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  �ود آ��ھ� 
�ود �ر�ت و ��ھ�ت ���� و ���ل ا�د���، ا���ر و ا���ل ا���ن ا�ت �� در ���ر 

ز��ن آ��ھ� �ردی او را ��ل ��دھد. ��و��ت �ردی �� ��ص ا�ت �� او را از 
.  �ود �%ور �ود آ��ھ� و $��ن ���ده �ود او را ��ل ��دھد  د�"ران �����ز �� ��زد

ا���ن از �ودش ا�ت.                                                                            ھو�تی �رد�ت و 

آ��ھ� و ����ت ا���ن ���)� و $�ز��ب �,�+�ت روا�� �*ز ا���ن در (�و�د او $� )'�ن 
$���"ر را$ط� ی $�ن ��ده (�*ز) و آ��ھ�  ھ��� و وا.,�ت ھ�ی ���� )'�ن ھ��� و
ذھن و و+� ا����� ����4 ا�ت �� را$ط� $�ن ا���ن از �ظر ����ت ا�ت. آ��ھ� �� �2

                                                                 را $��ن ������د.  ��ده (�*ز) ا���ن

ا�ت �� در )ر��ن ����ل )��,�  آ��ھ� ���)� ����ل ��ر��� و ا)����� �*ز ا���ن
�ری ��ل �ر��� و ھ�واره در %�+ت �����4 )��,� $�ری از ��ده $� $*ر�6 از �� $

)��$� $� �9د )��$�، از �ط8 $� ��ق  ا�ت �� �� ��'� $ر ��+وده ی ط$�,� و 
آ��ھ� ا���ن از  $�و+وژ���، $��4 در �را�ط ز�د�� ا)�����  ا���ن .رار �� ��رد.

(�*ز) ا���ن ، ا�ن  روا��آ��ھ� ;�ره ی �,�+�ت �ود"ود او ��ل �� ��رد . و)ود�ت ��
��+� �ر�ن ��ل ����ل ��ده در )'�ن ھ��� و $��ن ���ده ی را$ط�ء اور�����  �*ز 

                                                )1(. "ز�ر �را�ط )'�ن ھ��� $�ن ��ده و آ��ھ� از �ظر ����ت ا�ت ا���ن

  ��وان ����ل ��ده و ���)� $ر ھم ��ش $��ت ھ�ی ��$� در (�و�د و $�  آ��ھ� و �,ور ا���ن $�
�ظر دا�ت و)ود  ا+$��  $� در ر��+ت ���� و $� �و)� $� ��%�ر $� �رد $ودن ھر �� از �� و

آ��ھ� و �,ور ا���ن  . از ھوش و آ��ھ� �)ر$� ا���ن ا�تا)����� ا���ن �,ر�ف �ده و ��ودی 
                .                                             ��وان �%�ول ����ل ��ده و $� ��ده $��"� دارد $�

وا.,�ت ھ�ی $��وص �وع $�ر و ;�ره ی $�ز��ب $ر�� از دا����دان �ود آ��ھ� را ��+��ر�ن ��ل 
  ��ل �رد و �,�+�ت روا�� د��غ ا���ن در ز�ر �@;�ر �را�ط )'�ن ھ��� و وا.,�ت ھ�ی ���� ھ��� 

��د و �� ز�)�ره ی ز��ن آن را �� در �%دوده ی ���ن $�.� ��� ��ا�"�ر�د  ا���ن در ط$�,ت �� 
��+م .د�م ا�ت )'�ن از را ردد و ھم ز��ن �و.�د $�د�� �و�ش �"� ��دارد، ھم ���ن را در �� در

و $���ری از ���4ی �'ن  از ازل �� ا$د و)ود دارد. +�� ����ل �ده و از )��4 .د���ت  ����ده او
$� (.دم ��+م) �,�� .د��� $ودن آن و �� $ر %�دث $ودن آن  :$و�ژه ����ران آزاد ا�د�ش ���� ا�د ��

   $�ور دا��� ا�د.
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�� Cل  �وD(ن  ا+د� ) ا�ت  ) �ر�وده$��4:                                                                             

             ��ت ا�ن ��+م .د�م و $� �� ا�ت     ����ش $��� و �� $��� وی ا�ت  

ا)رام  ، ز��ن در$ل از (�دا�ش ھر�و�� �و)ود ز�ده ھ� ��ل .�رد �4وم ط$�,� ;�$ت �رده ا�ت �� ���4
  �ت،  ، ���2ل از ا���ن و �,ور او ��'��� و)ود دا��� ا�د و ا�ن �ود ���ن ��دھد �� ط$�,ت ����

��4 در �ره ی ز��ن ����ل �9د�ن ���ت �� ��ده را �4ق �رده، $ا���ن د�"ر ا�ن �2ل  $� �$�رت 
�ده  و آ��ھ� او �,ور و �رد ،ا���ن�� ��)ر $� (�دا�ش �ورت �ر���  ��+� ی ��ده   ����4رد
  ا�ت. 

�,�+�ت �و+�دی و �4وم ط$�,� $� ���م د�ت آورد  ی ی روزا��ھ�آز���ش و �)ر$�  ا���ل ا����� و
  ن در ��رج و)ود دارد. ����ت )'�ن �,�� و)ود آ���ن ��دھد �� )'�ن $� طور ���� و �ی �ود ھ

�� )'�ن ��دی ا�ت، ��ده $� �;�$� �2و+�  ن ا�ت$� �,��ی آا���ن ر و اراده و �رد ���2ل از �,و
آ�'� و �,�� و)ود ����  و ���رک ���م ا���ی $� ���ر، �و���ون����4 ھ��ن ����ت ��و�� 
         . $��ن �� ���د» ه��د« �,ور ا���ن ا�ت �� آن را ��'وم ����4  ���2ل $ودن ��ن از ���ر و

  و �� ا�رژی ا�ت. ھ�� �9ز از ��ده ����ل �ده ا�ت و وا.,�ت  ��ده ھر آ��9 در ھ��� و)ود دارد 

D��  ھ�ی در %�ل رخ دادن ��ده و ا�رژی ا�ت، )'�ن ��ده ا�ت. ا$و$�ر �%�د ز�ر��ی ھ��ن ����ت
    رازی $��4 ���4وف و ط$�ب ��+�2در و ����ر $ر)��� .رن �وم ـ �9رم ھ)ری در ھ��ن �,��

���ت �� �9زی (د�د  ء ) .د�م ا�ت و ھ���� $وده ا�ت و روا �� �ھ�و+� (�,�� ��ده �:« ��"و��د 
 آ�د �� از �9زی. ا�در ��+م �9زی (د�د ���د �"ر از �9زی و ا$داع �%�ل ا�ت، ( در ����4 .د�م، واژه

ا$و �%�د ز�ر��ی  ) 2(ه �و���� او+� ــ $� �,��ی ��ء �� ��ده آ�ده ا�ت)ء (ھ�و+� ــ �,رب واژ
(د�د آ�دن « �ر ز��ن �4م (رور J4$ �� �و�د:  ��+م ��� از $ر)��� �ر�نداھ� رازی ا�ن ����ر 

                                                      )3(.  »ط$��K از �9زی $وده ا�ت و آن �9ز .د�م ا�ت و ھ���� $وده ا�ت

از ھ��� ا�ت و ط$�,ت �دت ھ�ی �د�د .$ل از (�دا�ش ا���ن و ���ر او و)ود دا���  ��زِ ا���ن )
ا�ت. در %2�2ت راه درازی (��وده �ده ا�ت �� ا���ن زاده �د، ����ت و آ��ھ� او ��$ت $� )'�ن 
ھ��� و ط$�,ت ����ل ��ود. در ا�ن راه طو��C ھ��� ��ده از )'�ن �Nر اور����� (�Nر �Mوی) 

اور����O (�Mوی) �ده ا�ت، و ا�ن )'ش ���� �ظ�م در )'�ن ھ��� $وده ا�ت ��  وارد )'�ن
ر��� ر��� از )'�ن $� )�ن $� )'�ن )��داران و �ر ا�)�م از ����ل �$��� و %�وا�� �ذ���  وا وارد 
�ر%�4 �����4 ا����� �ده ا�ت. ا�ن �را%ل $�زھم ������"ر )'ش ھ�ی  ���� �ظ��� $وده ا�ت �� 

��ھ� ا���ن (د�د آ�د ا�ت. ھ���"و�� ای �� ا���ن $� �ذ�ت ز��ن از �� �و)ود Nر�زی ا���� آ
�رز آ��ھ� $� �ود آ��ھ� �$ور ��ود آ��ھ� و  �Dق از �� �و)ود ����ر و ا%���� و $دوی $�

����ت او ��ز در ��ر ز��ن از ظواھر ا��� و (د�ده ھ�ی )'�ن ھ��� �$ور �رده و �� درون ذات و 
ا;ر �ذا�ت. �*�رات در �2ل ا����� و ھ�راه $�  روا$ط و وا$��"� ھ�ی %��م $ر او ���،��ھ�ت ا��

ط ا)����� در ذھن او ��ل �*�رات $�رون از ذھن ����ت و آ��ھ� ا���ن از ط$�,ت و ھ��� و روا$
    )4.(��"�رد

وا$ط ، در %�+��� (�دا�ش ا���ن از ط$�,ت و ھ��� و ر ��ده و ط$�,ت ھ���� �و)ود $وده ا�د
  ا)�����
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��ل ��"�رد. ��ده و ط$�,ت ھ���� �و)ود $وده ا�د ، در %�+��� (�دا�ش ا���ن  و آ��ھ� در د��غ او
ھ� ��ل در ����ل ��ده  �د و �زد���ر دارد. در ط$�,ت ����4رددر )ر��ن �����4 )'�ن، ��ر�J )د

ا���ن �,�� �و)ودی �� $�وا�د $��د��د و ���ر او ����ل ��د $�  �ر ا�)�م Mروری $وده ا�ت ��
�دا�ش ھر�و�� �و)ود ز�ده ی �4وم ط$�,� ;�$ت �رده ا�ت �� ����4رد ھ� ��ل .$ل از ( .  و)ود آ�د

و ا�ن �ود ���ن ��دھد �� ط$�,ت ���� ا�ت،  و)ود دا���   ا)رام ��'��� و)ود  ز��ن و)ود
ت، $� �$�ره ی د�"ر ا�ن �2ل ���ت �� ��ده را �4ق �رده، $��4 در ���2ل از ا���ن و �,ور او�

�ره ی ز��ن ����ل �9د�ن ����4رد ��+� ی ��ده ا�ت �� ��)ر $� (�دا�ش �,ور و �رد و آ��ھ� 
ا����� �ده ا�ت. (را��� $�ری ، آز���ش و �)ر$� ی روزا�� �,�+�ت �و+�دی و �4وم ط$�,� $� ���م 

��دھد �� )'�ن $� طور ���� و)ود دارد. ����ت )'�ن �,�� و)ود ان  د�ت آورد ھ�ی �ود  ���ن
در ��رج و ���2ل از �,ور و اراده و �رد $� �,��ی ان ا�ت �� )'�ن ��دی ا�ت، ا�ن ���4 �,��ی 

����4 د�"ری �دارد. ��ده $� �;�$� �2و+� ����4 ھ��ن ����ت ��و�� و ���رک ���م ا���ی $� 
ود ���� آ�'� و ���2ل $ودن ��ن از ���ر و �,ور ا���ن ا�ت �� آن را ���ر، �و�� �و�� �,�� و)

  .$��ن �� ���د» ��ده« ��'وم ����4 

آ��ھ� و �,ور ا���ن $� ��وان ����ل ��ده (�*ز ا���ن) و ���)� $رھم ��ش و ا�"�زش $��ت ھ�ی «
�� و $� در  ��$� در را$ط� $� ��ر ر��+ت ����  $� �و)�  $� ��%�ر $� �رد $ودن ھر �� از

$�ز��$� از ھوش و آ��ھ� �)ر$� ا���ن  �,ور )5» (�ظر دا�ت و)ود  ا)����� ا���ن �,ر�ف �ده
ا�ت �� �$�ن را$ط� $�ن ��  ��ده و ذھن ا�ت �� در %�+ت �,�+� و ����ل ا�ن ��ده ����ر و ھ�راه 

�ود. ��ھ� ا���ن در ط$�,ت و )'�ن ھ��� %��ل�*��رات $�رون از ذھن ، ����ت و آ$� ��                                                                                      

�� در آن )ر��ن دارد، (��� و ا��س �,ور و  در %2�2ت �*ز ا���ن و (رو�� ھ�ی �ز�و+وژ���
آ��ھ�  ا����� را ����ل ��دھد ا��� و �واص آن ھ� روی ا��Mی %�� �� ا;ر ��"ذارد، و ا;رات 
آن از راه ھ�ی ����م ��$� $� .�ر د��غ و ����ره ھ�ی $زرگ �*ز ���2ل ���ود و در ھ���)� 

��$� �ر�زی، ��'� ��ظ�م دھ�ده طرز ��ر  ا%��س �ر$وط و آ��ھ� ا�)�د ���ود. �و����ون ����م
.��ت ھ�ی ���4ف $دن ���ت، $��4 را$ط� $� �%�ط و ز�د�� ا)����� ��ز $ر�'ده ا�ن ����م �� 
�د. ا���ن در )ر��ن �,�+�ت �ود و از طر�ق ��ر �رد و ��;�ر ����م (��9ده و $*ر�6 �ر�ن روا$ط �$

وا$ط ا�ت �� ا���ن �� �وا�د در �%�ط �ود ز�د�� را $� �%�ط �ود $ر.رار ����د و $� و���4 ا�ن ر
��د، ���ز��دی ھ�ی �ود را $د�ت آورد و ��$ت $� �را�ط �,�ن $� طر��2 ���� وا��ش و ��س 

         ا+,�ل ���ن $دھد.

����م ��$� ا���R $� ا�)�د ار�$�ط �� ��'� $�ن .��ت ھ�ی ���رد $دن �و)ودات ز�ده، ��4$ $� 
�و)ود و �%�ط (�را�و�ش �� (ردازد  ��ر �رد ا��4 ����م �ر�زی ، ��'�  ا�)�د را$ط� $�ن ا�ن

��ظ�م طرز ��ر �� .��ت �,�ن $دن $� �%�ط او ���$��د $��4 �و)ود ز�ده در )ر��ن �,�+�ت �ود از 
روا$ط را $� �%�ط �ود $ر.رار ����د و طر�ق ����م ��$� (��9ده �ود ��Nض �ر�ن و $*ر�6 �ر�ن 

�ط آورد و ��$ت $� �را �� ش را $د�ت�و� وا$ط  $� �%�ط ا�ت �� ���ز��دی ھ�ی$� ا�)�د ��9ن ر
                                                                                             .دھد�,�ن ��س ا+,�ل و وا��ش ���ن ��

  �ش (�دا �ن ���ل ا�ن ا�ت و $س�وھر �ود را ھو�دا �ن ���ل ا�ن ا�ت و $س      �و�ش را در �و

  ادا�� دارد.

  


