهان معلوم مي گردد و نمودار مي حوادث و تحوالت اين جهان معلوم مي گردد و نمودار مي و تالطم و تالطم و آنچه كه در جان و استعداد مومن نهفته است در كوران و آنچه كه در جان و استعداد مومن نهفته است در كوران 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  094094  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

و از خرمن معرفت او بهره مند شويد نه اينكه تذكرات او پي در پي به سوي شما سرازير شود و شما را فرا و از خرمن معرفت او بهره مند شويد نه اينكه تذكرات او پي در پي به سوي شما سرازير شود و شما را فرا   شود. مومن را بيابيدشود. مومن را بيابيد

  نموده است.نموده است.و محبوس و محبوس گيرد همانطور كه سبو شراب را در برگرفته و آن را در خود محدود گيرد همانطور كه سبو شراب را در برگرفته و آن را در خود محدود 
 فته ایــم  اسباب را دون گیر افــــــــیون خفته ای           عالـــــ[  ای كه ازتأث3283

 ــوان این عالم مجبور رادون مخــ  دیده ی مخمــــور را           [  خیز و واكن3282

 ـــنات مسلم استامتحان  ممکـــــ ذات مسلــــم  است           [  غایتش توسیع 3281

 تا ببینی هست  خـــــــون اندر تنت  ــدشمشیر دوران بر تنت         [  می زنــــــ3281

 امتحان  استخــــــــوان خویش كن  از سنگ روزی ریش كــن           [  سینه را3282

 جلـــــوه اش با دیده ی مؤمن سپرد   ـان را  قسمت نیکان شمرد        [  حق جهـ3281

 نقد مؤمن را عــیار است  این جهان    ــذار است  این جهان        [  كاروانرا رهگ3288

 همچـــــــــو می اندر سبو گیرد ترا   ــــــــــــیرد ترا           را تا نه اوگ [  گیر او3287

  
  را تسخير کنيدرا تسخير کنيد)دنيای درون()دنيای درون(و انفُس و انفُس   طبيعت(طبيعت(پدیده های پدیده های ))آفاقآفاق                                                                                                

  

  اندیشه انسان در زمين سير مي کند و انسان را بر طبيعت سيطره مي دهداندیشه انسان در زمين سير مي کند و انسان را بر طبيعت سيطره مي دهد

يشه و تفكرات شما رفتار طوطي ها را تقليد مي كند و هيچگونه ابتكار و نوآوري در آن ديده نمي يشه و تفكرات شما رفتار طوطي ها را تقليد مي كند و هيچگونه ابتكار و نوآوري در آن ديده نمي مركب چابك و تندروي اندمركب چابك و تندروي اند            

شود در حاليكه ميدان تحرك انديشه آدمي مي تواند آسمان ها را در نوردد و محدوديتي براي آن متصور نيست.اين انديشه و تفكر شود در حاليكه ميدان تحرك انديشه آدمي مي تواند آسمان ها را در نوردد و محدوديتي براي آن متصور نيست.اين انديشه و تفكر 

هاي زندگي تحرك و تجربه مي يابد و به حركت و نوآوري هاي خود ادامه مي دهد و در زمين و هاي زندگي تحرك و تجربه مي يابد و به حركت و نوآوري هاي خود ادامه مي دهد و در زمين و موثر آدمي در روند نيازمندي موثر آدمي در روند نيازمندي 

بين انسان ها به گردش مي پردازد تا به جستجوي حقايق و شناخت زمين بپردازد. پس اين انديشه در زمين سير مي كند و بر بين انسان ها به گردش مي پردازد تا به جستجوي حقايق و شناخت زمين بپردازد. پس اين انديشه در زمين سير مي كند و بر 

طبيعت سيطره پيدا مي كند و در اين حالت ابتكارات و طبيعت سيطره پيدا مي كند و در اين حالت ابتكارات و   تجربه و اندوخته ي خود مي افزايد و با تقويت خود بر قوانين و قوايتجربه و اندوخته ي خود مي افزايد و با تقويت خود بر قوانين و قواي

شه ي قوي خود بر شه ي قوي خود بر نوآوري هاي جديدي از جانب شما بروز خواهد نمود و به كمال سوق مي يابد. حال چون اين آدمي با اندينوآوري هاي جديدي از جانب شما بروز خواهد نمود و به كمال سوق مي يابد. حال چون اين آدمي با اندي

ر عناصر و پديده ر عناصر و پديده قت آن را خواهد داشت كه به جانشيني و نيابت حق در روي زمين نائل آيد و آنگاه بتواند بقت آن را خواهد داشت كه به جانشيني و نيابت حق در روي زمين نائل آيد و آنگاه بتواند بجهان مسلط شد لياجهان مسلط شد ليا

هاي عالم اعمال قدرت و تغيير و تحول نمايد و اين از ويژگي هاي آدمي است.هر گاه به اين مرحله برسيد محدوده ي افكار و هاي عالم اعمال قدرت و تغيير و تحول نمايد و اين از ويژگي هاي آدمي است.هر گاه به اين مرحله برسيد محدوده ي افكار و 

محيط زندگي شما وسعت و شكل جديدي خواهد يافت و انجام كارهايي كه در جهان مربوط به شماست نظم و نظامي پيدا مي محيط زندگي شما وسعت و شكل جديدي خواهد يافت و انجام كارهايي كه در جهان مربوط به شماست نظم و نظامي پيدا مي 

  دنيا خواهد شناساند.دنيا خواهد شناساند.نمايد و شما را به مردم نمايد و شما را به مردم 
  آب سيالب ها زندگي را دگرگون کنيدآب سيالب ها زندگي را دگرگون کنيداز عناصر انرژی زای طبيعت مثل باد ، کوه ، خورشيد ، از عناصر انرژی زای طبيعت مثل باد ، کوه ، خورشيد ، 

جهان و پديده هاي آن را بشناسيد و بر پشت باد سوار شويد و اين شتر دونده ي تند رو را مهار و كنترل كنيد و آن را مورد جهان و پديده هاي آن را بشناسيد و بر پشت باد سوار شويد و اين شتر دونده ي تند رو را مهار و كنترل كنيد و آن را مورد           

ود سنگ ها و مواد قيمتي آن را بدست آوريد ود سنگ ها و مواد قيمتي آن را بدست آوريد د و آن را بشكافيد و با دستان خد و آن را بشكافيد و با دستان خهساران برويهساران بروياستفاده در زندگي قرار دهيد. بسوي كواستفاده در زندگي قرار دهيد. بسوي كو

گوهرهاي گرانبها و رنگارنگ را به بازارهاي زندگي خود وارد سازيد.جهان داراي وسعت گوهرهاي گرانبها و رنگارنگ را به بازارهاي زندگي خود وارد سازيد.جهان داراي وسعت خود به اعماق درياها فرو رويد وخود به اعماق درياها فرو رويد و  و با همتو با همت

شم مي آيد و در هر فضاي كوچك و ناچيز آن صد جهان و شم مي آيد و در هر فضاي كوچك و ناچيز آن صد جهان و و اندازه ي بي نهايت است و در هر گوشه اي شگفتي و عظمتي به چو اندازه ي بي نهايت است و در هر گوشه اي شگفتي و عظمتي به چ

نظم و هماهنگي نهفته است و خورشيدهاست كه در دل هر ذره اي به درخشندگي مي پردازند كه از ديدگان ما پنهان است. از نظم و هماهنگي نهفته است و خورشيدهاست كه در دل هر ذره اي به درخشندگي مي پردازند كه از ديدگان ما پنهان است. از 

را كه قبالً نمي را كه قبالً نمي اين روشني ها كه در جهان بي نهايت كوچك ها به تأللو مي پردازند انديشه و بينش خود را تقويت كن و آنچه اين روشني ها كه در جهان بي نهايت كوچك ها به تأللو مي پردازند انديشه و بينش خود را تقويت كن و آنچه 

دانستي آگاهي پيدا نما و بر اسرار و پنهاني هاي جهان مسلط شو.از تابش انرژي خورشيد استفاده بريد و از آب رونده و سيالب ها دانستي آگاهي پيدا نما و بر اسرار و پنهاني هاي جهان مسلط شو.از تابش انرژي خورشيد استفاده بريد و از آب رونده و سيالب ها 

براي به حركت در آوردن توربين ها و توليد برقي كه شهر و خانه ي شما را روشن سازد بهره مند شويد.و همچنين افرادي كه براي به حركت در آوردن توربين ها و توليد برقي كه شهر و خانه ي شما را روشن سازد بهره مند شويد.و همچنين افرادي كه 
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و ريش سفيدان اقوام گذشته مي و ريش سفيدان اقوام گذشته مي   ءءساساسي در مديريت يك جامعه دارند و رؤسي در مديريت يك جامعه دارند و رؤد و سيارات دور آن مي باشند و نقش اساد و سيارات دور آن مي باشند و نقش اسامانند خورشيمانند خورشي

  باشند داراي تجارب ارزنده اي هستند كه بايد مورد استفاده قرار گيرند.باشند داراي تجارب ارزنده اي هستند كه بايد مورد استفاده قرار گيرند.
  با چشم باز و فكر نافذ در پدیده های عالم بنگرید و بهره برداری نمائيدبا چشم باز و فكر نافذ در پدیده های عالم بنگرید و بهره برداری نمائيد

ن عزيز! همه ي اين موارد كه گفته شد ذخائر ارزنده اي است كه هم اكنون در اختيار شما قرار گرفته اند ن عزيز! همه ي اين موارد كه گفته شد ذخائر ارزنده اي است كه هم اكنون در اختيار شما قرار گرفته اند اي هموطن و اي جوااي هموطن و اي جوا        

؛ افرادي كه قبل از تو در قيد حيات بوده و زندگي را تجربه نموده اند و اينك مانند حلقه اي در گوش تو قرار دارند.پس براي اين ؛ افرادي كه قبل از تو در قيد حيات بوده و زندگي را تجربه نموده اند و اينك مانند حلقه اي در گوش تو قرار دارند.پس براي اين 

ه اي برخوردار است در جستجوي دستيابي ه اي برخوردار است در جستجوي دستيابي تتتي با عقل و تدبير كه از استحكام شايستي با عقل و تدبير كه از استحكام شايستوانمندي ها و انرژي هاي معنوي موجود بايستوانمندي ها و انرژي هاي معنوي موجود بايس

باشيم و با سير و تفكر در آدمي و خلقت شگفت انگيز آن و نيز انديشه در طبيعت و آنچه را كه آن باشيم و با سير و تفكر در آدمي و خلقت شگفت انگيز آن و نيز انديشه در طبيعت و آنچه را كه آن   و استعدادهاو استعدادها  به اين پتانسيل هابه اين پتانسيل ها

اري نمائيم. در اين شگفتي ها دقت كنيد و با چشم باز و اري نمائيم. در اين شگفتي ها دقت كنيد و با چشم باز و را در بر گرفته است از اين نظام احسن آفرينش به نحو درستي بهره بردرا در بر گرفته است از اين نظام احسن آفرينش به نحو درستي بهره برد

آن نشأت و جهان واقعي را آن نشأت و جهان واقعي را فكر نافذ در اشياء و پديده هاي طبيعت بنگريد بي شك در زير اين پرده ي حيرت و عشق و مستي فكر نافذ در اشياء و پديده هاي طبيعت بنگريد بي شك در زير اين پرده ي حيرت و عشق و مستي 

ها هر چشمي را ها هر چشمي را بايي كه در آن بايي كه در آن ييهيد نمود. با اين دقت نظر و نگرش عميق مي توان به حكمت وجود اشياء و نظم و زهيد نمود. با اين دقت نظر و نگرش عميق مي توان به حكمت وجود اشياء و نظم و زدرك خوادرك خوا

خيره مي سازد بهره اي كسب نمود و اين خوان بي دريغ الهي كه زمين و آسمان را فرا گرفته است و همه جا توانايي هاي قادر خيره مي سازد بهره اي كسب نمود و اين خوان بي دريغ الهي كه زمين و آسمان را فرا گرفته است و همه جا توانايي هاي قادر 

مطلق را نشان مي دهد هر ناتواني به توانايي و آگاهي و دانايي برسد. اين تصور پيش نيايد كه تصوير شگفت انگيز نظام با مطلق را نشان مي دهد هر ناتواني به توانايي و آگاهي و دانايي برسد. اين تصور پيش نيايد كه تصوير شگفت انگيز نظام با 

اني و مفاهيم عميق خالي است واز يك سري علل ساده تشكيل يافته است در حاليكه اين كاخ باشكوه ي اني و مفاهيم عميق خالي است واز يك سري علل ساده تشكيل يافته است در حاليكه اين كاخ باشكوه ي عظمت آفرينش از مععظمت آفرينش از مع

ز ساز ز ساز اين آهنگ دلنواز كه ااين آهنگ دلنواز كه اي است كه از نواهاي حيرت انگيز و تأثير گزار فراواني مشحون مي باشد.ي است كه از نواهاي حيرت انگيز و تأثير گزار فراواني مشحون مي باشد.اا  خلقت همچون ساز كهنهخلقت همچون ساز كهنه

انا نواخته مي شود و قابل درك و فهم است به شكلي كه با تمام انا نواخته مي شود و قابل درك و فهم است به شكلي كه با تمام ود تنها توسط افراد هوشيار و دود تنها توسط افراد هوشيار و دعالم مانند برقي ساطع مي شعالم مانند برقي ساطع مي ش

  لرزش در مي آورد. لرزش در مي آورد. به به توانايي ها و استعدادهاي دروني تارهاي آن را توانايي ها و استعدادهاي دروني تارهاي آن را 
  شما هرچند قطره کوچكي باشي ولي در دهان صدف مي تواني به مروارید تبدیل شویشما هرچند قطره کوچكي باشي ولي در دهان صدف مي تواني به مروارید تبدیل شوی

شده است كه  ببيني ؛ شده است كه  ببيني ؛ تو خواسته تو خواسته   خطاب قرار گرفته و ازخطاب قرار گرفته و از  ر قرآن موردر قرآن موردت پديده هاي عالم را داري و دت پديده هاي عالم را داري و دتو كه زمينه ي شناختو كه زمينه ي شناخ          

استعداد استعداد نايان مسير زندگي را طي مي نمايي؟!!نايان مسير زندگي را طي مي نمايي؟!!نديشي  و درك نمايي  پس چرا بجاي دانستن و عمل نمودن مانند نابينديشي  و درك نمايي  پس چرا بجاي دانستن و عمل نمودن مانند نابيسير كني ؛ باسير كني ؛ با

حركت و تكاپو باز حركت و تكاپو باز آدمي و هر موجود ديگري چون قطره اي ناچيز و محدود است چنانچه از خود جوشي و گرايش به كمال و آدمي و هر موجود ديگري چون قطره اي ناچيز و محدود است چنانچه از خود جوشي و گرايش به كمال و 

ايستيد و متوقف شويد مانند انگوري است كه در درخت تاك ذخيره شده و كسي مزه آن را نچشيده است و يا قطره كوچك ايستيد و متوقف شويد مانند انگوري است كه در درخت تاك ذخيره شده و كسي مزه آن را نچشيده است و يا قطره كوچك 

شبنمي است كه در برگ گلي خود را ظاهر نموده است.ولي همين قطره ي ناچيز چون در دهان صدف قرار گيرد و خود را به شبنمي است كه در برگ گلي خود را ظاهر نموده است.ولي همين قطره ي ناچيز چون در دهان صدف قرار گيرد و خود را به 

تبديل مي شود و ارزشي مي يابد و مانند كواكب آسمان روشن و درخشان مي شود. مانند نسيم صبا تبديل مي شود و ارزشي مي يابد و مانند كواكب آسمان روشن و درخشان مي شود. مانند نسيم صبا اعماق دريا برساند به مرواريد اعماق دريا برساند به مرواريد 

ل توجه دارد و به دور او حلقه مي زند! بلكه بايد در ل توجه دارد و به دور او حلقه مي زند! بلكه بايد در مداد از جانب مشرق پديد مي آيد و تنها به صورت و ظاهر گُمداد از جانب مشرق پديد مي آيد و تنها به صورت و ظاهر گُاانباشيد كه هر بنباشيد كه هر ب

جيب و حيرت انگيز خلقت در آن نمودار است به دقت عميق شد و با جيب و حيرت انگيز خلقت در آن نمودار است به دقت عميق شد و با معني و مفهوم اين گلستاني كه پر از جلوه ها و عناصر عمعني و مفهوم اين گلستاني كه پر از جلوه ها و عناصر ع

  انديشه هاي خود غوطه زد!انديشه هاي خود غوطه زد!
  به پيشرفت های مدرن این عصر روی آورید وزندگي خود را رونق و رشد دهيدبه پيشرفت های مدرن این عصر روی آورید وزندگي خود را رونق و رشد دهيد

آنها را به آنها را به   شناخته اند و چون صيادي همراه با كمندي كه در دست دارندشناخته اند و چون صيادي همراه با كمندي كه در دست دارندد كه اشياء و پديده هاي عالم را د كه اشياء و پديده هاي عالم را مانند آن كساني باشيمانند آن كساني باشي      

د.) د.) سايل حمل و نقل را طراحي نموده و بكار مي گيرنسايل حمل و نقل را طراحي نموده و بكار مي گيرنووشكار خود در مي آورند و از برق و نيروي الكتريسيته و حرارت و گرما و شكار خود در مي آورند و از برق و نيروي الكتريسيته و حرارت و گرما و 

ديده و مردم را به آن ترغيب مي نمايد(آن مردم آنقدر توانايي ديده و مردم را به آن ترغيب مي نمايد(آن مردم آنقدر توانايي   اروپااروپادردرمدرن غرب است كه اقبال مدرن غرب است كه اقبال شاره به پيشرفت هاي صنعتي شاره به پيشرفت هاي صنعتي اا

دمي را مانند پرنده اي به پرواز در آورند و از انساني به انسان ديگر برسانند )تلگراف و دمي را مانند پرنده اي به پرواز در آورند و از انساني به انسان ديگر برسانند )تلگراف و وده اند كه قادرند سخنان آوده اند كه قادرند سخنان آتالش نمتالش نمدارند و دارند و 

نوآوري هاي ديگر نظير ايجاد نغمه و نوا از سازي كه هنوز تارهاي آن به ارتعاش و حركت در نيامده نوآوري هاي ديگر نظير ايجاد نغمه و نوا از سازي كه هنوز تارهاي آن به ارتعاش و حركت در نيامده نظير آن ( ونظير آن ( وتلفن و تلفن و 

خوابيده ! كه خود را نشناختي و به استعدادهاي شگرف خدادادي خود پي نبردي و خوابيده ! كه خود را نشناختي و به استعدادهاي شگرف خدادادي خود پي نبردي و است)گرامافون(ولي اي مردم و اي جامعه ي است)گرامافون(ولي اي مردم و اي جامعه ي 

جهان طبيعت را به تسخير خود در نياوردي و از اين فن آوري ها و ابتكارات بشري دور ماندي و از فوايد آن محروم ماندي! كه جهان طبيعت را به تسخير خود در نياوردي و از اين فن آوري ها و ابتكارات بشري دور ماندي و از فوايد آن محروم ماندي! كه 

فت هاي جديد دور ماندي و در رقابت با جهان فت هاي جديد دور ماندي و در رقابت با جهان متأسفانه همواره خر تو لنگ است و توان حركت را ندارد و از همه ي اين پيشرمتأسفانه همواره خر تو لنگ است و توان حركت را ندارد و از همه ي اين پيشر

ناتوان گشتي!همنوعان شما و انسان هاي ديگر در حال تالش و تفكر به منزل مقصود رسيده اند و با همت و اتحاد خود به اصل ناتوان گشتي!همنوعان شما و انسان هاي ديگر در حال تالش و تفكر به منزل مقصود رسيده اند و با همت و اتحاد خود به اصل 
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به داخل به داخل پديده هاي عالم پي برده و آن معاني و مفاهيم كه چون ليلي در داخل كجاوه پنهان شده بود كشف نمودند و با خود پديده هاي عالم پي برده و آن معاني و مفاهيم كه چون ليلي در داخل كجاوه پنهان شده بود كشف نمودند و با خود 

زندگي و جامعه برده اند!!آن انسان ها با ايجاد دگرگوني و تحوالتي كه ايجاد نمودند ليلي را با خود بردند ولي تو مثل مجنون شده زندگي و جامعه برده اند!!آن انسان ها با ايجاد دگرگوني و تحوالتي كه ايجاد نمودند ليلي را با خود بردند ولي تو مثل مجنون شده 

اي و ديوانه ي دشت و صحرا سرگردان مانده اي! و از نيافتن او خسته شده اي و از حركت و تكاپو وامانده اي و چار ه اي از اي و ديوانه ي دشت و صحرا سرگردان مانده اي! و از نيافتن او خسته شده اي و از حركت و تكاپو وامانده اي و چار ه اي از 

ناتواني نداري.در حاليكه انسانيد و از استعداد بزرگي برخورداريد و خداوند با عنايت اسماء و دانش ها به اعتبار و ناتواني نداري.در حاليكه انسانيد و از استعداد بزرگي برخورداريد و خداوند با عنايت اسماء و دانش ها به اعتبار و پذيرفتن ذلت و پذيرفتن ذلت و 

اهميت آدمي افزوده است و با معلومات مستحكم و حكمت اصيل كه به راحتي مي تواند پي به وجود و فوايد اشياء عالم ببرد اهميت آدمي افزوده است و با معلومات مستحكم و حكمت اصيل كه به راحتي مي تواند پي به وجود و فوايد اشياء عالم ببرد 

  كشيده است.كشيده است.  حصار محكمي را جهت حفاظت آدمي به دور اوحصار محكمي را جهت حفاظت آدمي به دور او
 آن كه گامش آسمـــان پهناور است   دیشه ات طـوطی پرست         [  دُلدُل   ان3283

 بر زمین گردون سپهرگــــــرداندش    [  احتیاج زندگــــــــــــی میراندش        3271

 ــردد تمامذو فنو نیهای  تو گــــــــ ین نظـــــــــــام           [  تا زتسخیر قوای ا3273

 بر عناصرحکــــــــم او محکم شود   ـان آدم شود        ر جهــــــ[  نایب حق د3272

 كار تو اندام گـــــــــــیرد در جهان یرددر جهــــــــــان          [  تنگیت پهنا پذ3271

 ماهاركنیعنی این  جمـــــــــازه را شت باد اســــواركن           [  خویش را بر پ3271

 وی آب گوهر از دریا  برآرجـــــــ ین كن زخون كــوهسار           [  دست رنگ3272

 ده اندـــر ها در ذره ها پوشیمهـــــــ  وشیده اند          [  صد جهان دریک  فضا پ3271

 ـــمیده راـــــافهـــــــوانما  اسرار ن      ـــن نادیده را        [  از شعاعشدیده كــــ3278

 ـاق افروزازسیالب گیرــبرق طــــــ ــــیر            [  تابش ازخورشید عالم تاب گ3277

 ـوام كهنــآن خداوندان اقـــــــــــ  [  ثابت وسیاره گردون وطـــــــــــن          3273

 گوش تو اندپیش خیز و حلقـــــه در  [  این همه ای خواجه ! آغوش تو اند          3231

 انفس و آفـــــــــــاق را تسخیــركن    ــم از تدبیركن         [  جستجو را محکــــ3233

 ــــبا  نگرنشـــأة زیر پرده ی صهـــــ     [  چشم خود بگشا و  در اشیاء  نــگر        3232

 ز توانایــان خـــــــوردناتــوان باج  ا    ـمت اشیاء  برد         [  تا نصیب از حکـــــ3231

 این  كهــن ساز از نوا افتـــاده  نیست    [  صورت هستی زمعـــنی ساده نیست        3231

 ه برتارش زنندزخمون خویش را چـ  نند           [  برق آهنــــگ  است هشیارش ز3232

 وران بریه چــون كـرا این رپس چـ     [  تو كه مقصــــــــود خطاب انظری        3231

 ل شبنم استباده اندر تاک و بر گُـــ   [  قطره ای كزخودفروزی محرم است         3238

 ـرش تابنده چون اختــر شودجوهــــ  لـــشن شود           [  چون به دریا  در رود گ3237

 ـــلزار زنــــــــغوطه اندر معنــی گ      ـل هامَتَن        [  چون  صبا بر صورت گـــ3233

 رارت ساخته استـمركب ازبرق وح     كمندانداخـــــته است        [  آنکه بر اشیاء3111

 نغمه را بی زخمه از ســــــــــاز آوردپروازآورد              [  حرف چون طــــــایر به3113

 گـامه ی پیـکار زیستغافــــــل ازهن    [  ای خرت لنگ از ره دشوار زیست           3112

 لیلی معنی ز محــــــــــــمل  برده اند   [  همرهـــــــانت پی به منزل برده اند           3111

 خسته ای ، وامانــده ای، بیچــــاره ای   [  تو به صحـــــرا مثل قیس آواره ای          3111

 حکمــــــت اشیــاء حصــارآدم است     [  علم  اسمــــــــــاء اعتبار آدم است        3112
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  ]اصل بيست و پنجم[]اصل بيست و پنجم[          

  ال مي یابد و به پيشرفت و ترقي دست خواهد یافت ال مي یابد و به پيشرفت و ترقي دست خواهد یافت ــــــــــــــــــه ای کمه ای کمــــــــــجامعجامع                                                                              

  ارتباط خود را با گذشته ی ارتباط خود را با گذشته ی د ود وکه مانند یك فرد احساس به خود آمدن داشته باشکه مانند یك فرد احساس به خود آمدن داشته باش                                                                              

  تاریخي قطع  ننماید و با نوآوری های جدید در تكميل و تقویت آن کوشا باشد.تاریخي قطع  ننماید و با نوآوری های جدید در تكميل و تقویت آن کوشا باشد.                                                                                

  
  وقتي اندیشه های خام پخته مي شوندوقتي اندیشه های خام پخته مي شوند                                                                                                                                                          

  در عين سادگي خام و بي تجربه انددر عين سادگي خام و بي تجربه اند  ادی که در ابتدای تشكيل یک جامعه هستندادی که در ابتدای تشكيل یک جامعه هستندکان وافرکان وافرکودکود

اي انساني كه به حد بلوغ فكري رسيده اي ! آيا تا كنون در كار يك كودك دقت نموده ايد كه چگونه از وجود خود و اي انساني كه به حد بلوغ فكري رسيده اي ! آيا تا كنون در كار يك كودك دقت نموده ايد كه چگونه از وجود خود و             

شناسند و در فاصله هاي دور و نزديك شناسند و در فاصله هاي دور و نزديك ها و توانمندي هاي خود بي خبر است.آن كودك هر چند كه ماه را بطور دقيق نها و توانمندي هاي خود بي خبر است.آن كودك هر چند كه ماه را بطور دقيق ندداستعدااستعدا

قرار گرفته باشند در هر حال به تصور خود ماه را بخود نزديك مي بيند و مي خواهند كه مسير ماه را در جهت ديگري بگردانند.از قرار گرفته باشند در هر حال به تصور خود ماه را بخود نزديك مي بيند و مي خواهند كه مسير ماه را در جهت ديگري بگردانند.از 

همه ي بيگانه تر آن نوزادي است كه سخت به مادرش گرايش دارد و شب هنگام بخاطر نيازي كه به خوردن شير موجود در همه ي بيگانه تر آن نوزادي است كه سخت به مادرش گرايش دارد و شب هنگام بخاطر نيازي كه به خوردن شير موجود در 

كودكي كودكي پستان مادر خود دارد سخت گريه و ناله سر مي دهد در حاليكه در آن لحظات مادر آن نوزاد در خواب بسر مي برد! وقتي پستان مادر خود دارد سخت گريه و ناله سر مي دهد در حاليكه در آن لحظات مادر آن نوزاد در خواب بسر مي برد! وقتي 

نيازهاي ديگر چيزي بخواهد صداي كلفت يا نازك نمي تواند او را تحت تأثير قرار دهد پس اگر قرار نيازهاي ديگر چيزي بخواهد صداي كلفت يا نازك نمي تواند او را تحت تأثير قرار دهد پس اگر قرار   گريه كند و از روي گرسنگيگريه كند و از روي گرسنگي

را به حركت در آورد تا از نغمه ي آن از گريه و زاري باز را به حركت در آورد تا از نغمه ي آن از گريه و زاري باز   آرامش برسد بايستي زنجير اسباب بازيآرامش برسد بايستي زنجير اسباب بازي  گيزي بهگيزي بهباشد كه با صداي دل انباشد كه با صداي دل ان

ي آنان و ي آنان و ندوخته است ؛ افكار و انديشه هاندوخته است ؛ افكار و انديشه هار جواني كه هنوز تجربه ي همسري نار جواني كه هنوز تجربه ي همسري ناايستد. آن انسان ساده و بي آاليش و آن دختايستد. آن انسان ساده و بي آاليش و آن دخت

د است.جستجوگري و دنبال نمودن پديده ها و واقعيت ها سرمايه د است.جستجوگري و دنبال نمودن پديده ها و واقعيت ها سرمايه سخناني كه بر زبان جاري مي سازند مانند گوهر پاك و ارزشمنسخناني كه بر زبان جاري مي سازند مانند گوهر پاك و ارزشمن

االت مبني بر اينكه چرا اينگونه شد؟ كجا اين اتفاق افتاد؟ وجود االت مبني بر اينكه چرا اينگونه شد؟ كجا اين اتفاق افتاد؟ وجود همين لحاظ غالباً در گفتار خود سؤهمين لحاظ غالباً در گفتار خود سؤي پندار و تصورات آنهاست و بي پندار و تصورات آنهاست و ب

  دارد كه حكايت از همان روح كنجكاوي آنهاست.دارد كه حكايت از همان روح كنجكاوي آنهاست.
  معه نقش جدیدی پيدا مي کنندمعه نقش جدیدی پيدا مي کننداین افراد به تدریج با کسب تجربه در جااین افراد به تدریج با کسب تجربه در جا

در چنين شرايطي كه در مسير ابتدايي راه رشد و تجربه اندوزي قرار دارند اغلب از اين و آن تأثير  مي پذيرند و انديشه و در چنين شرايطي كه در مسير ابتدايي راه رشد و تجربه اندوزي قرار دارند اغلب از اين و آن تأثير  مي پذيرند و انديشه و           

د د تفكرات آنان تقويت و توسعه مي يابد و روش برخوردبا مردم و جهان بيرون به اين شكل است كه از ديگران چه موضوعي را بايتفكرات آنان تقويت و توسعه مي يابد و روش برخوردبا مردم و جهان بيرون به اين شكل است كه از ديگران چه موضوعي را باي

مي شود.چشم دل او دائماً بدنبال مسائل جديد و جالب است و در هر مي شود.چشم دل او دائماً بدنبال مسائل جديد و جالب است و در هر ارند و لذا توجه به غير يك عادت ارند و لذا توجه به غير يك عادت بفهمند و به خاطر خود بسپبفهمند و به خاطر خود بسپ

شاند و در ذهن انباشته مي سازد دچار دگرگوني و تحول مي شاند و در ذهن انباشته مي سازد دچار دگرگوني و تحول مي رد مي كند و به سوي جان خود مي كرد مي كند و به سوي جان خود مي كلحظه كه با پديده ي نو برخولحظه كه با پديده ي نو برخو

حرف حرف   اطالعي نداشت بتدريج كه با مردم واطالعي نداشت بتدريج كه با مردم و  دست مي دهد. او كه تا ديروز از جامعه و تجارب آندست مي دهد. او كه تا ديروز از جامعه و تجارب آن  گردد و آشفتگي و اضطراب به اوگردد و آشفتگي و اضطراب به او

و گذر ايام مانند پرنده اي بال و پر مي گشايد و شبيه بازي  به پرواز در مي و گذر ايام مانند پرنده اي بال و پر مي گشايد و شبيه بازي  به پرواز در مي   هاي آنان آشنا مي شود افكار خام او در هواي روزگارهاي آنان آشنا مي شود افكار خام او در هواي روزگار

ي جديد و صحنه هاي خوب و بديع روزگار برخورد نمايد اصالح مي گردد ي جديد و صحنه هاي خوب و بديع روزگار برخورد نمايد اصالح مي گردد آيد. اين انديشه هاي خام و كودكانه وقتي با تجربه هاآيد. اين انديشه هاي خام و كودكانه وقتي با تجربه ها

  و پس از كسب دانش ها و آگاهي هاي نو بجاي آن خامي ها ذخيره مي گردد.و پس از كسب دانش ها و آگاهي هاي نو بجاي آن خامي ها ذخيره مي گردد.
  تجربيات گذشته که به تجربيات فعلي افزوده مي شوند همدیگر را کامل مي کنندتجربيات گذشته که به تجربيات فعلي افزوده مي شوند همدیگر را کامل مي کنند

كه نوعي آتش بازي معمول در هند كه نوعي آتش بازي معمول در هند مي يابد ومانند بازي زرچك مي يابد ومانند بازي زرچك ي رشد ي رشد از رهگذر اين ديدن و تجربه اندوختن ؛ افكار آدماز رهگذر اين ديدن و تجربه اندوختن ؛ افكار آدم          

ل نمايان مي گردد.تا اينكه پس از اين سير و سياحت ل نمايان مي گردد.تا اينكه پس از اين سير و سياحت است آتش بلند انديشه دست به خالقيت و نوآوري جديدي مي زند و مانند گُاست آتش بلند انديشه دست به خالقيت و نوآوري جديدي مي زند و مانند گُ

واقعاً  من همان شخص واقعاً  من همان شخص   كه باعث بينا شدن او مي گردد و نظري به خود مي اندازد و دستي از تعجب به روي خود مي كشد كهكه باعث بينا شدن او مي گردد و نظري به خود مي اندازد و دستي از تعجب به روي خود مي كشد كه

گذشته ام؟!آنچه را كه به ياد او مانده است به او شناخت و آگاهي مي دهد تا به راحتي بتواند شخصيت ديروز خود را با اين گذشته ام؟!آنچه را كه به ياد او مانده است به او شناخت و آگاهي مي دهد تا به راحتي بتواند شخصيت ديروز خود را با اين 

كه از كه از   سبيح مي مانند كه به نوبت در نخيسبيح مي مانند كه به نوبت در نخيتحوالت دروني امروز مقايسه نمايد. اين روزها و لحظات عمر آدمي مانند دانه هاي تتحوالت دروني امروز مقايسه نمايد. اين روزها و لحظات عمر آدمي مانند دانه هاي ت
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و و   ييه شده است مانند مرواريد با ارزشي بهم متصل و مرتبط مي باشند و از يكديگر تأثير مي پذيرند.گر چه در پسته شده است مانند مرواريد با ارزشي بهم متصل و مرتبط مي باشند و از يكديگر تأثير مي پذيرند.گر چه در پستطال ساختطال ساخت

سخت و دشوار روبروست و يا پيروزي ها يي بدنبال دارد ولي آدمي همواره خيال مي سخت و دشوار روبروست و يا پيروزي ها يي بدنبال دارد ولي آدمي همواره خيال مي   هاي حوادث روزگار گاهي از نتايجهاي حوادث روزگار گاهي از نتايج  بلنديبلندي

لي در او پديدار نگشته است !)در حقيقت يك من بيشتر تصور نمي كند(در لي در او پديدار نگشته است !)در حقيقت يك من بيشتر تصور نمي كند(در كند كه همان شخصيت ديروزي است و هيچگونه تحوكند كه همان شخصيت ديروزي است و هيچگونه تحو

و تحول جديدي در آدمي است و همان تحولي است كه و تحول جديدي در آدمي است و همان تحولي است كه   نشانه ي يك حياتنشانه ي يك حيات  منمنبير ديگر اين بير ديگر اين حاليكه اين شخصيت كه به تعحاليكه اين شخصيت كه به تع

  او متفاوت مي باشد.او متفاوت مي باشد.  نغمه ي استعدادهاي او را به صدا در مي آورد و زندگي او را دگرگون مي سازد كه بكلي با گذشته ينغمه ي استعدادهاي او را به صدا در مي آورد و زندگي او را دگرگون مي سازد كه بكلي با گذشته ي
 و  بود از معـــــــنی خود  بی خبرــك   ی ای بالغ نظـــــر       [  كودكی را دید3111

 اه را خــــــواهد كه برگیرد عنانـــم     س دور و نزدیک آنچــــنان     [  نا شنا3118

 خواب مست گریه مست وشیرمست و   ن مامـــک پرست       نه آ[  از همه  بیگا3117

 ه اش جز شــورش زنجیر نیستــنغم  را گوش او درگیر نیست         [  زیر و بم 3113

 ـوزچــون گُــهر پاكیزه گفتارش  هنافکارش هــــــنوز            [  ساده و دوشیزه3131

 او را ،چون ، كی ، كجا گفــتارـاز چ   ــــایه ی پندار  او         [  جستجوسرمـــــ3133

 ر جــــــــویی  غیر بینی پیشه اش ــغی  وآن انـــــدیشه اش          [  نقش گیر این3132

 ان  او آشفته می گـــــــــرددبسیــج  از دنبال اگرگـــیردكسی         [  چشمش 3131

 ـــار د باز نوشکــــــــــــــپرگشا  مانن   مش در هوای روزگــــــار        [  فکر خا3131

 ـــویشتن می آردشبـازسـوی خــــــ  یر ها  بگـــــــــذاردش        [  در پی نخج3132

 ل فشان زرچــــــــــک پنــدار اوـگ فکــــــــــــار  او         [  تا  ز آتشگیری  ا3131

 ـــنکی  بر سینـه می گوبد كه مــدست رایش فتد  برخــــــویشتن         [  چشم گی3138

 ــردایش كندحفـظ ربط دوش و فـــ  خود شناسایش كنــــــــد        [  یاد  او با 3137

 ـــرازپی یکدیگرندهمچـو گوهـــــــ    درین تـــــــــار زرند       [  سفته ایامـش3133

 شانستم كه بودم در دلـــــــــمن هم [  گر چه هر دم كاهــــد افزایدگلش          3121

 داری سازحیـــــــــــــاتــنغمه ی بی [  این من  نـــــــــوزاده آغاز حیات           3123

  
  خود آگاهي ملي و نقش جهاني آنخود آگاهي ملي و نقش جهاني آن                                                                                                                          

  داردداردجامعه نوپای انفالبي شبيه آن کودک است که برای حل مشكالت به تجربه نيازجامعه نوپای انفالبي شبيه آن کودک است که برای حل مشكالت به تجربه نياز

جامعه ي نويني را بنا نهاده است مانند آن نوزاد كوچك است كه در كنار مادر و جامعه ي نويني را بنا نهاده است مانند آن نوزاد كوچك است كه در كنار مادر و ي به استقالل رسيده وي به استقالل رسيده وملتي كه به تازگملتي كه به تازگ            

متكي به او روزگار مي گذراند.آن جامعه چون طفلي است كه از خود و استعدادها و توانمندي هاي خود ناآگاه و بي خبر است و متكي به او روزگار مي گذراند.آن جامعه چون طفلي است كه از خود و استعدادها و توانمندي هاي خود ناآگاه و بي خبر است و 

خبر نشود.آن جامعه فقط با امروز خود ارتباط دارد و همه خبر نشود.آن جامعه فقط با امروز خود ارتباط دارد و همه باباكه در خاكروبه افتاده باشد و كسي از آن كه در خاكروبه افتاده باشد و كسي از آن مانند سنگ گرانقيمتي است مانند سنگ گرانقيمتي است 

ي تحوالت خود را با عصري كه در آن زندگي مي كند گره زده است و از فردا و رشد و تحوالت بعدي اطالعي ندارد و متوجه ي ي تحوالت خود را با عصري كه در آن زندگي مي كند گره زده است و از فردا و رشد و تحوالت بعدي اطالعي ندارد و متوجه ي 

شود و آن را غنيمت نمي شمرد! آن جامعه هستي و جهان اطراف شود و آن را غنيمت نمي شمرد! آن جامعه هستي و جهان اطراف روز و شبي كه با سرعت از پس هم مي آيند و مي روند نمي روز و شبي كه با سرعت از پس هم مي آيند و مي روند نمي 

خود را شبيه مردمك چشم مي بيند در اين نگاه تنها به بيرون از خود متوجه است و از وجود خود آگاه نيست و اطالعي ندارد كه خود را شبيه مردمك چشم مي بيند در اين نگاه تنها به بيرون از خود متوجه است و از وجود خود آگاه نيست و اطالعي ندارد كه 

يچ و خم هاي متعددي است و يچ و خم هاي متعددي است و بر او چه مي گذرد و در چه مكاني از رشد و پيشرفت ايستاده است.چنين جامعه داراي مشكالت و پبر او چه مي گذرد و در چه مكاني از رشد و پيشرفت ايستاده است.چنين جامعه داراي مشكالت و پ

چنانچه بخواهد به خود و ارزش هاي خود پي ببرد الزم است تمام آن گره ها را بگشايد تا بتواند به توانمندي هاي دروني خود چنانچه بخواهد به خود و ارزش هاي خود پي ببرد الزم است تمام آن گره ها را بگشايد تا بتواند به توانمندي هاي دروني خود 

  وقوف حاصل نمايد.وقوف حاصل نمايد.
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  جامعه درارتباط با گذشته به خودآگاهي مي رسدوبه نقش خود واقف مي شود جامعه درارتباط با گذشته به خودآگاهي مي رسدوبه نقش خود واقف مي شود 

ش و ابتكار گرديد و در روزگار نام و نشاني پيدا نمود درك و فهم جديدي كه يافته است ش و ابتكار گرديد و در روزگار نام و نشاني پيدا نمود درك و فهم جديدي كه يافته است چون به خودآگاهي رسيد و گرم تالچون به خودآگاهي رسيد و گرم تال        

براي رشد و سازندگي در او پايدار مي ماند بلكه تقويت هم خواهد شد.در شرايط نوين به نقش هاي واقعي خود دسترسي خواهد براي رشد و سازندگي در او پايدار مي ماند بلكه تقويت هم خواهد شد.در شرايط نوين به نقش هاي واقعي خود دسترسي خواهد 

جايي خواهد رسيد كه با تصميمات و تالش هاي خود جايي خواهد رسيد كه با تصميمات و تالش هاي خود يافت و به وسعت و اندازه ي آن هنرها و لياقت ها پي خواهد برد و به يافت و به وسعت و اندازه ي آن هنرها و لياقت ها پي خواهد برد و به 

سرنوشت خود را رقم خواهد زد.هر گاه فردي ارتباط و پيوند خود را با گذشت ايام و روزگار قطع نمايد ؛ دندانه هاي شانه ي ادراك سرنوشت خود را رقم خواهد زد.هر گاه فردي ارتباط و پيوند خود را با گذشت ايام و روزگار قطع نمايد ؛ دندانه هاي شانه ي ادراك 

د نخواهد داشت.آن قوم و د نخواهد داشت.آن قوم و او خواهد ريخت و آنگاه هيچگونه هوشياري نسبت به مسائل گذشته و يا آينده را كه بر سر او خواهد آماو خواهد ريخت و آنگاه هيچگونه هوشياري نسبت به مسائل گذشته و يا آينده را كه بر سر او خواهد آم

كسب كرده باشد و از رهگذر كسب كرده باشد و از رهگذر سر او آمده است دانايي و تجربه سر او آمده است دانايي و تجربه   ملتي آگاهي و روشنايي دارد كه از سرگذشت و حوادثي كه برملتي آگاهي و روشنايي دارد كه از سرگذشت و حوادثي كه بر

ارتباط با گذشته به خودشناسي رسيده و در صدد رشد و تعالي خود بر آيد. پس چنانچه از سرگذشت و تاريخ حوادث خود اطالعي ارتباط با گذشته به خودشناسي رسيده و در صدد رشد و تعالي خود بر آيد. پس چنانچه از سرگذشت و تاريخ حوادث خود اطالعي 

همه ي آن رخدادها را از ياد ببرد از كاروان پيشرفت و ترقي انسان ها عقب مي ماند و سرانجام گم مي شود و در همه ي آن رخدادها را از ياد ببرد از كاروان پيشرفت و ترقي انسان ها عقب مي ماند و سرانجام گم مي شود و در   نداشه باشد ونداشه باشد و

  دنياي عجيب نيستي فرو مي رود.دنياي عجيب نيستي فرو مي رود.
  ما را به خودشناسي مي رساندما را به خودشناسي مي رساندتجزیه وتحليل رخدادهای تاریخي تجزیه وتحليل رخدادهای تاریخي 

د دارد كه ايام گذشته را به حال و آينده پيوند زده و د دارد كه ايام گذشته را به حال و آينده پيوند زده و پس اي انسان هوشمند و دانا ! توجه داشته باش كه نسخه و فرمولي وجوپس اي انسان هوشمند و دانا ! توجه داشته باش كه نسخه و فرمولي وجو          

چون صفحات كتاب بهم شيرازه مي بندد.تاريخ زندگي و ايامي كه بر ما گذشته است مانند تار و پود يك پيراهن است كه سوزني چون صفحات كتاب بهم شيرازه مي بندد.تاريخ زندگي و ايامي كه بر ما گذشته است مانند تار و پود يك پيراهن است كه سوزني 

بيگانه اي واز لياقت بيگانه اي واز لياقت ماست. و اما تو كه از خود ماست. و اما تو كه از خود سنتي سنتي كه اين پيراهن را دوخته است همان حفظ نمودن روايات و تاريخ زندگي كه اين پيراهن را دوخته است همان حفظ نمودن روايات و تاريخ زندگي 

هاي خود اطالعي نداري! واقعاً تاريخ زندگي بشر چيست؟ رخدادهايي است كه اتفاق افتاده است ؛ قصه اي كه نقل محافل شده هاي خود اطالعي نداري! واقعاً تاريخ زندگي بشر چيست؟ رخدادهايي است كه اتفاق افتاده است ؛ قصه اي كه نقل محافل شده 

است يا افسانه اي است كه اصل و اساس ندارد! آيا اينگونه فكر مي كنيد؟! در حاليكه تاريخ ترا از خويشتن آگاه مي سازد و به تو است يا افسانه اي است كه اصل و اساس ندارد! آيا اينگونه فكر مي كنيد؟! در حاليكه تاريخ ترا از خويشتن آگاه مي سازد و به تو 

اند كه چه توانايي هايي داري و درزندگي به چه چيزي بايد بپردازي و يا در چه راهي بايد قرا گيري تا به مقصد برسي.اين اند كه چه توانايي هايي داري و درزندگي به چه چيزي بايد بپردازي و يا در چه راهي بايد قرا گيري تا به مقصد برسي.اين مي فهممي فهم

خود شناسي و آگاهي ملي سرمايه ي بزرگ روح و روان يك ملت است و همانطور كه اعصاب در بدن نقش اساسي دارد اين خود شناسي و آگاهي ملي سرمايه ي بزرگ روح و روان يك ملت است و همانطور كه اعصاب در بدن نقش اساسي دارد اين 

  مي باشد.مي باشد.  دارادارا  بيشترين نقش رابيشترين نقش را، ،   نا ننا ندر ارتباط مردم بهم و سعادت آدر ارتباط مردم بهم و سعادت آآگاهي همگاني آگاهي همگاني 
  توان گذشته را جبران نمود ودر مسير پيشرفت افتادتوان گذشته را جبران نمود ودر مسير پيشرفت افتاد  با آگاهي های ملي ميبا آگاهي های ملي مي

اين آگاهي تاريخي كه شما را به يك ملتي كه ريشه و اساس شما از آن است آشنا مي سازد مانند خنجري كه بر سنگ اين آگاهي تاريخي كه شما را به يك ملتي كه ريشه و اساس شما از آن است آشنا مي سازد مانند خنجري كه بر سنگ           

د و در اين مسير و تحول جديد فتح و موفقيت جهاني را بسوي آن ملت باز خواهد د و در اين مسير و تحول جديد فتح و موفقيت جهاني را بسوي آن ملت باز خواهد بسايند ؛ ديد آدمي را تيزتر و بانفوذ تر مي نمايبسايند ؛ ديد آدمي را تيزتر و بانفوذ تر مي نماي

ما ما و درون و درون ان ان ي را در جي را در جييست كه تصوير كمال و پوياست كه تصوير كمال و پوياخوش آهنگ و دلنوازي اخوش آهنگ و دلنوازي ااهي ملي نشان خواهد داد كه چه ساز اهي ملي نشان خواهد داد كه چه ساز نمود.اين آگنمود.اين آگ

و به فراموشي سپرده شده بود و زمينه و به فراموشي سپرده شده بود و زمينه   اين ملت پنهان بوداين ملت پنهان بود  ه در سالهاي طوالني در ضماير ه در سالهاي طوالني در ضماير نقش مي بندد همان نغمه هايي كنقش مي بندد همان نغمه هايي ك

ولي ولي آشكار شدن نداشت.در سوز و درد او  شعله هاي خالقيت و استعدادي كه به سردي و انجماد روي مي آورد ديده مي شد آشكار شدن نداشت.در سوز و درد او  شعله هاي خالقيت و استعدادي كه به سردي و انجماد روي مي آورد ديده مي شد 

تكار جديدي زده است و عقب ماندگي گذشته را با تحوالت امروزي جبران نموده است.آن تكار جديدي زده است و عقب ماندگي گذشته را با تحوالت امروزي جبران نموده است.آن اكنون با اين آگاهي ؛ دست به اباكنون با اين آگاهي ؛ دست به اب

و درخشندگي كه در اين خودآگاهي ملي وجود دارد ستاره ي پرنوري است كه آسمان ملت ها را روشن مي نمايد و پرده و درخشندگي كه در اين خودآگاهي ملي وجود دارد ستاره ي پرنوري است كه آسمان ملت ها را روشن مي نمايد و پرده روشني روشني 

خبري را كنار مي زند و همواره آسمان جامعه در همه ي شب ها روشن است و مردم با دانايي روزگار مي خبري را كنار مي زند و همواره آسمان جامعه در همه ي شب ها روشن است و مردم با دانايي روزگار مي   ي جهل و بيي جهل و بي

زمان ببينند و به گذشته بسپارند در اين تحول انديشمندانه همه ي آن زمان ببينند و به گذشته بسپارند در اين تحول انديشمندانه همه ي آن   گذرانند.اين چشم ها عادت دارند كه همه چيز را در گذرگذرانند.اين چشم ها عادت دارند كه همه چيز را در گذر

ت و در گذشه ت و در گذشه اين ملت بي روح نيساين ملت بي روح نيسعظمت هاي گذشته را زنده و تداعي مي نمايد و رابطه با روزگار قبل را محكم مي سازند.عظمت هاي گذشته را زنده و تداعي مي نمايد و رابطه با روزگار قبل را محكم مي سازند.

دساله در شيشه ي باطن خود دساله در شيشه ي باطن خود مردان بزرگي داشته و فرهنگ عشق و شوريدگي در جان و روح او ريشه دوانده است و باده ي صمردان بزرگي داشته و فرهنگ عشق و شوريدگي در جان و روح او ريشه دوانده است و باده ي ص

و از ياد نبرده است.آن صيادي كه در سرزمين ما و از ياد نبرده است.آن صيادي كه در سرزمين ما گذشتگي ديروز ي را حفظ نموده گذشتگي ديروز ي را حفظ نموده   ريخته است.و هنوز آن روح حماسه و از جانريخته است.و هنوز آن روح حماسه و از جان

  شكار را به دام مي اندازد هر چه باشد پرنده اي است كه از بوستان ما پر گشوده است.شكار را به دام مي اندازد هر چه باشد پرنده اي است كه از بوستان ما پر گشوده است.
  حال و آینده محكم شودحال و آینده محكم شود  برای تداوم حيات باید رشته ارتباط گذشته بابرای تداوم حيات باید رشته ارتباط گذشته با

تاريخ حوادث و افكار ملت خود را ثبت و صبط كنيد تا از درسي كه از آنها مي گيريد به پايندگي و تداوم نائل آئيد و از نفس تاريخ حوادث و افكار ملت خود را ثبت و صبط كنيد تا از درسي كه از آنها مي گيريد به پايندگي و تداوم نائل آئيد و از نفس         

وز وز ررهايي كه مرده شده و چهره ي حيات و تحول را از دست داده است زندگي و تحرك نويني را طراحي نمائيد.سعي كنيد ديهايي كه مرده شده و چهره ي حيات و تحول را از دست داده است زندگي و تحرك نويني را طراحي نمائيد.سعي كنيد دي
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با امروزش پيوند بزنيد و در هر لحظه انديشه و تربيت جديدي را در كالبد زندگي وارد سازيد و مانند مرغي كه با دستان با امروزش پيوند بزنيد و در هر لحظه انديشه و تربيت جديدي را در كالبد زندگي وارد سازيد و مانند مرغي كه با دستان   جامعه راجامعه را

پيشرفت و آگاهي تاريخي را كه چون رشته پيشرفت و آگاهي تاريخي را كه چون رشته و اسباب و اسباب شما آموزش مي بيند در تقويت آن كوشا باشيد.در تالش باشيد تا آن عوامل شما آموزش مي بيند در تقويت آن كوشا باشيد.در تالش باشيد تا آن عوامل 

بدست آوريد و گرنه از حقيقت و درك زمان دور مي افتيد بطوريكه در روز از ديدن بدست آوريد و گرنه از حقيقت و درك زمان دور مي افتيد بطوريكه در روز از ديدن   اي محكم ايام را بهم متصل مي نمايداي محكم ايام را بهم متصل مي نمايد

روشنايي خورشيد محروم خواهيد شد ودر ظلمات شب فرو مي رويد! بهر حال اين گذشته است كه رفتار و شخصيت ترا به زمان روشنايي خورشيد محروم خواهيد شد ودر ظلمات شب فرو مي رويد! بهر حال اين گذشته است كه رفتار و شخصيت ترا به زمان 

.پس اگر طالب زندگي سعادتمندانه و .پس اگر طالب زندگي سعادتمندانه و حال منتقل مي سازد و بي شك از شرايط فعلي موجوديت ماست كه آينده شكل مي گيردحال منتقل مي سازد و بي شك از شرايط فعلي موجوديت ماست كه آينده شكل مي گيرد

زوال ناپذيري هستيد اين ارتباط را نشكنيد و رشته ي اتصال گذشته با حال و آينده را پاره ننمائيد.الجرم اين امواج ارتباط و زوال ناپذيري هستيد اين ارتباط را نشكنيد و رشته ي اتصال گذشته با حال و آينده را پاره ننمائيد.الجرم اين امواج ارتباط و 

م را شور م را شور دث و رخدادهاي ايام و روزگار بر مي خيزد همچنان ادامه مي يابد و زندگي مرددث و رخدادهاي ايام و روزگار بر مي خيزد همچنان ادامه مي يابد و زندگي مردهي كه از تسلسل و بهم پيوستگي حواهي كه از تسلسل و بهم پيوستگي حواآگاآگا

  و عشقي مي بخشد و سيماي دگرگوني و تحول را بوجود مي آوردو عشقي مي بخشد و سيماي دگرگوني و تحول را بوجود مي آورد
 کی كو دركنار مامک استطفلــــ ـــــک است          [  ملت  نو زاده مثل طفلـ3122

 ـــــاک رهیگوهرآلوده ای، خـــــ         [  طفلکی ازخویشتن  نا آگـــــــــهی 3121

 پاش نـیستحلقه های روز وشب در          ـرداش نیست [  بسته با امروز او فــــــ3121

 غیررا بیننده  و از خــــــود گُم است  را  مثال مــــردم است          [  چشم هستی 3122

 تا سرتار خـــــــــــــــودی پیدا كند   از رشته ی خــود  واكند         [  صد گره  3121

 این شعـــــــــــور  تازه گردد پایدار  ـــــــار          د به كارروزگ[  گرم چون افت3128

 سر گذشت خویش را می ســـازد او [  نقش هــــــــــا بر دارد و اندازد او            3127

 شانه ی  ادراک  او دنــــدانه ریخت  پیوند ایامش گسیخــــت          [  فرد چون 3123

 خود شناس آمد زیاد سرگــــــذشت گــــــذشت           [  قوم روشن ازسواد سر 3111

 باز  اندر نیستی گُـــــــــــم می شودــــر از یادش رود            [  سر گذشت اوگـ3113

 ربط ایام آمــــــــــــــده  شیرازه بند   د ترا ، ای هوشمـــــــند        [  نسخه ی بو3112

 ـــظ روایات كهنسوزنش حفـــــــــن           را پیرهــــــــ  [  ربط ایام   است ما3111

 داستانی ،قصــــــــــه ای ، افسانه ای     ریخ؟ای به خود بیگانه ای       [  چیست تا3111

 آشنای كارو مــــــــــــــــرد ره كند  ــــــــویشتن آگه كند          [  این ترا از خ3112

 جسم  ملت را چو  اعصـاب است این  مایه ی تاب است ایــن           سر[  روح را 3111

 بازبر روی جهـــــــــــــانت می زند    [  همچو خنجر بر فســــانت  می زند         3118

 نغمه های رفته در تارش  اسیــــــــــر نگار  و دلـــــپذیر             [  وه چه ساز جان3117

 دوش در آغـــــــــوش امروزش نگر  ه ی افسرده درسوزش نـــــگر           [  شعل3113

 روشن ازوی امشب وهم دیشب است    بخت امم را كوكب است          [  شمع او 3111

 پیش تو  بازآفـــــــــــــــریند رفته را  [  چشم  پر كاری كــــه بیند رفته را            3113

 مستـــــــی پارینـــــه در صهبــای او    صد ساله در میــــــنای  او            [  باده ی3112

 زبوستان ما پریدـطایــــــــــــــری ك    [  صید گیری كو به دام  اندركــشید          3111

 ده شوای رمیـــــــــــده زنـاز نفس ه  [  ضبط كن تـــــاریخ را  پاینده  شو            3111

 ـوز كنزندگی را مرغ دست آمـــــــ     [  دوش را پیوند با امروزكـــــــــــن         3112

 و ر نه گردی  روز كورو شب پـرست    [  رشته ی  ایــــــــــام را آور بدست         3111

 ـــال تو استقبال توخیزداز حـــــــــــــ   [  سر زند از ماضی تو حـــــــــال تو          3118

 رشته ی  ماضی ز استقــــــــبال وحال   [  مشکن ارخواهی حیــــــات الیزال          3117
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 می كشان را شور غلغل زندگــی است   [  موج  ادراک تسلسل زندگی است           3113

  
  ]اصل بيست و ششم[]اصل بيست و ششم[                    

  ی انسان وابسته به مادران است واحترام به بانوان اسالمي ی انسان وابسته به مادران است واحترام به بانوان اسالمي بقابقا                                                                            

  ا تأثير بسزایي خواهد داشت.ا تأثير بسزایي خواهد داشت.ــــــــــــــاین بقاین بق  ویتویتــــــــــدر تقدر تق                                                                            

  
  زناني که بهشت زیر پای آنان استزناني که بهشت زیر پای آنان است                                                                                                                                                          

  داری ومهر ومحبت زن نظام خانواده را در مسير رشد قرار مي دهدداری ومهر ومحبت زن نظام خانواده را در مسير رشد قرار مي دهدوفاوفا

مي شود. بهر حال از نياز و مي شود. بهر حال از نياز و   ك و تنظيمك و تنظيماگر نغمه و ساز دلنواز زن به گوش مي رسد بخاطر آن است كه اين ساز توسط مرد كواگر نغمه و ساز دلنواز زن به گوش مي رسد بخاطر آن است كه اين ساز توسط مرد كو          

ن بر عكس ناز از زن و نياز از مرد ن بر عكس ناز از زن و نياز از مرد )در ايرا)در ايراتمايالت پاك زن است كه ناز و كمال در مرد متناسب با اين نياز جلوه گر مي شود.تمايالت پاك زن است كه ناز و كمال در مرد متناسب با اين نياز جلوه گر مي شود.

زن و تمايالت او نسبت به مرد و نظام خانواده پوشش پاكيزه اي است كه مرد را از عرياني و گرايش به پليدي و انحراف زن و تمايالت او نسبت به مرد و نظام خانواده پوشش پاكيزه اي است كه مرد را از عرياني و گرايش به پليدي و انحراف   است(است(

اهن مناسب و شايسته اي است براي عشق و اهن مناسب و شايسته اي است براي عشق و ايي و محبوبيت و دلجويي است و پيرايي و محبوبيت و دلجويي است و پيردور نگه مي دارد چون او مظهر حسن و زيبدور نگه مي دارد چون او مظهر حسن و زيب

.عشق و محبت به خدا در آغوش پر عاطفه ي او خويش را جلوه گر مي سازد و پرورش مي يابد و نواي زيباي عشق از تار .عشق و محبت به خدا در آغوش پر عاطفه ي او خويش را جلوه گر مي سازد و پرورش مي يابد و نواي زيباي عشق از تار محبتمحبت

وجود خاموش او به گوش مي رسد و مايه ي اميد و پويايي مي گردد.رسول خدا)ص( وجود نازنيني كه همه ي كائنات و نظام وجود خاموش او به گوش مي رسد و مايه ي اميد و پويايي مي گردد.رسول خدا)ص( وجود نازنيني كه همه ي كائنات و نظام 

كند ذكر شايسته اي از او نمود و او را در رديف عطر و نماز قرار داد. و اما آن كند ذكر شايسته اي از او نمود و او را در رديف عطر و نماز قرار داد. و اما آن   آفرينش از عظمت او بر خود مي نازد و افتخار ميآفرينش از عظمت او بر خود مي نازد و افتخار مي

مسلماني كه زن را صرفاً در منظر خدمتگزاري و پرستاري كودكان مي بيند زن را نشناخته و چهره ي زن را در آيات قرآني به مسلماني كه زن را صرفاً در منظر خدمتگزاري و پرستاري كودكان مي بيند زن را نشناخته و چهره ي زن را در آيات قرآني به 

ع پي ببريم خواهيم فهميد كه وجود زن و نقش ع پي ببريم خواهيم فهميد كه وجود زن و نقش درستي درك ننموده است.ولي اگر به درستي و از روي دقت به حقيقت اين موضودرستي درك ننموده است.ولي اگر به درستي و از روي دقت به حقيقت اين موضو

          مادري او در نظام خانواده نشانه اي از رحمت و لطف حق است چون اين موضوع مورد تأييد پيامبر و رسالت او قرار گرفته است. مادري او در نظام خانواده نشانه اي از رحمت و لطف حق است چون اين موضوع مورد تأييد پيامبر و رسالت او قرار گرفته است. 

بشري را به كرامت بشري را به كرامت مهرباني و دلسوزي زنان همانند محبتي است كه پيامبر )ص( مي نمود كه مردان را تربيت مي نمايد و جوامع مهرباني و دلسوزي زنان همانند محبتي است كه پيامبر )ص( مي نمود كه مردان را تربيت مي نمايد و جوامع 

تأثير تربيت مادران است كه رشد و تعمير وجود ما پخته تر و كامل تر مي گردد تأثير تربيت مادران است كه رشد و تعمير وجود ما پخته تر و كامل تر مي گردد ازاز  مي بخشد.مي بخشد.و استحكام و استحكام زن متوجه ساخته و قوام زن متوجه ساخته و قوام 

  و از جديت و عزم و تالش هاي اوست كه زندگي نظام مي گيرد و سرنوشت ما رقم مي خورد. و از جديت و عزم و تالش هاي اوست كه زندگي نظام مي گيرد و سرنوشت ما رقم مي خورد. 
  خود احترام بگذارندخود احترام بگذارند  مادرانمادرانملتي انسجام مي یابدو در رشد وترقي است که به ملتي انسجام مي یابدو در رشد وترقي است که به 

اگر تو داراي فرهنگ و دانايي و نظام فكري درستي باشي مي تواني به معني و كنه ذات اين حقيقت پي ببري! پس چون اگر تو داراي فرهنگ و دانايي و نظام فكري درستي باشي مي تواني به معني و كنه ذات اين حقيقت پي ببري! پس چون           

بخواهيم كه به يك جامعه و امت معتقد و وارسته تبديل شويم بايستي نكات و تجارب ارزنده اي را بشناسيم و رعايت بخواهيم كه به يك جامعه و امت معتقد و وارسته تبديل شويم بايستي نكات و تجارب ارزنده اي را بشناسيم و رعايت 

ملت موقعي انسجام ملت موقعي انسجام و و   كه مقصود اصلي خلقت آسمان و زمين است ؛ فرمودند كه:  بهشت زير پاي مادران استكه مقصود اصلي خلقت آسمان و زمين است ؛ فرمودند كه:  بهشت زير پاي مادران استنمائيم.پيامبر)ص( نمائيم.پيامبر)ص( 

در غير در غير دنيا آورده اند احترام بگزارند .دنيا آورده اند احترام بگزارند .مي يابد و با اطمينان راه سعادت و رشد را طي خواهد نمود كه به مادران خود كه آنان را به مي يابد و با اطمينان راه سعادت و رشد را طي خواهد نمود كه به مادران خود كه آنان را به 

مي خواهد گذشت و نه چيزي غير از آن .از لطف و عاطفه مادري و همت و تالش مي خواهد گذشت و نه چيزي غير از آن .از لطف و عاطفه مادري و همت و تالش اين صورت اساس زندگي بر روال ناداني و خااين صورت اساس زندگي بر روال ناداني و خا

آنان است كه رفتار زندگي مردم گرمي و حرارت مي يابد و عشق و شوقي بخود مي بيند و از طريق مادران جامعه و نقش موثر آنان است كه رفتار زندگي مردم گرمي و حرارت مي يابد و عشق و شوقي بخود مي بيند و از طريق مادران جامعه و نقش موثر 

برد. از برد. از سرار و ناگشوده هاي حيات پي سرار و ناگشوده هاي حيات پي هم اهم اآنان در تربيت جوانان و روشن نگهداري شمع خانواده است كه مي توان به كشف و فآنان در تربيت جوانان و روشن نگهداري شمع خانواده است كه مي توان به كشف و ف

هاي كوچك در حركتند به امواج هاي كوچك در حركتند به امواج كوچك و ناچيز وجود ما كه چون جويكوچك و ناچيز وجود ما كه چون جويتربيت مادري و دقت و شكيبايي آن است كه استعدادهاي تربيت مادري و دقت و شكيبايي آن است كه استعدادهاي 

  و نمود ها و جلوه هاي جالب و شگرفي خواهند داشت.و نمود ها و جلوه هاي جالب و شگرفي خواهند داشت.  رگ و گرداب هاي عظيم تبديل مي شوندرگ و گرداب هاي عظيم تبديل مي شوندبزبز
 از نیـــــــــــاز او دو باال نـــاز  مرد  ـاز  مرد           غمه ی زن س[  نغمه خیز از ن3121

 حسن دلجو ،عشق را پیراهـــن است [  پوشش عریانی مـــردان  زن است            3123



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  212212  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 این نوا از زخمه ی خـــــــاموش او  [  عشق حق پرورده ی آغــــوش او           3122

 ذكر او فـــــــرمود  با  طیب وصلوة ــائنات             [  آنکه نازد بر وجودش كـــ3121

 بهره ای  از حکمــــــــت قرآن نبرد [  مسلمی كورا پرستاری شمــــــرد            3121

 زانکه او را با نبــــــوت نسبت است [  نیک اگربینی امومت رحمت است           3122

 سیرت اقـــــوام را صورتگری است است            [  شفقت او شفقت پیغمـــــبـر 3121

 در خط سیمــــــــــای او تقــدیر ما [  از امومت پخته تر تعــــــــــمیر ما            3128

 حرف امــــــــــت نکتـه ها داردبسی[  هست اگر فرهنگ  تو معنی رسی              3127

 زیر پای  امـــــــــــــهات آمـدجنات           [  گفت آن مقصود حرف كن فکان  3123

 و ر نه كار زندگـــی خام است وبس [  ملت از تکریم  ارحام است و بس             3111

 از امـــومت كشف اسرار حیــــــات [  از امومت گرم رفتار حـــــــــیات             3113

 موج و گرداب  و حبــــاب جوی ما             [  از امومت پیچ وتاب جــــــوی ما 3112

  
  دو نمونه زندو نمونه زن                                                                                                                                                                                                        

  صبح پيروزی امروز ملت ازشام نامالیمات مادران استصبح پيروزی امروز ملت ازشام نامالیمات مادران است            

ي بي بهره است و قدي كوتاه و فربه دارد و نصيبي از زيبايي نبرده است ؛ ي بي بهره است و قدي كوتاه و فربه دارد و نصيبي از زيبايي نبرده است ؛ به آن دختر روستا زاده كه از سواد و دانش معمولبه آن دختر روستا زاده كه از سواد و دانش معمول        

تراشيده نشده است و از تربيت و پرورش منظمي برخوردار نمي باشد و نگاه ماليم همراه تراشيده نشده است و از تربيت و پرورش منظمي برخوردار نمي باشد و نگاه ماليم همراه وخوش وخوش قالب بدن او خوب قالب بدن او خوب   دقت كنيد!دقت كنيد!

است.از بس كه در حفظ و نگهداري است.از بس كه در حفظ و نگهداري ادبيات ضعيفي برخوردار ادبيات ضعيفي برخوردار لحن و لحن و با حجب و حيا دارد و سخنان او تند و سريع نيست و از با حجب و حيا دارد و سخنان او تند و سريع نيست و از 

كودكان و شوي خود رنج و آالم ديده دلش خون شده است. و از سختي روزگار و كار در مزرعه ضعف و سستي او را فرا گرفته و كودكان و شوي خود رنج و آالم ديده دلش خون شده است. و از سختي روزگار و كار در مزرعه ضعف و سستي او را فرا گرفته و 

لتي در آغوش پر تالش و با محبت چنين مادران لتي در آغوش پر تالش و با محبت چنين مادران حال اگر مردان و زنان يك محال اگر مردان و زنان يك محلقه هاي كبودي چشمان او را در بر گرفته است.حلقه هاي كبودي چشمان او را در بر گرفته است.

وشي پا به عرصه ي حيات بگذارند بي شك مسلمانان غيور و شجاع و مردان حق پرستي خواهند بود كه مايه ي بركت و وشي پا به عرصه ي حيات بگذارند بي شك مسلمانان غيور و شجاع و مردان حق پرستي خواهند بود كه مايه ي بركت و سخت كسخت ك

از رنج هايي است كه مادران از رنج هايي است كه مادران   نقشي داريم و به خود مي باليم ناشي و متأثرنقشي داريم و به خود مي باليم ناشي و متأثرشكوهمندي يك ملتند.اگر ما وجود داريم و در اجتماع شكوهمندي يك ملتند.اگر ما وجود داريم و در اجتماع 

المت فرا رسيده و خورشيد روشنايي و هدايت عالم را فرا گرفته است از شام المت فرا رسيده و خورشيد روشنايي و هدايت عالم را فرا گرفته است از شام ما متحمل شده اند پس اگر صبح پيروزي و سما متحمل شده اند پس اگر صبح پيروزي و س

  ناماليماتي است كه او در طول زندگي خود ديده است. ناماليماتي است كه او در طول زندگي خود ديده است. 
  که بر طبق مدل غرب خود را ساخته اند گامي برای سربلندی بر نمي دارند که بر طبق مدل غرب خود را ساخته اند گامي برای سربلندی بر نمي دارند   آن زنانيآن زناني

خود را ضعيف و باريك خود را ضعيف و باريك ،،حفظ زيبايي اندام حفظ زيبايي اندام ش نداده ودرش نداده ودرودكي را پرورودكي را پرورككآغوش خود را براي محبتي نگشوده وآغوش خود را براي محبتي نگشوده و  ولي آن زني كهولي آن زني كه        

نگه مي دارد و هنوز هم در خانه ي پدري است و نگاهي پر شور و خيره كننده اي دارد كه در آن محشري است!چنين زني نگه مي دارد و هنوز هم در خانه ي پدري است و نگاهي پر شور و خيره كننده اي دارد كه در آن محشري است!چنين زني 

ه است ؛ بي ه است ؛ بي انديشه و راه زندگي خود را از الگوهاي مردم مغرب زمين برگزيده است و هستي او با روشنايي چراغ آنان روشن شدانديشه و راه زندگي خود را از الگوهاي مردم مغرب زمين برگزيده است و هستي او با روشنايي چراغ آنان روشن شد

شك در ظاهر زن است ولي در باطن و حقيقت وجود نشاني از زنان يك جامعه ي سعادتمند را ندارد و به  هر چيزي غير از يك شك در ظاهر زن است ولي در باطن و حقيقت وجود نشاني از زنان يك جامعه ي سعادتمند را ندارد و به  هر چيزي غير از يك 

اين زنان به راحتي تمام عوامل پيوند و ارتباط يك ملت سعادتمند را از هم جدا مي سازند چون پيوسته در اين اين زنان به راحتي تمام عوامل پيوند و ارتباط يك ملت سعادتمند را از هم جدا مي سازند چون پيوسته در اين   تر است!!!تر است!!!  زن شبيهزن شبيه

ندازند!آزادي براي ندازند!آزادي براي مرداني را به دام فنا و انحراف بامرداني را به دام فنا و انحراف باد كه چگونه مي توانند با نگاه ها و كرشمه هاي زنانه ي خود د كه چگونه مي توانند با نگاه ها و كرشمه هاي زنانه ي خود انگيزه بسر مي برنانگيزه بسر مي برن

چنين زناني كه با نگاه هاي شهواني و انحرافي در جامعه مي گردند باعث فتنه و فساد مردم مي شوند چون ويژگي هاي اين چنين زناني كه با نگاه هاي شهواني و انحرافي در جامعه مي گردند باعث فتنه و فساد مردم مي شوند چون ويژگي هاي اين 

ره است. علم و دانايي او باعث شد تا او زير بار مسئوليت مادري نرود و در شب او حتي ره است. علم و دانايي او باعث شد تا او زير بار مسئوليت مادري نرود و در شب او حتي آزادي بي بند بار از حيا و عفت زنانه بي بهآزادي بي بند بار از حيا و عفت زنانه بي به

ل در بوستان ما ل در بوستان ما ندرخشد و فرزندي را به جامعه وارد نسازد. اگر سرنوشت زن چنين است پس همان بهتر كه اين گُندرخشد و فرزندي را به جامعه وارد نسازد. اگر سرنوشت زن چنين است پس همان بهتر كه اين گُاي اي يك ستاره يك ستاره 
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  213213  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

لكه ي زشت براي لكه ي زشت براي   ان هايي در امان باشند و اينان هايي در امان باشند و اينامي چنين انسامي چنين انسرشد نداشته باشد و اصالً نرويد! و جامعه و مردم ما از داغ ننگ بد نرشد نداشته باشد و اصالً نرويد! و جامعه و مردم ما از داغ ننگ بد ن

  شسته شود.شسته شود.  جامعه ماجامعه ماز دامان ز دامان هميشه اهميشه ا
 پست باال ی سطــــــــــــبری بَدگِلی  ستاق زادی جاهــــــلی        [  آن دُخِ  ر3111ُ

 ه ایكم نگــــــــاهی ،كم زبانی،ساد پرورش نــــــاداده ای          [  نا تراشی ، 3111

 گردچشمش ، حلقــــــه های نیلگوناُمومت كرده خــــون           [  دل ز آالم 3112

 ــیور و حق پرستیک مسلمان غــــ دست          [  ملت ار گیرد زآغـــوشش ب3111

 صبح ما عالم فروز  از شا م اوســــت   حکـــم از آالم  اوست        [  هستی ما م3118

 خانه  پرورد  نگــــــــــاهش محشری هی آغوش ونازک پیکری          [  وآن ت3117

 ظاهرش زن ، باطــــــن او نازن است  [  فکر اوازتاب مغـرب روشن است          3113

 كرده ریختتازچشمش عشوه ها حل   ملت بیضــــــا گسیـخت          [  بند های3181

 ــا نا آشنا آزادیــشازحیــــــــــــــــ   یش         م و فتــــنه زا آزاد[  شوخ  چش3183

 ـــترنتافتـی اخــــــبر سر شامش یک  [  علم او  بار امومت بر نتافـــــــت           3182

  داغش از  دامـــــــــان  ملت شُسته بهداغش از  دامـــــــــان  ملت شُسته به    [  این گل از بستان مــــا  نارسته به           [  این گل از بستان مــــا  نارسته به           31813181

  

  حافظ رمز اُخُوّتحافظ رمز اُخُوّت                                                                                                                                                                            

  ست که هنوز ظاهر نشده استست که هنوز ظاهر نشده استاستعدادهای زیادی در درون تاستعدادهای زیادی در درون ت

در ظاهر كساني كه اهل توحيد و خداپرستي هستند و ال اله اال اهلل مي گويند زياد است ولي همين افراد از بي بصري و كج در ظاهر كساني كه اهل توحيد و خداپرستي هستند و ال اله اال اهلل مي گويند زياد است ولي همين افراد از بي بصري و كج         

تاريكي روزگار فرو رفته اند و آگاهي و دانايي ندارند.هنوز اين افراد از حيطه ي بي خبري و ميدان نيستي و ناداني خود تاريكي روزگار فرو رفته اند و آگاهي و دانايي ندارند.هنوز اين افراد از حيطه ي بي خبري و ميدان نيستي و ناداني خود   انديشي درانديشي در

پا فراتر نگذاشته اند و دنياي بيرون را تجربه ننموده اند و از قدرت و تجربه و تحليل و محاسبه و دقت در علل حوادث و گرفتاري پا فراتر نگذاشته اند و دنياي بيرون را تجربه ننموده اند و از قدرت و تجربه و تحليل و محاسبه و دقت در علل حوادث و گرفتاري 

يف آن را نمي دانند!در حاليكه در اعماق تاريكي هاي وجود ما روشنايي و تجلي هاي عظيمي پنهان يف آن را نمي دانند!در حاليكه در اعماق تاريكي هاي وجود ما روشنايي و تجلي هاي عظيمي پنهان ها بهره اي ندارند و كم وكها بهره اي ندارند و كم وك

مانده است كه هنوز نمايان نشده و خود را آشكار نساخته است.ولي تو مانند قطره ي شبنمي هستي كه خود را بر برگ گل ظاهر مانده است كه هنوز نمايان نشده و خود را آشكار نساخته است.ولي تو مانند قطره ي شبنمي هستي كه خود را بر برگ گل ظاهر 

ار نداده ار نداده قرقر)نسيم مشرقي( )نسيم مشرقي( نچه اي هستي كه خود را در معرض باد صبا نچه اي هستي كه خود را در معرض باد صبا ساخته اي و استعداد خود را آشكار ننموده اي ! و يا مانند غساخته اي و استعداد خود را آشكار ننموده اي ! و يا مانند غ

  قت و توانمندي هاي خود را نمايان سازي! قت و توانمندي هاي خود را نمايان سازي! و دهان نگشوده اي تا لياو دهان نگشوده اي تا ليا
  اقتدار و ملت و نظام را تقویت مي کننداقتدار و ملت و نظام را تقویت مي کنند  ،،ت فرزندانت فرزندانمادران با تربيمادران با تربي

تان با بركت مادران جامعه فرصت خودنمايي و رشد تان با بركت مادران جامعه فرصت خودنمايي و رشد اين استعدادها و قدرت دروني مانند گل هاي زيباي گوناگون تنها از گلساين استعدادها و قدرت دروني مانند گل هاي زيباي گوناگون تنها از گلس          

دارند و خود را نمودار مي سازند. مادران سرمايه ي اليزال يك جامعه مي باشند كه مي توانند با نظرات و رهنمودهاي خود مردم دارند و خود را نمودار مي سازند. مادران سرمايه ي اليزال يك جامعه مي باشند كه مي توانند با نظرات و رهنمودهاي خود مردم 

نقد ؛ پارچه و نقد ؛ پارچه و   را به مسير امنيت و سعادت سوق دهند و بايد دانست كه اين سرمايه ي معنوي و ذخيره ي باطني از جنس پولرا به مسير امنيت و سعادت سوق دهند و بايد دانست كه اين سرمايه ي معنوي و ذخيره ي باطني از جنس پول

طال و نقره نمي باشد.مال و دارايي مادران در يك خانواده ؛ فرزندان صالح و تندرست مي باشند ؛ فرزنداني كه انديشه ي درستي طال و نقره نمي باشد.مال و دارايي مادران در يك خانواده ؛ فرزندان صالح و تندرست مي باشند ؛ فرزنداني كه انديشه ي درستي 

دارند و در عين سخت كوشي و تالشگري چاق و قوي و زيرك و با هوش هستند. اين مادران هستند كه مي توانند پايه هاي دارند و در عين سخت كوشي و تالشگري چاق و قوي و زيرك و با هوش هستند. اين مادران هستند كه مي توانند پايه هاي 

ه و نيكو را بين فرزندان خود برقرار سازند و در اجراي احكام قرآن تالش نمايند و اقتدار ملت و نظام ه و نيكو را بين فرزندان خود برقرار سازند و در اجراي احكام قرآن تالش نمايند و اقتدار ملت و نظام برادري و ارتباط حسنبرادري و ارتباط حسن

  اجتماعي را تقويت نمايند و نيروي توانمندي در خدمت قرآن و ملت باشند.اجتماعي را تقويت نمايند و نيروي توانمندي در خدمت قرآن و ملت باشند.
 ـــالم  روز گارـبسته  چشم اندر ظـــ [  ال اله گویان چو انجم  بی شمار           3181

 از سوادكیف وكم  بیرون هــــــــنوز    نبرده  ازعدم  بیرون هنــــــوز         [  پا3182



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  214214  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 ی  های  نا  مشهـــــــــود ماـآن  تجل  [  مضمر اندر ظلمت موجـــود ما           3181

 ـا ناخسته ایـایی از صبـغنچه هــــــ  ته ای           [  شبنمی  بر برگ گـل ننشس3188

 ـیابان ریــــــاض امهـــــاتاز خــــــ  مــکنات           ردمت  این الله زار  م[  ب3187

 ـاش وسیم و زرـنیست از نقد و قمــــ          [  قوم را سرمایه ای صاحــب نظر   3183

 اغ وسخت كوش وچاق وچسـتتردم ی تنـــــدرست            [  مال او  فرزندها3171

 ـــرآن  و ملت  مادرانقوت  قـــــــــ  ن            اُخُــــــوّت  مادرا [  حافظ رمز 3173

  
  ]اصل بيست و هفتم[]اصل بيست و هفتم[                      

  گوی تربيتي برای زنان مسلمان استگوی تربيتي برای زنان مسلمان استفاطمه ی زهراء عالي ترین الفاطمه ی زهراء عالي ترین ال                                                                                      

  
  

  استاستحضرت زهرا ازسه نسب پدر ، مادر و شوهر عزیزوگرامي حضرت زهرا ازسه نسب پدر ، مادر و شوهر عزیزوگرامي 

حضرت مريم تنها از اين جهت كه مادر عيسي است عزيز و گرامي است در حاليكه حضرت زهرا از سه نسبت )پدر ؛ مادر ؛ حضرت مريم تنها از اين جهت كه مادر عيسي است عزيز و گرامي است در حاليكه حضرت زهرا از سه نسبت )پدر ؛ مادر ؛           

فاطمه ي زهراء نور فاطمه ي زهراء نور   )بايد كوثر را كه خدا عنايت فرموده و فرزندان آن حضرت را اضافه نمود()بايد كوثر را كه خدا عنايت فرموده و فرزندان آن حضرت را اضافه نمود(شوهر( مورد حرمت و احترام است.شوهر( مورد حرمت و احترام است.

ان است كه رهبري و هدايت معنوي ان است كه رهبري و هدايت معنوي شخصيتي كه وجود مباركش رحمت و بركتي براي جهانيشخصيتي كه وجود مباركش رحمت و بركتي براي جهاني  چشم پدر خود محمد مصطفي بود ؛چشم پدر خود محمد مصطفي بود ؛

.پدر او پيامبر خدا)ص( بود ؛ كسي كه توانست جان واقعي و .پدر او پيامبر خدا)ص( بود ؛ كسي كه توانست جان واقعي و ن هاي روي زمين را شامل مي شودن هاي روي زمين را شامل مي شوداولين انسان ها تا آخرين انسااولين انسان ها تا آخرين انسا  ازاز

گار و زندگي بهتري را براي گار و زندگي بهتري را براي است هدايت نمايد و روزاست هدايت نمايد و روزحيات جديدي در پيكر مادي و بي جان مردم گيتي بدمد و آنان را به راه رحيات جديدي در پيكر مادي و بي جان مردم گيتي بدمد و آنان را به راه ر

همچون تاج عزت و شوكت برسر آنان راست آمد ؛ همچون تاج عزت و شوكت برسر آنان راست آمد ؛ هل اتي هل اتي جهان به ارمغان آورد.شوي زهراء علي مرتضي بود كه سوره ي جهان به ارمغان آورد.شوي زهراء علي مرتضي بود كه سوره ي   مردممردم

بود كه چون به بود كه چون به مردي كه از قدرت الهي برخوردار بود و در نبرد با مشكالت چون شير مي غريد و موانع را كنار مي زد.علي مردي مردي كه از قدرت الهي برخوردار بود و در نبرد با مشكالت چون شير مي غريد و موانع را كنار مي زد.علي مردي 

رهبري و حكومت بر يك ملت بزرگ دست يافت زندگي خانوادگي او در كلبه اي گلي و كوچك خالصه مي شد و هيچگاه به رهبري و حكومت بر يك ملت بزرگ دست يافت زندگي خانوادگي او در كلبه اي گلي و كوچك خالصه مي شد و هيچگاه به 

  كاخ نشيني روي نياورد و دارايي او از اين زندگي تنها يك شمشير و يك زره ي جنگي بود!كاخ نشيني روي نياورد و دارايي او از اين زندگي تنها يك شمشير و يك زره ي جنگي بود!
  حافظ امنيت بهترین امت ها گردیدحافظ امنيت بهترین امت ها گردیدبا درایت خود با درایت خود   ی محمدیی محمدیزهرازهرا

ن ساالر ن ساالر زهراي عزيز در نقش يك مادر در مركز پرگار عشق قرار داشت ؛ مادري كه توانست با تالش و ايمان خود كاروازهراي عزيز در نقش يك مادر در مركز پرگار عشق قرار داشت ؛ مادري كه توانست با تالش و ايمان خود كاروا          

طول زندگي خود بوجود آوردند.مادري كه مانند شمعي روشن شبستان خانواده ي علي و فرزندانش را طول زندگي خود بوجود آوردند.مادري كه مانند شمعي روشن شبستان خانواده ي علي و فرزندانش را عشقي باشد كه فرزندانش درعشقي باشد كه فرزندانش در

حافظ و نگهدارنده ي امنيت خاطر بهترين امت ها گرديد. اين بانوي گرامي در حافظ و نگهدارنده ي امنيت خاطر بهترين امت ها گرديد. اين بانوي گرامي در   درخشان نمود و با همه ي درايت و عشق خوددرخشان نمود و با همه ي درايت و عشق خود

حمايت از رسول خدا)ص( و دعوت جهاني او براي آنكه آتش كينه و پيكار دشمنان بر عليه او شعله ور نشود به همه آن عزت و حمايت از رسول خدا)ص( و دعوت جهاني او براي آنكه آتش كينه و پيكار دشمنان بر عليه او شعله ور نشود به همه آن عزت و 

            ده گرفت و به ظاهر دنيايي پشت پا گذاشت. ده گرفت و به ظاهر دنيايي پشت پا گذاشت. ثروت و تاج و نگيني كه معموالً فرزندان حكام جهان مي بايستي داشته باشند ناديثروت و تاج و نگيني كه معموالً فرزندان حكام جهان مي بايستي داشته باشند نادي

فرد ديگري كه در اين خانواده معظم نقش عالي را در تاريخ بشريت دارد) امام حسين است (كه در ميان نيكان و نيكوكاران گوي فرد ديگري كه در اين خانواده معظم نقش عالي را در تاريخ بشريت دارد) امام حسين است (كه در ميان نيكان و نيكوكاران گوي 

  سبقت را ربوده است و براي آزادي خواهان جهان بازوي توانمندي محسوب مي شود.سبقت را ربوده است و براي آزادي خواهان جهان بازوي توانمندي محسوب مي شود.
  دران جهان استدران جهان استزهرای مرضيه نمونه کامل مازهرای مرضيه نمونه کامل ما

يسته است كه از امام حسين )ع( الگو بگيري و تحت تأثير مرام و حماسه ي او يسته است كه از امام حسين )ع( الگو بگيري و تحت تأثير مرام و حماسه ي او براي تو دارد شابراي تو دارد شا  در نواها و پيام هايي كه زندگيدر نواها و پيام هايي كه زندگي        

باشي و اگر در جرگه ي طرفداران حق مي باشي بهتر است كه از او درس آزادي و آزادگي را فراگيري. الزم است بدانيد كه باشي و اگر در جرگه ي طرفداران حق مي باشي بهتر است كه از او درس آزادي و آزادگي را فراگيري. الزم است بدانيد كه 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  215215  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

مي شود و چنانچه بخواهيم به جوهره و ذات راستي و مي شود و چنانچه بخواهيم به جوهره و ذات راستي و از مادران و تعليمات آنها ناشي از مادران و تعليمات آنها ناشي   و سيرت باطني جوانانو سيرت باطني جوانان  خصلت هاي درونيخصلت هاي دروني

صفا و صميميت دست يابيم باز از طريق مادران ميسر است. آن خانواده ي شريف و عزيز رسول خدا)ص( كه بر اساس تسليم و صفا و صميميت دست يابيم باز از طريق مادران ميسر است. آن خانواده ي شريف و عزيز رسول خدا)ص( كه بر اساس تسليم و 

ختري چون زهراي بتول گرديد بانويي كه توانست الگوي برتر و ختري چون زهراي بتول گرديد بانويي كه توانست الگوي برتر و رضاي به حق تنظيم شده بود حاصل آن تقوي و رستگاري؛ درضاي به حق تنظيم شده بود حاصل آن تقوي و رستگاري؛ د

ود دلش به حدي ود دلش به حدي ممكامل مادران جهان باشد. اين بانوي گرامي اسالم وقتي در مسير حركت خود با يك سائل و محتاج برخورد نكامل مادران جهان باشد. اين بانوي گرامي اسالم وقتي در مسير حركت خود با يك سائل و محتاج برخورد ن

حاليكه نور و آتش از او حاليكه نور و آتش از او   سوخت و تحت تأثير قرار گرفت كه چادر خود را به يك يهودي فروخت و پول آن را به آن محتاج داد. درسوخت و تحت تأثير قرار گرفت كه چادر خود را به يك يهودي فروخت و پول آن را به آن محتاج داد. در

اطاعت مي كرد ولي او رضاي خود را در خشنودي و رضامندي شوي خود قرار داده بود و رضايت و خوشحالي او را بر خود ترجيح اطاعت مي كرد ولي او رضاي خود را در خشنودي و رضامندي شوي خود قرار داده بود و رضايت و خوشحالي او را بر خود ترجيح 

  مي داد. مي داد. 
  گریه های سوزان زهرا برای امت ودر حين نماز و راز ونياز بود!!گریه های سوزان زهرا برای امت ودر حين نماز و راز ونياز بود!!

  ست هاي صبر و شكيبايي و رضا و خوشنودي در راه حضرت حق بود وست هاي صبر و شكيبايي و رضا و خوشنودي در راه حضرت حق بود وآن خانمي كه در ادب و تربيت نمونه بود و پرورده ي دآن خانمي كه در ادب و تربيت نمونه بود و پرورده ي د      

آسياب مي كرد در همان حال آيات قرآني را برلبان خود زمزمه مي آسياب مي كرد در همان حال آيات قرآني را برلبان خود زمزمه مي دستاس ودستاس ورا با دستان خود را با دستان خود در حاليكه براي پختن نان گندم در حاليكه براي پختن نان گندم 

ز و نياز با خدا چون گوهري ز و نياز با خدا چون گوهري نمود. گريه هاي سوزان او ناشي از بيماري نبود كه در بستر صورت گيرد بلكه در حين عبادت و رانمود. گريه هاي سوزان او ناشي از بيماري نبود كه در بستر صورت گيرد بلكه در حين عبادت و را

كه امين وحي خدا بود از زمين بر مي چيد و كه امين وحي خدا بود از زمين بر مي چيد و   مرواريد اشك هاي او را جبريلمرواريد اشك هاي او را جبريل  تابناك بر روي سجاده ي عبادت جاري مي ساخت.تابناك بر روي سجاده ي عبادت جاري مي ساخت.

آن اشك هاي پاك را مانند دانه هاي شبنم بر عرش خدا مي ريخت و قداست مي بخشيد. آئين پاك حق مانند رشته اي است كه آن اشك هاي پاك را مانند دانه هاي شبنم بر عرش خدا مي ريخت و قداست مي بخشيد. آئين پاك حق مانند رشته اي است كه 

را پيرو خود مي گرداند و اينگونه است كه انسان دين باور از فرمان و راه حضرت را پيرو خود مي گرداند و اينگونه است كه انسان دين باور از فرمان و راه حضرت   اد معتقد بسته شده است و آنهااد معتقد بسته شده است و آنهااي افراي افربر پاهبر پاه

مصطفي پاسداري مي نمايد و مسئوليت مي پذيرد. و اگر غير از اين بود كه بايستي از پيامبر اسالم و آئين او تبعيت نمائيم بي مصطفي پاسداري مي نمايد و مسئوليت مي پذيرد. و اگر غير از اين بود كه بايستي از پيامبر اسالم و آئين او تبعيت نمائيم بي 

  اك او سجده مي نمودم و كمال احترام را بجاي مي آوردم.اك او سجده مي نمودم و كمال احترام را بجاي مي آوردم.شك به دور تربت مطهرش مي گرديدم و بر خشك به دور تربت مطهرش مي گرديدم و بر خ
 ــزیزاز سه نسبت حضرت زهرا عــــ    از یک نسبت عیسی عـزیز        [  مریم  3172

 ـــرینامام اولیـــــــــــن و آخــــ آن  [  نـــــــــور  چشم رحمة للعالمین          3171

 روزگــــــــــار تازه آئیـــن آفــــرید  ید         [  آنکه جان در پیــــکر گیتی دم3171

 رخدامرتضی مشکــــــــل گشا  شیــ  [  بانوی آن تاجدار هــــــــــل اتی          3172

 یک حسام ویـــــک ذره سامــــان او   [  پادشاه و كلبه ای ایــــــــــوان او        3171

 مادر آن كاروانســــــــــــاالر عشــق   ــار عشق         [  مادر آن مركز پرگــــــ3178

 حافـــــــظ جمعیت خـــــَـــیر االُمَم   [  آن یکی شمع شبستان حـــــــرم          3177

 پشت پا زد  بر سر تــــــــــاج و نگین     ـار و كین        [  تا نشیند آتش پیکــــــ3173

 قوت بازوی  احـــــــــــــــرار جهان    ابرار جهـــــــان          [  وآن دگرموالی3131

 اهل حــــــــق حریت آموز از حسین     [  در نوای زندگی ســوز از حسین         3133

 ــدق  و صفــــا از امهاتجوهرصــــ    [  سیرت فرزند ها از  امهــــــــات          3132

 مادران را  اسوه ی كامــــــــــل بتول  را حاصــــــل بتول           م ـ[  مزرع  تسلی3131

 با یهــــــــودی چادرخود را فروخت        حتاجی دلش آنگونه سوخت      [  بهرم3131

 ــای شوهرشم رضایش در رضــــگ        آتشی فـــــرمانبرش        [  نوری و هم3132

 ــرآن سراـآسیا  گردان و لب  قــــــ      صبر ورضــا           ب پرورده ی [  آن اد3131

 ــان  نمازگوهر افشاندی به  دامـــــــ       [  گریه های او ز بالـــــین بی  نیاز        3138

 ت  برعرش برین ــهمچو شبنم ریخــ               [  اشک او بر چید جبریل از زمـین 3137

 ـناب مصطفی استپاس فرمان جـــــ     ت          ئین حق زنجــیر پاس[  رشته ی آ3133

 ـــاک  او پاشیدم     سجده ها  بر خــــــ           [  و ر نه  گرد تربتش گـــردیدمی    3811
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  و اکنون پيامي به تمامي زنان مسلمانو اکنون پيامي به تمامي زنان مسلمان                                                                                                              

  

  ی زنان مسلمان فرزندان خورا با کلمه ال اله اال اهلل که در گوش آنان مي خوانيد بزرگ کنيدی زنان مسلمان فرزندان خورا با کلمه ال اله اال اهلل که در گوش آنان مي خوانيد بزرگ کنيداا

اي بانواني كه پوشش و چادر شما عظمت و شكوهمندي ماست و آن درخشندگي كه از شما به جامعه ما مي رسد سرمايه ي اي بانواني كه پوشش و چادر شما عظمت و شكوهمندي ماست و آن درخشندگي كه از شما به جامعه ما مي رسد سرمايه ي           

  ساني تو براي زندگي ما مايه ي رحمت و بركتساني تو براي زندگي ما مايه ي رحمت و بركتمرام انمرام انسيرت و سيرت و معنوي بزرگي است كه چراغ راه حركت آينده را تشكيل مي دهد.معنوي بزرگي است كه چراغ راه حركت آينده را تشكيل مي دهد.

.يكي از نقش هاي مهم و .يكي از نقش هاي مهم و گرددگردد  ئين دين تقويت شود و پايه هاي پيوند يك ملت استوارئين دين تقويت شود و پايه هاي پيوند يك ملت استواراست و اين باعث مي شود تا اساس آاست و اين باعث مي شود تا اساس آ

ه از ه از مي شود كه نوزاد پس از يك دوره دوساله كمي شود كه نوزاد پس از يك دوره دوساله ككودك است و اين از زماني شروع كودك است و اين از زماني شروع برجسته اي كه بايد داشته باشي تربيت برجسته اي كه بايد داشته باشي تربيت 

خوردن شير باز ايستاد ذكر ال اله اال اهلل و كلمه ي توحيد را در گوش او زمزمه مي كني و درس خداشناسي به او مي آموزي. اين خوردن شير باز ايستاد ذكر ال اله اال اهلل و كلمه ي توحيد را در گوش او زمزمه مي كني و درس خداشناسي به او مي آموزي. اين 

مهر و محبت مادري است كه در كانون گرم و صميمانه ي خانواده شخصيت گوناگون ما را شكل مي دهد و افكار و سخنان و مهر و محبت مادري است كه در كانون گرم و صميمانه ي خانواده شخصيت گوناگون ما را شكل مي دهد و افكار و سخنان و 

ادتمندانه آماده مي سازد.وقتي برق وجود ما در دامن پربركت ابرهاي مادران پاك سيرت به انسجام ادتمندانه آماده مي سازد.وقتي برق وجود ما در دامن پربركت ابرهاي مادران پاك سيرت به انسجام رفتار ما را براي يك زندگي سعرفتار ما را براي يك زندگي سع

  مي رسد درخشندگي صاعقه ها ؛ كوهستان ها را فرا مي گيرد و باران رحمت حق دشت و صحرا را پر نعمت مي نمايد.مي رسد درخشندگي صاعقه ها ؛ كوهستان ها را فرا مي گيرد و باران رحمت حق دشت و صحرا را پر نعمت مي نمايد.
  تتای زنان مسئول ! مراقب باشيد که عصر حاضر بسيار رنگارنگ و پر فتنه اسای زنان مسئول ! مراقب باشيد که عصر حاضر بسيار رنگارنگ و پر فتنه اس

اي وجود عزيزي كه امانت دار و مورد اعتماد در حفظ نعمت هاي حق هستي و راه او را استوارمي داري و در نقش هاي حيات اي وجود عزيزي كه امانت دار و مورد اعتماد در حفظ نعمت هاي حق هستي و راه او را استوارمي داري و در نقش هاي حيات         

و جاودانگي تو عشق به دين حق موج مي زند!بايد مراقب ارزش هاي ديني باشي؛ چون عصر حاضر كه تحت تأثير فرهنگ و جاودانگي تو عشق به دين حق موج مي زند!بايد مراقب ارزش هاي ديني باشي؛ چون عصر حاضر كه تحت تأثير فرهنگ 

است و حقيقت را آنطور كه بايد باشد نشان نمي دهد و كاروان اين تهاجم موجوديت است و حقيقت را آنطور كه بايد باشد نشان نمي دهد و كاروان اين تهاجم موجوديت مهاجم غربي است بسيار رنگارنگ و حيله گر مهاجم غربي است بسيار رنگارنگ و حيله گر 

داده است.مردم اين دوره پر مخاطره از ديدن حقيقت نابينايند و خدا را نمي شناسند و از داده است.مردم اين دوره پر مخاطره از ديدن حقيقت نابينايند و خدا را نمي شناسند و از قرار قرار دين حق را مورد چپاول و غارتگري دين حق را مورد چپاول و غارتگري 

ارزش هاي متعالي انساني و اصالت بشري بدورند هر ارزش هاي متعالي انساني و اصالت بشري بدورند هر   درك و اعتقاد به آن عاجزند و در اين مسير افراد ناكس كه از حقيقت ودرك و اعتقاد به آن عاجزند و در اين مسير افراد ناكس كه از حقيقت و

ند.در چشمان مردم اين دوره تهور و بي باكي موج مي زند و ند.در چشمان مردم اين دوره تهور و بي باكي موج مي زند و ه اه الحظه بر زنجير پر پيچ و خم اين محدوديت ها و ناروايي ها افزودلحظه بر زنجير پر پيچ و خم اين محدوديت ها و ناروايي ها افزود

ورد توجه بوده و داراي ورد توجه بوده و داراي مژگان او بسيار زيبا و ممژگان او بسيار زيبا و مموهاي ريز موهاي ريز حياء و پروايي در ديدگان آنان وجود ندارد ولي در عوض شانه هاي حياء و پروايي در ديدگان آنان وجود ندارد ولي در عوض شانه هاي 

كشش و جذابيت است.آن مرد غافلي كه مانند صيدي در دام زيباي هاي او مي افتد احساس آزادگي دارد! و چون درگيرايي و كشش و جذابيت است.آن مرد غافلي كه مانند صيدي در دام زيباي هاي او مي افتد احساس آزادگي دارد! و چون درگيرايي و 

  كشش هاي آن قرار مي گيرد كشته ي او مي شود ولي در همان حال خويش را زنده احساس مي نمايد! كشش هاي آن قرار مي گيرد كشته ي او مي شود ولي در همان حال خويش را زنده احساس مي نمايد! 
  !!يد تا جذب بيگانگان نشویديد تا جذب بيگانگان نشویدای زنان مسلمان از فرزندان خود مراقبت کنای زنان مسلمان از فرزندان خود مراقبت کن

اي زن مسلمان! تو مانند آن آب بندي هستي كه مانند حصارهاي سنگي آب حيات را براي درختان جامعه جمع آوري مي اي زن مسلمان! تو مانند آن آب بندي هستي كه مانند حصارهاي سنگي آب حيات را براي درختان جامعه جمع آوري مي             

. از تو مي خواهم كه زندگي و تحوالت آن را از . از تو مي خواهم كه زندگي و تحوالت آن را از لي كشور را حفظ و پاسداري مي كنيلي كشور را حفظ و پاسداري مي كنينمايي و از جانبي سرمايه ي معنوي و منمايي و از جانبي سرمايه ي معنوي و م

صادق و مومن خود صادق و مومن خود و زيان نگاه نكني و تمام سعي و همت تو بر اين روال باشد كه جز به راه پدران و گذشتگان و زيان نگاه نكني و تمام سعي و همت تو بر اين روال باشد كه جز به راه پدران و گذشتگان دريچه ي سود دريچه ي سود 

زمانه ي ناموافق و از دستبرد ناشايستگان جامعه ؛ خود را در امان نگهداريد و مراقب فرزندان خود باشيد و آنان را زمانه ي ناموافق و از دستبرد ناشايستگان جامعه ؛ خود را در امان نگهداريد و مراقب فرزندان خود باشيد و آنان را قدم نگذاري. ازقدم نگذاري. از

يد و از دور شدن از شما و پناه بردن به بيگانگان ممانعت بعمل آوريد. اين فرزندان يد و از دور شدن از شما و پناه بردن به بيگانگان ممانعت بعمل آوريد. اين فرزندان در كنار خود و به حمايت خود داشته باشدر كنار خود و به حمايت خود داشته باش

معصوم مانند آن پرندگاني هستند كه در چمن زاده شده اند ولي هنوز پر و بال نگشوده اند و قدرت پرواز و اوج گرفتن ندارند ولي معصوم مانند آن پرندگاني هستند كه در چمن زاده شده اند ولي هنوز پر و بال نگشوده اند و قدرت پرواز و اوج گرفتن ندارند ولي 

د خطرات زيادي آنان را تهديد مي كند كه مي تواند بسيار د خطرات زيادي آنان را تهديد مي كند كه مي تواند بسيار اگر تحت حمايت مادر خود قرار نگيرند و از كاشانه ي خود دور شوناگر تحت حمايت مادر خود قرار نگيرند و از كاشانه ي خود دور شون

شخصيت تو جاذبه هاي فراواني وجود دارد كه با عظمت و رفيع شخصيت تو جاذبه هاي فراواني وجود دارد كه با عظمت و رفيع دروني دروني باشد.در فطرت و اليه هاي باشد.در فطرت و اليه هاي و غير قابل جبران و غير قابل جبران زيانمند زيانمند 

خويش در خويش در   گو و رهبر عمليگو و رهبر عمليي و بلكه همواره بايد آن را الي و بلكه همواره بايد آن را الاست كه البته نبايد چشم از زهراي بتول كه اسوه ي كامله اي است ببنداست كه البته نبايد چشم از زهراي بتول كه اسوه ي كامله اي است ببند

زندگي قرار دهي.اگر دُخت پيامبر خدا)ص( مقتداي تو در زندگي باشد درخت وجود تو فرزندي چون حسين به عرصه ي جهان زندگي قرار دهي.اگر دُخت پيامبر خدا)ص( مقتداي تو در زندگي باشد درخت وجود تو فرزندي چون حسين به عرصه ي جهان 
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خواهد آورد كه مي تواند همان حماسه هاي پر شور معنوي و عالي انساني را در كربال بوجود آورد و مردمي را در مسير حق و خواهد آورد كه مي تواند همان حماسه هاي پر شور معنوي و عالي انساني را در كربال بوجود آورد و مردمي را در مسير حق و 

  حقيقت قرار دهد.حقيقت قرار دهد.
 ـایه ی فانوس ماتاب تو ســرمــــــ  ده ی  ناموس مــــــا        [  ای ردایت پر3813

 ــت استک تو ما را رحمت  است          قوت دین و اسـاس ملــــ[  طینت پا3812

 ـتی او را نخـــستال اله آموخــــــ        [  كودک ماچون لب ازشیرتوشست  3811

 فکر ما  گفــــــتار ما كــــــــردارما  اطــــــــــوار ما         تو [  می تراشد مهر3811

 ـرا  تپیدبر جبل  رخشیـد  و در صحـ  ر سحـــــــابت آرمید       [  برق ما كو د3812

 در نفس های توسوز دین حــــــــق آئین حق          [  ای امین  نعمـــــــــــت3811

 كاروانش نقد دیــــن را رهـزن استوپرفن است         ،تر فروش [  دور حاضر3818

 ــاک اوناكسان زنجــــــیری پیچـــان  ناشـناس ادراک او           [  كور و یزد3817

 پنجه ی  مژگان او گیـــــــــــراستی بی باک و بی پرواستی           [  چشـم  او3813

 كشته ی او زنده داند خــــــویش را      اد خواندخـــــویش را    [  صید او آز3831

 ــت توییحافــــــــظ سرمایه ی ملـ  جمعــــــیت تویی          [  آب بند  نخل3833

 گام  جز بر جــــــــــــاده ی آبا مزن  [  از سر سود وزیان سودا مـــــــزن        3832

 ـــرزندان خود را دركـنارگیر فـــــــ      برد روزگــــــــار    [  هوشیار  از دست3831

 ــویش دور افتاده اندز آشیان خــــــن كه  پرنگشاده اند          [  این چمن زادا3831

 راء مبندسوه ی  زهـــچشم هوش از ا د بلند          [  فطرت توجذبه هـــــــا دار3832

 ـــــزار آوردم  پیشین به گلــــــموس اخ تو بار آورد         ـــــ[  تا حسینی شـــ3831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  218218  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

                        
 

                                                                                      الفالف                
  : صاف و زالل مثل آئینه: صاف و زالل مثل آئینهآئينه فامآئينه فام          : وحدت و همبستگی: وحدت و همبستگیآئين وصلآئين وصل    

سالگی پس از مرگ پدر بر تخت سلطنت مقدونیه جلوس كرد. وی مردی باهوش و مطلع از آداب و سالگی پس از مرگ پدر بر تخت سلطنت مقدونیه جلوس كرد. وی مردی باهوش و مطلع از آداب و   2121: اسکندر مقدونی پسر فیلیپ در سن : اسکندر مقدونی پسر فیلیپ در سن آئينه ی اسكندرآئينه ی اسكندر  

اسکندر در جنگی كه با داریوس اسکندر در جنگی كه با داریوس   ..و توانست متصرفات زیادی را كه از مصر تا پنجاب گسترده بود در اختیار بگیردو توانست متصرفات زیادی را كه از مصر تا پنجاب گسترده بود در اختیار بگیرد  ..علوم عصر ودارای عزمی قوی و همتی بلند بودعلوم عصر ودارای عزمی قوی و همتی بلند بود

را فتح نمود و دختر داریوش سوم را به زنی گرفت. و پس از تسخیر پنجاب هندوستان به ایران باز گشت و آنگاه به بابل رفت  را فتح نمود و دختر داریوش سوم را به زنی گرفت. و پس از تسخیر پنجاب هندوستان به ایران باز گشت و آنگاه به بابل رفت    سوم داشت او را شکست داد . ایرانسوم داشت او را شکست داد . ایران

از از متجاوز متجاوز   سالگی در قصر نبوكه ی نصر  در بابل در گذشت . جنازه ی او را به اسکندریه بردند .وی به انتشار تمدن و زبان یونانی در شرق كمک كرد وسالگی در قصر نبوكه ی نصر  در بابل در گذشت . جنازه ی او را به اسکندریه بردند .وی به انتشار تمدن و زبان یونانی در شرق كمک كرد و2222ودر سن ودر سن 

شمال شرقی فارُس شمال شرقی فارُس شهر به اسم اسکندریه در نقاط مختلف بنا نهاد. بندر اسکندریه در شبه جزیره ای تشکیل شده ، شامل جزیره ی عمده ی فارُس بود . در رأس شهر به اسم اسکندریه در نقاط مختلف بنا نهاد. بندر اسکندریه در شبه جزیره ای تشکیل شده ، شامل جزیره ی عمده ی فارُس بود . در رأس   1111

یسندگان تازی آن را مناره یا منار یسندگان تازی آن را مناره یا منار بزرگی قرار داشت و آن توسط بطلمیوس بنا شده بود و و آن را یکی از عجایب عالم قدیم تلقی می كردند. نوبزرگی قرار داشت و آن توسط بطلمیوس بنا شده بود و و آن را یکی از عجایب عالم قدیم تلقی می كردند. نو  منارة البحريمنارة البحري

  نامیدند. و آئینه ی اسکندریه بر فراز مناره س شهر اسکندریه نصب شده بود.نامیدند. و آئینه ی اسکندریه بر فراز مناره س شهر اسکندریه نصب شده بود.

  : رنج ها و زحماتی كه كشیده ام و شب زنده داری ها را بهدر نخواهم داد بلکه حفظ خواهم كرد.: رنج ها و زحماتی كه كشیده ام و شب زنده داری ها را بهدر نخواهم داد بلکه حفظ خواهم كرد.آب چشم خویش در کاال کنمآب چشم خویش در کاال کنم    

  نسان پایداری و ابدیت می بخشد و فقط در ظلمات بدست می آید.نسان پایداری و ابدیت می بخشد و فقط در ظلمات بدست می آید.: آبی كه نوشیدن آن به ا: آبی كه نوشیدن آن به اآب حيات در ظلماتآب حيات در ظلمات    

  : آب حیات ، آبی كه در ظلمت یافت می شود و خوردن آن به آدمی ابدیت می بخشد.: آب حیات ، آبی كه در ظلمت یافت می شود و خوردن آن به آدمی ابدیت می بخشد.آب حيوانآب حيوان    

  : جمعه: جمعه  آدینهآدینه      : مانند آب رونده اشک های من جاری شد.: مانند آب رونده اشک های من جاری شد.آب زدآب زد    

  مارس فرنگی.مارس فرنگی.: از ماه های سریانی و رومی، اول بهار، مطابق با ماه : از ماه های سریانی و رومی، اول بهار، مطابق با ماه آذارآذار    

  /سوره ی انعام آمده است. نام حقیقی او تارخ است . در مآخذ عبری آزر خادم وفادار ابراهیم بود./سوره ی انعام آمده است. نام حقیقی او تارخ است . در مآخذ عبری آزر خادم وفادار ابراهیم بود.8181: نام پدر ابراهیم كه در آیه ی : نام پدر ابراهیم كه در آیه ی آزرآزر    

  : فتنه، شور و غوغا، انقالب و شورش: فتنه، شور و غوغا، انقالب و شورشآشوبآشوب            : آستانه، درگاه، جلوی در: آستانه، درگاه، جلوی درآستانآستان    

  : آشیانه، النه ی پرندگان ، مسکن: آشیانه، النه ی پرندگان ، مسکنانانآشيآشي            : نوآوری ، انقالب و دگرگونی: نوآوری ، انقالب و دگرگونیآشوبآشوب    

  بیعت( .و دنیای درون )انسان(بیعت( .و دنیای درون )انسان(: دنیای بیرون )ط: دنیای بیرون )ط  آفاق و انفسآفاق و انفس            : نامی از نام های غالمان ترک: نامی از نام های غالمان ترک  آغوشآغوش    

  متداد آن چشم انسان كره ی زمین را می بیند.متداد آن چشم انسان كره ی زمین را می بیند.ح جغرافیا دایره ای است كه در اح جغرافیا دایره ای است كه در ا: جمع افق، ناحیه ها ، كرانه ها، و افق در اصطال: جمع افق، ناحیه ها ، كرانه ها، و افق در اصطالآفاقآفاق    

  : جمع الم، دردها  و مصیبت ها: جمع الم، دردها  و مصیبت هاآالمآالم          : جمع آلت ، ابزارها: جمع آلت ، ابزارهاآالتآالت    

  : جمع الم، دردها و رنج ها: جمع الم، دردها و رنج هاآالمآالم    

، ، انا عرضنا االمانة علي السموات و االرض و الجبال فابين ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه كان ظلوماً جهوالً انا عرضنا االمانة علي السموات و االرض و الجبال فابين ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه كان ظلوماً جهوالً .....: در آیه ی ].....: در آیه ی ]  آنكه دوشآنكه دوش    

  /احزاب[/احزاب[8282

  : ذوب كننده ی آهن: ذوب كننده ی آهنآهن گدازآهن گداز          شهرت ، خوشنامیشهرت ، خوشنامی  ::آوازهآوازه    

به دندان به دندان   : آهوی مُشکین ، آهوی تاتار، آهویی كه مُشک می دهد وبیشتر در كوههای هیمالیا پیدا میشود .دو دندان دراز به طول چند سانتی متر شبیه: آهوی مُشکین ، آهوی تاتار، آهویی كه مُشک می دهد وبیشتر در كوههای هیمالیا پیدا میشود .دو دندان دراز به طول چند سانتی متر شبیهآهوی خُتَنآهوی خُتَن    

کل دُمَل جمع می شود و هر وقت آن كیسه پر شود حیوان احساس درد و خارش می کل دُمَل جمع می شود و هر وقت آن كیسه پر شود حیوان احساس درد و خارش می فیل دارد . زیر شکمش كیسه ی كوچکی است كه در آن ماده ی غلیظی به شفیل دارد . زیر شکمش كیسه ی كوچکی است كه در آن ماده ی غلیظی به ش

ردم آنها را جمع می ردم آنها را جمع می كند و شکم خود را به سنگ می مالد تا دُمَل پاره شود و ماده ای كه در آن هست به زمین بریزد . این ماده ها روی زمین خشک می شوند و مكند و شکم خود را به سنگ می مالد تا دُمَل پاره شود و ماده ای كه در آن هست به زمین بریزد . این ماده ها روی زمین خشک می شوند و م

  كنند و این همان مشک معروف است.كنند و این همان مشک معروف است.

/نحل[یعنی به راستی كه به عدل و احسان امر می كند و نیز كمک به /نحل[یعنی به راستی كه به عدل و احسان امر می كند و نیز كمک به 3131:  در آیه ]ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی، :  در آیه ]ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی، [ [ دل و االحساندل و االحسانبالعبالع  ]]آیهآیه    

  خویشاوندان.خویشاوندان.

  : جمع برّ ، نیکوكاران: جمع برّ ، نیکوكارانابرار ابرار             : جمع بدیل ، مردان نیکوكار و صالح: جمع بدیل ، مردان نیکوكار و صالحابدالابدال    

یهود. در روایات اسالمی او را پسر آزر بت تراش دانسته اند. وی در یهود. در روایات اسالمی او را پسر آزر بت تراش دانسته اند. وی در   ی اسرائیل و عرب مستعربه و انبیاءی اسرائیل و عرب مستعربه و انبیاءبه خلیل. جد اعالی بنبه خلیل. جد اعالی بن: پیغمبری از بنی سام ملقب : پیغمبری از بنی سام ملقب ابراهيمابراهيم

مرود مرود نه دعوت كرد و ننه دعوت كرد و نحدود دو هزار سال پیش از میالد مسیح در  قریه ی اور از توابع كلده در مشرق بابل به دنیا آمد. ابراهیم طائفه ی خویش را به خدای یگاحدود دو هزار سال پیش از میالد مسیح در  قریه ی اور از توابع كلده در مشرق بابل به دنیا آمد. ابراهیم طائفه ی خویش را به خدای یگا



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  219219  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

اعیل )به روایت اعیل )به روایت فرمان داد آتش بزرگ افروخته او را در آتش افکندند ولی آتش بر وی سرد شد و وی سالم ماند. خداوند به ابراهیم قربان كردن پسر خود اسمفرمان داد آتش بزرگ افروخته او را در آتش افکندند ولی آتش بر وی سرد شد و وی سالم ماند. خداوند به ابراهیم قربان كردن پسر خود اسم

  381381ر فرمان داده شد. ابراهیم در سن ر فرمان داده شد. ابراهیم در سن مسلمانان( و یا اسحاق)به روایت یهود( را امر فرمود و آنگاه كه به اجرای امر خدا می پرداخت به ذبح گوسفندی به جای پسمسلمانان( و یا اسحاق)به روایت یهود( را امر فرمود و آنگاه كه به اجرای امر خدا می پرداخت به ذبح گوسفندی به جای پس

  سالگی در گذشت. او دو پس داشت : اسحاق از ساره پدر بنی اسرائیل و اسماعیل از هاجر جد اعالی عرب عدنانی.سالگی در گذشت. او دو پس داشت : اسحاق از ساره پدر بنی اسرائیل و اسماعیل از هاجر جد اعالی عرب عدنانی.

یله نامیده می شود . پیله ها یله نامیده می شود . پیله ها : ماده ای كه كرم ابریشم از غده های خود به شکل نخ باریک ترشح می كند .و با آن النه بیضی شکل برای خود می سازد. كه پ: ماده ای كه كرم ابریشم از غده های خود به شکل نخ باریک ترشح می كند .و با آن النه بیضی شکل برای خود می سازد. كه پ  ابریشمابریشم    

متر رشته ی متر رشته ی   311311تا تا   111111را بوسیله ی بخار آب نرم می كنند تا سررشته ها پیدا شود و سپس رشته ها را بوسیله ی ماشین مخصوص دور دوک می پیچند . یک پیله از را بوسیله ی بخار آب نرم می كنند تا سررشته ها پیدا شود و سپس رشته ها را بوسیله ی ماشین مخصوص دور دوک می پیچند . یک پیله از 

  ابریشم می دهد و چند ال تا نخ ابریشم به ضخامت معین برسد.ابریشم می دهد و چند ال تا نخ ابریشم به ضخامت معین برسد.

  : فرمانده سپاه اعراب مسلمان بر علیه ساسانیان.: فرمانده سپاه اعراب مسلمان بر علیه ساسانیان.ابو عبيدابو عبيد        خاک( ، لقب حضرت علی)ع(خاک( ، لقب حضرت علی)ع(: ابو)پدر( و تراب): ابو)پدر( و تراب)ابو ترابابو تراب    

ق. یکی از صحابی حضرت رسول اكرم)ص( و از جمله كسانی بود كه در ابتدا ایمان آورد. به تقوی و راستگویی معروف است. ق. یکی از صحابی حضرت رسول اكرم)ص( و از جمله كسانی بود كه در ابتدا ایمان آورد. به تقوی و راستگویی معروف است.   1212: جندب بن جناده متوفای : جندب بن جناده متوفای ابوذرابوذر

نموده است. بعد از وفات پیامبر به شام رفت و در آنجا بر علیه معاویه و كاخ سبز او و مال اندوزی های وی نطق های نموده است. بعد از وفات پیامبر به شام رفت و در آنجا بر علیه معاویه و كاخ سبز او و مال اندوزی های وی نطق های احادیث زیادی را از حضرت رسول )ص( نقل احادیث زیادی را از حضرت رسول )ص( نقل 

ر در آنجا ر در آنجا د تبعید نمود و تا آخر عمد تبعید نمود و تا آخر عمآتشینی نمود و لذا فقرا و نیازمندان به دور او جمع شدند  و معاویه او را به مدینه برگرداند و عثمان او را به ربذه كه زادگاه او بوآتشینی نمود و لذا فقرا و نیازمندان به دور او جمع شدند  و معاویه او را به مدینه برگرداند و عثمان او را به ربذه كه زادگاه او بو

  بود و این دوران سختی برای او بود)المنجد(بود و این دوران سختی برای او بود)المنجد(

  /حج، كه می فرماید: ]ملة ابیکم  ابراهیم[ یعنی مانند آئین پدر شما ابراهیم خلیل است. كه نشانه رهبری معنوی و فکری حضرت ابراهیم بر/حج، كه می فرماید: ]ملة ابیکم  ابراهیم[ یعنی مانند آئین پدر شما ابراهیم خلیل است. كه نشانه رهبری معنوی و فکری حضرت ابراهیم بر8787: بخشی از آیه ی : بخشی از آیه ی اَبيكُماَبيكُم    

  مسلمین می باشد.مسلمین می باشد.

/مرتم[ یعنی هیچ موجودی در آسمان و زمین نیست جز /مرتم[ یعنی هیچ موجودی در آسمان و زمین نیست جز 3131باركه ی ]انْ كُلُ من فی السموات و االرض اال اتی الرحمن عبداً ،باركه ی ]انْ كُلُ من فی السموات و االرض اال اتی الرحمن عبداً ،: بخشی از آیه ی م: بخشی از آیه ی م  اتي الرحمن عبداًاتي الرحمن عبداً    

  اینکه خدا را بنده و فرمانبردار است.اینکه خدا را بنده و فرمانبردار است.

ران انحطاط خلل وارد می سازد و ران انحطاط خلل وارد می سازد و : اجتهاد در لغت از جهد و كوشش می آید و در اینجا یعنی پیروی از رأی و نظر شخصی كه در وحدت مسلمین در دو: اجتهاد در لغت از جهد و كوشش می آید و در اینجا یعنی پیروی از رأی و نظر شخصی كه در وحدت مسلمین در دو  اجتهاداجتهاد    

  )درباره منابع فقهی بین مذاهب اسالمی تفاوت ددگاه وجود دارد()درباره منابع فقهی بین مذاهب اسالمی تفاوت ددگاه وجود دارد(یک مفهوم دیگر اجتهاد استنباط احکام شرعی است از چهار منبع قرآن ، سنت ، عقل و اجماع.یک مفهوم دیگر اجتهاد استنباط احکام شرعی است از چهار منبع قرآن ، سنت ، عقل و اجماع.

  اجمهاجمه: بیشه ها ، نیستان ها جمع : بیشه ها ، نیستان ها جمع اَجَماَجَم        : جزو جزو ب وجود آورد ، تکثر ایجاد كرد: جزو جزو ب وجود آورد ، تکثر ایجاد كرداجزا آفریداجزا آفرید    

  : حساب كردن ، شمردن: حساب كردن ، شمردناحتساباحتساب          : سخن كوتاه و مختصر: سخن كوتاه و مختصر  اجمالاجمال    

  : سرخ رنگ: سرخ رنگاحمراحمر      : جامه احرامپوشیدن و آهنگ حج كردن.: جامه احرامپوشیدن و آهنگ حج كردن.  احرام کردناحرام کردن    

  : در لغت به معنی آزمایش و امتحان كردنن است . ولی در بیت یعنی حیثیت و عظمت.: در لغت به معنی آزمایش و امتحان كردنن است . ولی در بیت یعنی حیثیت و عظمت.اختباراختبار    

  : آتش  ،  پاره ی آتش: آتش  ،  پاره ی آتشاخگراخگر    

  / قلم[ منظور خلق عظیم محمد مصطفی )ص( است./ قلم[ منظور خلق عظیم محمد مصطفی )ص( است.11آیه ی : ]انک لعلی خلق عظیم ، آیه ی : ]انک لعلی خلق عظیم ، : در : در   اخالقش عظيماخالقش عظيم    

  : بزرگان عشق و عرفان: بزرگان عشق و عرفانارباب عشقارباب عشق              : اگر: اگرارار    

  : راهنمایی كرد ، دستور داد: راهنمایی كرد ، دستور دادارشادی نمودارشادی نمود            : رشد و ترقی ، تعالی: رشد و ترقی ، تعالیارتقاءارتقاء    

  : دالیلی كه به زیان و آسیب انسان منجر می شوند: دالیلی كه به زیان و آسیب انسان منجر می شوندسباب خسرانسباب خسراناا    : از احساس و عواطف انسانی و عشق و محبت دور بودن.: از احساس و عواطف انسانی و عشق و محبت دور بودن.از دل خالي بودناز دل خالي بودن    

  : جمع سبب، علت ها: جمع سبب، علت هااسباباسباب              : سبب ها ، علت ها: سبب ها ، علت هااسباب و عللاسباب و علل    

  : برداشتن و بلند كردن، بدون مداخله كسی كار خود را اداره كردن.: برداشتن و بلند كردن، بدون مداخله كسی كار خود را اداره كردن.استقاللاستقالل    : خود رأیی و خود سری ، به رأی و نظر خود بر مردم حکومت كردن.: خود رأیی و خود سری ، به رأی و نظر خود بر مردم حکومت كردن.استبداداستبداد    

  : غلبه و تسلط بر چیزی یافتن: غلبه و تسلط بر چیزی یافتناستيالاستيال        : خود را بزرگ پنداشتن ، تکبر و خود نمایی نمودن: خود را بزرگ پنداشتن ، تکبر و خود نمایی نمودناستكباراستكبار    

  برای آدمی است.برای آدمی است.  :جمع سرّ،سخنان مهم كه حاوی نکات معنوی:جمع سرّ،سخنان مهم كه حاوی نکات معنویاسراراسرار  : منظور بنی اسرائیل فرزندان یعقوب )ع( ، قوم بنی اسرائیل است.: منظور بنی اسرائیل فرزندان یعقوب )ع( ، قوم بنی اسرائیل است.اسرائيلاسرائيل    

  : پیشوا و خطیب و واعظ عیسوی ، باال تر از كشیش است.: پیشوا و خطیب و واعظ عیسوی ، باال تر از كشیش است.اُسقُفاُسقُف    از حد میانه ، زیاده از حد خرج كردناز حد میانه ، زیاده از حد خرج كردن  : از حد در گذشتن، در گذشتن: از حد در گذشتن، در گذشتناسرافاسراف      

  : جمع سلف ، گذشتگان: جمع سلف ، گذشتگاناسالفاسالف    

  : بزرگ ترین اسم خداوندی كه در باره آن اختالف است .بعضی ها آن را در خفا می دانند و بعضی ها همه ی اسما را اسم اعظم دانسته اند.: بزرگ ترین اسم خداوندی كه در باره آن اختالف است .بعضی ها آن را در خفا می دانند و بعضی ها همه ی اسما را اسم اعظم دانسته اند.اسم اعظماسم اعظم    

  : سیاه و سرخ: سیاه و سرخاسود و احمر اسود و احمر           : سوار كردن، مسلط شدن: سوار كردن، مسلط شدن  اسوار کردناسوار کردن    

  : شعله ور شدن: شعله ور شدناشتعالاشتعال            : نمونه : نمونه   اسوهاسوه  

  : روشن شدن، حکمت اشراق، فلسفه ای كه مبتنی بر وصول به حقایق از طریق كشف و شهود و اشراق است.: روشن شدن، حکمت اشراق، فلسفه ای كه مبتنی بر وصول به حقایق از طریق كشف و شهود و اشراق است.اشراقاشراق    

  ق پایتخت خود قرار داد  ازنظر آثار باستانی و صنایع دستی معروف است.ق پایتخت خود قرار داد  ازنظر آثار باستانی و صنایع دستی معروف است.31113111آن را در سال آن را در سال   : یکی از شهر های پر رونق ایران كه شاه عباس اول: یکی از شهر های پر رونق ایران كه شاه عباس اولاصفهاناصفهان    

  : جمع طور ، اندازه و حد، هیأت ، حال و وضع: جمع طور ، اندازه و حد، هیأت ، حال و وضع  اطواراطوار              : جمع صنم ، بت ها: جمع صنم ، بت ها  اصناماصنام    

  : دست انداختن به چیزی ، چنگ در زدن.: دست انداختن به چیزی ، چنگ در زدن.  اعتصاماعتصام            : عبرت گرفتن، قدر و منزلت: عبرت گرفتن، قدر و منزلتاعتباراعتبار    

  : جمع عدو، دشمنان: جمع عدو، دشمناناعداءاعداء      مع عجز، كارهای مهمی كه دیگران قادر به انجام آن نیستندمع عجز، كارهای مهمی كه دیگران قادر به انجام آن نیستند: ج: جاعجازاعجاز    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  201201  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : كور ، نابینا: كور ، نابینا  اعمياعمي    

  /الشعراء است./الشعراء است.11: گردن دشمنان از شکست و ذلت پائین بودن . اشاره به آیه ی : گردن دشمنان از شکست و ذلت پائین بودن . اشاره به آیه ی اعناق اعداء خاضعيناعناق اعداء خاضعين    

  ا  ، هدف ها ، جمع غرضا  ، هدف ها ، جمع غرض: خواسته ه: خواسته ه  اغراضاغراض      : پدیده هایی كه دیده نمی شوند.: پدیده هایی كه دیده نمی شوند.اعيان نامشهوداعيان نامشهود    

  : سرخ و پر حرارت نموده است.: سرخ و پر حرارت نموده است.افروخته استافروخته است          : جمع غیر، بیگانگان: جمع غیر، بیگانگاناغياراغيار    

  : فسرده ، پژمرده ، دلتنگ: فسرده ، پژمرده ، دلتنگافسردهافسرده        : از مصدر افروختن، روشن می كند: از مصدر افروختن، روشن می كندافروزدافروزد    

  : فسون ، حیله: فسون ، حیلهافسونافسون    ه ما را به تسخیر طبیعت می رسانده ما را به تسخیر طبیعت می رساند: راه حل ها و روش هایی ك: راه حل ها و روش هایی كافسون تسخيرافسون تسخير    

  : تو را تحت فشار و سختی قرار می دهد.: تو را تحت فشار و سختی قرار می دهد.افشاردتافشاردت            : آشکار ، ظاهر: آشکار ، ظاهر  افشاافشا    

  : بی چیز شدن: بی چیز شدنافالسافالس          : جمع فعل ، رفتارها  ، كردارها: جمع فعل ، رفتارها  ، كردارهاافعالافعال

بر خورده و ده بر خورده و ده   سالگی به سقراطسالگی به سقراط  3737پیش از میالد . عمرش نزدیک به هشتاد ، نسبش عالی و بزرگ زاده بود. و در حدود پیش از میالد . عمرش نزدیک به هشتاد ، نسبش عالی و بزرگ زاده بود. و در حدود   128128: والدت افالطون در سنه ی : والدت افالطون در سنه ی افالطونافالطون    

وم است و در وم است و در سال در خدمت او بسر برده و بعد از شهادت استاد یک چند جهانگردی نموده سپس تعلیم حکمت پرداخته است. وی معاصر داریوش دوم و اردشیر دسال در خدمت او بسر برده و بعد از شهادت استاد یک چند جهانگردی نموده سپس تعلیم حکمت پرداخته است. وی معاصر داریوش دوم و اردشیر د

نسبت به حکمت و معرفت خوار می نسبت به حکمت و معرفت خوار می   بیرون آتن باغی به نام آكادمی داشت كه وقف تعلیم و حکمت شاگردان خود نمود. افالطون با آنکه شعر و صنعتگری رابیرون آتن باغی به نام آكادمی داشت كه وقف تعلیم و حکمت شاگردان خود نمود. افالطون با آنکه شعر و صنعتگری را

بود هر كسی هندسه بود هر كسی هندسه   پنداشت خود ذوق و قوه شاعری سرشاری داشت  مقام علمی او نیز مخصوصاً در ریاضیات عالی بوده و گفته اند كه بر سر در باغ آكادمی نوشتهپنداشت خود ذوق و قوه شاعری سرشاری داشت  مقام علمی او نیز مخصوصاً در ریاضیات عالی بوده و گفته اند كه بر سر در باغ آكادمی نوشته

وده بود با آنکه اعراض از دنیا و احتراز از االیش های انرا بر حکیم وده بود با آنکه اعراض از دنیا و احتراز از االیش های انرا بر حکیم نمی داند وارد نشود.افالطون درحکمت جمع میان طریقه ی استدالل و تعقل و شاعری و تخیل نمنمی داند وارد نشود.افالطون درحکمت جمع میان طریقه ی استدالل و تعقل و شاعری و تخیل نم

ور حکیم می ور حکیم می واجب می دانست در امور معاشی و سیاسیات نیز تحقیق بسیار می كرد بلکه غایت اصلی حکمت را حس سیست می دانست و عمل سیاست را تنها در خواجب می دانست در امور معاشی و سیاسیات نیز تحقیق بسیار می كرد بلکه غایت اصلی حکمت را حس سیست می دانست و عمل سیاست را تنها در خ

بگذارد و برای ایجاد و استقرار عدالت كه جزو ثمره ی حکمت نتواند بود می كوشید. اساس حکمت بگذارد و برای ایجاد و استقرار عدالت كه جزو ثمره ی حکمت نتواند بود می كوشید. اساس حکمت پنداشت و مایل بود آرا و عقاید سیاسی خود را به مورد عمل پنداشت و مایل بود آرا و عقاید سیاسی خود را به مورد عمل 

ست )سیر حکمت در ست )سیر حکمت در افالطون بر این است كه محسوسات ظواهرند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی كه علم بر آن ها تعلق نمی گیرد عالم معقوالت اافالطون بر این است كه محسوسات ظواهرند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی كه علم بر آن ها تعلق نمی گیرد عالم معقوالت ا

  اروپا(اروپا(

  : گروه های دشمن: گروه های دشمنافواج غنيمافواج غنيم            ن ،  جهانن ،  جهان: جمع فلک، آسما: جمع فلک، آسماافالكافالك    

  : روی آوردن ، نقیض ادبار: روی آوردن ، نقیض ادبار  اقبالاقبال            : تریاک: تریاک  افيونافيون    

  : قدرت یافتن، توانا شدن: قدرت یافتن، توانا شدناقتداراقتدار            : پیروی ، تبعیت: پیروی ، تبعیت  اقتدااقتدا    

  : سرزمین: سرزمیناقليماقليم            : نزدیکان ، جمع قریب: نزدیکان ، جمع قریباقربااقربا    

از سنگ خارا و كوارتز می باشد . الوند دارای دره های سبز وخرم و آب های فراوان است.و در از سنگ خارا و كوارتز می باشد . الوند دارای دره های سبز وخرم و آب های فراوان است.و در   متر كه جنس آنمتر كه جنس آن    18111811كوهی در جنوب همدان به ارتفاع كوهی در جنوب همدان به ارتفاع   الوند:الوند:    

  دامنه خود معدن متعدد دارد.دامنه خود معدن متعدد دارد.

در سال در سال   : از سلسله ی تیموریان هند. وی مملکت خود را به یاری وزیر خویش ابوالفضل منظم كرد. و توسعه بخشید و جلوس او مبدأ تاریخ اكبری است.: از سلسله ی تیموریان هند. وی مملکت خود را به یاری وزیر خویش ابوالفضل منظم كرد. و توسعه بخشید و جلوس او مبدأ تاریخ اكبری است.اکبراکبر  

ق( وفات یافت. وی در دین بدعت گذاشت وجهات تلفیق اسالم و هندو ئیسم اعمال بی نتیجه ای كرد و ق( وفات یافت. وی در دین بدعت گذاشت وجهات تلفیق اسالم و هندو ئیسم اعمال بی نتیجه ای كرد و   311311--31313131میالدی )میالدی )31123112یالدی متولد و در سال یالدی متولد و در سال مم32123212

كه پسندیده بود داخل كرده كه پسندیده بود داخل كرده   مسلمانان او را ملحد دانستند. او به همراه ابوالفضل بن مبارک  دین الهی را پدید آورد. این دین اسالم بود كه از ادیان دیگر آنچه رامسلمانان او را ملحد دانستند. او به همراه ابوالفضل بن مبارک  دین الهی را پدید آورد. این دین اسالم بود كه از ادیان دیگر آنچه را

ت مکروه بود. ت مکروه بود. بود. بردباری نسبت به ادیان دیگر توصیه می شد. ازدواج اطفال و زناشویی با اقربا و تعدد زوجات ممنوع بود. كشتن حیوانات و خوردن گوشبود. بردباری نسبت به ادیان دیگر توصیه می شد. ازدواج اطفال و زناشویی با اقربا و تعدد زوجات ممنوع بود. كشتن حیوانات و خوردن گوش

وزه و حج ممنوع شده بود. پس از اكبر شاه این دین وزه و حج ممنوع شده بود. پس از اكبر شاه این دین سوزاندن زنان بیوه كه رسم هندوان بود مذموم ، صرف مشروبات الکلی مشروط، قمار و فحشا محدود ، و رسوزاندن زنان بیوه كه رسم هندوان بود مذموم ، صرف مشروبات الکلی مشروط، قمار و فحشا محدود ، و ر

  متروک شد.متروک شد.

  : بدست آوردن: بدست آوردناکتساباکتساب        

  /حجرات[ یعنی گرامی ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست./حجرات[ یعنی گرامی ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست.3131: اشاره به آیه ی :]  انّ اكرمکُم عند اهلل اتقاكم، : اشاره به آیه ی :]  انّ اكرمکُم عند اهلل اتقاكم،   اکرم او نزد حق اتقای اواکرم او نزد حق اتقای او    

  ی است كه ماهیت جسمی را تغییر دهد مثالً جیوه را نقره و مس را طال كند. البته چنین جوهری هنوز كشف نشده است.ی است كه ماهیت جسمی را تغییر دهد مثالً جیوه را نقره و مس را طال كند. البته چنین جوهری هنوز كشف نشده است.: كیمیا، در اصطالح كیمیاگران جوهر: كیمیا، در اصطالح كیمیاگران جوهراکسيراکسير    

 كفركفرالحاد : الحاد :      : پوشیدن كار بر كسی ، پوشیده شدن ، مشتبه شدن. التباس  

  / رعد( ، تمام قرآن/ رعد( ، تمام قرآن3131: عقل اول )تعریفات جرجانی( ، لوح محفوظ)آیه ی : عقل اول )تعریفات جرجانی( ، لوح محفوظ)آیه ی ام الكتابام الكتاب    

  : فرمانروایی: فرمانرواییامارتامارت            : مادر جهان: مادر جهانگيتيگيتي  اُمّاُمّ  

  : اختالط عناصر : اختالط عناصر   امتزاج امهاتامتزاج امهات    

، ،   و كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناسو كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس: ملتی كه براعتدال است ومسئولیت بزرگی برعهده او گزارده شده است،در آیه ی: ]: ملتی كه براعتدال است ومسئولیت بزرگی برعهده او گزارده شده است،در آیه ی: ]  امت عادلامت عادل    

  را بعهده داشتن.را بعهده داشتن.مادر بودن ، وظائف نادری مادر بودن ، وظائف نادری :  :    امومتامومت            /بقره[/بقره[311311

  : اُمی ای ، منظور حضرت رسول خدا )ص( است كه آموخته های او از جبریل امین بود.: اُمی ای ، منظور حضرت رسول خدا )ص( است كه آموخته های او از جبریل امین بود.اُميياُميي    

              /صف[                                                      /صف[                                                      77:  در آیه ی :] یریدون ان  یطفئوا نور اهلل بافواههم واهلل متمّ نوره و لو كره الکافرون، :  در آیه ی :] یریدون ان  یطفئوا نور اهلل بافواههم واهلل متمّ نوره و لو كره الکافرون، ان یطفئوا ان یطفئوا     



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  200200  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  رود آمدن ، پست شدن ، به پستی گرائیدنرود آمدن ، پست شدن ، به پستی گرائیدن: ف: فانحطاطانحطاط            : جمع نجم، ستارگان: جمع نجم، ستارگانانجمانجم    

  : پندار، تصور، فکر و خیال، افسانه ، سرگذشت: پندار، تصور، فکر و خیال، افسانه ، سرگذشت  انگارهانگاره          :  آراسته شدن ، سامان گرفتن :  آراسته شدن ، سامان گرفتن   اندام گرفتناندام گرفتن    

  : هیجان و تحریک ایجاد می كند.: هیجان و تحریک ایجاد می كند.انگيزدانگيزد  

/بقره[ یعنی می خواهم در روی زمین خلیفه ای برای خود قرار دهم. منظور اقبال این /بقره[ یعنی می خواهم در روی زمین خلیفه ای برای خود قرار دهم. منظور اقبال این 1111، ، ةةاني جاعل في االرض خليفاني جاعل في االرض خليف]]: خداوند به مالئکه فرموده است: خداوند به مالئکه فرموده استانّي جاعلانّي جاعل  

  :  فرزندان و پیروان معنوی ابراهیم خلیل)ع(:  فرزندان و پیروان معنوی ابراهیم خلیل)ع(اوالد خليلاوالد خليل    است كه انسان را به درجه ی جانشینی خدا روی زمین برسامد.است كه انسان را به درجه ی جانشینی خدا روی زمین برسامد.

قرن قبل از میالد می زیسته اند.این سه قرن قبل از میالد می زیسته اند.این سه   2727ز سلسله ی چهارم اند موسوم به كئوپس وكفرن و میکرینوس كه در حدود ز سلسله ی چهارم اند موسوم به كئوپس وكفرن و میکرینوس كه در حدود : مشهور ترین فراعنه مصرسه پادشاه ا: مشهور ترین فراعنه مصرسه پادشاه ااهرام اهرام     

ذرع است. سطح خارجی اهرام پوشش ذرع است. سطح خارجی اهرام پوشش   1111ذرع و هرم می كرینوس ذرع و هرم می كرینوس   311311ذرع  و هرم كفرن  ذرع  و هرم كفرن  311311پادشاه اهرام ثالثه را برای خوابگاه ابدی خود ساخته اند. هرم كئوپس پادشاه اهرام ثالثه را برای خوابگاه ابدی خود ساخته اند. هرم كئوپس 

  داشته كه بخوبی بر یکدیگر سوار شده و صیقلی نیز بوده است ولی امروز بکلی ریخته است.داشته كه بخوبی بر یکدیگر سوار شده و صیقلی نیز بوده است ولی امروز بکلی ریخته است.از سنگ آهک از سنگ آهک 

  : افرادی كه دارای استعداد ند و در جستجوی حقیقت در تالشند.: افرادی كه دارای استعداد ند و در جستجوی حقیقت در تالشند.اهل ذوقاهل ذوق    

  : هندو ها عقیده دارند كه سرچشمه ی رود گنگ ازآسمان است: هندو ها عقیده دارند كه سرچشمه ی رود گنگ ازآسمان استای ز بطن چرخ گردانای ز بطن چرخ گردان    

  : پذیرفتن ، قبول: پذیرفتن ، قبول  ایجابایجاب  ترین انسانها )خیر االنام: حضرت رسول(ترین انسانها )خیر االنام: حضرت رسول(: ای پیروان به: ای پیروان بهای معشر خير االنامای معشر خير االنام    

وب یکی از اسفار وب یکی از اسفار : از انبیائی است كه نام آن در تورات آمده است . وی به شکیبائی در بالیا و محنت ها معروف است . ذكر او در قرآن آمده است . سِفر ای: از انبیائی است كه نام آن در تورات آمده است . وی به شکیبائی در بالیا و محنت ها معروف است . ذكر او در قرآن آمده است . سِفر ایایوبایوب  

  ادالتش با دوستان به تفصیل حکایت شده است.ادالتش با دوستان به تفصیل حکایت شده است.عهد عتیق كه در آن قصه ی ایوب و تجارب و صبر او و مجعهد عتیق كه در آن قصه ی ایوب و تجارب و صبر او و مج

  بب  
  /ابراهیم[ /ابراهیم[ 2727: بدترین جایگاه ، در آیه ی مباركه ی : ] الم تر الی الذین بدّلوا نعمت اهلل كفراً و احلوا قومهم دار البوار، : بدترین جایگاه ، در آیه ی مباركه ی : ] الم تر الی الذین بدّلوا نعمت اهلل كفراً و احلوا قومهم دار البوار، بئس القراربئس القرار    

  : دروازه ی گشوده: دروازه ی گشودهبابباب      : بدون زحمت به اسرار چیزی پی بردن.: بدون زحمت به اسرار چیزی پی بردن.با پنبه چيدن باده اشبا پنبه چيدن باده اش    

  : شراب قدیمی و كهنه: شراب قدیمی و كهنهباده ی دیرینهباده ی دیرینه  : خراج ، مالیات، آنچه كه در قدیم پادشاهان از مردم دریافت می كردند: خراج ، مالیات، آنچه كه در قدیم پادشاهان از مردم دریافت می كردندباجباج    

ر ر : باده ای به رنگ سیاه )شب( . كه منظور همان مركب است كه با آن می نوشتند كه خود نوعی هنر نویسندگی و مهارت در بیان حقایق است . د: باده ای به رنگ سیاه )شب( . كه منظور همان مركب است كه با آن می نوشتند كه خود نوعی هنر نویسندگی و مهارت در بیان حقایق است . دباده ی شبخونباده ی شبخون    

  : چندین بار ، تعداد مکرر: چندین بار ، تعداد مکررباربارباربار          خودی است.خودی است.  واقع شروع طرحواقع شروع طرح

  : رشد كرد و بزرگ شد: رشد كرد و بزرگ شدباليدباليد          : ترسی نیست: ترسی نیستباك نيستباك نيست    

  : بامداد، نزدیک طلوع آفتاب: بامداد، نزدیک طلوع آفتاببامبام          : رشد و بزرگ شدن: رشد و بزرگ شدنباليدگيباليدگي    

  دن كارواندن كاروان: صدای بلند شدن و حركت كر: صدای بلند شدن و حركت كربانگ رحيلبانگ رحيل  : مربوط به قصیده ای است كه كعب در حق رسول سروده است.: مربوط به قصیده ای است كه كعب در حق رسول سروده است.بانت سُعادبانت سُعاد    

  : دریا: دریابحربحر        : پارسا ، پاكدامن ، لقب فاطمه زهرا ء علیها السالم: پارسا ، پاكدامن ، لقب فاطمه زهرا ء علیها السالمبتول بتول     

  : مسیر را عوض كند .: مسیر را عوض كند .  بر گيرد عنانبر گيرد عنان      : در جهان پخش كردن و به شهرت رساندن.: در جهان پخش كردن و به شهرت رساندن.بر سر گردون رساندنبر سر گردون رساندن    

  : نامه ی آزادی گرفتن، آزاد شدن: نامه ی آزادی گرفتن، آزاد شدنبرات گرفتنبرات گرفتن            : ساحل ، خشکی: ساحل ، خشکیبَربَر    

  : بر خوردار شوی: بر خوردار شویبرخوریبرخوری          ی و خالصی انسان.ی و خالصی انسان.: برگه ی آزاد: برگه ی آزادبراتبرات    

  : روحانی و پیشوای مذهب برهمایی: روحانی و پیشوای مذهب برهماییبرهمنبرهمن            : جوان: جوانبُرنابُرنا    

  : جشن و مهمانی ، مجلس عیش  و خوشی: جشن و مهمانی ، مجلس عیش  و خوشیبزمبزم            : دزد گیر: دزد گیربزگير بزگير     

  : از بس كه، آنقدر كه: از بس كه، آنقدر كهبسكهبسكه            : باغ: باغبستانبستان      

  رای وسیع آب ، وادی مکه كه مقامی است در نزدیکی مکه معظمه.رای وسیع آب ، وادی مکه كه مقامی است در نزدیکی مکه معظمه.: مج: مجبطحابطحا          : مژده دهنده و هشدار دهنده: مژده دهنده و هشدار دهندهبشير و نذیربشير و نذیر        

  : جمع بطن ، منظور درون و باطن شریعت است.: جمع بطن ، منظور درون و باطن شریعت است.  بطونبطون          : شکم ، میانه ی چیزی ، درون چیزی: شکم ، میانه ی چیزی ، درون چیزیبطنبطن        

  : تداوم و پایداری: تداوم و پایداریبقابقا          :  ستم و تعدی كردن ، نافرمانی :  ستم و تعدی كردن ، نافرمانی بغيبغي        

وفات یافت. مؤذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پیغمبر اسالم بود.مادرش حمامه نام داشت. وی پس از وفات یافت. مؤذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پیغمبر اسالم بود.مادرش حمامه نام داشت. وی پس از   قق  2121یا یا   3737: بالل بن رباح حبشی كه در سال : بالل بن رباح حبشی كه در سال   باللبالل  

  اسالم آوردن ازطرف مشركین و منافقین آزار و اذیت بسیاردید و صبر و شکیبایی و خلوص بسیار به خرج داد.اسالم آوردن ازطرف مشركین و منافقین آزار و اذیت بسیاردید و صبر و شکیبایی و خلوص بسیار به خرج داد.

  : جمع بنت، دختران: جمع بنت، دخترانبناتبنات    ستانستان: پرنده ای كوچک و خوش آواز شبیه به گنجشک ، عندلیب ، هزارد: پرنده ای كوچک و خوش آواز شبیه به گنجشک ، عندلیب ، هزاردبلبلبلبل      

  گ، شهر مقدس برهمنان  كه مركز فرهنگی است.گ، شهر مقدس برهمنان  كه مركز فرهنگی است.ی در هند )اوتارپرادش( در ساحل گنی در هند )اوتارپرادش( در ساحل گن: شهر: شهربنارسبنارس      

  : اصل  ، شالوده  ،  پایه: اصل  ، شالوده  ،  پایهبنيادبنياد              بدهمبدهم  : آن را به تو نشان: آن را به تو نشانبنمایدتبنمایدت    

  : ابو علی قلندر: ابو علی قلندربو عليبو علي    

  ت كه گفت:]كُنْتُ نبیاً و آدم بین الماء و الطین[ت كه گفت:]كُنْتُ نبیاً و آدم بین الماء و الطین[در حدیثی این مطلب آمده اسدر حدیثی این مطلب آمده اسبود اندر آب و ......: بود اندر آب و ......:     



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  202202  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : حصیر، فرشی كه از نی شکافته می بافند.: حصیر، فرشی كه از نی شکافته می بافند.بوریابوریا            : هستی ، نیستی: هستی ، نیستیبود و نابودبود و نابود    

  : نقاش ومینیاتور ساز مشهور اواخرعهد تیموری و اوایل دوره ی صفوی،اینجا اشاره به استعدادها وهنرمندی های انسان است.: نقاش ومینیاتور ساز مشهور اواخرعهد تیموری و اوایل دوره ی صفوی،اینجا اشاره به استعدادها وهنرمندی های انسان است.بهزادبهزاد    

  : ترس و واهمه ای ندارم: ترس و واهمه ای ندارمبي پرواستمبي پرواستم          دون پوشش و لباسدون پوشش و لباس: ب: ببي پردهبي پرده    

  : بی بهره ، بی فایده: بی بهره ، بی فایدهبي نصيببي نصيب            : كم و اندک: كم و اندکبي ندرتبي ندرت    

  : خانه ی مسجد الحرام ، كعبه: خانه ی مسجد الحرام ، كعبهبيت الحرمبيت الحرم:  سفیدی موی سر و صورت كه در اكثر مواقع نشانی از ضعف و پیری است :  سفیدی موی سر و صورت كه در اكثر مواقع نشانی از ضعف و پیری است بياض موبياض مو    

  : خانه ، سرا: خانه ، سرابيتبيت    

  درخت بید كه شاخه های باریک و دراز آن به طرف زمین آمیزان است و آن را بید معلق و بید نگون هم می گویند.درخت بید كه شاخه های باریک و دراز آن به طرف زمین آمیزان است و آن را بید معلق و بید نگون هم می گویند.  : نوعی از: نوعی از  بيد مجنونبيد مجنون    

  : ترسو ، دلتنگ: ترسو ، دلتنگبيدلبيدل            : به سبزی و رشد رسید: به سبزی و رشد رسیدبيدار رَستبيدار رَست    

  : سفید تر ، درخشنده تر: سفید تر ، درخشنده تربيضاتربيضاتر    

  پپ
  : پاپ ، رهبر كاتولیک های جهان: پاپ ، رهبر كاتولیک های جهانپاپاپاپا      : پا +ره +سپر ، قدم هایی كه مسیر راه را طی می كنند.: پا +ره +سپر ، قدم هایی كه مسیر راه را طی می كنند.پا راه سپرپا راه سپر    

  : پارین ، منسوب به پار، سال گذشته ، قدیمی: پارین ، منسوب به پار، سال گذشته ، قدیمیپارینهپارینه    : پای ترا، كوهپایه ها و دامنه های اطراف ترا، اورنگ ، تخت: پای ترا، كوهپایه ها و دامنه های اطراف ترا، اورنگ ، تختپاتپات    

ود.در آیه ی : ] ما ینطق ود.در آیه ی : ] ما ینطق : دورازهوی وهوس.منظور سخن حضرت رسول )ص( است كه از هر گونه هوی و هوس خودخواهانه و دنیاگرایانه بدور ب: دورازهوی وهوس.منظور سخن حضرت رسول )ص( است كه از هر گونه هوی و هوس خودخواهانه و دنیاگرایانه بدور بپاك از هویپاك از هوی

  : قید، آنچه كه با آن پای حیوان را ببندند و به معنی مقید و گرفتار.: قید، آنچه كه با آن پای حیوان را ببندند و به معنی مقید و گرفتار.  پایبندپایبند            / النجم[/ النجم[11عن الهوی ، عن الهوی ، 

  رهای جنگی زیادرهای جنگی زیادنن: دارای ه: دارای هپر فنپر فن          : به حداكثر برسد: به حداكثر برسدپخته گرددپخته گردد

  و مواظبو مواظب  : آبرو دار، مراقب: آبرو دار، مراقبپرده دارپرده دار      : پرواز می كند و خود را به نمایش می گذارد.: پرواز می كند و خود را به نمایش می گذارد.پردپرد

  : خدمتکار ، كدبانوی خانه : خدمتکار ، كدبانوی خانه   پرستارپرستار      : هر یک از آوازها و آهنگ ها ی موسیقی: هر یک از آوازها و آهنگ ها ی موسیقیپردهپرده  

  : كوتاه قد و درشت و فربه: كوتاه قد و درشت و فربه  پست باالی سطبرپست باالی سطبر        : پرگاله، پاره از چیزی، وصله، پینه: پرگاله، پاره از چیزی، وصله، پینهپرکالهپرکاله

  ده است.ده است.: پول خرد فلزی كم ارزش ، پول سیاه ، سکه ی مسین كم ارزش كه در زمان ساسانیان رایج بو: پول خرد فلزی كم ارزش ، پول سیاه ، سکه ی مسین كم ارزش كه در زمان ساسانیان رایج بوپشيزپشيز

میالدی میان میالدی میان 33173317: منطقه ای در آسیای جنوبی كه به وسیله پنج رودخانه )جالم ، شناب ، راوی ، سوتلج ، بیاس( آبیاری می شود.این منطقه در سال : منطقه ای در آسیای جنوبی كه به وسیله پنج رودخانه )جالم ، شناب ، راوی ، سوتلج ، بیاس( آبیاری می شود.این منطقه در سال پنجابپنجاب  

  دوكشور هندوپاكستان تقسیم گردید.گندم و پنبه ی  در این منطقه بوفور كشت می شود.دوكشور هندوپاكستان تقسیم گردید.گندم و پنبه ی  در این منطقه بوفور كشت می شود.

  : نخ های افقی پارچه: نخ های افقی پارچهپودپود            : دست دراز كن و بگیر: دست دراز كن و بگیرپنجه کنپنجه کن

  / بقره[/ بقره[378378: در آیه ی : ]  هُنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ ، : در آیه ی : ]  هُنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ ، پوشش عریاني .پوشش عریاني .  : منظور امام حسین)ع( است. فرزند زهرای مرضیه )س(پور بتول 

  : دویدن و به شتاب به هر سو رفتن و جستجو كردن.: دویدن و به شتاب به هر سو رفتن و جستجو كردن.پویاپویا            : دست فوالدی و قوی: دست فوالدی و قویپوالد دستپوالد دست    

  : پیچ و خم ، پیچیدگی : پیچ و خم ، پیچیدگی پيچاك پيچاك               نده ، روندهنده ، رونده: پی سپر: پی سپرپي سپرپي سپر    

ق( شمس ابتدا مرید شیخ ابو بکر زنبیل باف )سله باف(  ق( شمس ابتدا مرید شیخ ابو بکر زنبیل باف )سله باف(    272272--112112: شمس تبریزی ، محمد بن علی بن ملک داد ملقب به شمس الدین عارف معروف ): شمس تبریزی ، محمد بن علی بن ملک داد ملقب به شمس الدین عارف معروف )پيرتبریزیپيرتبریزی    

اقطاب رسید. بعضی او را از تربیت یافتگان بابا كمال خجندی نوشته اند و وی با اقطاب رسید. بعضی او را از تربیت یافتگان بابا كمال خجندی نوشته اند و وی با تبریزی بود و در اقطاب مختلف به سیاحت پرداخت و به خدمت چند تن از ابدال و تبریزی بود و در اقطاب مختلف به سیاحت پرداخت و به خدمت چند تن از ابدال و 

  برخورد و تجربیات عرفانی و سیر و سلوک خود انقالب درونی در مولوی ایجاد كرد.برخورد و تجربیات عرفانی و سیر و سلوک خود انقالب درونی در مولوی ایجاد كرد.

  : پیردانایی وعقل كه طبیعت وجودی او از حق وحقیقت سرشته شده است،منظور جالل الدین مولوی است.: پیردانایی وعقل كه طبیعت وجودی او از حق وحقیقت سرشته شده است،منظور جالل الدین مولوی است.پير حق سرشتپير حق سرشت    

  ق(ق(111111--182182(: منظور جالل الدین محمد بلخی است صاحب مثنوی معنوی )(: منظور جالل الدین محمد بلخی است صاحب مثنوی معنوی )پير روميپير رومي))رومروم  پيرپير    

  ق( مدفون دراجمیر هندكه از قصبه ی سنجر سیستان است.ق( مدفون دراجمیر هندكه از قصبه ی سنجر سیستان است.  218218--111111: خواجه معین الدین چشتی ): خواجه معین الدین چشتی )پير سنجرپير سنجر    

باشته نموده است و با كسره ی رای اول به معنی كسی كه باشته نموده است و با كسره ی رای اول به معنی كسی كه : با سکون رای اول به معنی جهانی است كه كهنه گشته و تجارب فراوانی در دل خود ان: با سکون رای اول به معنی جهانی است كه كهنه گشته و تجارب فراوانی در دل خود انپير گردونپير گردون    

  : مرشد ، راهنما، قطب: مرشد ، راهنما، قطبپير مي فروشپير مي فروش        دارای تجارب روزگار است و خردمند و دانا می باشد.دارای تجارب روزگار است و خردمند و دانا می باشد.

  : آراستن و آرایش كردن.: آراستن و آرایش كردن.پيرایه بستنپيرایه بستن          : زیب و زینت ، آرایش: زیب و زینت ، آرایش  پيرایهپيرایه    

  ه پیشتر یا زودتر بر خیزده پیشتر یا زودتر بر خیزد:  پیش خیزنده ، آنک:  پیش خیزنده ، آنکپيش خيزانپيش خيزان              : خدمتکار: خدمتکار  پيش خيزپيش خيز    

  : پی هم ، پشت سر هم ، پی در پی: پی هم ، پشت سر هم ، پی در پی  پيهمپيهم    

  تت    
  : طاقت و توانایی: طاقت و تواناییتابتاب        : توانایی دمیدن و رشد نمودن: توانایی دمیدن و رشد نمودنتاب دميدنتاب دميدن    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  203203  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : می تابد، روشنی می بخشد: می تابد، روشنی می بخشدتابدتابد    

كن سیبری و غازان و آستراخان و كریمه است. در زبان كن سیبری و غازان و آستراخان و كریمه است. در زبان : تتار ، تتر، نامی كه سابقاً در مغرب به قوم مغول اطالق می شده است.و نام بعضی از طوایف سا: تتار ، تتر، نامی كه سابقاً در مغرب به قوم مغول اطالق می شده است.و نام بعضی از طوایف سا  تاتارتاتار    

  اروپایی تارتار  نیز می گویند.اروپایی تارتار  نیز می گویند.

  : تاجی كه پادشاهان ساسانی در ایران قبل از اسالم به سر می نهادند.: تاجی كه پادشاهان ساسانی در ایران قبل از اسالم به سر می نهادند.تاج کسریتاج کسری    

غذای افطاری خود را به مسکین و یتیم و اسیر غذای افطاری خود را به مسکین و یتیم و اسیر : منظور علی علیه اسالم است. كه خود ، فاطمه ، حسنین ، و فضه بر اساس روایات عامه و خاصه : منظور علی علیه اسالم است. كه خود ، فاطمه ، حسنین ، و فضه بر اساس روایات عامه و خاصه تاجدار هل اتي تاجدار هل اتي     

سوره الدهر آمده سوره الدهر آمده   2222الی الی   77اهداء نمودند و خدای متعال به آنان وعده بهشت داد و نعمت های بی حساب آنجا را پاداش عمل آنان قرار داد . این موضوع از آیات اهداء نمودند و خدای متعال به آنان وعده بهشت داد و نعمت های بی حساب آنجا را پاداش عمل آنان قرار داد . این موضوع از آیات 

  است.است.

  : تار )رشته های افقی( و پود)رشته ای عمودی( یک پارچه است.: تار )رشته های افقی( و پود)رشته ای عمودی( یک پارچه است.تار و پودتار و پود    می سازد.می سازد.  : دستگاه تاری كه صداها و افکار و اندیشه های مرا آشکار: دستگاه تاری كه صداها و افکار و اندیشه های مرا آشکارتار افغانمتار افغانم    

تار سابقاً پنج تار سابقاً پنج   : یکی از آالت موسیقی كه دارای سیم و پرده و دسته ی  دراز و كاسه است و از چوب درخت توت ساخته می شود و آن را با مضراب می نوازند.: یکی از آالت موسیقی كه دارای سیم و پرده و دسته ی  دراز و كاسه است و از چوب درخت توت ساخته می شود و آن را با مضراب می نوازند.تارتار    

  افزود.افزود.سیم داشت و درویش خان یک سیم بدان سیم داشت و درویش خان یک سیم بدان 

فلما َجّن عليه الليل رأي كوكباً قال هذا ربي ، فلما َجّن عليه الليل رأي كوكباً قال هذا ربي ، : منظور ابراهیم خلیل )ع( است. كه می گفت من غروب شوندگان را دوست نمی دارم. در آیه ی: ]: منظور ابراهیم خلیل )ع( است. كه می گفت من غروب شوندگان را دوست نمی دارم. در آیه ی: ]تارك آفلتارك آفل    

  فلما افل قال ال احب ّ اآلفلين [ فلما افل قال ال احب ّ اآلفلين [ 

  : درخشید: درخشیدتافتتافت      : كسی كه از خوردن گوشت حیوانات پرهیز می كند.: كسی كه از خوردن گوشت حیوانات پرهیز می كند.  تارك اللحمتارك اللحم    

  : درخت انگور: درخت انگورتاكتاك            : روی برگرداند: روی برگرداندتافتتافت    

  :  )وظیفه ی بندگی( را بر ما سهل و آسان گیر ، در آیه :]و أرنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم[:  )وظیفه ی بندگی( را بر ما سهل و آسان گیر ، در آیه :]و أرنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم[تُب عليناتُب علينا    

  : جذر و مد داشتن دریا: جذر و مد داشتن دریاتپيدن موجتپيدن موج          اصل و نسب ، نژاد و خانداناصل و نسب ، نژاد و خاندان  تبار:تبار:    

  : محل تابش نور محبت و هدایت الهی قرار گرفتن)قلب سلیم(: محل تابش نور محبت و هدایت الهی قرار گرفتن)قلب سلیم(تجليگاهتجليگاه          رات معنویرات معنوی: مکان و جلوه گاه ابتکا: مکان و جلوه گاه ابتکاتجلي زارتجلي زار    

  :مشکالت را حل كردن و گره ها را گشودن:مشکالت را حل كردن و گره ها را گشودنتحليلتحليل    

  : تخت پادشاهی خسرو پرویز كه در آستانه ی بعثت رسول اكرم)ص( یکی از شاهان ساسانی بود.: تخت پادشاهی خسرو پرویز كه در آستانه ی بعثت رسول اكرم)ص( یکی از شاهان ساسانی بود.تخت خسرویتخت خسروی    

های فارسی به معنی خوشبو ساختن چیزی های فارسی به معنی خوشبو ساختن چیزی ه است درصورتی كه در لغت نامه ه است درصورتی كه در لغت نامه وان تولید و خلق نمودن استفاده كردوان تولید و خلق نمودن استفاده كرد: بر وزن تفعیل، اقبال ازاین كلمه بعن: بر وزن تفعیل، اقبال ازاین كلمه بعنتخليقتخليق    

  است.)باید به دنبال آن معنی كه اقبال عزیز منظور دارد باشیم(است.)باید به دنبال آن معنی كه اقبال عزیز منظور دارد باشیم(

  رمی برد.رمی برد.: ایجاد آرزو، تخلیق در لغت نامه ها به معنی بکار بردن بوی خوش است ،دراینجا معنی ایجاد بکا: ایجاد آرزو، تخلیق در لغت نامه ها به معنی بکار بردن بوی خوش است ،دراینجا معنی ایجاد بکاتخليق تمناتخليق تمنا    

  توسعه و گسترش دادنتوسعه و گسترش دادن  : كینه و جنگ را: كینه و جنگ راتخم خصومت کاشتنتخم خصومت کاشتن      : بوجود آوردن آرزو ها و اهداف: بوجود آوردن آرزو ها و اهدافتخليق مقاصدتخليق مقاصد    

  : به خیال آوردن ، پندار و گمان: به خیال آوردن ، پندار و گمانتخيلتخيل        : توحید و خداپرستی را رواج داد: توحید و خداپرستی را رواج دادتخم سجده ریختتخم سجده ریخت    

  ندیشیدن.ندیشیدن.: به پایان كاری نگریستن و در آن ا: به پایان كاری نگریستن و در آن اتدبيرتدبير            : به خیال افکندن: به خیال افکندن  تخييلتخييل    

  : قرقاول ، خروس صحرایی ، پرنده ای حالل گوشت ، نر آن دم دراز و پرهای خوش رنگ دارد و ماده ی آن كوچکتر و دمش كوتاه است.: قرقاول ، خروس صحرایی ، پرنده ای حالل گوشت ، نر آن دم دراز و پرهای خوش رنگ دارد و ماده ی آن كوچکتر و دمش كوتاه است.تذروتذرو    

  : پیشانی خیس، انسانی كه از خجالت و شرمساری عرق بر پیشانی او نشسته است.: پیشانی خیس، انسانی كه از خجالت و شرمساری عرق بر پیشانی او نشسته است.ترجَبينترجَبين    

  ! : می ترسی! : می ترسیسازاده ایسازاده ایترتر            : خوش فکر و با شعور و دانا: خوش فکر و با شعور و داناتر دماغ تر دماغ     

  : این روش ابراهیمی است با تمام پدیده ها و مظاهر دنیایی كه زوال پذیر و غیر حق تلقی می شوند.: این روش ابراهیمی است با تمام پدیده ها و مظاهر دنیایی كه زوال پذیر و غیر حق تلقی می شوند.ترك آفِلترك آفِل    

  : پیوسته مثل زنجیر بهم بودن.: پیوسته مثل زنجیر بهم بودن.  تسلسلتسلسل      : جعبه یا كیسه ای كه در آن تیر می گذاشتند و به كمر می بستند: جعبه یا كیسه ای كه در آن تیر می گذاشتند و به كمر می بستندترکشترکش    

  د و تحلیل فلسفه های یونانی است كه مبتنی بر شک و تردید نهاده شده است.د و تحلیل فلسفه های یونانی است كه مبتنی بر شک و تردید نهاده شده است.: به شک افتادن ، منظور نق: به شک افتادن ، منظور نقتشككتشكك    

  : حرارت: حرارت  تَفتَف          : ساخت و بنا نمود: ساخت و بنا نمودتعمير کردتعمير کرد    

  : اندازه گرفتن ، سرنوشت و قضا و فرمان الهی: اندازه گرفتن ، سرنوشت و قضا و فرمان الهیتقدیرتقدیر              : معیوب و عیبدار: معیوب و عیبدارتُف دارتُف دار    

  : استواری و بقای امت ها: استواری و بقای امت هاتقویم اممتقویم امم    است.است.: سرنوشت انسان، قضا وو قدر الهی كه برای انسان مشخص شده : سرنوشت انسان، قضا وو قدر الهی كه برای انسان مشخص شده تقدیرتقدیر    

  روز شمار و لحظات زندگیروز شمار و لحظات زندگی  تقویم:تقویم:      : راست كردن ، كجی چیزی را راست كردن: راست كردن ، كجی چیزی را راست كردنتقویمتقویم    

  : احترام گزاردتن رحم ها ، حرمت مادران را حفظ كردن.: احترام گزاردتن رحم ها ، حرمت مادران را حفظ كردن.  تكریم ارحامتكریم ارحام    : گفتن اهلل اكبر با صدای بلند  كه نشانه ی ایمان و قدرت معنوی است.: گفتن اهلل اكبر با صدای بلند  كه نشانه ی ایمان و قدرت معنوی است.  تكبيرتكبير    

  : دكمه: دكمهتكمه تكمه           : تک+ش ، تک او ، شتاب و دویدن او: تک+ش ، تک او ، شتاب و دویدن اوششتكتك    

  : خروشیدن و به یکدیگر خوردن امواج دریا: خروشیدن و به یکدیگر خوردن امواج دریاتالطمتالطم          تپه ، پشته ، توده ی بزرگ خاکتپه ، پشته ، توده ی بزرگ خاکتل: تل:     

نند امر و نهی و نند امر و نهی و : تالوت مخصوص پیروی كردن از كتب نازل شده الهی است. كه گاهی با قرائت آنها و زمانی با فرمانبرداری از محتویات آنهاست. ما: تالوت مخصوص پیروی كردن از كتب نازل شده الهی است. كه گاهی با قرائت آنها و زمانی با فرمانبرداری از محتویات آنهاست. ماتالوتتالوت  

است و هر خواندن و است و هر خواندن و ترغیب و باز ایستادن یا هرچیز كه از معانی این احکام بیان شود. زیرا تالوت و پیروی اخص از قرائت و خواندن است پس هر تالوتی قرائت ترغیب و باز ایستادن یا هرچیز كه از معانی این احکام بیان شود. زیرا تالوت و پیروی اخص از قرائت و خواندن است پس هر تالوتی قرائت 

  قرائتی تالوت نیست. و در قرآن هر چیزی را كه قرائت می كنی پیروی از آن واجب است.قرائتی تالوت نیست. و در قرآن هر چیزی را كه قرائت می كنی پیروی از آن واجب است.



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  204204  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : پا بر جا یی و قدرت: پا بر جا یی و قدرت  تمكينتمكين          اشیاشی: تصویر، نق: تصویر، نق  تمثالتمثال    

  : رعد ، صدایی كه پس از صاعقه و بر خورد ابرها به گوش می رسد.: رعد ، صدایی كه پس از صاعقه و بر خورد ابرها به گوش می رسد.ندرندرتُتُ            : آرزو ، خواهش ، در خواست: آرزو ، خواهش ، در خواست  تمناتمنا    

  :  كم توانایی ، بی قدرتی:  كم توانایی ، بی قدرتیتنگ تابتنگ تاب          : كم آبی ، بی آبی: كم آبی ، بی آبیك آبيك آبينُنُتُتُ    

  همراه ، باهمهمراه ، باهم  : همزاد ، دو قلو،: همزاد ، دو قلو،  توأمتوأم            : فقیر  ، مستمند: فقیر  ، مستمندتنگ روزتنگ روز    

  : وسعت دادن: وسعت دادن  توسيعتوسيع    : دالیل و براهینی كه برای عقل مورد پسند و قبول است.: دالیل و براهینی كه برای عقل مورد پسند و قبول است.توجيهات عقلتوجيهات عقل    

  به كار كسی قیام كردن.به كار كسی قیام كردن.داشتن، امری را به گردن گرفتن ،داشتن، امری را به گردن گرفتن ،  تولی، دوستتولی، دوست  توال:توال:        : كار خود را به خدا واگذاشتن و به امید خدا بودن.: كار خود را به خدا واگذاشتن و به امید خدا بودن.  توکلتوکل    

  : تند رو ، پیشگام: تند رو ، پیشگام  تيز گامتيز گام    نفس از پلیدی های اخالقینفس از پلیدی های اخالقی  : پاكیزه كردن، پاک كردن: پاكیزه كردن، پاک كردنتهذیبتهذیب    

  : شمشیر و دشنه: شمشیر و دشنهتيغ و خنجرتيغ و خنجر            : پیش برنده تر و مؤثرتر: پیش برنده تر و مؤثرترتيزترتيزتر    

  ثث
  : ستاره پروین كه آن را عقد ثریا نیز می گویند چون مجموع چند ستاره است مانند گردنبند: ستاره پروین كه آن را عقد ثریا نیز می گویند چون مجموع چند ستاره است مانند گردنبندثریاثریا    

  جج
  سپاه ساسانی با اعراب مسلمان كه در صدر اسالم در خلیفه دوم اتفاق افتاد.سپاه ساسانی با اعراب مسلمان كه در صدر اسالم در خلیفه دوم اتفاق افتاد.ین ین : یکی از فرماندهان لشگر ساسانی در نبرد ب: یکی از فرماندهان لشگر ساسانی در نبرد بجابانجابان    

شاهنامه این جام به نام كیخسرو است كه صور شاهنامه این جام به نام كیخسرو است كه صور جهان را در آن می دیده است ، درجهان را در آن می دیده است ، در  : جامی كه جمشید پادشاه پیشدادی در ایران قدیم داشته است و همه ی: جامی كه جمشید پادشاه پیشدادی در ایران قدیم داشته است و همه یجام جمجام جم    

  نجوم و هفت كشور بر آن نقش داشته است.نجوم و هفت كشور بر آن نقش داشته است.

ه و به سوی ه و به سوی :  پیاله شراب، اصوالً شراب در لسان عرفا از نوع مادی و مُسکر نیست بلکه عرفانی است و انسان را از شخصیت كاذب خودخواهانه دور ساخت:  پیاله شراب، اصوالً شراب در لسان عرفا از نوع مادی و مُسکر نیست بلکه عرفانی است و انسان را از شخصیت كاذب خودخواهانه دور ساختييجام مجام م    

  حق هدایت می كند . و به قول شیخ شبستری در گلشن راز انسان را به عظمت هستی گره می زند.حق هدایت می كند . و به قول شیخ شبستری در گلشن راز انسان را به عظمت هستی گره می زند.

ق در هرات ق در هرات 737737ق در خرگرد جام خراسان متولد و در ق در خرگرد جام خراسان متولد و در 738738ام الدین احمد بن محمد شاعر و نویسنده ی معروف ایرانی كه در ام الدین احمد بن محمد شاعر و نویسنده ی معروف ایرانی كه در : نور الدین عبد الرحمن ابن نظ: نور الدین عبد الرحمن ابن نظجاميجامي    

ق وفات یافت جامی تخلص ق وفات یافت جامی تخلص 211211در سن هشتاد و یک سالگی وفات یافت.وی به مناسبت مولد خویش جام و نیز ارادت باطنی به شیخ االسالم احمد جام كه در در سن هشتاد و یک سالگی وفات یافت.وی به مناسبت مولد خویش جام و نیز ارادت باطنی به شیخ االسالم احمد جام كه در 

و و   در به هرات و سمرقند رفت و در آن دیار به كسب علم و ادب پرداخت و در علوم دینی و ادب و تاریخ كمال یافت و سپس به سیر و سلوک افتاددر به هرات و سمرقند رفت و در آن دیار به كسب علم و ادب پرداخت و در علوم دینی و ادب و تاریخ كمال یافت و سپس به سیر و سلوک افتادنمود. او همراه پنمود. او همراه پ

ر آمد.پس ر آمد.پس ی دی دپیروی سعد الدین محمدكاشغری و خواجه علی سمرقندی و قاضی زاده ی رومی كرد. و به مرتبه ی ارشاد رسید و در سلک بزرگان طریقه ی نقشبندپیروی سعد الدین محمدكاشغری و خواجه علی سمرقندی و قاضی زاده ی رومی كرد. و به مرتبه ی ارشاد رسید و در سلک بزرگان طریقه ی نقشبند

جامی از بزرگ جامی از بزرگ   از وفات سعدالدین كاشغری كه خلیفه نقشبندی بود خالفت این طریقت بدو تعلق یافت و شهرت وی شایع شد. و مورد احترام بزرگان عصر گردید.از وفات سعدالدین كاشغری كه خلیفه نقشبندی بود خالفت این طریقت بدو تعلق یافت و شهرت وی شایع شد. و مورد احترام بزرگان عصر گردید.

، سالمان و ابسال، ، سالمان و ابسال، سلسلةالذهبسلسلةالذهبترین شاعروادیب قرن نهم هجری محسوب می شود.كتاب های زیادی دارد از آن جمله هفت اورنگ، لیلی و مجنون و ترین شاعروادیب قرن نهم هجری محسوب می شود.كتاب های زیادی دارد از آن جمله هفت اورنگ، لیلی و مجنون و 

  ، بهارستان.... وی با سلطان محمد خان ثانی )فاتح( پادشاه عثمانی مکاتبه داشت. ، بهارستان.... وی با سلطان محمد خان ثانی )فاتح( پادشاه عثمانی مکاتبه داشت. تحفةاالحرار، سبحةاالبرارتحفةاالحرار، سبحةاالبرار

  : جاویدان، ابدی: جاویدان، ابدیجاودانجاودان      : جدا شدن حقیقت جان و روح آدمی از تن او، روز مرگ: جدا شدن حقیقت جان و روح آدمی از تن او، روز مرگللسَسَجان گُجان گُ    

  طریقه ای است كه پیروان آن جبریه یا مجبره نامیده می شود.طریقه ای است كه پیروان آن جبریه یا مجبره نامیده می شود.: ضد اختیار و تفویض، استخوان شکسته را بستن ، نام : ضد اختیار و تفویض، استخوان شکسته را بستن ، نام جبرجبر    

  لباس گشاد ، زره ، لباس جنگیلباس گشاد ، زره ، لباس جنگی  جُبّه:جُبّه:        : فرشته ی امین وحی الهی به رسول اكرم )ص(: فرشته ی امین وحی الهی به رسول اكرم )ص(جبرئيلجبرئيل    

  : زخم: زخمجراحتجراحت        : پیشانی را بر زمین زدن ، تحمل رنج نمودن: پیشانی را بر زمین زدن ، تحمل رنج نمودنجبين بر زمين زدنجبين بر زمين زدن    

  : آن مقدار آب یا مایع كه به یک دفعه و یک دم آشامیده شود.: آن مقدار آب یا مایع كه به یک دفعه و یک دم آشامیده شود.رعهرعهجُجُ    پایان می بندند.پایان می بندند.: زنگ، درای، زنگی كه به گردن چهار: زنگ، درای، زنگی كه به گردن چهارجَرَسجَرَس    

  : كسانی كه باز شکاری شکار می كنند.: كسانی كه باز شکاری شکار می كنند.جُرّه بازانجُرّه بازان          : شجاعت و قدرت: شجاعت و قدرت  جُرّهجُرّه    

  : آشکار شدن ، در اصطالح عرفان عبارت است از تابش انوار الهی بر دل عارف كه او را واله و شیدا سازد.: آشکار شدن ، در اصطالح عرفان عبارت است از تابش انوار الهی بر دل عارف كه او را واله و شیدا سازد.جلوتجلوت    

  : آشکار شدن ، نمایش دادن، خود را به كسی نمودن: آشکار شدن ، نمایش دادن، خود را به كسی نمودنجلوهجلوه  : نمودش ، آنچه را كه از او به نمایش در می آید و ظاهر می شود.: نمودش ، آنچه را كه از او به نمایش در می آید و ظاهر می شود.  جلوه اشجلوه اش    

  آشکارآشکار  جلي:جلي:      

هر چه می هر چه می   كه نقش جهان روی آن بوده وكه نقش جهان روی آن بوده وا جام كیخسرو می داند جامی است ا جام كیخسرو می داند جامی است مخفف جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادی جام جمشید كه شاهنامه آن رمخفف جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادی جام جمشید كه شاهنامه آن ر  جم:جم:      

  خواسته است در آن می دید.خواسته است در آن می دید.

  : جمع شدن ، الفت و وفاق ، وحدت و یگانگی: جمع شدن ، الفت و وفاق ، وحدت و یگانگیجمعيت جمعيت           : تند رو: تند روجمّازه جمّازه       

  بهشت ، باغی كه از درختان پوشیده شده است.بهشت ، باغی كه از درختان پوشیده شده است.جنت: جنت:           خوب و زیباخوب و زیبا  جميل:جميل:    

  : آماده جنگ شدن: آماده جنگ شدنجنگ آزماجنگ آزما      : یکی از بهشت های هشتگانه: یکی از بهشت های هشتگانهجنت الفردوسجنت الفردوس      

  بسیار گردش كنندهبسیار گردش كننده  جوال:جوال:          انان: محل پنه: محل پنه  جنگاهجنگاه    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  205205  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

 : تسخیر ممالک وداشتن  حرص در فتح خاک ها و سرزمین ها: تسخیر ممالک وداشتن  حرص در فتح خاک ها و سرزمین هاجوع االرضجوع االرض     گرسنگی جوع:   

  محل فعالیت و تالش و حركتمحل فعالیت و تالش و حركت  جوالنگاه:جوالنگاه:      : گردیدن ، دور زدن، تاخت و تاز كردن در میدان.: گردیدن ، دور زدن، تاخت و تاز كردن در میدان.جوالنجوالن    

  چیزی كه قائم به ذات باشد مقابل عرض ، ذاتچیزی كه قائم به ذات باشد مقابل عرض ، ذات  جوهر:جوهر:    شمشیر آبدارشمشیر آبدار: اصیل، هر چیزی كه دارای جال و درخشندگی باشد، : اصیل، هر چیزی كه دارای جال و درخشندگی باشد، جوهر دارجوهر دار    

  : گریبان ، یخه ی پیراهن ، سینه، قلب: گریبان ، یخه ی پیراهن ، سینه، قلبجيبجيب    

  چچ
  : آسمان كه سیارات در آن در حال حركتند: آسمان كه سیارات در آن در حال حركتندچرخ بلندچرخ بلند    

  : منظور آسمان است كه سیارات و اجرام در آن در حركتند و به شکل كبود دیده می شوند.: منظور آسمان است كه سیارات و اجرام در آن در حركتند و به شکل كبود دیده می شوند.چرخ نيلي فامچرخ نيلي فام    

  نام چشمه ای است در نزدیک مسجد الحرامنام چشمه ای است در نزدیک مسجد الحرامچشمه ی زمزم: چشمه ی زمزم:     : چشمه ای كه هر كس از آن بنوشد به حیات ابدی می رسد.: چشمه ای كه هر كس از آن بنوشد به حیات ابدی می رسد.وانوانچشمه ی حيچشمه ی حي    

  گردن می آویزند.گردن می آویزند.می كنند و برمی كنند و برصلیب ، داری كه حضرت عیسی را بر آن مصلوب كردند. آن را از جنس طال یا نقره درست صلیب ، داری كه حضرت عیسی را بر آن مصلوب كردند. آن را از جنس طال یا نقره درست چليپا: چليپا:     

  دارد.دارد.  سیمسیم1111: از سازهای سیمی قدیمی كه : از سازهای سیمی قدیمی كه چنگچنگ    

  : محافظینی كه با چوب در اطراف امراء و سالطین حركت می كردند و مردم را دور می نمودند.: محافظینی كه با چوب در اطراف امراء و سالطین حركت می كردند و مردم را دور می نمودند.چوبدارچوبدار    

  چوب گوی زنی كه دسته ی آن راست و باریک و سر آن اندكی پهن و خمیده است.چوب گوی زنی كه دسته ی آن راست و باریک و سر آن اندكی پهن و خمیده است.  چوگان:چوگان:    

  حح
  خداییخدایی: ریسمان : ریسمان   حبل اهللحبل اهلل    جمع حادثه، چیزهایی كه به تازگی پدید آمده باشند.جمع حادثه، چیزهایی كه به تازگی پدید آمده باشند.حادثات: حادثات:     

  /ق[ /ق[ 3131: رگ گردن ، در آیه :]  و نحن اقرب الیه من حبل الورید، : رگ گردن ، در آیه :]  و نحن اقرب الیه من حبل الورید، حبل الوریدحبل الورید    

/آل عمران]لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون[ یعنی به نیکی و برّ نمی رسید مگر اینکه از آنچه كه دوست می دارید در /آل عمران]لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون[ یعنی به نیکی و برّ نمی رسید مگر اینکه از آنچه كه دوست می دارید در 3232: اشاره به آیه ی مباركه ی : اشاره به آیه ی مباركه ی   حتي تنفقواحتي تنفقوا    

  : مانع و پرده ی بزرگی كه جلوی پیشرفت آدمی را می گیرد.: مانع و پرده ی بزرگی كه جلوی پیشرفت آدمی را می گیرد.حجاب اکبرحجاب اکبر          راه خدا انفاق نمائید.راه خدا انفاق نمائید.

باد و باد و : منطقه ی غربی شبه جزیره ی عربستان است كه درامتداد بحر احمر قرار دارد . شهر های مهم و قدیمی آن مکه و مدینه است و اكنون قسمت آ: منطقه ی غربی شبه جزیره ی عربستان است كه درامتداد بحر احمر قرار دارد . شهر های مهم و قدیمی آن مکه و مدینه است و اكنون قسمت آحجازحجاز    

  محکممحکم  دلیل ، برهاندلیل ، برهان  حجت:حجت:          پرجمعیت كشور عربستان سعودی است.پرجمعیت كشور عربستان سعودی است.

        پدید آمدن چیز تازه  و دیرینگیپدید آمدن چیز تازه  و دیرینگی  حدوث و قدم :حدوث و قدم :    

  : فکر و اندیشه و راه و سنت و احکامی كه پیمبر )ص( مشخص فرمودند.: فکر و اندیشه و راه و سنت و احکامی كه پیمبر )ص( مشخص فرمودند.  حدود مصطفيحدود مصطفي

  : از بیان احتیاجات خود در پیش دیگران و پذیرفتن منت آنان بر حذر باشید.: از بیان احتیاجات خود در پیش دیگران و پذیرفتن منت آنان بر حذر باشید.الحذر از منت غير ، الحذرالحذر از منت غير ، الحذر    

عددی قرار گرفته است كه اعراب آن ها را جبل می نامند. یکی از آنها ثبیر است و همانجاست كه گفته اند ابراهیم می خواست عددی قرار گرفته است كه اعراب آن ها را جبل می نامند. یکی از آنها ثبیر است و همانجاست كه گفته اند ابراهیم می خواست در اطراف مکه بلندی های متدر اطراف مکه بلندی های مت  حرا:حرا:    

طی طی مکه همچون قله مخرومکه همچون قله مخروفرزند خود اسماعیل را به فرمان خدا قربانی كند. ثبیر هرمی شکل است و بلند. در مقابل آن كوه نور)جبل النور(  قرار گرفته است كه از فرزند خود اسماعیل را به فرمان خدا قربانی كند. ثبیر هرمی شکل است و بلند. در مقابل آن كوه نور)جبل النور(  قرار گرفته است كه از 

. با تخته . با تخته تیزی در افق شمال شرقی مشاهده می شود . و در طرف دست چپ كسی است كه به عرفات می رود. در دو فرسنگی مکه است .دویست گز ارتفاع دارد تیزی در افق شمال شرقی مشاهده می شود . و در طرف دست چپ كسی است كه به عرفات می رود. در دو فرسنگی مکه است .دویست گز ارتفاع دارد 

می كشد. از آنجا تا خانه ی می كشد. از آنجا تا خانه ی   سنگ ها و صخره ها و بوته های خارداری كه دارد صعود بر آن دشوار است و پیمودن این كوه از پائین تا باال تقریباً یک ساعت طولسنگ ها و صخره ها و بوته های خارداری كه دارد صعود بر آن دشوار است و پیمودن این كوه از پائین تا باال تقریباً یک ساعت طول

كه باید به كه باید به   رسول خدا )ص( چند كیلومتری بیشتر فاصله نیست. غار حرا بر روی همین كوه واقع است و در نزدیکی غار دو تخته سنگ بزرگی چسبیده بهم استرسول خدا )ص( چند كیلومتری بیشتر فاصله نیست. غار حرا بر روی همین كوه واقع است و در نزدیکی غار دو تخته سنگ بزرگی چسبیده بهم است

آمده است و دیوارها و سقف آن سنگی و خوش تراش آمده است و دیوارها و سقف آن سنگی و خوش تراش زحمت از گشادگی اندک میان آن دو گذشت. این غار بر اثر فرو ریختن مقداری از تخته سنگ ها به وجود زحمت از گشادگی اندک میان آن دو گذشت. این غار بر اثر فرو ریختن مقداری از تخته سنگ ها به وجود 

نسان در آن می نشیند نسان در آن می نشیند است و ارتفاع آن به اندازه یک قامت متوسط و فضای آن به قدری است كه یک نفر می تواند در آن بخوابد . عار طوری قرار گرفته كه وقتی ااست و ارتفاع آن به اندازه یک قامت متوسط و فضای آن به قدری است كه یک نفر می تواند در آن بخوابد . عار طوری قرار گرفته كه وقتی ا

  لوت است و تعبد و نظر به خانه خدا.)تاریخ قرآن دكتر رامیار(لوت است و تعبد و نظر به خانه خدا.)تاریخ قرآن دكتر رامیار(یا دراز می كشد كعبه را میبیندگفته اند بودن در حراءسه امتیاز دارد: خیا دراز می كشد كعبه را میبیندگفته اند بودن در حراءسه امتیاز دارد: خ

  : غار دل، منظور دل است كه مركز خاطرات و عواطف انسانی است.: غار دل، منظور دل است كه مركز خاطرات و عواطف انسانی است.حرای دلحرای دل    

  سالح و آلت جنگی مثل شمشیر و خنجر و سربیزه و غیرهسالح و آلت جنگی مثل شمشیر و خنجر و سربیزه و غیرهحربه: حربه:             :  آفتاب پرست ، سوسمار هفت رنگ:  آفتاب پرست ، سوسمار هفت رنگ  حَرباحَربا    

  اه ، دعایی كه بر كاغذ بنویسند و همراه خود نگهدارند.اه ، دعایی كه بر كاغذ بنویسند و همراه خود نگهدارند.جای محکم و استوار ، پناهگجای محکم و استوار ، پناهگحرز: حرز:     

  ل گردید.ل گردید.خواندن ، منظور راهیابی به علوم و فنون زندگی است كه برای اولین بار در اولین آیه خطاب به رسول     مکرم اسالم )ص( در غار حرا نازخواندن ، منظور راهیابی به علوم و فنون زندگی است كه برای اولین بار در اولین آیه خطاب به رسول     مکرم اسالم )ص( در غار حرا ناز  حرف اقرأ:حرف اقرأ:    

  مسجد الحرام )مکه(مسجد الحرام )مکه(  حرم:حرم:  وده شده است.وده شده است.: زبان فارسی، منظور زبان مثنوی است كه به فارسی سر: زبان فارسی، منظور زبان مثنوی است كه به فارسی سرحرف پهلویحرف پهلوی

  : شمشیر: شمشیر  حسامحسام          بازداشتن و منع كردن ، نومیدیبازداشتن و منع كردن ، نومیدیحرمان: حرمان:     

  : زیبایی و نیکویی سخن: زیبایی و نیکویی سخنحسن انداز بيانحسن انداز بيان          خوب و جمیلخوب و جمیل  حُسن :حُسن :    

  : قلعه ، پناهگاه : قلعه ، پناهگاه   حصنحصن  جمع كردن مردم در جایی،روز قیامت كه مردم برای حسابرسی جمع می شوندجمع كردن مردم در جایی،روز قیامت كه مردم برای حسابرسی جمع می شوند  حشر:حشر:    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  206206  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  قضاوت كننده ، داورقضاوت كننده ، داور  حَكَم :حَكَم :          سفر ، در شهر و منزل ماندنسفر ، در شهر و منزل ماندن  خالفخالف  حضر:حضر:    

میالدی دولتی به همین نام تشکیل داد . شهر حلب در عصر مولوی مركز درس و بحث اسالمی و میالدی دولتی به همین نام تشکیل داد . شهر حلب در عصر مولوی مركز درس و بحث اسالمی و 33213321الی الی   33223322: شهری در سوریه)شام( ، سرزمین حلب از : شهری در سوریه)شام( ، سرزمین حلب از ببلَلَحَحَ    

  )او را( به زنجیر بست و زندانی نمود)او را( به زنجیر بست و زندانی نمود  حلقه ی زنجير جُست:حلقه ی زنجير جُست:  م می رفتند.م می رفتند.محل سکونت علما و عرفا بود و در آن فرهنگ غرب و شرق به مصاف همحل سکونت علما و عرفا بود و در آن فرهنگ غرب و شرق به مصاف ه

  درختی به بلندی دو متر ، دارای برگ های شبیه انار، برگ های آن را نرم می سایند و برای رنگ دست و سر استفاده می نمایند.درختی به بلندی دو متر ، دارای برگ های شبیه انار، برگ های آن را نرم می سایند و برای رنگ دست و سر استفاده می نمایند.  حنا:حنا:    

  ق(ق(همیشه زنده و پابر جا و متکی به خود)دو اسم مبارک حضرت حهمیشه زنده و پابر جا و متکی به خود)دو اسم مبارک حضرت حو قيوم: و قيوم:   حيّحيّ    

  خخ
  بانو، زن بزرگ منش، بانوی عالی نسببانو، زن بزرگ منش، بانوی عالی نسبخاتون: خاتون:       كامل ترین قوم در شایستگی و لیاقتكامل ترین قوم در شایستگی و لیاقت  خاتم اقوام:خاتم اقوام:    

  خاره ، گرانیت ، نوعی سنگ سختخاره ، گرانیت ، نوعی سنگ سختخارا: خارا:     

  : برای خاک پدر باش. بر تن خاک وجود خود مسلط باش. ابوتراب باش.: برای خاک پدر باش. بر تن خاک وجود خود مسلط باش. ابوتراب باش.خاك را اَب شوخاك را اَب شو    

هجری به اسالم گروید و در فتح مکه در ركاب حضرت رسول )ص( بود. پیامبر او هجری به اسالم گروید و در فتح مکه در ركاب حضرت رسول )ص( بود. پیامبر او   11می قرشی است . در سال می قرشی است . در سال ق. از صحابی مخزوق. از صحابی مخزو  2323خالد بن ولید متوفای خالد بن ولید متوفای   خالد:خالد:    

موفقیت هایی بدست موفقیت هایی بدست   را سیف من سیوف اهلل نامید. مردی آگاه به فنون جنگ بود و از سرداران اسالم در زمان خالفت ابو بکر بود وی در جنگ های شام با رومیانرا سیف من سیوف اهلل نامید. مردی آگاه به فنون جنگ بود و از سرداران اسالم در زمان خالفت ابو بکر بود وی در جنگ های شام با رومیان

  وشی و سکوتوشی و سکوت: خام: خامخامشيخامشي          آورد.آورد.

  نی یا چیزی كه با آن بنویسند، قلم نینی یا چیزی كه با آن بنویسند، قلم نیخامه: خامه:           : قلم: قلمخامهخامه    

  : بی تجربگی ، جهل: بی تجربگی ، جهلخاميخامي    

شان كه به سیر شان كه به سیر خانقه ، معرب خانگاه ، ساختمان خانقاه از قرن چهارم هجری در كشور های اسالمی آغاز شده و بیشتر به این منظور بوده كه صوفیان و درویخانقه ، معرب خانگاه ، ساختمان خانقاه از قرن چهارم هجری در كشور های اسالمی آغاز شده و بیشتر به این منظور بوده كه صوفیان و دروی  خانقاه :خانقاه :

  ند.ند.ختند در هر شهری جایی برای اقامت موقت داشته باشند. در این خانقاه درویشان مسافررا با روی خوش می پذیرفتند. و آنان را طعام می دادختند در هر شهری جایی برای اقامت موقت داشته باشند. در این خانقاه درویشان مسافررا با روی خوش می پذیرفتند. و آنان را طعام می دادو سیاحت می پرداو سیاحت می پردا

  مشرق زمین، محل طلوع خورشیدمشرق زمین، محل طلوع خورشید  خاور:خاور:    خدمتگزاری كه در خانه ی سرپرست خانواده زاییده شده استخدمتگزاری كه در خانه ی سرپرست خانواده زاییده شده است  خانه زاد:خانه زاد:    

  ه ی خدا رسول معظم اسالم)ص(ه ی خدا رسول معظم اسالم)ص(آخرین فرستادآخرین فرستادختم المرسلين: ختم المرسلين:     

  یکی از شهر های فعلی جمهوری ازبکستان در كنار سیحون ، سکنه ی آن غالباً تاجیک و فارسی زبان هستند.یکی از شهر های فعلی جمهوری ازبکستان در كنار سیحون ، سکنه ی آن غالباً تاجیک و فارسی زبان هستند.  ند:ند:جَجَخُخُ    

  : درختی است دارای چوب سخت و محکم كه از آن نیزه و تیر و زین اسب می سازند.: درختی است دارای چوب سخت و محکم كه از آن نیزه و تیر و زین اسب می سازند.خدنگخدنگ    

  آمد دیگر گرفته شود. مالیاتی به میزان عشر یا نیم عشر آمد دیگر گرفته شود. مالیاتی به میزان عشر یا نیم عشر   : مالیاتی كه از زمین و حاصل مزرعه یا در: مالیاتی كه از زمین و حاصل مزرعه یا درخراجخراج    

  رفتار ناز و آهسته، وقار و زیبایی  رفتار ناز و آهسته، وقار و زیبایی    خرام:خرام:        حركت بدون وقفه و ایستادنحركت بدون وقفه و ایستادن  خرام پيهم:خرام پيهم:    

  منظور آن چیزی است كه در داخل مینا می ریزند و می خورند.منظور آن چیزی است كه در داخل مینا می ریزند و می خورند.  خرده ی مينا:خرده ی مينا:      : نقاط ضعف را آشکار ساختن، ایراد گرفتن: نقاط ضعف را آشکار ساختن، ایراد گرفتنخرده گرفتنخرده گرفتن    

ه مخصوص صوفیان و درویشان، در فارسی آن را خستوانه وشوالهم گفته اند.درعالم تصوف ه مخصوص صوفیان و درویشان، در فارسی آن را خستوانه وشوالهم گفته اند.درعالم تصوف جامه ای كه از تکه های گوناگون دوخته شده باشد. جُبّجامه ای كه از تکه های گوناگون دوخته شده باشد. جُبّ  خرقه:خرقه:    

  هرگاه صوفی همه اصول طریقت را موافق ارشاد پیررعایت كندوازعهده آنها برآیددرحضور جمع باآداب مخصوص ازدست پیرخرقه می پوشد.هرگاه صوفی همه اصول طریقت را موافق ارشاد پیررعایت كندوازعهده آنها برآیددرحضور جمع باآداب مخصوص ازدست پیرخرقه می پوشد.

  : پائیز ، درخت ، باغ: پائیز ، درخت ، باغ  خزان ، شجر ، ریاضخزان ، شجر ، ریاض    توده ی غله كه هنوز نکوبیده و كاه آن را جدا نکرده باشند.توده ی غله كه هنوز نکوبیده و كاه آن را جدا نکرده باشند.  خرمن:خرمن:    

  خاشاک ، پست و ناچیزخاشاک ، پست و ناچیز    خس:خس:  سفال ، ظرف گلی كه در كوره پخته شده است ع واحدش خزفه است.سفال ، ظرف گلی كه در كوره پخته شده است ع واحدش خزفه است.  خزف:خزف:    

  : رنجور كردن ، مجروح كردن: رنجور كردن ، مجروح كردنستنستنخَخَ          آزرده شد.آزرده شد.  ست:ست:خَخَ    

  رنج دیده ، مجروحرنج دیده ، مجروح  خسته:خسته:        گزیدن لب از تعجب و شگفتیگزیدن لب از تعجب و شگفتی  خسته لب:خسته لب:    

  : گلی كه از آن كوزه می سازند: گلی كه از آن كوزه می سازند  خشت خُمخشت خُم          : خارو خاشاک: خارو خاشاکخسك خسك     

  آجر خام ، گلی كه در قالب بزنند و بگذارند خشک شود.آجر خام ، گلی كه در قالب بزنند و بگذارند خشک شود.  خشت:خشت:    

  : منظور ستون های چوبی مسجد النبی مدینه بود كه در فراق پیامبر می گریستند.: منظور ستون های چوبی مسجد النبی مدینه بود كه در فراق پیامبر می گریستند.خشك چوبيخشك چوبي    

  : جمع خصومت ، دشمنی ها: جمع خصومت ، دشمنی هاماتماتخصوخصو    

عضی معاصر عضی معاصر نام یکی از انبیا كه در كتب و داستان ها یاد شده است. در باره زمان وی اختالف است بعضی او را معاصر ابراهیم و برخی معاصر موسی و بنام یکی از انبیا كه در كتب و داستان ها یاد شده است. در باره زمان وی اختالف است بعضی او را معاصر ابراهیم و برخی معاصر موسی و ب  خضر:خضر:

یافته و از آن آشامیده و عمر جاویدان پیدا كرده و گاهی یافته و از آن آشامیده و عمر جاویدان پیدا كرده و گاهی اسکندر مقدونی دانسته  و گفته اند با اسکندر به طلب آب حیات رفته و در ظلمات چشمه ی حیوان را اسکندر مقدونی دانسته  و گفته اند با اسکندر به طلب آب حیات رفته و در ظلمات چشمه ی حیوان را 

ره بر سیزه زار می نشسته یا ره بر سیزه زار می نشسته یا گمشده گان را یاری و راهنمایی می كند و نیز گفته اند نام اصلی او تالیا  یا  ایلیا یوهن  بوده و از آن جهت خضر نامیده شده كه همواگمشده گان را یاری و راهنمایی می كند و نیز گفته اند نام اصلی او تالیا  یا  ایلیا یوهن  بوده و از آن جهت خضر نامیده شده كه هموا

است آن درخت یا زمین سبز و خرم می شده است . محققین اروپایی می گویند كه دو شخصیت ایلیای است آن درخت یا زمین سبز و خرم می شده است . محققین اروپایی می گویند كه دو شخصیت ایلیای انکه هر گاه بردرختی خشک یا زمینی بایر توقف می كرده انکه هر گاه بردرختی خشک یا زمینی بایر توقف می كرده 

  نبی و جرجیس قدیس  به صورت خضر در آمده است.نبی و جرجیس قدیس  به صورت خضر در آمده است.



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  207207  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

رحمة هللا كيف رحمة هللا كيف   فانظر الي آثارفانظر الي آثار: در قرآن آیات فراوانی وجود دارد كه انسان را برای دیدن و فکر كردن دعوت می نمایدازجمله در آیه ی : ] : در قرآن آیات فراوانی وجود دارد كه انسان را برای دیدن و فکر كردن دعوت می نمایدازجمله در آیه ی : ]   خطاب اُنظریخطاب اُنظری    

  : ناحیه ، شهر بزرگ ، كشور: ناحیه ، شهر بزرگ ، كشورخطهخطه          / روم[/ روم[2121، ،   تحيي االرض بعد موتهاتحيي االرض بعد موتها

  جلد می باشد.جلد می باشد.  3131ق( نویسنده ی الکفایه فی علم الروایه،الفوائد المنتخبه )حدیث( وتاریخ بغداد در ق( نویسنده ی الکفایه فی علم الروایه،الفوائد المنتخبه )حدیث( وتاریخ بغداد در 123123--111111ابوبکر احمد بن ثابت ،مورخ معروف)ابوبکر احمد بن ثابت ،مورخ معروف)خطيب : خطيب :     

  مخفی ، پنهانمخفی ، پنهان  خفي:خفي:          خواری و ذلت، سبک شدنخواری و ذلت، سبک شدن  خفت:خفت:    

  بوجود آورنده ، خلق كنندهبوجود آورنده ، خلق كننده  خالق:خالق:    

  جامه ی دوخته و با ارزش كه از طرف شخص بزرگی به كسی بعنوان جایزه یا انعام داده می شود.جامه ی دوخته و با ارزش كه از طرف شخص بزرگی به كسی بعنوان جایزه یا انعام داده می شود.  خلعت:خلعت:    

  یی.یی.: مانند حضرت ابراهیم خلیل الرحمن )ع( شهرت پیدا نما: مانند حضرت ابراهیم خلیل الرحمن )ع( شهرت پیدا نماخليل آوازه شوخليل آوازه شو      بوجود آوردن و كامل و تمام كردن چیزیبوجود آوردن و كامل و تمام كردن چیزی  خلق و تكميل:خلق و تكميل:    

  : ظرف سفالی بزرگ كه در آن آب یا سركه یا چیز دیگر می ریزند.: ظرف سفالی بزرگ كه در آن آب یا سركه یا چیز دیگر می ریزند.خُمخُم          : آسمان ، جهان: آسمان ، جهانخم گردونخم گردون    

  مانع خواب گردید، بیداری عاشقانه بخشید.مانع خواب گردید، بیداری عاشقانه بخشید.خواب شست: خواب شست:           خاموش و ساكتخاموش و ساكت  خموش:خموش:    

  ..مصطفی )ص( استمصطفی )ص( استآقا ،سرور ،منظور حضرت ختمی مرتبت محمدآقا ،سرور ،منظور حضرت ختمی مرتبت محمدخواجه :خواجه :          : آقایی  ، بزرگی: آقایی  ، بزرگیخواجگي خواجگي     

  : شهری بین اصفهان و گلپایگان ، دارای هوای مطبوع: شهری بین اصفهان و گلپایگان ، دارای هوای مطبوعخوانسارخوانسار  سفره ی گسترده ی خورشید)ماه نور خود را از خورشید می گیرد(سفره ی گسترده ی خورشید)ماه نور خود را از خورشید می گیرد(  خوان مهر:خوان مهر:    

  : منظور زندگی است كه حسابگر است.: منظور زندگی است كه حسابگر است.خود حسابخود حساب      : بر خود افزودن و اضافه كردن، رشد نمودن: بر خود افزودن و اضافه كردن، رشد نمودن  خود افزاخود افزا    

  صبر و شکیباییصبر و شکیبایی    خودداری:خودداری:      ودن.ودن.خود را سوزاندن و ذوب نمخود را سوزاندن و ذوب نم  خود گدازی:خود گدازی:    

  خوكننده ، عادت كنندهخوكننده ، عادت كننده  خوگر:خوگر:          : ترس از حسابرسی آخرت: ترس از حسابرسی آخرتخوف عقبيخوف عقبي    

            : عادت و روش خودی: عادت و روش خودیخوی خودیخوی خودی    

  عرق بدن كه ناشی از كار و تالش است.عرق بدن كه ناشی از كار و تالش است.  خوی منت:خوی منت:  مثل گرگ به دیگران هجوم بردن.مثل گرگ به دیگران هجوم بردن.خصلت حمله ور شدن به دیگران،خصلت حمله ور شدن به دیگران،  خوی گرگي:خوی گرگي:    

  رات بیگانه و بی اساسرات بیگانه و بی اساس: تصو: تصوخياالت عجمخياالت عجم    

گشوده شده است. و خیبر تن پروری در این بیت گشوده شده است. و خیبر تن پروری در این بیت دست علی)ع(دست علی)ع(قلعه ای واقع در نزدیکی مدینه كه مقر یهودیان بود و در آغاز اسالم  در سال هفتم هجری بقلعه ای واقع در نزدیکی مدینه كه مقر یهودیان بود و در آغاز اسالم  در سال هفتم هجری ب  خيبر :خيبر :    

  : بهترین امت ها: بهترین امت هاخير االممخير االمم        یعنی حصار محکم و قدرت بدن می باشدیعنی حصار محکم و قدرت بدن می باشد

        ر حضرت رسول اكرم )ص(ر حضرت رسول اكرم )ص(بهترین بشر، منظوبهترین بشر، منظو  خير البشر:خير البشر:    

  محمد مصطفی)ص(محمد مصطفی)ص(میان ملت ها، وجود مبارک رسول خدامیان ملت ها، وجود مبارک رسول خدا: بهترین انسان در : بهترین انسان در خير المِلَلخير المِلَل

  : بلند شود و دست به اقدام می زند.: بلند شود و دست به اقدام می زند.خيزدخيزد          بلند شو ، اقدام كنبلند شو ، اقدام كن  خيز:خيز:    

  : گروه شیران: گروه شیرانخيل شيرانخيل شيران    

  دد
ای تصرف تاج و تخت جنگید و مغلوب شدو به اتهام زندقه محاكمه و اعدام شد. دارا ای تصرف تاج و تخت جنگید و مغلوب شدو به اتهام زندقه محاكمه و اعدام شد. دارا میالدی( وی برمیالدی( وی بر31323132--31233123:محمد بن شاه جهان بن جهانگیر ):محمد بن شاه جهان بن جهانگیر )دارا شكوهدارا شكوه    

و حق نما و حسنات العارفین  و در عرفان هند مجمع البحرین  و حق نما و حسنات العارفین  و در عرفان هند مجمع البحرین    سفينة االولياء و سكينة االلياءسفينة االولياء و سكينة االلياءشکوه مردی عالم و متقی بود از مؤلفات او در غرفان اسالمی  شکوه مردی عالم و متقی بود از مؤلفات او در غرفان اسالمی  

  نام اكسیر اعظم از وی بجا مانده است.نام اكسیر اعظم از وی بجا مانده است.  سراالسرار یا سراكبر است. دیوان شعری بهسراالسرار یا سراكبر است. دیوان شعری به

  : نویسنده  ، منشی: نویسنده  ، منشیدبيردبير        دو تن از پادشاهان پیشدادی ایران باستان.دو تن از پادشاهان پیشدادی ایران باستان.  دارا و جم:دارا و جم:  

  : مروارید درخشان: مروارید درخشاندُرّ تابندهدُرّ تابنده            مخفف دختر)دو شیزه(مخفف دختر)دو شیزه(  دُخ :دُخ :    

  مناسب و شایستگی دارد.مناسب و شایستگی دارد.  در خورد:در خورد:            شایسته ، الیقشایسته ، الیق  در خور:در خور:    

  قت و حق كالم و مطلب را ادا نمودن و آن را به بهترین شکل بازگو كردنقت و حق كالم و مطلب را ادا نمودن و آن را به بهترین شکل بازگو كردن: حقی: حقیدُر معني  سُفتندُر معني  سُفتن    

  مرواریدمروارید  دُرّ:دُرّ:      : طلب چیزی نمودن، گدایی و اظهار فقر و نیازمندی : طلب چیزی نمودن، گدایی و اظهار فقر و نیازمندی در یوزهدر یوزه    

  : روشنایی و نور ابرهای باران: روشنایی و نور ابرهای باراندرخش برقدرخش برق      جرس، زنگی كه بر گردن چهار پایان كاروان می بندند.جرس، زنگی كه بر گردن چهار پایان كاروان می بندند.  درا:درا:    

  یعات در ته ظرف رسوب كندیعات در ته ظرف رسوب كند: آنچه كه از ما: آنچه كه از ما  دُرددُرد    

  : اختر كاویانی. درفش شاهنشاهی كه ایرانیان آن را در جنگ پیشاپیش سپاه می بردند. و پس از هر پیروزی گوهرهایی بر آن می افزودند. در: اختر كاویانی. درفش شاهنشاهی كه ایرانیان آن را در جنگ پیشاپیش سپاه می بردند. و پس از هر پیروزی گوهرهایی بر آن می افزودند. دردرفش کاویانيدرفش کاویاني    

دم از جور و ستم او بجان امده بودند آهنگری كاوه نام پیشدامن دم از جور و ستم او بجان امده بودند آهنگری كاوه نام پیشدامن داستان های قدیم این درفش را متعلق به ادوار باستانی ایران دانسته و كفته اند در عهد ضحاک كه مرداستان های قدیم این درفش را متعلق به ادوار باستانی ایران دانسته و كفته اند در عهد ضحاک كه مر

ان پیشدامن چرمی كاوه ان پیشدامن چرمی كاوه چرمی خود را بر سر نیزه كرد و مردم را بر ضحاک شورانید و او را از تخت فرود آورد. و فریدون را به پادشاهی ایران برگزید . از آن زمچرمی خود را بر سر نیزه كرد و مردم را بر ضحاک شورانید و او را از تخت فرود آورد. و فریدون را به پادشاهی ایران برگزید . از آن زم

  كه درفش كاویانی یعنی درفش شاهی.كه درفش كاویانی یعنی درفش شاهی.درفش پادشاهان ایران گردید. بعضی از محققان گفته اند درفش پادشاهان ایران گردید. بعضی از محققان گفته اند 

  انا مدینة العلم و علی بابهاانا مدینة العلم و علی بابها: در شأن علی)ع( است كه پیامبر فرمود:: در شأن علی)ع( است كه پیامبر فرمود:دروازه شهر علمدروازه شهر علم    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  208208  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : مثل درویش زندگی كن: مثل درویش زندگی كندرویش زیدرویش زی          درو كرد، بدست آورددرو كرد، بدست آورد  دُرود:دُرود:    

  : دریای پر آب: دریای پر آبدریا باردریا بار    

  دست در بغل می كرد و بیرون   می آورد نوری از آن ساطع می شد.دست در بغل می كرد و بیرون   می آورد نوری از آن ساطع می شد.  اشاره به نعجزه ید بیضاء حضرت موسی)ع( است كه چوناشاره به نعجزه ید بیضاء حضرت موسی)ع( است كه چون  دست سفيد:دست سفيد:    

  : مکر و حیله ، حکایت و افسانه: مکر و حیله ، حکایت و افسانه  دستاندستان            دستمال  ،  شال دور سردستمال  ،  شال دور سر  دستار:دستار:    

  : شریعت ، قوانین و مقررات: شریعت ، قوانین و مقرراتدستوردستور    

  كه بعد از استقالل ایالتی از هند شده است.كه بعد از استقالل ایالتی از هند شده است.: ناحیه ای است به شکل شبه جزیره ای مثلث در جنوب هندوستان كه پایتخت آن حیدر آباد است : ناحیه ای است به شکل شبه جزیره ای مثلث در جنوب هندوستان كه پایتخت آن حیدر آباد است دَکَندَکَن    

  : دل افکار ، آزرده دل  ، دلخسته: دل افکار ، آزرده دل  ، دلخستهكار كار دل فِدل فِ  آسایش را بر كار و فعالیت ترجیح دادنآسایش را بر كار و فعالیت ترجیح دادن  دل به ذوق تن پرستي بستن:دل به ذوق تن پرستي بستن:    

  برنده ی دل ، كسی كه با زیبایی خود دیگری را فریفته و دلباخته خود كند ، محبوب برنده ی دل ، كسی كه با زیبایی خود دیگری را فریفته و دلباخته خود كند ، محبوب   دلبر:دلبر:  

گفته اند  مقوقس امیر مصر  به پیغمبر اسالم )ص( هدیه كرده است و حضرت علی بر آن سوار می شد و از این رو آن حضرت را  شاه گفته اند  مقوقس امیر مصر  به پیغمبر اسالم )ص( هدیه كرده است و حضرت علی بر آن سوار می شد و از این رو آن حضرت را  شاه : نام استری است كه : نام استری است كه   دُلدُلدُلدُل  

  دل انسان را برباید.دل انسان را برباید.ا چیزی كه بواسطه زیبایی خود ،ا چیزی كه بواسطه زیبایی خود ،: دل رباینده ، كسی ی: دل رباینده ، كسی یدلربادلربا          دلدل سوار  خواندند.دلدل سوار  خواندند.

  ملول ، آزرده، رنجیده ، دلتنگملول ، آزرده، رنجیده ، دلتنگ  دلگران:دلگران:          دل ستاننده  ، معشوقدل ستاننده  ، معشوقدلستان: دلستان:     

  مغز سر ، در فارسی بینی هم می گویند.مغز سر ، در فارسی بینی هم می گویند.  دماغ:دماغ:            نفس، نشانه ی حیاتنفس، نشانه ی حیاتدم: دم:     

  : نفس او: نفس اودَمَشدَمَش            از مصدر دمیدن، می دمداز مصدر دمیدن، می دمد  دمد:دمد:    

  : اهل بیت علی)ع( ، خاندان عصمت و طهارت: اهل بیت علی)ع( ، خاندان عصمت و طهارت  دوده اشدوده اش          : خاندان  ، خانواده: خاندان  ، خانواده  دودماندودمان    

: آنچه كه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد ، دارایی ، : آنچه كه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد ، دارایی ،   دولتدولت  ضر ، بیشنتر اشاره به غرب و ترفندهای آن است.ضر ، بیشنتر اشاره به غرب و ترفندهای آن است.: عصر و روز گار حا: عصر و روز گار حادور حاضردور حاضر    

  : پستی ، زبونی: پستی ، زبونیدون فطرتيدون فطرتي          ثروتثروت

  مادیت ، مادیگراییمادیت ، مادیگرایی  دهریت:دهریت:              : افراد پست و بی ارزش: افراد پست و بی ارزش  دون همتاندون همتان    

  : دیده ای كه مست و خمار آلوده است.: دیده ای كه مست و خمار آلوده است.  دیده مخموردیده مخمور    ت و برتر از آن استت و برتر از آن استمقدمه، منظور وجودی است كه مقدم بر خلقمقدمه، منظور وجودی است كه مقدم بر خلق  دیباچه:دیباچه:    

  چشمی كه قدرت دیدن نداردچشمی كه قدرت دیدن ندارد  دیده ی بي نور:دیده ی بي نور:      : چشم ، درک اشیا از طریق دیدن آنان: چشم ، درک اشیا از طریق دیدن آناندیده ی ادراكدیده ی ادراك    

  : مانند خطیب یکی از محدثین است.: مانند خطیب یکی از محدثین است.دیلمي دیلمي       آنچه را كه مربوط به گذشته است، كهن و گذشتآنچه را كه مربوط به گذشته است، كهن و گذشت  دیرینه:دیرینه:    

  : زشت و زیبا: زشت و زیباپریپریدیو و دیو و     

  ذذ
  عین و جوهر و حقیقت چیزیعین و جوهر و حقیقت چیزی  ذات:ذات:    

  / صافات [/ صافات [318318: قربانی و شهید بزرگ سرور شهیدان امام حسین)ع( ، در آیه ی :] و فدیناه بذبح عظیم ،: قربانی و شهید بزرگ سرور شهیدان امام حسین)ع( ، در آیه ی :] و فدیناه بذبح عظیم ،ذبح عظيمذبح عظيم    

  بلندی ، اوج ، جار بلندی مثل كوهبلندی ، اوج ، جار بلندی مثل كوه  ذروه:ذروه:      : در اینجا اشاره به كشتن نفس سركش درون است: در اینجا اشاره به كشتن نفس سركش درون استذبح کن خود راذبح کن خود را    

  : صاحب هنر های زیاد.: صاحب هنر های زیاد.  ذو فنونذو فنون          : جمع ذمیمه ، زشت و ناپسند: جمع ذمیمه ، زشت و ناپسند  ممذمائذمائ    

: شمشیر معروف حضرت علی علیه السالم . نام شمشیر منبه بن حجاج )یا عاص بن منبه( كه در روز بدر كشته شدو آن شمشیر را رسول)ص( برای : شمشیر معروف حضرت علی علیه السالم . نام شمشیر منبه بن حجاج )یا عاص بن منبه( كه در روز بدر كشته شدو آن شمشیر را رسول)ص( برای ذوالفقار حيدرذوالفقار حيدر    

الب )ع( عطا فرمود. بعد ها این شمشیر بدست خلفای عباسی افتاد .گفته اند كه چون بر پشت ذوالفقار الب )ع( عطا فرمود. بعد ها این شمشیر بدست خلفای عباسی افتاد .گفته اند كه چون بر پشت ذوالفقار لی بن ابیطلی بن ابیط77خویش بر گزید. و سپس آن را در غزوه ی احد به خویش بر گزید. و سپس آن را در غزوه ی احد به 

یرة المعارف اسالمی( و یرة المعارف اسالمی( و خراش های پست و هموار بود آن را بدین نام خواندند. بعضی محققان بر آنند كه ذوالفقار مانند غالب شمشیرهای قدیمی دارای دو دم بود)داخراش های پست و هموار بود آن را بدین نام خواندند. بعضی محققان بر آنند كه ذوالفقار مانند غالب شمشیرهای قدیمی دارای دو دم بود)دا

  .ه ذوالفقار دارای دو تیغه یا دو زبانه بوده است بر اصلی نیست . مع هذا در هنرهای تزیینی بهمین صورت )دو تیغه( مصور گردیده استه ذوالفقار دارای دو تیغه یا دو زبانه بوده است بر اصلی نیست . مع هذا در هنرهای تزیینی بهمین صورت )دو تیغه( مصور گردیده استاینکه گمان برند كاینکه گمان برند ك

  حالت جستجو گری نا آرام و كنجکاوانهحالت جستجو گری نا آرام و كنجکاوانه  ذوق بي تابي:ذوق بي تابي:            : صاحب روشنایی: صاحب روشناییذوالنورذوالنور    

  : عالقه و توانایی عملی را در خود داشتن: عالقه و توانایی عملی را در خود داشتنعملعمل  ذوقذوق        : زیبایی ها و عالقمندی های حیات و زندگی: زیبایی ها و عالقمندی های حیات و زندگیذوق حياتذوق حيات    

  چشیدن ، قوه ای كه طعم چیزها فهمیده می شود .چشیدن ، قوه ای كه طعم چیزها فهمیده می شود .  ذوق:ذوق:    

  رر
  : نوازنده ، خواننده، خنیاگر، مطرب: نوازنده ، خواننده، خنیاگر، مطربرامشگررامشگر          مرغزار ، صحرا، دامن كوه كه وصل به صحرا باشدمرغزار ، صحرا، دامن كوه كه وصل به صحرا باشدراغ: راغ:     

  دقتدقت: بازگشت و بررسی و : بازگشت و بررسی و رجعترجعت          ترسنده ، عابد، دیر نشین مسیحیترسنده ، عابد، دیر نشین مسیحی  راهب:راهب:    

  : دور شد، جدا شد: دور شد، جدا شدرخت بسترخت بست      : رحمت و بركتی برای همه ی مردم جهان.: رحمت و بركتی برای همه ی مردم جهان.رحمة  للعالمينرحمة  للعالمين    

  : اسب رستم  ، اسب قوی و چابک: اسب رستم  ، اسب قوی و چابک  رَخْشرَخْش      جان و شخصیت عزیز و دوست داشتنی.جان و شخصیت عزیز و دوست داشتنی.  رخت ناز:رخت ناز:    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  209209  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  آسانی ، سبکیآسانی ، سبکی  رخصت :رخصت :            : درخشندگی : درخشندگی   رخشندگيرخشندگي    

  باس دوران پیری و شکستگیباس دوران پیری و شکستگی: جُبّه و ل: جُبّه و لردای انكسارردای انكسار            : چادر زنان: چادر زنان  رداءرداء    

  نجات پیدا كردنجات پیدا كرد  رَست :رَست :        پیام و پیامبری حضرت رسول)ص(پیام و پیامبری حضرت رسول)ص(  رسالت:رسالت:    

  روز قیامت كه همه ی انسان ها برای حسابرسی از گور بیرون آیند.روز قیامت كه همه ی انسان ها برای حسابرسی از گور بیرون آیند.  رستخيز:رستخيز:    كسی كه در روستا تولد یافته است، روستاییكسی كه در روستا تولد یافته است، روستایی  زاده  ،زاده  ،  : روستا: روستارستاق زاده رستاق زاده     

  ده ام.ده ام.: نجات یافته ام ، رها ش: نجات یافته ام ، رها شرسته ام رسته ام     

  : اعمال زشت كسی را برای دیگران افشا نمودن و باعث شرمندگی او شدن.: اعمال زشت كسی را برای دیگران افشا نمودن و باعث شرمندگی او شدن.رسوا کردنرسوا کردن    

  از مصدر )رِشتن( ، بافت ، دوختاز مصدر )رِشتن( ، بافت ، دوخت  رِشت:رِشت:        : جمع رسم، رسم یعنی طریق، آئین، روش ، عادت: جمع رسم، رسم یعنی طریق، آئین، روش ، عادترسومرسوم    

  : زیبا و رشید: زیبا و رشیدرعنا رعنا       :لرزشی كه از پیری و یا بیماری در بدن انسان پدید آید:لرزشی كه از پیری و یا بیماری در بدن انسان پدید آیدرعشهرعشه    

  : زیبایی در قد و قامت: زیبایی در قد و قامت  رعنایيرعنایي  : منظور زندگی زیباست كه چون سرو بلند بر پا ایستاده است.: منظور زندگی زیباست كه چون سرو بلند بر پا ایستاده است.ی حياتی حياترعنارعنا    

  : بلندی و پا بر جا بودن: بلندی و پا بر جا بودنرفعت و تمكينرفعت و تمكين          جارو كرد ، دور ریختجارو كرد ، دور ریخت  رُفت:رُفت:    

  گریزپاگریزپا  رم خوی:رم خوی:          : بلندی و قدر و منزلت: بلندی و قدر و منزلترفعترفعت    

  حركت و گریختنحركت و گریختن  رم:رم:          از روی ترس گریختناز روی ترس گریختنرم دیدن: رم دیدن:     

  از مصدر رمیدن، می گریزدو دور می شود.از مصدر رمیدن، می گریزدو دور می شود.رمد: رمد:     

  :اشاره به مردان معتقد وحماسه آفرینی است كه دركنار رسول خدا)ص( در راه اسالم شمشیر می ردند.:اشاره به مردان معتقد وحماسه آفرینی است كه دركنار رسول خدا)ص( در راه اسالم شمشیر می ردند.رندان حجازیرندان حجازی    

  طبیعت و خصلت روباه داشتن، از نیم خورده ی دیگران خوردن.طبیعت و خصلت روباه داشتن، از نیم خورده ی دیگران خوردن.روبه مزاج: روبه مزاج:         : شناسنده ی صورت ها و شخصیت ها: شناسنده ی صورت ها و شخصیت هارو شناسرو شناس    

  می دهند.می دهند.م  م  آن انجا آن انجا پاره ای ازاعمال مذهبی رادرپاره ای ازاعمال مذهبی رادر  رود مقدس هندوها كهرود مقدس هندوها كه  رود گنگ:رود گنگ:        : جان مردان صالح و نیکوكار: جان مردان صالح و نیکوكارروح نيكانروح نيكان    

  روز جنگ ، زمان نبردروز جنگ ، زمان نبرد  روز هيجا:روز هيجا:      : روز قیامت و حسابرسی كه همه ی مردم جمع می شوند: روز قیامت و حسابرسی كه همه ی مردم جمع می شوندروز محشرروز محشر    

  پیر و مرشد او شمس تبریزی است.پیر و مرشد او شمس تبریزی است.ورمولوی)مالی رومی( وورمولوی)مالی رومی( و: منظ: منظ  .تبریز.تبریزروم روم             سوراخ ، شکاف و دریچهسوراخ ، شکاف و دریچه  روزن:روزن:    

میالدی( روم شرقی و روم میالدی( روم شرقی و روم   132132یکی از كشورهای جنوبی اروپا كه سابقاً وسعت زیادی داشت و پس از مرگ  تئو دسیوس كبیر  به دوقسمت تقسیم شد)یکی از كشورهای جنوبی اروپا كه سابقاً وسعت زیادی داشت و پس از مرگ  تئو دسیوس كبیر  به دوقسمت تقسیم شد)    روم:روم:    

  رو گذاشته شده رو گذاشته شده مرهون ، گرو ، گمرهون ، گرو ، گ  رهين :رهين :        غربی اكنون ایتالیا جانشین كشور روم قدیم است.غربی اكنون ایتالیا جانشین كشور روم قدیم است.

  : باغ های مادران  ) چون مادران مثل باعبانان انسان ها راچون گل پرورش می دهند(: باغ های مادران  ) چون مادران مثل باعبانان انسان ها راچون گل پرورش می دهند(  ریاض امهاتریاض امهات    

  : تفسیر و تعبیر باطن كالم: تفسیر و تعبیر باطن كالمریب و تبدیلریب و تبدیل            جمع روضه، باغ هاجمع روضه، باغ ها  ریاض:ریاض:    

  : تابید، پشم یا پنبه را تاب دادن و به شکل نخ یا ریسمان در آوردن.: تابید، پشم یا پنبه را تاب دادن و به شکل نخ یا ریسمان در آوردن.  ریسيدنریسيدن    

  زز
  تولد شدتولد شدمم  زاد:زاد:    

  / قمر[/ قمر[11/ مومنون []فتول عنهم یوم یدع الداع الی شیء نکر، / مومنون []فتول عنهم یوم یدع الداع الی شیء نکر، 2121: در آیات :] فتقطعوا امرهم بینهم زبراً ،: در آیات :] فتقطعوا امرهم بینهم زبراً ،زُبُر ، شيء نُكُرزُبُر ، شيء نُكُر    

  آلت كوچک فلزی كه با آن سیم های ساز را به صدا در می آورند، مضرابآلت كوچک فلزی كه با آن سیم های ساز را به صدا در می آورند، مضراب  زخمه:زخمه:    

  ی دانند و درک می كنند.ی دانند و درک می كنند.: كسانی كه افکار مرا چون آتش زرتشتیان مقدس م: كسانی كه افکار مرا چون آتش زرتشتیان مقدس مزرتشتيان آتشمزرتشتيان آتشم    

  د.د.ننگلهایی در هوا دیده می شوگلهایی در هوا دیده می شو، ، :یک نوع بازی است كه درهند است وآن به این شکل است كه پس از انفجار:یک نوع بازی است كه درهند است وآن به این شکل است كه پس از انفجار  زرچكزرچك    

، نقره و ، نقره و چیز واجب است گندم ، جو،خرما، كشمش)غالت اربعه( طالچیز واجب است گندم ، جو،خرما، كشمش)غالت اربعه( طال  33در اصطالح فقه مقدار معینی از مال است كه باید به فقیران داده شود ع زكات در در اصطالح فقه مقدار معینی از مال است كه باید به فقیران داده شود ع زكات در   زكوة:زكوة:    

  شتر، گاو و گوسفند)انعام ثالثه(شتر، گاو و گوسفند)انعام ثالثه(

  : چشمه ای در نزدیک كعبه  ،  درخت انگور: چشمه ای در نزدیک كعبه  ،  درخت انگورزمزم ، تاكزمزم ، تاك            دهنه و افسار شتر، عنان اسبدهنه و افسار شتر، عنان اسب  زمام :زمام :    

  : كمربندی كه مسیحیان به كمر می بندند وگاهی با صلیبی كه به گردن می بندند از مسلمانان شناخته می گردمند.: كمربندی كه مسیحیان به كمر می بندند وگاهی با صلیبی كه به گردن می بندند از مسلمانان شناخته می گردمند.نارنارزُزُ    

  : اقتدار و تأثیر هنرنمایی و نوآوری اشعارم.: اقتدار و تأثیر هنرنمایی و نوآوری اشعارم.زور کالممزور کالمم      و توانایی های اجرایی و عملی خودیو توانایی های اجرایی و عملی خودی  : قدرت: قدرتزور خودیزور خودی    

  :  ترسیدن:  ترسیدنزَهره شكافته شدنزَهره شكافته شدن            : كشتی صحرا)شتر(: كشتی صحرا)شتر(زورق صحرازورق صحرا    

  زینت، زیور، آرایشزینت، زیور، آرایش  زیب:زیب:  : آرایش و زینت سر، تاجی كه از زیور ساخته شده و برسر می گذارند.: آرایش و زینت سر، تاجی كه از زیور ساخته شده و برسر می گذارند.زیب سرزیب سر    

  در حدیث رسول )ص( كه فرمود ]الجنة تحت اقدام االمهات[ یعنی : بهشت زیر پای مادران استدر حدیث رسول )ص( كه فرمود ]الجنة تحت اقدام االمهات[ یعنی : بهشت زیر پای مادران است    زیر پای ....:زیر پای ....:    

  زندگی انسان ها ، حیاتزندگی انسان ها ، حیات  زیست:زیست:            : پائین و باال  ، نوسان و حركت: پائین و باال  ، نوسان و حركتزیر و بمزیر و بم    
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  ژژ
  

  : شبنم ، قطره ی شبنم كه بر روی برگ و گیاه می نشیند.: شبنم ، قطره ی شبنم كه بر روی برگ و گیاه می نشیند.ژاله ژاله     

      سس
  ساروان ، شتردار ، شتربانساروان ، شتردار ، شتربان  ساربان:ساربان:        عبادت شدهعبادت شده: عبادت كننده  و : عبادت كننده  و ساجد و مسجودساجد و مسجود    

  : سازنده ی ساز موسیقی: سازنده ی ساز موسیقیساز پردازساز پرداز    

میالدی در ایران سلطنت كردند. كانون خاندان ساسانی ایالت فارس بود یعنی همان سرزمین باستانی جنوب میالدی در ایران سلطنت كردند. كانون خاندان ساسانی ایالت فارس بود یعنی همان سرزمین باستانی جنوب 122122تا تا   221221سلسله ای از شاهنشاهان كه از سلسله ای از شاهنشاهان كه از   ساسانيان:ساسانيان:    

تن بودند كه اولین آن ها اردشیر اول فرزند بابک و تن بودند كه اولین آن ها اردشیر اول فرزند بابک و   1818ش نخستین قبائل قوم پارس در آن مستقر شده بودند.تعداد پادشاهان ش نخستین قبائل قوم پارس در آن مستقر شده بودند.تعداد پادشاهان غربی ایران كه قریب به هزار سال پیغربی ایران كه قریب به هزار سال پی

  آخرین آنها یزدگرد سوم فرزند شهریار بود كه بدست اعراب مسلمان سقوط نمود و بساط ساسانیان با فتح مسلمین برچیده شد.آخرین آنها یزدگرد سوم فرزند شهریار بود كه بدست اعراب مسلمان سقوط نمود و بساط ساسانیان با فتح مسلمین برچیده شد.

  تا آرنجتا آرنج  ساق دست ، دست انسان از مچساق دست ، دست انسان از مچ  ساعد:ساعد:    

  جام ، ظرفی از بلور یا طال و نقره یا چیز دیگر. در اصطالح صوفیه چیزی كه در آن مشاهده ی انوار غیبی و ادراک معانی كنند ، دل عارفجام ، ظرفی از بلور یا طال و نقره یا چیز دیگر. در اصطالح صوفیه چیزی كه در آن مشاهده ی انوار غیبی و ادراک معانی كنند ، دل عارف  ساغر:ساغر:    

  : منظور حضرت رسول اكرم )ص( است.: منظور حضرت رسول اكرم )ص( است.  ساقي بطحاساقي بطحا    

  مل كه به مریدان فیض برساند.مل كه به مریدان فیض برساند.آنکه در مجلسی جام دیگران را پر می سازد. به اصطالح صوفیه پیر كاآنکه در مجلسی جام دیگران را پر می سازد. به اصطالح صوفیه پیر كا  ساقي:ساقي:    

  اندازه ، ابزار كاراندازه ، ابزار كار  سامان:سامان:        : اجزای تركیبی )سالم +ات( ، سالم ها: اجزای تركیبی )سالم +ات( ، سالم ها  سالماتسالمات    

/اسراء ]سبحان الذی اسری بعبده لیالً من المسجد الحرام الی المسجد االقصا.....[ یعنی پاک و منزه است خدایی كه /اسراء ]سبحان الذی اسری بعبده لیالً من المسجد الحرام الی المسجد االقصا.....[ یعنی پاک و منزه است خدایی كه 33سبحان الذی اسری: بخشی از آیه ی مباركه ی سبحان الذی اسری: بخشی از آیه ی مباركه ی     

  :  پیشی گرفتن ، گذشته ، پیشی:  پیشی گرفتن ، گذشته ، پیشیسبقسبق    ی بنده خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد االقصا سیر داد.ی بنده خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد االقصا سیر داد.در شبدر شب

  : اسپند،گیاهی خودرو،دارای گلهای سفیدكوچک ودانه های ریزسیاه كه برای دفع چشم زخم درآتش می ریزند.: اسپند،گیاهی خودرو،دارای گلهای سفیدكوچک ودانه های ریزسیاه كه برای دفع چشم زخم درآتش می ریزند.سپندسپند    

  نزدیک صبح ، سپیده دمنزدیک صبح ، سپیده دم  سَحَر:سَحَر:          جادو ، نیرنگجادو ، نیرنگ  سِحر:سِحر:    

  : معنی و مفهوم واقعی زندگی: معنی و مفهوم واقعی زندگیسرّ عيشسرّ عيش        لیل و مقهور ، كسی كه مردم او را ریشخند كنندلیل و مقهور ، كسی كه مردم او را ریشخند كنندذذ  سُخره :سُخره :    

  : راز پنهان: راز پنهانسرّ مكنونسرّ مكنون          : مجهز و آماده بودن: مجهز و آماده بودنسر فتراك بستنسر فتراك بستن    

  : زمین شوره و جایی در بیابان و سطح جاده كه در تابش و روشنایی آفتاب از دور مثل آب به نظر می آید.: زمین شوره و جایی در بیابان و سطح جاده كه در تابش و روشنایی آفتاب از دور مثل آب به نظر می آید.سرابسراب    

  خون شدخون شد: پر : پر سرخ شدسرخ شد    

  :حاتم بن عبد اهلل بن سعد مکنی به اوسفانه از قبیله ی طی،در دوره جاهلیت در سخا وكرم ضرب المثل بود.:حاتم بن عبد اهلل بن سعد مکنی به اوسفانه از قبیله ی طی،در دوره جاهلیت در سخا وكرم ضرب المثل بود.سردارطيسردارطي    

  :  ناخشنود  ، ناآرام:  ناخشنود  ، ناآرامسرگرانسرگران    

سرو آزاد سرو آزاد   با دوام است ،با دوام است ،ست و چوب آن محکم و ست و چوب آن محکم و درختی است مخروطی شکل. دارای شاخه های كوتاه و پوشیده از برگ های باریک و سوزنی.همیشه سبز ادرختی است مخروطی شکل. دارای شاخه های كوتاه و پوشیده از برگ های باریک و سوزنی.همیشه سبز ا  سرو:سرو:    

  : تخت پادشاهی ، اورنگ: تخت پادشاهی ، اورنگ  سریرسریر          و سرو سهی و سرو ناز هم گفته اند.و سرو سهی و سرو ناز هم گفته اند.

  قهر و غلبه  ، وقار و ابهتقهر و غلبه  ، وقار و ابهت  سطوت:سطوت:      حمله كردن و بر كسی غلبه یافتن ، ابهتحمله كردن و بر كسی غلبه یافتن ، ابهت  سطوت:سطوت:    

  : خونریز: خونریزسفاكسفاك      میانجیگری كردن، اصالح كردن امور ، واسطه صلح بودنمیانجیگری كردن، اصالح كردن امور ، واسطه صلح بودنسفارت: سفارت:     

  دن ، سائیدندن ، سائیدن: سوراخ كر: سوراخ كرسُفتنسُفتن    

  : مثل دانه های تسبیح در یک رشته قرار گرفتن. متحد و یگانه شدن.: مثل دانه های تسبیح در یک رشته قرار گرفتن. متحد و یگانه شدن.سُفته در یك رشته شدنسُفته در یك رشته شدن    

  : باز ایستادن و توقف: باز ایستادن و توقف  سكتهسكته            : غالم و مطیع حلقه به گوش: غالم و مطیع حلقه به گوشسُفته گوشسُفته گوش    

  : سکه ی نقره ای: سکه ی نقره ایسكه سيمينسكه سيمين        : حالت مستی بعد از نوشیدن مایعات مست كننده: حالت مستی بعد از نوشیدن مایعات مست كنندهسُكرسُكر    

  : منظور حضرت رسول اكرم)ص( است.: منظور حضرت رسول اكرم)ص( است.سلطان دینسلطان دین            لطان ، پادشاهانلطان ، پادشاهان: جمع س: جمع سسالطينسالطين    

  : رشته  ، نخ، رشته ای كه چیزی به آن بکشند مثل رشته ی مروارید.: رشته  ، نخ، رشته ای كه چیزی به آن بکشند مثل رشته ی مروارید.سلكسلك    

مان منا اهل مان منا اهل : سلمان فارسی از خواص اصحاب رسول اكرم )ص( است . بعد از هجرت مسلمان شده است . پیامبر او را از خاندان خود دانسته است) السل: سلمان فارسی از خواص اصحاب رسول اكرم )ص( است . بعد از هجرت مسلمان شده است . پیامبر او را از خاندان خود دانسته است) السل  سلمانسلمان    

  ق وفات یافت.ق وفات یافت.  1212البیت( در غزوه احزاب حفر خندق به اشاره ی او صورت گرفت . از سال البیت( در غزوه احزاب حفر خندق به اشاره ی او صورت گرفت . از سال 

  : ناخن دست و پای حیوانات از قبیل اسب ، االغ و استر: ناخن دست و پای حیوانات از قبیل اسب ، االغ و استرسُمسُم    : آرامش و طمأنینه ای كه در زندگی مردم عرب وجود دارد: آرامش و طمأنینه ای كه در زندگی مردم عرب وجود داردسِلمای عربسِلمای عرب    
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رد یا كبود یا سفید. اسانس آن را می گیرند و بوته ی آن بزرگ ، گاهی به شکل درخت است. یک قسم آن رد یا كبود یا سفید. اسانس آن را می گیرند و بوته ی آن بزرگ ، گاهی به شکل درخت است. یک قسم آن یاسمن ، یاسمین ، گلی است خوشبو به رنگ زیاسمن ، یاسمین ، گلی است خوشبو به رنگ ز  سمن:سمن:    

  اسب زرد رنگاسب زرد رنگ  سمند:سمند:          دارای شاخه های ریز با گل های ریز سفید.دارای شاخه های ریز با گل های ریز سفید.

  سخن و روش زندگی پیامبر)ص( است. كه مورد اطاعت و احترام مسلمین است.سخن و روش زندگی پیامبر)ص( است. كه مورد اطاعت و احترام مسلمین است.  سنت:سنت:    

  سود كه سنگ مقدسی است و در كنار كعبه است.سود كه سنگ مقدسی است و در كنار كعبه است.سنگ سیاه ، حجر االسنگ سیاه ، حجر اال    سنگ اسود:سنگ اسود:    

  : تاریخ گذشته: تاریخ گذشته  سواد سر گذشتسواد سر گذشت              : تراشیدن سنگ: تراشیدن سنگسنگ سفتنسنگ سفتن    

  : شهر مکه كه معبه در آن واقع است.: شهر مکه كه معبه در آن واقع است.سواد کعبهسواد کعبه    

  :  كسی كه سوار بر اسبی است سیاه و سفید كه سفیدی بر سیاهی غالب باشد. منظور حضرت حجت علیه السالم است.:  كسی كه سوار بر اسبی است سیاه و سفید كه سفیدی بر سیاهی غالب باشد. منظور حضرت حجت علیه السالم است.سوار اشهبسوار اشهب    

ی گویند ی گویند در اصطالح طب قدیم یکی از اخالط چهارگانه ی بدن، مرض مالیخولیا، فساد فکر و خیال بافی، در فارسی یعنی عشق و جنون و هوی و هوس هم مدر اصطالح طب قدیم یکی از اخالط چهارگانه ی بدن، مرض مالیخولیا، فساد فکر و خیال بافی، در فارسی یعنی عشق و جنون و هوی و هوس هم م  سودا:سودا:    

  معامله ، داد و ستد، تأثیر گزاردن.معامله ، داد و ستد، تأثیر گزاردن.

ا فلزی كه در آن پیه و روغن كرچک بریزند و فتیله ی پنبه ای در آن قرار ا فلزی كه در آن پیه و روغن كرچک بریزند و فتیله ی پنبه ای در آن قرار : چراغ پیه سوز، چراغ فتیله دار كه به جای نفت با پیه می سوزد . ظرف سفالی ی: چراغ پیه سوز، چراغ فتیله دار كه به جای نفت با پیه می سوزد . ظرف سفالی یسوز پيهسوز پيه    

  مانند شمع می سوزدمانند شمع می سوزد  سوزد:سوزد:      دهند و روشن كنند.) استفاده از این چراغ در گذشته متداول بوده است.دهند و روشن كنند.) استفاده از این چراغ در گذشته متداول بوده است.

  : بن چوبه ی تیر كه در چله كمان گذاشته می شود.: بن چوبه ی تیر كه در چله كمان گذاشته می شود.سوفارسوفار    

ویند سلطان محمود غزنوی آن را خراب كرد. و منات را كه از بت های مشهور است و در آن بتخانه می بود ویند سلطان محمود غزنوی آن را خراب كرد. و منات را كه از بت های مشهور است و در آن بتخانه می بود : بتخانه ای بوده در ملک گجرات هند، گ: بتخانه ای بوده در ملک گجرات هند، گسومناتسومنات    

تی بود ومعنی تركیبی تی بود ومعنی تركیبی شکست. بعضی گویند كه قریش منات را از مکه گریزانیده بودند واز طریق دریا به آنجا آورده بودند.می گویند این لغت هندی است وآن نام بشکست. بعضی گویند كه قریش منات را از مکه گریزانیده بودند واز طریق دریا به آنجا آورده بودند.می گویند این لغت هندی است وآن نام ب

  ت یعنی صنمی است نمونه ی قمر. چه سُوم  به هندی قمر را گویند و نات تعظیم است)برهان قاطع(ت یعنی صنمی است نمونه ی قمر. چه سُوم  به هندی قمر را گویند و نات تعظیم است)برهان قاطع(آن )سُوم +نات( اسآن )سُوم +نات( اس

هجری است و صاحب كتاب هجری است و صاحب كتاب   113113و و 112112: ابوالحسن علی بن عثمان جالبی هجویری كه در الهور معروف به دانای گنج بخش. متوفای سال های : ابوالحسن علی بن عثمان جالبی هجویری كه در الهور معروف به دانای گنج بخش. متوفای سال های سيد هجویرسيد هجویر    

تصوف است . او نخستین عارف مسلمان است كه در الهور اقامت گزید و در همان شهر در گذشت مزارش تصوف است . او نخستین عارف مسلمان است كه در الهور اقامت گزید و در همان شهر در گذشت مزارش   كشف المحجوب كه در طبقات و مراحل و مقاماتكشف المحجوب كه در طبقات و مراحل و مقامات

  : روش ، خلق و خو: روش ، خلق و خوسيرتسيرت            زیارتگاه مردم است.زیارتگاه مردم است.

  : نقره: نقره  سيمسيم      شمشیر بركشیده شده از غالف ، شمشیر برهنهشمشیر بركشیده شده از غالف ، شمشیر برهنه  سيف مسلول:سيف مسلول:    

  : ساق دستی كه ضعیف و الغر است: ساق دستی كه ضعیف و الغر استسيم ساعدسيم ساعد    

  درجه ی زیر صفر منجمد می گردد.از ماده ی معدنی سرخ رنگی به نام شنجرف بدست می آید.درجه ی زیر صفر منجمد می گردد.از ماده ی معدنی سرخ رنگی به نام شنجرف بدست می آید.  1111نصر فلزی نقره ای رنگ، در نصر فلزی نقره ای رنگ، در : جیوه، ع: جیوه، عسيمابسيماب    

  كوه طور، كوهی در شبه جزیره ی سینا كه موسی بر آن مناجات می كرد و وحی خدا را دریافت   می داشت.كوه طور، كوهی در شبه جزیره ی سینا كه موسی بر آن مناجات می كرد و وحی خدا را دریافت   می داشت.  سينا:سينا:    

  : دلریش، آنکه دلش از غم و اندوه آزرده باشد: دلریش، آنکه دلش از غم و اندوه آزرده باشدسينه ریشسينه ریش    خالقیت شاعر شکل می گیرد.خالقیت شاعر شکل می گیرد.  : سرزمین معنوی شاعر، جایگاهی كه فکر و: سرزمین معنوی شاعر، جایگاهی كه فکر وسينای اوسينای او    

  : شمشیر های هندی: شمشیر های هندیسيوف الهندسيوف الهند        : شمشیر هایی كه در راه خدا كشیده می شوند.: شمشیر هایی كه در راه خدا كشیده می شوند.سيوف اهللسيوف اهلل    

  شش
  : شاخه ی درخت: شاخه ی درختشاخشاخ      : شاخه ای از درخت بهشتی)طوبی(: شاخه ای از درخت بهشتی)طوبی(شاخ نخل طورشاخ نخل طور    

  ل نموده باشد.ل نموده باشد.: فقط یک نفر آن حدیث را نق: فقط یک نفر آن حدیث را نقشاذشاذ    

غزه غزه محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمی قرشی مطلبی، مکنی به ابو عبد اهلل یکی از ائمه چهارگانه ی اهل سنت. كه والدت وی در محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمی قرشی مطلبی، مکنی به ابو عبد اهلل یکی از ائمه چهارگانه ی اهل سنت. كه والدت وی در   شافعي:شافعي:    

قیاس بر آن هاست. و قیاس حز با قیاس بر آن هاست. و قیاس حز با   ق است.روش وی در فقه چنین است :اصل در فتوی كتاب و سنت و اجماع و آثار وق است.روش وی در فقه چنین است :اصل در فتوی كتاب و سنت و اجماع و آثار و211211ق و وفات وی در بغداد ق و وفات وی در بغداد   321321فلسطین فلسطین 

جلد. المسند در حدیث. احکام جلد. المسند در حدیث. احکام 88علم به كتاب اهلل و اطالع از اقاویل و سنن گذشته و اجماع ناس و اختالف آنان میسر نیست. مشهورترین كتاب وی االم است در علم به كتاب اهلل و اطالع از اقاویل و سنن گذشته و اجماع ناس و اختالف آنان میسر نیست. مشهورترین كتاب وی االم است در 

  از پادشاهان مغول از خاندان اورنگ زیب.از پادشاهان مغول از خاندان اورنگ زیب.  : یکی: یکیشاه عالمگيرشاه عالمگير      القرآن ، السنن، الرساله در اصول فقه . وی مؤسس فرقه ی شافعیه است.القرآن ، السنن، الرساله در اصول فقه . وی مؤسس فرقه ی شافعیه است.

  : الگویی برای مردم: الگویی برای مردمشاهد علي الناسشاهد علي الناس    

  : اندیشه و افکاری كه هنوز به حقیقت دست نیافته است و در هاله ای از ابهام و تاریکی واقع است.: اندیشه و افکاری كه هنوز به حقیقت دست نیافته است و در هاله ای از ابهام و تاریکی واقع است.شب اندیشه امشب اندیشه ام    

  ن در شب، شبیخونن در شب، شبیخون: حمله ی ناگهانی به دشم: حمله ی ناگهانی به دشمشبخونشبخون        طوالنی ترین شب زمستان ، اول دی ماهطوالنی ترین شب زمستان ، اول دی ماه  شب یلدا:شب یلدا:    

  خوابگاه ، حرمسرا ، آن قسمت از مسجد كه دارای سقف است.خوابگاه ، حرمسرا ، آن قسمت از مسجد كه دارای سقف است.  شبستان :شبستان :        : شب +دیز ، اسب سیاهرنگ ، اسب خسرو پرویز : شب +دیز ، اسب سیاهرنگ ، اسب خسرو پرویز   شبدیزشبدیز    

  ین نام می خواند.ین نام می خواند.: لقب امام حسین)ع( كه گاهی حضرت رسول)ص( او را به ا: لقب امام حسین)ع( كه گاهی حضرت رسول)ص( او را به اشبيرشبير    : قطره ای شبیه به دانه باران كه شب روی برگ گل یا گیاه می نشیند.: قطره ای شبیه به دانه باران كه شب روی برگ گل یا گیاه می نشیند.شبنمشبنم    

  : شرر، آنچه كه از آتش به هوا بپرد، واحدش شراره: شرر، آنچه كه از آتش به هوا بپرد، واحدش شرارهشرارشرار        : چیزی كه شر و بدی از آن منتشر و پخش می شود.: چیزی كه شر و بدی از آن منتشر و پخش می شود.  شرار افشانشرار افشان    

  /النجم[/النجم[22: پیامبر هیچگاه به گمراهی وانحراف نرسیده و همواره درمسیر حق گام بر داشته است.درآیه ی :] ما ضلّ صاحبکم و ما غوی : پیامبر هیچگاه به گمراهی وانحراف نرسیده و همواره درمسیر حق گام بر داشته است.درآیه ی :] ما ضلّ صاحبکم و ما غوی شرح رمز ما غویشرح رمز ما غوی    

  : شیر خشمگین: شیر خشمگینشرزه شيریشرزه شيری        : شرار، آنچه كه از آتش به هوا بپرد ، جرقه: شرار، آنچه كه از آتش به هوا بپرد ، جرقهشررشرر    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  222222  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : چشمه ی آب: چشمه ی آبشعله ی آبشعله ی آب          : طریقه و روش و آئین: طریقه و روش و آئینشرعشرع    

  : نفی قدرت های غیر خدایی: نفی قدرت های غیر خداییشغل الشغل ال      : دانستن و دریافتن، حس كردن ، فهم و ادراک: دانستن و دریافتن، حس كردن ، فهم و ادراکشعورشعور    

  تیره بخت، بدبخت ضد سعیدتیره بخت، بدبخت ضد سعید: : شقيشقي          : چاک، شکاف، بیمه ی از هر چیز: چاک، شکاف، بیمه ی از هر چیزشقشق    

  : گله مند   ، شکایت كننده: گله مند   ، شکایت كنندهشِكوِه سنجشِكوِه سنج            : عظمت و افتخار ، رفعت: عظمت و افتخار ، رفعتشكوه ، فرشكوه ، فر    

  شکایت.شکایت.  شكوه:شكوه:    

: درختی است دارای برگ های كوچک گرد كه همیشه سبز است ، چوب آن سخت و محکم می باشد . در جنگل های شمال ایران فراوان است اگر شاخع : درختی است دارای برگ های كوچک گرد كه همیشه سبز است ، چوب آن سخت و محکم می باشد . در جنگل های شمال ایران فراوان است اگر شاخع شمشادشمشاد    

  : شمع وجود خود را: شمع وجود خود را  شمع خودراشمع خودرا          نند به شکل بوته نمو می كند.نند به شکل بوته نمو می كند.هایش را نزهایش را نز

  بوی خوش ، بلند و مرتفعبوی خوش ، بلند و مرتفع  شميم :شميم :            : بت پرست ، بت: بت پرست ، بتشَمَنشَمَن    

  : حركت نا هماهنگ: حركت نا هماهنگشوخي رفتارشوخي رفتار  : بد چشم ، كسی كه نگاه های هرزه و بیهوده به دیگران دارد. : بد چشم ، كسی كه نگاه های هرزه و بیهوده به دیگران دارد.   شوخ چشمشوخ چشم    

  فریاد، هیجان و آشفتگیفریاد، هیجان و آشفتگی: آشوب، غوغا و : آشوب، غوغا و شورشور          : قدرت و گستاخی: قدرت و گستاخیشوخيشوخي    

  : غوغا و سر و صدای مهیبی كه موقع جمع شدن انسان ها در زمان حسابرسی در قیامت ایجاد می شود.: غوغا و سر و صدای مهیبی كه موقع جمع شدن انسان ها در زمان حسابرسی در قیامت ایجاد می شود.شورش محشرشورش محشر    

  : شاه پر، شهبال، پر بزرگ مرغ، پرهای بزرگ پرندگان: شاه پر، شهبال، پر بزرگ مرغ، پرهای بزرگ پرندگانشهپرشهپر        : قوه و قدرت ، جاه و مرتبه و بزرگواری.: قوه و قدرت ، جاه و مرتبه و بزرگواری.شوکتشوکت    

  : پیر و جوان: پیر و جوانشيب و شابشيب و شاب            : سوار دالور ، چابک: سوار دالور ، چابک  شهسوارشهسوار    

  د، نقش بر زمین كرد.د، نقش بر زمین كرد.: او را به زمین ز: او را به زمین زشير قالين کردشير قالين کرد      : حضرت شیخ احمد رفاعی رحمه اهلل علیه: حضرت شیخ احمد رفاعی رحمه اهلل علیهشيخ احمد سيدشيخ احمد سيد    

  : بهم آوردن و وحدت بخشیدن: بهم آوردن و وحدت بخشیدنشيرازه کردنشيرازه کردن          متصل كننده ، وحدت بخشندهمتصل كننده ، وحدت بخشنده  شيرازه  بند:شيرازه  بند:    

  میالدی( طبق روایات ، فرهاد نیز بدو عشق می ورزیدمیالدی( طبق روایات ، فرهاد نیز بدو عشق می ورزید112727: معشوقه ی ارمنی و زوجه ی خسرو پرویز)مرگ : معشوقه ی ارمنی و زوجه ی خسرو پرویز)مرگ شيرینشيرین    

  : گریه و ناله و زاری در هنگام مصیبت، نوحه ، فغان، فریاد: گریه و ناله و زاری در هنگام مصیبت، نوحه ، فغان، فریادشيونشيون  : از شطن است یعنی دور شدن و شیطان یعنی دور شده از رحمت حق : از شطن است یعنی دور شدن و شیطان یعنی دور شده از رحمت حق شيطانشيطان    

  صص
  دایی ، دین خدا ، دین اسالمدایی ، دین خدا ، دین اسالم: رنگ خ: رنگ خصبغة هللاصبغة هللا      : پگاه روز قیامت كه همه برای حسابرسی جمع می شوند.: پگاه روز قیامت كه همه برای حسابرسی جمع می شوند.صبح محشرصبح محشر    

  گنجشک كوچکگنجشک كوچک  صعوه :صعوه :          باد تند و سرد ، اسب تیز روباد تند و سرد ، اسب تیز رو  صرصر:صرصر:    

  آید.آید.الی از حروف هجا باشد واز میان دو لب یا آلتی برالی از حروف هجا باشد واز میان دو لب یا آلتی برصوت ممتد كه خصوت ممتد كه خ: سوت،: سوت،صفير صفير     

  : سختی ، استواری: سختی ، استواریصالبت صالبت           : آواز دادن، فریاد زدن: آواز دادن، فریاد زدنصالصال    

  : بت و سازنده ی بت: بت و سازنده ی بتصنم و آزرصنم و آزر      دندن: دعوت عمومی از مردم نمو: دعوت عمومی از مردم نمو  صالی عام دادنصالی عام دادن    

ن كوهی ن كوهی : درختی است از تیره ی ناژویان یا مخروطیان ، دارای برگ های ضخیم و كوتاه یا سوزنی ، همیشه سبز است و انواع مختلف دارد . یک قسم آ: درختی است از تیره ی ناژویان یا مخروطیان ، دارای برگ های ضخیم و كوتاه یا سوزنی ، همیشه سبز است و انواع مختلف دارد . یک قسم آصنوبرصنوبر  

  است كه چوب آن چرب است و مانند مشعل می سوزد و یک نوع قطران از آن گرفته می شود.است كه چوب آن چرب است و مانند مشعل می سوزد و یک نوع قطران از آن گرفته می شود.

  مؤنث اصهب، سرخ و سفید، شرابی كه به سرخی متمایل است .مؤنث اصهب، سرخ و سفید، شرابی كه به سرخی متمایل است .  صهبا:صهبا:      كسی كه در طریقه ی تصوف باشد ، پشمینه پوشكسی كه در طریقه ی تصوف باشد ، پشمینه پوش  ::صوفيصوفي    

  : برای شکار حیوانات دام نهادن: برای شکار حیوانات دام نهادنصيد افكنصيد افكن    

  ضض
  : به حدیثی می گویند كه قابل اعتماد نباشد.: به حدیثی می گویند كه قابل اعتماد نباشد.ضعيفضعيف            : حفظ كننده ، نگهدارنده: حفظ كننده ، نگهدارنده  ضابطضابط    

  : باطن و درون انسان: باطن و درون انسانضميرضمير          معنوی آدمیمعنوی آدمی  : باطن عرفانی و: باطن عرفانی وضمير کن فكانضمير کن فكان    

  نور ، روشنایینور ، روشنایی  ضياء:ضياء:            : روشنایی و نور: روشنایی و نورضوضو    

  طط
  : جمع  طائف ، طواف كنندگان ، عسس ها ، شبگرد ها: جمع  طائف ، طواف كنندگان ، عسس ها ، شبگرد هاطائفانطائفان            طوف كننده ، گردندهطوف كننده ، گردنده  طائف:طائف:    

به باسیل یرسن معروف گردید. این بیماری از زمان های به باسیل یرسن معروف گردید. این بیماری از زمان های   میالدی بوسیله ی یرسن كشف شد. ومیالدی بوسیله ی یرسن كشف شد. و37313731: بیماری واگیر و خطرناک كه میکرب آن در سال : بیماری واگیر و خطرناک كه میکرب آن در سال طاعونطاعون    

  2222میالدی بیماری طاعون میالدی بیماری طاعون 3131ق در زمان خالفت عمر در شام شیوع یافت و بسیاری از صحابه تلف شدند. در اروپا در اوائل قرن ق در زمان خالفت عمر در شام شیوع یافت و بسیاری از صحابه تلف شدند. در اروپا در اوائل قرن   7373قدیم شناخته شده است. در سال قدیم شناخته شده است. در سال 

شد و یک سوم مردم قاهره را تلف كرد. بیماری طاعون به دو شکل بروز می كند ، یکی به شد و یک سوم مردم قاهره را تلف كرد. بیماری طاعون به دو شکل بروز می كند ، یکی به   میلیون نفر را هالک كرد. در زمان محمد علی پاشا در كشور مصر ظاهرمیلیون نفر را هالک كرد. در زمان محمد علی پاشا در كشور مصر ظاهر

روز ظاهر می شودعبارت از دردسر، لرز، تب شدید ، هذیان و سرگیجه، التهاب روز ظاهر می شودعبارت از دردسر، لرز، تب شدید ، هذیان و سرگیجه، التهاب 22شکل دملی یا خیاركی ، دیگری به شکل ریوی)ذات الریه( عوارض آن پس از شکل دملی یا خیاركی ، دیگری به شکل ریوی)ذات الریه( عوارض آن پس از 
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  223223  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

كشاله ران یا زیر بغل یا گردن ورمی دردناک به اندازه ی گردو و یا پرتقال پیدا می شود كه پس از یک هفته چرک كشاله ران یا زیر بغل یا گردن ورمی دردناک به اندازه ی گردو و یا پرتقال پیدا می شود كه پس از یک هفته چرک   غدد لنفاوی، ورم كبد و طحال و كلیه ها.  درغدد لنفاوی، ورم كبد و طحال و كلیه ها.  در

  می كند و بعد از معالجه رد آن باقی می ماند ، فرم خونی آن كه به طاعون سیاه یا برق آسا معروف است بسیار خطرناک است.می كند و بعد از معالجه رد آن باقی می ماند ، فرم خونی آن كه به طاعون سیاه یا برق آسا معروف است بسیار خطرناک است.

  تپیدن، لرزیدن، زدن نبض و قلبتپیدن، لرزیدن، زدن نبض و قلب  طپيدن:طپيدن:      : طبیعت و سیرت درونی یک مسلمان: طبیعت و سیرت درونی یک مسلمانطبع مسلمطبع مسلم    

  سرزنشسرزنشطعنه: طعنه:       : منظور به راه انداختن بت جیدید است.: منظور به راه انداختن بت جیدید است.طرح آزریطرح آزری    

  : گرد چیزی گشتن، دور زدن: گرد چیزی گشتن، دور زدنطوافطواف          سركشی   و اطاعت نکردن.سركشی   و اطاعت نکردن.  طغيان :طغيان :    

  یزی گردیدن.یزی گردیدن.: طواف كردن ، گرد چ: طواف كردن ، گرد چطوفطوف    : كوهی در شبه جزیره سینا كه حضرت موسی بر آن به مناجات می رفت.: كوهی در شبه جزیره سینا كه حضرت موسی بر آن به مناجات می رفت.طورطور    

/بقره[ یعنی پیمان گرفتیم از ابراهیم و فرزندش /بقره[ یعنی پیمان گرفتیم از ابراهیم و فرزندش 322322: در آیه ی :] و عهد نا الی ابراهیم و اسمعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاكفین و الركع السجود،: در آیه ی :] و عهد نا الی ابراهیم و اسمعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاكفین و الركع السجود،طهرا بيتيطهرا بيتي

  عتکاف حرم بیایند و در آن نماز و طاعت خدا بجای آورند.عتکاف حرم بیایند و در آن نماز و طاعت خدا بجای آورند.و و برای اینکه اهل ایمان به طواف برای اینکه اهل ایمان به طواف اسماعیل كه حرم خدا را از بت بپردازید و از هر پلیدی پاكیزه گردانید اسماعیل كه حرم خدا را از بت بپردازید و از هر پلیدی پاكیزه گردانید 

ی نیز از یمن خارج ی نیز از یمن خارج : تیره ای از قبیله ی كهالن عرب. مسکن ایشان یمن بود اما پس از بیرون رفتن قبیله ازد هنگام سیل عرم و پراكنده شدن آنان ، تیره ی ط: تیره ای از قبیله ی كهالن عرب. مسکن ایشان یمن بود اما پس از بیرون رفتن قبیله ازد هنگام سیل عرم و پراكنده شدن آنان ، تیره ی ططيطي  

  آغاز اسالم در اقطار دیگر پراكنده شدند و حاتم طائی مربوط به این تیره است .آغاز اسالم در اقطار دیگر پراكنده شدند و حاتم طائی مربوط به این تیره است .شدند و به نجد و حجاز نزدیک بنی اسد فرود آمدند و سپس در شدند و به نجد و حجاز نزدیک بنی اسد فرود آمدند و سپس در 

  بوی خوشبوی خوش  طيب:طيب:            : پرواز كننده: پرواز كننده  طيّارطيّار      

  خلقت ، سیرت ، خویخلقت ، سیرت ، خوی  طينت :طينت :      

  ظظ
  سایهسایه  ظلّ :ظلّ :              پیروزیپیروزی  ظفر:ظفر:      

  تاریکی ، تاریکی اول شبتاریکی ، تاریکی اول شب  ظالم :ظالم :    

  الل ضعیف و گمراه كننده بوجود می آید.الل ضعیف و گمراه كننده بوجود می آید.: تاریکی هایی كه از طریق عقل و استد: تاریکی هایی كه از طریق عقل و استدظلمت معقولظلمت معقول    

  عع
  عاشورای حسینی، روز دهم ماه محرم الحرامعاشورای حسینی، روز دهم ماه محرم الحرام  عاشور:عاشور:          صورت ، چهرهصورت ، چهره  عارض:عارض:    

  : منظور این جهان است كه با قانون علت و معلول اداره می شود.: منظور این جهان است كه با قانون علت و معلول اداره می شود.عالم اسبابعالم اسباب          :  عصیان كنندگان ، گناهکاران:  عصیان كنندگان ، گناهکاران  عاصيانعاصيان      

  طون در ورای حس اثبات می نمود.طون در ورای حس اثبات می نمود.: همان عالمی است كه افال: همان عالمی است كه افالعالم اعيانعالم اعيان    

  : عالمی كه وجود و عدم آن ضروری نباشد مثل انسان ، حیوان و نبات و جماد.: عالمی كه وجود و عدم آن ضروری نباشد مثل انسان ، حیوان و نبات و جماد.عالم امكانعالم امكان    

  و ساخته شدهو ساخته شده: سازنده : سازنده عامل و معمولعامل و معمول    : عالم اول با كسره )ل( و عالم دوم با فتحه ی )ل( می باشد.: عالم اول با كسره )ل( و عالم دوم با فتحه ی )ل( می باشد.عالمعالم    

  : بنده اش ، بندگی او در مقابل خدای متعال: بنده اش ، بندگی او در مقابل خدای متعال  عبدهعبده  لی حاكم رسیدگی می كند.لی حاكم رسیدگی می كند.والی ، حاكم، كسی كه به امور ملکی و ماوالی ، حاكم، كسی كه به امور ملکی و ما  ل:ل:عامِعامِ    

  شیرینی و روانیشیرینی و روانی  عذوبت:عذوبت:    بهانه ، حجت، بهانه ای كه برای رفع گله و شکایت بیاورند.بهانه ، حجت، بهانه ای كه برای رفع گله و شکایت بیاورند.  عذر:عذر:      

ن   عربی در دمشق مدفون شد ، اشعار فارسی  او ن   عربی در دمشق مدفون شد ، اشعار فارسی  او ق( متولد همدان كه متاب لمعات را تألیف نموده و در جوار قبر ابق( متولد همدان كه متاب لمعات را تألیف نموده و در جوار قبر اب  131131--177177از شعرای قرن هفتم است. )از شعرای قرن هفتم است. )  عراقي:عراقي:    

  جمع آوری شده است.جمع آوری شده است.

  : هودج ، تخت روان ، و در روایتی است كه آسمان و زمین با عرش الهی مثل حلقه ای در بیابانی می باشند.: هودج ، تخت روان ، و در روایتی است كه آسمان و زمین با عرش الهی مثل حلقه ای در بیابانی می باشند.  عرشعرش    

            شناخت و آگاهیشناخت و آگاهی  عرفان:عرفان:    

  ده شده است.ده شده است.آهنگ كردن، دل نهادن بر امری، ثبات و پایداری در كاری كه اراآهنگ كردن، دل نهادن بر امری، ثبات و پایداری در كاری كه ارا  عزم:عزم:

  . نظر اقبال اروپاست. نظر اقبال اروپاستمردمان روزگار اقبال، جهان جدیدمردمان روزگار اقبال، جهان جدید  عصر من:عصر من:          : كار پوشیده ، كرشمه: كار پوشیده ، كرشمه  عشوهعشوه    

ق(یکی از شعرای بزرگ و عارف كه دارای آثار برجسته ای مثل ق(یکی از شعرای بزرگ و عارف كه دارای آثار برجسته ای مثل     211211--137137فریدالدین ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری )فریدالدین ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری )  عطار:عطار:    

  و دیوان اشعار و آثار فراوان دیگر كه شهرت جهانی دارد. در حمله مغول بدست یکی از مغوالن اسیر و سپس كشته می شود.و دیوان اشعار و آثار فراوان دیگر كه شهرت جهانی دارد. در حمله مغول بدست یکی از مغوالن اسیر و سپس كشته می شود.  منطق الطيرمنطق الطير  تذكرةاالولياء وتذكرةاالولياء و

  : گره ها و مشکالت مردم جهان: گره ها و مشکالت مردم جهانعقده ی دنياعقده ی دنيا          : گره ، حالت سركوفتگی و افسردگی: گره ، حالت سركوفتگی و افسردگی  عقدهعقده    

  عقل زیرکعقل زیرک: عقل كار آزموده ، : عقل كار آزموده ، عقل کاردانعقل کاردان          : گره  ، مشکل: گره  ، مشکلعقدهعقده    

  : خرد ، قوه تشخیص: خرد ، قوه تشخیصعقلعقل    

/بقره]و علّم  آدم االسماء كلّها ثم عرضها علی المالئکه ....[ یعنی خداوند همه ی اسما را به آدم تعلیم نمود و آنگاه /بقره]و علّم  آدم االسماء كلّها ثم عرضها علی المالئکه ....[ یعنی خداوند همه ی اسما را به آدم تعلیم نمود و آنگاه 1313: بخشی از آیه ی مباركه ی : بخشی از آیه ی مباركه ی   لّم االسماءلّم االسماءعَعَ    

  حقایق آن اسما  را در نظر مالئکه پدید آورد.حقایق آن اسما  را در نظر مالئکه پدید آورد.

  ب از اقیانوس هند ، در جنوب پاكستان، ایران و مشرق شبه جزیره ی عربستان كه توسط تنگه ی هرمز از خلیج فارس جدا می گردد.ب از اقیانوس هند ، در جنوب پاكستان، ایران و مشرق شبه جزیره ی عربستان كه توسط تنگه ی هرمز از خلیج فارس جدا می گردد.: دریا، دریای منشع: دریا، دریای منشععُمّانعُمّان    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان
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فتح فتح اسالم اسالم   فرزند خطاب ، از صحابه ی رسول)ص( و دومین خلیفه اسالم، از خلفای راشدین ، در زمان خالفت او عراق و ایران و مصر و شام بدست مجاهدینفرزند خطاب ، از صحابه ی رسول)ص( و دومین خلیفه اسالم، از خلفای راشدین ، در زمان خالفت او عراق و ایران و مصر و شام بدست مجاهدینعُمَر: عُمَر:     

فاتر مالیاتی به فاتر مالیاتی به شد. وی مردی مدبر و باهوش بود و در مدت اندک خالفت خود فتوحات عظیمی را سبب شد و به تأسیسات مفیدی مانند تاریخ هجری، بیت المال، دشد. وی مردی مدبر و باهوش بود و در مدت اندک خالفت خود فتوحات عظیمی را سبب شد و به تأسیسات مفیدی مانند تاریخ هجری، بیت المال، د

  (  (  32313231صص  22معین،جمعین،ج  تقلید ایرانیان و بنای شهرهای تازه مانندكوفه وبصره اقدام كرد.وی بدست فیروز مکنی به ابو لؤلؤ كشته شد.)فرهنگ فارسیتقلید ایرانیان و بنای شهرهای تازه مانندكوفه وبصره اقدام كرد.وی بدست فیروز مکنی به ابو لؤلؤ كشته شد.)فرهنگ فارسی

  : بلبل ، هزار دستان: بلبل ، هزار دستانعندليبعندليب          : رنج و مشقت: رنج و مشقتعناعنا    

  آل عمران ، سرانجام نیکویی و سعادت برای انسان در نزد خداوند است.آل عمران ، سرانجام نیکویی و سعادت برای انسان در نزد خداوند است.  3131: بخشی از آیه ی مباركه ی سوره ی : بخشی از آیه ی مباركه ی سوره ی   عنده حسن المآبعنده حسن المآب    

  : سیمرغ: سیمرغعنقاعنقا    

  اسه ای بزرگ تر و دسته آن كوتاه تر است.اسه ای بزرگ تر و دسته آن كوتاه تر است.: نام یک آلت موسیقی كه به آن بربط هم می گویند تار كه ك: نام یک آلت موسیقی كه به آن بربط هم می گویند تار كه كعودعود      

  : مرد چاالک ، تندرو ، جوانمرد: مرد چاالک ، تندرو ، جوانمرد  عيّارعيّار          : زمان عمر خلیفه دوم: زمان عمر خلیفه دوم  عهد فارونعهد فارون    

  : زندگی ، خوشی و شادمانی: زندگی ، خوشی و شادمانیعيشعيش    

  غغ
  : جنگجویان و فرماندهان: جنگجویان و فرماندهانغازیانغازیان      : رنگ سرخی كه زنان بر چهره ی خود می مالند.: رنگ سرخی كه زنان بر چهره ی خود می مالند.  غازهغازه    

  ای فعلی است و یکی ازشهر های اندلس كه مركز پیشرفت مسلمانان درپایان قرون وسطی بود.ای فعلی است و یکی ازشهر های اندلس كه مركز پیشرفت مسلمانان درپایان قرون وسطی بود.: از شهر های مهم اسپانی: از شهر های مهم اسپانیغرناطهغرناطه    

  : خیانت ، سیاهی قلب، تیرگی در هر چیزی: خیانت ، سیاهی قلب، تیرگی در هر چیزیغِشغِش    

  : كسی كه از روی جهل و غفلت از اطاعت حق دم می زند ولی عملی از خود نشان نمی دهد.: كسی كه از روی جهل و غفلت از اطاعت حق دم می زند ولی عملی از خود نشان نمی دهد.غفلت شعارغفلت شعار    

  د سال، غلمان جمع آن است ، در اینجا به معنی خدمتگزارد سال، غلمان جمع آن است ، در اینجا به معنی خدمتگزار: پسر ، پسر خر: پسر ، پسر خرغالمغالم          :  غالف شمشیر:  غالف شمشیرغالفغالف    

  فاش كننده ی رازفاش كننده ی راز  غماز:غماز:          : بندگی ، نوكری: بندگی ، نوكری  غالميغالمي    

  دشمن ، غنیمتدشمن ، غنیمت  غنيم:غنيم:        گلی كه بر شاخسار هنوز باز نشده است.گلی كه بر شاخسار هنوز باز نشده است.  غنچه:غنچه:    

  صداهای درهم مردم در جنگ و ازدحام، داد و فریادصداهای درهم مردم در جنگ و ازدحام، داد و فریاد  غوغا:غوغا:    

  از حس و آنچه كه از علم انسان پوشیده باشد بکار رفته است. و واژه غیب آن چیزی است كه در تحت حواس واقع نمی شود. از حس و آنچه كه از علم انسان پوشیده باشد بکار رفته است. و واژه غیب آن چیزی است كه در تحت حواس واقع نمی شود.   : در باره هر چیزنهفته ای كه: در باره هر چیزنهفته ای كه  غيبغيب      

  منظور قدرت هایی است كه بر خالف نظام خداپرستی و توحید حركت نمایند.منظور قدرت هایی است كه بر خالف نظام خداپرستی و توحید حركت نمایند.  غير اهلل:غير اهلل:      

  فف      
  می باشد . یا اسم كوهی است در میان این دشت.می باشد . یا اسم كوهی است در میان این دشت.: بیابانی در وسعتی بین كنعان ، خلیج عقبه ، سوئز و مصر : بیابانی در وسعتی بین كنعان ، خلیج عقبه ، سوئز و مصر فارانفاران      

  : آشکار، ظاهر: آشکار، ظاهرفاشفاش          : آسوده ، عام: آسوده ، عامفارغفارغ      

  : شگون و خوشبختی: شگون و خوشبختیفالفال      

  : تسمه و دوال كه از عقب زین اسب می آویزند وبا آن چیزی را به ترک اسب می بندند،ترک بند: تسمه و دوال كه از عقب زین اسب می آویزند وبا آن چیزی را به ترک اسب می بندند،ترک بندفترا كفترا ك        

  : چاره جویی: چاره جوییفتنه اندیشيفتنه اندیشي        

  هجری قمری وانقراض خالفت پانصد ساله ی عباسی است.هجری قمری وانقراض خالفت پانصد ساله ی عباسی است.  121121فتنه مغول وحمله ی هالكو به بغداد درسال فتنه مغول وحمله ی هالكو به بغداد درسال : اشاره به : اشاره به فتنه ی تاتارفتنه ی تاتار      

  : حکم و رأی فقیه و حاكم شرع: حکم و رأی فقیه و حاكم شرعفتویفتوی          : گمراهی ، ابتالء ، آشوب: گمراهی ، ابتالء ، آشوبفتنهفتنه        

  : وسعت چمن: وسعت چمن  فراخای چمنفراخای چمن            : عظمت  ، شکوه: عظمت  ، شکوه  فرّفرّ        

  : چاق: چاق  فربهفربه    لمانی واجب است.لمانی واجب است.: آنچه را از احکام كه انجامش بر هر مس: آنچه را از احکام كه انجامش بر هر مسفرایضفرایض        

  : شریف و پاک نژاد، حکیم ، خردمند، دانا: شریف و پاک نژاد، حکیم ، خردمند، دانافرزانهفرزانه      : بهشت زندگی ، جامعه سعادتمند.: بهشت زندگی ، جامعه سعادتمند.فردوس حياتفردوس حيات        

  : واجب: واجبفرضفرض      هزار ذرع.هزار ذرع.11كیلومتر یا كیلومتر یا   11: مقیاس مسافت قریب : مقیاس مسافت قریب فرسنگفرسنگ        

  هنر و استادی استهنر و استادی است: مثل فرهاد دارای : مثل فرهاد دارای فرهاد زادفرهاد زاد        روشنی ، پرتو، تابش آفتاب یا آتشروشنی ، پرتو، تابش آفتاب یا آتش  فروغ:فروغ:        

  : افسان، سنگی است كه با آن كارد و شمشیر تیز كنند.: افسان، سنگی است كه با آن كارد و شمشیر تیز كنند.فسانفسان          : اضافه كند ، افزایش دهد.: اضافه كند ، افزایش دهد.فزایدفزاید        

  آفرینش، استعدادها و پتانسیل ذاتی انسانآفرینش، استعدادها و پتانسیل ذاتی انسان  فطرت:فطرت:          : افسون  ، حیله: افسون  ، حیلهفسونفسون        

  در زمین به جوالن می پردازد.در زمین به جوالن می پردازد.  : فکری كه از نظر قدرت و سیر به آسمان می رسد و: فکری كه از نظر قدرت و سیر به آسمان می رسد وفكر گردون رس و زمين پيمافكر گردون رس و زمين پيما        



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  225225  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

میالدی( وی در راه خدمت به وطن خود فداكاری ها كرد. و آثاری از میالدی( وی در راه خدمت به وطن خود فداكاری ها كرد. و آثاری از 31133113--32283228: نیکو لو ماكیاول تاریخدان و سیاستمدار ایتالیلیی ، اهل فلورانس ): نیکو لو ماكیاول تاریخدان و سیاستمدار ایتالیلیی ، اهل فلورانس )  فالرنساویفالرنساوی    

ر سیاسی باید تنها رسیدن به هدف را در نظر داشت. و رعایت اصول اخالقی ر سیاسی باید تنها رسیدن به هدف را در نظر داشت. و رعایت اصول اخالقی خود بجا گذاشت. كه عبارتند از  تیتلیو ، شاهزاده ،هنر جنگ  ماكیاول معتقد بود در اموخود بجا گذاشت. كه عبارتند از  تیتلیو ، شاهزاده ،هنر جنگ  ماكیاول معتقد بود در امو

  در این مورد ضرورتی ندارد . روش وی به نام  ماكیاولیسم  معروف است.در این مورد ضرورتی ندارد . روش وی به نام  ماكیاولیسم  معروف است.

ستی ستی دا پردا پر: كسی كه با عقل و اصول بدیهیات به استدالل موضوعات می رود و در ادبیات شعری فارسی ، فلسفی بیشتر كسی است كه دچار شک در خ: كسی كه با عقل و اصول بدیهیات به استدالل موضوعات می رود و در ادبیات شعری فارسی ، فلسفی بیشتر كسی است كه دچار شک در خفلسفيفلسفي    

  : سپهر ، گردون، مدار هر یک از سیارات: سپهر ، گردون، مدار هر یک از سیاراتفلكفلك            است و مادی است اطالق می شوداست و مادی است اطالق می شود

  :  هنر:  هنر  فنفن        

/بقره[یعنی ای صاحبان خرد و دانایی در انجام قصاص برای شما حیات و /بقره[یعنی ای صاحبان خرد و دانایی در انجام قصاص برای شما حیات و 383383، ، ولكم في القصاص حياة یا اولي االلبابولكم في القصاص حياة یا اولي االلباب: اشاره به آیه ی :]: اشاره به آیه ی :]  في القصاص آمد حيوةفي القصاص آمد حيوة    

  سخنان معنوی و نفس گرم روحانی و عرفانی ، بخشش و جودسخنان معنوی و نفس گرم روحانی و عرفانی ، بخشش و جود  يض:يض:فف          زندگی است.زندگی است.

  قق  
  : قصد كننده ، پیک: قصد كننده ، پیکقاصدقاصد            رهبر ، فرمانده ی لشگررهبر ، فرمانده ی لشگر    قائد:قائد:    

  : كوه ، كوه افسانه ای كه سیمرغ در آن آشیانه داشت.: كوه ، كوه افسانه ای كه سیمرغ در آن آشیانه داشت.قافقاف            : قطع كننده  و كشنده ی نسل: قطع كننده  و كشنده ی نسلقاطع نسلقاطع نسل    

/ اعراف[  پیمانی است كه انسان قبل از خلقت در عالم الست با خدا بسته است. و آن پیمان اینگونه بود / اعراف[  پیمانی است كه انسان قبل از خلقت در عالم الست با خدا بسته است. و آن پیمان اینگونه بود 382382کُم ؟ قالوا  بلی ، کُم ؟ قالوا  بلی ، : اشاره به آیه ی :]  اَلَسْتُ بربّ: اشاره به آیه ی :]  اَلَسْتُ بربّقالوا بليقالوا بلي    

  مود.مود.ر زندگی مشخص نر زندگی مشخص نكه خدای عالم از انسان پرسید ، آیا من پروردگار تو نیستم؟ او جواب داد  آری. و لذا خداباوری در فطرت انسان نقش بست  و راه او را دكه خدای عالم از انسان پرسید ، آیا من پروردگار تو نیستم؟ او جواب داد  آری. و لذا خداباوری در فطرت انسان نقش بست  و راه او را د

  غلبه و سیطره داشتنغلبه و سیطره داشتن  قاهر:قاهر:      : ایجاد روابط برادرانه بین مسلمانان است.: ایجاد روابط برادرانه بین مسلمانان است.خوتخوتقانون اُقانون اُ    

  : جمع قدسی ، فرشتگان ، صالحان و نیکوكاران: جمع قدسی ، فرشتگان ، صالحان و نیکوكاران  قُدسيانقُدسيان          : لباس پادشاهی: لباس پادشاهیقبای خسرویقبای خسروی    

  قدیرقدیر: فرمان الهی ، ت: فرمان الهی ، تقضاقضا    : قسمت كننده چشمه ی كوثر در بهشت، لقب و مقام علی مرتضی)ع(: قسمت كننده چشمه ی كوثر در بهشت، لقب و مقام علی مرتضی)ع(قسيم کوثرقسيم کوثر    

  : پائین ترین مرحله ی پستی و ذلت: پائین ترین مرحله ی پستی و ذلتقعر مذلتقعر مذلت          : نیاز مبرم ، نیاز جدی: نیاز مبرم ، نیاز جدی  قضای مبرمقضای مبرم    

  پشت سرپشت سر  قفا:قفا:    

  : قلب سالم ، حقیقت وجودی انسانی كه دچار انحطاط و شرک و انحراف نشده است.: قلب سالم ، حقیقت وجودی انسانی كه دچار انحطاط و شرک و انحراف نشده است.قلب سليمقلب سليم    

مر را به مناسبت آن شهر، دریای قلزم گفته اند. به معنی در یا و دریای بزرگ مر را به مناسبت آن شهر، دریای قلزم گفته اند. به معنی در یا و دریای بزرگ : در قدیم نام بندری در ساحل بحر احمر نزدیک مصب نیل بوده است و بحر اح: در قدیم نام بندری در ساحل بحر احمر نزدیک مصب نیل بوده است و بحر احقُلزُمقُلزُم    

  : بر خاستن ، فعل امر)بلند شو(: بر خاستن ، فعل امر)بلند شو(قُمقُم          هم می گویند.هم می گویند.

 : پرنده ای خاكی رنگ و كوچکتر از كبوتر كه گوشت لذیذی دارد. : پرنده ای خاكی رنگ و كوچکتر از كبوتر كه گوشت لذیذی دارد. قُمریقُمری     : خرده و ریزه ی چیزی ، اسباب خانه ، پارچه: خرده و ریزه ی چیزی ، اسباب خانه ، پارچه  قماشقماش    

  خدمتگزارخاص علی بن ابیطالب )ع( كه به امر حجاج بن یوسف ثقفی حاكم جبار كوفه به قتل رسید.خدمتگزارخاص علی بن ابیطالب )ع( كه به امر حجاج بن یوسف ثقفی حاكم جبار كوفه به قتل رسید.:ازتابعان و:ازتابعان و  قنبرقنبر    

  دست می آورد.دست می آورد.:تواناییهایی كه انسان ازطریق اندیشیدن درپایان كار ب:تواناییهایی كه انسان ازطریق اندیشیدن درپایان كار بقوت تدبيرقوت تدبير    :  كسی كه همراه گروهی آواز می خواند ، نغمه گر ، آواز خوان:  كسی كه همراه گروهی آواز می خواند ، نغمه گر ، آواز خوانقوّالقوّال    

  ه حضرت سید الشهدا در مقابل یزید در كربال از خود نشان داد.ه حضرت سید الشهدا در مقابل یزید در كربال از خود نشان داد.: قدرت و حماسه ای ك: قدرت و حماسه ای كقوت شبيریقوت شبيری    

  : قبیله ای كه مجنون از آن بود: قبیله ای كه مجنون از آن بودقوم حيقوم حي        : منحنی توالت و فراز و نشیب های آن: منحنی توالت و فراز و نشیب های آنقوس حياتقوس حيات    

  /قمر[/قمر[2222: گروهی كه در دروغگویی ی باک هستند.اقتباس از آیه :]بل هو كذّابٌ اشر، : گروهی كه در دروغگویی ی باک هستند.اقتباس از آیه :]بل هو كذّابٌ اشر، شرشراب اَاب اَقوم کذّقوم کذّ    

  : چیره شدن ، علبه كردن: چیره شدن ، علبه كردنقهرقهر          كشوركشور  : ملیت ، تشکیل: ملیت ، تشکیلقوميتقوميت    

  : چیزی را با چیز دیگر سنجیدن: چیزی را با چیز دیگر سنجیدنقياسقياس          : معرب كهستان ، كوهستان: معرب كهستان ، كوهستان  قهستانقهستان      

  : داشتن سرزمین مشخص و كشوری متحد و مستقل: داشتن سرزمین مشخص و كشوری متحد و مستقلقيد وطنقيد وطن          : مهار بوی) گل (: مهار بوی) گل (  قيد بوقيد بو    

دخترعموی خودلیلی محبت سرشاری داشت و چون پدر لیلی از مالقات آن دو دخترعموی خودلیلی محبت سرشاری داشت و چون پدر لیلی از مالقات آن دو   مجنون، قیس بن ملوح عامری كه بر طبق روایات افسانه ای از طفولیت بهمجنون، قیس بن ملوح عامری كه بر طبق روایات افسانه ای از طفولیت به  قيس:قيس:    

یلی را به یلی را به خبر مرگ لخبر مرگ لممانعت می كردند قیس دچار جنون شد. و سر به بیابان گذاشت و با حیوانات محشور گردید. لیلی از دوری مجنون بیمار شد و جان داد. وقتی ممانعت می كردند قیس دچار جنون شد. و سر به بیابان گذاشت و با حیوانات محشور گردید. لیلی از دوری مجنون بیمار شد و جان داد. وقتی 

  هجری نوشته اند..هجری نوشته اند..  7171یا یا 1717یا یا 1212مجنون را بین سال های مجنون را بین سال های كه دوست می داشت خواند وندبه كرد تا همانجا بمرد.كه دوست می داشت خواند وندبه كرد تا همانجا بمرد.شعری را شعری را معشوق رفت وآنقدر معشوق رفت وآنقدر مجنون دادند به سر قبرمجنون دادند به سر قبر

  لقب امپراطور روم قدیملقب امپراطور روم قدیم  قيصر:قيصر:    

  کک
  : به جانب خود جذب می كند: به جانب خود جذب می كندکشد کشد     

  : خوشبخت: خوشبختکامكارکامكار  : كسی كه برای روزی حالل تالش می كند دوست خداست.: كسی كه برای روزی حالل تالش می كند دوست خداست.  الكاسب حبيب اهللالكاسب حبيب اهلل    
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هجری فوت هجری فوت   213213ابویزید طیفوربن عیسی سروشان صوفی مشهور قرن سوم است كه جدش زرتشتی بود و اسالم آورد وی اهل بسطام بود و در سال ابویزید طیفوربن عیسی سروشان صوفی مشهور قرن سوم است كه جدش زرتشتی بود و اسالم آورد وی اهل بسطام بود و در سال   ::کامل بسطامکامل بسطام    

 .شد و در همانجا در خانقاه خودش مدفون گردید و هنوز مزار او زیارتگاه خاص و عام استشد و در همانجا در خانقاه خودش مدفون گردید و هنوز مزار او زیارتگاه خاص و عام است

  : معدن: معدنکان کان       یافته استیافته استقرب به حق به كمال دست قرب به حق به كمال دست صاحبدلیع مردخدا كه در صاحبدلیع مردخدا كه در   کاملي:کاملي:    

  در جستجو و تعقیب حوادث روزگار بودن ، كه باعث غم و اندوه و دلتنگی می گردد.در جستجو و تعقیب حوادث روزگار بودن ، كه باعث غم و اندوه و دلتنگی می گردد.  کاوش ایام:کاوش ایام:    

  : كاسته شد ، كم شد.: كاسته شد ، كم شد.کاهيدکاهيد          : رهبر روحانی یهود و مصر قدیم.: رهبر روحانی یهود و مصر قدیم.کاهنکاهن    

  : ک+آید ، كه آید: ک+آید ، كه آید  کایدکاید          : كم شده ، ضعیف شده: كم شده ، ضعیف شدهکاهيدهکاهيده    

ی كبوتر، دارای دم كوتاه و پرهای خاكی رنگ ، بال هایش دارای لکه های سرخ و سیاه است. گوشت لذیذی دارد و بیشتر در دامنه ی ی كبوتر، دارای دم كوتاه و پرهای خاكی رنگ ، بال هایش دارای لکه های سرخ و سیاه است. گوشت لذیذی دارد و بیشتر در دامنه ی   : پرنده ای به اندازه: پرنده ای به اندازه  کبكکبك    

  كوه ها و دره ها ست و تخم گزاری می كند.كوه ها و دره ها ست و تخم گزاری می كند.

  كه از نخ پنبه ای كه با دست بافته می شودكه از نخ پنبه ای كه با دست بافته می شود: كرباس، یک قسم پارچه : كرباس، یک قسم پارچه کرپاسکرپاس  بازگردنده ، بسیار حمله كننده به دشمن ، لقب موالی متقیان علی)ع(بازگردنده ، بسیار حمله كننده به دشمن ، لقب موالی متقیان علی)ع(  کرّار:کرّار:    

: كرم شب تاب ، حشره ای است از راسته ی قاب باالن، نوع ماده ی این حشره بی بال است و دارای فسفر سانس مخصوص می باشد كه شب ها : كرم شب تاب ، حشره ای است از راسته ی قاب باالن، نوع ماده ی این حشره بی بال است و دارای فسفر سانس مخصوص می باشد كه شب ها کرمك  تابندهکرمك  تابنده

  لقب پادشاهان ساسانی ایران.لقب پادشاهان ساسانی ایران.  کسری:کسری:    در تاریکی می درخشد و موجب جلب حشرات ریز می شود.در تاریکی می درخشد و موجب جلب حشرات ریز می شود.

  : لباس ، جامه، پوشاک: لباس ، جامه، پوشاککسوتکسوت    

میالدی است. و از شعرای دوره ی جاهلی است.كعب پیغمبر را رنج می داد و بعد از فتح مکه به طرف طائف گریخت. و میالدی است. و از شعرای دوره ی جاهلی است.كعب پیغمبر را رنج می داد و بعد از فتح مکه به طرف طائف گریخت. و   112112: كعب بن زهیر متوفی سال : كعب بن زهیر متوفی سال   کعبکعب    

او در قصیده ی خود سیف من سیوف هند گفته بود . او در قصیده ی خود سیف من سیوف هند گفته بود .   اما قصیده ای ساخت و از گناهان گذشته عذر خواست. و پیغمبر گرامی ردای مبارک خود را بدو صله داد واما قصیده ای ساخت و از گناهان گذشته عذر خواست. و پیغمبر گرامی ردای مبارک خود را بدو صله داد و

  اما خاطر پیغمبر به اقلیمی راضی نشد و آن را  سیف من سیوف اهلل تصحیح كرد.اما خاطر پیغمبر به اقلیمی راضی نشد و آن را  سیف من سیوف اهلل تصحیح كرد.

  بیت اهلل الحرام، بیت العتیق ، خانه ی خدا كه در وسط مسجد الحرام قرار گرفته است.بیت اهلل الحرام، بیت العتیق ، خانه ی خدا كه در وسط مسجد الحرام قرار گرفته است.  کعبه:کعبه:    

  منظور كلیم اهلل )حضرت موسی( است.منظور كلیم اهلل )حضرت موسی( است.  همسخن، همصحبت، كههمسخن، همصحبت، كه  کليم :کليم :          : سختی و مشقت: سختی و مشقت  کُلفَتکُلفَت    

            كم سر و صدا ، بی سر و صداكم سر و صدا ، بی سر و صدا  کم غوغا:کم غوغا:    

  طناب و رشته ی دراز برای گرفتن حیواناتطناب و رشته ی دراز برای گرفتن حیوانات  کمند:کمند:  : رشته ی دراز و ضخیم كه برای به دام انداختن انسان و حیوان استفاده می شود.: رشته ی دراز و ضخیم كه برای به دام انداختن انسان و حیوان استفاده می شود.  کمندکمند

  پنهان شود.پنهان شود.: كسی كه به قصد از پادر آوردن دشمن یا شکار در جایی : كسی كه به قصد از پادر آوردن دشمن یا شکار در جایی کمينکمين    

  / یس[/ یس[7272: در آیه ی مباركه ی : ]  انما امره اذا اراد  شیئاً ان یقول له كن فیکون ، : در آیه ی مباركه ی : ]  انما امره اذا اراد  شیئاً ان یقول له كن فیکون ، کُنِ حقکُنِ حق    

  : آتشکده ، معبد یهود: آتشکده ، معبد یهودکنشتکنشت          : آشیانه حیوانات چرنده و پرنده: آشیانه حیوانات چرنده و پرندهکُنامکُنام    

  :  در انجام كاری رغبت و عالقه ای نشان ندادن:  در انجام كاری رغبت و عالقه ای نشان ندادن  کوته دستيکوته دستي            : كوی و برزن ، محله: كوی و برزن ، محلهکوکو    

  : طبل بزرگ: طبل بزرگکوسکوس      : كسانی كه از ذوق و هنر بهره ای ندارند.: كسانی كه از ذوق و هنر بهره ای ندارند.ذوقانذوقان  کورکور    

  : ستاره گریزپا ، بخاطر نور كمی كه ستارگان دارند به نظر می رسند كه از نقطه ای به نقطه دیگر می گریزند!: ستاره گریزپا ، بخاطر نور كمی كه ستارگان دارند به نظر می رسند كه از نقطه ای به نقطه دیگر می گریزند!  کوکب رم خویکوکب رم خوی    

  دو جهان )دنیا و آخرت(دو جهان )دنیا و آخرت(  کَونَين:کَونَين:    

  ویز بود كه داستان عشق او و شیرین معشوق خسرو پرویز معروف است و از آن داستان ها ساخته اند.ویز بود كه داستان عشق او و شیرین معشوق خسرو پرویز معروف است و از آن داستان ها ساخته اند.فرهاد كوهکن، كه سنگتراش معاصر خسرو پرفرهاد كوهکن، كه سنگتراش معاصر خسرو پر  کوهكن:کوهكن:    

  : منظور آتشی است كه از نظر و اراده ی شمس در كتاب های مولوی افتاده است. : منظور آتشی است كه از نظر و اراده ی شمس در كتاب های مولوی افتاده است. کيميای احمرکيميای احمر    

  : كینه ، دشمنی : كینه ، دشمنی کين کين     

  سبان فلک نیز گفته اند.سبان فلک نیز گفته اند.: زُحَل ، یکی از سیارات منظومه ی شمسی، خادم پیر ، پا: زُحَل ، یکی از سیارات منظومه ی شمسی، خادم پیر ، پا  کيوانکيوان    

  گگ    
  : پیرو دین زرتشت: پیرو دین زرتشت  گبرگبر        : قدم، فاصله ی میان دو پاهنگام راه رفتن: قدم، فاصله ی میان دو پاهنگام راه رفتنگامگام    

  گدا ، فقیرگدا ، فقیر  گدیه گر:گدیه گر:            : گدایی ، خواهش: گدایی ، خواهش  گدیهگدیه    

  : به سختی حركت كردن.: به سختی حركت كردن.گران سيریگران سيری    : كسی كه تحرک و پویایی ندارد و دست به ابتکار نمی زند.: كسی كه تحرک و پویایی ندارد و دست به ابتکار نمی زند.گران خيزگران خيز    

  دث و مسائلی كه در طول روزگار برای كسی یا چیزی پیش می آید.دث و مسائلی كه در طول روزگار برای كسی یا چیزی پیش می آید.: حوا: حواگردش تقدیرگردش تقدیر    

  : مشهور بین عام و خاص بودن: مشهور بین عام و خاص بودن  گردون جنابگردون جناب      : به سیر و حركت در جهان می پردازد.: به سیر و حركت در جهان می پردازد.گردون تازگردون تاز    

  : گردون )آسمان( و سریر)تخت( ، كسی كه بر جهان حکومت می كند.: گردون )آسمان( و سریر)تخت( ، كسی كه بر جهان حکومت می كند.گردون سریرگردون سریر    

  بچرخد ، به معنی آسمان نیز می گویند.بچرخد ، به معنی آسمان نیز می گویند.: چرخ، هر چه دور خود یا گرد محوری : چرخ، هر چه دور خود یا گرد محوری گردونگردون    

  : چیزی كه دارای شور و حرارت است.: چیزی كه دارای شور و حرارت است.گرم خيزگرم خيز  : كسی كه ازایام تجربه اندوخته ودانا وآگاه شده است.: كسی كه ازایام تجربه اندوخته ودانا وآگاه شده است.  گرگ باران دیدهگرگ باران دیده    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  227227  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  رد، یقهرد، یقهآن قسمت از جامه كه دور گردن را بگیآن قسمت از جامه كه دور گردن را بگیگریبان: گریبان:   :پر شتاب و پر حرارت كه نشانه ی خوشحالی و عالقمندی انسان است .:پر شتاب و پر حرارت كه نشانه ی خوشحالی و عالقمندی انسان است .گرم روگرم رو    

زبان زبان : منسوب به دربار ، درباری، زبان فارسی كه بعد از پهلوی متداول گردیده است و با اندک تغییری بصورت زبان فارسی كنونی در آمده است. : منسوب به دربار ، درباری، زبان فارسی كه بعد از پهلوی متداول گردیده است و با اندک تغییری بصورت زبان فارسی كنونی در آمده است. گفتار دریگفتار دری      

  دری پس از اسالم زبان رسمی و ادبی مردم ایران شده است.دری پس از اسالم زبان رسمی و ادبی مردم ایران شده است.

  نمرحبا ای بلبل باغ كهن              از گل رعنا بگو با ما سخ                    در از گل رعنا سخن گفته است:در از گل رعنا سخن گفته است:قلنقلن  : در اینجا اشاره به شعری است كه ابو علی: در اینجا اشاره به شعری است كه ابو علیگل رعناگل رعنا      

  : به رنگ گل ، همرنگ گل سرخ: به رنگ گل ، همرنگ گل سرخ  گلفامگلفام          : باغ و گلستان: باغ و گلستانگلشنگلشن    

  جذاب ، دلرباجذاب ، دلربا  گيرا:گيرا:    یق را در قالب نیکویی بیان كردنیق را در قالب نیکویی بیان كردن: سوراخ كردن و ساییدن گوهر، حقا: سوراخ كردن و ساییدن گوهر، حقاگوهر سُفتنگوهر سُفتن    

  لل    
  /توبه[/توبه[1111خمگین مباش. سخن حضرت رسول است كه فرمودند:]ال تحزن انّ اهلل معنا، خمگین مباش. سخن حضرت رسول است كه فرمودند:]ال تحزن انّ اهلل معنا،    تحزن: تحزن:الال    

  : حدیث نبوی كه فرمود روزگار را ناسزا نگوئید: حدیث نبوی كه فرمود روزگار را ناسزا نگوئید  ال تسبوا الدهرال تسبوا الدهر  /نمل[/نمل[3131: نترس ، در آیه ی:] یا موسی ال تخف انی ال یخاف لدیّ المرسلین ، : نترس ، در آیه ی:] یا موسی ال تخف انی ال یخاف لدیّ المرسلین ، ال تخفال تخف    

  : بیشمار  ، زیاد: بیشمار  ، زیادال تعدال تعد    

.....[ یعنی ای رسول ! بدان بندگانم كه .....[ یعنی ای رسول ! بدان بندگانم كه قل یا عبادي الذین اسرفوا علي انفسهم التقنطوا من رحمة هللا قل یا عبادي الذین اسرفوا علي انفسهم التقنطوا من رحمة هللا / زمر،]/ زمر،]2222: ناامید نشوید، در آیه ی مباركه ی : ناامید نشوید، در آیه ی مباركه ی ال تقنطواال تقنطوا    

  اسراف بر نفس خود كرده اند ، بگو هرگز از رحمت حق ناامید نباشید .اسراف بر نفس خود كرده اند ، بگو هرگز از رحمت حق ناامید نباشید .

  امعه ای زندگی میکند كه آن جامعه برترین جامعه است(امعه ای زندگی میکند كه آن جامعه برترین جامعه است(:امت برتری بعداز امت من نیست.)مسلمان درج:امت برتری بعداز امت من نیست.)مسلمان درجال قوم بعدیال قوم بعدی    

  : ال اله اال اهلل: ال اله اال اهلل  ال موجود اال هوال موجود اال هو  

ه ه :  رسول خدا)ص( به علی مرتضی گفت:]انت منی بمنزلة هارون من موسی ، اال انه ال نبی بعدی[ یعنی نسبت تو به من مثل منزلت هارون است ب:  رسول خدا)ص( به علی مرتضی گفت:]انت منی بمنزلة هارون من موسی ، اال انه ال نبی بعدی[ یعنی نسبت تو به من مثل منزلت هارون است بال نبي بعدیال نبي بعدی    

  جدایی ناپذیرجدایی ناپذیرال ینفك: ال ینفك:         ری نخواهد بود.ری نخواهد بود.موسی. مگر اینکه بعد از من پیغمبموسی. مگر اینکه بعد از من پیغمب

  : عجز و زاری و حیله گری: عجز و زاری و حیله گریالبه و مكاریالبه و مكاری            ناله و زاری و كینه توزیناله و زاری و كینه توزی  البه و کين :البه و کين :    

  دو بت معروف كه مورد پرستش اعراب دوره ی جاهلی بوده است كه با ظهور اسالم بساط بت پرستی برچیده شد.دو بت معروف كه مورد پرستش اعراب دوره ی جاهلی بوده است كه با ظهور اسالم بساط بت پرستی برچیده شد.  الت و عزی:الت و عزی:    

/یوسف می باشد كه یوسف خطاب به برادران خود گفت]قال التثریب علیکم الیوم /یوسف می باشد كه یوسف خطاب به برادران خود گفت]قال التثریب علیکم الیوم 3232نباشید شما را عفو نمودم. این كلمه در آیه ی نباشید شما را عفو نمودم. این كلمه در آیه ی   : متأثر و شرمگین: متأثر و شرمگین  التثریبالتثریب    

ولی منظور ولی منظور     ین مهربانان استین مهربانان استیغفر اهلل لکم و هو ارحم الراحمین[ یعنی امروز هیچ خجل و متأثر نباشید كه من عفو كردم ، خدا هم گناه شما را ببخشد كه او مهربان تریغفر اهلل لکم و هو ارحم الراحمین[ یعنی امروز هیچ خجل و متأثر نباشید كه من عفو كردم ، خدا هم گناه شما را ببخشد كه او مهربان تر

  بی مرگ ، نابود نشدنیبی مرگ ، نابود نشدنی  الزوال:الزوال:      اقبال فرمان عفو عمومی رسول خدا در فتح مکه است.اقبال فرمان عفو عمومی رسول خدا در فتح مکه است.

  : هیچ است ، چیزی به حساب نمی آید.: هیچ است ، چیزی به حساب نمی آید.الستيالستي  

  : چراغ های روشنایی كه در گذشته استفاده می شد و مواد سوخت آن پیه و چربی بود.: چراغ های روشنایی كه در گذشته استفاده می شد و مواد سوخت آن پیه و چربی بود.الله پيالله پي    

ر سر راه تاریخی نجد ایران به هندوستان قرار گرفته است. در دوره ی غزنویان یکی از مراكز حکومت آنان و كانون ر سر راه تاریخی نجد ایران به هندوستان قرار گرفته است. در دوره ی غزنویان یکی از مراكز حکومت آنان و كانون مركز پنجاب خاوری. شهر قدیمی كه بمركز پنجاب خاوری. شهر قدیمی كه ب  الهور:الهور:    

  انتشار زبان و ادبیات فارسی بوده است . هم اكنون یکی از دو مركز پاكستان است كه زادگاه اقبال نیز می باشد.انتشار زبان و ادبیات فارسی بوده است . هم اكنون یکی از دو مركز پاكستان است كه زادگاه اقبال نیز می باشد.

  : محبت و غلبه: محبت و غلبهلطف و قهرلطف و قهر      : با لب آیات قرآن را زمزمه می كرد.: با لب آیات قرآن را زمزمه می كرد.لب قرآن سرالب قرآن سرا    

  یکی از سنگ های قیمتی به رنگ سرخیکی از سنگ های قیمتی به رنگ سرخ  لعل:لعل:            سنگ قیمتی به رنگ انگورسنگ قیمتی به رنگ انگور    لعل عنابي:لعل عنابي:    

  : هرگز زوال و نابودی در او راه ندارد.: هرگز زوال و نابودی در او راه ندارد.لم یزللم یزل    

هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی به آن هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی به آن : حدیثی است از رسول خدا)ص( كه فرمودند برای عبادت خدای متعال، وقت مخصوصی را در نظر گرفته ام كه : حدیثی است از رسول خدا)ص( كه فرمودند برای عبادت خدای متعال، وقت مخصوصی را در نظر گرفته ام كه   لي مع اهلللي مع اهلل    

  : منظور آرامش انسان است.: منظور آرامش انسان است.  ليالی شكيبليالی شكيب    راه ندارد: ]  لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل[راه ندارد: ]  لی مع اهلل وقت ال یسعنی فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل[

  مم
  : آب و گل: آب و گلماء و طينماء و طين  منظور همان ما سوی اهلل است به معنی آنچه كه غیر از خداست.منظور همان ما سوی اهلل است به معنی آنچه كه غیر از خداست.  ما سوی:ما سوی:    

  باریکه ی هالل شب اول ماهباریکه ی هالل شب اول ماه  نو:نو:ماه ماه             : مصغر مام ، مادر: مصغر مام ، مادر  مامكمامك    

  : سرمایه ی تعصب و جانبداری: سرمایه ی تعصب و جانبداریمایه ی غيرتمایه ی غيرت            : مهار ، كنترل : مهار ، كنترل   ماهارماهار    

  : واضح و آشکار كننده: واضح و آشکار كنندهمبينمبين          مقدار ، اندازهمقدار ، اندازه  مایه:مایه:    

  : نباف ، از تنیدن یعنی بافتن و تابیدن ع تار بافتن عنکبوت و كرم ابریشم .: نباف ، از تنیدن یعنی بافتن و تابیدن ع تار بافتن عنکبوت و كرم ابریشم .  مَتَنْمَتَنْ    

ع آن قافیه داشته باشد و قافیه مصراع دوم آن نظیر قافیه ی مصراع اول باشد مانند اشعار فردوسی و مثنوی معنوی ، در اینجا منظور ع آن قافیه داشته باشد و قافیه مصراع دوم آن نظیر قافیه ی مصراع اول باشد مانند اشعار فردوسی و مثنوی معنوی ، در اینجا منظور شعری كه هر دو مصراشعری كه هر دو مصرا  مثنوی:مثنوی:    

  بخوردان ، عود سوز ، ظرفی كه در آن آتش می ریزند.بخوردان ، عود سوز ، ظرفی كه در آن آتش می ریزند.  مجمر:مجمر:        اشعاری است كه اقبال به شکل مثنوی سروده است.اشعاری است كه اقبال به شکل مثنوی سروده است.



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  228228  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : آشنا و الیق اسرار و پنهانی های جهان و زندگی.: آشنا و الیق اسرار و پنهانی های جهان و زندگی.محرم رازمحرم راز            خودی ، آشناخودی ، آشنامحرم : محرم :     

  كسی كه به او رشک و حسد ببرند.كسی كه به او رشک و حسد ببرند.  مَحْسود:مَحْسود:          بدون باران و نمبدون باران و نم  محرومي نم:محرومي نم:    

  جای جمع شدن دوستان، انجمن، مجلسجای جمع شدن دوستان، انجمن، مجلسمحفل: محفل:           : حصر شده ، زندانی شده: حصر شده ، زندانی شدهمحصورمحصور    

ربیع االول بوده است . سرپرستی محمد)ص( را ابتدا جد وی عبد المطلب ربیع االول بوده است . سرپرستی محمد)ص( را ابتدا جد وی عبد المطلب   3232ول و به قولی ول و به قولی ربیع االربیع اال  3838محمد بن عبد اهلل ، مادر آن حضرت آمنه است تولد محمد بن عبد اهلل ، مادر آن حضرت آمنه است تولد   محمد:محمد:    

سال داشت ازدواج كرد. در سن چهل سالگی هنگامی كه در غار حذرا سال داشت ازدواج كرد. در سن چهل سالگی هنگامی كه در غار حذرا   1111سالگی با خدیجه دختر خویلد كه سالگی با خدیجه دختر خویلد كه   3232سپس عمویش ابو طالب عهده دار بود. در سن سپس عمویش ابو طالب عهده دار بود. در سن 

  ازل شد و بدو گفت تو پیغمبر خدایی و باید مردم را به خدای یگانه بخوانی.ازل شد و بدو گفت تو پیغمبر خدایی و باید مردم را به خدای یگانه بخوانی.نزدیک مکه به عبادت مشغول بود جبرئیل بر او ننزدیک مکه به عبادت مشغول بود جبرئیل بر او ن

  : تکیه كردن ، امیدوار بودن.: تکیه كردن ، امیدوار بودن.  محمل بستنمحمل بستن          كجاوه ، هودج ، پالکیكجاوه ، هودج ، پالکی  مَحْمِلْ :مَحْمِلْ :    

  : بال، آزار، اندوه،آزمایش: بال، آزار، اندوه،آزمایشمحنتمحنت        هودج، پالکی، كجاوه، محامل جمعهودج، پالکی، كجاوه، محامل جمعمحمل: محمل:     

  : خدمتگزار امت ها، كسی كه در خدمت مردم است.: خدمتگزار امت ها، كسی كه در خدمت مردم است.مخدوم اُمَممخدوم اُمَم        بودن.بودن.  : بسیار جدی و پر تالش: بسیار جدی و پر تالشمحو تك و دو بودنمحو تك و دو بودن    

  : ادعاكننده: ادعاكنندهمدعيمدعي          در خواست و آرزودر خواست و آرزو  مدعا:مدعا:    

  : پسندیده ، خشنود، لقب علی)ع(: پسندیده ، خشنود، لقب علی)ع(مرتضيمرتضي      : ناپسندیده ، پسندیده )بد و خوب(: ناپسندیده ، پسندیده )بد و خوب(مذموم ، محمودمذموم ، محمود    

  ز نسل دوم صحابه است به ما رسیده باشد.ز نسل دوم صحابه است به ما رسیده باشد.: حدیثی كه از یکی از تابعین كه ا: حدیثی كه از یکی از تابعین كه ا  مُرسَلمُرسَل            : مردمک چشم: مردمک چشممردممردم    

  پیغام آور ، فرستاده شدهپیغام آور ، فرستاده شدهمُرسل: مُرسل:     : فرستاده ی حق ، رسول اكرم محمد مصطفی)ص(: فرستاده ی حق ، رسول اكرم محمد مصطفی)ص(مرسل حقمرسل حق  

  پلکان ، نردبانپلکان ، نردبانمرقات: مرقات:       پسندیده ، چیزی كه مورد پسند و خشنودی واقع شده است.پسندیده ، چیزی كه مورد پسند و خشنودی واقع شده است.  مرضي:مرضي:    

  ک چوب و ادای اسب سواران را در آوردنک چوب و ادای اسب سواران را در آوردن: سوار شدن كودكان بر ی: سوار شدن كودكان بر یمرکب کردنمرکب کردن          : اسب سواری: اسب سواریمرکب مرکب     

  یکی از شهرهای خراسان قدیم كه مركز حکومت مأمون عباسی بود.یکی از شهرهای خراسان قدیم كه مركز حکومت مأمون عباسی بود.مرو: مرو:     

ر صومعه ر صومعه : مریم عذراء مادر عیسی و دختر عمران و از نسل داود نبی است. بر طبق قرآن كریم مادر او پیش از والدت كودک نذر كرده بود كه او را د: مریم عذراء مادر عیسی و دختر عمران و از نسل داود نبی است. بر طبق قرآن كریم مادر او پیش از والدت كودک نذر كرده بود كه او را د  مریممریم    

د د زكریا تکفل او را عهده دار شد چون به هجده سالگی رسید روح القدس بر او ظاهر گردید و مریم ، عیسی را حامله گشت. پروتستان ها معتقدنزكریا تکفل او را عهده دار شد چون به هجده سالگی رسید روح القدس بر او ظاهر گردید و مریم ، عیسی را حامله گشت. پروتستان ها معتقدنبخدمت گمارد سپس بخدمت گمارد سپس 

  كه عیسی فرزند یوسف نجار است.كه عیسی فرزند یوسف نجار است.

  : قبر،مقبره: قبر،مقبرهمزارمزار    

  دم انجام آن خالف شرع تلقی نمی شود و عیقابی ندارد.دم انجام آن خالف شرع تلقی نمی شود و عیقابی ندارد.: عمل و حکم شرعی است كه انجام آن توصیه شده و دارای ثواب و اجر نیکوست. ولی ع: عمل و حکم شرعی است كه انجام آن توصیه شده و دارای ثواب و اجر نیکوست. ولی عمستحبمستحب    

  روشن شونده ، مثل ماه كه نور خود را از ماه می گیرد.روشن شونده ، مثل ماه كه نور خود را از ماه می گیرد.  مستنير :مستنير :                استوار  ، محکماستوار  ، محکم  مستحكم:مستحكم:    

  : سحر زده ، جادو شده ، فریفته شده: سحر زده ، جادو شده ، فریفته شدهمسحورمسحور            : پنهان: پنهانمستورمستور    

  : سرزمین پدران ، منظور مکه است.: سرزمین پدران ، منظور مکه است.باءباءمسكن آمسكن آ      : فریفته شده و سخت تحت تأثیر قرار گرفته: فریفته شده و سخت تحت تأثیر قرار گرفتهمسحورمسحور    

  : راه و روش و طریقه: راه و روش و طریقهمسلكمسلك    

ست.) ست.) : نقد حال مولوی است از زبان شمس در ابتدای برخورد با وی. منظور این است كه تو در عین مسلمانی راه و روش استدالل تو غیر مسلمانی ا: نقد حال مولوی است از زبان شمس در ابتدای برخورد با وی. منظور این است كه تو در عین مسلمانی راه و روش استدالل تو غیر مسلمانی امسلم زنار دارمسلم زنار دار    

  كسی كه زهر به بدنش وارد شده استكسی كه زهر به بدنش وارد شده استمسموم: مسموم:       د(د(زنار كمربندی است كه مسیحیان با صلیب به خود می بستنزنار كمربندی است كه مسیحیان با صلیب به خود می بستن

  : پارجه ی ابریشمی رنگارنگ: پارجه ی ابریشمی رنگارنگمسند دیبامسند دیبا  : تخت و مقام پادشاهی ، خاقان لقب پادشاهان چین و تركستان بود.: تخت و مقام پادشاهی ، خاقان لقب پادشاهان چین و تركستان بود.مسند خاقانمسند خاقان    

  : مقام و مرتبه ، تکیه گاه: مقام و مرتبه ، تکیه گاهمسندمسند    

گفته اند زیرا وی عقاید خود را در حال راه رفتن بیان می كرد و مشائین پیروان گفته اند زیرا وی عقاید خود را در حال راه رفتن بیان می كرد و مشائین پیروان مشاء در لغت به معنی راه رونده است. فلسفه ی ارسطو را حکمت مشاء مشاء در لغت به معنی راه رونده است. فلسفه ی ارسطو را حکمت مشاء   مشائين:مشائين:    

  ام نامیده شده است.ام نامیده شده است.عقیده ارسطو می باشند.البته در این بین تحلیل دیگری هم وجود دارد كه می گویند چون فلسفه ارسطو بر حركت و تحول استوار است به این نعقیده ارسطو می باشند.البته در این بین تحلیل دیگری هم وجود دارد كه می گویند چون فلسفه ارسطو بر حركت و تحول استوار است به این ن

  : آنچه كه بوی معطر مشک بدهد.: آنچه كه بوی معطر مشک بدهد.  مُشكينمُشكين    

  مشورت كننده ، منظور اقبال این است كه همت یک مرد آزاده می تواند قضای الهی را تغییر دهد.مشورت كننده ، منظور اقبال این است كه همت یک مرد آزاده می تواند قضای الهی را تغییر دهد.  مشير:مشير:    

  : جمع مصف، جای صف بستن و میدان جنگ.: جمع مصف، جای صف بستن و میدان جنگ.مصافمصاف    

ادی مصر مرهون رودخانه ادی مصر مرهون رودخانه : كشور مصر شامل زمین های حوضه ی سفالی نیل در شمال شرقی اروپا و نیز شبه جزیره ی سینا در شمال دریای احمر می باشد. اب: كشور مصر شامل زمین های حوضه ی سفالی نیل در شمال شرقی اروپا و نیز شبه جزیره ی سینا در شمال دریای احمر می باشد. ابمصرمصر    

سه  در آنجا سه  در آنجا ی نیل است.در عهد كمبوجیه مصر بدست ایرانیان فتح شد و مدت ها در عهد هخامنشیان مستعمره ی ایران بود سپس اسکندر آن را گشود و بطا لی نیل است.در عهد كمبوجیه مصر بدست ایرانیان فتح شد و مدت ها در عهد هخامنشیان مستعمره ی ایران بود سپس اسکندر آن را گشود و بطا ل

به تصرف در آورد. پس از شکست خسرو پرویز از به تصرف در آورد. پس از شکست خسرو پرویز از   میالدی  مصر رامیالدی  مصر را  131131و و   132132سلطنت كردند. در زمان خسرو پرویز شاهین یا شهرو راز سردار ایرانی در سالهای سلطنت كردند. در زمان خسرو پرویز شاهین یا شهرو راز سردار ایرانی در سالهای 

هجری قمری بدست مسلمانان گشوده شد. و به ترتیب متوالیاً تابع خلفای راشدین ، اموی ، عباسی ، هجری قمری بدست مسلمانان گشوده شد. و به ترتیب متوالیاً تابع خلفای راشدین ، اموی ، عباسی ، 2121هرقل مصر از تصرف ایران خارج شد. پس از چندی در هرقل مصر از تصرف ایران خارج شد. پس از چندی در 

  فاطمی گردید.فاطمی گردید.

  عر( ، یک لنگه درعر( ، یک لنگه دربیتی كه در مصراعش قافیه دار باشد)مصراع: یک نیمه از یک شبیتی كه در مصراعش قافیه دار باشد)مصراع: یک نیمه از یک ش  مصرع:مصرع:    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  229229  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  : برگزیده ، برگزیده ی خدا برای هدایت مردم ، یکی از القاب رسول اكرم)ص(: برگزیده ، برگزیده ی خدا برای هدایت مردم ، یکی از القاب رسول اكرم)ص(مصطفيمصطفي    

  آلت كوچکی كه با آن تار می زنند.آلت كوچکی كه با آن تار می زنند.  مضراب:مضراب:          : سازنده ، بوجود آورنده: سازنده ، بوجود آورندهمضراب سازمضراب ساز  

  : نابود می شود.: نابود می شود.مضمحل گرددمضمحل گردد        : او را به صدا در آوردن: او را به صدا در آوردنمضرابي به تار او رساندنمضرابي به تار او رساندن    

  : معنی و مفهوم مسلط شدن بر طبیعت: معنی و مفهوم مسلط شدن بر طبیعتمضمون تسخيرمضمون تسخير          پنهان و پوشیدهپنهان و پوشیده  مضمر:مضمر:    

  مکان طلوع خورشید، آغاز كالممکان طلوع خورشید، آغاز كالم  مطلع :مطلع :            موضوع كالم ، معنی ، مطلبموضوع كالم ، معنی ، مطلب  مضمون:مضمون:    

  كسی كه دارای عذر و بهانه است و عذر او پذیرفته می شود.كسی كه دارای عذر و بهانه است و عذر او پذیرفته می شود.  معذور:معذور:            نیستینیستی  معدوم:معدوم:    

  گروه ما  از مسلمینگروه ما  از مسلمینمعشر ما: معشر ما:       آسمان ها عروج نمود.آسمان ها عروج نمود.نربان، شبی كه پیامبر )ص( به نربان، شبی كه پیامبر )ص( به   معراج:معراج:    

  روحانی دین زرتشتیروحانی دین زرتشتی  مُغ:مُغ:            تعمیر شده ، آباد شدهتعمیر شده ، آباد شده  معمور:معمور:    

  : سخن گفتن، گفتگو، گفتار: سخن گفتن، گفتگو، گفتارمقالمقال          : فقیه و عالم دینی كه صاحب فتوی است. : فقیه و عالم دینی كه صاحب فتوی است. مُفتيمُفتي    

  : جای اقامت  ، ایستادن: جای اقامت  ، ایستادن  مُقاممُقام          : سخنان ، جمع مقاله: سخنان ، جمع مقالهمقاالتمقاالت      

  :مراحل ومنازلی را كه برای رسیدن وآموختن خودی الزم است.و اقبال آن مراحل را در طی اسرار خودی توضیح می دهد.:مراحل ومنازلی را كه برای رسیدن وآموختن خودی الزم است.و اقبال آن مراحل را در طی اسرار خودی توضیح می دهد.ت خودیت خودیمقامامقاما      

  : قیچی: قیچیمقراضمقراض            آنچه تقدیر شده ، نصیب و قسمتآنچه تقدیر شده ، نصیب و قسمت  مُقدّر:مُقدّر:      

  كسی كه در جایی اقامت دارد.ثابت و پا بر جاكسی كه در جایی اقامت دارد.ثابت و پا بر جامقيم: مقيم:             جایی كه قصد و آهنگ آن كنندجایی كه قصد و آهنگ آن كنند  مقصد:مقصد:      

  : چالل الدین محمد مولوی: چالل الدین محمد مولویمُال جاللمُال جالل      جمع مکرمه، بزرگی ، كرم ، جوانمردیجمع مکرمه، بزرگی ، كرم ، جوانمردی  مكارم:مكارم:      

  ملت سفید بخت و سعادتمند كه طرح آن ملت توسط اقبال در خودی آمده است.ملت سفید بخت و سعادتمند كه طرح آن ملت توسط اقبال در خودی آمده است.  ملت بيضا:ملت بيضا:      

  های انسانهای انسانانمندیانمندیو توو تو  استعدادهااستعدادهاجمع ممکن ،مخلوقات ،موجودات ،جمع ممکن ،مخلوقات ،موجودات ،  ممكنات:ممكنات:          شوری كه از دستبرد حوادث دور استشوری كه از دستبرد حوادث دور است:  ك:  كملك یبليملك یبلي      

  نوک مرغنوک مرغمنقار: منقار:             مقام ، رتبه، پایه، شغل رسمیمقام ، رتبه، پایه، شغل رسمی  منصب:منصب:      

  من گفتن ، كبر و غرورمن گفتن ، كبر و غرور  مني:مني:          كسی كه امری را باور یا اقرار نکند.كسی كه امری را باور یا اقرار نکند.  منكر:منكر:      

  : كسی كه به روش صوفیه موهای درازی دارد و آن را نشانه ای از عدم عالقه به دنیا می داند.: كسی كه به روش صوفیه موهای درازی دارد و آن را نشانه ای از عدم عالقه به دنیا می داند.مو درازمو دراز    

  : امواجی از دود: امواجی از دودودودموجه ی دموجه ی د  

ان فرعون به ان فرعون به پدرش) عمران بن قاهث بن الوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ( و مادرش )بوحابث بنت الوی بن یعقوب( بود.پیغمبر بنی اسرائیل كه در زمپدرش) عمران بن قاهث بن الوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ( و مادرش )بوحابث بنت الوی بن یعقوب( بود.پیغمبر بنی اسرائیل كه در زم  موسي:موسي:

ذاشت و در میان نی زار رود نیل رها ساخت. موسی در داخل ذاشت و در میان نی زار رود نیل رها ساخت. موسی در داخل دنیا آمد و مادرش تا سه ماه او را مخفیانه نگهداشت و بعد از ترس فرعون وی را در زنبیلی قیر اندود گدنیا آمد و مادرش تا سه ماه او را مخفیانه نگهداشت و بعد از ترس فرعون وی را در زنبیلی قیر اندود گ

د مشغول بود و د مشغول بود و كاخ فرعون بزرگ می شود و درسن چهل سالگی به رسالت از طرف خداوند برگزیده شد. ومدت چهل شبانه روزدركوه سینا به راز و نیاز با خداونكاخ فرعون بزرگ می شود و درسن چهل سالگی به رسالت از طرف خداوند برگزیده شد. ومدت چهل شبانه روزدركوه سینا به راز و نیاز با خداون

  : آقای  و سرور همه ، منظور حضرت رسول)ص( است.: آقای  و سرور همه ، منظور حضرت رسول)ص( است.  موالی کلموالی کل  سال نوشته اند.سال نوشته اند.از این نظر او را كلیم اهلل لقب داده اند . عمر موسی را صد و بیست از این نظر او را كلیم اهلل لقب داده اند . عمر موسی را صد و بیست 

  : مانند  نور ماه روشنایی بده: مانند  نور ماه روشنایی بدهمهتاب ریزمهتاب ریز        : آنچه را كه از وهم و گمان باشد ، وهم شده: آنچه را كه از وهم و گمان باشد ، وهم شدهموهومموهوم    

  : خورشید كه با درخشش خود جهان)منظومه( را روشن می كند.: خورشید كه با درخشش خود جهان)منظومه( را روشن می كند.مهر عالمتابمهر عالمتاب          : دور افتاده: دور افتاده  مهجورمهجور    

  : امور و كارهای بزرگ: امور و كارهای بزرگمهمات عظيممهمات عظيم            : خورشید درخشان: خورشید درخشاننيرنيرمهر ممهر م    

  سوار بر اسب از راه می رسید.سوار بر اسب از راه می رسید.  مي آمد سوار:مي آمد سوار:  : آلت فلزی كه هنگام سوار شدن بر اسب بر پاشنه ی چکمه می بندند.: آلت فلزی كه هنگام سوار شدن بر اسب بر پاشنه ی چکمه می بندند.  مهميزمهميز    

  : رئیس و فرمانده ی سپاه: رئیس و فرمانده ی سپاهمير عسكرمير عسكر          : فخر و مباهات می كنی: فخر و مباهات می كنیمي نازیمي نازی    

  گوسفند ماده و دنبه دارگوسفند ماده و دنبه دار  ميش:ميش:            می شود.می شود.  می میرد و نابودمی میرد و نابود  ميرد:ميرد:    

  آبگینه یا چیز دیگری كه آنرا با الجورد و طال و نقره نقاشی كرده باشند..آبگینه یا چیز دیگری كه آنرا با الجورد و طال و نقره نقاشی كرده باشند..مينا: مينا:             : پیدایش ملت ها و قوم ها: پیدایش ملت ها و قوم ها  ميالد اُمَمميالد اُمَم    

  من یک ظرف شیشه ای شکننده هستم.من یک ظرف شیشه ای شکننده هستم.  ميناستم:ميناستم:    

  ست كه ابراهیم بنا نهاده است.ست كه ابراهیم بنا نهاده است.: منظور توحید و خداپرستی ا: منظور توحید و خداپرستی ا  مينای خليل ، صهبای خليلمينای خليل ، صهبای خليل    

  سرزمینی كه مانند بهشت سر سبز و خرم است.سرزمینی كه مانند بهشت سر سبز و خرم است.  مينو سواد:مينو سواد:    

  نن
  خالص ، بدون هیچ اشکال و ناخالصیخالص ، بدون هیچ اشکال و ناخالصیناب: ناب:             : بی صبر و بی قرار ، بی ترس: بی صبر و بی قرار ، بی ترس  نا پروانا پروا    

  : فخر ، كرشمه ، لطف: فخر ، كرشمه ، لطفنازناز        : ابتکاری و همراه با نوآوری است.: ابتکاری و همراه با نوآوری است.نادر نواستنادر نواست    

  : نازیدن ، افتخار كردن، به خود بالیدن.: نازیدن ، افتخار كردن، به خود بالیدن.نازان شدننازان شدن      ه هایی كه هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته اند.ه هایی كه هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته اند.: اشیاء و پدید: اشیاء و پدیدنازادنازاد    

  ناالیقناالیق  ناسزا:ناسزا:    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  231231  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  مثل نافه ی  آهوی ختن خوشبو و معطر ساختن.مثل نافه ی  آهوی ختن خوشبو و معطر ساختن.  نافه ی آهو کردن:نافه ی آهو کردن:            : بی صبرانه: بی صبرانهناشكيب ناشكيب     

  ناپسند ، زشتناپسند ، زشت  نامحمود:نامحمود:            : شتر ماده: شتر مادهناقهناقه    

  : ناو كوچک ، تیر ، تیری كه با كمان انداخته شود.: ناو كوچک ، تیر ، تیری كه با كمان انداخته شود.ناوكناوك            عفت ، عصمتعفت ، عصمت: شرف ، : شرف ،   ناموسناموس    

  خداوندی كه حیات را تداوم بخشیده است و نبض یعنی طپش قلب ، ضربان قلبخداوندی كه حیات را تداوم بخشیده است و نبض یعنی طپش قلب ، ضربان قلب  نباض حيات:نباض حيات:    

  : پیام آور خداوند برای موجودات آشکار و پنهان ، حضرت رسول اكرم)ص(: پیام آور خداوند برای موجودات آشکار و پنهان ، حضرت رسول اكرم)ص(نبي انس و جاننبي انس و جان    

متر كی باشد. از شمال به عراق و كشور اردن و از جنوب به ربع الخالی و از مشرق متر كی باشد. از شمال به عراق و كشور اردن و از جنوب به ربع الخالی و از مشرق 32113211الیالی  821821كشور عربستان كه ارتفاع آن بین كشور عربستان كه ارتفاع آن بین   فالتی است كوهستانی درفالتی است كوهستانی در  نجد:نجد:    

  بیرون نیامد، خارج نشدبیرون نیامد، خارج نشد  نجست:نجست:    به احساء و از مغرب به حجاز محدود است . در اینجا بیشتر منظور مکه و مدینه استبه احساء و از مغرب به حجاز محدود است . در اینجا بیشتر منظور مکه و مدینه است

  : نخجیر ، شکار: نخجیر ، شکار  نخچيرنخچير    / الحجر[/ الحجر[33ن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ، ن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ، : در آیه ی :] انا نح: در آیه ی :] انا نحنحن نزلناستينحن نزلناستي    

  : درخت خرما ، واحدش نخله است ، از درختان گرمسیری است..: درخت خرما ، واحدش نخله است ، از درختان گرمسیری است..  نخلنخل    

ه اینجا ه اینجا : وقتی موسی با اهل خود از وادی ایمن در صحرای سینا میگذشت از دور آتشی دید به خانواده اش گفت همینجا باشید تا من ازآن آتش ب: وقتی موسی با اهل خود از وادی ایمن در صحرای سینا میگذشت از دور آتشی دید به خانواده اش گفت همینجا باشید تا من ازآن آتش بنخل سينانخل سينا    

به به   3131وره ی طه آیات وره ی طه آیات بیاورم.وقتی بدان نزدیک شد درختی دیدكه پیام خدا را به او ابالغ می نماید و این سرآغاز پذیرفتن رسالت موسی برای هدایت مردم بود )سبیاورم.وقتی بدان نزدیک شد درختی دیدكه پیام خدا را به او ابالغ می نماید و این سرآغاز پذیرفتن رسالت موسی برای هدایت مردم بود )س

  بعد(بعد(

  واحد نخیله ، درخت خرما ، خرما بنواحد نخیله ، درخت خرما ، خرما بن    نخيل :نخيل :    

  و یا منظور عقلی است كه به سختی تالش می كند تا به حقیقت برسد.و یا منظور عقلی است كه به سختی تالش می كند تا به حقیقت برسد.  : )ذهن آن برهمن( خالقیت و ابتکار كمی داشت: )ذهن آن برهمن( خالقیت و ابتکار كمی داشتندرت کوش بودندرت کوش بود    

  همراه و همنشینهمراه و همنشین  ندیم:ندیم:    

  چشم عاشق مقصود است كه از شور حال و مستی عشق به خواب رفته است و جهان اطراف خود را به دقت نمی بیند.چشم عاشق مقصود است كه از شور حال و مستی عشق به خواب رفته است و جهان اطراف خود را به دقت نمی بیند.  نرگس:نرگس:    

  چشم عاشقانه ی منچشم عاشقانه ی من  نرگسم :نرگسم :  : گل سفید و كوچک و خوشبو، نرگس مست: كنایه از چشم معشوق است.: گل سفید و كوچک و خوشبو، نرگس مست: كنایه از چشم معشوق است.نرگسنرگس    

  : زن ، بانو: زن ، بانو    نساءنساء          : خیلی آرام و آهسته: خیلی آرام و آهستهنرمكنرمك    

  گلی است خوشبو . كوچکتر از گل سرخ . به رنگ سرخ یا سفید. درخت ان خاردار است.گلی است خوشبو . كوچکتر از گل سرخ . به رنگ سرخ یا سفید. درخت ان خاردار است.  نسترن:نسترن:    

  ، جهان ، پرورش یافتن ، زنده شدن، جهان ، پرورش یافتن ، زنده شدن  نشأةنشأة  نشأه :نشأه :            افزاینده ی نسل، اضافه كننده نسلافزاینده ی نسل، اضافه كننده نسل  نسل افزا:نسل افزا:    

  جای نشستن، محل اقامت و زندگیجای نشستن، محل اقامت و زندگی  نشيمن:نشيمن:      : مخفف نیشتر است، آلت رگ زدن كه نوک آن تیز است.: مخفف نیشتر است، آلت رگ زدن كه نوک آن تیز است.ررنشتنشت    

  كسی كه جایی را نگاه می كند ، در اینجا منظور دو چشم است.كسی كه جایی را نگاه می كند ، در اینجا منظور دو چشم است.  نظاره:نظاره:              : دو چشم: دو چشمنظاره امنظاره ام    

  بلی ، آریبلی ، آری  نَعَم :نَعَم :    

  جملکما و نعم العدالن انتما[جملکما و نعم العدالن انتما[: بهتر از همه ، در حدیث حضرت رسول)ص(:]نعم الجمل : بهتر از همه ، در حدیث حضرت رسول)ص(:]نعم الجمل نعم الجُمَلنعم الجُمَل    

  : منظور  ملک قمی   است.: منظور  ملک قمی   است.  نغمه ساز قُمنغمه ساز قُم          آواز خوش ، سرود، آهنگ، ترانه، نواآواز خوش ، سرود، آهنگ، ترانه، نوا  نغمه :نغمه :      

  آهنگ موسیقی و آواز سوزناک آهنگ موسیقی و آواز سوزناک   نغمه و ناله:نغمه و ناله:    

  / النساء[/ النساء[1111: اشاره به آیه مباركه ی :] الرجال قوامون علی النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض ، : اشاره به آیه مباركه ی :] الرجال قوامون علی النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض ، نغمه ی زن ساز مرد نغمه ی زن ساز مرد     

  : بی هدفی ، بی آرزویی: بی هدفی ، بی آرزویینفي تمنانفي تمنا          آواز خوش ، سرود ، آهنگآواز خوش ، سرود ، آهنگ  نغمه:نغمه:    

  شناخت استعدادهای خودشناخت استعدادهای خود  نقد خود:نقد خود:            : مال ، پول ، دارایی : مال ، پول ، دارایی   نقدنقد    

  كمبود سوخت )مواد نفتی و غیره(كمبود سوخت )مواد نفتی و غیره(  نقصان سوز:نقصان سوز:            : هستی و وجود دین : هستی و وجود دین   نقد دیننقد دین    

  اشقانه و پر عشوه و نازاشقانه و پر عشوه و نازنگاه های عنگاه های ع  نگاه محشر:نگاه محشر:          بوی خوشبوی خوش  نكهت:نكهت:    

  آنچه بر انگشتری سوار كنند ، سنگ قیمتی و گوهر كه بر روی چیزی نصب كنند.آنچه بر انگشتری سوار كنند ، سنگ قیمتی و گوهر كه بر روی چیزی نصب كنند.  نگين:نگين:    

انروای روی زمین می انروای روی زمین می : لقب پادشاه كلده )بابل( زندگانی او با افسانه آمیخته است ، نوشته اند نام او نینوس  و مردی بود دلیر و شجاع. او را قهرمان و فرم: لقب پادشاه كلده )بابل( زندگانی او با افسانه آمیخته است ، نوشته اند نام او نینوس  و مردی بود دلیر و شجاع. او را قهرمان و فرمنمرودنمرود    

  تند و بنای شهر بابل را به او نسبت می دهند. بطوریکه بابل مدت ها زمین نمرود خوانده می شد. حضرت ابراهیم با نمرود معاصر بوده است.تند و بنای شهر بابل را به او نسبت می دهند. بطوریکه بابل مدت ها زمین نمرود خوانده می شد. حضرت ابراهیم با نمرود معاصر بوده است.دانسدانس

  آواز ، آهنگ، نغمهآواز ، آهنگ، نغمه  نوا:نوا:          : نما، نشان،رونق: نما، نشان،رونقنمودنمود    

راست خواند اما آنها همچنان بر كجرفتاری اصرار ورزیدند.آنگاه خداوند نوح راست خواند اما آنها همچنان بر كجرفتاری اصرار ورزیدند.آنگاه خداوند نوح : یکی از پیمبران اولوالعزم كه نسبتش به آدم می رسد .سال ها قوم خود را به راه : یکی از پیمبران اولوالعزم كه نسبتش به آدم می رسد .سال ها قوم خود را به راه نوحنوح  

ه است كه نوح مردم را ه است كه نوح مردم را را از طوفانی عظیم باخبرساخت و نوح با ساختن كشتی پیروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هالكت نجات بخشید . در قرآن آمدرا از طوفانی عظیم باخبرساخت و نوح با ساختن كشتی پیروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هالكت نجات بخشید . در قرآن آمد

  سال به سوی خدا دعوت نمود.سال به سوی خدا دعوت نمود.321321به مدت به مدت 

  خواب                                      خواب                                        نوم:نوم:              نوشین ، شراب و نوشیدنی گوارنوشین ، شراب و نوشیدنی گوار  شينه:شينه:نونو    

  : مزرعه ای كه نی در آن رشد می كند: مزرعه ای كه نی در آن رشد می كند  نيستاننيستان          ماه هفتم از ماه های سریانی ، ماه دوم از فصل بهارماه هفتم از ماه های سریانی ، ماه دوم از فصل بهار  نيسان:نيسان:    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                        (                                       (                                       شرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسانشرح اسرار و رموز خودی )نگاهی نو به جهان ، جامعه و انسان

  230230  ره فتد ، ای راهرو هشیار باشره فتد ، ای راهرو هشیار باش                                                                                از فریب عصر نو هشیار باش از فریب عصر نو هشیار باش                

  نیل + گون  ،  كبود ، سیاهنیل + گون  ،  كبود ، سیاه  ::نيلگون نيلگون       آلت رگ زدن، آلتی نوک تیز كه با آن رگ می زنند.آلت رگ زدن، آلتی نوک تیز كه با آن رگ می زنند.  نيشتر:نيشتر:    

  وو
  سرزمسن ، گشادگی میان دو كوه ، اودیعه جمعسرزمسن ، گشادگی میان دو كوه ، اودیعه جمع  وادی:وادی:          ببوسد و كنار بگذاردببوسد و كنار بگذارد  وابوسد:وابوسد:    

  : باز شده ، گداخته ، واشده ، از هم در رفته.: باز شده ، گداخته ، واشده ، از هم در رفته.وارفتهوارفته            گداخته شدن ،  آب شدنگداخته شدن ،  آب شدن  وارفتن:وارفتن:    

  : ذوق و خوشی، عشق و محبت و شیفتگی: ذوق و خوشی، عشق و محبت و شیفتگیوجدوجد          : آگاه ، مطلع: آگاه ، مطلعواقفواقف    

  /انعام[/انعام[1717: ذكر)ترسی بر آنان نیست( درآیه :]فمن آمن واصلح فالخوف علیهم وال هم یحزنون،: ذكر)ترسی بر آنان نیست( درآیه :]فمن آمن واصلح فالخوف علیهم وال هم یحزنون،  وِرد الخوف عليهموِرد الخوف عليهم    

  وضو گرفت(وضو گرفت(ماز بایدماز بایدصورت برای نماز)قبل از نصورت برای نماز)قبل از ن: دست نماز، شستن دست و: دست نماز، شستن دست ووضووضو          : ذكر ، دعا، سخن: ذكر ، دعا، سخنوِردوِرد    

  گگجنگ ، شور و غوغای جنجنگ ، شور و غوغای جنوغا: وغا:             : پند دادن ، نصیحت كردن: پند دادن ، نصیحت كردنوعظوعظ    

  زمان جنگ و كار زارزمان جنگ و كار زار  ::  وقت هيجاوقت هيجا          بسیاری ، فراوانی، بسیار شدنبسیاری ، فراوانی، بسیار شدنوفور: وفور:     

  محبت و دوستیمحبت و دوستیوال: وال:           : جلیل القدر و صاحب مقام معنوی: جلیل القدر و صاحب مقام معنویواال جنابواال جناب    

  هههه
  ت.ت.برادرموسی،كه به امرخدا هردودر لباس پیامبری به سوی فرعون شتافتند وحركت ازروی رودخانه ی نیل با كمک او صورت گرفبرادرموسی،كه به امرخدا هردودر لباس پیامبری به سوی فرعون شتافتند وحركت ازروی رودخانه ی نیل با كمک او صورت گرف  هارون:هارون:    

  در دل افکندن امری یا مطلبیدر دل افکندن امری یا مطلبی  الهام:الهام:    

  : كوچ كردن از جایی به جای دیگر ، منظور هجرت رسول خدا)ص( از مکه به مدینه است.: كوچ كردن از جایی به جای دیگر ، منظور هجرت رسول خدا)ص( از مکه به مدینه است.هجرتهجرت    

  /ق/ق2323: آیا كس دیگری هم  هست؟ بخشی از آیه ی : آیا كس دیگری هم  هست؟ بخشی از آیه ی هل من مزیدهل من مزید            : شیران: شیرانهژبرانهژبران    

  شکل كمان دیده میشود ودرغیر این صورت قمر میگویند.شکل كمان دیده میشود ودرغیر این صورت قمر میگویند.ماه نو،ماه از شب اول ماه قمری تا سه شب كه درآسمان به ماه نو،ماه از شب اول ماه قمری تا سه شب كه درآسمان به هالل:هالل:    

  همگرایی ، با هم متحد و یکپارچه نمودن.همگرایی ، با هم متحد و یکپارچه نمودن.  همگری:همگری:        : كوه هیمالیا كه اورست بلند ترین قله ی آن است.: كوه هیمالیا كه اورست بلند ترین قله ی آن است.همالههماله    

  هنگامه آرا: آرایش دهنده و زیبا سازندههنگامه آرا: آرایش دهنده و زیبا سازنده    

  و تحوالت درونی یافتن.و تحوالت درونی یافتن.  : منظور این است كه از نظر ذهن و قلب دگرگون شدن: منظور این است كه از نظر ذهن و قلب دگرگون شدنهنگامه ی محشر زدنهنگامه ی محشر زدن    

  : ترس و بیمی كه در نگاه كردن چشم بوجود می آید.: ترس و بیمی كه در نگاه كردن چشم بوجود می آید.هيبت چشمهيبت چشم      معركه، جمعیت مردم ، فریاد و غوغا و هیاهو، وقت و زمانمعركه، جمعیت مردم ، فریاد و غوغا و هیاهو، وقت و زمان  هنگامه:هنگامه:    

  : ترس و بیم ، شکوه و بزرگی : ترس و بیم ، شکوه و بزرگی هيبتهيبت    

  یی
هجرت نبوی اتفاق افتاد به مباركی قدوم پیامبر خدا)ص( آن شهر را هجرت نبوی اتفاق افتاد به مباركی قدوم پیامبر خدا)ص( آن شهر را قیل از هجرت حضرت رسول اكرم )ص( شهر مدینه به نام یثرب معروف بود و چون قیل از هجرت حضرت رسول اكرم )ص( شهر مدینه به نام یثرب معروف بود و چون   یثرب:یثرب:    

  نامیدند و همه با هم مسلمان و برادر شدند.نامیدند و همه با هم مسلمان و برادر شدند.  النبيالنبي  مدینةمدینة

  دست خدا، لقب حضرت علی)ع( یعنی كسی كه دست او دست خداست.و اگر شمشیر می زند برای خدا و عظمت دین حق شمشیر می زند.دست خدا، لقب حضرت علی)ع( یعنی كسی كه دست او دست خداست.و اگر شمشیر می زند برای خدا و عظمت دین حق شمشیر می زند.  ید اهلل:ید اهلل:    

  : باال)متمول( و پست)فقیر( یکی است.: باال)متمول( و پست)فقیر( یکی است.یكي باال و پستیكي باال و پست      م فرزند شهریارآخرین پادشاه ساسانی.م فرزند شهریارآخرین پادشاه ساسانی.یزد گرد سویزد گرد سو  یزد جرد:یزد جرد:    

  : امنیتی كه برای خانه و آشیانه ی تو است.: امنیتی كه برای خانه و آشیانه ی تو است.یُمن دامتیُمن دامت            : دریا: دریایمیم    

  : روزگار بدی كه در آن بسر می بریم.: روزگار بدی كه در آن بسر می بریم.یوم نحس مستمریوم نحس مستمر          هبان شبنمهبان شبنم: نگ: نگیوز شبنمیوز شبنم    

  كه بخواهد به راه راست هدایت می نماید.كه بخواهد به راه راست هدایت می نماید.  : هر كسی را: هر كسی راریدریدن یُن یُهدی مَهدی مَیَیَ    
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