
 کازانتزاکیس و ابوسعید

 

ام. این روزها مشغول کنونی در اندیشه حدود و ثغور سلوك معنوي در دنیاي راززدایی شده و پر تالطم هاستسال
ه را بهستم؛ امیدوارم تا پانزده روز دیگر نگارش آن» عرفان مدرن اي ازآبی دریاي بیکران: طرحواره«نوشتن مقدمه 

هفت سال به درازا انجامید، در  اشگانهبه امید حق، پس از آن، مجال انتشار این اثر که نگارشِ مقاالت ده م.پایان بر
 .گرددپاییز سال جاري فراهم می

رمان  نیکوس کازانتزاکیس در ام ناظر به سخناناي تطبیقیبر این، چند صباحی است مشغول نگارشِ مقاله افزون
یی چون ابوسعید ابی الخیر درباره منحصر و محدود نبودنِ کالم خداوند به متون ء عرفاو آرا» گزارش به خاك یونان«

 ».قرآن« و » سفر آفرینش«مقدسی چون 

 ايکند. عدهخدا همکاري می گونه باخواهی بدانی که بشر اینمی«گوید: اي از رمان یاد شده میدر فقره نیکوس
مقدس خود را دارم، که آنچه را کتاب مقدس دیگر فراموش کرد،  کتاب بگذار چنین کنند. من ـ نامندمرا رافضی می
م آفرید و به روز هفت خوانم: خداوند جهان راگشایم و در سفر آفرینش میا میرگوید. آنبگوید، می یا جرئت نکرد

 ،خواهیرا میپسرم اگر دعاي خیرم « صدا کرد و گفت: را ـ انسان ـ اشاستراحت کرد. در آن وقت، واپسین آفریده
ه. را ادامه بد کاره رهایش کردم. تو آفرینشآفریدم اما از تمام کردن آن غفلت ورزیدم. نیمه به من گوش کن. جهان را

 ».آنرا بدل به نور خواهم کرد .ور ساز، آنرا به آتش بدل کن و به منش بازگردانجهان را شعله

 :بوسعید آورده استبه نقل از ا» اسرار التوحید«محمد بن منّور نیز در 

ابور در نیش ـ اهللا روحه العزیز قدس ـ اهللا علیه گفت که روزي شیخ ما ابوسعیداالسالم ابوسعد رحمهجدم شیخ«
ع گوید، در هفت سباندیشید که این سخن که این مرد میمی گفت. دانشمندي فاضل حاضر بود. با خودمجلس می

  . خاطر تو کرد و گفت: اي دانشمند! بر ما پوشیده نیست اندیشهحالی روي بدان دانشمند  قرآن نیست. شیخ،
  !این سخن که ما می گوییم در سبع هشتم است

  دام است؟ــــــآن دانشمند گفت: سبع هشتم ک
  

ی عبده فاوحی السبع آن است که ( ) و هشتمیا ایها الرسول بلَغ ما انزل الیکهفت سبع آن است که ( گفت: شیخ
  ».جل معدود و محدود است پندارید که سخن خداي عزّ وی). شما مما اوحی

 .امیدوارم تا چند هفته دیگر نگارش این مقاله را به پایان برم و آنرا به دست انتشار سپارم

 


