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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﮑﯿﻢ

ﮔﻧﺎه ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺧ ّ
طﯽ از ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻗواﻧﯾن وﺟودی و روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣدود اﯾن
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟب ﺑﯾﻣﺎری و رﻧﺞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺧطﯽ از ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻣوﺟب آزار و اﻣراض ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﻣﺛل ﺳﻘوط از ﺑﻠﻧدی ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﮑﺳﺗن اﺳﺗﺧوان ﺑدن ﻣﯽ ﮔردد .
در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺣﻖ ﻗﺻد دارﯾم ﮐﮫ ﮔﻧﺎه را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧطﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾم و ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن آﻧرا
درﯾﺎﺑﯾم .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ در رﺣﻣت ﺑﺎﺷد در ﺣﯾﺎت آﺧرت از رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر
ﺑرﺧوردار اﺳت و ھر ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ در ﻋذاب ﺑﺎﺷد در ﺣﯾﺎت آﺧرت ھم ﻋذاﺑش ﺑﯾﺷﺗر اﺳت  .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣﯾﺎت اﺧروی اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر  .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺗن آدﻣﯽ ﺣﺟﺎب و ﺣﻔﺎظ و
ﺟوﺷﻧﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس و روح و روان را در ﺧود ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ھﻣﭼون ﻟﺑﺎس  .و ﻟذا ﺑرﺧوردارﯾﮭﺎی آدﻣﯽ ھم از
ﻟﺣﺎظ ﺧوﺷﯽ و ھم رﻧﺞ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن اﯾن ﺣﻔﺎظ ﺑرﺧوردارﯾﮭﺎی ﻧﯾﮏ و ﺑد
ھر دو ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺧرت ﻣوﺟب ﻋذاب ﺑﺎﺷد در دﻧﯾﺎ ھم ﻋذاب آور اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .ﭘس
ﻗواﻧﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان درک ﻧﻣود .
در ﺣﻘﯾﻘت اﮔر ﺧداوﻧد ﭼﯾزی را ﻧﮭﯽ ﮐرده اﺳت ﻓﻘط ﺑدان دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧوﺷش ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ روح و روان ﺑﺷر را ھم
ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا روح آدﻣﯽ از روح ﺧداﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
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ﻓﺼﻞ اول

دروﻏﮕﻮﺋﯽ ) رﯾﺎ (
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دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل زﯾر ﺑد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻧﺎه اﺳت :
 -١دروﻏﮕوﺋﯽ دﯾر ﯾﺎ زود رﺳوا ﻣﯽ ﺷود و ﻓرد دروﻏﮕو در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻧﻔور و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن اﻣر
ﻣوﺟب اﻧزوا و ﮐﯾﻧﮫ ﺷده و اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺳﯾﺎری از ﺧطﺎھﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن دﯾﮕر ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ و اﻣراض
ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢ﻓرد دروﻏﮕو در ﺑﻠﻧد ﻣدت دروغ ﺧودش را ھم ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺎﻓظﮫ اش ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﺷود و ﺧود ﺑﮫ دروﻏﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و ﺑواﺳطﮥ ﻓراﻣوﺷﯽ زﻧدﮔﯾش ﭘرﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دروﻏﮕوﺋﯽ ﻋﺎدت ﮐرد اراده و ﻗﺿﺎوت و ﺗﺷﺧﯾص او در ھﻣﮥ اﻣور زﻧدﮔﯽ ﻓردی ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛﻼً ﺑداﻧﺟﺎ
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺳﯾری ﯾﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺧود را ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھد و ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻧﺎراﺣﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش و ﺳﺎﺋر
اﻋﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺑدن ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺿﺎ و ﺣواس ﺑدﻧش ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑش دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد .
 -۴دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑطور ﺗﺻﺎﻋدی رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ھر دروﻏﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻓرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای رﺳوا ﻧﺷدن آن ﻣﺗوﺳل
ﺑﮫ دروﻏﮭﺎی دﯾﮕری ﺷود و ﻟذا ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ او ﻏرق دروغ ﻣﯽ ﺷود و ذھن او دﯾواﻧﮫ و ﭘرﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﺑراﺳﺗﯽ دﺳت
ﭼپ و راﺳت ﺧود را ھم ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﺎورش ﻧﺳﺑت ﺑﺧودش از ﺑﯾن ﻣﯽ رود و اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﻋذاب اﺳت .
 -۵ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران دروغ ﺑﮕوﯾد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺧودش دروغ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﺧودش ﮔﻣراه ﺷده و ﻓرﯾب ﺧود را ﻣﯽ ﺧورد .
 -۶آدم دروﻏﮕو ھﻣواره ﻧﮕران اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا دروﻏش رﺳوا ﺷود ﻟذا ﺑﺗدرﯾﺞ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری اﺿطراب و دﻟواﭘﺳﯽ و
وﺳواس ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻋذاب ﻣﺣﺗﺎج داروھﺎی اﻋﺻﺎب و ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌﻠوم ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن وﯾژه ﮔﯾﮭﺎی ﻣﻌﺗﺎدان دروﻏﮕوﺋﯽ ﺣرﻓﮫ ای و ﭘﯾﺎﭘﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗﯾﺎد ﯾﮑﯽ از ﻋواﻗب
دروﻏﮕوﺋﯽ اﺳت .
 -٧اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دروﻏﮕوﺋﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ وﺟدان و ﺷﻌور و ذھن و ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮥ ﺧود را ﻧﯾز ﻣﺧﺗل ﺳﺎزد و ﻟذا
ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻧطﻘﯽ ذھن را ﺑﺗدرﯾﺞ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن اﻣر ﺷﻌورش را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٨ھر دروغ واﺣدی ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣوﻟّد زﻧﺟﯾرۀ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ از دروغ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑرای رﺳوا ﻧﺷدن آن دروغ اوﻟﯾﮫ ﻓرد
دروﻏﮕو ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﻻاﻗل ﯾﮏ دروغ دﯾﮕر ھم ﺑﮕوﯾد ﺗﺎ آﻧرا ﻣﺧﻔﯽ دارد ﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد  .و ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن دروغ ﺟدﯾد ﻧﯾز
دروغ دﯾﮕری ﻻزم اﺳت و اﻟﯽ آﺧر  .ﭘس ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ دروﻏﮕوی ﺣرﻓﮫ ای ﺷدن و در دروغ ھﺎی ﺧود ﻏرق ﺷدن
ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ آدم در ﻋﻣرش ﻓﻘط ﯾﮏ دروغ ﺑﮕوﯾد .
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 -٩ﭘس ﺑرای ﻧﺟﺎت از ﮔم ﺷدن در دروغ ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن دروغ را در زﻧدﮔﯽ ﯾﺎﻓت و اﻋﺗراف ﻧﻣود و ﺧود را ﻧﺟﺎت
داد .
 -١٠آﻣﺎرھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق طﻼﻗﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑوده اﺳت و اﮐﺛرا ً ھم از ﺟﺎﻧب زﻧﮭﺎ .
 -١١در ﺑطن ھر دروﻏﯽ ﯾﮏ ﺳﺗم دﯾﮕری ھم ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ دروغ را ﺑﮫ ﻗﺻد دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺧود دروﻏﮕوﺋﯽ
ھدف ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﻣراه ﺳﺎزی و ﻓرﯾب دﯾﮕران اﺳت ﺟﮭت ﯾﮏ ﺳﺗم و ﭘﻠﯾدی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑدﺗر از
دروغ اﺳت  .دروغ زﻣﯾﻧﮥ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن و ﺳﺗم ھﺎﺳت و ﻟذا ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ دروغ ام اﻟﻔﺳﺎد اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎدر ھﻣﮥ
ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت  .ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و دزدی و ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺑدون دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -١٢دروغ ﺑذری اﺳت ﮐﮫ ھر داﻧﮫ اش ﺧرواری از ﺳﺗم و ﺧطﺎ را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن دروغ اﺳت .
دروغ رﯾﺷﮥ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت و ھﻣﮥ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ .
 -١٣ھﯾﭻ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﺳﺗﻣﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑدون دروﻏﮕوﺋﯽ ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷد  .ﭘس دروﻏﮕوﺋﯽ ﺳرزﻣﯾن ﺳﺗم
و ﻓﻼﮐت اﺳت .
 -١۴دروﻏﮕوﺋﯽ اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن و ﺳﺗم ھﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎﺳت  .دروﻏﮕوﺋﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺗم و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت .
 -١۵دروﻏﮕو ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دﺳﺗش ﺑﮫ او دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد  ،ﭘﺎھﺎﯾش ﺑﮫ ﺧﻼف اراده اش ﻣﯽ رود  ،ﭼﺷﻣش
ﻓرﯾﺑش ﻣﯽ دھد  ،ﮔوﺷش واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود و دﯾﮕر اﻣﮑﺎن راﺳﺗﮕوﺋﯽ ﻧدارد  .دھﺎن ﻧﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد ﺟز ﺑﮫ دروغ .
 -١۶اوﻟﯾن دروغ  ،ﯾﮏ دروغ اﺧﺗﯾﺎری اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ دروﻏﮭﺎی ﺟﺑری اﺳت .
 -١٧ھﻣﮥ دروﻏﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد  .دروﻏﮭﺎی ﻏﯾرﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﻓﻘط در دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ از زﺑﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در دروغ ﺧود دﯾواﻧﮫ ﺷده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ دروغ ﺧود را ﺑﺎور ﮐرده اﻧد .
 -١٨درﺑﺎرۀ اوﻟﯾن دروﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣدﺗﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ دروﻏﮭﺎی ﺑﻌدی اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯽ آﯾﻧد.
 -١٩ھر ﺟرم و ﮔﻧﺎه و ﺳﺗﻣﯽ ﻧوﻋﯽ از دروغ اﺳت  .دروﻏﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋرف و ﻋﺎدت و ﻓرھﻧﮓ ﺷده اﻧد ﻣﺛل دزدی ،
زﻧﺎ  ،ﮐﻼه ﺑرداری  ،رﺑﺎ و ﻏﯾره .
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 -٢٠ﺑﺳﯾﺎری از دروﻏﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺗﺎری و رﺳوم و ﺻﻔﺎت در ﺑﺷر ﺷده اﻧد ﻣﺛل ﻧﺎز زن  ،ﺗﻌظﯾم
و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ  ،ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی  ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﻌﺎرف ھﺎ  ،ﻋﺑﺎدات ﺳﮭوی  ،ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ و ﻋزاﺋﯽ  ،آراﯾش  ،ﺑﺎزﯾﮭﺎ .
 -٢١ﺑرﺧﯽ از دروﻏﮭﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻐل و ﺣرﻓﮫ و ﺗﺧﺻص ﺷده اﻧد ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳت  ،دﻻﻟﯽ  ،روﺳﭘﯽ ﮔری ،
ﭘزﺷﮑﯽ  ،ر ّﻣﺎﻟﯽ  ،ﻧﺻﯾﺣت اﺧﻼﻗﯽ  ،ﺑرﺧﯽ روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ ھﺎ  ،ﻗﺿﺎوت  ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت .
 -٢٢ﺑرﺧﯽ از دروﻏﮭﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﯽ را ﭘدﯾد آورده اﻧد ﻣﺛل ﻧﻘطﮫ )  ( .ﮐﮫ ﻣوﺟودی دروﻏﯾن و ﺧﻼف
واﻗﻊ اﺳت و اﺳﺎس ﻋﻠم ھﻧدﺳﮫ و رﯾﺎﺿﯽ و ﺻدھﺎ ﻋﻠم دﯾﮕر اﺳت .
 -٢٣ﺑرﺧﯽ از دروﻏﮭﺎ راﺳت از آب درﻣﯽ آﯾﻧد ﻣﺛل ﻋﺷﻖ .
 -٢۴ﺑرﺧﯽ از راﺳت ھﺎ دروغ از آب درﻣﯽ آﯾﻧد ﻣﺛل ﻋﺷﻖ .
 -٢۵ﺑرﺧﯽ از دروﻏﮭﺎ را ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل دوﺳﺗش دارﻧد و از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛل دﻣوﮐراﺳﯽ .
 -٢۶ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ھﻣواره اﮐﺛر ﻣردم را دروﻏﮕو ﺧواﻧده اﺳت .
 -٢٧ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓﻘط ﺑر ﺳر دروﻏﮕوﯾﺎن ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ وای ﺑر ﺷﻣﺎ ! ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎز
دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺧدا ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .
 -٢٨ﻋذاب آورﺗرﯾن و ﻣﺎدام اﻟﻌﻣرﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٢٩دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﻧﻔورﺗرﯾن و راﯾﺞ ﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت .
 -٣٠اﮔر ھﯾﭼﮑس دروغ ﻧﮕوﯾد ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد رخ دھد و ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺷود.
 -٣١اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ھر دروﻏﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾت ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﺷرﯾت ﺗﮭﯽ ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟن ﯾﺎ
ﺷﯾطﺎن و دﯾو ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٢دروﻏﮕوﺗرﯾن ﭘدﯾدۀ ﻋﺻر ﻣﺎ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ادﻋﺎھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎز ھم دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و
ھﻣﮫ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎز ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود ﺑﺧﺻوص ﻋﻠم طب .
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 -٣٣ﺑﯾﺷﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ در ﻗﻠﻣرو ﻣذھب ﮔﻔﺗﮫ ﺷده و ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺳﺧن از ﺟﮭﺎن ﻧﺎدﯾدﻧﯽ و ﻧﺎﻓﮭﻣﯾدﻧﯽ اﺳت .
 -٣۴ﺑرﺧﯽ از دروﻏﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻋﺗﻘﺎدی و ﻣﻘدس ﺷده اﺳت ﻣﺛل ﺧراﻓﺎت .
 -٣۵ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ ﻣﻘدس ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﺳوﮔﻧد ﺧوردن .
 -٣۶ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﮕوﯾﺎن ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن آدﻣﮭﺎﯾﻧد ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و دوﻟﺗﻣردان  .ﭘس ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷری در دﺳت
دروﻏﮕوﯾﺎن ﺑزرگ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ دروﻏﮭﺎی ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی ﺑرﺗری ﻣﯽ رﺳد .
 -٣٧اﺳﺎس دروغ  ،ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧرا اﺑدی ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻓﺎﻧﯽ ﺑودﻧش را ﺑﺎور ﻧدارﻧد  .اﮔر ﮐﺳﯽ اﯾن دروغ را
ﺑﺎور ﻧﮑﻧد ھرﮔز دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد .
 -٣٨اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت دروغ اﺳت زﯾرا ھﻣﮥ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزی و ﻗﺻﮫ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دو ﺗﺎ دروغ رﺳﻣﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ
اﺳت .
 -٣٩دروﻏﮕوﺋﯽ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎزی ﮐردن ھم ﻧوﻋﯽ دروغ اﺳت .
 -۴٠اﻣروزه دروغ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻧر و ﺻﻧﻌت ﻋظﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﺢ روزﻣرۀ ﺑﺷر ﻣدرن ﺷده و
ﺳرﻧوﺷت ﺟواﻣﻊ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮐﮫ ذاﺗش ﺑر دروغ و رﯾﺎ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾش و ﺑﺎزی و ﻗﺻﮫ  .و اﯾن ھﻧر
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣذھب ﺷده اﺳت و ﻟذا دروغ را ﻗداﺳت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت  .ﺗوﻗﻊ ﺻدق از اﻧﺳﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎ زده ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت  .ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎ زده ﻣﻼک ﺑﺎزی اﺳت و ﺻدق ﺿد ﺳﯾﻧﻣﺎﺳت .
 -۴١ﺑﺷر ﻣدرن راﺳﺗﮕوﺋﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت زﯾرا از طﺑﯾﻌت ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺣﺎق ﺻﻧﻌت و ظﻠﻣت اﻓﺗﺎده
اﺳت.
 -۴٢ﺗﻣدن ﻣدرن ﺑر ﺳﮫ دروغ ﺑزرگ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت  :ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،دﻣوﮐراﺳﯽ  ،ﺳﯾﻧﻣﺎ  :ﺑﮭﺷت آﺗﺷﯾن ) ﺗﮑﻧوﻟوژی ( ،
ﺳﻠطﻧت ﻣﺑرا از ھر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ) دﻣوﮐراﺳﯽ ( و دروغ ﻣﻘدس ) ﺳﯾﻧﻣﺎ ( .
 -۴٣اﻣروزه ﺑﻼھت و ﺣﻣﺎﻗت و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ای ﺑزرﮔﺗر از ﺻداﻗت ﻧﯾﺳت  .زﯾرا ﻣﻼک  ،اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوزده ﻣوﺟودی دﯾواﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐذاب .
 " -۴۴روزی ﻓراﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دروﻏﮕوﯾﺎن را ﺧردﻣﻧد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﺻﺎدﻗﺎن را اﺑﻠﮫ " ﻋﻠﯽ )ع( .
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 -۴۵ﺗﻣدن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﺗﻣدﻧﯽ دروﻏﯾن و دروﻏﮕو اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ دروﻏﮭﺎﯾش را ﺑﺎ ﭼﻧد واژۀ ذاﺗﺎ ً دروغ  ،راﺳت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  :آزادی  ،دﻣوﮐراﺳﯽ  ،ﻋﻠم  ،ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﭘﯾﺷرﻓت  ،رﻓﺎه  ،ﺻﻠﺢ  ،ﻋداﻟت  ،ﺣﻘوق ﺑﺷر  ،اﻧﺳﺎﻧﯾت  ،ﻋﺷﻖ ،
ھﻧر  ،ﺑﺎزار آزاد  ،ﺑراﺑری زن و ﻣرد و . ...
 -۴۶ﻣﻧﺷﺄ ﺗﺷﺧﯾص راﺳت و دروغ  ،ﻋﻘل و ﺷﻌور ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺷر ﻣدرن ﺷﻌورش ﺑواﺳطﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی و دﻣوﮐراﺳﯽ و
ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻏﺎرت ﺷده اﺳت  .ﺑﺷر ﺗﮑﻧو زده ﺑﺷری از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻدق وﺟودش ﺧﺎرج ﺷده و ﻟذا ﻣوﺟودی
ﮐﺎذب اﺳت .
 -۴٧ﮐﻼم دروغ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐﺎﻣل واﻗﻌﯾت ﻣد ﻧظر ﻧﺑﺎﺷد و ﻓرد ﻣﺗﮑﻠم ﺑﮫ ﻋﻣد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻗﺻد ﺗﺣرﯾف
واﻗﻌﯾت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( ﺑرای دروﻏﮕو ﺑودن ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد .
 -۴٨وﻟﯽ ﺑﺷر ﻣدرن دﯾﮕر ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و دروغ ﻣﯽ ﺷﻧود  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐذب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠﻣرو ھذﯾﺎن و
ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت .
 -۴٩اﮔر ﻣﯾزان ﺻدق  ،واﻗﻌﯾت ﺑﯾروﻧﯽ و ﻣﺣﺳوس ﺑﺎﺷد " ﺧدا " ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن دروغ ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﺷود زﯾرا وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺣﺳوس ﻧدارد و ﮐﺳﯽ ھم او را ﻧدﯾده اﺳت  .و ﻟذا دروﻏﯽ ﺑزرﮔﺗر از آن ﺳوﮔﻧد ﺧوردن ﺑﮫ
ﺧداﺳت در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ دروﻏﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﺣد ﺑﺎور ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧدا ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺧود ﻗدﯾﻣﯽ
ﺗرﯾن و راﯾﺞ ﺗرﯾن دروﻏﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت  .زﯾرا ﺑﺷر از او اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎورش ﻧدارد  .و ﻣﺿﺎف ﺑر اﯾن ﺧود
ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﮑران ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧدا در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور ﯾﻌﻧﯽ آﺳﻣﺎن اﺳت  .و ﺑﺎور
ھﻣﮥ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن اﺳت ) ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً (  .و ﻟذا ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ﻣذھب ھم ﺑزرﮔﺗرﯾن دروغ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت زﯾرا
ﺧداﯾش را ﺑﺎور ﻧدارد  .و ﻟذا ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن ﺧدای دروﻏﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻣدﻧﯽ ﺳراﺳر دروغ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﺑر
اﺳﺎس ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻗدﯾم ﺗرﯾن دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدای ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن  :ﺗﻣدﻧﯽ ﺑر درﯾﺎﺋﯽ از دروﻏﮭﺎی ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ !
 -۵٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ راﯾﺞ ﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑر دروغ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس راﺳﺗﯽ
وﺟود ﻧدارد  .و اﮔر ﻣﯾزان ﺻدق واﻗﻌﯾت اﺳت ﭘس ﺻدق  ،دروغ اﺳت ﭼون وﺟود ﻧدارد و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ھم ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﯽ رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﻧون ﯾﺎ ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌدوم ﻣﯽ ﺷود .
" دروغ ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ راﺳت " ﻋﻠﯽ )ع( –
آری راﺳت و دروغ ھر دو ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽ رﺳﻧد در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری .
ﻣﻧﺗﮭﯽ در آن روز ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد " ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم و ﺳﭘس ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد "  .دروغ ﭼون ﺑﮫ راﺳت ﺑرﺳد ﺧود را ﺗﮑذﯾب و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد .

١٠

ﻓﺼﻞ دوم

زﻧﺎ

١١

 -١زﻧﺎ ﻧﯾز ﮔﻧﺎھﯽ ﻣﺣﺻول ﯾﮏ دروغ اﺳت دروﻏﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺷﻖ  .ﺑدون اﯾن دروغ زﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -٢راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ ﺑدون ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺗﻌﮭد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن دو ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف در ﻣﺎھﯾت زﻧﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر
ھﻣﺳر رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٣زﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺟﺎوز و ظﻠم آﺷﮑﺎر و ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺗن و روح ﺧود و طرف ﻣﻘﺎﺑل .
 -۴از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗوۀ ﺟﻧﺳﯽ ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ﻏرﯾزۀ ﺣﯾﺎت اﺳت ﭘس ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺗن ﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﮑر و ﭼﮫ زور  ،ﻋﯾن ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
ﺟوھرۀ زﻧدﮔﯽ و ﺟﺎن و روان اﺳت و ﻋوارض آن ﮔﺎه ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟراﺣﺗﯽ در روح آدﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺟب ﻋﻔوﻧت و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﺷود و زھرش در روان اﻧﺳﺎن ﺟﺎری اﺳت .
 -۵ﻋذاﺑﮭﺎی ﺣﺎﺻل از زﻧﺎ ھﻣﭼون دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﺻورت ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ در روح آدم ﺑطور ﺧودﺑﺧود ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد.
 -۶زﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﻋﯽ از دروﻏﮕوﺋﯽ و ﻓرﯾب و ﮔﻣراه ﺳﺎزی ﺑﺎﻋث ﻓرﯾب و ﺿﻼﻟت دل و روان ﻧﺎﺧودآﮔﺎه آدﻣﯽ اﺳت  .و
اﯾن دروغ و ﻓرﯾب ﺑﺻورت ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٧آدﻣﯽ ﻣوﺟودی ﺣﺎﻣل روح اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل ﺑﺷری روﺣﺎﻧﯽ اﻧد ﭘس زﻧﺎ ﻧﯾز ﻋﯾن زﻧﺎی روح اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن
وﺟﮭﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺟﺎن و روان آدﻣﯽ را دﺧﯾل در ﯾﮏ ﺳﺗم و ﭘﻠﯾدی ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٨آن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر وﻻﯾت ﭘذﯾری ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺻداﻗت و ھﻣدﻟﯽ و ھﻣﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً راﺑطﮫ ای زﻧﺎﺋﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا اﯾن راﺑطﮫ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﯾﻧﮫ و ﻋداوت در طرﻓﯾن ﺷده و ﻋﺎﻗﺑت در ﺟﺎﺋﯽ ﻋﻘده ﮔﺷﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﭘﺎﮐﺳﺎزی وﺟود از طرف ﻣﻘﺎﺑل اﺳت زﯾرا در راﺑطﮥ
ﺟﻧﺳﯽ ﺟﺎن و ﻧﻔوس طرﻓﯾن دﺧﯾل ﻣﯽ ﮔردد و ھر ﮐﺳﯽ در طرف ﻣﻘﺎﺑل دﺧﯾل و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل
روﺳﭘﯽ ﮔری و ﺷﮭوت و ﺧﯾﺎﻧت اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﮐﯾﻧﮥ طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﺳت .
 -٩ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘس از طﻼق  ،طرﻓﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺑر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺷوﻧد
و در ازدواج ﺑﻌدی ﺗﻌﺟﯾل ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﺟﯾل ﻣوﺟب زﻧﺎی ﻧﺎﻣرﺋﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺑﻌدی اﺳت .
 -١٠ازدواج از روی رﯾﺎ و ﻣﮑر و ﺗﺟﺎرت و ﻓﺎﻗد ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺑﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﯾﮏ راﺑطﮥ ﺳراﺳر زﻧﺎﺋﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋواﻗﺑﯽ وﺧﯾم
دارد .

١٢

 -١١زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﺑﮭر دﻟﯾﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺑﯽ را از دﺳت داده اﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﭘرھﯾزﻧد زﯾرا اﯾن راﺑطﮫ ﺑر ﮐﯾﻧﮫ
ﻣﯽ اﻓزاﯾد و زﻧﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد و در ﺻورت ﻋدم ﺟﺑران راﺑطﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺟدا ﺷوﻧد زﯾرا ﻓرزﻧد اﯾن راﺑطﮫ ﻧﯾز در ﯾﮏ
ﺷراﯾط و روان زﻧﺎﺋﯽ ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺻم واﻟدﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﺧود ﻧﯾز رﻧﺟور رواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -١٢راﺑطﮥ زﻧﺎﺋﯽ ﻣوﺟب ﮐﺷت و ﭘرورش و رﺷد دادن ﮐﯾﻧﮫ و ﻋداوت در ﻗﻠوب طرﻓﯾن اﺳت و ﻣﺛل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در دل
ﺧود ﺧﺻﻣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘرورش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺟب ﺗﺑﺎھﯽ ﺗن و دل و روان اﺳت.
 -١٣زﻧﺎ از ﺑدﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت زﯾرا ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺟﺎن و روح آدﻣﯽ را در اﯾن ﻋﻣل دروغ درﮔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑذر دروﻏﯽ ﺷدﯾد و
ﻋﻣﯾﻖ ﺗﺎ اﻋﻣﺎق وﺟود آدﻣﯽ رﯾﺷﮫ ﻣﯽ دواﻧد و وﺟود را ﺳراﺳر دروﻏﯾن و ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١۴ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل طﻼق ﺑﯾﮭوده و از روی ھوس ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک اﺳت طﻼق ﻧدادن در ﺻورت ﻓﻘدان ﻋﺎطﻔﮫ
ﻧﯾز ﺧطرﻧﺎک اﺳت .
 -١۵از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زن در راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ طرف ﭘذﯾرﻧده و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮥ زﻧﺎ در وﺟود او ﺑﻣراﺗب ﺧطرﻧﺎﮐﺗر و
طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا زن ﭘس از ھر طﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣر " ﻋده " را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد  .و اﯾن اﻣر ﺑرای ﻣرد واﺟب
ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺗﺣب اﺳت .
 -١۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻧﺎ ﺑرای زن ﺑﻣراﺗب ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده ﺗر اﺳت زﯾرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ ﻧﻔس ﻣرد اﺳت  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﻋﺎﯾت
ﺣﺟﺎب و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﻔّت ﻧﮕﺎه ﺑرای زن ﺿروری ﺗر اﺳت و زن ﺑﺎ ھر ﻧﮕﺎھﯽ و ﻟﻣﺳﯽ  ،ﻣردان را ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ در ﻧﻔس ﺧود
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳﭘرم ﻣرد را در ﺧود ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٧ﺗﻌﮭد اﺳﺎس ﺣﻼﻟﯽ راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت  .و ﻟذا زن و ﺷوھری ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺑﺎرداری ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﻌﮭد راﺑطﮫ را
ﺗﺑﺎه و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻟذا اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺳوی اﻧﮭدام روح راﺑطﮫ ﻣﯽ رود و ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺑﯽ را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد و راﺑطﮫ
را ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً زﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھراس از ﺑﭼﮫ دار ﺷدن ﺧود از ﻋﻠل ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﻌﻧوﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و راﺑطﮫ را
ﻣﺧﺗل و ﺣرام و ﮔﺎه ﻋذاب آور ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن طﺑﻊ زﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٨اﻣروزه اﯾدز  ،زﻧﺎ را در ﺗﻧﮕﻧﺎ و ﻓﺷﺎر ﻗرار داده اﺳت و ﺟﺑرا ً رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را ﻣﺣدود و ﻣﻘﯾّد ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .اﯾن
ﻋذاب زﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ ﺗوﻓﯾﻖ اﺟﺑﺎری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾدز ﺑﺗدرﯾﺞ راﺑطﮥ زن و ﻣرد و ھر راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ
را ﺑﺳوی ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑرد زﯾرا رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎﻣﺷروع ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد و ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز اﻧﮭدام راﺑطﮫ و
ﯾﮏ ﮐﯾﻧﮥ اﺑدی ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮥ ﺿد راﺑطﮫ اﺳت .

١٣

 -١٩زﻧﺎ راﺑطﮫ ای ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﻣﺣض و ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد اﺳت و ﻟذا ﮔﻧﺎه و ھﻼﮐت ﺑﺎر اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺣﻖ
ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺧودش و ﺑﮫ دﯾﮕران ﻓﻘط از ﭼﺷم ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺑﻧﮕرد و ﻧﯾﺎز ھرﮔز ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ آن آزﻣوده ﻣﯽ ﺷود  .ﻧﯾﺎز ﻓﻘط اﺑزار و ﺑﮭﺎﻧﮥ راﺑطﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻘﺻود راﺑطﮫ  .اﻧﺳﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن
ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و روح و ﻓطرت و اﺧﻼق و وﺟدان و ارزش ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺧود را ﻓدای ﻧﯾﺎزھﺎ ﻧﮑﻧد و اﯾن ﻣﯾزان اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت .
 -٢٠زﻧﺎ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎدۀ اﺑزاری از وﺟود دﯾﮕران  .راﺑطﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد ارﺿﺎی ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
در رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ اﺷد ﺧود ﻣﯽ رﺳد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﭘس از ھر راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ و ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ روح
ﺣﺎﮐم ﺑر راﺑطﮫ ﻧوﻋﯽ ﻧﻔرت ﻣرﻣوز و ﺑﯾزاری از ﺧود و طرف ﻣﻘﺎﺑل اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑر
اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ﭘس از رﻓﻊ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﻣﺎھﯾت اﺳﺗﻔﺎدۀ اﺑزاری آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌﻧﺎی زﻧﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢١در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم در ﯾﮏ ﺳﻔر روﺣﺎﻧﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﮔردش آﻣد و ﺑر ھر ﺧﺎﻧﮫ ای
ﮐﮫ وارد ﺷد اﮐﺛرا ً ﻣﺷﻐول زﻧﺎ ﺑودﻧد  .اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن دوران ﺑود ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻ اﺳت .
اﻣروزه ﻓﻘط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول اﻟﻘﺎی زﻧﺎ در ﻧﻔس ﻣردم ھﺳﺗﻧد و ﺟواﻣﻊ ﻣدرن دارای زﻧﺎی ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ
ﺷده اﺳت و زﻧﺎ از ارﮐﺎن ﻣدرﻧﯾزم اﺳت .
 -٢٢ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﯾﻌﻧﯽ اﯾدﺋوﻟوژی ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧظﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺻﺎﻟت ﺳود اﻗﺗﺻﺎدی
و اﻣﯾﺎل ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻓرد و اﺻﺎﻟت ﻏراﯾز اﺳت و ﻣﮑﺗب اﺑزارﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺑزاری در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓردی و
ﻏرﯾزی اﺳت و اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت زﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺑراﺑری زن و ﻣرد در رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ از اﺻول آن اﺳت اﯾن ﺑراﺑری
ﻋﻔّت زﻧﺎﻧﮕﯽ را آﺷﮑﺎر ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺳﺎس ﻧﺳﻠﯽ ﺑﯽ ﭘدر ﻣﺎدر و ﺑﯽ ﺧﺎﻧدان را ﻓراھم ﻣﯽ آورد و اﯾن اﺳﺎس ﺗﻣدن
زﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدﻧﯽ ﺷﻘﯽ و ﺧودﺑراﻧداز اﺳت .
 -٢٣اﻧﮭدام ﺧﺎﻧواده در اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻣﺗﺣﺎﻧش را در روﺳﯾﮥ ﺷوروی ﭘس داد و در ﺧود ﻓروﭘﺎﺷﯾد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد زﻧﺎﺋﯽ ﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای درﯾوزه  ،ﻓﺎﺳد  ،ﻣﻌﺗﺎد و ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ اﺳت .
 -٢۴ﻋﺷﻖ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳﺎس ذاﺗﯽ ﻋﺻﻣت و ﺗﻌﮭد و وﻓﺎ اﺳت ﺣﺎل ﮐﮫ ﻋﺷﻖ اﺳﺎس و رﯾﺷﮫ ای طوﻻﻧﯽ ﻧدارد ﭘس رﻋﺎﯾت
اﺧﻼق و ﺣﻘوق ﺧﺎﻧواده ﺗﻧﮭﺎ راه اداﻣﮥ ﺑﻘﺎی ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت  .ﺗﺟرﺑﮥ ﺷوروی ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ
ﻣﻌﻠول ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﻋﺻﻣت زن اﺳت ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ﻧظﺎم ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷد و اﯾن ﻧظﺎم را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﻘﺎرﺗﯽ
ﻣﺿﺎﻋف ﺑﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرﮔرداﻧﯾد .
 -٢۵ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺎذﺑﮥ ﺷدﯾد ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﮭواﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋﻣرش ﮐوﺗﺎه اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻋﺷﻖ ﺑرﺗر و ﻣﺎﻧدﮔﺎر
اﺳت دوﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق و اﺧﻼق و ﻋﻔت و وﻓﺎی زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت .

١٤

 -٢۶راﺑطﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ راﺑطﮫ ای ﺷدﯾدا ً ﺧودﻣﺣوراﻧﮫ و اﺑزاری اﺳت و ﻟذا ﻋﻣری ﻧدارد و ﻟذا اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﻧﺎﮔﺎه
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ﮐﻣﺗرﯾن اﺧﺗﻼل در رﺿﺎﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﻣوﺟب ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٢٧در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﺻل ﺧﺎﻧواده ﻣﻧﺷﺄ ﭘﯾداﯾش ﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت و اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻟذا ﻋﻠت
اﻟﻌﻠل ﺳﺗم اﺳت و اﯾن درﺳت اﺳت وﻟﯽ اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ﻧﺗواﻧﺳت ﻋﻠت اﯾن اﻣر را در ذات ﺧﺎﻧواده درک ﮐﻧد و ﻟذا ﻣﺑﺎدرت
ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧﺎﻧواده ﻧﻣود و اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧطﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾزم اﺳت .
 -٢٨ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺧﺎﻧواده اﻣر ﺷﺟرۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اراده ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ
ﺷدن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺑواﺳطﮥ اداﻣﮥ ﻧژاد در ﻓرزﻧدان  .و اﯾن اﺻل ﮐﻔر اﺳت  .ﭘس ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ﺗرﺑﯾت ﺷود و روی ﺑﮫ
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺣس ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﻧﮫ در ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و
اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾزم اﺻل ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧواده را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا راه ﺣل
دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﭼون ﺧدا و دﯾن را ﻣﻧﮑر اﺳت .
 -٢٩اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻓرزﻧدان ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت و ﺧﺎرج ﮐردن ﺳرﻧوﺷت ﺑﭼﮫ ھﺎ از ارادۀ واﻟدﯾن ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑراﻧدازد وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷدن راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ
ﺷود و ﺧود ﻣوﺟب ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ و طﻼق اﺳت .
 -٣٠ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت ﻣوﺟب اﯾﺟﺎد ﻓﺳﺎد و زﻧﺎﺳت  .ﭘس ﻋﻼج در ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑرﺟﺎی
ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ .
 -٣١ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﻧﮭدام ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ  .ﭼون زن و ﺷوھر
ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑواﺳطﮥ ﺛروت و ﻗدرت ﻣﺎدی ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﻠول ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ و آن ﻣﻌﻠول ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﮐﺎم اﺳت .
 -٣٢ﺧود اراده ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب ﯾﮑدﯾﮕر در راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻧﺷﺄ ﻋذاب و اﻧﮭدام اﯾن راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧﮭدام ﯾﺎ ﺑﮫ زﻧﺎ و
ﻓﺳﻖ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﺛروت و ﺣﻖ ﺣﺳﺎب اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ زن ﺟﺑران ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻣر ھم ﺧود ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ ﻣﯽ رﺳد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺗﺄﺧﯾر .
 -٣٣ﭘس اراده ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب ﯾﮑدﯾﮕر در راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻧﺷﺄ زﻧﺎ و ﺧﯾﺎﻧت و طﻼق اﺳت  .اﯾن ﺗﺻﺎﺣب اﺻل زﻧﺎ و اﺳﺗﻔﺎدۀ
اﺑزاری از راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت  .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﯾن اراده اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺛروت اﻧدوزی و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت  .و اﻧﺳﺎن
ﺗﮑﻧوزده اﻣر ﺑﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﻋرﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا زﻧﺎ و روﺳﭘﯽ ﮔری ھوﯾت ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳت اﺳت  .زﻧﺎ
ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت زﯾرا اﻣر ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻋرﯾﺎﻧﯽ ذات ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .
١٥

 -٣۴اﮔر ﻋﻣده ﻣﻔﺎﺳد ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎ و اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ در اﻓراد ﻣﺗﺄھل و ﭘس از ازدواج رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد دال ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت ادﻋﺎی
ﻣذﮐور اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺛروت اﻧدوزی و ﺗﮑﺎﺛر و اﺳﺗﮑﺑﺎر ھم ﭘس از ازدواج رخ ﻣﯽ دھد  .ﭘس
واﺿﺢ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻔﺎﺳد ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺗوﺟﯾﮫ ﺷدۀ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﺻول ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت و اﯾن
دو ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﯾﮑدﯾﮕرﻧد  .و ﻟذا اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و روﺳﭘﯽ ﮔری ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ دوﻗﻠو ھﺳﺗﻧد و ﺑدون ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و
اﮔر ﮐﻣوﻧﯾزم ﻧﯾز ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﻣﻔﺎﺳد ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ رﺳﯾد ) از ﺟﻣﻠﮫ زﻧﺎ ( ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم درک ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺎﻧواده و راز
راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑود  .و اﮔر ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ در ﺳرﻟوﺣﮥ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗرار دارد واﺿﺢ ﺗر درک ﻣﯽ ﺷود .
اﯾن ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ در ﺣﻘﯾﻘت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺳﮑﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺑدن زن .
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺑر ﺟﺎی ھﻣﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ  ،ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾت از زﻧﺎ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت .
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ھﻣﺎن رﺑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ زﻧﺎ و رﺑﺎ در رأس ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره در اﺳﻼم اﺳت  .زﻧﺎ ﺣﺎﺻل زﯾﺎده طﻠﺑﯽ
ﺟﻧﺳﯽ اﺳت و رﺑﺎ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی زﯾﺎده طﻠﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻣﻌﻠول ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا زﻧﺎ ذات
اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺛروت اﻧدوزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﻧﺎ در ﭘس ﭘردۀ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺛروت ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻓﻘﯾرﺗر ﺑﯾﺷﺗر
ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺑزرگ و دروﻏﯽ ﺑزرﮔﺗر رخ ﻣﯽ دھد و آن اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎ و طﻼق و ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ را
ﺣﺎﺻل ﻓﻘر ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .ﺛروت ﻓﺳﺎد را ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ دارد  .ﭘس ﺗﻔﺎوت در ﺛروت و ﻓﻘر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر اﺳت در
ﻗﻧﺎﻋت و زﯾﺎده طﻠﺑﯽ  .زﯾﺎده طﻠﺑﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣوﺟب ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ و زﻧﺎ و روﺳﭘﯽ ﮔری اﺳت ﮐﮫ در طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن
ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺛروﺗﻣﻧدان ﭘﺷت زرق و ﺑرق ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﮑﺎﺛﺮ ) اﺳﺘﮑﺒﺎر ( – رﺑﺎ
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 -١ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﺻل ﺗﮑﺎﺛر و اﺳﺗﮑﺑﺎر اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت و آن ﺣﺎﺻل زﯾﺎده طﻠﺑﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﺟﻧﺳﯽ اﺳت  .آن زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ از اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﻣﺣﺑت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﻣﺗر ﺑﺳوی ﺛروت اﻧدوزی و زﯾﺎده
طﻠﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ رود .
 -٢رﺑﺎ در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی زﯾﺎده طﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ دو ﺻورت ﻋﻣل ﮐرده اﺳت ﯾﮑﯽ ﺑﺷری و دﯾﮕر ﻣﺎﻟﯽ  .رﺑﺎی
ﺑﺷری ھﻣﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑدن ﻣردﻣﺎن در ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺑرده داری ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﺻورت ﭘﯾﭼﯾده ﺗری در ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اداﻣﮫ دارد  .و رﺑﺎی ﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺎن ﻧزول ﺧوردن اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺻورت ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑداری ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣و اﻣﺎ در ﻋﺻر ﺟدﯾد رﺑﺎی دﯾﮕری ھم رخ داده اﺳت ﮐﮫ از ﺑطن ﻣﺎﺷﯾن و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت و آن ﻣﻌﺿﻠﮥ "
ارزش اﻓزوده " اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺛروت اﻧدوزی ﺗﺻﺎﻋدی ﺑواﺳطﮥ ﺗوﻟﯾدات ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ اﺳت .
 -۴در ھر ﺳﮫ ﺻورت رﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻏﺎرت و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود اﻧﺳﺎن ﻓﻘﯾر اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑدﻧش را ﻣﯽ ﻓروﺷد ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
ﺣداﻗل زﻧدﮔﯾش را ﺑﮫ رﺑﺎﺧوار و ﺑﺎﻧﮑدار ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ زﯾر ﭼرخ ﻣﺎﺷﯾن ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود  .و اﻣروزه اﯾن ھر ﺳﮫ ﻧوع رﺑﺎ ﻣﺗﺣدا ً
در ﯾﮏ ﻧظﺎم واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﻐول اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ وﺣدت ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻧﻌت اﺳت و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن دو ﻧﯾز در ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺟدﯾد دﯾﮕر ﻧﺎم اﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن ھرﮔز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت زﯾرا در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﭘﻧﮭﺎﻧﻧد .
 -۵ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺳﮫ رﮐن ﺗﮑﻧوﻟوژی ) ﺻﻧﻌت (  ،ﻣﺎدۀ اوﻟﯾﮫ ) طﺑﯾﻌت ( و ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .
و ﺧزاﻧﮥ آن ﺑﺎﻧﮏ اﺳت و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺻﺎﺣب ﺳود اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﻋﺎدی در ﺣد ﺑﺧور و ﻧﻣﯾر رزق ﻣﯽ دھﻧد .
 -۶و اﻣﺎ ﻗﻠب رﺑﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﺛروت و ارزش اﻓزوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ رﺑﺎ و
ﺗﮑﺎﺛر و اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻓزاﯾﻧدۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﻣروزه رﺑﺎﺧواران ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
ﻣﺷﻐول ﻣﮑﯾدن ﺧون ﻣردﻣﻧد .
 -٧ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑرﮐﻧدن ﺑﻧﯾﺎد رﺑﺎی ﻣدرن  ،اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺎرج ﺷوﻧد و ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ – اﺳﻼﻣﯽ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و ارزش اﻓزوده را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم در
اﺧﺗﯾﺎر ﮔﯾرد .
 -٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت رﻗﺎﺑت از ﺑﯾن ﻣﯽ رود  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﺳن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت زﯾرا رﻗﺎﺑت در اﻣور دﻧﯾﺎ ﺟز ﻓﺳﺎد ﻧﻣﯽ آورد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً رﻗﺎﺑت ﺑﯾن
اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده اﺳت و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﻣﺣﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن رﻗﺎﺑت اﺳت .
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 -٩طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻗرآﻧﯽ اﻣر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون اﻧﻔﺎل و ﻣﺎﻋون اﺳت .
 -١٠وﻗﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺛروت اﻧدوزی و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﺑﺎﺷد و در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ھم ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﺗرﺑﯾت
اﻟﮭﯽ ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھم از ﺑﯾن ﻣﯽ رود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺧﺎﻧواده ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﺷود زﯾرا طﻼق و زﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد
دﻧﯾﺎی ﺑرﺗر اﺳت از ﺑﯾن ﻣﯽ رود  .زﯾرا روﺳﭘﯽ ﮔری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗدرت ﻣﺎﻟﯽ و اﺷراﻓﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن
ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .ﭼون اﺧﺗﻼف طﺑﻘﺎت ﻧﺑﺎﺷد ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﮑم و ﺧدﺷﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﮔردد .
 -١١ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زن و ﻣرد ﮐﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده اﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﺳت ﺗﺎ زن را ھم ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮑﺷد و ﺑﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن اﺳﺗﺛﻣﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾن ﺑراﺑری ﺟﻧون آﻣﯾز ھم از ﺑﯾن ﻣﯽ رود .
 -١٢ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﻔﺎل و ﻣﺎﻋون ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋداﻟت اﻗﺗﺻﺎدی در اﺳﻼم اﺳت ﺣرص و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل از
ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت از ﻧﻔس ﺑﺷر ﺑرﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐﺳﯽ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و اﯾن ﻋداﻟت ﻋﻠوی
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧون را ﮐﮫ ﻋﻠت ﺟﻧﺎﯾت اﺳت از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد و ﻧﻔوس اﻓراد ﺑﺷری را ﺑﮫ ﺳﻼﻣت و آراﻣش و ﻗرار ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 -١٣ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺛروت اﻧدوزی و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻧﯾت ﺗﻣﻠﮏ زن و ﺷوھر ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت  .وﻗﺗﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷود اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ذاﺗﯽ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻣﮑﺎن ﭼﻧﯾن ﺗﻣﻠﮑﯽ
وﺟود ﻧدارد  .و ﭼون اﯾن اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺑر ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف از ﺑﯾن ﺑرود ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .
 -١۴رﺑﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎی زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﺳﺎن ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن رﯾﺷﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ دارد  .و ﻟذا زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ھﺎی ﻓﺎﺳد و ﺗﺑﺎه ﺷده دارای اﻣﯾﺎل رﺑﺎﺋﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎری ﺷدﯾدﺗری ھﺳﺗﻧد .
 -١۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرد را ﺑﺳوی رﺑﺎ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد اراده ﺑﮫ ﻣﺳﻠط ﺷدن و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر زن و ﻓرزﻧدان اﺳت ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺧرد  .و آﻧﭼﮫ زن را ﺑﺳوی اﺷﺗﻐﺎل ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ اﺳﺎس زﻧﺎ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده اﺳت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷوھر در
اﯾن ﺳﻠطﮫ اﺳت و اراده ﺑﮫ ﺑراﺑر ﺷدن در اﯾن ﺳﺗم اﺳت  .وﻟﯽ اﮔر اﻣﮑﺎن و ﺷراﯾط رﺑﺎ و اﺳﺗﮑﺑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻧﺑﻊ
ﺗﻐذﯾﮥ ﺳﺗم زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣﻔﺎﺳد اﺳت ﻣﺛل دروغ و زﻧﺎ و رﺑﺎ  .زﯾرا دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد
ﺑرﺗری ﺟوﺋﯽ و ﺳﻠطﮫ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و زﻧﺎ اﺳت  .ﭘس ﻋداﻟت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺛﻠث ﮔﻧﺎه ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺎ – رﺑﺎ – زﻧﺎ را ﻣﯽ
ﺧﺷﮑﺎﻧد .
 -١۶ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد ﻋﺻر ﻣدرن ﻣﻌﻠول دوری ﺑﺷر از طﺑﯾﻌت اﺳت  .وﻗﺗﯽ ﻋداﻟت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷد ﺣرص و ﺷﺗﺎب ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ
ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣﺧرب ﺗﻌطﯾل ﺷده و اﻣﮑﺎن رﺟﻌت دوﺑﺎرۀ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﺎ ﺧرد و ﻣﻌرﻓت و ﺗﺟرﺑﮥ
ﺑرﺗری ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺎﻣﻼً طﺑﯾﻌت ﻣﺣور و اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻻر و دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ دﺳت
ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﺳت .
١٩

 -١٧ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺟﺎی ﮔﺎه ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺟﺎی ﮔﺎه دور و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺗﮑﻧوﻟوژی و
ﺻﻧﻌت را ﺟﺎی ﮔﺎه ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد و ﺳﺗم ھﺎ و ﺟﻧون ھﺎ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .رﺟﻌت ﺑﮫ طﺑﯾﻌت رﺟﻌت ﺑﮫ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﺟﺎی ﮔﺎه اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش  .و اﯾن رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋداﻟت و ﺳﻼﻣت اﺳت و
ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﮔﻧﺎه و ﺳﺗم  .اﯾن رﺟﻌﺗﯽ ﻧﮫ ﺟﺎﻧوری ﮐﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و رﺿواﻧﯽ .

٢٠

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﺮس
) ﻫﺮاس از ﻣﺮگ (

٢١

ﺑﺴﻢ اﻟﺤﯽّ

 -١ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ آﻏﺎز ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی اﺳت .
 -٢ﺑﺎ ﻣرگ ھﻣﮥ ﺣﺎﻻت و ﺻﻔﺎت و اﻧﮕﯾزه ھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻣﯾﺎل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗن از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود  .اﻟﺑﺗﮫ
ﺑواﺳطﮥ ﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻋﺎدت ﯾﮏ ﻋﻣر ﺑﮫ ﺑدن و ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺑﮫ ﺳرﻋت اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ و اﻣﯾﺎل و اﺣﺳﺎﺳﺎت از ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ رود و ﺗﺎ
ﻣدﺗﯽ ﺧﻣﺎری ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﻧﻔس ﻣﺣض آدﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﺑود ﻣﺛل ﻋﺎدت ﺑﮫ ﮔرﺳﻧﮫ ﺷدن و ﺧوردن  ،ﻋﺎدت ﺑﮫ ﺧواﺑﯾدن
 ،ﻋﺎدت ﺑﮫ ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و ﻋﺎدت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﺎدت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن در اﻣور ﻣﺎدی  .و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻋﺎدات .
ﺗﺻوری از ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﺑدﺳت آورد .
 -٣ﺑﺎ ﺣذف اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﻋﺎدات و ﻋواطف ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽ ﺗوان
ّ
 -۴ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺑدﻟﯾل ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗن و روح از اﯾن ھر دو ﺑرداﺷت ھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .از ﺗن  ،ﺻورﺗﯽ ﻟطﯾف ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و
از روح ھم اراده ﺑﮫ وﺟود داﺷﺗن .
 -۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻧﻔس ﻣﺟرد اﺳت  .و ﺳﺧت ﺗرﯾن ﮐﺎر در اﯾن ﻋرﺻﮫ درک و ﺷﻧﺎﺧت و ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ
ﻧﻔس ﻣﺟرد ﺧوﯾش اﺳت .
 -۶ﻧﻔس ﻣﺟرد ﭼﯾﺳت ؟ ﻧﻔس ﻣﺧﻠوق ازدواج ﺗن و روح ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ واﻟدﯾن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
از اﯾن دو ﺑطور اﺑدی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑودن اﺳت و اراده  :ﺑودﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل و اراده ای روﺣﺎﻧﯽ .
 -٧ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد روح ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔس اﺳت  .طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا روح ﺑﺎ ﻣرگ
آدﻣﯽ ﺑﺳوی ﺧدا ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗن در ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود  .و ﻧﻔس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از ﺗن و روح ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھد و اﯾن ﻧﻔس ھﻣﺎن وﺟودﯾت اﺧروی و اﺑدی اﺳت .
 -٨ﻋﺎدات ﭘس از ﻣدﺗﯽ از ﻣرگ آدﻣﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﯽ روﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺟﻣﺎل ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﺷﺑﮫ ﻧوری ﯾﺎ ﺷﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﮭﻣراه ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن از وﺟودش  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ .
 -٩ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺷﮥ آﺧرت اﺳت ﺑﮭﻣراه ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﺷﺑﮫ ﺻوری ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
٢٢

 -١٠ﺑودن و داﻧﺳﺗن ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺷﮥ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﺑﺷر ﭘس از ﻣرگ اﺳت  .وﺟود و ﻣﻌرﻓت ﺑر وﺟود .
 -١١ﻣﺎ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣوﺟودات ﻋرﺻﮥ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﮐﺎری ﻧدارﯾم و ﺗﺟرﺑﮥ راﺑطﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌت و ﻣوﺟودات و آدﻣﮭﺎﯾش ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﻣﺎ از ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ .
 -١٢ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﻠم ﻣﺎ درﺑﺎرۀ دﯾﮕران ﺑدرد ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧورد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺧودﻣﺎن ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺣﺎﺻل
آﻣده اﺳت ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد زﯾرا ھﻧوز وﺟود دارﯾم وﻟﯽ وﺟودی ﻣﺟرد در ﺟﮭﺎن دﮔر ﺑﺎ ﻣوﺟوداﺗﯽ دﮔر و ﺑرﺗر .
 -١٣در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ ﭘس از ﻣرگ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ  :اﯾﻧﺟﺎ ھم ﮐﮫ درﺳت ﻣﺛل آﻧﺟﺎﺳت  .آری درﺳت ﻣﺛل
آﻧﺟﺎﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ دﮔر .
 -١۴ﺑﺎ ﻣرگ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر ﻧﻣﯽ روﯾم ﺑﻠﮑﮫ در ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺑﻖ ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﻣﺎ دﯾﮕر آن ﻣوﺟود ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾم و ارﺗﺑﺎط
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن از ﻧوع دﮔر اﺳت .
 -١۵ھﻣﺎن طﺑﯾﻌت  ،ھﻣﺎن آدﻣﮭﺎ وﻟﯽ طﺑﯾﻌت و آدﻣﯾت ﻣﺎ دﮔرﮔون ﺷده اﺳت .
 -١۶ﻣﺎ ﻏﯾب ﺷده اﯾم و ﻓﻘط ھﻣﯾن  .دﯾﮕران ﻣﺎ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد وﻟﯽ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  .در ﺣﻘﯾﻘت ﮐل ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ھم از ﻣﻧظر
ﻧﻔس ﻣﺟرد ﻣﺎ دﮔر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﯾب و ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن ﺳر و ﮐﺎر ﺧواھﯾم داﺷت .
 -١٧اﻧﺳﺎن ﻣﻧﮭﺎی ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺧواب و ﺧوراک و ﺻدھﺎ ﻋﺎدات و رواﺑط و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﻋﻣﺎل ﭼﮫ
ﻣوﺟودی ﻣﯽ ﺷود ؟ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن وﺟﮫ آدﻣﮭﺎ و طﺑﯾﻌت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻔس ﻣﺟردۀ
ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎران ﻣﺎ .
 -١٨ارادۀ روح ﺑﮫ درﺟﮫ ای در ﻧﻔس ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺑدن ﻣﺎ ھم ﺑﮫ درﺟﮫ ای در ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .وﻟﯽ اﯾن
اراده دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻣﯾﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و اﺷﺗﻐﺎﻻت ﺳﺎﺑﻖ ﺧود ﻧدارد زﯾرا ﻋﻣدۀ آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑدن ﻣﺎ
ﺑود  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﺟرﺑﮫ و اﻣﯾﺎل ﺑرﺗر وﺟود دارد .
 -١٩ﺑﺎ ﻣرﮔﻣﺎن اﻣﮑﺎن ورود ﺑﮫ ﺑﺎطن و ﻏﯾب و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .
 -٢٠ﻓﻘط ﻋدۀ اﻧدﮐﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺧود ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣﺟرده ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻟذا دارای ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و
ﻣﺷﺎھدات ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎوراء در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن اﻧدرون و ﻏﯾب طﺑﯾﻌت اﺳت .
٢٣

 -٢١ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ در ﻣﺎ وﺟود دارد وﻟﯽ از ﭼﺷم ﻧﻔس ﻣﺟردۀ ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻧﻔس ﻣﺟردۀ طﺑﯾﻌت و آدﻣﯾﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .
ﺳﺎﺋر ﺣواس ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد .
 -٢٢در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻓران ﮐر و ﮐور و ﻻل و ﮔﺎه ﺑﺻورت ﺣﯾواﻧﺎت ﺑر ﺟﮭﺎن آﺧرت و ﻏﯾب وارد ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎطن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﻣوﺟودﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٣اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت و ﻋذاﺑﮭﺎی ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ در اواﯾل واﻗﻌﮫ  ،رھﺎﺋﯽ از ﻋﺎدات و ﺧﻣﺎری ﺻﻔﺎت و اﻋﻣﺎل
دﻧﯾوی ﻣﺎﺳت  .و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﻔس ﻣﺟرد ﻣﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٢۴ھﻣﮥ ﻏراﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﻣﯾﺎل ذاﺗﯽ ﻣﺎ ﭘس از ﻣرگ ھم وﺟود دارﻧد وﻟﯽ واﮐﻧش و روش ارﺿﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت
ﺧواھد ﺑود زﯾرا ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻗﺑل ﺳر و ﮐﺎری ﻧدارد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﻔس واﺣدۀ ﺟﮭﺎن اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت دھﻧد .
ﺗﺻرﻓﯽ و داد و ﺳﺗد ﺻوری و ﻣﺎدی و
 -٢۵ﻧﻔس ﻣﺟردۀ آدﻣﯽ ﻣﺧﻠوق ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت  .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً رواﺑط
ّ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺑﺎدﻻت ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت ﭘس از ﻣرگ ﺟز ﺣﺳرت و ﺣس ﻗﺣطﯽ و ﺧﻣﺎری ﺑر ﺟﺎی ﻧﻣﯽ ﮔذارد و ﺳراﺳر
ﻋذاب اﺳت  .و ﻓﻘط درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﺑﺎطﻧﯽ از ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﭘس از ﻣرگ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﺑﮫ ﺗﺎزه
ﮔﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﺎطن ﮔرا ﭘس از ﻣرگ از ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺑﮭﺗری ﺑرﺧوردارﻧد و آدﻣﮭﺎی
ظﺎھرﭘرﺳت ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺑرزخ اﺳت.
 -٢۶ﺑرزخ ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ورود ﮐﻠﯽ اﻧﺳﺎن ﭘس از ﻣرﮔش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋرﺻﮫ ای ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .ھر ﭼﯾزی ھم ھﺳت و
ھم ﻧﯾﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ھﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت و ﺧﺎﺻﯾت ﻧﯾﺳت .
 -٢٧ﻧﻔس ﻣﺟرد ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ و ﺧودﺑﺧودی و ﺑدون ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺣض و ﺑﺎطن و ذات ﺟﮭﺎن راﺑطﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ھﺳﺗﯽ اش ﭘرﺑﺎرﺗر اﺳت و ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﻣﺎﻧدﮔﺎر
دارد .
 -٢٨ﺧواص و ﺻﻔﺎت و ارزش ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑواﺳطﮥ ﻏراﯾز ﻣﺎدی ﭘس از ﻣرگ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ روﻧد  .در ﺣﻘﯾﻘت
رواﺑط آدﻣﯽ ﭘس از ﻣرﮔش ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ راﺑطﮥ وﺟودﮔراﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .و وﺟود ﻣﺣض ﺣرﯾم اﻟﮭﯽ اﺳت
و ﻟذا وﺟودﮔراﯾﺎن ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﺑﮫ ﺣرﯾم اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻧّت اﺳت .
 -٢٩ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطش ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻓﻘط ﺷﮑﻣﯽ و زﯾرﺷﮑﻣﯽ ﺑوده اﺳت و ﭘس از ﻣرﮔش ﺑﺎ وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ و ﻧﻔس ﻣﺟرد
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﻓﻘط اﺷﺑﺎح ﻏذاھﺎ را ﻣﯽ ﺧورد و ﻟذا ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧورد ﺣرﯾص ﺗر و ﻗﺣطﯽ زده ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن
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ﺑﺎ اﺷﺑﺎح ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﺑر ﺷﮭوﺗش اﻓزوده ﺗر و آﺗﺷﯾن ﺗر ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن
دوزخ اﺳت .
 -٣٠اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺣض و ھوﯾت ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣض ﺟﮭﺎن راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد و
ارﺗزاﻗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس از ﻣرﮔش ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻗﺣطﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎزه از ﻗﺣطﯽ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٣١وﺟود ﻣﺣض  ،ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت  .آﻧﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺧداوﻧد راﺑطﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ و وﺟودی و ﻧﮫ ﺻﻔﺎﺗﯽ  ،ﺑرﻗرار
ﮐرده اﺳت ﭘس از ﻣرﮔش ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﻣﻌرﻓت ﺑﺳوی ﺧداﯾش ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺑﺎ اﻟوھﯾت ﺟﮭﺎن راﺑطﮫ
ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ وﺟود ﻣﺣض را در ﺟﮭﺎن آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﭘس از ﻣرﮔش ﻏرﯾب و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻻل ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﻓری در ﮐﺷوری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ زﺑﺎﻧﺷﺎن را ﻧﻣﯽ داﻧد ﻧﺧواھد ﺑود و ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺷﻧﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٣ﺷﻧﺎﺧت وﺟود ﻣﺣض  ،ﺷﻧﺎﺧت وﺟﮫ ﷲ و ﺳﺑﯾل ﷲ در ﺣﯾﺎت آﺧرت اﺳت و ﻟذا آن ﮔوھره و ﺗوﺷﮥ اﺑدی ﺣﯾﺎت اﺧروی
ھﻣﯾن ﻣﻌرﻓت ﺑر وﺟود ﻣﺣض ﺑﯽ ﺻﻔﺎت اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮔوھرۀ ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
 -٣۴ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﻣرده ھﺎ ﻣوﺟب ﺣﺿور آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮭﺎ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٣۵ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣرده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ در ﺣرﯾم ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺧود و در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ در
ﮐﻧﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد و داﺋم ﺑﮫ ﯾﺎدﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .
 -٣۶ﻣرده ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎطن و ﻧﻔس ﻣﺟرد و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗﻠﺑﯽ و ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ﻣﺎ زﻧده ھﺎ ارﺗﺑﺎط دارﻧد و ﺑﺎ آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
از آن ﺑرﺧوردارﻧد .
 -٣٧ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﺑطن دارد و ھر ﮐﺳﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑطﻧﯽ از ﺟﮭﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده اﺳت ﭘس از ﻣرگ در
ھﻣﺎن ﺑطن وارد ﻣﯽ ﺷود و در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  :ﻧﺎﺳوت  ،ﻣﻠﮑوت  ،ﻻھوت و طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون آن  .و درب ورود ﺑﮫ ھر
طﺑﻘﮫ و ﺑطﻧﯽ از ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن درب ورود ﺑﮫ طﺑﻘﮫ و ﺑطن ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در دل ﺧوﯾش اﺳت .
 -٣٨ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﻗﻠﺑﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت زﯾرا دل آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻗﻠب ﻧﻔس اﺳت .
 -٣٩ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرت  ،ھراس و اﯾﻣﺎن  ،ﺧواﺳﺗن و ﻧﺧواﺳﺗن  ،اﯾﻧﮭﺎ ھوﯾت ﻧﻔس ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر
و ھوﯾﺗﯽ دﮔر از ﻣوﺟودات و آدﻣﮭﺎ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﻧﻔﻌل ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد زﯾرا زﻣﯾﻧﮥ ﻋﻣل ﻧدارﻧد .
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 -۴٠ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻋﺷﻖ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﻔرت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ھراس ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺑﺎﻟﻌﮑس .
 -۴١ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﻋرﺻﮥ اﺑطﺎل ھﻣﮥ ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎی ﺻﻔت ﭘرﺳت ﺑﺷر اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺑرزخ اﺳت .
 -۴٢آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اھل ﺑﺎطن ھﺳﺗﻧد ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ اﺑطﺎل ﮐﻣﺗری روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا در اﯾن ﺑرزخ ﻣدت زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد .
 -۴٣طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻋﺎﻟم آﺧرت ﺧود را ﮐور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺑر ﺻورت ﻣﺎدی و
ﻏرﯾزی ﺟﮭﺎن ﻧظر ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و دارای ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .اﯾن ﻗﺎﻋده درﺑﺎرۀ ﺷﻧواﺋﯽ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ و ﺳﺎﺋر ﺣواس و ﻏراﯾز
ﻣﺻداق دارد .
 -۴۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ از رزق ﻣﻌﻧوی ﺑرﺧوردار ﻧﺑوده اﺳت در آﺧرت ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻗﺣطﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺗﺷﻧﮕﯽ ﻓزاﯾﻧده
اﺳت  .دﺳت ﺑﺳوی ﻏذا ﻣﯽ ﺑرد وﻟﯽ ﭼﯾزی ﺑدﺳﺗش ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در دھﺎن ﺑﮕذارد .
 -۴۵آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھوش و ﺣواﺳﺷﺎن ﻓﻘط ﺻرف ارﺿﺎی ﻏراﯾز ﻣﺎدی ﺑوده اﺳت ﭘس از ﻣرگ دﭼﺎر اﺑطﺎل ھوش و ﺣواس
ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ظﻠﻣﺎت اﺳت .
 -۴۶اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﮔوھرۀ اﺻﻠﯽ و ﺗوﺷﮥ اﺳﺎﺳﯽ اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ اﺳت  .زﯾرا اﯾن اﯾﻣﺎن ﻧﻔس
ﻣﺟرد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺄﻧوس ﮐرده اﺳت .
 -۴٧ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻓوق ﻏرﯾزی و ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ درﺑﯽ ﺑﺳوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ﭘس از ﻣرﮔش دﭼﺎر ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود و ﮔوﺋﯽ در ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ای اﻓﺗﺎده اﺳت .
 -۴٨آﻧﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﮫ ﮐﮫ دﺳت ﺑﺳوی ﺧدا دراز ﮐﻧد و ﭼﺷم ﺑﺳوی او ﺑﻧﮕرد ودل او را ﺑطﻠﺑد در ﺣﯾﺎت آﺧرت
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ راه ﻋروج ﺑﺳوی ﺧداﺳت .
 -۴٩ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺟﮭﯾدن و ﭘرواز و از ﺧودﮔذﺷﺗن را ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺟز ﻗﺑر ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣدﺗﮭﺎ اﺳﯾر ﻗﺑر اﺳت .
 -۵٠ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣﻧﮭﺎی ﺑدن ﺧود ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ای ﻧدارد ﺑﺎ ﻣرﮔش ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣرگ ﻣﯽ ﺷود و ﻣرﮔش ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﺎﺑودی اﺳت .
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 -۵١ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﯾﮑﯽ از ﺗوﺷﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ اﺳت .
 -۵٢آﻧﮑﮫ از ﻣرگ ﻣﯽ ھراﺳد ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرﮔش ﻏرق در ھراس ﺧواھد ﺑود ھراﺳﯽ ﺑس ﺑﯾﺷﺗر  .ھراس از دﺳت دادن
دﻧﯾﺎ و ﺣواس و ادراﮐﺎت ﻣﺎدی  .و ﺣس ﻧﺎﺑودی ﺣﺎﺻل از دﺳت دادن اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ .
 -۵٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧود ﻣردن وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗر اﺳت اﻧدﯾﺷﮥ ﻣرگ اﺳت  .وﮔرﻧﮫ ﺧود واﻗﻌﮥ ﻣردن از ھﻣﮥ وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در
دﻧﯾﺎ  ،آﺳﺎﻧﺗر اﺳت .
 -۵۴و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻟﺣظﮥ ﺑدرود ﺣﯾﺎت ﻣرﮔﺑﺎرﺗر اﺳت ﻣرگ ﺗدرﯾﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﺎھﮭﺎ و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑطول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﻣﺛل
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻣراض ﻻﻋﻼج ھﺳﺗﻧد .
 -۵۵ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ آن ﻟﺣظﮥ ﺑدرود ﺣﯾﺎت ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت و ﭘس از آن ھم ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣرگ
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻋﯾن ﺣﻣﺎﻗت اﺳت  .اﯾن ﺗرس از ﺟﮭل اﺳت و ﻧﮫ ﺗرس از ﻣرگ .
 -۵۶اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻌد و ﻓردا ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد وﻟﯽ از اﯾن ﺑﺎﺑت ھراﺳﯽ ﻧدارد ﭼون ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﻣﯽ
داﻧد .
 -۵٧آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻣری ﺑﺎ ﻓﻘر  ،ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ  ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺧت زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھرﮔز از ﻣرگ ﻧﻣﯽ ھراﺳﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
آرزوﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -۵٨و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺑﯾﻣﺎری دردﻧﺎک و ﺳﺧﺗﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﻣرگ روﺑرو ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ آن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﯾﮕر
ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ آرزوی ﻣرگ راﺣﺗﯽ را دارﻧد و ﻣﯾﻠﯽ ھم ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﻧدارﻧد اﯾﻧﺎن از زﻧدﮔﯽ ﺳﯾر و
ﺑﯾزارﻧد زﯾرا زﯾﺳﺗن ﺑر آﻧﮭﺎ ﺟز ﺗﺟرﺑﮥ ﻣردن ﻧﺑوده اﺳت  .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن از ﻣرگ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻣرگ ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﺑﻘول ﻗرآن ﯾﮏ ﺳﮑران و ﻣﺳﺗﯽ ﻋظﯾم و اﺑدی اﺳت .
 -۵٩اﮔر ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎﯾد ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﯾن آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﻋداﻟت و ﺗﺳﺎوی ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده اﺳت  .ﺑرﺧﯽ
ﺗﻣﺎم ﻋﻣر را ﻏرق ﺳﻼﻣت و رﻓﺎه و ﺷﺎدی زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس .
 -۶٠ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﺟدای ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮔﻧﺎه و ﺳﺗم ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻔﮭوم ﻋداﻟت اﺳت زﯾرا ﻋداﻟت در اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﺷری در ﭼﮭﺎرﭼوب
ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت .

٢٧

 -۶١ﻣﻌﻧﺎی ﻋداﻟت اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣرﮔش ﻧﺎﺑود ﻧﺷود ﺟدای ﻣﺳﺋﻠﮥ اﺟر و ﺟزای اﻋﻣﺎل  .ﭼون اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب
داﻧﺎﺋﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت اﯾن اﻧﺻﺎف ﻧﯾﺳت ﻣوﺟودی ﮐﮫ وﺟود را ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﮐرده اﺳت ﻧﺎﺑود ﺷود  .ﭘس
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﻧﯾز ﺷرط ذاﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﻋداﻟت اﺳت  .ﻋداﻟت دﻧﯾوی ﻧﯾز ﻣﻌﻠول ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا
اﻧﺳﺎن اﮔر ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد اﺟرای ﻋداﻟت و ﺟزا در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ اﻣری ﻧﺎﻣﻌﻘول و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﻧﺎﺑودی ﺧودﺑﺧود
ﺟزای ﮐل زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺟزاﺋﯽ دﯾﮕر ﻧﯾﺳت  .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
اﻋدام را ﻣﺟﺎزات دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -۶٢اﮔر ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻧﺑﺎﺷد رﻋﺎﯾت ھر ﻗﺎﻧون و اﺧﻼﻗﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﯾز ﻣﮭﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺗم اﺳت .
 -۶٣ﭘس ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل و اﺳﺎس ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ھﻣﮥ ﻗواﻧﯾن و ﺣدود و ارزﺷﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ﺑﺷری اﺳت .
و ﻟذا آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗن در ﻧﻣﯽ دھﻧد و ارزش ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .
 -۶۴ﭘس ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺎس ﻋﻘل و اﺧﻼق و ﻗﺎﻧون و ھﻣﮥ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎﺳت .
 -۶۵ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ھﻣﮥ ﻗواﻧﯾن و ارزﺷﮭﺎﺳت ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .
 -۶۶ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ اﺳﺎس ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۶٧ﺑﺎور ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺑﺎور ذاﺗﯽ و وﺟودی در ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﺑﺷر ذاﺗﺎ ً ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﺎﺷد و آﻧرا ﺑﮫ
ﻣﺻﻠﺣت وﺟودش ﻣﯽ داﻧد و وﺟودش اﯾن ﺑﺎور را ﺑﮫ او اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت .
 -۶٨ﭼون اﻧﺳﺎن وﺟود دارد ﭘس ﺧدا ھﺳت .
 -۶٩ﺧدا ھﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ھﺳت .
 -٧٠ﭘس ﺧدا در ﺑﺎور ﺑﺷر ﻣﻌﻠول اراده ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
 -٧١ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﮔوھرۀ ذاﺗﯽ وﺟود اﺳت و اﯾن ﮔوھره در آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾن ﻧطﻔﮥ اﺻﻠﯽ وﺟدان در
ﺑﺷر اﺳت .

٢٨

 -٧٢اﻧدﯾﺷﮫ و ارادۀ ﺑﮫ ﻓﮭﻣﯾدن و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﻣﻌﻠول ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ دارای وﺟدان ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﻧﺎطﻖ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺑﮫ آن ﺑﺎور دارد ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد  .و ﻟذا ﮐﺎﻓران ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور و آﻧﺎﻧﮑﮫ درﺑﺎرۀ اﯾن ﺑﺎور ﯾﻘﯾن ﻧدارﻧد
دارای ﻋﻣﻖ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻧدﯾﺷﯾدن در آﻧﮭﺎ ﺑﯽ اﻧﮕﯾزه اﺳت و ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٧٣ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻣﯾزان ﻓﮭم و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﺷر
اﺳت  .و آﻧﺎﻧﮑﮫ در اﯾن ﺑﺎور ﻣﺗزﻟزل ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣﻧﮑرﻧد ﻏرق در ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻧوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ در آﻧﮭﺎ ﺗﻌطﯾل
اﺳت .
 -٧۴اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑزرگ و ﻋﻣﯾﻖ  ،ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را در ﻣﻌﻧﺎی ﺧود ﺣﺎﺿر دارﻧد و اﯾن ﮔوھرۀ اﻧدﯾﺷﮥ
آﻧﮭﺎﺳت .
 -٧۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎرۀ ﺣﯾﺎت ﺑﻌد از ﻣرگ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮥ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮥ ﺗﻔﮑر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -٧۶ھﻣﮥ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﻓﺎﻗد اﻧدﯾﺷﮥ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -٧٧ﻓﻘدان ﺑﺎور ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣوﻟد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﺳطﺣﯽ و ﺣﻘﯾر و ﺑﻠﮑﮫ ﺧطﺎ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و دﺷﻣن ﺑﺷر اﺳت .
 -٧٨ﺣﺿور ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧدۀ اﻧدﯾﺷﮥ ﺟﺎوداﻧﮫ در ﺑﺷر اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺷر ارادۀ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽ
ﮐﻧد.
 -٧٩اﮔر ﭼﯾزی ﺟﺎوﯾد وﺟود دارد ﭘس اﻧﺳﺎن ھم ﺣﻖ دارد ﮐﮫ ﺟﺎوﯾد ﺑﺎﺷد .
 -٨٠اﮔر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﺑﺎه و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد ﻓﺿﺎ و ﻣﮑﺎن و آﺳﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن اﺳﺎس اﻟﻘﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ از ﺑﯾرون در
اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٨١اﮔر ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد وﺟود داﺷﺗن ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺧداﺳت .
 -٨٢ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ھر ﭼﯾزی ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﻧﺳﺎن ھم ﭼﻧﯾن اﺳت  .و اﯾن ﻧﯾز ﻋﻠت دﯾﮕری در
ارادۀ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑودن در ﺑﺷر اﺳت .

٢٩

ﺳر ﻋﺎﻟم وﺟود ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﺑﺻورت وﺟدان ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ای اﻧﺳﺎن
 " -٨٣ﺑودن " ﺟﺎوﯾد ﺑودن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ّ
ﺗو ﺟﺎوداﻧﯽ !
 -٨۴وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾﺷﺎن رﻧﺞ و ﺑﯾﻣﺎری اﺳت دارای ارادۀ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی
دارﻧد و ﻧﺎﺑودی را ﻗﻠﻣرو آﺳودﮔﯽ اﺑدی ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت  :آﺳﺎﯾش اﺑدی !
 -٨۵ﺳﺧن ﮔﻔﺗن درﺑﺎرۀ ﻣرگ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﺎھﻧﺟﺎرﺗرﯾن ﺳﺧن ھﺎ در ﺑﺷر اﺳت و اﯾن دال ﺑر ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت و
ﻓﻘدان وﺟدان اﻧﺳﺎﻧﯽ .
 -٨۶اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧد درک ﮐﻧد و ﻟذا ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و ﭘرﺳﺗش او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨٧ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﭘرﺳﺗش وﺟود ﺟﺎوﯾد و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﺷﮑر ﮐردن ﺧداوﻧد ﻋﯾن ﺷﮑر ﮐردن
ﺧوﯾش اﺳت ﺑﻘول ﺧداوﻧد .
 -٨٨ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎدی از ﺟﺎوداﻧﮕﯾﺳت ﭘس ﺑرای ﺑﺎور ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و وﺟود ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐﻧﯾم و
ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻗرآن دﻋوت ﺑﮫ اﯾن ﺗﺄﻣل درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٨٩و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھم ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﺷد و ھم ﺟﺎوﯾد ﭘس ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت
ﺻورت و ﺣﺎﻟت وﺟود دارد و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻧوع ﺑودن .
 -٩٠ﺣﯾﺎت ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﺻور وﺟود اوﺳت و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻧوع ﺑودن ﭘس از ﻣرگ ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -٩١آدﻣﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ دارای دو ﻧوع ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و رﻧﺞ و ﺷﺎدی اﺳت  :ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ  .ﺑﺎ ﻣرگ ﺣﯾﺎت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ رود و ﺣﯾﺎت رواﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﭘس ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑرای ﺣﯾﺎت رواﻧﯽ ﺧود ارزش ﺑﯾﺷﺗری ﻗﺎﺋل ﺷود
و ﺑراﯾش ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﻣﺎﯾد .
 -٩٢ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ارادی ﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗﻼش رواﻧﯽ ﺑﺷر ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻔﮑر اﺳت درﺑﺎرۀ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش در ﺟﮭﺎن  .و
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﮑر ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت رواﻧﯽ ﻣﺣض ﺑﺷر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت  .و اﯾن ﺗوﺷﮥ آﺧرت اﺳت .
 -٩٣ﺑﺎ ﻣرگ وﺟود آدﻣﯽ از ﺧﺎک و ھﻣﮥ ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗﺻورات و ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﻧوراﻧﯽ و روﺣﯽ و ﻟطﯾف ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا ﻟطﯾف ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻓوق ﺧﺎﮐﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ و اﯾده آﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔردد .
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 -٩۴ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻓوق ﺧﺎﮐﯽ و ﻓوق طﺑﯾﻌﯽ دارﯾم  .ﭼﮫ آرﻣﺎن و اﯾده آل ﻣﺎورای دﻧﯾوی
دارﯾم  .ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﻋرﺻﮥ ﺗﺣﻘﻖ اﯾﻧﮭﺎﺳت ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در دل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷوق و ﻋﺷﻘﯽ دارﯾم.
 -٩۵آﯾﺎ ﺑرای ﭘس از ﻣرگ ﺧود ھﯾﭻ آرزو و آرﻣﺎﻧﯽ دارﯾم ؟ آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻋﺷﻖ اﺧروی دارﯾم ؟ اﯾن ھﻣﺎن ﺑﮭﺷت اﺳت .
 -٩۶آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻣری را ﺑﺎ رﻧﺞ ﮔذراﻧﯾده اﻧد و دل از دﻧﯾﺎ ﮐﻧده اﻧد اﻣﮑﺎن آرزوھﺎی اﺧروی را دارﻧد و اﯾن ﭘدﯾدآورﻧدۀ ﺑﮭﺷت
آﻧﮭﺎﺳت .
 -٩٧ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻏﯾرﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻣر درﺑﺎرۀ ﭼﻧﯾن ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و ﭼﮫ آرﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  .اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗرﯾن و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن
اﻧدﯾﺷﮥ ﺷﻣﺎ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت .
 -٩٨ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑدون ﺗن اﺳت ﺗﺟرﺑﮥ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت زﯾرا ﺗن ﻗﻠﻣرو ﺗﺟرﺑﮥ درد و ﻣرگ
و ﺗﺑدﯾل و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﭘس ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔوھره و ﺗوﺷﮥ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت  .درک و ﺣس
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺣﯾن درد و رﻧﺞ و ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ ھﻧر اﻧﺳﺎن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳت
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﮔر ﺳوی ﺣﯾﺎت ﻧرود  .ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧور وﺟود در زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ اﺳت اﯾن ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﺧداﺳت در
ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٩٩ﺑﻘول ﻋﻠﯽ  ،ﺗرس ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ دروغ  .و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﺗرس ھﺎ ھم ﺗرس از ﻣرگ
و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و اﯾن ﻋﯾن ﺗرس از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و وﺣﺷت از ﺧداﺳت و ﮔرﯾز از او  .در واﻗﻊ ﻓرار از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ
ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻓرار از ﻣرگ رخ ﻣﯽ دھد  .و ﻣرگ ﯾﮏ ﺟﮭش ﮐﺑﯾر و ﮐﯾﻔﯽ در ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٠٠ﺧواب ﯾﮏ ﻣرگ ﺧﻔﯾف و ﻣوﻗت اﺳت و رؤﯾﺎھﺎی ﻣﺎ ﺻورﺗﯽ از ﺣﯾﺎت اﺧروی ﭘس از ﻣرگ ﻣﺎﺳت  .اﮔر در ﺧواب
ﺧود ﮐﺎﺑوس ﺑﺳﯾﺎر دارﯾم ﺑﺎﯾد ﻓﮑری اﺳﺎﺳﯽ در راه و روش زﻧدﮔﯽ ﺧود ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣرگ ﺑﮫ دوزخ وارد ﻧﺷوﯾم  .ﮐﺎﺑوس
ﺟﻠوه ای از ﺣﯾﺎت دوزﺧﯽ ﭘس از ﻣرگ اﺳت .
 -١٠١ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت درﺳﺗﯽ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ھﻣﺎﻧﺎ ﺧواب و رؤﯾﺎھﺎی ﻣﺎ در ﻋﺎﻟم ﺧواب ھﺳﺗﻧد زﯾرا رؤﯾﺎھﺎی ﻣﺎ
ﺣﯾﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدون ﺑدن اﺳت  .ﺑﮭﻣراه اﯾن ﻧﻔس ھﻧوز اﻣﯾﺎل و ﻏراﯾز و ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرﺗﮭﺎ ﺣﺿور دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز ﻧﻔس ﻣﺎ
ﻣﺟرد ﻧﯾﺳت و ﭘس از ﻣرگ ھم ﻣدﺗﮭﺎ ﺑطول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﺗﺎ ﻧﻔس ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗﺟرد و ﭘﺎﮐﯽ ﺑرﺳد و اﯾن ﺳﺧت ﺗرﯾن دوره اﺳت و
ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از اﯾن ﺗﺟرﯾد و ﺗﻔرﯾد رﺳﯾده اﻧد ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﺗر و ﻟطﯾف ﺗر و
ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺗر اﺳت .
٣١

 -١٠٢ﺗرس و اﻧﮑﺎر ﻣرگ ﮐﮫ ﻋﯾن اﻧﮑﺎر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت ﻣﻧﺷﺄ اﻧﮑﺎر ھر ﺣﻖ و ارزش و ﻣﻌﻧﺎ و ﺣدود اﺳت و آدﻣﯽ را
ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﯽ وﺣﺷﯽ و ھﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮭر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣرگ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣرگ آﮔﺎھﯽ اﺳﺎس آراﻣش
و ﻣﻌﻧوﯾت و ﺣﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرم و ﮔﻧﺎھﺎن و ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرﺗر و
اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از ﺑﺎور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .ھﻣﮥ ﺣرص و ﺣﺳدھﺎ و ھراس و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﺎ و دروغ و ﺗﺟﺎوزات ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر
ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ و ھراس از ﻣرگ اﺳت  .اﯾن ﺑﺎور ﻣﻧﺷﺄ ﺳﻌﺎدت در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﯾز ھﺳت .
 -١٠٣ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣرده ای را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ او در ﻧزد ﻣﺎﺳت و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ راﺑطﮫ ﺑرﻗرار
ﮐﻧد.
 -١٠۴آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ را ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ و ﮐﻣﺗرﯾن ﺣس و ﺗﺻوری از زﻧدﮔﯽ ﺑدون ﺗن ﻧدارﻧد ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ
در ﮔور ﺑﮭﻣراه ﺟﺳد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺷﮭﺎﻣت ﺟداﺋﯽ از آن را ﻧدارﻧد و اﮔر ﺟﺳد ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻧﺷود ھرﮔز آﻧرا رھﺎ ﻧﺧواھﻧد
ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت .
ﮐرد و اﯾن وﺿﻌﯽ ﺑس ھوﻟﻧﺎک و ﻋذاب آور اﺳت ﮐﮫ ﻋذاﺑﯽ ﺑرﺗر از آن
ّ
 -١٠۵ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم دارﯾم ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم و ﻧور ھداﯾت ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﻗﺑر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد  .اﻣﺎم و ﻧور ھداﯾت
ﻣوﺟب راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﻔس در ﺟداﺋﯽ از ﺗن و ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺟز ﻧور آﻓﺗﺎب ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﯾﻧﮏ در
ظﻠﻣﺎت اﺳت زﯾرا ﭼﺷم دﻧﯾوی وﺟود ﻧدارد وﻟﯽ ﻋﻠم و ھﻧر ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ در ﻧﻔس وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧور اﻟﮭﯽ را ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧد و ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﻌﻘﯾب اﯾن ﻧور ﺑرود  .اﯾن ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت ﺑﺳوی ﻧور ﺧدا ھﻣﺎن ﻧور ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ از اﻣﺎم اﺳت و ﺧود اﻣﺎم ،
ﻧور اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺗﺟرﯾد و ﺗوﺣﯾد ﺑﮫ ﻧور ﺣﻖ ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت و ﺻﺎﺣب ﻧﻔس ﻧوری اﺳت و وﺟﮫ ﷲ
و ﺳﻣت و ﺳوی ﺧداﺳت .
 -١٠۶ﻣﺎﺟرای ﻓﺷﺎر ﻗﺑر ھﻣﺎن ﻓﺷﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﺗﺎ از ﺗن ﺟدا ﺷده و آﻧرا رھﺎ ﮐﻧد  .آﻧﮑﮫ
ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯾوی و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷدﯾدی ﻧدارد ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻓﺷﺎری رھﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻓﺷﺎری از ﺗن ﺟدا ﻣﯽ
ﺷوﻧد .
 -١٠٧ﻧﻔس آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ دو ﺳطﺢ اﺗﮑﺎء و ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ دارد  :ﺑدن و روح  .ﺑﺎ ﻣرگ اﯾن دو ﺟداره از ﻧﻔس ﺟدا ﺷده
و روح ﺑﺳوی ﺧدا ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﻣر و اﻣﺎﻧت او در ﻧزد ﺑﺷر ﺑوده اﺳت و ﺗن در ﺧﺎک دﻓن و ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﻔس از ﻣﯾﺎن
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد  .ﻧﻔس ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی از روح اطﺎﻋت ﮐرده و ﮔراﯾﺷﺎت روﺣﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت روﺣﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت و
اﻣﮑﺎن ﭘرواز دارد  .روح اﻣر ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت و اطﺎﻋت از روح ھﻣﺎن اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اﺳت  .اﯾن اطﺎﻋت ﺑﮫ ﻧﻔس
ﺑﺎل ﭘرواز ﻣﯽ دھد .
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 -١٠٨ﻧﻔس ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری در ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺳﺎط ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﭼﯾده ﺷد ﻧﻔس در ﻧزد ﺧداوﻧد
ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری  ،ﻧﻔس در ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت ﻣﺷﻐول ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﺣﺎل
رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧزد ﺧداﯾش ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻣطﻠﻖ ﻧﻔس واﺣد و ﺟﻣﺎل آن اﺳت .
 -١٠٩ﻧﻔس آدﻣﯽ از ﺗن ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﭘذﯾرد و از روح ھم ﮐﻣﺎل  .و اﯾن ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل ھر دو از ﺧداوﻧد اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣرﮔش
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺳﺗﻘﻼل وﺟودی و اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت و ﺑﯽ ﻋﻠﺗﯽ و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻧﻔس ﻣﯽ رﺳد و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 -١١٠ﻣوت ارادی در ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻧﻔس از ﻣﯾﺎن ﺗن و روح اﺳت ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﻣوت ﻗﺑل از ﻣرگ
اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮥ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻌراج روح اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻧوع ﻋﺎرﻓﺎن ﻣرﮔﯽ ﻧدارﻧد زﯾرا ﻗﺑﻼً از
ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد و ﻓﻘط ﺑﻌﻧوان وظﯾﻔﮫ در ﺗن ﺧود ﻣﺷﻐول رﺳﺎﻟت ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد .
 -١١١آﻧﺎن ﮐﮫ ﻋﻣری ﺳﺧﺗﯽ و رﻧﺞ و ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺷﯾده اﻧد ﺗﻌﻠﻖ اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﺗن دارﻧد و ﻟذا ﻣرﮔﯽ ﺑس آﺳﺎﻧﺗر دارﻧد و ﭘس از
ﻣرگ ﻧﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ آﺳﺎﻧﺗر را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١١٢آﻧﺎﻧﮑﮫ ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﺑدن ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﭘس از ﻣرگ دﭼﺎر ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺟداﺋﯽ از ﺗن
ﮐﺎری ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده اﺳت .
 -١١٣دﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداوﻧد رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺳوار ﺑر اﯾن ﯾﺎد رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﯾﺎد ﺑﺎل ﭘرواز و
ﻋروج از ﺗن و ﻗﺑر اﺳت و رھﺎﺋﯽ از ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﻧس ﻧﻔس ﻣﺟرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت .
 -١١۴ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﮐل طﺑﯾﻌت و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﯾز ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری  ،ﻣرﮔش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و از ﮐﺎﻟﺑد و ﻣﺎدﯾت ﺧود ﺟدا ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن ﻣﺎدﯾت ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻔس واﺣدۀ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودی ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن دوزخ اﺳت
و ﻧﻔس واﺣده اش ھم ﺟﻧت و درﺟﺎت آن اﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﺑر ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻋرﺻﮫ وارد ﻣﯽ
ﺷوﻧد .
 -١١۵دوزخ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗن ﺧود و ﻏراﯾز " ﺑﻠﯽ " ﮔﻔﺗﻧد و ﺑﮭﺷت ھم از آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روح ﺧود ﯾﻌﻧﯽ
اﻣر ﺧدا ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﻧد  :ﻧﻔس ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻔس ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ  :ﻧﻔس ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺗن ﺑل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﮭﺷت زﯾﺳت
ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻗﺎدر ﺑﮫ ارﺗزاق و اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت در آن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻔس ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ در دوزخ ﻧﺎﺑود
ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﮭﺎی ﮐﺎﻓر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﻣل آراﻣش و ﺳﮑوت ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑدوﻧد و ﻋرﺑده
زﻧﻧد و ﻟذا ﻣؤﻣﻧﺎن را اﺑﻠﮫ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔر .

٣٣

 -١١۶ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ اداﻣﮥ ﺟﮭﺷﯽ ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت  .آﻧﺎﻧﮑﮫ آراﻣش  ،ﭘﺎﮐﯽ  ،اﻧﺿﺑﺎط  ،ﺻﻠﺢ  ،ﻣﺣﺑت و رﺿﺎ را
دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد اھل ﺑﮭﺷت ھﺳﺗﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺗﺎب و ﻋرﺑده و ﺧﺷوﻧت و ﺗﺷﻧﺞ و ﺟﻧﮓ و ﺳﻠطﮫ ھﺳﺗﻧد اھل
دوزﺧﻧد  .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی دوزﺧﯾﺎﻧﻧد و ﻋﺎﺷﻘﺎن طﺑﯾﻌت اھل ﺑﮭﺷت ھﺳﺗﻧد  :آﺗش و آب !
 -١١٧ﻓﮑر  ،روح ﻧﻔس اﺳت  .ﻗدرت ﭘرواز و ﺗﻌﻣﻖ ﻓﮑر ھﻣﺎن ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﯾزش ﻧﻔس از ﺗن ﭘس از ﻣرگ اﺳت و اﻣﮑﺎن
وﺳﻌت ﺗﺣرک و آﻓﺎق ھﺳﺗﯽ ﻧﻔس اﺳت  .ﻗدرت ﺗﺧﯾل و ﺗﺻور روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗوﺷﮥ ﺣﯾﺎت اﺧروی اﺳت و
اﯾن ﻗدرت ﭘرواز ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس از اﺳﺎرت ﺗن و دو ﻏرﯾزه و زﻧﺟﯾر اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑم و زﯾرﺷﮑم اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻘوای ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺟﻧﺳﯽ دو رﮐن اﺻﻠﯽ در ﺗرﺑﯾت ﻧﻔس در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺟﮭت ﺳﮭوﻟت ﺣﯾﺎت اﺧروی اﺳت  .ﭘس
درک و ﭘذﯾرش ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺷﮥ ﺣﯾﺎت آﺧرت اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ را
ﺳﺧت و ﺷﺎﻗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﯾﺎت اﺧروی را ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﻗﮫ ﺗر و ﻋذاب آورﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١١٨ﯾﮏ درﺧت ﯾﺎ ﻣﯾوه و ﯾﺎ اﻧﺳﺎن در ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ھﻣﺎن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻓﺎﻗد ﻣﺎدﯾت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺑرﻗراری راﺑطﮥ ﻏﯾرﻣﺎدی ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﺣﯾﺎت اﺧروی آﺳﺎﻧﺗری دارد  .و دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ و ﺣس ﻧﺎﺑودی
ﻧﻣﯽ ﺷود  .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺑﻠﻌد ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧد و ﺑدون آﻧﮑﮫ ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﮐﻧد ﻏرﯾزۀ ﺟﻧﺳﯽ اش را ارﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾد  .در
ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮥ ارﺗﺑﺎطﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﯾواﺳطﮫ اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردن و ﺑوﺋﯾدن ﻏراﯾز ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اش را ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎﯾد
ارﺿﺎء ﮐﻧد  .و ﻟذا در آﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﺗﻔﺎﻟﮫ و زﺑﺎﻟﮫ ای ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ ﻋﻣل اﺿﺎﻓﯽ و زور زدن و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺎز
ﻧﯾﺳت  .و اﯾن وﺿﻊ اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن دوزﺧﯽ ﺑﮫ ﺷﺗﺎب و ﺣرص و ﻗﺣطﯽ ھزاران ﺑﺎر ﺷدﯾدﺗر دﭼﺎر ﻣﯽ
ﺷود زﯾرا ارﺗﺑﺎط روﺣﺎﻧﯽ و ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد او ﻓﻘط اھل ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ اﺳت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎﺷﯾن ﭘرﺳت
و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ ﺣﯾﺎت اﺧروی ھوﻟﻧﺎﮐﯽ دارﻧد  .ﻧﻔس آﻧﮭﺎ ﻓﻘط اﺳﯾر ﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در اﺳﺎرت ﻣﺎﺷﯾن و اﺑزارھﺎی ﻓﻧﯽ اﺳت.
 -١١٩ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑدون واﺳطﮥ ﺣواس و ادراک ﻣﺎدی ﺑﺎ آن ﻣرﺑوط ﺷود و اﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻧﺎﺑﺗر اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﻣﻌرﻓت و ارﺗﺑﺎط روﺣﯽ را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺗﻣرﯾن و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد .
 -١٢٠آدﻣﯽ ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ آن آدﻣﮭﺎ و وﺟﮭﯽ از ﺟﮭﺎن ﻗﺑل از ﻣرﮔش ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﯽ
داﺷﺗﮫ اﺳت وﮔرﻧﮫ ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﭼﯾزی را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ھﻣﺎن ﺑرزخ اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ
دﭼﺎر ﺑرزخ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﺑﮭﺷت ﺟﮭﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود .
 -١٢١ﮐل ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ راه و روش و ﺗﻌﻠﯾم ارﺗﺑﺎط و ادراک روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣﯾﺎت ﭘس از
ﻣرگ و ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت  .ﭘس ﻧﺎﺑﺎوری ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﺳﺗم ھﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺻل ذاﺗﯽ دﯾن اﺳت و ﻋﻘل .
 -١٢٢ﺟﮭﺎن ﻣﺎده و ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺷر  ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎزی و ﻣﺛﺎﻟﯽ و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗﻣرﯾﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای اﺳت ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘس از ﻣرگ" .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺳراﺳر ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﺑﺎزﯾﮕری اﺳت و ﺣﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘس از ﻣرگ آﻏﺎز
٣٤

ﻣﯾﺷود" ﻗرآن – ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﮥ آرزوھﺎ و ﮐﺎم ﺟﺎوﯾد
ﺧود را از دﻧﯾﺎ ﺑﺳﺗﺎﻧد و دﻧﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن و ﻗوﺗﯽ ﻧدارد و ﻟذا آدﻣﯽ دﭼﺎر ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود و در ھراس ﻓزاﯾﻧده
ﺑﺳوی ﻣرگ ﻣﯽ رود و ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣرگ ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود دﯾواﻧﮫ ﺗر و ھراﺳﻧﺎﮐﺗر ﻣﯽ ﮔردد  .ﻓرق ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر ﻓرق ﺑﯾن
دو اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑرای ﺟﺎوداﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕری ﺑرای ﻧﺎﺑود ﺷدن  .ھﻣﮥ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ از ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑرﻣﯽ
ﺧﯾزد  .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺧﻼف ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﻟذا ھﻣﮥ اﻓﮑﺎر و رﻓﺗﺎر او ﺧطﺎﺳت و در ﻣﻌﻧﺎی واروﻧﮫ ای از
زﻧدﮔﯽ ﺗﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﺗﻧﻔس او ﺧطﺎ و ﮔﻧﺎه اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺎﺑودی ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت ﻧﮕﺎھش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﻧﺎﺑودﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺳت و اﻋﻣﺎﻟش ﻧﯾز  .آﻧﮑﮫ از ﻣرگ ﻣﯽ ھراﺳد از ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ ھراﺳد و ﺑﯾزار اﺳت زﯾرا ھﺳﺗﯽ
او ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﯾﺎﻧﮫ اﺳت و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ در زﻧدﮔﯽ از ﺧودش ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد
ﭘس از ﻣرگ در ظﻠﻣﺎت اﺳت .

٣٥

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

دزدي

٣٦

 -١دزدی ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ دﯾﮕران را ﺑدون اذن آﻧﮭﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دادن و آن ﭼﻧد ﻧوع اﺳت  :دزدی ﮔﻔﺗﺎر و اﻓﮑﺎر ،
دزدی رﻓﺗﺎر و ﺧﻠﻖ و ﺧوی  ،دزدی اﺷﯾﺎء و آدم دزدی .
 -٢آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن دزدی ھﺎ ﭼﮫ ﺿرری در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑرای ﻓرد دزد ﺑﮭﻣراه دارد ؟
 -٣ﻣﺳﺋﻠﮥ اول اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯾوی و ظﺎھری و ﻓﻧﺎ ﺷوﻧدۀ دﯾﮕران ﻗﺎﺑل دزدﯾدن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزھﺎی ﻧﺎﺑود ﺷوﻧده
دزدی ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﻣور ﺟﺎوداﻧﮫ ﻗﺎﺑل دزدﯾدن ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﻣﺛﻼً ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻗوۀ ﺗﻔﮑّر ﯾﺎ اﺣﺳﺎس و ﯾﺎ ﺻﻔﺗﯽ ھﻣﭼون ﺗﻘوا
و ﮐراﻣت را از ﮐﺳﯽ دزدﯾد  .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺣرﻓﮭﺎ و ﺷﮑل رﻓﺗﺎر و اطوار دﯾﮕران و اﺷﯾﺎی دﯾﮕران را دزدﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑدن
ﮐﺳﯽ را دزدﯾد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ آدم دزدی اﺳت  .و ھﻣﮥ اﯾن اﻣور ﻓﻧﺎ ﺷوﻧده ھﺳﺗﻧد.
 -۴دزدی ﺳﺧﻧﺎن و رﻓﺗﺎر و اطوار دﯾﮕران ھﻣﺎن ﺗﻘﻠﯾد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﺳرﻗت اﺷﯾﺎی دﯾﮕران دزدی ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .و
دزدی ﺑدن دﯾﮕران ھم ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری ﯾﺎ آدم رﺑﺎﺋﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .
 -۵ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت اﻋم از ﺳﺧﻧﺎن و ﮐردار ﯾﺎ اﺷﯾﺎء ﯾﺎ ﺑدن دﯾﮕران ﺣﺎﻣل ﺑﺎر و اﻧرژی ﻣﺧﺻوص
ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت و ھوﯾت آدﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻔس را ھم ﺑﺎ ﺧود داراﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﺑﺷری ﭼﯾزھﺎﺳت  .اﯾن ھﻣﺎﻧﺎ اﺛر رواﻧﯽ
و وﺟودی آدﻣﯽ ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .
 -۶ﭘس ﺑﺎ دزدﯾدن ھر ﭼﯾزی از ﮐﺳﯽ ﺟﻧﺑﮫ ای از ﻧﻔس آن ﮐس ھم دزدﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳد  .و اﯾن اﻣر
دارای ﻋوارض وﯾژه ای در ﻓرد دزد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋوارض ھﻣﺎﻧﺎ از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓرد دزد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت
ﺻﺎﺣب ﻣﺎل اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی را از دﯾﮕری ﻣﯽ دزدد وﺟﮭﯽ از ﻧﻔس و ھوﯾت و روان او در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻرف ﻣﺎل
دزدی  ،ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و ﻓرد دزد دﭼﺎر از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺣطﯽ وﺟودی ﻣﯽ ﺷود و دﭼﺎر ﺣرص و ﺣﺳد و ﻋطش و
ﭘوﭼﯽ و ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮔردد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓرد دزد در ﺟرﯾﺎن دزدﯾدن ﭼﯾزی  ،ﺧودش دزدﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯽ رود و
اﯾن ﺳرﻗﺗﯽ ﺑس اﺳﺎﺳﯽ ﺗر و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑران ﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا از ﻧﻔس و روان ﺧودش دﭼﺎر ﮐﺎھش و ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮔردد .
 -٧ﭘس ﻣﺎل دزدی  ،ﻧﻔس ﻓرد دزد را ﻣﯽ دزدد و ﻏﺎرت و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯽ ﺷﺎﻣل ھر ﮔﻧﺎه دﯾﮕری ھم ﻣﯽ
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻓرﯾب ﻣﯽ دھد ﺧودش ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻓرﯾب ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و دروغ ﺧود را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﺧودش ﺳﺗم ﺑﯾﺷﺗری روا ﻣﯽ دارد  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧﺎ و ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻔس ﺧودش دﭼﺎر ﺗﺟﺎوز
ﻋﻣﯾﻖ ﺗری ﻣﯽ ﮔردد  .دزدﯾدن  ،دزدﯾده ﺷدن اﺳت .
 -٨ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺿرر ﮐﻣﺗری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﺟﺎوزﮔر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ظﺎﻟم ﻣظﻠوﻣﺗر اﺳت .
ﻓرﯾﺑﮑﺎر  ،ﻓرﯾب ﺧورده ﺗر اﺳت .

٣٧

 -٩ﺗﻘﻠﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ دزدی ﻣﻌﻧوی و ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت ﻣوﺟب از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺳﺦ ھوﯾت و ﺗﮭﯽ ﺷدن ﻓرد ﻣﻘﻠد از اﺻﺎﻟت
ﺧوﯾش اﺳت و ﺑواﺳطﮥ ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود .
 -١٠دزدﯾدن  ،اراده ﺑﮫ ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران ﺷدن و ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران زﯾﺳﺗن اﺳت  .و اﯾن اراده و اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﺎس دزدی از ھر ﻧوﻋﯽ
اﺳت  :ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران ﺣرف زدن و رﻓﺗﺎر ﮐردن  ،ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران ﺧوردن و ﭘوﺷﯾدن و ﻣﺻرف ﮐردن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺻورت و ﺟﻣﺎل ھم ﻣﺛل دﯾﮕران ﺷدن  .و اﯾن ﮐﻔر ﻧﺳﺑت ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﮐﻔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت  .ﭘس
ﮐﻔر اﺳﺎس دزدی اﺳت .
 -١١اﯾن ﮐﻔر ﺑﯾﺎﻧﯽ از اﻧﮑﺎر ﺧوﯾش و ﺑﺧل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺻورت اﻧواع دزدی ھﺎ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس
دزدی ﻣﻌﻠول ﻧﻔرت از ﺧوﯾش و ﮐﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت  .و ﺗﻘﻠﯾد اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن و ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن دزدی ھﺎ و رﯾﺷﮥ ﺳﺎﺋر دزدی
ھﺎ اﺳت .
 -١٢ﭘس دزدی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑﯽ وﺟودی اﺳت و اﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎذب اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ
درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -١٣ﭘس دزدی ﺣﺎﺻل ﻧداﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﺑودن اﺳت  .زﯾرا آدم دزد و ﻣﻘﻠد در ھر ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم دزدی ﻣﯽ ﮐﻧد و دزدی ھﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗر و ﮐﻼن ﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و رﺳﻣﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷود .
 -١۴ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﯾﮏ ﮔرﺳﻧﮥ آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ دم ﻣوت دزدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ آﻗﺎی راﮐﻔﻠر ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﮭﺎن را ﺻﺎﺣب اﺳت ھﻧوز ﺑﮫ
دزدی اش اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .
 -١۵دزدی ﺣﺎﺻل اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﺧودی اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺳت در دﯾﮕران اﺳت و اﯾن ظﻠﻣت اﺳت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ و
ﻓﻘدان ﻋداﻟت .
 -١۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧودش و ﺧودش ﻧﯾﺳت در ظﻠم اﺳت زﯾرا در وﺟودش ﻧﯾﺳت و وﺟودش را اﻧﮑﺎر ﮐرده اﺳت و ﺑﺧودش
ظﻠم ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﻣﺷﻐول وﺟود دزدی اﺳت .
 -١٧ﭘس ﻋداﻟت ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن اھل وﺟود اﺳت .
 -١٨آدم دزد  ،وﺟود ﺧود را رھﺎ و اﻧﮑﺎر و ﻧﻔرت داﺷﺗﮫ اﺳت و ﭼﯾزھﺎی ﻋدﻣﯽ از دﯾﮕران را ﻣﯽ دزدد ﺗﺎ اﺣﺳﺎس وﺟود
ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑر اﺣﺳﺎس ﺑﯽ وﺟودی اش اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا دزد ھرﮔز ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و روز ﺑﮫ روز دزدﺗر ﻣﯽ ﺷود
زﯾرا وﺟود دﯾﮕران را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدزدد ﺑﻠﮑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻓﻧﺎﺷوﻧده ای از دﯾﮕران را ﻣﯽ دزدد .
٣٨

 -١٩ﻣﺎل دزدی ھر ﭼﮫ ﺑﺎارزش ﺗر ﺑﺎﺷد ﺧﺳﺎرﺗش در دزد ﺷدﯾدﺗر اﺳت و او را ﺷدﯾدﺗر دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر ﺑزرﮔﺎن را ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن وﺟودﻧد ﺷدﯾدﺗر ﺑﯽ وﺟودی ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﺳﺗﻣرا ً از ﺧود
ﮔرﯾزان ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺣرص و ﺑﺧل و ﮐﯾﻧﮫ اش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت آن ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر ﺑﮫ ﺗﺿﺎد
ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ رﺳد  .ﻣﺛل ﺑﮑﺎر ﺑردن طوطﯽ وار ﮐﻼم اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ و ﺗﻘﻠﯾد از اطوار و آداب ﻋﺑﺎدی آﻧﺎن ﺑﯽ ھﯾﭻ
ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ و ﺟوھرۀ روﺣﺎﻧﯽ  .اﯾن دزدی ﯾﮏ دزدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﺎﻣﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮥ دزدی ھﺎی دﯾﮕر
اﺳت  .اﯾن دزدی ﻣﻌﻧوی اﺳﺎس دزدﯾﮭﺎی ﻣﺎدی اﺳت ﻣﺛل رﺑﺎ  ،ﻣﺎل ﻣردم ﺧواری و ﮐﻼه ﺑرداری ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده .
 -٢٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﻻرﻓﺗن از دﯾوار ﻣردم و اﺷﯾﺎی دﯾﮕران را رﺑودن ﺑدوی ﺗرﯾن ﻧوع دزدی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﺳران و
ﺿررھﺎ را دارد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی اﺳت و ﺑﺎ رﻓﻊ ﻧﯾﺎز  ،دزدی ھم ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .وﻟﯽ دزدی ھﺎی ﻏﯾرﻣﺎدی
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت .
 -٢١ﺗﻘﻠﯾد ﮐﮫ دزدی ﻣﻌﻧوی اﺳت ﺣﺎﺻل ﺑﺧل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﻣرﺟﻊ ﻣﯽ رﺳد  :ﻣرﺣﻠﮥ اول
ظﻠم اﺳت و ﻣرﺣﻠﮥ دوم ﻋدل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﻣﺛل ﻏرب زدﮔﯽ ﺟواﻣﻊ ﺟﮭﺎن ﺳوم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻏرب ﮐﮫ
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺻورت اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺿد ﻏرﺑﯽ ﺑروز ﮐرد .
 -٢٢ﯾﺎ ﻣﺛل ﺗﻘﻠﯾد اروﭘﺎﺋﯾﺎن از ﮔﻔﺗﺎر و آداب ﻣﺳﯾﺢ )ع( ﮐﮫ در ﻗرون وﺳطﯽ ﺑﮫ اوج از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻧون رﺳﯾد و ﻋﺎﻗﺑت
ﺑﺻورت ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑروز ﮐرد .
 -٢٣ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﻣﺎل دزدی ھرﮔز از ﮔﻠوی دزدش ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻣﯽ رود و اﮔر ھم ﺑرود در او ھﺿم و ﺟذب ﻧﻣﯽ ﺷود و
ﺑﯾﻣﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﮫ اﺳﮭﺎل و اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ اﻧدازد .
 -٢۴ﯾﺎ ﻣﺛل ﺑراﺑری زن و ﻣرد و ﺗﻘﻠﯾد زن از ﻣرد ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﮭﺿت ﺑرﺗری زن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرد ) ﻓﻣﯾﻧﯾزم ( ﺷد و
ﻋداوت و ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣردان .
 -٢۵و ﯾﺎ ھﯾزی ﮐﮫ دزدی ﻣرد از ﻧﺎﻣوس و ﺑدن زن اﺳت ) ﭼﺷم ﭼراﻧﯽ ( روز ﺑﮫ روز ﻣرد را ﺣرﯾص ﺗر و ﺷﮭوت زده ﺗر
و ﺑﯽ وﺟودﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻋﺎﻗﺑت ﻣرد را زن ﺻﻔت ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻣرد ﺑواﺳطﮥ زن ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ دزدﯾده ﻣﯽ
ﺷود .
 -٢۶آﻧﮑﮫ ﻣﯽ دزدد ﺑﯾﺷﺗر دزدﯾده ﻣﯽ ﺷود .

٣٩

 -٢٧دزدی ﺑﮫ ﻗﺻد وﺟود دزدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ وﺟودی ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ دزد ﺑﮫ ﺧون دﯾﮕران ﺗﺷﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﯽ ﺧواھد وﺟود دﯾﮕران را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .
 -٢٨ﺟﻧﺎﯾت ﺣﺎﺻل ﺟن زده ﮔﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﻌﻠول اﻧواع دزدﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺟود دزد ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﻣل درﻣﯽ آﯾد
و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻗﺣطﯽ و ﺑﯽ وﺟودی ﻣﯽ رﺳد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وﺟودش ﻣﻣﻠو از اﻣوال دزدی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی اﺳت  :اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و
ﺑﺎورھﺎ و ﺳﺧﻧﺎن و اطوار و ﺻﻔﺎت و اﻣوال دزدی و ﺗﺻورات و آرزوھﺎی دزدی .
 -٢٩ﮔﺎه ﮐﺎﻻی ﻓﮑری ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ دزدد ﺑﻘدری آﺗش زا و ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ دزد را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ اﻧدازد  .ﯾﮏ آرزو
و آرﻣﺎن ﯾﺎ اﯾدﺋوﻟوژی و ﻓﻠﺳﻔﮫ دزدی ﻣﮭﻠﮏ ﻣﺛل ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ﻣﺎرﮐﺳﯾزم و دروﯾﺷﯽ ﮔری ﮐﮫ ﺧود در ذاﺗش ﺿد وﺟود اﺳت.
 -٣٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از دﯾوار ﻣردم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ زﻧد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾده و آرزوی دزدی ﻣﺛل ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺳت  .زﯾرا
"ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ" ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﺑﯾﮫ ﻓرد ﺧﺎﺻﯽ ﺷدن اﺳت  .اﻟﮕوﺋﯽ ﮐﮫ از دﯾﮕران دزدﯾده ای ھوﯾت ﺗو را دزدﯾده
اﺳت  .ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران ﺷدن ﻣﻧﺷﺄ ھر دزدی اﺳت .
 -٣١اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧﻌﻣﺎت ﺧدادادی ﺧود ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺷود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺧﯾل ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا
دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﺷده اﺳت و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ دزدی اﺳت  .ﭘس ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد در ﺧوﯾش ﺗﻧﮭﺎ
راه ﻧﺟﺎت از اﺣﺳﺎس ﻗﺣطﯽ وﺟود اﺳت و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از دزدی اﺳت .
 -٣٢ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور و آرزوی ﻋﺎرﯾﮫ ای ﻣوﺟب ﻗﺣطﯽ زده ﮔﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺧل و دزدی اﺳت .
 " -٣٣ﻣﺎﻟﮑﯾت " در ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ و ﻗﺎﻣوس ﻗرآﻧﯽ ﻓﻘط از آن ﺧداﺳت و " ﻣﺎﻟﮏ " ﻧﺎم ﺧداﺳت و ﻟذا ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرای ﺑﺷر
ﺷرک آﺷﮑﺎر اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ دزدی ﻋرﻓﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ھم ﯾﮏ دروغ اﺳت و ھﯾﭼﮑس
ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑدن ﺧودش ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺗوﺳﻌﮥ ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣذھب و اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت ﻓرھﻧﮓ دزدی اﺳت .
 -٣۴ﺑﻘول ﻋﻠﯽ

)ع(

ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺛروﺗﯽ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده و ﮐﺎﺧﯽ ﺑرﭘﺎﺳت دال ﺑر دزدی اﺳت  .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن طﺑﻘﺎت اﻗﺗﺻﺎدی

و ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺳﺗر داﺋﻣﯽ اﻧدﯾﺷﮥ دزدی اﺳت زﯾرا ھﻣواره اﻓراد و طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺷﺑﯾﮫ ﺛروﺗﻣﻧدان و
اﺷراف ﺷوﻧد و اﯾن اﺳﺎس دزدی اﺳت .
 -٣۵ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑر دزدی اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ و ﺛروﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت  .و ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺳﯽ ھم ﺑر دزدی آراء و
ارادۀ ﻣردم ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾدﺋوﻟوژی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت  .و ﻋﺷﻖ ھم ﺗوﺟﯾﮫ دزدﯾدن ﻋواطف و روح ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف
اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺟرﯾﺎن دارد .
٤٠

 -٣۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺷﻖ  ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ) ﻟﯾﺑراﻟﯾزم اﻗﺗﺻﺎدی ( ﻣﺛﻠث دزدی در ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت  :دزدی روح ،
دزدی ﻋﻘل و رأی و دزدی اﻣوال و ﺛروﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ .
 -٣٧و اﻣﺎ ﻣﻧطﻖ و ﻓﻠﺳﻔﮥ دزدی ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی و ﺗﻘﻠﯾد اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ذھﻧﯽ دزدی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -٣٨آﻧﮑﮫ ذات ھﺳﺗﯽ را در ﺟﺎن و ﺗن و دل و روح ﺧوﯾش درک و اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد در ﻗﺣطﯽ وﺟود ﺑﮫ ﻓﮑر دزدی ﻣﯽ
اﻓﺗد .
 -٣٩در ﻗﻠﻣرو اﻧدﯾﺷﮥ دﯾﻧﯽ  ،ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت اﯾدۀ ﺧدا در ذھن ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾز اﯾدۀ دزدی اﺳت و
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑواﺳطﮥ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻧﺷﺎن دادﯾم اﯾن ﺧدا  ،ﮐﺎﻧون ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دزدی ﻋظﯾم  .زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ
وﺟود ﻧدارد و ﻋﯾن ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و آدﻣﯽ  ،ﻋدم را وﺟود ﻗرار داده و ھوای ﻧﻔس را ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  .و
اﯾن ذات دزدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ – رواﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣذھب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب دزدی و دزدی ﻣذھﺑﯽ اﺳت
 :ﺧدا دزدی و دزدی ﺑﻧﺎم ﺧدا ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر ھﻣﮥ دزدﯾﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت .
 -۴٠ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن از دزدی ﮐردن و دزدﯾده ﺷدن ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا ﺑﻌﻧوان ﻗدرت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ در
ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﻋرﻓﺎن ﺗﻧﮭﺎ راه دزدی زداﺋﯽ از ﻧﻔس ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﺑر وﺟود ﻣوﺟب درک و
درﯾﺎﻓت و اﺣﺳﺎس وﺟود اﺳت و ﻟذا از اﺣﺳﺎس ﻗﺣطﯽ وﺟود ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد و دزدی را از ﻧﻔس ﻣﯽ زداﯾد زﯾرا دزدی
ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت در ﯾﺎﻓﺗن وﺟود .

٤١

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻧﺴﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ) ﻓﺴﻖ (

٤٢

 -١در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺳﺦ اﺣﮑﺎم ﺷرع ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﯾرﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ھر ﺣﮑﻣﯽ از ﺷرﯾﻌت  ،ﻣﺗرادف ﯾﮏ
ﮔﻧﺎه اﺳت .
 -٢ﺷرﯾﻌت در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭼﺷﻣﮫ و آﺑﺷﺧور اﺳت  :آﺑﺷﺧور وﺟود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ﭼﺷﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از اﻋﻣﺎق
وﺟود ﺑﺟوﺷد وﻟﯽ در ﻋﻣدۀ ﺑﺷری ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و اﯾن ﭼﺷﻣﮫ در ﺑﯾرون از او ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎه ﺣﻘوق ﺷرﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ از راه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت درک ﻣﯽ ﺷود .
 -٣راه رھﺎﺋﯽ از ﺷرﯾﻌت و دﯾن و ﺧدای ﺑﯾروﻧﯽ ) ﻣوروﺛﯽ – ﺗﺎرﯾﺧﯽ – ﺧﺑری ( و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا و ﺷرﯾﻌت ﻓطری ھﻣﺎن
ﻣذھب طرﯾﻘت اﺳت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ .
 -۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﺷرﯾﻌت ھم ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎه اﺳت و ھم ﻋﻠت رﺳﺗﮕﺎری .
 " -۵ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت و اﺳﻼم ) ﺷرﯾﻌت ( را ھم ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت  .ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ادای ﺣﻘوق
اﺳﻼم ) ﺷرع ( ﺑﮫ ﻏﺎﯾت آن ﺑرﺳﯾد و از آﻧﺟﺎ ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧﯾد  " .اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺧروج از ﺷرﯾﻌت و ورود ﺑﮫ
طرﯾﻘت اﺳت .
 -۶ﭘس ھر ﻋﻣﻠﯽ در آن واﺣد ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد و ھم ﻋﯾن ﺛواب و آن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣش ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد
و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺗﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﯾﮏ ﻋﺎرف واﺻل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻣﺎم و ﺣﮑﯾم اﻟﮭﯽ ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎھﯽ ﺷود و ﺷرﯾﻌت را
ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮥ ﺷرﯾﻌت ﺑﺎطﻧﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ رﺳد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﺿر ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺷﮑﻧﯽ ﻧﻣود .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺑراھﯾم

)ع(

اﻣر ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﮐردن ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدش ﻧﻣود و ﺳﭘس اﻣر ﺑﮫ ذﺑﺢ ﭘﺳرش  .ﮐﮫ ھر دو

ﺑرﺧﻼف ﺷرﯾﻌت ﺑود ﮐﮫ اﺑراھﯾم را ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﺎﻧﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻗﻠﺑﯽ و ذاﺗﯽ و ﺧدای ﺑﺎطﻧﯽ .
 -٧اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺣﮑﺎم اﺧﻼق و ﻓطرت اﺳت ﺑواﺳطﮥ دو ﺟﻣﺎﻋت زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺷود  :ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن !
ﻓﺎﺳﻘﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﺎوری ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن در ﮐﻣﺎل ﺷرﯾﻌت ﺑر طرﯾﻘت وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺑدو
اﯾن ﺧروج و ورود ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﻋظﯾم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﻣﺻداق ﺳﺧن ﻣذﮐور ﻋﻠﯽ

)ع(

اﺳت

ﮐﮫ دﯾن ﻋﺎرﯾﮫ ای ﺑﮫ دﯾن ﻓطری ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷرﯾﻌت در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾد ﺧود ﻣظﮭر و
ﺳرﭼﺷﻣﮥ ﺷرﯾﻌت اﺳت .
 -٨زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﻋﺎرﻓﺎﻧﮥ ﺷرع ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ اﻣر ﺧدا رخ ﻣﯽ دھد ھﻣﭼون ﻋﻣل اﺑراھﯾم

)ع(

و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و

ﻋﺎرف واﺻل ھﻣﭼون ﻣﺎﺟرای ﺣﺿرت ﺧﺿر درﺑﺎرۀ ﻣوﺳﯽ )ع( و ﯾﺎ ﻣﺎﺟراھﺎی ﻣوﻟوی و ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی .

٤٣

 -٩ﻟﻐو ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮥ ﺷرع ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و از روی ﺟﮭل و ﺿﻼﻟت اﺳت وﻟﯽ ﻟﻐو ﻋﺎرﻓﺎﻧﮥ ﺷرع ﻋﻣﻠﯽ
ﺧودﺷﮑﻧﺎﻧﮫ اﺳت .
 -١٠اﻟﻐﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﮥ ﺷرع ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳرآﻏﺎز ﺗﻘرب و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ در اداﻣﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻋروﺟﯽ ﺗﻘوا )ﺗرس از ﺧدا(
رخ ﻣﯽ دھد و اﯾن ﺳﯾر از ﻧﺑوت ﺑﮫ اﻣﺎﻣت اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وﻻﯾت
وﺟودی و اﻣﺎﻣت ﻣﯽ ﺷود .
 -١١ﺗﻘوا و ﺷرﯾﻌت ظﺎھری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺧودﺷﮑﻧﯽ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻧوری اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طرﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﺧودﺷﮑﻧﯽ ﺷرﻋﯽ اﺳت در اوج ﺷرﯾﻌت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﭘﯾرﻣﻐﺎن ﺑﮫ ﺗو اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺳﺟﺎده ﺑﮫ ﻣﯽ رﻧﮕﯾن ﮐﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﮐن و ﺗردﯾد روا ﻣدار  .اﯾن ﺷﮑﺳﺗن ﻗداﺳت ظﺎھری و ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا و رﯾﺎﺋﯽ اﺳت .
 -١٢در ﯾﮏ ﮐﻼم طرﯾﻘت راه رﯾﺎزداﺋﯽ از دﯾن و اﺧﻼق و ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
 -١٣ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎن دﯾن ﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت و طرﯾﻘت ھم دﯾﻧﯽ ﺷدن  .ﻧﻣودن و ﺷدن ! ﭘس طرﯾﻘت وادی ﺻدق اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھر و
ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﺷدن  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻔﺎق زداﺋﯽ از دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت و اﺧﻼق اﺳت .
 -١۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻘوا و ﺷرﯾﻌت ﺑﯾروﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﮭﺎد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﻘرب و طرﯾﻘت ھم ﺟﮭﺎدی دﮔر ﺑرﻋﻠﯾﮫ
ﻧﻔس اﺳت و ﺟﮭﺎدی ﺑرﺗر اﺳت و ﻟذا آﻧرا ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .
 -١۵ﺗﻘوا و ﺷرﯾﻌت  ،دﯾن دﻧﯾوی و ﺑرای ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت و ﻟذا ﻣردﻣﺎن ﻣﺧﺎطب آن ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ طرﯾﻘت  ،دﯾن
ﺑﺎطﻧﯽ و اﺧروی اﺳت و ﺑرای رﺿﺎی ﺧداﺳت  .و ﻟذا طرﯾﻘت را اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .طرﯾﻘت در ﻣﻔﮭوم ﻗرآﻧﯽ
ھﻣﺎن وادی اﺧﻼص اﺳت و اﺧﻼص را اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺧوش ﻧﻣﯽ دارﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﻧﮭﺎﯾﺎﻧﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن راز
ﻏﯾﺑت ﻣﮭدی و ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳت .
 -١۶ﺷرﯾﻌت و ﺗﻘوای ظﺎھری ﻗﻠﻣرو ﺧﯾر و ﺷر اﺳت وﻟﯽ طرﯾﻘت وادی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺣﻖ اﺳت و ﺧروج از دوﮔﺎﻧﮕﯽ .
 -١٧ﻣردﻣﺎن دو دﺳﺗﮫ اﻧد  :اﺧﯾﺎر و اﺷرار ! آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺣل ظﮭور ﺧﯾر و ﻧﯾﮑﯽ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ اھل ﺷرع و ﺗﻘوا ﻣﯽ
ﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎھﻼﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾواﻧﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن
ﺑﺎﺷﻧد  .و ﻋده ای ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ّ
ﻣﺣل ظﮭور اﺷد ﺧﯾر و ﺷرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣل ظﮭور ارادۀ ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺑﺷرﻧد  " .ﺑﮕو ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر ھﻣﮫ از اوﺳت  " .ﻗرآن –
و اﯾن ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺗوﺣﯾد از وﺟود اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف را اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ھر دو
ارادۀ ﺧداﺳت  :ﻣﮭر و ﻗﮭر  ،رﺣﻣت و ﻏﺿب .

٤٤

 -١٨آدﻣﯽ از ﻗﻠﻣرو ﺷر ﺑﮫ ﺧﯾر وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت و ﺳﭘس از ﻋرﺻﮥ ﺧﯾر ﺧﺎرج ﺷده و ﺑر
ﻗﻠﻣرو ﺣﻖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﻋرﻓﺎن اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درک و ﻗﺿﺎوت زﻧدﮔﯽ و اﻋﻣﺎل ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل و
اﻣﺎﻣﺎن ﺑرای ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺳﺧت و ﻣﺗﻧﺎﻗض اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را ﻣﺣل وﺣدت اﺿداد ھم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﻣﻊ ﺻوری اﺿداد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻊ اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ و ﺑد ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ورای
ﺧﯾر و ﺷر اﺳت وﻟﯽ در ﭼﺷم ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﯾر ﺧﯾر و ﺷرﻧد ﺟﻣﻊ اﺿداد ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود  .ﻣﺛل ﻋﻠﯽ

)ع(

ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺟﻣﻊ اﺷد

ﻣﮭر و اﺷد ﻏﺿب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -١٩ﻓﺳﻖ ﯾﻌﻧﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﮑم ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ را ﻟﻐو ﻧﻣودن  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻓراد زﯾر ﺳن ﻋﻘل را ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺧواﻧد ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻧﺎﻣﯾد  .اﯾن آﮔﺎھﯽ از وﺟدان اﺳت و ﻧﮫ اﺧﺑﺎر و ﺗﻧذﯾر و ﺗرس ﺧﺎرﺟﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در
ﻋرﺻﮥ ﺟﺎھﻠﯾت وﺟدان ﻗرار دارد و ﺟﺎھل اﺳت و ﮔﻧﺎه را ﺣس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و در دل ﺧودش آﻧرا ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ داﻧد ﻣرﺗﮑب ﻓﺳﻖ
ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود در ﻧزد وﺟدان و ﺧداوﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد از ﺑﺎﺑت ارﺗﮑﺎﺑش ﺑﮫ ﻓﺳﻖ  ،ﻋذاﺑش ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد اﻻ ﭘس از آﮔﺎھﯽ و ﺑﯾداری وﺟدان ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﮔذﺷﺗﮫ اش ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٢٠وﺟدان آدﻣﯽ دارای ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ و ﻣﻘﺎم ذاﺗﯽ اﺳت  :ﺣﯾواﻧﯽ  ،اﺧﻼﻗﯽ ) ﺷرﻋﯽ ( و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ) ﺗوﺣﯾدی (  .و ﻟذا دارای
دو ﺑﯾداری ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت  :ﺑﯾداری اﺧﻼﻗﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ !
 -٢١وﺟدان اﺧﻼﻗﯽ وﺟداﻧﯽ دوﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻧﺎﻗض و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻟذا ﺳراﺳر در ﺟدال اﺳت و در ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﺑﺎ
ﺧودش ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﺳرﺣد اﻧﻔﺟﺎر و ﺑﯾداری ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و آﻏﺎز ﺧروج از ﺷرﯾﻌت و ﻋروج روح  .و اﯾن ﺟز ﺑﮫ ﻋﺷﻖ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت دو ﺷﻘﮫ ﺷده و ﯾﮏ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن ﻧﻔﺎق ﺑﮑﻠﯽ
ﻣﻧﮑر ﺷرع و اﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎﻓری آﮔﺎه ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻔر ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮥ ﺑﯾداری ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٢آدﻣﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺷرع و اﺧﻼق و ﻣﻌﻧوﯾت ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺳوی ﺗﻧﺎﻗض و ﺗﺿﺎد ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ رﺳد و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در اﻣر دﯾن ﺟدﯾت و ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺷد اﯾن ﺗﺿﺎد و ﻧﻔﺎق ھم ﺷدﯾدﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﻓرد را ﺑﮫ
آﺳﺗﺎﻧﮥ طرﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .و اﯾن ﺣﻖ اﺳت و ﮐﻼم ﺧدا ھم دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ " آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ
ﻧﻣودﻧد و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﮐردﻧد ﺧداوﻧد از ﺟﺎﻧب ﺧود رﺳول  ،اﻣﺎم ﯾﺎ ﺷﺎھدی ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﻧد ﺑﺳوی
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن  " .ﻗرآن – اﯾن ھداﯾت ھﻣﺎن طرﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن اﺳت  .ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ طرﯾﻘت از ﮐﻣﺎل ﺷرﯾﻌت ﺳرﺑرﻣﯽ
آورد و ﻧﮫ از ﺑﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﻻﻣذھﺑﯽ و اﻟﺣﺎد ﺑداﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺟز ﺗﻘدﯾس ﻣﻔﺎﺳد
ﮐﺎری ﻧدارﻧد و ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ ﺗﺑﮭﮑﺎران ﺣرﻓﮫ ای و ﺷﺎﻋر ﻣﺳﻠﮏ ھﺳﺗﻧد .
 -٢٣اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت و اﺧﻼق ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣدود اﻟﮭﯽ در وﺟود ﺑﺷرﻧد و ﺣدود وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد ﺗﺎ آﻧرا ﺑﯾﺎﺑد و
وﺟودش را ﮐﺷف و درک ﻧﻣوده و ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرد و در آن اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﺑد .
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 -٢۴اﺣﮑﺎم ﺷرع ﺑﺎزدارﻧدۀ آدﻣﯽ در ﺧروج از وﺟودﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت آدﻣﯽ را ﺑﺧودش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﻣﺣدود در ﺣدود
وﺟودش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧود را درﯾﺎﺑد  .و ﭼون آدﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺷت درب وﺟود رﺳﯾد آﻏﺎز ﺧروج از اﺣﮑﺎم ﺑﯾروﻧﯽ ﺷرﯾﻌت و ورود
ﺑﮫ وﺟود اﺳت و اﯾن ﺑﺎطن دﯾن و ﺷرﯾﻌت اﺳت و ھﻣﺎن طرﯾﻘت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .
ﺷر و ﺑﺎﻟﻌﮑس  :اﯾﻧﺳت آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ طرﯾﻘت رخ ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد .
 -٢۵ظﮭور ﺧﯾر از ﺑطن ّ
 -٢۶ﺷرﯾﻌت ﺟﮭﺎن را ﺑرای اھﻠش ﺑﮫ دو ﺷﻘﮫ ﺧﯾر و ﺷر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﯾن دو ﺷﻘﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
از اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑرﺧﯾزد و ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎل ﮐﺷد و اﯾن آﻏﺎز طرﯾﻘت اﺳت و ﺧﺗم ﺷرﯾﻌت ﺗﺎرﯾﺧﯽ  .و آﻧﮑﮫ از اﯾن ﻣﯾﺎن
ﺑرﻧﺧﯾزد ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺧﺻم ﻗﺳم ﺧوردۀ ﻋﺎرﻓﺎن و اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی
زﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن ﻧﺑرد دﯾن ﻋﺎرﯾﮫ ای ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﯾن ﻓطری اﺳت ﻧﺑرد دﯾن ﻣرده ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﯾن زﻧده  .ﻧﺑرد ﻓﺳﻖ ﭘﻧﮭﺎن
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺻدق و ﻋﺻﻣت آﺷﮑﺎر .
 -٢٧ﭘس ﺑدﺗرﯾن ﻓﺳﻖ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎم دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﭘﺎ ﺑر اﺣﮑﺎم و ﺣدود اﻟﮭﯽ ﻧﮭﺎدن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر
اﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ .
 -٢٨و اﻣﺎ در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو دﯾن ﺑﺎطﻧﯽ ) اﻣﺎﻣت ( اﺳت ﭘﯾروان ﺷرﯾﻌت ظﺎھری ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ
اﺷد ﻓﺳﻖ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و رﺳوا و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺑﺧﺻوص آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن ﺷرﯾﻌت ظﺎھری و ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا را ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھم ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب اﻋظم ظﻠم ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن اﺳﺎس ھﻣﮥ ﻣﺷﮑﻼت ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن دوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺷدّ
 -٢٩ﯾﻌﻧﯽ آن دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ و ﻓﺎﻗد اﻣﺎﻣت ّ
ﻓﺳﻖ و ظﻠم اﺳت و اﯾن ا ّم اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣروز ﻣﺎﺳت  .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺳﺧن ﻣﺷﮭور ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ " زﯾن ﭘس ﻓﻘط
ﭘﯾروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد " .
 -٣٠ﭘس ﺷرﯾﻌت ﻣﻧﮭﺎی ﻋرﻓﺎن در اﯾن دوران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗوﻟﯾد اﺷد ﻓﺳﻖ و اﻋظم ظﻠم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑطور ﻣﺛﺎل اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم
ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ و ﺣﺞ ﻓﺎﻗد ﻋرﻓﺎن ) ﻋرﻓﺎت ( ﻣﮭد ﭘﯾداﯾش ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎﺳت  .و اﯾن
ﻧوع ﻧﻣﺎز و ﺣﺞ و ﻋﺑﺎدات ﺑﺧودی ﺧود از ﻓﺳﻖ ھﺎی ﮐﺑﯾره و ﻣظﺎﻟم ﻋظﯾم اﺳت زﯾرا ﺧود زﻣﯾﻧﮥ ﺧﯾزش ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم و اﯾﻧﺳت راز ﻓرﯾﺎد ﺧداوﻧد ﺑر اﯾن ﻧوع ﻧﻣﺎزﮔزاران  :زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﺣﻘﯾﻘت ﺑواﺳطﮥ ﺷرﯾﻌت ! ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﺧدا ﺑﺎ ﺣرﺑﮥ دﯾن او  .زﯾرا دﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و دﯾن ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اﯾن
ﻣﻘﺻود اﺳت زﯾرا دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻓﺎﻗد ﻋرﻓﺎن  ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﻣدا ً ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻓﺳﻖ و ظﻠم ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت  ،اﯾدﺋوﻟوژی ﻓﺳﻖ اﺳت .
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 -٣١و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﮥ ﻗﺎﺗﻼن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋرﻓﺎ  ،ﻧﻣﺎزﮔزاران و ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺗﮭﯽ از ﻣﻌرﻓت ﺑوده اﻧد و
اﯾن اﺷد و اﻋظم ﻓﺳﻖ و ظﻠم ﺑر روی زﻣﯾن ﺑوده اﺳت زﯾرا ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل ﺣدود ﺧداوﻧد ﺑر روی زﻣﯾن را ﮐﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
اﺳوه ھﺎی ﺷرﯾﻌت و دﯾن زﻧده ﺑوده اﻧد  .زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺣدّ ﺧداﺋﯽ اﻧﺳﺎن و ﺣدّ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک
ھﺳﺗﻧد و اﺣﮑﺎم ﺷرع ﺑﮫ وﺟود اﯾﻧﺎن ﻣﺣﮏ ﻣﯽ ﺧورد و اﯾﻧﺎن ﺧود ﻣﯾزان ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٣٢در ﻣﻌﻧﺎی اﺧﻼﻗﯽ  ،ﻓﺳﻖ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣدود وﺟود دﯾﮕران  .ھﻣﭼون ﺑدون اﺟﺎزه وارد ﺷدن ﺑر ﺧﺎﻧﮥ
دﯾﮕران .
 -٣٣ﺗن ھر ﮐﺳﯽ ﻧﻘطﮥ ﻣرﮐزی داﺋرۀ وﺟود او در ﺟﮭﺎن اﺳت و ھر ﮐﺳﯽ ﺻﺎﺣب داﺋرۀ وﯾژۀ وﺟودی در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت
ﮐﮫ دل او ﻧﻘطﮥ ﭘرﮔﺎر ﺣد وﺟود اوﺳت .
 -٣۴داﺋرۀ وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن  ،ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ﮐل ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت در وﺟود اﻣﺎم آﺷﮑﺎر .
 -٣۵ﭘﺎ ﻓراﺗر ﻧﮭﺎدن از داﺋرۀ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﺳﻖ و ﺗﺟﺎوز اﺳت .
 -٣۶آن ﭘرﮔﺎری ﮐﮫ ﺣدود آﻓﺎق وﺟود را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻌرﻓت و ﺑﺻﯾرت اﺳت ﮐﮫ از دل ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد  .آدﻣﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع
ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻗﻠﺑﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧود ھر وﺳﻌﺗﯽ از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را ﮐﮫ درک ﮐرد ھﻣﺎن ﺣدود وﺟود اوﺳت و
ﺣرﯾم و ﺣرﻣت ھﺳﺗﯽ اوﺳت و او در اﯾن ﺣرﯾم  ،ﻣﺣرم اﺳت .
 -٣٧آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻣﻌرﻓت ﮐﺎھل و ﻏﺎﻓﻠﻧد ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز و ﻏﺻب در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮥ ﺗﻣﻠّﮏ ﺣدود وﺟود ﺧود را
ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد و رﺷد ﯾﺎﺑﻧد وﻟﯽ اﯾن رﺷد و ﺗوﺳﻌﮥ وﺟود اﻣر ﮐﺎذب اﺳت و ھر آن از ﻗﻠﻣرو وﺟودﺷﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا
ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﺣدود ﻏﺻﺑﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺳﺗم و زور و ﻓﺳﻖ در ﺣدود دﯾﮕران ھﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺎن ﺣدود وﺟود را ﯾﺎ ﻣﯽ دزدﻧد ﯾﺎ
ﻣﯽ ﺧرﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺛروت اﻧدوزان و ﻣﺎﻟﮑﺎن و اﺷﯾﺎء ﭘرﺳﺗﺎن وﻟذا ﺑﻘول ﻗرآن ﺗﮑﺎﺛر و اﺳﺗﮑﺑﺎر در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ
ﻓﺳﻖ و ﻓﺳﺎد ﺗوأم اﺳت .
 -٣٨ﭘس ﺣدود وﺟود آدﻣﯽ ﯾﺎ ﻧوری اﺳت ﯾﺎ ظﻠﻣﺎﻧﯽ  .ﯾﺎ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ  .ﺣدود ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ھﻣواره
ﺑواﺳطﮥ ﻓﺳﻖ ﺣراﺳت ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .
 -٣٩ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود ﺧود را در اﻣوال و اﻣﻼک ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻼک ﺷدﮔﺎن وادی ﻓﺳﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣدود
وﺟود ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد و ﺑﺎطل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﻟذا آﻧرا از دﺳت داده و ﺑﮫ اﺳﺎرت اﺷﯾﺎء اﻓﺗﺎده اﻧد و اﯾﻧﺎن
ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣس وﺟود داﺋﻣﺎ ً ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺣدود وﺟود دﯾﮕران ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ وﺟود دﯾﮕران را ﻏﺻب ﮐﻧﻧد زﯾرا ﭘﺎ از
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ﺣد وﺟود ﺧود ﺑﯾرون ﻧﮭﺎده و وﺟود ﺧود را از دﺳت داده اﻧد زﯾرا وﺟودﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر دﯾﮕران در آﻣده اﺳت  .ﻣﺛل ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ وﺟودش ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدش درآﻣده اﺳت و ﺧودش در اﺷﯾﺎء و اﻣﻼﮐش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻓرد ھم ﻓﺎﺳﻖ
اﺳت و ھم ﻣﻔﺳوق .
 -۴٠ﭘس آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺣدود وﺟودش را ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺛروت اﻧدوزی و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺣدود
وﺟودش را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر درﻣﯽ آﯾد .
 -۴١اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت  ،اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻧدن در ﺣدود وﺟود ﺧوﯾش اﺳت و ﻗﺎﻧﻊ ﺑودن ﺑﮫ ﺣدود ﺧوﯾش  .و در اﯾن ﺣدود ﻣﺎﻧدن و
ﺑواﺳطﮥ ﺗزﮐﯾﮫ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﯾن ﺣدود را ﺗوﺳﻌﮫ دادن .
 -۴٢ﺣدود وﺟود ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ دﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد از دﺳت ﻣﯽ رود
وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دل ﻣﯽ آﯾد ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﺧودی اﺳت .
 -۴٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ﻣﻧﻔور و ﺣرام اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دل ﻣﯽ آﯾد ﻣﺣﺑوب و ﺣﻼل  .و دﺳت دل ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻌرﻓت
اﺳت و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ .
 -۴۴در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ آن رزﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ﻓﺳﻖ اﺳت  .زﯾرا  ،ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا رزق ﺑﮫ دل ﻣﯽ آﯾد
ﭼون ﺧدا ﻣﻘﯾم دل اﺳت و ﺻﺎﺣب دل و ﻧﻘطﮥ ﭘرﮔﺎر وﺟود  .و ﻟذا آﻧﮑﮫ ﺧدا را ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ را دوﺳت ﻣﯽ دارد )ﻗرآن(
و اﯾن ﺣد وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺑﯽ ﮐراﻧﮫ اﺳت .
 -۴۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﻓﺳﻖ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧدای دل اﺳت ﮐﮫ ﺣدّ وﺟود آدﻣﯽ را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ  .و دل اﻧﺳﺎن ظرف ھﺳﺗﯽ و زﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت  .و اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣدود و
ﻗﻠﻣرو وﺟود اوﺳت  .و اﯾن ﺣد ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﻓﺳﻖ ﻣﺻون و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۴۶ﭘس ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﻣﺎدی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﺳﻖ اﺳت ﭼﮫ ﻋﺎطﻔﯽ و ﭼﮫ اﻗﺗﺻﺎدی  .زﯾرا ﺣدود وﺟود آدﻣﯽ را ﺗﺑﺎه و اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ھﻣﭼون ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎی ھﺳﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ آورﻧد و ﻧور وﺟود را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد .
 -۴٧ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد دل و روح و ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮥ اﻧﮭدام وﺟود اﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻓﺳﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد
و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﻓﺳﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺑطﺎل و اﻧﮭدام اﺳت .
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و ﭘﯾر طرﯾﻘت  ،ﯾﮏ ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮥ ﻓﺳﻖ ﻋظﯾم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
 -۴٨ﺷرﯾﻌت ﻓﺎﻗد اﻣﺎم ّ
ﮐﮫ  " :ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﮥ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت را ﻣو ﺑﮫ ﻣو رﻋﺎﯾت ﮐﻧد وﻟﯽ در اطﺎﻋت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻧﺑﺎﺷد ﮐﺎﻓری ﻣﻧﺎﻓﻖ از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ
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رود و ﭘس از ﻣرگ روﺣش ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﻗﺑر ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  " .زﯾرا ﺣدود وﺟودش در ﺟﮭﺎن را از دﺳت داده اﺳت و
ﺟز ﺗن ﮔﻧدﯾدۀ ﺧود در ﻗﺑر ﺣرﯾﻣﯽ ﺑرای ﺑودن ﻧدارد  .و اﯾن ﻣوﺟودی ﻣﻔﺳوق اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن وﺟودش در ﺟﮭﺎن از دﺳت
رﻓﺗﮫ اﺳت .
 -۴٩اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺣدود وﺟودﻧد و ﻟذا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧود اﯾن اﺣﮑﺎم و ﻣﯾزان در ﻧﻔس ﺧود ﺑﺎطل و ﺗﮭﯽ از
ﻣﻌﻧﺎ و ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺷود ﻣﯾزان وﺟود از دﺳت ﻣﯽ رود و وﺟود آدﻣﯽ ﻣﯾزاﻧﯽ ﺑرای درک و درﯾﺎﻓت ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻧدارد و
اﯾن ﮔﻣﺷده ﮔﯽ و اﺑطﺎل ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن اﻧﮭدام اﺣﺳﺎس وﺟود اﺳت .
 -۵٠وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر  ،ﻣوﺟودﯾت او در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺑر اﯾن ﻣوﺟودﯾت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﺑرای آدﻣﯽ
ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت و ﺧدﻣت ﻋرﻓﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮥ ظﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت ﺷﯾطﺎن
اﺳت و ﺧﺻم و ﻗﺎﺗل دﯾن زﻧده و ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﺳت  .ﻓﺳﻖ ﻏﯾر ﺷرﻋﯽ  ،ﯾﮏ ﻓﺳﻖ ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻓﺳﻖ ﺷرﻋﯽ ،
ﻓﺳﻖ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺧﺻم ﺧدا و رﺳول اوﺳت .
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﮔﻨﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ
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 -١ﮔﻧﺎھﯽ ﺟز ﻋدم و ﺛواﺑﯽ ﺟز وﺟود ﻧﯾﺳت  .ﺧﯾری ﺟز ھﺳﺗﯽ و ﺷری ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﺧداوﻧد ﻣﻧﺷﺄ و ﻣظﮭر
وﺟود اﺳت و ﺑﺷر ﻣوﺟودی ﻣﻔروض اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼون ﺧداوﻧد وﺟود ﯾﺎﺑد  .ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ اﯾن ھﺳﺗﯽ
ھﻣﺎن ﮔﻧﺎه و ﺧطﺎ و ﻋﻠت ﻋذاﺑﮭﺎی اوﺳت زﯾرا ﺑﺷر ﺑﺎﯾد ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺑری اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت :
ﺟﺑر وﺟود !
 -٢آﻧﮑﮫ ﺟﺑر وﺟود اﻟﮭﯽ را در ﺧود ﺑﭘذﯾرد ﺗﺎ ﺧداﺋﯽ ﺷود و اﯾن ﺟﺑر را اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد ﻣؤﻣن و اھل ﺑﮭﺷت اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺟﺑر ﺟدل ﮐﻧد ﺟﺑّﺎر و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دوزخ اﺳت .
 -٣ﻣﺷﮑل اﮐﺛر آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎﻧوری و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی ﻗﺎﻧﻊ
اﺳت و ﺟز اﯾن ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت .
 -۴ﭘس ﮐﻔر و ﮔﻧﺎھﮑﺎری ھﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻟوھﯾت ﺧوﯾﺷﺗن و اﻧﮑﺎر ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮥ ﺧدا
در ﺣﻖ ﺑﺷر .
 -۵ﺑﺷر ﺑﺎﯾد ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﺷود و ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ در ﺑﮭﺷت و ﯾﺎ دوزخ  .ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺑر و ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر .
 -۶از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯽ ازل و اﺑد اﺳت و در ﭘﺎﯾﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟز او ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻟذا ھر ﮐﮫ ﭼون او ﺷود ﺑﺎ او ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﻧد  .و ﻟذا ﮐﻔر ﺑﺷری ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اوﺳت  .و اﯾﻣﺎن ھم ﺑﺎور ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد او در ﺧوﯾش
اﺳت .
 -٧ﯾﻌﻧﯽ ﻗواﻧﯾن و اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗواﻧﯾن وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﺷدن اﺳت و ﺷرﯾﻌت ھم اﺧﻼق
ﺧداﺳت در ﺑﺷر .
 -٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻋذاﺑﯽ ﭼﯾزی ﺟز اﺣﺳﺎس و ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ آدﻣﯽ دﺳت از ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮑﺷد  .ﭘس ﻋذاب
اﻟﮭﯽ دال ﺑر ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت  .و دوزخ ھم ﻗﻠﻣرو ﻏﺿب ﻋﺷﻖ اوﺳت درﺑﺎرۀ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧود را ﻧﺎﺑود
ﮐﻧﻧد .
 -٩ﺑﮭﺷت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺳت ) ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ آﻣدن (  .و ھﺳﺗﯽ ﻣﻧد ﺷدن و ﺗﻣرﯾن وﺟود ﮐردن  ،وﺟودی اﻟﮭﯽ  .و ﻟذا در ﺑﮭﺷت
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد آدﻣﯽ ﭼون ﺧدا دارای ارادۀ ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اراده ﮐﻧد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ﻗدرت ﺧﻠﻘت  .وﻟﯽ در دوزخ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺿد ارادۀ ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود و در ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ اﻓﺗد .
 -١٠ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد وﺟودﺑﺧش و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔری اﻧﺳﺎن اﺳت .
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 -١١وﻟﯽ ﺑﺷر ﮐﺎﻓر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺧود را اﻧﮑﺎر و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧد و دﺳت ﺑﮑﺎر ﺻﻧﻌت و ھﻧر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ و ﺧﻼﻗﯾت ﮐﻧد  :ﺧداﺋﯽ ﺿد ﺧدا !
 -١٢و ﻟذا ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن طﺑﯾﻌت ﻧﺎب و ﺑﮑر اﺳت ﮐﮫ در دﺳت ﺑﺷر ﺧﻣﯾرﻣﺎﯾﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺧﻼﻗﯾت ﻣﯽ ﺷود آﻧﮭم ﺑﮫ اراده و
ﻧظری ﻣﺣض و ﺑﮫ آﻧﯽ .
 -١٣اﻧﺳﺎن اﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض و ﺑﮑر ﺧوﯾش ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷود ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.
 -١۴ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﯾﺎﻏﯽ ﺧﺻم ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد و ﺧداﺋﯽ و ﻧﻘد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن  :اﻧﺳﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر
ﺧوﯾش اﺳت .
 -١۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و اﻟوھﯾت ذاﺗش ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧدازد دﻧﯾﺎ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻏﯾرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا دﯾن راه
ﻏﯾرزداﺋﯽ از ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻣﻠﺣﻖ ﺷود و ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑد .
 -١۶ﭘس رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش راه ھﺳﺗﯽ و ﺑﮭﺷت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ روش ھﺎ ﻋدم
ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔر و ﻋذاب و دوزخ اﺳت .
 -١٧و اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا در راه رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن و وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس و ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷود
و در ﻏﯾر اﯾن راه ﻣﺑدل ﺑﮫ ﻣذھب ﺿد ﻣذھب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣذھب ﺷﯾطﺎن و ﻧﻔﺎق اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﮫ دام ھﻣﺎن اﺣﮑﺎم و ظواھر
ﺷرع ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ آﯾد و اﯾن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﺳﺗﻧد  .ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣرده
اﻧد و ﻧﮫ زﻧده  .ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -١٨اﺣﺳﺎس و درک ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس و درک ﻋدم در ﺣﺿور وﺟود ) ﺧداوﻧد ( اﺳت  .و آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣس و ﻓﮭﻣﯽ
ﻧدارد ھﻧوز ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮭره ای از وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑرده اﺳت و ﻓﺎﻗد وﺟدان ) وﺟوددان ( اﺳت .
 -١٩اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﻣﻌرﻓت ﺑر آن ھﻣﺎن ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮥ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑﺳوی ﻗﻠﻣرو وﺟود ﺟﺎوﯾد اﻟﮭﯽ و ﺣرﮐت
ﺑﺳوی ذات ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔری ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .زﯾرا ﺣس ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن ﺣس ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾش اﺳت  .ﭘس اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه راه
ﺗﻘرب ﺑﺳوی ﺧداﺳت .
ﺳﯽ ﻧدارد از ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط اﺳت و از ﺧدا ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ .
 -٢٠ﺣس ﮔﻧﺎه  ،ﺣس ھﺳﺗﯽ اﺳت و آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣ ّ
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 -٢١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﯾﮏ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ  ،ﮔﻧﺎه ﮐردن  ،ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻧﺎه را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻧﻣودن ﮔﻧﺎه اﺳت .
 -٢٢و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﮔوھرۀ اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﺣﯾﺎ و ﺷرﻣﺳﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس را از آﻟوده ﮔﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ
ﮐﻧد  " .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷرم اﺳت " ﻋﻠﯽ )ع( .
 -٢٣آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑر ﮔﻧﺎه ﺧود آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻋذاب .
 -٢۴ﭘس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن ذھن ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﺗﺎ ﮔﻧﺎھﯽ را ﺑرای ﺧود ﺗوﺟﯾﮫ و زﯾﺑﺎ ﻧﺳﺎزد اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ
دھد و اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ھﻣﺎن ﻏرور اﺳت ﮐﮫ اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ) ﻗرآن ( –
 -٢۵ﭘس آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﻋذاب اﺳت و ﻟذا ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﻋﻣﺎل ﺑد ﺗوﺑﮫ ﮐرد و ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗوان
اﯾن اﻋﻣﺎل را رﯾﺎﺋﯽ ﺗر ﻧﻣود ﻣﺛل زﻧﺎ  ،رﺑﺎ  ،دروغ و دزدی .
 -٢۶ﺗوﺑﮫ از ﮔﻧﺎه ﺗوﺑﮫ از ذھن ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر اﺳت ﮐﮫ درب ورود ﺷﯾطﺎن اﺳت  .ﭘس ﺗوﺑﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧودآﮔﺎھﯽ
اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓﻘط ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﮔﻧﺎھﺎن ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٢٧ﭘس ﺗوﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺑﮫ ﯾﮏ روﯾﮑرد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻧدارد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﯾﺳت زﯾرا ذھن آدﻣﯽ دارای طﺑﻌﯽ ﺧود – ﻣﺣور و ﺧودﻓرﯾب اﺳت و ﻓﻘط ﺻورت ﮔﻧﺎه را
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد  .ﻣﺛﻼً دزدی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﺑﺎی ﺷرﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .زﻧﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻﯾﻐﮥ ﺷرﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .دروغ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻣﺻﻠﺣت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھر ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ را در ذھن ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھﻣواره
در ﻟﺑﺎس ﺗوﺟﯾﮫ ﮔری وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ دو روش دارد  :ﺷرﻋﯽ و ﻋﻠﻣﯽ !
 -٢٨ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و آﺋﯾﻧﮥ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ) ﭘﯾر – اﻣﺎم ( ﻧدارد ھرﮔز از ﮔﻧﺎه و ﺷﯾطﺎن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده " ﺑﯽ اﻣﺎم  ،ﮐﺎﻓر اﺳت " ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم –
ﺣﯽ ﻧدارد و از وی اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد آﻧرا ﮐﮫ در ﻧزد ﺧود ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس ﻧﻔس اوﺳت  " .اﮐﺛر
 -٢٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ّ
ﻣردم ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد " ﻗرآن –
 -٣٠ﻓﻘط وﺟود ﭘﯾری ﺻدﯾﻖ و ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را از وﺟود آدﻣﯽ ﻣﯽ راﻧد و ﻧﻔس را ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺧدا
و اﺑﻠﯾس را اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻧﮕﯾرد .
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 -٣١ﻋﻣل ﮔﻧﺎه  ،ﻋﻣﻠﯽ ﺣرام اﺳت و ﻋﻣل ﺣرام  ،ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﮐور و ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت  .در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل
ﺟﺎھﻼﻧﮥ ﺑﺷر ﻗﻠﻣرو ﮔﻧﺎھﺎن اوﺳت و ﻋرﺻﮥ ﺣراﻣﯾت ﻧﻔس اوﺳت  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﻧظر آدﻣﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠوم و ﻣﺷﮑوک اﺳت ﺑر او
ﺣرام اﺳت  .ﭘس ﻋرﻓﺎن ھﻣﺎن ﻋرﺻﮥ ﺣﻼﻟﯾت و ﭘﺎﮐﯽ اﻋﻣﺎل اﺳت .
 -٣٢اﮔر دزدی ﯾﺎ زﻧﺎ ﺣرام اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑر ﻗﻠﻣرو ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و در آن ﺣرﯾم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺟﺎھل
و ﮐور اﺳت  .اﮔر دروغ ا ّم اﻟﻔﺳﺎد اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت را در راﺑطﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و ﻟذا رواﺑط رﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑر دروغ ﺑﻧﺎ ﺷده اﻧد ﺣراﻣﻧد ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری از دوﺳﺗﯽ ھﺎ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ .
 -٣٣از اﯾن ﻣﻧظر اﻧس و ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ و ﻋﮭد و وﻓﺎی اﺑدی ﻋرﺻﮥ اﻋﻣﺎل ﭘﺎک و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و درﺳت و ﺣﻼل اﺳت ﮐﮫ
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﻌرﻓت اﺳت  .ﭘس ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑت و ﻋﮭد ارﮐﺎن ﺣﻼﻟﯾت اﻋﻣﺎل و رواﺑط ھﺳﺗﻧد و ﺟﮭل و ﺷﻘﺎوت و
ﺑﯾوﻓﺎﺋﯽ ھم ارﮐﺎن ﺣراﻣﯾت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣۴اﮔر ﻣﺳﺗﯽ و ﺧﻣر ﮔﻧﺎه و ﺣرام اﺳت ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﭘﯾروی از اﻣﯾﺎل
و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .
 -٣۵ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده اﻋﻣﺎل ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن اﻋﻣﺎل ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻟت
و ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﮐﻔر و ﺷرک آدﻣﯽ ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﮔﻣراھﯽ آﻣده اﺳت .
 -٣٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮔﻧﺎه ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣری ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﭼﯾزھﺎ ذاﺗﺎ ً ﺣرام ﯾﺎ ﺣﻼل ھﺳﺗﻧد .
ﻣﺛﻼً در ﻗرآن ﺳﺧن از ﻋﺑﺎداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻋذاب اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ  .زﯾرا در ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎزی ﻣﻌرﻓت
ﺣﺿور ﻧدارد .
 -٣٨در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮥ اﻣور ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ و ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺗﻘﻠﯾدی ﺣرام ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﺑﺎدات و ﺧﯾرات ﺗﻠﻘﯽ ﺷوﻧد  .از
اﯾن ﻣﻧظر ﺣراﻣﺗرﯾن اﻣر ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﺗﻘﻠﯾدی و ﺗﮭﯽ از ﻣﻌرﻓت اﺳت زﯾرا ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳﻘوط آدﻣﯽ در ﭘﺳت ﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٩در ﻗرآن دوﺳﺗﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻓران اﻣری ﺣرام و ﮔﻧﺎه اﺳت  .ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﮐﺎﻓران از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده
ﺑﺎﺷﻧد  .زﯾرا ﮐﺎﻓران درﺑﺎرۀ ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐور و ﺟﺎھل و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .
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 -۴٠ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ازدواج ﮐﺎﻓر ﺑﺎ ﻣؤﻣن ﺣرام اﺳت زﯾرا اﯾن دو ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم آﺷﻧﺎ و دوﺳت ﺷوﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را
ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .
 -۴١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﮭل و ﺷﮏ و ﺳوءظن ﻋﻧﺎﺻر ذاﺗﯽ ﮔﻧﺎه و ﺣرام ھﺳﺗﻧد  .و ﻟذا ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺷد ﻋذاﺑﮭﺎ از ﺳوءظن ﺑﮫ
ﺧداﺳت ﮐﮫ اﺷد ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﮔﻧﺎه و ﺣرام ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن اﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﻋﻠﯽ
ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ را ﺷﻧﺎﺧت .

٥٥
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﺑﻪ
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 -١ﺗوﺑﮫ در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی " رﺟﻌت " اﺳت  :رﺟﻌت ﺑﺳوی ﺧداوﻧد  .و اﯾن ﮐل واﻗﻌﮫ و راه دﯾن اﺳت .
 -٢و اﻣﺎ ﺳﻣت و ﺳوی ﺧدا ﮐدام اﺳت ؟ ھﻣﺎن ﺳﻣت و ﺳوی وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ در ﻗرآن آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم
ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﻋﯾن ﯾﺎد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﭘس ﺳوی ﺧدا ھﻣﺎن ﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٣ﭘس ﺗوﺑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺑﮫ از ﻏﯾرﺧوﯾش و دﻧﯾﺎ و اھﻠش و رﺟﻌت ﺑﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن آﻏﺎز طرﯾﻘت
و وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .
 -۴و اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺗﺟرﺑﮫ و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رﺟﻌﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و وﺟودی
ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم ھداﯾت .
 -۵ﭘس ﺗوﺑﮫ ﺑواﺳطﮥ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮥ ﻧﻔس ﻣرﯾد اﺳت و راه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن
را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -۶ﭘس ﺗوﺑﮫ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ درک و ﻣﻌرﻓﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﻣﺎم ھداﯾت اﺳت و ﺑﯽ اﻣﺎم ﺗوﺑﮫ ای ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺻورت
ﮔﻧﺎھﺎن را ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻓرد را ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم  ،ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺑﯽ اﻣﺎم را ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت
 .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺗﺷرع را ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗوﺑﮫ ﺑدون ﯾﺎری اﻣﺎم اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ رﺟﻌﺗش ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ﻣوﺟب اﺑﺗﻼﯾش
ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺷود  .اﺑﻠﯾس را ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧدارد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺑﯽ اﻣﺎم .
ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ طرﯾﻘت !
 -٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎه  ،ذھن و دل آدﻣﯽ اﺳت و ﺗوﺑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ذات اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس رخ دھد و اﯾن
ھﻣﺎن ﺗوﺑﮫ از ﻣﻧﯾّت و ﺧودﻣﺣوری ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و واﻗﻌﮥ ﺳرﺳﭘﺎری و دل داده ﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯾر و اﻣﺎم
ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود  .و ﻧﻔس ﺗوﺑﮫ ھﻣﯾن ارادت اﺳت و ﻻﻏﯾر  :ﺗوﺑﮫ از ﺧو ِد ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺟﺎھل و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺣوﯾل آن
ﺑﮫ ﭘﯾر ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧود ﺣﻘﯾﻘﯽ و وﺟودی و ذاﺗﯽ و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ذات  :ﺗوﺑﮫ از ﻏﯾر ﺧود و روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧود :
ﺗوﺑﮫ از ﻋدم و روﯾﮑرد ﺑﮫ وﺟود !
 -٨ﭘس اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ) ﭘﯾرﺷﻧﺎﺳﯽ ( اﺳﺎس و ﻣﻘدﻣﮫ و زﻣﯾﻧﮥ ﺗوﺑﮫ اﺳت  .و اﻣﺎم ﺗو ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ و
ارادۀ ﻣﻌﻧوی ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ از ﮔﻧﺎه را اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﻏﯾر ﺧود ﺑﮕﺳﻠﯽ و ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﮔردی و ﻣﻘﯾم در ﺧود ﺷوی و ﺑﺎ
ﺧود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣوﺣد .
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 -٩دﯾن دارای دو ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت  .ﻣرﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت ﺗﻘواﺳت ﮐﮫ اﻣر ﭘرھﯾز از ﺧود و ﺧداﺳت و ﺗﺟرﺑﮥ ﺷرﯾﻌت ﻓردی اﺳت  .در
ﻏﺎﯾت اﯾن وادی اﺳت ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺗوﺑﮫ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻣر ﺗﻘرب اﺳت ﮐﮫ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧود و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﭘﯾر ﻣﻣﮑن
ﻣﯽ ﺷود و ﺑدون ﭘﯾر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﺳﻖ و ﻧﻔﺎق اﺳت .
 -١٠ﭘﯾر طرﯾﻘت و اﻣﺎم ھداﯾت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗن و دل و ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮥ ﻣرﯾد را ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ وی
ﺟﺎﻧﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻟذا او را ﻣﺷﺗﺎق رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑر ﺧود وارد ﺷود و ﺑﮫ ذات ﺧوﯾش ﻣﻠﺣﻖ
ﮔردد و اﯾﻧﺳت ﺗوﺣﯾد !
ﺗﻘرب ھﻣﺎﻧﺎ ﻗﻠﻣرو ﺗﺣﻘﻖ ﻓطری و طﺑﯾﻌﯽ ھﻣﮥ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻧوی و اﺧﻼﻗﯽ ﻋرﺻﮥ ﺗﻘواﺳت .
 -١١ﻋرﺻﮥ ّ
 -١٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺗوﺑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺑﮫ از ﺷرﯾﻌت و اﺧﻼق و آداب و ﺑﺎورھﺎی ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺑری اﺳت و رﺳﯾدن ﺑﮫ دﯾن ﻓطری و ﺧودی و ذاﺗﯽ  .و اﯾن ﺗﻔﺎوت ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ دﻋوا و اﺧﺗﻼف ﺗﺎرﯾﺧﯽ اھل
ﺷرﯾﻌت ﺑﺎ اھل طرﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﻓﺗوای ارﺗداد و اﻟﺣﺎد ﻋرﻓﺎ را ﺻﺎدر ﮐرده اﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮑﺎی آن
ﻓﺗوای ﻗﺗل اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯾز ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺳﺟﺎد

)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﭘروردﮔﺎرا اﮔر آن ﮔوھره ای را ﮐﮫ

در ﻧزد ﻣﺎ ﻧﮭﺎده ای ﺑر ﻣردﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﻧﯾم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟرم ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐﻧﻧد " .
 " -١٣ﺣﺳﻧﺎت اﻻﺑرار ﺳﯾﺋﺎت اﻟﻣﻘرﺑﯾن "  :ﻧﯾﮑﯽ اھل ﺗﻘوا ﺑرای ﻣﻘرﺑﯾن ) اھل ﺗﻘرب ( ﺑدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺳﺧن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﻔﺎوت ﻣذﮐور اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت در ﺧروج از ﺷرﯾﻌت ﺑرای ﺧدا .
 -١۴در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎز ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺎم داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن اﺳت  .روزه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻣﺳﺎک داﺋﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود .
ﺧﻣس و زﮐوة ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧﻔﺎق از ﮐل دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود  .ﺟﮭﺎد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﮐﻔر و ﺳﺗم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﮫ ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ
ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ﻗﺑﺎل اﻣﺎم  .و ﺣﺞ ﮐﮫ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺧداﺳت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ در وﺟود ﭘﯾر ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت
ﻣﺻداق ﺣدﯾث ﻣذﮐور از رﺳول اﮐرم  .و ﮐﺎﻧون ھﻣﮥ اﯾن ﺗﺣوﻻت و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ وﺟود ﭘﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣوﯾﻠدار ارادۀ
ﻣرﯾد اﺳت  .زﯾرا اﻣﺎم ﻣظﮭر وﺟود اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  :ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا !
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 -١طﺑﻖ ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ  ،ﺷﯾطﺎن ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎه در اﻧﺳﺎن اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ
ﺧروج آدم از ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺑدأ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری و ﻋﻠت ﻧﺑوت و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷر اﺳت  .و در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری و ﺑﺷرﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾت ﺑﺷر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ھﻣﺎن ﺷﯾطﻧت ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﺳﻠطﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺷﯾطﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﯾن ﺳﻠطﻧت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﺳﺎس ﻗﯾﺎﻣت و ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷر و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮥ ﻟﻘﺎءﷲ !
 -٢ﭘس ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻧﺎه اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓراق آدﻣﯽ از ﺑﮭﺷت و ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎرش  .اﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻌﯾد آدم اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻏرﺑت ﺑﮫ ﺳر ﮐرده ﮔﯽ اﺑﻠﯾس .
 -٣طﺑﻖ رواﯾت ﻗرآﻧﯽ  ،اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﺑﻠﯾس زﯾﺳﺗﮫ اﺳت و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در
ﻧﺑرد ﺑﺎ او و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧدا .
 -۴ﺗﻣﺎم ﻋﻠم و ھﻧر اﺑﻠﯾس ﻣﮑر و ﻓرﯾﺑﮑﺎری اوﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺣﻖ وﺟودی ﺧودش ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﺳﺎﻗط
ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن را از ذات اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ﻏﺎﻓل و ﮐﺎﻓر ﺳﺎزد  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻔر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذات
اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن اﻧﮑﺎر آدﻣﯽ را ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ اﺑﻠﯾس درآورده اﺳت .
 -۵ھر ﭼﮫ ﮔﻧﺎه و ﻋذاب و ﮐﻔر اﺳت ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻟوھﯾت و ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﻣطﻠﻖ ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﺷﯾطﺎن را از روی زﻣﯾن ﺑرﻣﯽ ﭼﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ .
 -۶ﭘس ﺗﻣﺎم ﻋداوت اﺑﻠﯾس ﺑﺎ اﻣﺎﻣت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن دﯾن و ﻣﮑﺗب اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم ﻣذھب
اﻣﺎﻣﯾﮫ ) ﺗﺷﯾﻊ ( اﺳت .
 -٧ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت وﺟودی رﺳﯾده اﻧد ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﺷﯾطﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد و ﺷﯾطﺎن ھم ﺟز
اﻣﺎﻣﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﺑرای ﺧود ﺳراغ ﻧدارد .
 -٨ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺧﺻم ﺧوﻧﯾن ﻋﺎرﻓﺎن و اﻣﺎﻣﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﻣﻼﯾﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣذاھب ﺑوده اﻧد و اﯾﻧﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺷﯾطﺎن
در ﻣﯾﺎن ﻣردم ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ھم ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧداﯾﻧد .
 -٩و ﻟذا ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﻼﯾﺎن ﺷرﯾﻌت  ،ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﻧﺑرد در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﺣرﮐت
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  :دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻌرﻓت و ﺷرﯾﻌت !
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 -١٠ﻗﺻد ﺧداوﻧد از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌرﻓﯽ و ظﮭور او در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک و از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و اﺑﻠﯾس ﻣﺧﺎﻟف
و ﺧﺻم اﯾن ظﮭور اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐل راز اﺑﻠﯾﺳﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر .
 -١١در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻼﯾﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣذاھب ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﻔﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺑﻠﯾس ﺧﺻم ﺧوﻧﯾن ظﮭور ﺧدا از وﺟود ﺑﺷرﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺧﺻم اﻣﺎﻣت !
 -١٢ﭘس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺣرﮐﮥ ﻧﺑرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ظﮭور ﺧدا از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١٣ﺑﺎﻻﺧره در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ارادۀ ﺧدا ﻣﺣﻘﻖ ﺷده و ظﮭور ﺧواھد ﮐرد و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ظﮭورش ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :ای ﮐﺎش ﺧﻠﻖ
ﻧﺷده ﺑودﯾم و از ﻓرط ﻋداوت ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺻورت اﻟﮭﯽ ﺧود را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد زﯾرا
ﺧداوﻧد از ﺻورت ﺧودش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺻورت ﺑﺧﺷﯾده و از روح ﺧود در او دﻣﯾده اﺳت .
ﻣﻘرب درﮔﺎه اﻟﮭﯽ ﺑود و از ﻓرط ﻋﺷﻖ و ﻏﯾرت ﺧود ﻣﺧﺎﻟف ظﮭور ﺧدا از ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
 -١۴اﺑﻠﯾس ﻣﻠﮏ ّ
ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺧدای ﻏﯾب و ﻧﺎﻣرﺋﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﻣﻼﯾﺎن ﺷرﯾﻌت ھﺎ .
 -١۵اﯾن را ھم طﺑﻖ ﻗرآن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم اﻣر ﺧداﺳت و از طرف ﺧداوﻧد رﺳول اﻣﺗﺣﺎن ﮐردن اﻧﺳﺎن اﺳت
و ﺟز ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧداوﻧد را ﮐﮫ ﻣظﮭر ارادۀ اوﯾﻧد ھﻣﮫ را ﻓرﯾب ﻣﯽ دھد و ﺑر دوزخ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او اﯾن
اﺟﺎزه را داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور او ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد و در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر ﺑرای ﺧود ﻟﺷﮑرﯾﺎن و ﭘﯾروان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -١۶ﺑﮭرﺣﺎل اﺑﻠﯾس ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﻏﯾور اﺳت ﮐﮫ از ﻓرط ﻏﯾرﺗش ﺣﺎﺿر ﺷد ﮐﮫ ﺧودش ھم از ﻣﺣﺿر اﻟﮭﯽ و از ﺟﻣﺎل
ﻣﺣﺑوﺑش دور ﺷود و در ﻓراق ﺑﺎﺷد و اھل دوزخ ﮔردد وﻟﯽ ھﯾﭼﮑس ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑوﺑش را دﯾدار ﻧﮑﻧد .
 -١٧در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯽ ﮐﺳﯽ ﻣرا دﯾدار ﮐﻧد ﭘس ﺗو ﺧودت ھم از دﯾدار و ﻣﺣﺿر
ﻣن ﻣﺣروﻣﯽ و رﺟﯾم ﻣﯽ ﺷوی  .و اﯾن ﻋداﻟت اﻟﮭﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﻠﯾس اﺳت  .ﻋداﻟت در ﻋﺷﻖ !
 -١٨اﺑﻠﯾس  ،ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﺧودﺧواه اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑوﺑش را ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و ﻻﻏﯾر  .ﭘس اﺑﻠﯾﺳﯾت ھﻣﺎن
ﻏﯾرت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ در ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﻌﺷوق را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧود ﮔﯾرد و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺷوق ﺧود ﺑﺎﺷد
 .و ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﻏﯾرت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ﺣﺎﺿر اﺳت در ﻓراق اﻓﺗد و ﻣﻠﻌون ﻣﻌﺷوق ﺧود ﺷود و دوزﺧﯽ ﮔردد و
ﻣﻠﻌون ھﻣﮥ ﺧﻠﻖ او ﺷود .
 -١٩ﭘس اﺑﻠﯾس ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺧدا ﻓﻘط در ﭘﺷت آﺳﻣﺎن اﺳت و در ﭘردۀ ﻏﯾب ﻣطﻠﻖ  .و دﺷﻣن ظﮭور و ﺣﺿور ﺧدا در ﻋﺎﻟم
ﺧﺎک اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺧدای ﻧﺎﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺧودش ھم ﺑﮫ ﻓراق اﺑدی از ﺧداوﻧد دﭼﺎر ﺷد  .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺧﻠﻘش
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ﺑرﻋرﺻﮥ ظﮭور وارد ﺷد و از وادی ﻋدم ﺧﺎرج ﮔردﯾد  .و ﻟذا اﺑﻠﯾس ﺑﯽ ﺧدا ﺷد ﯾﻌﻧﯽ اﺻﻼً ﻣﻧﮑر وﺟود ﺧدا ﺷد و ﻟذا
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺎﻓر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ از ﻓرط ﻏﯾرﺗش ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر وﺟود ﺧدا ﺷد و ﺧود ﺑﮫ ﻋذاب ﻧﺎﺑودی ﻣﺑﺗﻼ ﮔردﯾد و ﺳﻠطﺎن دوزخ
ﺷد ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﻧﺎﺑود ﺷدن و ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﺎﺑودی اﺳت .
ﺗﺻرﻓﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑﺧﯾل اﺳت  .ﻋﺷﻖ اﺳﺗﮑﺑﺎری ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾﺛﺎر ﺑﺧودش اﺟﺎزه ﻣﯽ
 -٢٠اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ
ّ
دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘش ﺑﮫ ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﺑﭘردازد و ﻋﺎﻗﺑت ﺧﺎﻟﻘش را ﻓرﯾﺑﮑﺎر و اﻏواﮔر ﺑﺧواﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم .
اﺑﻠﯾس ﻋﺷﻖ را ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و ﻣﻌﺷوق را ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﮐل ﻣﻧطﻘش ﻗﯾﺎس اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل
اﻧﮑﺎر ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔری آدم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود را از آﺗش و آدم را از ﺧﺎک و ﻟﺟن ﻣﯽ داﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ  .اﯾﻧﮭﺎ ﺻﻔﺎت
اﺑﻠﯾس در ﺑﺷر اﺳت  :ﻋﺷﻖ ﺑﻠﻌﻧده و ﺳﻠطﮫ ﮔر  ،ﺑﺧل  ،ﻗﯾﺎس ﮔری  ،ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻧﮑﺎر و ﺗﮭﻣت ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق ﮐﮫ
ﺧﺎﻟﻖ او ﻧﯾز ھﺳت  .اﺑﻠﯾس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دﭼﺎر ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﺷده و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧداﯾش ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﺑﮫ ﻧﺻﯾﺣت و ﻣؤاﺧذۀ او ﻣﯽ
ﭘردازد و ﺧود را از ﺧﺎﻟﻘش ﺧردﻣﻧدﺗر ﻣﯽ داﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﻣﻌﺷوﻗش را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﻧﺑرد و ﻋداوت ﺑﺎ رﻗﯾب ﺧود
ﯾﻌﻧﯽ آدم ﻣﯽ ﭘردازد  .از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺧود را ھم ﺑﮫ ﻋذاب و دوزخ اﺑدی ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﭼﺎر ﺟﻧون ﺧودﺑراﻧدازی اﺳت .
 -٢١در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺧداوﻧد را ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد .
اﯾن ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت  :ﻣذھب اﺑﻠﯾس !
 -٢٢ﭘس ﺗﻣﺎم ﺗﻼش اﺑﻠﯾس اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﻧﻔﺎق اﻧدازد ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﻘدﯾس و ﺗﮑﺑﯾر ﺧدا  :ﺧدا
ﻣﻘدس ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ! اﯾﻧﺳت ﺣرف آﺧر اﺑﻠﯾس !
 -٢٣ﻋﺷﻖ ﺑﻠﻌﻧده و وﯾراﻧﮕر ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎس اﺑﻠﯾس اﺳت  .ﻗﯾﺎﺳﯽ ﮔری و ﺗﺷﺑﯾﮫ ھم ﮐل ﻣﻧطﻖ و ذھﻧﯾت اوﺳت  .و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ
ﻋدﻣﯽ ھم ﻣذھب اوﺳت .
 -٢۴طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﮐرﯾم  ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻻ و ﻣوﺿوع ﻣﺑﺎدﻟﮥ اﺑﻠﯾس ﺑﺎ آدم  ،ﻏرور اﺳت  .و ھﻣﯾن ﻏرور ﻋﻧﺻر ﮐﻔر و
ﻓرﯾب ﺧوردﮔﯽ و ﺿﻼﻟت آدم اﺳت .
 -٢۵ﻏرور ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ھﻧدواﻧﮫ زﯾر ﺑﻐل آدﻣﯽ ﻧﮭﺎدن  :ﺗو ﭼﻘدر واﻻ و ﺧوﺑﯽ ! اﯾﻧﺳت ﮐل اﻟﻘﺎی اﺑﻠﯾس ﺑﮫ آدم !
 -٢۶و اﯾن ھدﯾﮥ اﺑﻠﯾس ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻓﻘط در ﻣواﻗﻊ ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑد اﺳت ﮐﮫ ﺑدی ﻋﻣل را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و زﯾﺑﺎ و ﺧوب ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  .ﭘس ﻏرور ﯾﮏ اﯾده و طرز ﻓﮑر و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾژه اﺳت  .ﭘس ﻏرور ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر ﺧود – ﻣﺣوری و ﺧود –
ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧود – ﺳﺗﺎﺋﯽ و ﻓﺧر ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ھﻧﮕﺎم ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ اﻋﻣﺎل زﺷت و ﻧﺎﺣﻖ .
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 -٢٧و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯾم در ذھن آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻋﻧﺻر ﻏرور اﺳت ﮐﮫ ﺧوب را ﺑد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑد را ھم ﺧوب
 .ﮐﻔر را اﯾﻣﺎن و اﯾﻣﺎن را ﮐﻔر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود و در ﻣﺣﺎق ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ اﻓﺗد زﯾرا ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺟﺎی ﺑود و ﻧﺑود در ذھن آدﻣﯽ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻗدرت واژﮔوﻧﺳﺎزی واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ھﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯾت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ
آﻧرا " ﺧدا " ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﺎی ﺧدا و ﺷﯾطﺎن ھم در ذھن آدﻣﯽ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٨و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﯾطﺎن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺧود را ﺧداﭘرﺳت ﻣﯽ ﭘﻧدارد .
 -٢٩اﺑﻠﯾس ھدﻓﯽ ﺟز ﻧﺎﺑودی اﻧﺳﺎن ﻧدارد و اﯾن ﮐﺎر را از طرﯾﻖ ﺗﺑدﯾل واژه ھﺎ در ذھن آدﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد  .اﺑﻠﯾﺳﯾت در
ذھن آدﻣﯽ ھﻣﭼون ﻓرھﻧﮓ ﻟﻐت و داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف وﯾژه ای اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﻔﺎھﯾم را ﺗﺑدﯾل و واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ذات
اﺻﻠﯽ اﯾن ﻗﺎﻣوس اﺑﻠﯾﺳﯽ در ذھن آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺧدا از ﺧوﯾﺷﺗن و ﺗﺑﻌﯾد او ﺑﮫ ﻣﺎورای ھﺳﺗﯽ و ﺑﺎﻻی آﺳﻣﺎن
اﺳت  .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧداوﻧد را ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دادن ! و ﭼون ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ از ﺧداﺳت ﻟذا ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻣﺣﺎق ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد و دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و اﺑﻠﯾﺳﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  :ﺣرص ،
وﻟﻊ  ،ﻋطش  ،ﺷﺗﺎب  ،ﺑﻠﻌﻧدﮔﯽ  ،ﺟﮭﺎﻧﺧواری  ،ﺑﺧل  ،ھراس  ،ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت  .اﯾن ﺻﻔﺎت ﺣﺎﺻل اﺑﺗﻼی ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ
اﻧﺳﺎن در ﻣﺣﺎق ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﻧﯾﺳﺗﯽ ای ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺧداﺳت  .و اﯾن ذات ﻏرور اﺳت .
 -٣٠در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف واژﮔوﻧﺳﺎﻻر در ذھن آدم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آدﻣﯽ ﻧرد واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد  .و
ﺑرای ھر اﯾده و ﻋﻣل ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧدۀ آدﻣﯽ ﯾﮏ واژه و ﻣﻌﻧﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ای واﻻ و ﻣﻘدس اﺑداع ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻏرور اﺳت .
ﺳری ﻧﺎﺑﻐﮫ و اﻓﺳوﻧﮕر اﺳت و ﺗﻣﺎم ﻋﻠم و ھﻧرش ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را راﺿﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺳﺎزد .
 -٣١اﺑﻠﯾس  ،ﻣﻔ ّ
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ دروغ اﺣﺳﺎس ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﺗﺑﺎھﯽ و اﻧﮭدام در ﺣﺎل ﺳﻘوط اﺳت .
 -٣٢اﺑﻠﯾس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ارادۀ ﺧدا ﻣﺄﻣور ﺑﯾداری اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ آدم را در دوزخ ﻧﺎﺑودی ﺑﯾدار ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺧود آورد و ﻣﺗوﺟﮫ
وﺟود ﺳﺎزد و طﺎﻟب وﺟود ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ ﻋدم  ،از ﺧداوﻧد وﺟود ﭘذﯾرد  .و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد و ﺑدﻋت ﺧدا در ﺧﻠﻘت ﻣﻌﻧوی
ﺑﺷر اﺳت  .آدﻣﯽ ﺗﺎ وﺟود را از دﺳت ﻧدھد ﻗدرش را ﻧﻣﯽ داﻧد و اﺑﻠﯾس ﻣﺄﻣور اﯾن ﺧﺳران وﺟود اﺳت در ﻣﮭﻠﮑﮥ ﻋدم .
 -٣٣ﻋﻠﯽ

)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن واژه ھﺎ زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در ذھن و ادراک ﺑﺷری

ﻣﻔﺎھﯾم و واژه ھﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری اﺑﻠﯾس از ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺷده و ﻣﻌﮑوس ﮔردﯾده اﻧد و ﻋﺎرف در ﻋرﺻﮥ ﺑﺧودآﺋﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﯾﮑﺑﺎر دﮔر اﯾن واژه ھﺎ را ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﯾن ﻋداﻟت ﻣﻔﺎھﯾم و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .
 -٣۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺿﻼﻟت و ظﻠﻣت و ظﻠم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻣﻔﺎھﯾم و ﮐﻠﻣﺎت در ذھن ﺑﺷر ﺑواﺳطﮥ
اﺑﻠﯾس اﺳت  .و ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﻔﺎھﯾم را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐﻠﻣﺎت را ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و ﺑﺷر را از ﺿﻼﻟت و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری
و ﺳﻘوط ﻣﯽ رھﺎﻧد .
٦٣

 -٣۵اﺑﻠﯾس واژه ﺳﺎز ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم در ذھن ﺑﺷر اﺳت و ﺑدون اﯾن واژه ﺳﺎزی ﮔﻧﺎھﯽ رخ ﻧﻣﯽ دھد .
 " -٣۶واژه " در ﻓرھﻧﮓ زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی اوﺳﺗﺎﺋﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺑﺎھﯽ  ،دﯾوﻣﻧﺷﯽ  ،ﺗﯾره ﺑﺧﺗﯽ  ،واروﻧﮕﯽ  ،ﮔﻣراھﯽ و ﻧﺎﺑودی
اﺳت .
 -٣٧آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ اﺑﻠﯾس واژه اﺳت ﮐﮫ واژﮔون ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت راز ﺧﻣوﺷﯽ ﻋﺎرﻓﺎن و ﻧﺑردﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎﻓﯽ ھﺎ و
ذھن ﭘرﺳﺗﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﮑوت و ﺧﻣوﺷﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑﺎدات ﺑزرگ اﺳت .
 -٣٨در ﺳﮑوت درون اﺳت ﮐﮫ واژه ھﺎ در ذھن آدﻣﯽ واژﮔون ﺷده و ﺣﻘﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﺣراﻓﯽ و ﻣﮑﺗب ﮐﺗﺎب ﭘرﺳﺗﯽ و اھل ﮐﺗﺎب اﺳت  .ﺳﮑوت ذھن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ذھن
 -٣٩اﺑﻠﯾﺳﯾّت ،ﻏوﻏﺎ ﺳﺎﻻری و ّ
اﺳت.
 -۴٠ﺳﮑوت ﺑرون و ﺧﻣوﺷﯽ درون  ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت ذھن اﺳت .
 -۴١واژه ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ذھن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺷﻌر و ﺷﻌﺎرھﺎ آدﻣﯽ را ﻣﺳﺦ و دﯾواﻧﮫ و واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﺟﺳﺗﺟوی ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ) وﺟﮫ ﷲ ( ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺑرد ﺑﺎ اﺑﻠﯾس واژه اﺳت .
 -۴٢اﺑﻠﯾس ﻓرﺷﺗﮥ ﺣﺎﻣل ﻏﯾرت و ﺳﺗّﺎری و وﺟود ﻋﻣﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﻋرﺻﮥ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﺳت و ﻟذا ﭘﯾروان ﺧود را ﺑﮫ
ﻣﮭﻠﮑﮥ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺿﻼﻟت .
 -۴٣اﺑﻠﯾس ﺧﺻم دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت .
 -۴۴اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﮐﻔر ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ظﮭور و ﺗﺟﻠﯽ در ﻋﺎﻟم ارض ) ﺧﺎک ( اﺳت .
 -۴۵اﺑﻠﯾس ﭘرده دار ﺣرم ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺎﻟص روی ﺧداوﻧد را اذن ﺗﻘرب ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ
اﻓﮑﻧد.
 -۴۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐل ﻣراﺗب ﻣﻌرﻓت ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﺧدا  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻻاﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﺑﻠﯾس
ﺳﻠطﺎن وادی ﻻاﻟﮫ اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن آدﻣﯽ در اﯾن وادی ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد .

٦٤

 -۴٧اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن وادی ﻻاﻟﮫ اﺳت و اﻣﺎم ھم ﺳﻠطﺎن ﻗﻠﻣرو اﻻﷲ .
 -۴٨اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن ذھن اﺳت و اﻣﺎم ھم ﺳﻠطﺎن دل  .و در ﻏﺎﯾت ﭘوﭼﯽ ذھن اﺳت ﮐﮫ درب دل ﮔﺷوده ﺷده و اﻣﺎم از راه
ﻣﯽ رﺳد .
 -۴٩و ﻟذا اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﮔوﯾد  " :ﺧدای ﻧﺎدﯾده و ﻧﺎﺷﻧﯾده و ﻧﺎﻓﮭﻣﯾده و ﻧﺎﺑوده را ﺑﭘرﺳﺗﯾد  " .و اﻣﺎم ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣن ھرﮔز
ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗم و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرم ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم  .ﻋﻠﯽ )ع( –
 -۵٠و ﻟذا ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن آدﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﻣورد ﺳﺟدۀ اﺑﻠﯾس ﻗرار ﮔرﻓت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در وﻻﯾت ﻋﻠﯽ
درآﯾد از آﺗش دوزخ اﯾﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از وﺳوﺳﮥ اﺑﻠﯾس ﻣﺻون اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ )ع( ھﻣﺎن وﻻﯾت وﺟودی و ﻋرﻓﺎن
ﻋﻣﻠﯽ اﺳت .
 -۵١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺎﻟص ﺧداوﻧد از وﺳوﺳﮥ اﺑﻠﯾس و دوزخ اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد و طﺎﻟب دﯾدار ﺑﺎ او در اﯾن ﺟﮭﺎن  .زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺧﺎﻟص ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت  .ﮐﮫ
در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺻﻔﺎت ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .و ﻟذا ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﺻﻔﺎﺗش ﺷرک اﺳت
 .ﭘس آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣواره ﻣﺷﻐول اﯾن دﻋﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ  :اﻟﻠﮭم اﻧﯽ اﺳﺋﻠﮏ ﺑﺟﻼﻟﮏ ﺟﻣﺎﻟﮏ  .ﮐﮫ اﺟﺎﺑت اﯾن دﻋﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت .
اﻣﺎم ّ
 -۵٢ﭼون ﺷﯾطﺎن ﻣﺧﺎﻟف ظﮭور ﺧدا در ﻋﺎﻟم وﺟود ﺷد ﺧودش ﻧﯾز از ﻋرﺻﮥ وﺟود راﻧده ﺷد و دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﮔردﯾد
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋدم ﺷد ﯾﻌﻧﯽ از وﺟود ﺧودش طرد ﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد  .ﺷﯾطﺎن ﻋﻧﺻر از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھم اﻧﺳﺎن را از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھم ﺟﮭﺎن را در ﻧزد اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ
ﻋرﺻﮥ ﻋدم ﻣﯽ اﻓﮑﻧد  .و آدم ﺷﯾطﺎن زده ھم از وﺟود ﺧودش راﻧده و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد و
ﺟﮭﺎن را ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻋدﻣﯾت ﺟﮭﺎن روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻋﻠﻣش از ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻋﻠم ﺑﻐﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر وﯾراﻧﮕر و ﻣﻔﺳد اﺳت  .و از اﯾن رو ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را ﻣوﺟب ﻓﺳﺎد در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻓﺳﺎد اﻣروزه در ﻣﺎھﯾت و ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﻠوم و ﻓﻧون آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻋدم ﮔرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺟﺎن اﻧﺳﺎن
اﻓﺗﺎده و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اش را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٣ﺷﯾطﺎن آﻧﺗﯽ ﺗز وﺟود اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺷﯾطﺎن زده اﺳﯾر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود – ﻋدم اﺳت
و در اﯾن ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵۴ﺷﯾطﺎن ﺿد وﺟود اﺳت و ﻧﮫ ﻋدم  .و اﯾن ﻋداوﺗش را ﺗﻌﺑﯾر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺧود اﯾﺛﺎر ﮐرده
اﺳت  .و ﻟذا دﻋوی و اﺣﺳﺎس اﯾﺛﺎر در ﺑﺷری ﯾﮏ ﻋﻧﺻر اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن اﯾﺛﺎر اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دوزخ اﺑدی اﺳت و
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اﯾن دوزخ ﻧﺷﺎن اﯾﺛﺎر اﺑﻠﯾس در ﻣﻘﺎﺑل ﺧداﺳت ﮐﮫ اﯾﺛﺎری دروﻏﯾن و از ﻏﺎﯾت ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر و ﺷﻘﺎوت اﺳت  .ﻣﺛل واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ
دﻋوی دارﻧد ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻧﺛﺎر ﻓرزﻧدان ﺧود ﮐرده اﻧد و اﯾن اﯾﺛﺎر در ﻓرزﻧدان ﺟز ﺗوﻟﯾد ﻧﻔرت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
و در واﻟدﯾن ھم ﺗوﻟﯾد ﺷﻘﺎوت و طرد و ﻟﻌن و ﻋﺎق واﻟدﯾن  .ﯾﺎ ﻣﺛل اﻧﻘﻼﺑﯾوﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻓداﺋﯽ ﻣردم ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻋﺎﻗﺑت از
ﻣردم اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧﻧد  .ﯾﺎ ﻣﺛل ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎرﺑﺎزﯾﮭﺎی زﻧﺎﺷوﺋﯽ .
 -۵۵اﺑﻠﯾس در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﻓرط ﻏﯾرت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺷﻘﯾﺎﻧﮫ اش ﻣﺧﺎﻟف ظﮭور ﺧدا در ﺑﺷر ﺑود و ﻟذا ﺑﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔری آدم ﻋداوت
ﻧﻣود وﻟﯽ ﺧودش ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧودش در دل اﻧﺳﺎن راه ﯾﺎﺑد و آدم را ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧود ﺳﺎزد و از وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ
ظﮭور ﺑرﺳد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرای ﺧود ﻟﺷﮑر ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد  .ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر
ﺷﯾطﺎن درآﻣده و ﺧﻠﯾﻔﮥ اﺑﻠﯾس ﺷده اﻧد  .از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﻏﯾرت اﺑﻠﯾس درﺑﺎرۀ ﺧداوﻧد از ﺑرﺗری و ﺳروری و
ﮐﺑر او در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد ﺑوده اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺷﻖ و ﻋﺑودﯾت او .
 -۵۶اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﻋﺎﺷﻖ ِ ﻣﻌﺷوق ﺧوار اﺳت  :ﻋﺷﻖ اﺳﺗﮑﺑﺎری !
 -۵٧در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺧواھد ﺧودش ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺷر را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد ﮐﮫ دوزخ
ﻧﺗﯾﺟﮥ اﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت .
 -۵٨در ﺣﻘﯾﻘت آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺧداﭘرﺳت اﺳت ﯾﺎ اﺑﻠﯾس ﭘرﺳت  .ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮥ اﺑﻠﯾس در درﺟﺎت  .دﻟش ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﻻﻧﮥ ﺷﯾطﺎن  .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﻟش ﻣرده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ " و آﻧﺎن را ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ دﻟﯽ ﻧﯾﺳت " ﮐﮫ اﯾن ﮔروه
ﯾﺎ در دورۀ ﺟﺎھﻠﯾت ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﯾﺎ در درک اﺳﻔل ﺳﺎﻗط ﺷده اﻧد .
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ) ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﺸﻖ (
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ﺷر ھﻣﺎن ﻋدم ﮔراﺋﯽ اﺳت و ﺧﯾر ھم وﺟود و وﺟودﮔراﺋﯽ اﺳت .
 -١ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ّ
 -٢ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود ﺳﻣت و ﺳوی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮔوھرۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را در ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻋدم ﭘﺎک ﻣﯽ
ﺷود از ﺷر و ﮔﻧﺎه ھم ﻣﺑرا ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت اﺳت .
 -٣ﭘس ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن ﺑودن دﻣدﻣﯽ و آﻟوده ﺑﮫ ﻋدم اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻧﺎه ﺣﺎﺻل ﺷﮏ درﺑﺎرۀ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧﺳﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
وﺟود اﺳت  ،وﺟود ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن  .ﮔﻧﺎه ﺣﺎﺻل اﺧﺗﻼل در اﯾن ﺣس و ﻣﻌﻧﺎﺳت .
 -۴ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﺻل درک ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۵ﭘس ﮔﻧﺎه ﺣﺎﺻل ﻧﺳﯾﺎن وﺟود و ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن " ذﮐر " اﺳت در
درﺟﺎت .
 -۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﺗرس ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ھر ﺗرﺳﯽ ھم ﺗرس از ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﺣس ﻧﺎﺑود ﺷدن.
 -٧ﭘس ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﯾﺎ ﻋﺻﻣت ھم ﻣﻘﺎم درک ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در درﺟﺎت  .ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻓﻧﺎی ﺧود در
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر ارادۀ اوﯾﻧد  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎرف
واﺻل اﺳت و در ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ﺑر ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﺻول اﺳت .
 -٨ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدرزادی اﺳت ﻣﺛل اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ  ،ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﺑﻣﺑﺎران ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﻔظ و
ﺣراﺳت اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﻠب ﺑﻼ را در دﻋﺎھﺎی اﺋﻣﮥ اطﮭﺎر آﺷﮑﺎرا ﺷﺎھدﯾم .
 -٩ﺑﻼﯾﺎ وﺟود را ﺑﺳوی ﻋدم ﻣﯽ راﻧد و ﻟذا وﺟود در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻋدم ﺗﻘوﯾت و ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎوداﻧﮕﯾش را ﻣﯽ ﺟوﯾد و
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑر ﻋدم ﻓﺎﺋﻖ آﯾد  .اﯾن ﻋدم زداﺋﯽ ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﻋﺻﻣت اﺳت .
 -١٠آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را در ﺟﺎﻧش درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﺎ ﺧداوﻧد آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻧور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت و اﯾن آﺷﻧﺎﺋﯽ
و ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود ﻋﺻﻣت را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻟوھﯾت ذات را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١١ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﺷری ) ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ( ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور اﺷد
ﮐﻔر و ﺳﺗم و ﻓﺳﻖ اﺳت و اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ظﻠﻣﺎﻧﯽ را از ﺟﺎن و ﺗن آدﻣﯽ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
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 -١٢و اﻣﺎ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ظرﻓﯽ ﺟز ﺑﺷرﯾت ﺑرای ظﮭور ﺧوﯾش ﻧدارد  .ﻣﺛل ﻋﺷﻖ اﺑراھﯾم

)ع(

و ھﻣﺳراﻧش  ،ﻋﺷﻖ

ﯾوﺳف و زﻟﯾﺧﺎ  ،ﻣﺣﻣد و ﺧدﯾﺟﮫ و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﻏﯾره  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺧداوﻧد را در
ھﻣﮥ ﭼﮭره ھﺎی زﯾﺑﺎ دﯾدار ﮐرده ام .
 -١٣ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺗن را ﺑﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن ﻏﺎﯾت ﺗﺟرﺑﮥ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺗن ﻣﯾرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻧﺑرد وﺟود
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﻋدم را وﺟود ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد در ﻗﻠﻣرو ﻋﺻﻣت ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ وﺻﺎل در ﻓراق .
 -١۴ﺣﻼل و ﺣرام و ﻋﻔت و ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ ﺑﺧﺻوص در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﯾزان ﺻدق و ﺧﻠوص ﻧ ّﯾت
و ﻣﻧظور از راﺑطﮫ اﺳت .
 -١۵ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ھر ﻧوع راﺑطﮥ اﺑزاری ﺣرام و از ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ظﻠم و ﺧﯾﺎﻧت اﺳت  .ﮔوھرۀ ﺣﻼﻟﯾت و
ﻋﺻﻣت راﺑطﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ راﺑطﮫ در ﻧﯾت و اﺣﺳﺎس طرﻓﯾن راﺑطﮫ اﺳت .
 -١۶ﺣﻼﻟﯾت راﺑطﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ طرﻓﯾن ھﻣدﯾﮕر را ﺑطور ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺑرای ﺧدا ﺑﺧواھﻧد  .ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ﻋﻧﺻر ﺣﻼل و
ﺣرام ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر زﻣﺎﻧﯾّت اﺳت  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻣر و زﻣﺎن راﺑطﮫ در ﻧﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮥ طرﻓﯾن طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد آن راﺑطﮫ ﺣﻼﻟﺗر
و ﭘﺎﮐﺗر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر اﺳت .
 -١٧ﻧﮕﺎه ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﺧداﺋﯽ و ﻧظر ﺑﮫ ﺧداﺋﯾت و روح اﻟﮭﯽ در دﯾﮕران اﺳت  .ﻟذا رواﺑط ﮐﺎﻓران طﺑﻌﺎ ً
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﻧﺎﭘﺎک اﺳت ﺣﺗﯽ در ﺣرﯾم زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده .
 -١٨دﯾﮕران ﺑﻌﻧوان اﺑزاری در ﺧدﻣت اھداف و ﻣﻘﺎﺻد ﺷﺧﺻﯽ ﺧود  ،اﺳﺎس ﺳﺗم و ﺣراﻣﯽ و ﻓﺳﻖ و زﻧﺎی راﺑطﮫ اﺳت .
ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺎس ﺣﻼﻟﯾت و ﻋﺻﻣت راﺑطﮫ اﺳت .
 -١٩دﯾﮕری ﺑﻌﻧوان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺧوﺷﺑﺧت ﺳﺎزد  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻣن آراﻣش دھد  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رزق ﻣرا ﺑدھد  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻣن
ﺣﯾﺛﯾت ﺑﺧﺷد  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎﯾم را ارﺿﺎء ﮐﻧد  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت ﺑدارد  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣرا ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد و  ...اﯾن
دﯾﮕری ﻓﺎﺳﻖ ﻣن اﺳت و ﻣن ﻓﺎﺳﻖ او  .و اﯾن راﺑطﮫ ای ﻓﺎﻗد ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت و ﻋداﻟت اﺳت .
 -٢٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از دﯾﮕران اﺳﺎس ﺣﻼﻟﯾت و ﻋﺻﻣت و ﻋداﻟت راﺑطﮫ اﺳت  .اﯾن ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺣﺎﺻل درﯾﺎﻓت
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در درﺟﺎت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٢١ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧدای ﻣن در ﺑﯾرون از ﻣن اﺳت اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ﻋﺻﻣت و ﻋداﻟت و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ دﯾﮕران وﺟود
ﻧدارد  .ﺧدای دروﻧﯽ  ،اﺳﺎس ﻋﺻﻣت راﺑطﮫ اﺳت زﯾرا اﺳﺎس ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﻧﺳﺎن از ﻏﯾر اﺳت .
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 -٢٢آﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را از درون ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد اھل ﻋﺻﻣت اﺳت .
 -٢٣ﭘﺎ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﮭﺎدن از ﺣرﯾم ﻗدﺳﯽ و وﺣداﻧﯽ وﺟود ﺧوﯾش ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣدود اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت ﻋرﺻﮥ ﺗﺟﺎوز و ﺑﯽ
ﻋﺻﻣﺗﯽ و ﺳﺗم ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﺧدای ﺧوﯾش  .زﯾرا ﺣدود اﻟﮭﯽ ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﺣدود وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
در اﯾن ﺣدود ﻣﻘﯾم ﺑﺎﺷد و اﯾن اﻗﺎﻣت ھﻣﺎن ﻋداﻟت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ
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 ،ﻋداﻟت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗرار دادن ھر ﭼﯾزی ﺑر

ﺟﺎی ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﯾم در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و راﺿﯽ و ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﺑﺧوﯾﺷﺗن در ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٢۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن از ﺧود ھﻣﺎن ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧود ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
اﯾن ﻏﯾر ﺧود اﻣﺎم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ او ﺷﺎھراه رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را در
ﺧوﯾش ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢۵ﭘس ﻋﺷﻖ دو ﻧوع اﺳت  :ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد  .اوﻟﯽ
ظﻠم و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ اﺳت و دوﻣﯽ ﻋﯾن ﻋﺻﻣت اﺳت و ﻋداﻟت  .ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب درﯾوزه ﮔﯽ و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺟب ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ّ
ﻋزت و اﺳﺗﻘﻼل ﻧﻔس اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣوﺟب از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دﯾواﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﺷود  .و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣوﺟب ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣوﺟب
ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ .
 -٢۶در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﺣﮏ ﺣﻼل و ﺣرام ھﻣﺎن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت  .ﺑزﺑﺎن ﺳﺎده ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣرم ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺎﻓران ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣرام و ﻧﺎﻣﺣرﻣﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ " ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑرادرﻧد "  .ھﻣﭼﻧﯾن در آﯾﮥ ﺣﺟﺎب اﻣر ﺣﺟﺎب زن در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻓران اﺳت اﻋم از زن ﯾﺎ ﻣرد ﯾﺎ ﺧوﯾش و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  .و ﯾﺎ در
ﺳورۀ ﻣؤﻣﻧون اﻣر ﺣراﺳت از ﻓرج زن و رﻋﺎﯾت ﻋﺻﻣت زن از ﻣردان ﻧﺎﻣﺣرم ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﻣردی ﮐﮫ ﺻﺎﺣب و ﻣﻧﺷﺄ اﯾﻣﺎن
زن ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﺣرم ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎز آﻣده اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﯾﺎ اﻣﺎم از ﻧﻔس ﺧود ﻣؤﻣن
ﺑر او ارﺟﺢ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﻓرد ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮑﺗر و ﻣﺣرم ﺗر اﺳت  .و ﯾﺎ اﻣر ازدواج ﺑﯾن ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر ﺗﺣرﯾم ﺷده اﺳت .
اﯾن آﯾﺎت و دھﮭﺎ آﯾﮥ دﯾﮕر در ﻗرآن دال ﺑر درﺳﺗﯽ ادﻋﺎی ﻣذﮐور در ﺑﺎب ﻋﺻﻣت اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺎس ﻣﺣرﻣﯾت و
ﻋﺻﻣت اﺳت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ راﺑطﮫ ﭼﯾزی ﺟز اﯾﻣﺎن راﺑطﮫ و راﺑطﮥ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷرع زﻧﺎن و
ﻣردان ﻣؤﻣن ﺧواھر و ﺑرادر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑرادری ﮐﺎﻓر ﻧﺎﻣﺣرم زن ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ راﺑﻌﮥ ﻋدوﯾﮫ ﺑدﺳت
ﺑرادرش ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .
 -٢٧ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد ﻣؤﻣن و ﭘﺎک ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧردﺑﺎن ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ و ﻟﻘﺎءﷲ ﺑﺎﺷد و ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﯾﮏ
ﺟﻧﺑش ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردد ﻣﺛل واﻗﻌﮥ راﺑﻌﮥ ﻋدوﯾﮫ ﯾﺎ طﺎھره ﻗرةاﻟﻌﯾن  .و در ﺳطﺣﯽ ﻧﺎزﻟﺗر ﻓروغ ﻓرﺧزاد ﯾﺎ ﭘروﯾن
اﻋﺗﺻﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ در ﺗﺟرﺑﮥ ﯾﮏ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾداری ﺑزرﮔﯽ ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد و اﯾن ﺑﯾداری ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز اﻧﺗﻘﺎل
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ﯾﺎﻓت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺑﯽ ﻣﮭری ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎﻧب ﻧژاد و ﺟﺎھﻠﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﻟذا اﮐﺛرا ً ﺷﮭﯾد ﯾﺎ ﺟواﻧﻣرگ
ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮭرﺣﺎل ﺷﮭﯾدﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺳﺧن ﻣﻌروف ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷود و ﻋﺻﻣت ﮔزﯾﻧد ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد
ﺷﮭﯾد اﺳت .
 -٢٨زﻧﺎن ﻋﺎﺷﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑس اﻧدﮐﻧد و ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻘﯾت ﺑرای زن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ ﯾﮏ ﺑﯾداری ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋﺻﻣت
اﺳت و اﮐﺛر اﯾن زﻧﺎن ﻣوﺟب ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﻣﺎھﯾت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ اﺛرﺷﺎن ﮐﻣﺗر از ﻧﺑوت ھﺎی ﺑزرگ
ﺧرﻣﮫ  ،ﻓﺎطﻣﮫ  ،ﺷﮭرﺑﺎﻧو  ،ژاﻧدارک  ،راﺑﻌﮫ  ،ﻗرةاﻟﻌﯾن و
ﻧﺑوده اﺳت ﻣﺛل ﺳﺎرا و ھﺎﺟر و ﺻﻔورا  ،ﻣرﯾم  ،ﺧدﯾﺟﮫ ّ ،
اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -٢٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زن را از ﻓﺣﺷﺎء ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻋﺻﻣت وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﺎﺷﻘﯾت اوﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﻌﺷوﻗﯾت ﻗرار دارد زﯾرا ﺑﻧﯾﺎد ﻧﺎز و ﻣﮑر را در او ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠب ﮐﻔر زن اﺳت  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧژاد
ﭼﻧﯾن زﻧﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء و ﺧﯾﺎﻧت و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷد اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﻣﮑن ﺑر
ﻣردان ﻣﺧﻠص در دﯾن وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺎﺷﻘﯾت زن ﻗﻠﻣرو اﺧﻼص او در دﯾن اﺳت .
 -٣٠اﺗﮭﺎم ﺑر ﻋﺷﻖ ﻣوﺟب ﻣﺻوﻧﯾت و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻋﺷﻖ از ھر آﻓت و ﺷرک و ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا اﻣری از ﺟﺎﻧب
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درک ﺷود .

ﭘﺎﯾﺎن
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