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  پيشگفتار مترجم

  یسّبح هللاًِ ما فی السمواتِ و ما فی االرضِ
  ».  از هیچ دلی نیست که راهی به خدا نیست «

      دینـی بنگـریم، در ابتـدا تلفیقـی از مـسیحیت و هندویـسم را                 - با دید فلـسفی    اگر این رساله را   
می نمایاند که مؤلف محترم در راستای اندیشه ای صوفیانه و بـا هـدفی انـسان دوسـتانه بـه                     
منظور بیان آزموده های خود، بی آنکه نسبت به اشاعۀ آن اصرار ورزد باشد، تحریـر نمـوده             

ویسندۀ محترم دانـشمندی اسـت مـسلط بـه آمـوزه هـای مـسیحیت،                به گفتاری دیگر، ن   .  است
تجربیـاتِ نظـری و عملـی       تمـام   کـه   است  هندویسم بویژه، و سایر ادیان، و نیز روان شناسی          

 ،رسـیدن بـه آگـاهی     آرزونـدِ    ی عرضه می نماید کـه     به منظور خدمت به انسان    را  عرفانی خود   
دیـن، مـذهب یـا      نه   او،   می باشد  انیخویشتن شناسی و خداشناسی، و دستیابی به آرامش رو        

  .  ددانیا مطرود می دارد و نه یکی از آنها را برتر، آیین خاصی را مدّ نظر 
تنها تفاوت چشمگیری که برداشت های نویسندۀ محترم با عرفان یا تصوف اسـالمی دارد                    

 هـای مولـوی کـه    است که اگر بتوانیم آن را با افکاری همانند اندیشه    1دوبارههای  مسألۀ تولد   
ایـن تفـاوت را مـی تـوانیم نادیـده       2،د، همـĤوا و همـساز بـدانیم   ندر ابیات زیر خالصه می شو     

اما از جهتی هم متوجه می شویم که افکار و آموزه های او به حلّـاج و عـین القـضات                     .  بگیریم
  اوّلی به هر حال عرفان هندی با عرفان اسالمی به آن علّت که.  نزدیک تر است تا به مولوی

 

                                                           
1 - reincarnation 

، ديوان شمس  ». . . .دولت عشق آمد و من دولت پاينه شدم / م زنده شدم گريه بدم، خنده شدم،مرده بود«  -  2
پس چه ترسم، / مردم از حيواني و آدم شدم .  وز نما مردم به حيوان سرزدم/ ازجمادي مردم و نامي شدم « و 

 ، ». . . كي ز مردن كم شدم 
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تولد دوباره را عامل اصلی تحول و در نتیجه رشد کمالی انسان می دانـد، و بـه نـوعی حلـول                      
البته، نویسندۀ محترم، همان .   نیستسازبا آموزه های اسالمی دماز این رو،  تعبیر شده است،    

 اسـت کـه     1تئو صـوفی   عنوان رساله هم  .  طور که گفتیم، توجهِ خاصی به ادیان مختلف ندارد        
  .نه می باشدرا الهی یا خداشناسی صوفیانه یا خدامداحکمتواژه ای ترکیبی به معنای 

سخن کوتاه، هدف خرافات زدایی، یا حذف مـسایل نـامعقول از ادیـان مختلـف و بـه ثمـر                         
رساندن آموزه های اصولی و مشترک ادیان است که به خداشناسی می انجامـد، نـه تبلیـغ یـا                 

  لذا شاید .  شخصی؛ چه او با صراحت اعالم می کند که تصوف دین نیستتأیید دین یا ادیان م
تصوف آیینی است که می کوشد ادیان متعدد و مختلـف را از          از منظر او منظور از      بتوان گفت   

 . بـه هـم نزدیـک کنـد        ،حیث اصل خداشناسی و اینکه همۀ ادیان به سعادت انسان توجه دارنـد            
مترجم توجه خوانندگان را    . یدی ادیان خالصه می شود    دیدگاه نویسندۀ محترم در مبحث توح     

  :به نقل قولهای زیر از صوفیان و عرفای اسالمی معطوف می دارد
اگر به زاویه ی درویشان شوی سوز وی، وگر به کوی خراباتیان شوی درد . . . «           

ت جهودان نایافت وی، وگر سوی کلیسای ترسایان شوی همه در نشاط طلب وی، وگر به کنش
شوی همه در شوق جمال وی، وگر به آتشکده ی گبرکان شوی همه سوختگان جالل وی، 
وگر به آشنایان نگری همه خستگان چشمِ پر خمار و داللِ جمال وی، وگر به بیگانگان نگری 

  2» همه بستگانِ قیدِ عزّ و جالل وی
سر و  این : ب ایشانرا گفت اگر فراتر شوی، قومی به غزایِ کفار می رفتند، بوالعباسِ قصا«

ریشِ من فدایِ خاکِ پایِ آن کافری که شما او را از بهرِ او بخواهید کشتن، اما رضایِ معشوق 
در آن بود که فالن خط را که او نوشته است، بدستِ خویش می باید سوخت، البد عاشق آن 

و .   رضایِ او کردو اینجا نتوان گفت که بخطِ معشوق استهانت کرد که طلبِ.  خط را بسوزد
،  اگر مصطفا ـ صلعم ـ و بوبکر کفّار را از راهِ او برگرفتند، امتثال فرمانِ او هذه مزلَُّه عظيمُه
 رضایِ او مقصودِ ایشان بود، یا نه عاشق را چه کار با تصرف در مملکتِ کردند و طلبِ

  2 و هذا أمُر .معشوق
   

  
 

                                                           
1  - Theosophy 

، به اهتمام نجیب )سمعانی(شهاب الدین احمد .  مصحح، نهمقدمۀ  رَوح االرواح، فی شرح اسماء ملک الفتّاح - 2
       .، تهران1384مایل هروی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 

  ، عین القضات همدانی، مکتوبات -2 
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  مقدمه
  

  فصل اوّل
  
   چيستحکمت الهی ـ1

ارتبـاط  “ ل های متمادی انسان در بارۀ حقایقِ اصولی مهمی، یعنی وجود و ماهیت خداونـد              سا
ماحصل این کند و .  او با انسان،  گذشته و آیندۀ خود به بحث، مجادله، و تحقیق پرداخته است            

کاوهای افراد انسان در این موارد به قدری متفاوت بوده، و با چنان شدّتی به یکدیگر تاختـه و         
تقادات همدیگر را به قدری به باد مسخره گرفته اند کـه نتیجـۀ آن بـه ایـن نظـر عـام پـسند                         اع

انجامیده است که در مورد این موضوعات بسیار مهمّ نه فقط هرگز به یقـین نخـواهیم رسـید،                   
بلکه آنچه در این زمینه ها داریم چیزی جز چشم اندازی مـبهم نیـست کـه آن هـم در تـاریکی                 

این برداشت نادرسـت بـا اصـول    .  سی از فرضیات نادرست فرو رفته است      قیاس های بی اسا   
مسلمی که ادیان مختلف در این موارد اظهار می دارند تناقض کامل دارد، هرچند کـه خیلـی از                   

نظر عـام پـسند بـه کلّـی     م این با وجودی که.  مردم هم این اعتقادات را باورنکردنی دانسته اند   
تصوف واقعیت های معین بسیاری را کـه مقبـول همـه اسـت              .  تباطل است، اما نامتداول نیس    

نمایان نموده است؛ اما نه به شیوه ای که ادیان به عنوان اصول اعتقادی عرضه می کنند، بلکـه      
بـا ادیـان   .  تصوف دین نیـست .  به عنوان موضوعاتی که شایشتۀ بررسی و تحقیق می باشند      

هرچیـزی را کـه در ادیـان        .  اضح تـر بنمایانـد    تصوف می کوشد ادیان را و     .  هم تناقض ندارد  
مختلف معقول نیست، و بدون دلیل و ضـرورت بـه الوهیـت نـسبت داده مـی شـود و موجـب                       
اخفاف آن می شود کنار می گذارد، و هرچیز معقولی را در هر دینی وجود دارد مـی پـذیرد و                   

   یک کلّیت هماهنگ جمع به این ترتیب، تصوف همۀ واقعیات را در.  آن را روشن بیان می نماید
تصوف براین پایه استوار است که دسترسی بـه حقیقـتِ تمـامِ آن مـسایلی کـه حـایز         . می کند 
   تصوف تمـام ادیـان را بیـانی از آن حقیقـت واحـدی            .  می باشند امکان پذیر است    بسزا  اهمیت  

م اختالفـی کـه از   می داند که با دیدگاه های متفاوت مطرح شده اند؛ زیرا این دیدگاه ها علی رغ           
 و مقوالت دارند، در آن تنها موضوعی که دارای اهمیت واقعی است با هـم توافـق    عناوینحیث  
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 صـاحبِ  تـا ی است که انسان اندیشمند باید برگزینـد،      ئ و این واقعیت مبینِ آن نوع زندگ       ـدارند  
تعلیمـات  اینهـا نکـاتی عملـی هـستند کـه           .  صفاتِ خاصی شود، باید از بداندیشیها دوری کنـد        

هندویسم و بودایی، زرتشتی و اسالم، یهودیت و مسیحیت در مورد آنهـا همگـون و هماهنـگ                  
اما .  تصوف را برای دنیای بیرونی باید نظریه ای معقول در بارۀ کائنات توصیف کرد             . هستند

آنانی که در تصوف تحقیق کرده اند، آن را نظریه نمـی داننـد، بلکـه واقعیتـی مـی بیننـد؛ زیـرا           
وف علمی دقیق و قابل بررسی است، و تعلیمات آن را می توان با پـژوهش و آزمـایش بـه          تص

تـصوف بیـان آن   .  کسانی که زحمت کسب این شایستگی را به خود همـوار کننـد اثبـات کـرد               
و درگیریهای ما در ها یعنی خالصه ای از طرح تنگنا ـ حقایق بزرگ شناخته شدۀ طبیعت است    

  . تاین کائنات نامتناهی اس
  
   تصوف را چگونه مي توان شناختـ 2

بعضی ممکن است بپرسند این طرح چگونه شـناخته شـد؛ چـه کـسی آن را کـشف کـرد؟  مـا                                  
نمی توانیم بگوییم کشف شد، زیرا حقیقت این است کـه هرچنـد موقتـاً در بعـضی نقـاط عـالم                   

 امـر همـواره در وجـود        ایـن .  فراموش شده، اما برای انسان همیشه شناخته شده بوده اسـت          
 نـه در افـرادِ ملّـتِ واحـدی، بلکـه در همـۀ ملّتهـای                 ــ   افراد بسیار پیشرفته وجود داشته است       

      پیشرفته ای که آن را در تمام و کمـال حفـظ کـرده انـد؛ و ایـن افـراد همـواره شـاگردانی هـم                        
ن همـواره در    ی کـه اصـول گـستردۀ آ       لداشته اند، که به تحصیل آن مشغول بوده انـد، در حـا            

 کـه در گذشـته   گونـه این افراد بسیار پیـشرفته، همـان       .  دنیای بیرون شناخته شده بوده است     
وجود داشته اند، هنوز هم وجود دارند، و تعلیمات تصوف خدامدارانه در دنیای غرب با انگیزۀ         

صـرار  آنانی که نادانند هرازگـاهی بـا هیاهوا  .  آنان و به وسیلۀ شاگردانشان به چاپ می رسد       
  ی بایستی سالها پیش چاپ می شد؛ ومی ورزند، که اگر واقعیت امر چنین باشد، این حقایق م

صاحبان چنین دانشی را با بیدادگری هرچه تمامتر به خموشی بی جـا و پنهـان داشـتن آن از                
آنان فراموش کرده انـد تمـام کـسانی کـه واقعـاً در              .  عالمیان در سطحی وسیع متهم می کنند      

ین حقایق می باشند، همیشه آنها را یافته اند، و این فقط ما در دنیای غـرب هـستیم    جستجوی ا 
قرنهای متمـادی، در اکثـر نـواحی اروپـا مـردم دلخـوش         .  جستجو را آغازیده ایم   این  که تازه   

بودند که در فاحشترین خرافات زندگی کنند؛ و سـرانجام زمـانی کـه در مقابلـه بـا پـوچی آن                      
پیش داورانه بازتاب هایی پاگرفت، به دوران بی دینی و الحاد منتهی شد،         اعتقادات، و تعصبات    

بنـابراین  .  که این نیز درست به همان اندازه در مسیر دیگری به غرور و تعصب وابـسته بـود                 



  7

       واقعاً فقط در این زمان است که بعضی از مردم مـا بـا فروتنـی بیـشتر و توسـل بـه اسـتدالل            
هرچنـد  .  هایی را درجـایی بیابنـد  گیی دانند، و در جستجویند تا دانستنی می پذیرند که چیزی نم    

که این آموخته های معقول هنوز هم بسیار ناچیز است، اما جامعۀ تصوف خدامدارانه تـشکیل                
شده است تا آنها را گردآوری کند، و کتابهایش را در معرض عام قرار می دهـد تـا آنـانی کـه            

مأموریـت  .  ددریابنـ بخوانند، دریابنـد، یادبگیرنـد، و از درون         می خواهند این حقایق بزرگ را       
     د، بلکـه آنهـا را عرضـه        کنـ جامعه این نیست که داده ها را به اذهان بی میـل و رغبـت تحمیـل                  

ما بـه هـیچ     .  ها احساس نیاز می کنند از آنها ثمری بردارند        گیمی کند، تا آنانی که به این دانست       
ضعیف گروهی نیستیم، که با جسارت هرکسی و ت مذهبی پر نخوت وجه زیر نظرِ توهم تبلیغا

را که سنت قراردادی آن را نپذیرد محکوم ابدی بدانیم؛ ما کامالً آگاهیم کـه ایـن حقـایق بـرای                   
 همچنان که بـرای کـسانی   ،آنانی که هنوز نمی توانند راه خود را انتخاب، و این حقیقت را ببیند      

این حقیقت، برای ما    ستگیهای  اما دان .  پابرجا می ماند  استوار و    ،که آن را با اشتیاق می پذیرند      
به رویی با مرگ را آسان نموده است؛ و تنهـا آرزویـی             و  برای هزاران نفر دیگر، زندگی و ر      و  

، و همـین آرزو مـا را بـر آن           یمباشسهیم  که داریم این است که در این مزایا با همنوعان خود            
خالصـۀ  .  کنـیم وشتن و سخن گفتن در بـارۀ ایـن موضـوعات     خود را وقف ن   وقت  می دارد تا    
در عالم گسترده، و در ایـن روزهـا بخـوبی           کع   هزاران سال است     عظیمحقایق  این  وسیعی از   

خودکفایی باورنکردنی خیال یم که با    هست و این فقط ما مردم مغرب زمین      .  شناخته شده است  
.  که مواجه شده ایم آن را به تمسخر گرفته ایم         از آنها غافل مانده، و با هر جزیی از این حقایق            

 نند که زندگی خود را در طلب آنهـا         را کسانی می دا     علوم روحی  ، و تجربیعلوم  جزییات کامل   
 نـام   1)پیـر (اسـتاد   آنـانی کـه     ــ   مردمی که همه چیز را تمام و کمال می دانند           .  وقف نموده اند  

الزم را در نهاد خود بـا شـکیبایی بـه کمـال      نیرویهای   حقیقت، به منظور مشاهدۀ کامل   ـ  دارند  
 زیرا در این مورد بین روشهای جـستجوی نهـانی و صـور نـوین علـوم تفـاوتی                  .  رسانده اند 

  می کند، در صورتی که ابزار کار  خود را مصروف نیرو و توانوجود دارد؛ علوم نوین تمام 
   توجه دارد)شاهد(ناظر علوم روحی بیشتر به استکمال 

  

                                                           
1   -  Adepts 
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   مشاهده  روش ـ3
طرح کلّی آن در آثار دیگری      .  جزییات این گسترش از حوصلۀ این مبانی مقدماتی بیرون است         

تصوف خدامدارانه ارائه خواهد شد؛ در این مقطع اجازه دهید به این مقدار قناعت کنیم که ایـن                  
سیلۀ  به ما می رسد، و     نیهایی که از عالم نادید    گیتمام دانست . موضوع کالً مسألۀ ارتعاش است    

       ارسالی آنها نوعی ارتعاش است که از طریق حـواس دیـداری، شـنیداری یـا بـساوایی بـه مـا                      
در نتیجه، اگر کسی بتواند خود را نـسبت بـه ارتعاشـات اضـافی حـساس کنـد بـه            .  می رسند 

معنـای  .  می شود » ، یعنی روشن بین      بصیر «های اضافی دست می یابد؛ او سرانجام        گیدانست
داول کلمۀ بصیر چیزی جز گسترش ضعیفی از بصیرت نیست؛ اما امکان دارد هر              کاربردی مت 

آن بتـوانیم  چه بیشتر نسبت به ارتعاشات ظریفتـر حـساس شـد، و تـا آنجـا جلـو بـرویم کـه                  
.  قدرتهای گستردۀ زیادی را به کار اندازیم که به شیوه های نو و واالیی ایفای نقـش مـی کننـد         

ه باشد عوالم نوی از مادّۀ ظریف تر به رویش باز مـی شـوند،               شخصی که تا این حدّ پیش رفت      
هر چند که این عوالم در حقیقت فقظ اجزاء نوی از همان عالمی هستند که از پیش می شـناخته                 

ار وسـیعی   بـسی نیبه این ترتیب او یاد می آموزد که در طول تمام حیاتش جهان نادیـد              .  است
.  شـد ابنسبت به آن ناآگـاهی کورکورانـه ای داشـته      از قبل ، حتی اگر    رددر اطراف او وجود دا    

 آنهـا مـی توانـد ایـن عـوالم دیگـر را حـس کنـد             اهایی را که بـ    تواناییاین  بتواند  اما هنگامی که    
د، مشاهدۀ علمی آنها برایش ممکن می شود، او می تواند مشاهداتش را بـه کـرات                 هگسترش د 

 قیاسی ی از نوعنظیم کند، و از آنها به استدالت تکرار کند، آنها را با مشاهدات دیگران قیاس، و ت         
نی کـه از  اسـتادا .   نه یک بار، بلکه هزاران بار انجام شده است        ـهمۀ این کارها    .  دست یابد هم  

آنها سخن گفتم این کار را در حدّ کمال ممکن انجام داده اند، اما شاگردان تصوف خدامدارانـۀ                  
نتیجـۀ تحقیقـات مـا نـه فقـط      .   به ثمر رسانده انـد ششهای زیادی را در همین راستا   .ما هم کو  

 در آغاز به ما داده اند به اثبات رسانده، بلکه آنها را تا حدّ             استادانهایی را که    گیخیلی از دانست  
 دنیای ما بالدرنگ واقعیتهای نو      نیِدیدار این بخش معموالً نادید    . تر نمایانده است  زیادی روشن 

ایـن دسـتاوردها    .  اسـت همرورد که بـا ژرفتـرین دلبـستگیها         بسیار زیادی را به ارمغان می آ      
اسراری آن  ین مسایل زندگی را برای ما حلّ می کنند؛ بسیاری از            دشوارتربتدریج بسیاری از    

بـوده انـد، و حـاال    الینحـل  را روشن می نمایند که اکنون می دانیم مدتهای مدیدی جزء اسـرار     
 این واقعیتها را دیده ایم، زیرا ما از پایین آنهـا            یار حقیری از  سمتوجه می شویم که فقط جزء ب      

فراز آنهـا  بر  و در مقامی که ،را به عنوان امور مختلفِ اجزا مجزا و جدا شده ای می نگریستیم   
باشد قرار نداشتیم تا از آنجا آنها را به صورت اجزاء کلّیتی نیرومند مشاهده کنـیم کـه ادراک                   
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        یـادی ماننـد بقـایِ وجـود انـسان بعـد از مـرگ را پـیش           این امر پرسشهای ز   .  پذیر می باشند  
 ما را بـرآن مـی دارد تـا حقیقـت تمـام گفتـه هـای        ، ومی کشد که بسیار جدل انگیز بوده است      

ده انـد روشـن     کـر شت، دوزخ و بـرزخ اظهـار        هـ نادرستِ غیر ممکنی را که کلیساها در بـارۀ ب         
     ود بــه طرحــی معقــول و مــنظم تــرس از نمــاییم؛ جهالــت را از خــود بــزداییم و بــا تجهیــز خــ

  .اکنون برآنم تا چگونگی این طرح را توضیح دهم.  ناشناخته ها را از میان برداریم
  
  اصول كلّيـ  4

آرزویم این است که این موضوعِ تصوف خدامدارانه را تا آنجا که ممکن است روشن و ادراک               
ی فقط به بیان اصول اولیۀ آن می پردازم، و پذیر ارائه دهم، و به همین دلیل درمورد هر نکته ا        
ها هستند، در هر مورد خاصی به کتابهـا و     گیآنانی را که طالب جزییات بیش تری از این دانست         

به این امید که درپایان هر فصلی از      .  جزوه های تفصیلی در آن مورد خاص راهنمایی می کنم         
م است مـورد مداقـۀ کـسانی قراربگیـرد کـه            این رسالۀ کوتاه، کتاب هایی را ارائه نمایم که الز         

لذا بیان خود را بـا      .  مایلند در ژرفنای این نظام کامالً جذاب غواصی کنند، سخنم را می آغازم            
ی شـروع مـی کـنم کـه حاصـلِ بررسـی ایـن تـصوف                 ئـ هشدار دهنده ترین اصـول وسـیع کلّ       

ردنی،  یـا بـا پـیش    امـا امکـان دارد ایـن مـسأله بـرای افـرادی هـم بـاورنک         .  خدامدارانه اسـت  
اگر چنین اختالفی پـیش آمـد، از مخالفـان مـی خـواهم بـه             .  پنداشتهای آنان کامالً مغایر باشد    

یعنی نگرورزی مابعد الطبیعه، یـا نظریـۀ   ـ خاطر بسپارند که من این حقیقت را به عنوان نطریه   
نـه فقـط خـودم،     بلکه آن را واقعیت علمی صرفی می دانـم کـه    ـ پارسایانۀ خود ارائه نمی دهم

من ادعا مـی کـنم ایـن       .  بلکه افراد بسیاری آن را بارها و بارها آزموده و به اثبات رسانده ایم             
واقعیتی است که هر کسی می تواند آن را تجربه و تأیید کند، مـشروط بـر اینکـه مایـل باشـد                       

رخـود  مقداری از وقت خود را مصروف آن نماید و زحمت آمادگی الزم را برای ایـن تحقیـق ب        
من به خواننده آرمانی مذهبی را عرضه نمـی کـنم کـه بایـد آن را ماننـد قرصـی                     .  هموارنماید

غورت دهد؛ من برآنم تا نظامی را برای مطالعه و بررسی پیش روی او قـرار دهـم، و از اینهـا                     
  از او انتظـار ایمـان       .زنـدگی کنـد   ) بـه معنـای واقعـی       ( ی را به او می نمانایم تا        ئگذشته، زندگ 

کورکورانه ندارم؛ صرفاً به او پیـشنهاد مـی کـنم تعلیمـات تـصوف خدامدارانـه را بـه عنـوان                      
اگـر آن را از  .  فرضیه ای بپذیرد، هرچند که به نظر من فرضیه نیست، بلکه واقعیتی زنده است             

فرضیات دیگر رضایت بخشتر یافت، اگر چنان بود که بسیاری از مـشکالت زنـدگی او را حـلّ         
ن برداشت، و پاسخگوی پرسشهای بسیار زیادی بود که برای هـر فـرد متفکـری       کرد و از میا   
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 روزافزون پایداری رسید که من یافتـه ام، چـه   یت خاطرپیش می آید، و از این واقعیت به رضا  
اما اگر فکر می کند نظام بهتری غیراز این وجود دارد، بـازهم زیـان نکـرده اسـت؛ بلکـه             .  بهتر

مـن  .  ی انسانی آموخته است که هنوز نمی تواند با آن به توافق برسد    چیزی در بارۀ انگاره ها    
خود به حدّی به این واقعیت ها ایمان دارم که معتقدم، دیر یا زود، زمانی فرا مـی رسـد کـه او                       

  .  و آن زمانی است که او آنچه را ما می دانیم بداندـنیز با آنها موافقت خواهد کرد 
  
  گربز سه حقیقت ـ 5

وجود دارد مطلق ز اولین کتابهای تصوف خدامدارانۀ ما نوشته شده است سه حقیقت         در یکی ا  
این حقایق بـه انـدازۀ      .  د، اما فعالً به علت فقدان سخن مسکوت می مانند         رفتنی نیستن بین  از  که  

  مـن هـم بـه زحمـت        .  خود زندگی عظمت دارند، و با این وجود به اندازۀ ذهن انسان ساده انـد              
         لذا فقط قضایای.  یری از این بهتر در بارۀ بزرگترین اصول کلّی خود ارائه نمایممی توانم تفس

منطقی تبعی آنها را ارائه می نمایم که طبعاً از آنها تبعیت مـی کننـد، و بعـد، در مرحلـۀ سـوم،                       
 دقیق ستگیاین دانمتن بعضی از نتایج مفید برجسته تری را پیش می آورم که به ضرورت در 

امـا   می پـردازم،       ا، یکی یکی به آنه     وار  و جدول  هصبه این ترتیب با طرحی خال     .  داردضور  ح
عرضـه  چارچوب این کتـاب مقـدماتی   در حد   آنها  هم در مورد     مقدماتی   یمی کوشم توضیحات  

  . نمایم
خدا زندگی بخش بزرگی است که در ما و بی ما وجـود             .  خدا وجود دارد، خدا خوب است           

نه شنیدنی است و نه دیدنی، اما آنان که آرزومنـد ادراک            .  و نیکخواه جاودانه است   دارد، نمیر   
  .  خدایند، ادراکش می کنند

  .انسان جاودانه است، و آینده اش یگانه ای است که شکوه و عظمتش حد و حصر ندارد     
 قاضـی و    قانون عدالت الهی آن چنان بر عالم حاکم است، که در حقیقت هرکسی می توانـد                    

مفتی زندگی خود باشد، پاداش خود را از خود دریافت کند و جـزای اعمـال خـود را ببینـد،  و                
   یا خود را نومید کند، ،برای خود شکوه بیافریند

اولـین حقـایق از ایـن       .  حقایق فرعی و توضیحی دیگری به این حقایق اصـلی پیوسـته انـد                  
سـتمرار   ا  همواری  عالم دقیقاً و عقالً باهم در حرکت       که علی رغم ظاهر امر، تمام اعیان       :قرارند
هر وضعیت یا موقعیتی، هرچند هم نا مناسب به نظر آید، واقعیـت امـر دقیقـاً همـان                   در  ؛  دارند

اگر بتوانیم درست بفهمیم، تمام چیزهایی که پیرامون .  دنکچیزی است که ضرورت ایجاب می   
  . ینکه باری باشندما هستند، برآنند تا ما را یاری کنند، نه ا
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ازآنجا که غرض از تمام این طرح این است که به انسان فایـده برسـاند، واضـح اسـت کـه                           
  .وظیفۀ انسان نیز این است که یاد بگیرد آن را بفهمد

  .چون آن را فهمید، وظیفه دارد خود را با آن هماهنگ کند     
  

  آن  الحـاقی  ءوح است، و این جسم جـز      انسان ر حقیقت  که   :از دومین حقیقت اصلی درمی یابیم     
د، و در هـر مـوردی کـه کشمکـشی           کنـ ظ  ابنابراین تمام امور را باید از دیدگاه روح لحـ          .است

  .درونی جان می گیرد باید هویت آن را باید از حیث روحی درک کند نه از جهت جسمی
  . بزرگتر اوستآنچه را معموالً زندگی انسان می دانیم فقط یک روز از زندگی حقیقی و     
مرگ امریست به مراتب کم اهمیت تر از آنچه معموالً تصور می شود، چرا که به هیچ وجه                       

  .پایان زندگی نیست، بلکه صرفاً معبری است از مرحله ای به مرحلۀ دیگر
   انــسان تکامــل عظیمــی را پــشت ســر دارد، کــه بررســی آن جــذاب تــرین، جالــب تــرین و       

  .ضوع استآموزنده ترین مو
انسان تکامل باشکوهی هم پیش روی دارد، که مطالعۀ آن حتـی جـذاب تـر و آموزنـده تـر                  
  .است
بایقین کامل برای تمام ارواح انسانی دستاوردی نهایی وجود دارد، هرچند و هـر چـه قـدر             

  .  هم که از مسیر تکامل منحرف شده باشد
  

ندیشه، گفتار، یا کرداری نتیجۀ خاص خود را بـه          که هر ا   :از سومین حقیقت بزرگ درمی یابیم     
 هیچ پاداش یا تنبیهی از بیرون تحمیل نمـی شـود، بلکـه نتیجـۀ خـود کـردار                    ـ  ثمر می رساند    

است، که یقیناً بنابر رابطۀ علت و معلول به آن ارتبـاط دارد، اینهـا واقعـاً دو جـزء جدانـشدنی                      
  .کلیتی واحد می باشند

جالب است که این قانون الهی را دقیقاً مطالعـه کنـد، تـا بیوانـد     هم ه و برای انسان هم وظیف        
این قانون   که از دیگر قوانین طبیعت استفاده می کنیم،      گونهخود را با آن هماهنگ کند، و همان         

  .یمرا نیز به کار بر
بر انسان واجب است که بـه خـود کنتـرل کامـل داشـته باشـد، تـا بتوانـد زنـدگی خـود را                  
  .والنه با این قانون تطبیق دهدمعق

   نصیب می شودستگی مزایایی که از این دانـ 6 
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 به کمال رسید، جلوۀ زندگی به قدری دگرگون می گردد که امکان بیانِ ستگیوقتی که این دان
لذا، من فقط تعداد معدودی از خطوط اصلی آن را .  فهرست وار تمام مزایای آن ممکن نیست

د این دگرگونی می باشند، و بی شک، در تفکر خود خواننده بعضی از متذکر می شوم که موج
  اما باید متوجه بود که هیچ دانش.  شاخه های بی پایانِ نتایج ضروری آنها تجربه خواهد شد

         آن اعتقـاداتی کـه یقینیـات مـذهبی محـسوب           .  مبهمی نمی توانـد مفیـد بـه فایـدۀ کـافی باشـد             
د را با آنها تطبیق داده اند کامالً بی فایده اند، زیرا اثر کارسـازی             می شوند، و بیشتر مردم خو     

اما اگر به این حقایق آن چنان ایمان بیاوریم که به سایر قوانین طبیعت     .  در زندگی مردم ندارد   
 که اعتقاد داریم آتش می سوزاند و آب آدمی را غرق می کند گونه یعنی همان  ـ  را پذیرفته ایم

چون اعتقاد مـا    .   که این حقایق در زندگی ما دارند بسیار و بیشتر خواهد بود             آن گاه تأثیری   ـ
به قوانین طبیعت به قدری مقرون به واقعیت است که ما را بر آن می دارد تا زندگی خود را بـا     

یعنی، اعتقاد به اینکه آتش می سوزاند، ما را بر آن می دارد تا             .  آن قوانین تنظیم و تطبیق کنیم     
اط از آتش دوری کنیم؛ چون می دانیم در آب غرق می شویم، اگر نتوانیم شنا کنـیم، از                با احتی 

اعتقادات ما هم به حقایق تـصوف خدامدارانـه   .  رفتن به درون آبهای عمیق خودداری می کنیم      
.  از این نوع است، زیرا برای ما کامالً واقعی هستند و در مورد آنها به یقـین کامـل رسـیده ایـم     

قرار ما  می باشند که در تجربه های روزانه در معرض دید ستگیهایی ما یافته های داناعتقادات
می گیرند؛ و اعتقادات شاگردان تصوف خدامدارانه هم برای آنان بـه همـین دلیـل و بـه همـین            

      و به ایـن علـت اسـت کـه مـا از آن نتـایجی تبعیـت                  .  اندازه واقعی و مقرون به یقین می باشند       
  : ه اکنون برآنیم آنها راتوصیف کنیممی کنیم ک

 ما می دانیم باید زندگی کنیم و علـت          ـما در مورد زندگی به ادراک معقولی دست یافته ایم                
رفته ایم کـه زنـدگی وقتـی ارزشـمند اسـت کـه معنـای آن را درسـت                   گآن را می دانیم، ما یاد       

  .بفهمیم
یم، و بـه همـین دلیـل مـی دانـیم چگونـه        ما آموخته ایم چگونه به خود تـسلط داشـته باشـ                

  .پیشرفت کنیم
ما یاد گرفته ایم چگونه آنانی را که بیش از همه دوست داریم کمک کنـیم، و چگونـه بـرای                          

  . بشر مفید باشیمیکسانی که با آنها تماس پیدا می کنیم، و در نهایت برای تمام ابنا
 هر گز با نظر ناچیز ـسفی وسیعتری نظاره کنیم ما آموخته ایم که همه چیز را از دیدگاه فل           

   خود به آنها ننگریمبی باکانۀو کامالً 
  :و در نتیجه 
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  .مشکالت زندگی برای ما آن قدرها بزرگ نیستند     
  .ما نسبت به محیط خود و سرنوشت خویش احساس بی عدالتی نداریم

  .یمما از اینکه از مرگ واهمه داشته باشیم کامالً آزاد شده ا 
  .تأسفی که از مرگ عزیران داریم تسکین خیلی زیادی یافته است

ما در مورد زندگی بعد از مرگ با نظر کامالً متفاوتی می نگـریم، زیـرا جایگـاه خـود را در                      
  .تکامل خویش دریافته ایم

ما از ترسها و نگرانیهای مذهبی، چه در مورد خود و چه در مورد دیگـران، یعنـی تـرس از             
  د یا رستگاری دیگران هیچ گونه ترس و واهمه ای نداریم،رستگاری خو

ما نسیت به سرنوشت آتی خود به هیچ وجه بی اعتمـاد نیـستیم و در ایـن مـورد مـشکلی                           
  .نداریم، بلکه در کمال آرامش و بی دغدغه زندگی می کنیم

  . بکوشیماکنون بیایید تا این نکته ها را به تفصیل بررسی کنیم، و در توضیح آنها     
  
   الوهیت ـ 7

وقتی وجود الهی را به عنوان اولین و بزرگترین اصل اعتقـادی خـود پایـه گـذاری مـی کنـیم،                      
 سـت نـسبت داده انـد، تعریـف      العلياةآلمضرورت ایجاب می کند تا اجحافی را به این معنا، که       

قـب مانـده اسـت      بنابراین، برآنیم تا محدودیتهای تنگی را کـه ناشـی از جهالـت افـراد ع               .  کنیم
 منظـور آن شـکوهمندی     ــ جبران کنیم، و مفهوم شکوهمند جایگاهِ این کلمه را دوباره بازیابیم            

است که هرچه در عظمتش بگوییم بازهم از توصیف واقعیت آن، آنچنان که بانیان ادیان الهـی                 
ین وجـود   ما بین خداوندی که وجود الیتناهی است، وتجلیاتی که ا         .  آن را شناخته اند، عاجزیم    

متعالی برما می تابد تمیز قایل می شویم، می دانیم خداوند هادی و مدبر کائنات است، و آن را              
را محـدود و مقیـد بـه ایـن          » خداوند شخـصی  « از این رو واژۀ     .  به سوی کمال سوق می دهد     

در « خـصیتی نیـست، او      زیرا ذات خداوندی مقید به هیچ گونه محدودیت ش        .  تجلیات می دانیم  
ست، تنها چیـزی کـه      ت؛ نامتناهی، و مطلق است، همه او      ست، و واقعاً همه اس    ساری» ه و همه  هم

  اما از حیث اهداف عملی نیازی نداریم .  »او هست « در این باره می توانیم بگوییم این است که 
 تمـامی فراسـوی   کـه کمـی کمتـر از   ( که از آن تجلی حیرت انگیز و شکوهمند او جلوتر برویم       

  تا نیروی راهنمای بزرگ یا الوهیت منظومۀ شمسی خود را، یعنی چیزی را که) ست اادراک م
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 ـهرچه در بارۀ خداوند از پیش گفته اند .  نامیده اند، بشناسیم   1)لوگوس(فیلسوفان آن را کلمه     
اما مفـاهیم کفرآمیـزی کـه از کـژ     ـ  یعنی تمام چیزهای خوبی که گفته شده است، درست است        

آنچـه از عـشق، حکمـت، قـدرت، صـبر و            .  نی ناشی می شوند، درست نیستند     اندیشیهای انسا 
نـه فقـط اینهـا همـه، بلکـه خیلـی            ـ  رحم، علم مطلق، و حضور مطلق او گفته شود حقیقت است            

در او زنـدگی  « ما براسـتی  . ست، حق استارۀ آن کلمه ای که مدبر نظام ما     بیشتر از اینها در ب    
هر چند کـه شـگفت      ( ، این گفتارِ شاعرانه نیست، بلکه       »ریم  و حرکت می کنیم و در او وجود دا        

واقعیت علمی دقیقی است؛ و لذا هر وقت در بـارۀ الوهیـت سـخن مـی گـوییم                   ) انگیز می نماید    
 او را با ابهامی امیدوارانه نگـاه      ،ما در مورد امکان وجودی    .  اندیشۀ آغازین ما طبعاً کلمه است     

 به عنوان امری ایمانی تأیید نمی کنیم؛ بلکه به همان سادگی        نمی کنیم؛ ما حتی وجود او را فقط       
 روشن بینی کـه در      که می دانیم خورشید می درخشد، هستی او را می بینیم، زیرا برای محقِّقِ             
اما این به آن معنـا  .  حدّ عالی تعلیم و تربیت دیده باشد، این هستی قدرتمند یقینی تحقیقی است     

بتوانیم او را مستقیماً ببینیم، گواه اشتباه ناپذیرما کردار الهی و نیست که با صرفِ پیشرفت ما 
، کـه در  نیهدف اوست که از هر سو ما را احاطه کرده است؛ لذا با مطالعۀ زندگی در عالم ندید           

 رو ی جزمـ یدر این جا با توضـیح    .  حقیقت فقط جزء باالتر همین عالم است، او را درمی یابیم          
تمام بیاناتی که در .   و آن مسألۀ تثلیث است    ـم ادیان مشترک است     به رو می شویم که در تما      

این مورد در اعتقادات ما اظهار شده اسـت ممکـن اسـت بـرای خواننـده ای معمـولی غیرقابـل                      
.  شـن ترمـی شـوند     ادراک باشد، اما همۀ اینها حایز اهمیت اند و وقتی که حقیقت تفهیم شد، رو              

به ما نشان می دهد، منظومۀ شمسی بی شـک ثالثیـه ای             خودش را   ) خداوند(همان ظور که او     
است که در عین حال واحد می باشد،  بنابر آنچه از طریق دین سالها پـیش بـه مـا الغـاء شـده       
است؛ و تا آنجا که توضیح این راز ظاهر را عقل انسان در مرتبۀ کنونیش می تواند بپذیرد، این  

 کـه   گونـه خدا در ماست همان     .  وضیح خواهیم داد  مطالب را در کتابهایی که نام خواهیم برد ت        
بی ما هم هست، یا، به دیگر گفتار، خود انـسان در هـستی الهـی وجـود دارد،  حقیقـت بـزرگ                        
دیگری هم هست که، افراد بی بصیرتی که بجز عالم خـارجی و پـست تـر چیـزی نمـی بیننـد،                       

کـه بـا زنـدگی در عـالم بـاالتر           ممکن است با آن به ستیز برخیزند، اما اینها برای شاگردان ما             
در مـورد سرشـت روح انـسان و         .  ه آنهـا ایمـان ایقـانی مطلـق دارنـد          بـ آشنا شده اند نـسبت      

موتورهای متعدد آن با عنوان حقایق دوم سخن خواهیم گفت؛ در این لحظه کافی اسـت توجـه                  

                                                           
1  - Logos  
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ر انسانی تا   داشته باشیم که الوهیت جبلی واقعیتی است، و در آن اطمینان به بازگشت نهایی ه              
  .سطح عالی الهی قطعی است

  
   شاکلۀ الهی– 8

شاید هیچ کدام از موضوعات اصولی ما به اندازۀ قضایای فرعی وابسته به حقایق بزرگ اولیه 
چـون بـه اطـراف خـود نگـاه مـی کنـیم بـه قـدری          .  برای اذهان متعارف مشکل سـاز نباشـند       

ی چیرگی خیر بر شـرّ واقعیتـی اسـت و       نابسامانی و فشار روحی، غم و رنج می بینیم که گوی          
ممکن نیست که تمام این توهمات ظاهری را که در واقع جزیی از فرایند منظم زندگی می باشند  

با این حال این حقیقتی انکارپذیر نیست؛ و به محضی که از این گـرد و غبـاری               .  نادیده بگیریم 
تمـام آنهـا را بـا پـشتوانۀ        که از کشمکشهای زندگی برپاخاسته اسـت خـود را خـالص کنـیم،               

   مناسب دانشی کامل تـر و آرامـشی درونـی مـی تـوانیم قبـول کنـیم، و واقعیـت ایـن ماشـین                         
آن گاه آنچه جریانات مخـالف و شـرّ تـصور    .  پیچیده ای را که در ظاهر حرکت می کند ببینیم     

هر مخـالف   و این جریانات به ظا    .  داردمی شد پیشرفتی بدانیم که در حول و حوش ما جریان            
را چون چرخشهای بی مقدار آبی می بینیم که لحظـه هـایی پـس مـی رونـد، یـا گـرداب هـای                         

بـه هرحـال رود   .  کوچکی بدانیم که در سطح آب لحظه های کوتاهی به دور خود مـی چرخنـد      
نیرومند زندگی همچنان مسیر معین خود را طی می کند، گردابهای سطحی را با خود می بـرد                  

ان یزرگ تکامل نیز همین سان راه خود را پیش می گیرد، و آنچه به نظر مـا    جری.  و می شوید  
تمثیل دیگری را در این مورد      ..   سطحی هستند  یهیاهو و آشوب می رسد صرفاً ناسازگاریهای      

کـه  ه اسـت    دادارائـه    18 -24ص  . جلد یکم، ص  » عشقهای علمی   « هینتُن در کتاب    . ه. آقای سی 
 براستی، همان سان که از سومین حقیقت مـا برمـی آیـد، عـدالت                .  کارساز است   و  زیبا سیارب

مطلق برای همه مقرر است، و بنابراین، انسان در هر موقعیتی که خود را ببیند، می داند که آن                   
موقعیت را فقط خود او و نه کس دیگری فراهم آورده است،؛ اما مـی توانـد از ایـن هـم گـامی                        

  دگی خاطر بپذیرد که تمام امور بنابر عملکرد قانون تکامل انسان می تواند با آسو.  فراتر رود
چنان ترتیب یافته اند که که بهترین فرصت ممکن را مطـابق بـا شایـشگیهایی کـه مـورد نیـاز                      

ایـن  .  واقعی اوست به او عطا شده و در او فراهم آمده است تا بـه پیـشرفت خـود ادامـه دهـد                     
و بـرای خـود برگزیـده باشـد، امـا دقیقـاً همـان               شایستگیها ضرورتاً موقعیتهایی نیستند کـه ا      

چیزهایی هستند که شایستگی آنها را دارد؛ و فقط مربوط به همان مالحظـات لیـاقتی ویـژه او                       
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، اما آنهـا مناسـب تـرین     )که مدام محدودیت هایی جدی  را بر او تحمیل می کنند             (  1می شوند   
 هـا امکـان دارد انـواع مـشکالت را بـرای او              این موقعیت .  موقعیت ها برای پیشرفت او هستند     

نـد،  کفراهم آورند، اما این مشکالت فقط برای این پیش می آیند تا یاد بگیرد چگونه برآنها غلبه     
و با این کار در خود جرأت و جسارت، اراده، وشکیبایی، پشتکار،و یا هر چیز دیگری که ندارد       

هـای طبیعـت علیـه او توطئـه مـی کننـد، در       به دست آورد  انسان اغلب تصور می کند که نیرو   
اگر می توانست بفهمـد، تمـام چیزهـایی کـه در اطـراف او      .  حالی که واقعیت چیز دیگری است   

و .  قرار دارند حساب شده برای کمک به ترقی و پیشرفت او درکارند، چنین تصوری نمی کرد               
 جهت انگیزه های عالیقی خود حتی اگر فقط از.  این فرضی است که واقعاً نیاز به محاجه ندارد  

هم بود، آنانی که به ناچار تحت شرایط خاصی زندگی می کنند، برآن می شدند که خود را بـا                    
این شرایط آشنا و سازگار کنند، و اما اگر اهداف انسان در زندگی نوع دوستانه و ایثارگرانـه                  

ان بتواند عامل خـدمات    باشند، بسا که ادراک این مسأیل ضرورت بیشتری پیدا می کرد تا انس            
بی شک جزیی از طرح تکامل انسان ایجاب می کند کـه بـه محـض                .  مؤثرتری به دیگران باشد   

دستیابی به ذکاوت کافی با این مسایل هوشمندانه همیاری داشته باشد و آنها را تحصیل و بـا    
فت انگیـز    الهی به قدری شگ    اما این شاکلۀ  .  احساس خوب و کافی آرزومند یاری دیگران باشد       

ست که وقتی انسان آن را یک بار دید، امکان ندارد که تمام انرژی خود را بـه کوشـشی            و زیبا 
اصالً برای او مهم نیست سهمی که در این راستا به او عطا شده              .  کار مصروف نکند  این  برای  

بـرای اطالعـات    .  چه قدر کوچک و متواضعانه باشد؛ او می کوشد آن را برای خـود نگـه دارد                
نـت،  اخانم بیز:  می دهیمعارجابه کتابهای زیر را بیشتر در بارۀ موضوعات این فصل خواننده    

  برای روشنگری .  آموزۀ مسیحی، و کتاب کوچک نویسنده، باطن مسیحیت و حکمت قدما
 مرغـزار . اس. آر. بیـشتر در مـورد ایـن مفـاهیم از دیـدگاه یونـانی نگـاه کنیـد بـه آقـای جـی           

  .اجزاء ایمان فراموش شده  کتابِ شناخت مسیحیت به بخش هایی از، و از نظر1 اورفئوس
  
   سرشت انسانـ  9

به قدری تنزل کرده ایم که آن را         ما در این کشور به نوعی ماتریالیسم عملی و اعجاب برانگیز
ما .  نمی توان با بیانی بهتر از عین گفتارهایی که در زندگی عادی به کار می بریم توضیح داد

                                                           
 معادل عنوان شده است و» استعداد «  موضوع مورد بحث همان سرشت ازلي است كه در اصطالح ابن عربي -1

  .آورده اند ) preparedness( انگليسيي آن را 
  .م.  در اسطورة يوناني، اورفئوس شاعر و نوازنده و شوهر أريديس است– 1
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دهیم و امثال آنها سخن » نجات « خیلی عادی از این که انسان روح دارد، و ارواح خود را باید 
می گوییم، و آشکارا جسم فیزیکی را  انسان حقیقی و روح را از ملحقات آن می دانیم، آنچنان 

با نگرشی که با این بی مقداری روح را .  که گویی روح چیزی مبهم و از صفات جسم است
می کند، تعجبی ندارد که بعضی از مردم معمولی در این راستا کمی هم جلوتر بروند، تعریف 

بنابراین چه بسا که افراد .  و شک کنند این چیز مبهم ممکن است اصالً وجود نداشته باشد
 و در این مورد به یقین نرسیده باشند، و هستند یا نیستن؛معمولی شک کنند که صاحب روح 

عجیب است که انسان در چنین وضعیت رقت باری .  د که روح جاودانه استناز این مهمتر ندان
زندگی کند، زیرا حتی در دنیای برونی نیز شواهد زیادی به چشم می خورد که بر وجود 
دیگری غیر از این جسم داللت دارند، زیرا انسان در زمان حیات خود می تواند آن وجود را از 

ل، تا زمانی که از این توهم به هر حا.  به کار بیندازد.ن جسم راه دور، و بعد از حیات هم بدو
 خود را رها نکرده باشیم، به هیچ وجه می داند، نه از روح،جسم اصالت را از عادی که غیر 

با اندک تحقیقی بزودی متوجه .  امکان ندارد بتوانیم قدر واقعیت های حقیقی این امور را بدانیم
 واسطه ای است که انسان می تواند با آن در این عالمی که می شویم که جسم فقط موتوری

از این گذشته، این تحقیق .  از نمونه های ناخالص ماده تشکیل شده است خود را متجلی نماید
اجسام آن  که فقط شامل ـنشان می دهد که نمونه های ظریفتری از این ماده وجود دارند 

منظور اثیریست که در تمام جوهرهای بلکه  می کند، اثیری نیست که علم نوین هم آنها را تأیید
نمونه های دیگری از ماده وجود دارند که اینها هم به نوبۀ خود .  شناخته شده نفوذ می کند

  در این مقطع، .  یعنی، از اثیر ظریفتر از ماده هم ظریفتر می باشد. در مادۀ اثیری نفوذ می کنند،
چگونه انسان می تواند به وجود این نمونه های : ی آیدطبعاً برای خواننده این پرسش پیش م

ظریف ماده که تا این حد شگفت انگیز ظریف و در این حد بسیار ریز هنوز هم تقسیم نشده اند 
 که نسبت به ماده های پایین تر به گونهپاسخ این است که انسان همان . اشراف پیدا کند

انسان این قابلیت را از آنجا به دست .  می کندآگاهی می رسد، در مورد آنها نیز آگاهی پیدا 
می آورد که این نمونه های ظریفتر جزیی از خود او هستند و می تواند ارتعاشات آنها را به 

 که جسم او دارای مادۀ کدری است که گونه یعنی درست همان  ـهمین علت دریافت کند
 هم مادۀ سانده می کند، همان موتور او را برای دریافت و ارتباط با عالم کدر مادی آما

ظریفی که در او وجود دارد موتوری برای او ایجاد کرده است تا به واسطۀ آن با عالم 
این .  ظریفتری ارتباط پیدا کند که برای اعضای حسی و کدر فیزیکی دریافت شدنی نیستند

جسم  هم «ند،  اظهار می کنت پُلسِبه یاد خواهیم آورد که .  نظر به هیچ وجه تازگی ندارد
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و به هردوی اینها با نامهای جان و روح اشاره دارد، که به » ،جسم روحانیهم طبیعی داریم و 
نام را، برخالف تصور غلط و جاهالنه ای که این روزها در این مورد رواج . هیچ وجه این دو

 انسان بزودی معلوم خواهد شد که.  دارد، به عنوان دو کلمه ای مترادف به کار نبرده است
موجودی بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که معموالً تصور می شود؛ انسان نه فقط روحی 
است در درون جان، بلکه این جان هم موتورهای متعددی با غلظت های مختلف دارد، که جسم 

تمام این موتورها را با توجه به سطوح .  ستقط غلیظ ترین بلکه پست ترین آنهافیزیکی نه ف
اطراف ما عوالمی وجود امکان دارد بگوییم در .  ی آنها می توان اجسام توصیف کردماده ا

، یکی در دیگری قرار دارند، و انسان برای هر کدام از این عوالم  ) درون نفوذیاب(دارند که 
 آن اجسام می تواند هر کدام از آنها را مشاهده و در آنها ا، که برا داردجسم خاص آن 

ن در مراتب خاصی می تواند یاد بگیرد چگونه از این اجسام متعدد خود انسا. زندگی کند
استفاده کند، و روشهای بسیار کاملتری را بیاموزد و در این عالم بسیار پیچیده ای که در آن 
        زندگی می کند به کار بندد؛ زیرا تمام این عوالم پنهانی در حقیقت جزیی از همین عالم 

ترتیب انسان می تواند به معارف تازه ای دست بیابد و خیلی از چیزهایی را به این .  می باشند
بفهمد که قبالُ برای او جنبۀ اسرار داشتند؛ و سرانجام زمانی می رسد که او از شناسایی خود 
    در نهان این عوالم کنارمی گیرد، زیرا آموخته است اینها همه پوششهایی بیش نبودند که 

کنار بگذارد و یا دوباره بپوشد یا این که آنها را عوض کند بی آنکه خودش می تواند آنها را 
بار دیگر الزم است یادآوری کنیم که این مطالب اندیشه های . تحت تأثیر آنها قرار بگیرد

 علمی هستند که برای محققانِ اً دقیقیماورای طبیعت یا عقاید زاهدانه نیستند، بلکه واقعیتهای
هرچند که این گفتار برای .  ا آزمایشهای متعدد بخوبی شناخته شده اندتصوف خدامدارانه ب

بسیاری از مردم ممکن است شگفت آور باشد که این بیانات دقیق جای فرضیه هایی را در 
بارۀ مسایلی از این قبیل می گیرند، اما من در این جا از چیزی حرف نمی زنم که مشاهدات 

       ما با اطمینان .  د بسیار زیادی از شاگردان ناشناخته باشدمکرر و مستمر  آنها را برای تعدا
، سخن ما مبنای اعتقادی ندارد، اساس آن آزمایش »می دانیم  که از چه سخن می گوییم «

ما معموالً از این عوالم نهانی یا سطوح مختلف .  است، و بنابراین با اطمینان سخن می گوییم
، می گوییم »عالم فیزیکی« ما به عالم رؤیت پذیر را .  د می کنیمیا) قلمرو( طبیعت با نام حوزه 

  از مرحلۀ باالتر ماده با .باوجودی که این نام شامل گازها و مراتب مختلف اثیری هم می شود
که از وجود آن کامالً مطلع (یاد می کنیم که شیمیدانان قرون وسطایی » عالم نجومی«نام 

در درون .  گزیدند، و ما هم این عنوان را از آنان اقتباس کرده ایماین نام را برای آن بر) بودند
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عوالم باالتری هم .  می گوییم» عالم روانی«هم عالم دیگری وجود دارد که به آن  این عالم
وجو دارند، اما نیازی نمی بینم که خواننده را با مشخصات آنها آشنا کنم، زیرا در این مقطع 

باید همیشه به خاطر داشته باشیم که . م پست تر سروکار داریمفقط با تجلی انسان در عال
در واقع، همه همین . تمام این عوالم هرگز و به هیچ وجه در فضایی جدا ازما وجود ندارند

در .  فضا را اشغال کرده اند، و همه همیشه در همین فضا یکنواخت در حول وحوش ما هستند
آگاهی به واسطۀ مغز فیزیکی ما کار می کند، و حتی این لحظه که آگاهی ما متمرکز است این 

تمام آن را به کار نگرفته است، اما ما باید یاد بگیریم که این توجه خود را روی یکی از این 
موتورهای باالتر متمرکز کنیم، و با این تمرکز تازه است که موتور فیزیکی تضعیف می شود، 

 آن را وتوری که تازه به کار افتاده سازگاری دارد  می گیرد که با مویو جای آن را عالم مادی
دوباره یادآوری می کنم که تمام ماده ها از حیث هستی همگونند، تفاوت مادۀ . می بینیم

خیلی ساده می گویم هر دو .  نجومی با مادۀ فیزیکی بیش تر از تفاوت بین بخار و یخ نیست
ممکن است مادۀ فیزیکی به مادۀ نجومی  .یکی هستند اما در شرایط متفاوتی قرار گرفته اند

یرش ذمتبدل گردد، یا مادۀ نجومی به مادۀ روانی ترقی یابد، البته اگر به اندازۀ کافی پ
  .هم متأثر شده باشدخاص خود تقسیمات الزم را داشته باشد، و از مرتبۀ ارتعاشی 

  
   انسان حقیقیـ 10

روحـی  .  ه، و جرقه ای از آتش الهی اسـت انسان حقیقی کیست؟  در حقیقت او افاضه ای از کلم          
 ــ  گیردمی دربر که در نهاد اوست همان هستی الوهیت است، آن روح جان او را چون الیه ای            
در تـا مـدتی کـه    الیه ای که جان او را احاطه می کند فردیت آن را چنان مـشخص مـی نمایـد،                  

یـری جـان انـسان، و قـرار     قصۀ شـکل گ .  ببینیم حیات الهی مجزا از آن را  ستمحدودۀ دید ما  
زیرا این   ، نیست زیبا و دلنشین است، اما در حوصلۀ این نوشته        بسیار   نهان آن گرفتن روح در    

 پیگیری کـرد    یجزییات آن را باید در آن کتابهای      .   فقط درآمدی کوتاه بر موضوع است      نوشته
کافی است گفته شود در این جا .  یم به تفصیل پرداخته اخودکه در آنها به این بخش از آموزۀ 

که این موضوع تکوینی شامل هر سه نمود حیات الهی می شود، و شکل گیری آن مجموعه ای                 
به .  ویندگمی  تولد دوباره   را   است که آن     عالم ناسوت از آن ایثار قدرتمند کلمه تا نزول آن به          

ورت الهـی  باتـصویری از صـ  «  کـه هـست   آنچنـانی این ترتیب جان بچه تولد می یابد؛ و دقیقاً     
 نـد همان در جان نیـز  ؛می بینیمآنها را  که وجود دارددر این نمود سه الیه   ـ  » . دوشمی  آفریده  

ور هم روش تکامل جان کـه انعکاسـی         طسه الیه وجود دارد، همین        نیز  و در تجلی او    )خدا(او  
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وه وجـود   بالقهادر درون جرقۀ الهی تمام این .  ایست به  ناسوت است سه الیه        یاز نزول الهوت  
روشی کـه   .  می توان ادراک کرد   ن طوالنی   ی در طی اعصار   جزد، اما تکامل این امکانات را       ندار

 آمـوزش   در اثر انسان   که   آیدمی  به نظر   چنان  ،  برای تکامل کیفیات نهانی انسان برگزیده شده      
شـی   در برابر انباشتگی محرکهای ناشناخته عکس العمـل هـای ارتعا       ؛ و گیردبیاد  آن را   بتواند  

متوجه می شود که    ) است  در قلمرو روان متعالی     که  (  در مرتبه ای  فقط  انسان    اما    .نشان دهد 
، لـذا بـه     انگیزاننـد نمـی    بـر  در او فی الحـال     این پاسخها را      این ارتعاشات به قدری ظریفند که     

ارتعاشات خشنتر و قویتری برای شروع کار نیازمند است؛ و چون حساسیتهای نهفتۀ جان با               
می کنـد؛ ایـن رونـد آن قـدر      ، آن گاه بتدریج حساسیت بیشتری پیدا      ندن ارتعاشات بیدار شد   ای

.  را کسب کندممکن ادامه دارد تا قابلیت پاسخگویی در تمام سطوح و در همۀ درجات ارتعاشی     
این جنبۀ مادی پیشرفت انسان است؛ اما از حیث ذهنیت، برای پاسخگویی به تمـام ارتعاشـات                  

ایـن موقعیـت بـه انـسان کـامالٌ پیـشرفته، یـا        .  قابلیت همدردی و شفقت تـام باشـد  باید دارای  
الزمـۀ پیـشرفتهای درونـی انـسان در         .  روشندل، یعنی مرشد روحانی، یعنی مسیح تعلق دارد       

زمینۀ تمام کیفیات انسانی تا رسیدن به مقام انسان کامل، کاری واقعی است کـه تمـام زنـدگی                  
در این فصل به خیلی از موضوعات بسیار مهـم نگـاهی سـطحی    . یردبر می گ  طوالنی او را در   

کسانی که مایلند این موضوعات را به تفصیل مطالعه کنند باید به کتابهای دیگری              .  انداخته ایم 
در زمینـۀ  .   مراجعه نمایند، که چنـد تـایی از آنهـا را معرفـی مـی نمـاییم          حکمت الهی در زمینۀ   

، از آثـار    اصـول هفتگانـۀ انـسان     ،    نفس و پوششهای آن   ،  انسان و ابدان او   سرشت انسان،   
، که در آن بسیاری انسان مریی و نامریی، و نیز اثری از این نویسنده، با عنوان   نتاخانم بیز 

از موتورهای مختلف انسان آنچنانی که بر روشندالن آشکار شده اند، به تصویر کشیده شده               
در بـارۀ شـکل   .   مراجعـه کنیـد    روشـندلی کتاب  در مورد کاربرد نیروهای نهانی هم به        . ستا

، سینَت، نوشتۀ   رشد جان ،  نتاخانم بیز نوشتۀ   ،تولد و تکامل جان   گیری و تکامل جان، کتاب      
، و  در آسـتان برونـی و طریـق انـضباط         ، و،   مرییها و نامرییها  ،  مسیحی و انسان   ایمان و،

  .نیدک مراجعه نامرییحامیان فصل های استنتاجی کتاب مختصر این نویسنده، با عنوان 
  
  تولد دوبارهـ 11

از آنجا که درابتدا حرکات بسیار ظریف نمی توانند تأثیری از خود در جان باقی گذارند، انسان                
ناگزیر می شود اطراف خود را با الیه های کدرتر مـادیی بپوشـاند کـه ارتعاشـات تنـدتری را          

 یـا نجـومی و جـسم فیزیکـی، بـه      ایجاب می کنند، و همین امر موجب می شود تا جسم روانی،    



  21

تمام انواع تجربه ها، به واسطۀ کیفیاتی که در نهاد خود آنها    .  ترتیبی که ذکر شد، شکل بگیرند     
هر گاه که انسان سر در آسـتین  .  است، در طول این زندگی به سوی انسان سرازیر می شوند    

 اند کنار بزند، متوجه مـی شـود         تفکر فرو ببرد، و بتواند این الیه هایی را که به دور او پیچیده             
که اولین الیه ای که کنار می رود جسم فیزیکی است،  ما این کنار رفتن جسم فیزیکی را مـرگ       

اما مرگ، بـرخالف تـصور جاهالنـۀ مـا، پایـان فعالیـت هـای انـسان نیـست، و                     .  نام نهاده ایم  
از انجام کارهایی معـاف   انسان بسادگی خود را ؛ بلکهآشکارتر از این هم واقعیتی وجود ندارد   

گفتـه انـد آنچـه را مـا         .  می کند، و نتایج آن کارها را عیناٌ به زندگی دیگر با خود برمی گرداند              
 مانند یـک روزی     - است   عی بزرگ معموالٌ زندگی می پنداریم، فقط نمود یک روز از زندگی واق          

 هفتاد تا هشتاد سـالۀ      اما چون زندگی کوتاه   .  است که به مدرسه رفته و چیزهایی آموخته ایم        
این عالم برای فراگیری تمام درسهایی که باید در این دنیای زیبا و شگفت انگیز آموخت کفایت    

          بایـد در زمـان مناسـب       را  نمی کند، و چون مشیت الهی بر ایـن قـرار اسـت کـه تمـام درسـها                    
ی داشـته باشـد، و بـا        آموخت، ضرورت امر ایجاب می کند تا انسان تولد هایی متعدد          ) خدایی(

 تمام درسها را در این دنیـای        وهمدرسانی در شرایط مختلف آشنا شود و با آنان زندگی کند            
می نامیم به پایان آمـد،       هنگامی که تحصیالت در این مدرسه ای که دنیایش        .  ناسوتی بیاموزد 

 کمـالی ای     فارغ التحصیل آمادگی و شایستگی الزم را کسب کرده است تا وارد مرحلـۀ              انسانِ
 و این کار به زندگی حقیقـی الهـی اختـصاص دارد، و دوران      ـ: شود که شکوهی بس زیبا دارد     

.  زندگی انسان در دنیای مادی و تحصیل در مدرسۀ ناسوتی پیشنیاز زندگی عالی الهـی اسـت                
این آمـوزه در  .  این مختصری است از آنچه که به آن آموزۀ زندگی دوباره یا حلول می گویند          

.  امروز هم اکثریت نژاد انسانی بـه آن ایمـان دارنـد          .  نهای باستانی کامالٌ شناخته شده بود     تمد
بنـابراین،  .  آنچه تباهی پذیر نیست باید زایش ناپذیر هم باشـد         « : هیوم در این باره می نویسد     

ا حلـول  لذ. . . .. اگر جان قبل از تولد جاودانه باشد، باید پیش از تولد ما هم موجود بوده باشد             
   1».ارواح تنها نظامی است که فلسفه به آن عالقه مند است

در  « -: ماکس مـولر، در مـورد فرضـیۀ حلـول ارواح در هندوسـتان و یونـان مـی نویـسد                         
زیربنای آن چیزی وجود دارد که اگر در بیان آن از زبان اسطوره ای کمتری استفاده می شد،        

ایـن خاورشـناس شـهیر در      2».ا بـه وجـود بیـاورد    زمایش فلسفی ر  امکان داشت جدی ترین آ    
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آخرین اثری که بعد از وفات او انتشار یافت، به این آموزه می پردازد، و اعتقاد خود را نـسبت        
تحول و دگرگـونی هـم ماننـد آمـوزۀ تولـد             « -: هاکسلی نیز می نویسد   .  به آن بیان می نماید    

توانۀ تمثیالتـی باشـد کـه از قابلیـت هـای      دوباره ریشه در عالم واقعی دارد؛ و مـی توانـد پـش      
 هاکسلی، لذا متوجه می شویم که نویسندگان جدید نیز مانند قدما به             1».احتجاجی برخورداراند 

ما نباید این موضوع را با فرضیۀ جاهالنه ای در .  این فرضیه توجه قابل مالحظه ای داشته اند 
تۀ انسانی هـم امکـان دارد دوبـاره بـه           هم بیامیزیم که تصورش براین است که جان تکامل یاف         

زمـانی  . اصوالٌ  و به هیچ وجه هیچ گونه سیر قهقرایی امکـان نـدارد   .  جان حیوانی تبدیل گردد   
 و این همان چیزی است که مـا در   –که انسان پا به عرصۀ وجود می گذارد، جان انسانی دارد            

مروهای پـست تـر طبیعـت نـزول      این جان هرگز به قل_ی می نامیم    ان آن را جان علو    کتابهایم
نمی کند، حتی اگر مرتکب بدترین اشتباهات شده باشد، زیرا ممکن نیست کـه جـان انـسانی از                   

اگر در مدرسۀ زندگی هم عاطل      .  فرصت هایی که در اختیار آن گذاشته می شود استفاده نکند          
پیشرفت خیلی کنـد  و باطل باشد، بازهم پیشرفت کلی ثابت خود را حفظ می کند، ولو اینکه این        

او را  ) خداونـد ( اسـتاد او    .  آنچه را که می داند با شیر مادر اندرون شده است          .  و بطئی باشد  
استاد ازل بـه او     .  در پست ترین طبقه قرار می دهد و درسهایی به او می دهد که باید بیاموزد               

انسانی کـه کـسی   .  کندگفته است نباید کسی را بکشد، نباید جانداران را آزار دهد، نباید دزدی  
یعنی، زمانی که محاسنی سپید ( را نکشت، اما ستمگری و دزدی کرد، در پایان روز اول درس         

دوباره استاد ازل به او می گوید کـه هنـوز یـاد نگرفتـه     )   و این شبانگاه روز اول است ـدارد  
د، فرزند برگرد   پس به او می گوی    .  است دزدی نکند، درسهای دیگر را هم هنوز نیاموخته است         

م، در سـیمای    ه ا من اینها را که در این تمثیل بیان کـرد         « .  و آنچه را که باید بیاموزی یاد بگیر       
             ند  مــی باشــدر طومــار آســمانها، کــه ســتارگان ، وهــستندمــردان و زنــان، کــه کتــاب عــالم  

 در اثبـات ایـن ایـن        من نباید صفحات زیادی را با مباحثـاتی کـه جـواب ندارنـد،              2 ».می خوانم 
دیگران این آموزه را در ادبیات ما کامل تر، و بـا قلمـی توانـاتر از           .  آموزۀ تولد دوباره پر کنم    

من در این جا فقط اشاره می کنم که زندگی فرضیه های مشکل    .  بیان من به تفصیل نوشته اند     
       بـاره دامنگیـر مـا      فراوانی برای ما به بارآورده است که خیلـی بیـشتر از ایـن قـضیۀ تولـد دو                  

امـا ایـن حقیقتـی بـس بـزرگ و      .  شده اند، و فرضیه هایی هستند که اصوالٌ الینحل مانـده انـد           
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روزی روشـن   دیگر که مقبول می باشند،      فرضیه های بسیار مشکل     مانند  انکارناپذیر است که    
ی دیگـری   تا فرضیۀ رضـایت بخـش  سالها مقبول بوده اند   ی علمی زیادی  خواهد کرد، زمینه ها   

 که دیگر تعلیمات ما فرضیه نیستند، این آمـوزه        گونهاما همان   .  و جای آنها را گرفته است     پیدا  
بـی   ستگیِنیز فرضیه نیست، بلکه برای بسیاری از ما موضوعی علمی اسـت کـه نیازمنـد دانـ                  

.  طبیعی است که دانش مستقیم ما بـرای دیگـران کارسـاز نیـست             .  مستقیم می باشد  واسطه و   
به رو می شویم که با غمی جانکاه و از روی ناچاری می پیذیرند               بسا با افرادی واقعی رو    چه  

ادلـه  ادراک و بـا     که هنوز نتوانسته اند موقعیت اموری را که در دنیای اطراف آنان قـرار دارد                
 که خداوند هـم قـدرت مطلـق اسـت و هـم              ، کنند، و آن را با این قضیۀ بدیهی آشتی دهند          ثباتا

        اینان وقتی کـه مغلـوب غمهـای رنـج آور و دل آزار مـی شـوند، تـصور        . 1 است محبت محض 
می کنند اگر خداوند قادر مطلق بود می بایستی جلو ایـن همـه انـدوهی کـه آنـان را بـه سـتوه         
.  آورده است بگیرد، و اگر محبت محض بود، چگونه این همه مصیبت را به آنـان روا مـی دارد                   

ن می دانیم که خداونـد هـم قـدرت مطلـق و هـم محبـت محـض اسـت، و                       به یقی  حکمت الهی در  
حتمیت آموزۀ زندگی دوباره این واقعیت را با قطعیت روشن می نماید کـه خداونـد هـم قـدرت        

در بررسی زندگی دوباره، درمی یابیم که ایـن زنـدگی دنیـوی      . مطلق و هم محبت محض است     
 بسیار طوالنی از زندگی ای است که پـشت          یزندگی واقعی و ابدی ما نیست، بلکه نتیجۀ مسیر        

.  سر نهاده ایم، و با طی این مسیر از انسان ابندایی تا موقعیت فعلی خود پیـشرفت نمـوده ایـم                    
بنـابر قـانون عـدالت    .  بی شک در زندگی های گذشته مرتکب اعمال خوب و بد زیادی شده ایم      

نتیجۀ اعمال خوب، سعادت؛ و حاصـل       .  الهی هم از هر عملی که انجام داده ایم سهمی برده ایم           
تری را به بار می آورنـد، و اعمـال بـد    های بیشاعمال خوب فرصت  .  اعمال بد هم بدبختی  است     

هر غم و رنجـی    .  هم منتهی به محدودیتهایی می شوند که ناشی از جوانی و جهالت جان است             
قیقـاٌ ناشـی از اعمـال       ست؛ سرنوشتهای چند الیه و پیچیده ای که داریـم د          که داریم از خود ما    

تمام اینها درنظام بی چون و چرای الهـی  .  خوب وبدیست که در گذشته ها از ما سر زده است    
 کمت الهیحشاید هیچ کدام از این آموزه های .  به سوی فرجام شکوهمند نهایی پیش می روند       

ار نگرفتـه باشـد،   به اندازۀ این حقیقت بزرگی که تولد دوباره نام دارد مورد تهاجم ناباوران قر 
ست، چون فرصت الزم را در اختیار ما می گـذارد تـا             ین حال آرامش بخش ترین آموزۀ ما      با ا 

اعتراض ناباوران متوجه این    .  که در پیش داریم آماده نماییم     » تکاملی« خود را برای پیشرفت     
                                                           

 حق باشد؛ قبول جمع اضداد که کلیدی ی چنین می نماید که قصد نویسندۀ محترم بیان صفات جاللی و جمال- 1
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جه حاضـر  واقعیت است که آنان به قدری گرفتاریهای مشکل، و غم و اندوه دارند که به هیچ و                
هرکـه در  .  مـا بـا کـسی مجادلـه نـداریم     .  نیستند هیچ پیشنهادی را در هیچ زمینه ای بپذیرنـد   

جستجوی حقیقت باشد، چون به آن رسید، علی االصول نباید از آن روی برگردانـد حتـی اگـر     
زه  که در باال گفتیم، بازهم تکرار می کنیم که این آموگونههمان .  نتیجه اش خوشایند او نباشد

         چه بـسا کـسانی کـه از مـا پرسـیده انـد، اگـر آنهـا زنـدگیهای متعـددی                      .  آرامش آفرین است  
سـخن در ایـن مقـال را کوتـاه مـی کنـیم و                     .  داشته اند چرا چیزی از آنها را به خـاطر ندارنـد           

      قبـول  می گوییم برخی از مردم حتماٌ خاطراتی از زندگیهای گذشتۀ خود را به یـاد دارنـد، امـا                    
        می کنیم که اکثریت مـردم دارای جنـین خـاطراتی نیـستند، زیـرا آگـاهی آنـان هنـوز در زیـر                        

این پوسته ها هم به آسانی کنـار نمـی رونـد تـا خـاطرات                .  پوسته های پست تری نهفته است     
ه انـد تـا   گذشته ها را به راحتی به یاد بیاوریم، یا این که آنان هنوز به مراحلی از کمال نرسـید   

هـم  خاطرات دوران پست پیشین را بتوانند به خاطر بیاورنـد،  درضـمن قلمـرو پـست زنـدگی        
خاطرات گذشته ها در نهان خانۀ جان ذخیره می شوند، نه در پوسـتۀ          .  خالی از خاطرات است   

فقـط آنچـه را بـه        وجود در مرحلۀ ناسوتی دارای کیفیت نهایی خویش است؛          .  وجود ناسوتی 
اما چون انسان به اندازۀ کافی تکامل پیـدا کـرد و   .   با خود آورده است ذخیره دارد      هنگام تولد 

آن آگاهی ای را که از موتورهـای پـست ناسـوتی دارد، کنـار بزنـد؛ و روی آگاهیهـای بـاالتر           
.  تمرکز کند، تمام کتاب تاریخ زندگی واقعی و وسیع خود را پیش روی خود باز شده می بینـد                  

، و در کتـاب  تولد دیگرنت با عنوان ای کامل تر و گیراتر در جزوات خانم بیز  این مسایل را خیل   
دکتر اندرسن در فصولی از کتابش      .  دکتر جٌرم اندرسن با همین عنوان می توانید مطالعه کنید         

این موضوع را با توجه به حکمت قـدما بحـث نمـوده اسـت کـه توجـه خواننـدگان را بـه آنهـا                   
  معطوف می دارم

  
  اندازی پهناورچشم ـ  12

با کمی تفکر، خیلی زود می آموزیم که چه دگرگونی عمیقی باید در انسان به وقـوع پیونـدد تـا                
ایـن جـسم   .  بتواند بفهمد که زندگی این عالم چیزی بیش از یک روز در مدرسۀ زندگی نیـست             

فیزیکی هم فقط لباسی است که برای رفتن به ایـن مدرسـه و درس آمـوختن بـر او  پوشـانده              
تنها هدف مهمی اسـت     » درس آموزی «  آگاه خیلی زود متوجه می شود این         انسانِ.  شده است 

که باید مدّ نظر داشته باشد، و هر کسی که به هر بهانه ای از این هدف روی برگرداند، مرتکب                    
متاسفانه افراد معمولی توجه خـود را فقـط بـه اهـداف مـادی      .  حماقتی باورنکردنی شده است  
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      رند و این یـک روزۀ زنـدگی را بـه گـردآوری مـال و کـسب شـهرت مـصروف            معطوف می دا  
کسی که حقیقت را درک کرده باشد، به خوبی می داند که این نوع زنـدگی کودکانـه         .  می دارند 

خالی از احساس انسانی و دلمشغولی ای است که ارزش لحظه ای دارد، و فقط بخـش طبیعـت                  
به امور الهـوتی عـشق مـی ورزنـد، نـه بـه           « حکمت الهی ن  طالبا.  انسانی از آن آب می خورد     

  این توجه طالبان تصوف فقط به معنای تعیین جهت و مسیر نیست، بلکه بـی   .»مسایل ناسوتی 
       همـواره برآننـد تـا ایـن       حکمـت طالبـان   .  ارزشی لهو لعب ناسـوتی را نیـز توجیـه مـی نمایـد             

       تـری دیـده     فـرودی ننـد منـاظری کـه از دیـدگاه          چشم انداز را از فراز تماشا کنند، چون می دا         
 زیرا دور و بر ایـن هوسـهای نفـسانی و احـساسهای پـست را       ـ می شوند، قابل توجه نیستند

لـذا وقتـی    .  داشـته باشـیم   رؤیت روشنی از آنها     نمی گذارد   چنان مه غلیظی پوشانده است که       
مـی شـود، راه راسـت     بهتر دیـده ر وسیع ت یچشم اندازبا متوجه شدند که از جایگاهی باالتر       

با همۀ این آگاهیهایی که دارند، بازهم متوجه اند امکان دارد هرازگاهی .  واحدی را برمی گزیند
وسوسه هایی قوی در آنان برانگیخته شود و آنان را به انتخاب راه پست اغوا کننـد،  هروقـت     

 گفتـه   سـنت پـل    که   گونهان  جنین کشمکشی را در خود احساس نمودند، به یاد می آورند، هم           
آنچـه را کـه   « :  به خود می گویند   پس،» .ستقانون روان مبارزه با خواسته های اعضا      « : است

ی هـم در  دینـ در این جا متوجه می شویم کـه افـراد نامـدار             » .هوس می کنیم انتخاب نمی کنیم     
هایی مورد کشمکش های درونی ای که هرکسی کم و بیش با آنها آشناسـت، دچـار سـردرگمی             

به عقیدۀ آنان پیام   .  آنان معموالٌ بیش از یک تا دو نظریه را در این مورد نمی پذیرند             .  شده اند 
درونی یا از اهریمنان برونی است، و یا ریشه در ضعف هولناک سیاهی دل دارد که هنوز هـم              

ر در  واقعیت امر این است که مردم زیادی در این موارد دچـار سـ             .  جایگاه این اهریمنان است   
اگر کسی خواهان درک درست این مسأله باشد، باید بـه ایـن       .  گمی و رنجهای فراوان شده اند     

برداشت ذهنی هم وقوف کامل داشته باشد که هوسهای پست نه از آنِ دلهای ماست و نـه بـه                    
درست اسـت  .  اهریمنان برونی ای ارتباط دارند که می کوشند جانهای ما را به تباهی بکشانند             

آگاهی ما موجودات شروری وجود دارند که با تفکرات اصلی افراد و متناسب با قدرتی               که در   
که آنها را جذب می کند، همĤهنگی دارند، و کردار آنها هم ایـن تفکـرات را تـشدید مـی کنـد، و                         
دوران دوام آنها به نظر با طول زندگی همگونی دارد، امـا تمـام اینهـا را، کـه ناپایدارنـد، خـود        

      آنها در واقع صور تـصنعی تفکراتـی هـستند کـه افـراد اهریمنـی ایجـاد                  .  اد می کند  انسان ایج 
اما پیام واره های ناخواسته ای که در درون ما احساس می شوند ریـشه در جـایی                  .  می کنند 

در این باره که چگونه انسان الیه هایی از ماده را که دارای سطوح مختلفی هستند   .  دیگر دارند 
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د می تند، و همین الیه ها موجب افول و تولدهای دوبـارۀ او مـی شـوند، سـخنهای                    به دور خو  
اسرار نهان به ما می آموزد کـه        به  علم  ( این موضوع مرده ای نیست،      .  زیادی گفته شده است   

، بلکه غریزه ای اسـت کـه بـا زنـدگی قـرین اسـت؛       ).ز مرده ای در هیچ جا وجود ندارد       هیچ چی 
 آن ـز تولد دوباره که خیلی پیشتر از زندگی ما وجـود داشـته اسـت     هرچند که در مرحله ای ا

قدر قبل از زندگی ما که هنوز هم در مسیری فرودی به جای پـیش رفـتن، و از زنـدگی پـست                       
فراز گرفتن، و به سوی زندگی عالیتر باال رفتن، به سوی مادۀ پـست رفتـه اسـت؛ و در نتیجـه          

ۀ کدرتر بوده است که دارای ارتعاشـات غلیظتـری          این نوع زندگی همیشه فرودی به سمت ماد       
 بـه همـین دلیـل گـاهی      و. است که برای آن زندگی جنبۀ ترقی ولی برای ما جلـوۀ تنزلـی دارد   

دلبستگی انسان حقیقی با آن مادۀ زنده در بعضی موتورهای او جنبۀ برخـوردی و تـصادمی                 
   ـ هر از گاهی احساس مـی کنـیم  این چکیده ای بود از کوشش درونی عجیبی که .  پیدا می کند

این است آنچـه در اذهـان شـاعرانه، اندیـشه هـای فرشـتگان خـوب و اهریمنـان زشـت را در                 
بـرای اطـالع از جزییـات بیـشتر، بـه      .  برخورد های خوب و یا جدالهای سخت القا کرده اسـت    

ی نیـرو هـای   اما این نیز اهمیت دارد که بدانیم انسان دارا        .   مراجعه کنید  40، ص   حوزۀ نجومی 
      باالتری است، که همیشه در حال ترقـی هـستند، و بـرای رسـیدن بـه خیـر در تکـاپو وتـالش                        
می باشند، و در عین حال باید بدانیم که انسان به هیچ وجه نیروی پست نیست، اما پستی جزء   

کنترل پس انسان باید یاد بگیرد این موتورها را         .  کنترل ناپذیر یکی از موتورهای پست اوست      
انسان نباید به این امر به عنوان شـرّ         .  کندکند و بر آنها کامالٌ تسلط داشته باشد، و آنها منظم            

نگاه کند، بلکه باید تشخیص دهد که این امر از نیروهای الهی ای است که در مسیر منظم خـود            
ند و نـه    ند، هرچند که این مسیر و در مثالی که آورده شد فرودهای مادی تلقی شـد               دارجریان  

  .ن هستند که گفته شدا که نیروهای ما هم چنگونهفرازهای معنوی، همان 
  
  مرگ ـ 13

یکی از مهمترین مسایلی که بـه ادراک تمـام و کمـال حقیقـت حکمـت الهـی منتهـی مـی شـود،                         
    ما هرگز .  تغییراتی کلی و ضروری است که منشأ آنها نگرش ما نسبت به موضوع مرگ است              

م اثراتی که جهل و خرافات ناشی از انبوه ترسی که در مورد مـرگ داریـم بـه    نمی توانیم بدانی 
متأسـفانه در میـان مـا       .  چه بدبختی ای منتهی می شود، و چـه قـدر از آنهـا رنـج کـشده ایـم                   

ــای جانکــاهی را     ــن مــورد وجــود دارد کــه رنجه ــادی در ای ــۀ زی ــط و احمقان ــادات غل از        اعتق
.  ده است که هیچ گاه خود را از دست آنها خـالص نکـرده ایـم           بر دوش ما نها   گذشته های دور    
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.  ریشه کنی این بدبختیها از بزرگترین خدماتی است که می توانیم به نـژاد بـشر عرضـه کنـیم                   
می کند که، با توجه به مطالعات فلسفی گذشته هـای         حکمت الهی این خدمت را به کسانی تقدیم       
 مرگ و تمام ترس ها و خیلی ،این خدمت ما.  ی بپذیرندخود، می توانند این پیشنهاد را به راحت

از غمهای ناشی از آن را از دلها می زداید، و به ما این توانایی را می دهد تا تمام جزییات ایـن                   
در حالی که اکثریت مردم مرگ      .  ترسها و جایگاه واقعی آنها را در طرح تکاملی خود پیدا کنیم           

 پس، . درون سرزمین تاریک، ناشناخته و ترسناکی می پندارندرا پایان زندگی، و دروازه ای به
اندیشه های وحشت انگیز و یا تصورات نگران کنندۀ ما هم در بارۀ مرگ بـه هـیچ وجـه نبایـد           
غیر طبیعی باشند،  اما، علی رغم تمام این تعلیمات دینی غلطی که باعث ایـن برداشـت همگـانی        

 این پنداشت غلط را وخراش و بیهوده را ببارآورده   در دنیای غرب،شده و این همه ترسهای دل       
 البته مردم بسیاری هم توانسته اند در مورد این موضـوع            ،به سنتی عمومی تبدیل نموده است     

برمـا  .  به آگاهی الزم برسند، اما، متأسفانه، بدون تفکر و تعقل از ایـن سـنت تبعیـت مـی کننـد       
 ماننـد مویـه هـا،       ـ ه نشانگر حزن و مصیبت اند       است که بدانیم تمام اسبات و آالت زننده ای ک         

 همه و همـه چیـزی    ـ تجهیزات تعزیه ای، پارچه ها و نوارهای سیاه، اعالمیه های حاشیه سیاه
کسی که ماهیت مرگ را بشناسد، فـوراٌ از       .  جز نشانه های تبلیغاتی جاعالن جاهل آنها نیستند       

زیرا می داند تعزیه سعادت دوست ازدست تمام این تظاهرات بیهودۀ بچگانه دست برمی دارد،        
بلکه درد فراقی را توجیه می کنـد کـه از خودخـواهی شـخص حکایـت                 . رفته را تأمین نمی کند    

     بدیهی است این احساس وارونه نمای فراق موقت اجتناب ناپذیر است، اما شخص آگـاه               .  دارد
فته مانع مـی تراشـد از سـر راه او           می تواند این درد را که برای پیشرفت تکاملی فرد از دنیا ر            

او باید بداند  که مرگ نه ترس دارد و نه به مویه نیازمند است، نه بـرای مویـه کننـده                      .  بردارد
مـرگ حـق اسـت، و چیـز     .  چاره ساز است،و و نه برای کسی که دوسـتش مـی داشـته اسـت             

فی نماید، درستتر به جای آنکه مرگ را سلطان هراس انگیز ترسناکی معر.  ناشناخته ای نیست
و معقولتر این است که آن را نمادی فرشته سا تلقی نماید که با کلید زرینی کـه در دسـت دارد        

انسان آشنا و آگـاه مـی دانـد زنـدگی بـازهم             .  درهای زندگی را در قلمرو باالتری باز می کند        
ش آن  ادامه دارد، و از دست دادن جسم فیزیکی چیزی جز جاگذاشتن لباسی نیـست کـه پوشـ                 

او می دانـد مـرگ ارتقـاء مرتبـه از زنـدگی دنیـوی ای       .  ماهیت انسان را هرگز عوض نمی کند      
است، که بیش از  نیمی از آن جسمانی می باشد، به زندگی دیگری که کالٌ  نجومی است، و بـه                      

لذا زندگی دوم را به پرنده ای تشبیه می کند          .  همین دلیل از زندگی ناسوتی بسیار باالتر است       
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 پس مرگ را با آغوش 1.  و خود را برای پرواز آماده می کندشد،ابدر آورده  و بال   ه تازه پر    ک
باز می پذیرد، و چون با مرگ عزیزان مواجه می شود، فوراً می پذیرد که این دگرگونی بـرای                   
آنان امتیاز بزرگی است،  حتی اگر نتواند جلو مقـداری از ایـن احـساس تأسـف خودخواهانـۀ                    

 ناشی از این فراق موقت است، بگیرد، اما تـشخیص مـی دهـد کـه ایـن فقـط فراقـی                  خود را که  
او می داند که این افراد به اصطالح مرده هنوز هم دور و بـر او  .  ظاهری است، و واقعی نیست    

هستند، و کافی است که او نیز در خواب به طور موقت جسم فیزیکی را رها کنـد و بـه راحتـی       
        او.   رفته قرار بگیرد و با آنـان چـون گذشـته هـا بـه گفتگـو بنـشیند                   در کنار عزیزان از دست    

می فهمد که فقط یک عالم واحد وجود دارد، و قانون الهی یکسانی هـم در آن اجـرا مـی شـود،            
رؤیـت ناپـذیر   باشد که آن هم خواه این سمت رؤیت پذیر عالم باشد و خواه آن سمتی از عالم       

یت یا غریبی نسبت به سفر از سمتی به سمت دیگر دنیا ندارد،             در نتیجه احساس عصب   .  نیست
تمامیت عالم نادیـده را  .  ندارد و نسبت به آنچه در آن سوی پرده خواهد دید هیچ گونه نگرانی       

خدمات محققان حکمت الهی چنان معلوم و طراحی کـرده انـد کـه همـه چیـز را هماننـد دنیـای                   
 ، یممی که از آمادگی الزم بـرای تکامـل برخـوردار باشـ            فیزیکی به ما نشان می دهند،  لذا هنگا        

  .  یمگذارببی دغدغه قدم در آن دنیا می توانیم 
ندگی باالتر،  باید کتابهایی را به خواننده معرفی نمود          زبرای اطالع کامل از مراحل مختلف این        

 بگـوییم  تدر این جا کافی اس. که محتوای آنها کامالٌ به این موضوع اختصاص داده شده است      
یعنی، افکار و . ه اندآوردمسافران وارد جایی می شوند که دقیقاٌ خود از پیش برای خود فراهم 

امیالی که در طی زندگی ناسوتی برای خود ساخته و پرداخته ایم و با آنها زنـدگی کـرده ایـم،      
نقدر ادامه دقیقاٌ به صورت موجوداتی در اطراف ما در رفت و آمد خواهند بود، و بازتاب آنها آ  

بـدیهی  .  کنـیم دارد تا تمام انرژی ای که برای ساخت و ساز آنها به کار برده ایم کالً مـصرف    
است اگر این افکار و امیال نیرومند و مصراٌ شرور بوده باشـند، همراهـانی کـه از ایـن طریـق            
 آفریده می شوند، بی شک مخوف هستند؛ اما خوشبختانه ایـن دسـته افـراد در میـان سـاکنان               

بدترین چیزی که معموالٌ انسان عـادی بعـد از مـرگ بـرای      .  دنیای نجومی در اقلیت می باشند     
خود فراهم می آورد وجود بی فایده و خستگی وصف ناپذیری است، که خالی از تمام عالیـق                  
عقالنی می باشد، و این موجودات نتیجۀ توالی زندگی ای است که بیهوده صرف مزخرفات بی                

                                                           
  نگ تنگ تکشم خوش در کنارشمن                 تا آید پیش مرگ اکر مرد است،   - 1

  و بو                   او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ ، رنگ ازو جانی برم بیمن   
 چو دانه ای که بمیرد، هزار خوشه شود     شوم به فضل خدا صد هزار، چون مردم، رومی+ 
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البتـه بـه ایـن خـستگی رنجهـای          .   و به هدر رفتـه اسـت       ، در این دنیا شده    یتارزش و بی اهمی   
اگـر کـسی در طـول حیـات دنیـوی مقهـور امیـال جـسمانی           . کارسازی را نیز باید اضافه کرد     

 من باب مثال اگر در اسارت و بردگی گژاندیشیهایی چـون آز، هرزگـی   ـنیرومندی شده باشد  
شد، باید بعد از مـرگ هـم در انتظـار برزخـی از عـذاب          و شهوت رانی، یا باده گساری بوده با       

دهـد؟   چرا؟ آیا با از دست دادن جسم فیزیکی، این امیال و هوس ها را هم از دست مـی      .  باشد
      آنها نـه فقـط چـون گذشـته بـاقی مـی ماننـد، بلکـه چـون فاقـد ذرات سـنگین مـادۀ غلـیظ                             ،نه

 .خواهنـد بـود  ، از گذشته ها هم فعـال تـر     به حرکت وامی داشت   را  جسمانی ای هستند که آنها      
چیزی که انسان از دست می دهـد نیـروی ارضـای ایـن امیـال اسـت؛ لـذا آنهـا جـون امیـالی                          

 جهنمـی بـسیار   این وضـعیت .   ارضا باقی می مانند  زجرآور، دردناک، ارضا نشده و غیر قابل      
.  شـند ابشـده  ش بانگیرگریآن امیال د که یبرای فرد بی چاره ای فراهم می آای است که  واقعی  

ناپایدار است، چون به مرور زمان این امیال و هوسها فرسوده مـی شـوند، و از                 البته این حال  
.  مـی کننـد    میان خواهند رفت، زیرا انرژی خود را در همان رنجی که فراهم می آورند مصرف              

کتـه را مـدّ نظـر     اما این سرنوشتی واقعاً خوفناک است؛ با این حال الزم است در این باره دو ن               
یکی اینکه نه فقط خود انسان عامل این سرنوشت اسـت، بلکـه شـدت و حـدّت و                 . داشته باشیم 

خود انسان در طول حیات دنیویش این امیال را         .  میزان تداوم آن را نیز خود او رقم زده است         
اگر در .  ردچاره ای جز رویارویی و کنترل آنها را ندا    تا این حدّ تقویت کرده است، و حاال هم          

طول حیات جسمانی کوششهایی برای سرکوب این امیال از خود بروز داده باشد، حاال هم بـا                 
انسان برای خود غولی آفریـده اسـت کـه حـاال      .  مشکالت کمتری می تواند بر آنها چیره گردد       

باید با آن مبارزه کند؛ هر قدرتی که ایـن حریـف بـه دسـت آورده باشـد، خـود انـسان بـه او                          
بنابراین، این سرنوشت را از جای ناشناخته ای رقم نزده انـد، بلکـه سـاخته و                 .  ده است بخشی

نکتۀ دومی که باید مدّ نظر بگیـریم ایـن اسـت کـه تنهـا راه رهـایی               .  پرداختۀ خود انسان است   
اگر امکان می داشـت انـسان   .  انسان از این رنج، همانا هموار نمودن آن بر دوش خویش است          

 ادامـه  تناب کند و زندگی نجومی خود را بی آنکه زیر بار این امیـال پـست بـرود     از این رنج اج   
د؟  بدیهی است که در ایـن صـورت در حـالی کـه زیـر سـلطۀ ایـن                     ش، حاصل کار چه می      دهد

شهوات از پا درآمده بود، چون خمّاری قهـار، شـهوت رانـی نابکـار و فـردی بـد جـنس  وارد                
زم برای تربیت و تعلیم او از دست رفته بود زیرا ایـن           زندگی جسمانی خود می شد؛ و زمان ال       

امیال و هوسها قدرت کافی در اختیار داشتند تا بـر او چیـره گردنـد و جـسم و جـان او را در          
نتیجه آنکه زندگی دیگر او به هدر می رفت، و فرصتی دیگری  .  اسارت و بردگی خود درآورند    
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دور باطل بود، و تکامل انسان تا ابد امکان پـذیر           و چنین امکانی به معنای      .  را از دست می داد    
چون خـود ایـن شـهوت انـسان در طـی          .  طرح الهی ویرانگر نیست   هم  به همین علت    .  نمی شد 

حیات نجومی باالخره خود را از پا در می آورد، انسان بار دیگر خالی از این شهوات به عـالم                    
د ایـن شـهوات بـر انـسان غالـب           اما ضعف ذهنی ای که باعث مـی شـو         .  جسمانی برمی گردد  
، و به همین دلیل است که انسان برای این زندگی تازه بـازهم بـا                می ماند گردنند همچنان باقی    

کیقیت جسمی و نجومی ساخته شده است که قابلیت همان شهوات قبلی را عینـاٌ دارد، و نبایـد                   
عی اسـت، درسـی سـخت    اما نفس، که انسان واق.  زندگی شرورانۀ گذشته را دوباره تکرار کند   

  آنهـا  پـست  بـروز آموخته است، و یقیناٌ از هیچ کوششی برای عـدم تکـرار اشـتباهات قبلـی و       
انسان هنوز هـم جـرم   .  فروگذار نیست، و می کوشد دوباره در تاب این شهوات گرفتار نگردد      

لیاقـت پـدر و مـادری خـوب و خردمنــد     از ، امـا در ایـن مرحلــه   دایـن شـهوت را در خـود دار   
 او را در گسترش کردار های خوب و ممانعت از اعمال بد یاری مـی کننـد،                  خوردار است که  رب

لذا جرمهای مذکور نابارور باقی می مانند و پالسیده می شـوند، و بـه ایـن ترتیـب در زنـدگی        
بنابرای انسان در فرایندی بطئی بر صفات بد خود غلبه می کند،            .  بعدی اصالً ظاهر نمی شوند    

از سوی دیگر، انسانی کـه      .   را به کمال می رساند که جایگزین پلیدیها می گردند          و فضیلتهایی 
عاقل و مفید باشد، و شرایط این هستی غیر فیزیکی را بشناسد، برنامـۀ الزم بـرای همـĤهنگی                   
خود با آنها را مدّ نظر دارد، و از آنها کمال استفاده را می برد؛ ایـن برنامـه هـم دورنمـایی از                        

 پیش چشم او می نمایانند تـا دانـشی تـازه بـه دسـت آورد و آنهـا را در اعمـال               فرصتهایی را 
چنین انسانی بخوبی دریافته است که غیر از زندگی بـا ایـن جـسم               .  کارهای مفید مرعی بدارد   

کدر مادی زندگی دیگری هم وجود دارد که سرشار از شادابی و درخشندگی ای است که تمام       
آن مانند مهتاب در نور آفتاب بی ارزش اسـت، آفتـابی            با  یسه  خوشیهای زندگی دنیوی در مقا    

که به واسطۀ دانش روشن و آرامش اطمینان بخشش نیروی بی پایان زندگی را بر روی تمـام      
       انـسانی کـه در ایـن موضـع قـرار          .  چیزهایی که در دور و بر انـسان وجـود دارد مـی تابانـد              

که فتنی مبدل می گردد، و ممکن است طی چند سالی    می گیرد، به کانونی از صلح و صفایی ناگ        
می کنـد، عامـل امـور خیـری بـشود کـه در طـوالنیترین زنـدگی                   در آن هستی نجومی زندگی    

مرحلـۀ بزرگتـر    کـه   او بخوبی آگاه است     . به دست آورد  جسمانی هم قابلیت آنها را نمی تواند        
 که بـا امیـال و   گونهست همان در.  دیگری از زندگی شگفت انگیز پس از مرگ را در پیش دارد    

 هـم بـا   گونـه افکار پست تر خود محیطهای زندگی نجومی خود را فـراهم آورده اسـت، همـین     
.  های دلنشینتری زندگی در عالم بهشت را برای خود سـاخته اسـت            تر و آرمان  اندیشه های واال  
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سـت در  بهـشت شـهری دور د  .  زیرا بهشت رؤیا نیست، بلکه واقعیت زنده و با شکوهی اسـت          
 ستارگان نیست، که دروازه هایی از مروارید و خیابانهایی از طال داشته باشـد، و بـرای                  یورا

ساکنان مورد عالقه و معدودی ذخیره شده باشد، بهشت حالت آگاهی ای است کـه در آن هـر                   
شت جایگاهی ابـدی نیـست، بلکـه        هب.   زندگیهای دنیوی از آن گذر خواهد کرد       عبرانسانی در م  

و از اینها هم بیشتر .  رکت وصف ناپذیری است که قرنهای متمادی تداوم داشته است  شرایط ب 
ترین ایده هـایی قـرار دارد       بیشزیرا اگر چه شامل واقعیتی است که در تمامی بهترین و            .  است

که در بسیاری از ادیان مختلف مطرح شده اند، با این وجود نبایـد فقـط از ایـن دیـدگاه بـه آن                
 عالمی وسـیع و  ـهشت حوزه ای از طبیعت است که برای ما اهمیتی واسع دارد  ب.  توجه داشت

       باشکوه از زندگی ای سرشار از شـعف اسـت کـه آالن در آن هـستیم، و همـین طـور هـم در                         
کـه  تنها فقدان پیـشرفت، و فقـط محـدودیتی    .  دوره های بین زندگیهای دوباره در آن بوده ایم   

ده است، ما را از ادراک کامل تمامی درخشندگی شـکوهمند           میل کر این لباس جسمانی بر ما تح     
این بهشتی که در این جا و حاال نزد ماست باز داشته است، و اثراتی که از این کمبـود در ایـن               

پس ما چاره ای جـز      .  ند، ما را از ادراک این بهشت دلنشین باز داشته اند          هست ریدنیای ما جا  
اگرچـه ایـن    .   ادراکی برسیم و از دریافتهای آن بهره منـد شـویم           این نداریم که به این  قابلیت      

قابلیت به نظر انسانی که گرفتار این دنیاست، غیرممکن می نماید، اما برای آنانی که می توانند                 
       جـزء واقعیتهـای مـسلم    ،ورای این پـرده هـای کـدر مـادی را بییننـد، ایـن ادراک و دریافـت              ما

         ین که بـرای آنـانی کـه هنـوز بـه ایـن حقیقـت اصـولی  نرسـیده انـد                     شده اند؛ ما متأسفیم از ا     
تنها چیزی که از ما ساخته است همانا تکرار پند مرشد و معلم بودایی .  نمی توانیم کاری بکنیم

» .، چشم بگشایید و ببینیـد کنید نتغاثهبیهوده شکوه مکنید، فریاد نزنید، اس« : است، که می گوید   
دار را از وجود خود بردارید و این نوری را نظاره کنید که در دور و بـر شـما          اگر فقط پردۀ پن   

موج می زند، می توانید تصور کنید که زیبایی و شگفت انگیزی آن فراسوی چیـزی اسـت کـه                    
انسان بتواند آن را توصیف نماید، و نمی تواند آرزوی آن را نداشـته باشـد،  نـوری پایـدار و             

 وقتی که جـسم نجـومی کـه موتـور افکـار و امیـال پـست            1 163، ص    نجان  انسا  .  جاودانه است 
انسان است، به مرور زمان از پا در آمد و از میان رفت، انـسان متوجـه مـی شـود کـه سـاکن          

                                                           
   163، ص  جان  انسان   - 1

  چسم بگشا که جلوۀ دلدار             در تجلی است یا اولو االبصار« 
  »دیّار  غیره   فی الددار لیس:             این تماشا چو بنگری، گویی                                        

 .م. شاه نعمت اله ولی» .نوری است که آن نور به آن نور توان دید« 
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ساکن این موتـور  .   می نامیمیموتوری واالتر از ماده ای ظریفتر است که ما آن را جسم روان            
 یعنـی مـادۀ قلمـرو    ـز مادۀ همسازی از عالم برونی  می تواند پاسخگوی ارتعاشاتی باشد که ا

در این موضع، زمان وحشت و هراس سپری شده است، و فقـط افکـار   .   به او می رسدـروان  
 بـا   .و خواسته های  واالتری که در طی زندگی دنیوی برون ریخته شده است بـاقی مـی مانـد     

، انسان با بـه کـارگیری      دارند ان قرار  موافق در اطراف انس    ادّ های از م که  توجه به این انبوهی     
آنها می تواند به انـواع مشخـصی از ارتعاشـاتی کـه در ایـن مـادۀ تـصفیه شـده وجـود دارد                         

افکاری که او را احاطه کرده اند، نیرو هـایی     .   کند و به این ارتعاشات پاسخ دهد       ادسترسی پید 
رو روانی انعکاسی از روان الهـی    این قلم .  هستند که او را با ثروت عالم آسمانی آشنا می کنند          

 در واقع، گنجینه ای از نیروی وسیع نامتناهی افکار و آمال خـود او مـی باشـند کـه در              ـ است  
تمام ادیان از برکات بهشت سخنها گفته اند، اما .  طول حیات جسمانی و نجومی زایش یافته اند

تنهـا  .   روشـن نمـوده انـد   نهقوالتعداد کمی از آنها امکان رسیدن به این برکات را برای همه مع  
 این واقعیت است که هر انسانی بـا انتخـاب شـکوهمندیهای وصـف           ،کلید راه گشای این مفهوم    

این خود انسان است که، بـا علـل و   .  ناپذیری از تفکر ذات الهی می تواند بهشت خود را بسازد    
د دوران زنـدگی  عواملی که خود او در طول زندگی دنیـویش بـه جریـان مـی انـدازد، در مـور                   

 میزانملکوتی خود و خصوصیات آن تصمیم می گیرد؛ بنابراین، هیچ کسی نمی تواند بیش از                
 ، و به دست آورد، و دقیقاً کیفیت شعفی را که مناسب او و منحصراً متعلق به اوست خودلیاقت  

ه حقیقت  این دنیایی است که در آن هر موجودی، با توجه ب          .  معین می کند  مقدار آن را    خود او   
آگاهی ای که از خود دارد، بایـد از بـاالترین برکـات روحـانی ای کـه قابلیـت آن را دارد لـذت                 

 دنیایی است که نیروی پاسخگویی به آرزومندانش محدود بـه قابلیـت کـسب آن          ـمعنوی ببرد   
  1.های زیر بجوییدجزییات بیش تر در مورد زندگی نجومی را در کتاب.  آرزوها می شود

  
  ته و آیندۀ انسان گذش– 14

وقتی که باالخره این واقعیت را پذیرفتیم که انسان طی یک سری زندگیهای گونـه گـون و دراز                
 کـه   مـی شـود   مدت به موقعیت کنونی خود رسیده است، طبعاً این سؤال هم در ذهن ما مطرح                

نیم برای به دست آوردن این اطالعاتی که مربوط به تکامل قبلی انسان است، تـا کجـا مـی تـوا             

                                                           
عات در مورد ، و اطال)  Devachanic(  دِواچانیکزندگی ملکوتی را هم  در قلمرو   بجویید، وقلمرو نجومی -  1

 در آن سوی دیگر زندگی، و مرگ زندگی پس ازهر دو را در کتابهای 
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خوشـبختانه چنـین    .  پیش برویم، و کدام اطالعات برای مـا جـذابیت بیـشتری خواهـد داشـت               
ری تبلکه از راه دیگـری هـم بـا اطمینـان بیـش     ، اطالعاتی نه فقط در سنتهای مذهبی وجود دارد  

های غیب بینی انسان را بـازگو       گفتار آن قدر فرصت دارم تا شگفتی      در این   .  ستاقابل حصول   
د به صراحت و سادگی بگویم شواهد فراوان موجود نشان می دهند هیچ چیزی در               کنم، اما بای  

 ـعالم اتفاق نخواهد افتاد، مگر این که خود را به شیوه ای پایـدار و محـو نـشدنی ضـبط کنـد       
از کـه    دارد که تصویر حقیقی تمام عیاری از هر صحنه یـا رویـدای را                 ای یعنی طبیعت حافظه  

کـسانی کـه ایـن      .  است با صحت و دقت کامل می تواند بازسـازی کنـد           آغاز عالم اتفاق افتاده     
 هـای زیـر  موضوع برایشان تازگی دارد، بالطبع طالب شواهدی هم هستند،  من آنان را بـه کتاب    

 اما تمام طالب نهـان بینـی بـا ایـن امـر آشـنایی دارنـد، و بیـشترآنان روش                       1.ارجاع می دهم  
ایـن  .  مربوط به امور گذشته است بخوبی مـی داننـد         بازخوانی این مطالب ضبط شده ای را که       

حافظۀ طبیعت که فی الذاته حافظۀ الهی است، از دسترس افراد انسان بسیار دور است؛ امـا بـه        
یقین در قلمرو پایین تر عالم انعکاساتی دارد، زیرا، تا آنجا که به رویـدادهای ایـن عـالم پـست             

بـه ایـن   حـاال  .  یت شده می توان بازسازی کردمربوط می شود، آنها را با هوش و ذکاوت ترب     
هرچیزی که از مقابل آینه بگذرد، بی شک در سطح آینه منعکس می شود، اما               : مثال توجه کنید  

از خود اثـری در آینـه   نه به چشم تاریک ما چنان می نماید که نه تأثیری در سطح آینه دارد و    
ه هر شیء فیزیکی دیگری هـم تـأثیرات تمـام    ؛ نه فقط آینه، بلک    اما چنین نیست  .  باقی می گذارد  

بنابر آنچه گفته شـد،     .  چیزهایی را که در معرض آن اتفاق بیفتد، عیناً در خود منعکس می کند             
در این نمایش روش درست و عاری از اشتباهی داریم که ما را به تاریخ آغـازین عـالم و آدم                     

ز چیزهایی را که جزء عالیق قابل تعقیـب         راهنمایی می نماید، و به این ترتیب می توانیم خیلی ا          
، گویی برای ما باز نمایی  ببینیمقابل مشاهده اندکه  یما می باشند، با تمام جزییات آنها آنچنان     

بررسیهایی که از گذشته ها با این روش ها به عمل آمده اند، نشان می دهند چگونه                  2. شده اند 
این بررسیها پیشرفت انسان را که از .  استاپذیر  بطئی اما وقفه ت   و  این فرایند تدریجی ممدود،     

  که یکی قانون تکامـل اسـت، قـانونی کـه     ـدو قانون بزرگ متأثر است، بخوبی نشان می دهند  
  قانون عـدالت الهـی، یـا علـت و            ـ انسان را یکنواخت به جلو و به باال سوق می دهد، و دیگری            

د، و  نزمی   سر    او اعمالی است که از خود    معلول است، که دستاوردش برای انسان نتیجۀ تمام         

                                                           
 ، نوشتۀ پروفسور دِنتٌنجانِ ثینز ، نوشتۀ دکتر بوچمن، یا کتاب غیب بینی -  1
 88، ص روشن بینینگاه کنید به  -  2
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، و خود را با آن هماهنـگ         کند انسان یاد می دهد با قانون اولی معقوالنه زندگی        خود  نتیجتاً به   
     اجرای این فرایند طوالنی نه فقط در این دنیا، بلکه در کـرات دیگـری کـه بـه آن مـرتبط                 .  نماید
         ار وسـیعی اسـت کـه در ایـن کتـاب مقـدماتی             امـا ایـن موضـوع بـسی       .  د، ادامـه دارد   شنامی ب 

  کتـابی کـه   1.پـی گیرنـد  های زیر به طالب توصیه می شود این موضوع را در کتاب         .  نمی گنچد 
نام برده شد، نه فقط حاوی کامل ترین اطالعات در بارۀ گذشتۀ انسان است، بلکـه آینـدۀ      پایین  

 انتظار آنهاست، چنان تبیین مـی نمایـد کـه از    انسان؛ افکاری را که به آنها افتخار می کند و در       
عهدۀ هر زبانی برنمی آید، در این مختصر، الاقل چیزی از مراحل اولیـه ای را کـه مربـوط بـه                    

انـسان حتـی حـاال هـم        .  مفهمـی ب ستیمگذشتۀ انسان است، و به آیندۀ او منتهی می شود، توانـ           
بـالقوۀ الوهیـت را در وجـود خـود     موجودی الهی است، و اینکه در حال حاضر هم استعدادات        

می تواند شکوفا نماید، ایده ای است که حتی بعضی افراد خوب را هم چنان تکان داده است که             
بیان اینکه چرا نیاید این     .  نجی است متصور می کنند بیان چنین اندیشه ای ناسپاسی نسبت به           

د به یهودیانی که در اطـراف      اندیشه را کفرآمیز تلقی کرد، کار ساده ای نیست، زیرا عیسی خو           
من گفتم، شما خداونـدان      « کتابهای مقدس آنهاست یادآوری کرد،     او بودند این گفتار را که در      

.  آموزۀ خدا انگاری انسان در میان پدران کلیسا کامالً معمول و متـداول بـوده اسـت                »  هستید،
راموش شده اند و یا از آنها اما در این سالهای اخیر خیلی از آموزه های پیشین و خالصتر یا ف

از زبان طالب باید گویی که امروز حقیقت را فقط چنان که استنباطات غلطی عرضه شده است؛  
گاهی امکان دارد انسان از خود بپرسـد، اگـر انـسان در آغـاز جرقـه ای از                   .  علوم غیبی شنید  

ی تکامـل را سـیر کنـد،     الوهیت بود، پس باید این توانایی را داشته باشد که تمام ایـن جـاودانگ              
انسان تمام این غمها و رنجها را فقط برای این بر خود هموار می کند تا در نهایت بازهم از این 

اما کسانی که نسبت به این اندیـشه معتـرض مـی باشـند، هنـوز بـه                  .  گرددالوهیت برخوردار   
،  هنوز جامۀ انسانی آنچه در آغاز از الوهیت به عالم هستی آمد  .  ماهیت این طرح پی نبرده اند     

؛ فقـط ابـر عظیمـی از    داشـت  حتی جرقه ای هم نبود، زیرا فردیت پیـشرفته ای ن ـنپوشیده بود  
تفـاوت بـین شـرایط آن    .  هستی الهی بود، که قابلیت تبدیل نهایی به جرقه های بسیاری داشت  

ابرگونـه، و   در زمان پیدایش و زمان بازگشت، دقیقاً همانند تفاوت بین تـودۀ عظیمـی از مـادۀ                  
ست، اما چیز مـبهم و      بی شک ابر زیبا   .   وجود آمده است   منظومۀ شمسی ای است که از آن به       

 عوالم بـسیار و سـاکنان آنهـا       در بی فایده ای است؛ با تکامل بطئی ریزش زندگی و دما و نور            

                                                           
 ، نوشتۀ آقای سینترشد جان، نوشتۀ خانم بیزانت، و کتاب حکمت باستان -  1



  35

وع با تمثیل دیگری، امکـان دارد موضـ       .  بود که خورشیدهایی از این تودۀ ابر گونه پدید آمدند         
چسم انسان از میلیونها ذرات بی شماری شکل گرفته است، که بعـضی از              .  را چنین بیان کنیم   

فرض کنید امکـان داشـته باشـد بعـضی از ایـن ذرات در          .  این ذرات مدام از آن جدا می شوند       
معرض نوعی تکامل قرار بگیرند که در اثر آن به انسان تبدیل گردند، اگر واقعیـت ایـن باشـد،                    

گوییم که تکامل، به تعبیری خاص، از آن جهت به وقوع پیوست که آن ذرات در آغاز هم    نباید ب 
مگر نه .  نداشته اندهمراه داشته اند، و بگوییم که در پایان کار هیچ دستاوردی  ماهیت انسانی   

نیروی الهی باشد که این نیرو، اینکه هستی در اثر ریزش صرف نیرو ایجاد می شود، حتی اگر 
را توانـایی  ایـن   نیرومندی درمی آید، که هر کـدام در خـود   استادان هزاران میلیون به صورت 

 باید متوجه باشیم که در این گفتاری برای پس.  تبدیل شوند ) کلمه(دارند تا دوباره به لوگوس      
که شکوه و شوکتش حدّ و حصر ندارد، اما نکتۀ بسیار مهمی را             متصور است   انسان آینده ای    

ظر داشته باشیم این است که این آیندۀ بسیار باشکوه بـدون اسـتثاء نـصیب همـۀ           که باید مدّ ن   
منظور مـا از انـسان کـسی اسـت کـه اراده اش در مـسیر ارادۀ الهـی        .  افراد انسان خواهد شد  

 چنـین انـسانی در طریـق تعـالی     ـرش تکامل همـاهنگی دارد   دحرکت می کند، و کردارش با ما
 و از غیـر معقـول دارد،  که با مـسیر جریـان بـزرگ مخالفـت      اما کسی سریع پیشرفت می کند، 

.  اسـت  پیروی می کند، پیشرفت بسیار کند و نامنظم   خود و به نفع     ،اهداف خودخواهانه خویش  
بی شک ارادۀ الهی از ارادۀ هر کسی تواناتر است، و کمال را در پیروی از کار طرح بزرگ باید  

ین بار نیاموخته باشد، باید آن را آن قدر تکرار کند انسانی که درس خود را اول.  پی گیری کرد
تا باالخره همه چیز را یاد بگیرد؛ صبر الهی هم نامتناهی است؛ و دیر یا زود هر فرد انسانی به  

 وجـود   عـدم  اطمینـان    ترس و   در این مورد    .  هدفی که برای او تعیین شده است، خواهد رسید        
  .  که به قانون و ارادۀ الهی گردن می نهندندارد، اما آرامش کامل از آن کسانی است

  
   علت و معلولـ 15

در فصول قبل به کرات ناچار بودیم قانون عمل و عکس العملی را که هر انسانی بر اسـاس آن       
به شایستگیهای دقیق خود می رسد، مدّ نظر داشته باشیم؛ زیرا بدون این قانون بقیۀ طرح الهی         

 ضرورت امر ایجاب می کند حقیقت این قانون را تمام و           ،نابراینب.  برای ما نامفهوم خواهد بود    
      کمال درک کنیم، واولـین قـدمی کـه در ایـن راه بایـد بـرداریم ایـن اسـت کـه ذهـن خـود را از             
اندیشه های غلط کلیسایی در مورد ثواب و عقاب که اعمال انسانی را تعقیـب مـی کننـد، بکلـی                      

ممکـن  ی را که عهده دار این ثواب و عقاب است، و بعـدها              در ضمن باید آن قاضی ا     .  پاک کنیم 
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دارد تا نسبت به قضیه ای که بنابر شـرایطی دسـتخوش            ب او را برآن     های ضروری فوریتاست  
دهد، ارتبـاط دهـیم، و در نظـر بگیـریم کـه      نشان ری تاست، از خود نرمش بیش   نوساناتی شده 

مجبور به تـرمیم آن باشـد، و یـا حتـی     قاضی با دادخواستی هم رو به شود که  آن  امکان دارد   
 که بحث شـد، در حـدّ        یادهایههرکدام از این پیشن   .  ناگزیر شود از قضیه بکلی صرف نظر کند       

زیادی گمراه کننده می باشند، و تمامی این تفکراتی را که به آنها تعلق دارد بایـد از ذهـن خـود      
واقعیـت هـا   ایـن  یم ادراکی واقعی نسبت به   از بین ببریم تا بتوان    باید    هم  و آثار آنها را    ،بزداییم

 گداختـه ای بگـذارد، بـه        ا، در شرایط عادی،  روی میلۀ آهـن        اگر کسی دستش ر   .  داشته باشیم 
سختی خواهد سوخت؛ اما هرگز این تصور را ندارد که خداوند او را به خاطر اینکه دسـتش را                   

کـه انتظـار چنـین انفـاقی را بنـابر      د دانـ او می .  استروی میلۀ گداخته گذاشته بود تنبیه کرده      
یست و اثر آن دقیقـاً سـوختگی را توجیـه    آتش چقانون طبیعت باید داشته باشد، و می داند که       

باید متوجه بود که نیت انسان، چه میله را برای آسیب رساندن برداشته باشـد و                پس  .  می کند 
ۀ فیزیکـی عمـل اثـری     جـ تیچه به منظور ممانعت از صدمه رسیدن به دیگری، به هیچ وجه در ن             

البته، با دیدی دیگـر و      .  ندارد، و کسی که میله را برداشته است، در هر دو حال خواهد سوخت             
نیتی عالیتر، نتیجه کامالً متفاوت خواهد بود؛ در یک مورد عمل انجام گرفتـه مـورد تحـسین و                   

امـا  .  جامـد موجب ارضاء وجدان می شود، و در مورد دیگر فقط به احـساس پـشیمانی مـی ان                 
بـرای اینکـه از کـارکرد قـانون         .  سوختن بدن در هر دو مورد نتیجۀ یکسانی ببار خواهد آورد          

 دقیقاً آن چنان    ، و خودعمل  علت و معلول ادراکی واقعی داشته باشیم، باید به آن مانند کارکرد             
سـقف  اگر وزنـۀ سـنگینی را بـا طنـابی بـه             .   نگاه کنیم  ه شدن سخن گفتیم،   که در مورد سوخت   

متوجه می شویم فیزیکی آویخته باشیم، و من مقدار معینی نیرو علیه آن وارد کنم، بنابر قانون 
د، و عمل این بازتـاب کمتـرین   کرخواهد وارد که وزنه علیه دست من دقیقاً همان مقدار نیرو را         

ی  ا انههمین طور هم انسانی که مرتکب عمل شـرور        .  ارتباطی به دخالت من در تعادل آن ندارد       
  نیرومنـد  وریاجـ باید هزینۀ دخالـت   را به هم می زند، تعادل جریان بزرگ تکامل  کهمی شود 

 حتی برای یک لحظه هم نباید تصور کـرد          ،بنابراین.  بپردازدرا  آن  تعادل  طبیعت و به هم زدن      
حتـی   ، برعکس نیت مهمترین عامل مربوط به عمل اسـت،         استتفاوت  بی  نیت در عمل    تأثیر  که  

ما با بی توجهی فراموش می کنیم که خـود نیـت            .  یجه آن در حوزۀ فیزیکی بی اثر باشد       اگر نت 
 و تـر،  ظریفمراتـب ، یعنـی جـایی کـه مـاده بـه      تـأثیر دارد هم نیرویی است که در حـوزۀ روان    

به مراتب از حوزۀ پستتر بیشتر می باشد، و لذا این مقدار انرژی اثری بسیار نیز ارتعاشات آن 
نتیجۀ عمل فیزیکی در حوزۀ فیزیکی بـارور مـی شـود، امـا انـرژی          .   می گذارد   به جا  یزیادتر
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        توجـه بـه غیـر، همزمـان بـه ثمـر      دون جه اش را در مادۀ حوزۀ روانی، کـامالً بـ       یروانی نیت نت  
به این ترتیب دیده مـی شـود کـه    .  دوتای دیگر استآن می رساند؛ و یقیناً نتیجه اش مهمتر از        

باشـد، و بـه هـر    ناخـالص   هم انگیزه    ر کاملی منتهی می شود؛ زیرا هر چه قد        عادل  همیشه به ت  
تعـادل  بایـد دوبـاره    بـاز هـم   ،صورتی که خیر و شر در نتایج فیزیکـی درهـم آمیختـه باشـند        

مـا نبایـد    .   به طور کامل برقرار گردد، و در امتداد هر خطی عـدالت بایـد اجـرا شـود                  گیهمیش
 را می سـازد و  او و نه کس دیگری که شخصیت آیندۀ        ، است این خود انسان   فراموش کنیم، که  
، مـی تـوان گفـت کـه در حـالی کـه              کلیبه بیانی کامالً    .   را فراهم می آورد    اوموقعیتهای آیندۀ   

، عوامـل   مـؤثر اسـت   محیط زنـدگی دیگـرش      در ساختن   زندگی  دورۀ   در یک     انسان کردارهای
با روشی کـه    .  قبلی اوست زندگی   هایاندیشه  همان   تکامل شخصیت او در زندگی بعدی        ۀعمد

، امـا بیـان     دنبال کنـیم   مطالعه ای بسیار جاالب      ابرا  تمام این کارها    می توانیم    در اختیار داریم  
         سـت؛ تفـسیر مدبرانـۀ موضـوع  را در           بیـرون ا   حوصـلۀ ایـن گفتـار        ازجزییات آن در این جا      

بدیهی اسـت تمـام   .  فصیل بحث شده استبه تاین موضوع  ا  ه در آن  چون 1مطالعه کنید های  کتاب
آموزه هـای اخالقـی    بسیاری ازتا از آنها در ذارند گاین واقعیتها دالیل خوبی در احتیار ما می     

از آن اسـتفاده    باشد که در قلمـرو خـود        داشته  اگر تفکر نیروی قدرتمندی     .  خود استفاده کنیم  
یتهـای زنـدگی جـسمانی بـسیار بیـشتر           می انجامد که اهمیت آنهـا از موفق         خوبی  به نتایج  کند،

انسان نه فقـط بـه   .  است، این جاست که ضرورت کنترل این نیرو برای انسان آشکار می شود     
که در دور و بـر او هـستند   هم  وسیلۀ تفکر شخصیت آیندۀ خود را بنا می نهد، بلکه در افرادی             

       بـه بـار   ی نیـز   مـسؤولیتهای این توانایی اسـتفاده از ایـن نیـرو بـرای او          .  مدام تأثیر می گذارد   
وز نماید، انگیزۀ طبیعی او را      اگر احساس دلخوری یا نفرت در دل انسان معمولی بر         .  می آورد 

 متداول در جامعۀ متمدن مقرراتاما، . بروز دهد  خود را    اس با کالم یا کردار احس     تامی دارد   وا
احـساسات خـود را    نجا کـه امکـان دارد  او را از این کار باز می دارد، و به او حکم می کند تا آ               

 باید به خـود  ،اگر در این کار موفق بشود.   آن را پنهان نماید  نشانه های برونی  ، و   فروکش کند 
امـا بـرای طلبـۀ علـوم     .  تبریک بگوید، و بداند که وظیفۀ خود را بخوبی به انجام رسانده اسـت          

پیشتر برود، او نه فقـط بایـد ایـن      خیلی  نیز   که از این تسط بر نفس خود         ت دارد پنهانی ضرور 
او می دانـد    .  آزاری را هرگز نشان ندهد بلکه باید آن را بکلی سرکوب کند            تفکر دلخوری و دل   

 نجومی به کار می اندازد، و ایـن دل آزردگـی بـرای او               رواحساساتش نیروی زیادی را در قلم     
                                                           

، بوداگروی خفی خانم بیزانت، ،با همین عنوان کارما، و در حکمت باستان و در فصلی از کتاب رما،کاچۀ  -  1
 نوشتۀ سینت
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آمـده  او وارد  لم فیزیکی بـر   همان اثری را به بار می آورد که از ضربه ای سنگین در قلمرو عا              
خـود ببـار    همراه  به  ؛ و در برخی موارد ممکن است نتایجی به مراتب جدی تر و پایدارتر               باشد
ل و  اشـک ابـصیرت   اصحاب   برای    که  چیزهایی هستند  تارفکتحقیقت این است که واقعاً       . آورد
مطالعـۀ ایـن    .  گیرنـد مـی   نـشأت   آنها  از میزان ارتعاشات مربوط به       مشخصی دارند، که     الوان

را در کتـابی بـا   از آنها  توصیف آنها با ترسیم های رنگی       .  شکلها و رنگها جذابیت زیادی دارد     
         ایـن مالحظـات امکانـاتی را در جهـات مختلـف بـرای مـا پـیش                 .   مطالعه کنید  صور فکر عنوان  

ی از دوسـتانی    جریانات را می توان در حرکتی به کار انداحت که برای بـسیار            این  .  می آورند 
 دنیـای   از ایـن راه   ، و   ارمغان می آورند  که در رنج و عذاب هستند امدادهای روانی و راحتی به            

چه بسا که جانی مملـوّ از سـپاس را احـساس طلبـی              .  تازۀ کاملی به روی ما گشوده می شود       
  کـه نتوانـد بـرای   اسـت از پـا در آورده  بـه قـدری   برای ثروت فیزیکی چنان زیر فشار برده و       

، امـا  عکس العملی نشان دهـد  از خود ،رسدمی دیگری به او    شخص  محبتی گشاده دست که از      
وی دیگر عامل خدمتی باشد که وجود یا عـدم   روجود دارد می تواند در قلم     که  روشی  با اعمال   

تما کـسانی کـه مـی تواننـد فکـر کننـد تـوان یـاری                 .  ثروت مادی در آنجا با هم تفاوتی ندارند       
فقـط  مانند موارد دیگر، دانایی توانایی اسـت، و         هم  در این مورد،    .  ران را دارند  دیگرساندن به   

با افکار خاصی می توان دانـست       .   می توانند از قانون طرفی ببندند      ،آنانی که از قانون باخبرند    
، و آنها را به اختیار برای حصول به این نتـایج            گذاردر می   یثتأچه چیزهایی روی ما و دیگران       

شخصیت خود در ایـن عـالم شـکل دهـد،      به  به این ترتیب انسان نه فقط می تواند         .  مودنتنظیم  
و این به آن    .  تصمیم بگیرد نیز  بلکه می تواند در مورد چگونگی شخصیت خود در جهان دیگر            

 و تفکری یکـسان کـه مـصرانه    دارد، در مادۀ جسم روانی انسان   یعلت است که تفکر ارتعاشات    
)  با اکتیوی باالتر، آنچنانی کـه بـود   ( شات هماهنگی را در چسم بی ثبات       ارتعا ،تکرار می شود  

 کیفیات بتدریج خود را در درون جان می سـازند، و بـی              ترتیب، این   به این   .  کندمی  فراخوانی  
ۀ تجارتی ای آشکار می شوند که انسان با آنها تولد دوبارۀ خود ه شدشک همانند کاالی انباشت

تـدریج  ب قـدرتها و کیفیـات جـان      با کار از پایین بـه بـاال،        و چنین است که     .می آعازد  از نو    را
 گتکامل خـود را عمـدتاً خـود در دسـت مـی گیـرد و طـرح بـرز              کار  تکامل می یابند، و انسان      

نـت  اخـانم بیز  برای اطالعات بیش تر در این زمینه، کتـاب          .  الوهیت را با ذکاوت شروع می کند      
   1.بهترین مأخذ است

                                                           
 ،کنترل و بهپروری آن، نیروی تفکر -  1
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  فوائد حکمت الهی  ـ 16

باید برای خوانندۀ دقیق روشن شده باشد که وقتی این مفاهیم حکمت الهی برای انسان درست 
ند؛ در ضمن مسیر بسیاری از ند، چگونه دید کلی او را در مورد زندگی عوض می کنفتبیجا 

ه حال گفته  توجه به آنچه تا باین تغییرات، و دالیلی که این دگرگونیها را توجیه می کنند، با
 این ،یمه باشاز محتوای حکمت الهی استنباطی معقول داشتاگر .، شدابمشخص شده باید ، شد

 می دانیم چرا در این دنیا اال حمی انگاریم، چون الینحل نی مشکل و معمایرا مسأله ایزندگی 
 ما متوجه . ، و چگونه باید آنها را انجام دهیم می رودهستیم، از ما انتظار انجام چه کارهایی

آن به خاطر لذات یا منافع قلمرو فیزیکی فقط یم، هر چه قدر هم زندگی حقیر باشد، ه اشد
از آن جهت که این زندگی مدرسۀ آمادگی یرای بلکه ، نیست که برای ما حایز اهمیت می باشد

ی است که در شکوه و شوکت توصیف ناپذیر و امکانات نامتناهی قلمروهای باالتررسیدن به 
یم، ده ا در پرتو اطالعاتی که به دست آور.مند استارزشظار ما هستند، و لذا زندگی بسیار انت

 کنیم، بلکه برای رسیدن به این تکامل تالشما نه فقط یاد می گیریم چگونه برای تکامل خود 
یم چگونه با تفکر و کردار خود، اول در دایرۀ کوچک ه اما آموخت. یاور دیگران هم باشیمباید 
 و  با پیشرفت تدریجی، یا کسانی که بیش از دیگران دوست می داریم، و بعد،یکان خودنزد

با .  نسبت به تمام جامعۀ بشریت، تا سرحد کمال مفید باشیممی توانیم  نیروی بیشتر، اکتساب
از معرفت  به سکوی باالتری بی شک ه ایم،دیی که کسب کرچنین احساسات و اندیشه ها

           دست و پاگیر شخصی ای که در  اندیشه هایآن  که می یابیمر، و دمی نماییمصعود 
ی که در نفس ناچیز ما تأثیر هایچیزه باکنون .  بودندچه قدر ناچیز و ناپسند داشتیم گذشته ها 
 در جامعۀ شتأثیر و با توجه به ا نظری وسیع تربرا هر چیزی ، بلکه توجه نداریمد، نمی گذار

        ورق شوند،که اغلب دامنگیر ما می را  یالت و غمهای نامتناسبمشک.  نگریمبشری می 
به روشنایی آفتاب موقتاً روی چشمان ما را گرفته اند و مانع رسیدن  که انگاریممی پاره هایی 

و به همین دلیل ، کرده اندرا تاریک دید ما تمامی افق و به همین دلیل است که د، نمی شوما 
تعلیمات حکمت با اما .  است» دینسایشگاه  آایگاه آرامش وقلب ج« یمرده ا فراموش کاست که

         که به ما در کنار زدن این ابرها کمک ، تر نگاه می کنیم منظری مناسبازالهی تمام اینها را 
 و هستیم،پایین  باال نظاره گر از آنحاال ، و ما به فراسوی این ابرها چشم دوخته ایم . می کند

 این منظربینیم، نه آنچنانی که از پایین با می آن چنانی که هست تمام و کمال را ی  چیزرهلذا 
که مملوّ از  پستتر، هم در اعماق شخصیت فته ایم باما یاد گر.  محدود به چشم می خورند
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تا یم آموخته ا؛ ما را بکاویم هرچیزی ت حقیقست فرو رویم وتوهمات و تعصبات و ناتواناییها
نقطه ای ، است خود خواهی عاری از شخصی و ال رویم که خالی از خواسته هایقطه ای بانبه 

، و را وضع می کندبرای ما تنها قاعدۀ زندگی آن به خاطر درستی  درست صرفاً که رفتار
،  این زندگی سرشار از را به ارمغان می آوردخدمت به همنوعان برای ما باالترین لذات 

دردی و شفقت فزونی می یابد، و انسان نسبت به گناه و غم با تکامل انسان، هم.  مسرت است
و در عین حال علت غم و رنج را نیز بهتر درک می کند، .  و رنج عالم بسیار حساستر می شود

و هر روز به این آگاهی او افزوده می شود، و با وجود تمام این دردها، همه چیز با هم دست 
         و لذا نه فقط انسان به رضایت تام و امنیت کاملی . اندر کار خیر نهانی همگانی می باشند

می رسد که ناشی از ادراک قطعی کمال این همگانی است، بلکه منشاء این لذت حتمی و 
  ، و در ثبات و پیروزی شکست ناپذیری )کلمه(را در اندیشۀ طرح باشکوه لوگوس درخشان 

      انسان .   متعین آن مشاهده می شودمی بیند که در حرکت آن طرح قدرتمند به سوی پایان
می آموزد که خداوند طالب سعادت انسان است، و یقیناً وظیفه ما هم تأمین سعادت انسان 
است، و از این روی ما باید ارتعاشات شادی را در اطراف و اکناف خود بگسترانیم، و به این 

 زیادی از آزردگی انسان مربوط به در زندگی معمولی مقدار.  ترتیب از بار اندوه عالم بکاهیم
.  مشکالت مختلفی می شود که علت آن احساس بی عدالتی ایست که انسان در مورد خود دارد

چرا این همه بی عدالتی در مورد من شده است؟ همسایۀ من که از من هم « : انسان می گوید
کشیده، و نه درد از بهتر نیست، اصالً نمی داند بیماری چیست، او نه از مرگ دوستان رنج 

حکت الهی طالب »  دست رفتن ثروت را چشیده است؛ چرا من باید این همه رنج ها را بکشم؟ 
خود را از این گونه تفکرات اشتباه بری نموده است، زیرا برای آنان کامالً مسلم و مسجل شده 

 ما داریم هر مشکلی که.  است که هیچ گاه کسی دردی نمی کشد مگر اینکه سزاوار آن باشد
ادای طبیعی قرضی است که خود به عهده گرفته ایم، پس هرچه زودتر آن را ادا کنیم بهتر 

اگر آن را با .  تازه این تمام ماجرا نیست، زیرا هر دردسری فرصتی برای پیشرفت است.  است
شکیبایی و شجاعت تحمل کنیم، و نگذاریم ما را از پا درآورد، بلکه از آن به بهترین نحو 
استفاده کنیم، صفات شجاعت، بردباری، اراده را در ما به کمال نزدیک می کند؛ و به این ترتیب 

 که قبالً بیان شد، گونههمان .  از گناهانی که در گذشتۀ مرتکب شده ایم نتیجۀ خوبی می گیریم
چون طلبۀ حکمت العی ماهیت مرگ را بخوبی شناخته، و تمام ترسهای ناشی از مرگ را از 

دور کرده است، برای کسانی که با این عالم وداع کرده اند عزاداری نمی کند، زیرا با آنان خود 
     هنوز تماس تنگاتنگ خود را حفظ کرده است، و می داند اگر کسی جلواین اندوه 
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خودخواهانه ای را که به علت محرومیت از منافعی است که از آن عزیزان در حیات دنیوی 
، همین اندوه او باعث غم و افسردگی عزیزان از دنیا رفته اش         آنان نصیب او می شد

خواهد شد،  زیرا از دنیا رفتگان به او بسیار  نزدیکند، و این همدردی او حتماً در آنان انعکاس 
اما این به آن معنا نیست که حکمت الهی او را برآن می دارد تا مردگان را از یاد .  منفی دارد

او را ترغیب می کند نا آنجا که مقدور است از آنان یاد کند، اما نه با اندوهی که ببرد، برعکس، 
ریشه در خود خواهی دارد، و نه با میل و آرزوی بازگشت آنان به این دنیای خاکی، و نه با 
اندیشۀ از دست رفتن ظاهری آنان، بلکه با درک این واقعیت که آنان به جایگاهی باالتر دست 

حکمت الهی به او اطمینان می دهد که اندیشۀ محبت عامل نیرومندی در تکامل از .  یافته اند
دنیارفتگان است، و اگر او نسبت به گذشتگان تفکر درست و معقولی داشته باشد، بی شک به 

       بررسی دقیق زندگی انسان در دوران بین .  پیشرفت صعودی آنان کمک شایانی می کند
ن می دهد که این زندگی فیزیکی فقط جزء بسیار بی مقداری از تولد های دوباره اش نشا

در مورد انسان متوسط الحال تحصیلکرده و با فرهنگ، از هر نژادی که .  زندگی انسان است
باشد، یک دوره زندگی او در این عالم به نسبت مانند یک روز از زندگی کلی او می باشد که 

ید انسان هفتاد تا هشتاد سال از عمر خود را در این شا.  مثالً هزار و پانصد سال طول بکشد
زندگی فیزیکی، پانزده تا بیست سال را در حوزۀ عالم نجومی، و بقیه را در عالم بهشتی ای 

طبعاً این نسبت ها در میان افراد .  می گذراند که مهم ترین قسمت زندگی او را تشکیل می دهد
ن جوانی را منظور بداریم که یا در میان نژادهای مختلف انسان متفاوت خواهد بود، و چون جا

         پستتر به دنیا آمده و یا در مراتب پستتری از میان خود ما زندگی کرده است، متوجه 
می شویم که این نسبت ها هم به مراتب تغییر می کنند، زیرا دوران زندگی نجومی این افراد 

  و اما کسی که .ه مراتب کوتاه تر خواهد بودخیلی طوالنی تر و دوران زندگی بهشتی آنان ب
در توحش مطلق زندگی کرده باشد، بندرت ممکن است دوره ای از زندگی بهشتی را تجربه 
کند، البته او نیز در نهاد خود صفاتی دارد که با گسترش آنها باالخره توان رسیدن به این 

 توانیم این واقعیت ها را به وضوح  الزم میستگیما با داشتن دان.  زندگی را به دست می آورد
و با قطعیت کامل درمی یابیم و در نتیجه به پیشنگریهایی در بارۀ آینده ای برسیم که نتجه اش 
.  رهایی از ابهام و بالتکلیفی از تفکراتی است که مربوط به همین موضوعات می باشتد

داشته باشد، زیرا می داند واهمه » نجات و رستگاری « غیرممکن است که حکیم الهی در مورد 
و هر گونه شکی از این که ارادۀ .  تنها چیزی که باید خود را از آن خالص کند جهالت است

     در بارۀ تمام فرزندانش یقیناً به انجام خواهد رسید، کفر بزرگی محسوب ) کلمه(لوگوس 
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ا علمی که در بارۀ قانون انسان ب. هیچ گونه ابهامی وجود ندارد» امید ازلی « در این .  می شود
ازلی کسب می کند به یقین مطلق می رسد، زیرا او از آینده باخبر است، بنابراین تنها دلواپسی 
او این است که با لیاقتی که دارد سهمی را که در کار قدرتمند تکامل به او سپرده شده است 

ه او واگذار نشده هرچند که ممکن است هنوز کاری آنچنان بزرگ ب. بخوبی انجام برساند
باشد، اگر کار بزرگی هم از او ساخته نباشد، بازهم در همان دایره ای که قرار دارد کماکان در 

به هر .  جای خود ایستاده است، هر چه قدر هم جایش پست باشد، در آن استقرار می گیرد
هر کسی انسانی فرصتهای خاص خود او واگذار می شود، و باید بدانیم که هر ارتباطی با 

با هر فردی که ما مواجه می شویم او جانیست که امکان دارد نیازمند کمک .  فرصتی است
 چه  بچه ای باشد که در خانوادۀ ما به دنیا آمده، یا دوستی که وارد حلقۀ ما  شده، یا ـباشد 

ی هر کدام از اینان به هر حال فرصتی را براـ مستخدمی که به خانوادۀ ما ملحق گردیده است 
که به نحوی با ما در تماس هستند، با را حتی یک لحظه هم نباید کسانی .  ما فراهم می آورند

اگر ببینیم بعضی دوستان مذهبی  نادان و بی فراست . تحمیل عقاید و ایده های خود برنجانیم
و کیاست ما گاهی چنین کاری می کنند، ما باید آمادگی دایمی برای خدمت و یاری داشته 

  در واقع ما باید با اشتیاق دنبال فرصتی باشیم تا کسی ما را به یاری خود دعوت کند، .باشیم
خواه این یاری نوعی کمک مادی، در حدّ توان ما باشد، یا همفکری، یا بذل دانشی باشد که از 
آن برخورداریم،  گاهی مواردی پیش می آید که کمکهای گفتاری یا کرداری برای ما مقدور 

همیشه موارد همفکری دوستانه و مفید پیش خواهد آمد، و برای ما در این موارد نیست، اما 
کمک کردن مقدور است،  کسی نیست که منکر توان و کارآیی قدرت تفکر باشد، هرچند که 

طلبۀ حکمت الهی باید با شادابی پایدار و .  تأثیر فوری آن در قلمرو فیزیکی مشهود نباشد
اقع مشکالت، با آمادگی برای همدردی و کمک رسانی به دیگران جسارت بی پروای خود در مو

با اطمینان، علی رغم شادابی ای که دارد زندگی را .  خود را از بقیۀ افراد عالم متمایز نماید
  او درک می کند که خیلی کارها هست که هر کسی باید در انجام آنها سهم ـخیلی جدی بگیرد 

او ضرورت کنترل کامل .  عمر خود را نباید بیهوده به هدر دهدخود را ادا کند، و لحظه ای از 
       بر نفس خود و موتورهای مختلف خویش را درک می کند، زیرا فقط از این طریق است که 
.  می تواند خود را برای کمک به دیگران، در فرصت هایی که برایش پیش می آید، آماده نماید

ه پستتر، انسان شریف و نه وضیع  قرار می دهد، خود را او خود را در سمت تفکر باالتر و ن
از حیث تحمل به سر حد کمال می رساند، زیرا از خیر و خوبی همۀ اینها که گفته شد آگاه 

      او به اختیار خود، نظر خوش بینی را بر بدبینی، مفید بودن را بر بدگمانی ترجیح  .  است
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  در هر چیزی ممکن است جزئی از ـنیادی همین است می دهد، زیرا می داند که نظر حقیقتی ب
      شرارت ناپایدار وجود داشته باشد،  اما چون این ناپایداری شرّ به پایداری خیر و خوبی
می انجامد، او به پایان کار که خیر و خوبی است توجه دارد، او تالش می کند خیر و خوبی را 

ا مدّ نظر دارد، و می کوشد خود را با آن هماهنگ تقویت نماید،  او کار قانون بزرگ تکامل ر
و با این کار، .  نماید، و جویبار کوچک نیروی خود را در امتداد انرژی تکامل به راه می اندازد

و با سعی در یاری مستمر به دیگران، بی آنکه مانعی برای خود بتراشد، در همین قلمرو 
 خواهد بود؛ هرچند که این تأثیر بسیار کوچک خود، یکی از نیروهای مفید و مؤثر طبیعت

 ـناچیز باشد، و در کمال حقارت خود در مقابل خداوند، بازهم یکی از کارگزاران او خواهد بود 
و این باالترین افتخار و بزرگترین امتیازی است که امکان آن برای خیلی از افراد انسان وجود 

  .دارد
______________________________________________________________  

 
Note:  p. 3 “ I was cry, I became laughter; I was dead, I became alive; Love came in power, 
and I became an everlasting power.” Rumi, Divan Shams.  Also, “ I died from being 
inanimate, and became vegetable: I died from Vegatable state and became animate: then from 
animate died and became human: I am not then afraid of dying. I wil again die from human 
state and will be angle: and from angelic state will die and be what that cannot be imagined.”, 
Rumi, Mathnavi 
      Note. P. 20: It seems to me that the venerant writer is hinting at the Attributes 
of Majesty and Beauty that might often look opposite to each other for laymen.  
Not many people can easily digest the most important mystical matter: coindentia 
oppositorium.   
     The next Note: “If death is a man, may he come before me 
So that I may take him very very closely to my breast, 
I’ll take from him a soul, without scent and color— 
He’ll take from me [only] a multicolored frock!” , Schimme,Annemarie,As THROUGH A 

.94. P, Love Rumi and Metaphore of, try In IslamMystical Poe, VEIL 
“It’ll be one thousand grapes as a seed dies, 
I’ll be, with the Grace of God, one hundred thousands when I die.” Trans. by Moridi, 
Hossein  
      The last Note: “Open your eyes and see that the Beloved’s Manifestations are 
everywhere, 
As you are watching these splendid wonders, you’ll say: ‘Nothing is seen save 
Him Who is manifesting Himself everywhere’ “.Persian Mystical Poetry, Trans. 
Moridi, Hossein. 
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