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٣

اول
دﻓﺗر ّ

ﺣﮑﻣت ﺟﺎن "ﻣن"

٤

ﻖ ﺟﺎن"
"- ١ﺣ ّ
 – ١ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﯾﻌﻧﯽ "ﺟﺎﻧداری" ﺗﻧﮭﺎ واﻗﻌﯾّﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋ ّﻠت و دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارد و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋواﻗب و آﺛﺎر و ﺣوادث
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ھم ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﻟﯾﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ھﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺷﻌﺑﺎت آن و در واﻗﻊ ھر ﻓﻠﺳﻔﮫ ای
درﺑﺎرۀ اﻧﺳﺎن ﺑﺎطل اﺳت و ھﺟو و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و ﻓرﯾب اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح "ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ" ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .
 – ٢ﺑﯽ ﻋﻠّﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل واﻗﻌﯽ و ﻣﻌﻘول اﺳت .
" - ٣ﭼرا ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷﯽ ؟"  :اﮔر اﯾن ﺳﺋوال ﭘﺎﺳﺧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھر ﺳﺋوال دﯾﮕری ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 – ۴ﺟﻧون ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮥ ﻋﻠﯾّﺗﯽ اﺳت .
" - ۵ﺧدا" ھﻣﺎن ﺑﯽ ﻋﻠّﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻠﯾّﺗﯽ ذاﺗﺎ ً ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت .
 – ۶زﯾﺳﺗن ﺑﯽ ﻋﻠّت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕری ﻣﯽ آورد ﺑﻠﮑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ِ ﻋﻣﻠﯽ ِ اﻧدﯾﺷﮥ ﻋﻠﯾّﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕری ﻣﯽ
آورد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﺋﯽ از ﻋﻠّت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 – ٧ﭼون اﻧﺳﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯽ ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود زورﮔو و ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺷود .
" - ٨ھﺳﺗم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗم "  :اﯾن اﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠّت ِ ﺑودن .
 – ٩آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋداوت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دارﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺗﺎج ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋﻠّت ﺑرای ھر ﭼﯾزی ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن
ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﺟنّ ﺟﺎن را ﺑﮫ ﺟﻧون ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ١٠آل ﮐﺎﭘون ﻓﯾﻠﺳوف ﺑزرگ و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اش را ﺑﮫ دﺳت ﺧودش ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧت و ﻟذا ﺑدﻧﺎم ﮔردﯾد و
ﺟﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد وﻟﯽ ﺳن اﮔوﺳﺗﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ اش را ﺑﮫ دﺳت دﯾﮕران اﺟرا ﻧﻣود  .وﺻدھﺎ ﻧﻔر را زﻧده زﻧده ﺳوزاﻧﯾد و ﻟذا
ﻗدﯾّس ﻟﻘب ﮔرﻓت .
 – ١١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھرﮔز ﺗﮑﻠﯾﻔش روﺷن ﻧﺷده اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮭﻣﯾدن و ﺗﻔﮑّر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺻودش ﭼﯾﺳت .
 – ١٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎ ﻣطرح ﺑوده اﺳت ﻣﺛﺑت ﺗرﯾن و ﮐم ﺿرر ﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫ و
ﻣﻌﻧﺎﯾش ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻔرﯾﺢ ﺑودن آن اﺳت ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺳﺎﻟم و ﺧودﮐﻔﺎ و ﺑﯽ ھزﯾﻧﮫ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از واﺳطﮫ و ھر ﺳﺗﻣﯽ  .و ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﺑﮥ
ﻣﺎﻧدﮔﺎر آن ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ادﺑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻓﻘط ﺟﻧﺑﮥ ﺗﻔرﯾﺣﯽ آن اﺳت ﯾﮏ اﺷﺗﻐﺎل
ﺗﻔرج ذھﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎزی دروﻧﯽ و ﻓردی و ﺑﯽ ﺿرر و ﺧطر  ،ﯾﮏ ورزش ذھﻧﯽ  .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
و ّ
ﻣﺧ ّرب و ﻓرﯾﺑﻧده و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت و ﻣوﺟب ﺟﻧون ﮔردﯾده اﺳت و ﺟﺎن را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
 – ١٣ﺣﮑﻣت و ھر اﻧدﯾﺷﯾدﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر روی واﻗﻌﯾّت "ﺟﺎن" ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻠش ﺑﮫ ﻏﻧﺎ و ﺗوﺳﻌﮥ ﺟﺎن ﻣﻧﺟر ﺷود .
اﻧدﯾﺷﮥ رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد زﯾرا "ﺟﺎن" ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل ھر واﻗﻌﯾّﺗﯽ دﮔر اﺳت .
" - ١۴ﺟﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ "  :اﯾﻧﺳت وظﯾﻔﮥ ﺗﻔﮑّر ! وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺗﻣﺎن ﺟﺎن ﻧﺑوده اﺳت و ﻟذا آﻓﺎت ﺟﺎن ﺷده اﺳت و ﺟﺎن را ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺑﯽ ارزش
ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻧﻣوده اﺳت .
" - ١۵ﺟﺎن" ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت زﯾرا از طرﯾﻖ اﯾن واﻗﻌﮫ ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺟﺎﻧدار
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑودن ِ ﺧوﯾش و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات را ﺣس ﻧﻣوده و ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎ ﺧودش .و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟﺎن ﺑﺷر ﮐﮫ ﮐﺎﻧون اﻧدﯾﺷﯾدن درﺑﺎرۀ ﻣوﺟودﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد "ﺑودن" را درک و درﯾﺎﻓت و اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد
و ﺣﺗّﯽ آن را ﺑﮫ ﺳﺋوال ﺑﮑﺷد ﺧﺎﺻّﮫ ﺧود "ﺟﺎن" را  .زﯾرا ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ و ﻣﺣ ّل درﯾﺎﻓت اﺣﺳﺎس درد و ﺷﺎدی و

٥

زﺟر و راﺣﺗﯽ و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺗﻐﯾﯾرات و ﺛﺑﺎت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺣ ّل درک ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و زﻣﺎن را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را .
" - ١۶ﺟﺎن" در واﻗﻊ ھﻣﺎن ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت و ﻟذا اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎرۀ ﺟﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را در ﻣرﮐز ﮐﺎرش
ﻗرار دھد .
 – ١٧اﮔر ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی اش ھﻣﺎﻧﺎ "ﻋﺷﻖ ﺑﮫ درک ﺣﻘﯾﻘت" اﺳت ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺗر و ﻣرﮐزی ﺗر و واﻗﻌﯽ ﺗر از
ﺟﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧود ِ "ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت" ﻣﺣﺻول ﺟﺎن ِ ﺑﺷر اﺳت  .ﭘس ﺟﺎن ﺑرﺗر از ﺧود ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت و ﺑرﺗر از ھر
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ .ﭘس آن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧدار ﻧﺑﺎﺷد اﺻﻼً ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزی اﺳت و ﻟذا ﺑﺎزی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن را ﻣﺑدّل
ﺑﮫ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻧﺎﻣش ﺟﺎﻧﺑﺎزی اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن ﺟﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ.

"- ٢ﺟﻠوه ھﺎی ﺟﺎن"
 – ١ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ در اﯾّﺎم ﮐﮭن ﺣﺗّﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺎﻧدار ﺑودن ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﺑودﻧد و از اﯾن رو ﻣﺗّﮭم ﺑﮫ ﮐﻔر و
اﻟﺣﺎد ﻣﯽ ﺷدﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺑﺎﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ "وﺣدت وﺟود" ﺑوده اﺳت  .ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﺟﺎن ﭘﻧﮭﺎن و ﻋﯾﺎن اﺳت و
اﯾﻧﺳت ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺻﺧره و ﯾﮏ ﺑﺷر .وﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧدارﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ در دل ﺳﻧﮓ و ﺧﺎک را ﻧﯾز
درک و ﺑﻠﮑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و اﯾن ﺗوﺳﻌﮥ ﺟﺎن اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ دﯾﮕر ﺳﺧن ﺑر ﺳر دو ﻧوع ﺟﺎن اﺳت  :ﺟﺎن ِ ﺧودﮐﻔﺎء در
ﻣﺗﺣرک  .ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ
ﺧوﯾش و ﻟذا ﭘﻧﮭﺎن و ﺟﺎن واﺑﺳﺗﮫ و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده و ﺑﯾروﻧﯽ  :ﺟﺎن ﺛﺎﺑت و ﺟﺎن
ّ
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎی آﺷﮑﺎر از ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﺳر ﺑر ﻣﯽ آورﻧد و ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎ رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﭘس ﺧﺎک ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎ ِد ﺟﺎن
اﺳت ﮐﮫ آب را و ﮔﯾﺎھﺎن و ﺣﺷرات و ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺳﭘس اﻧﺳﺎن را از ﺧود ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد  .واﯾن واﻗﻌﯾّﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻧﮭﺎی وﺳﯾﻊ ﺗر و ﻏﻧﯽ ﺗر ﻣﻧﻔﻌل ﺗر و ﺻﺎﻟﺢ ﺗر و آراﻣﺗرﻧد ودر اﯾﻧﺟﺎ ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﺑﯾن ﺧﺎک و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﭘرﺳت
وﺟود دارد  .اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن را در ﺧﺎک ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ آن اﺗّﺻﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻧﮭﺎی
ﻏﻧﯽ و وﺳﯾﻌﯽ از ﭼﺷم ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺣﻘﯾر ھﻣواره طرد و ﻣﺣﮑوم ﮔﺷﺗﮫ و ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗد ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت  .اﯾن ﻧوع ﺟﺎﻧﮭﺎی
ﺣﻘﯾر و ﮐرﺧت و ﻧﯾﻣﮫ ﻣرده ﺣﺗّﯽ ﺟز ﺧودﺷﺎن ھﯾﭻ ﺑﺷر دﯾﮕری را ھم ﻻﯾﻖ ﺟﺎن ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻓﻘط ﺟﺎن آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن
اﺳت و ھﻣﯾن ﻧوع اﻋﺗﻘﺎد و ﻧﮕرش ﺧود ﻣوﺟب ﻣرگ ﺗدرﯾﺟﯽ و ﮐرﺧﺗﯽ و ﺧرﻓﺗﯽ ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺷده اﺳت و در واﻗﻊ ﺟﺎن را
در ﺗن آﻧﮭﺎ ﻣدﻓون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﻣﮑﺎن ﺟﻠوه و ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯾت ﻧﻣﯽ دھد  .اﯾﻧﺎن دﺷﻣن ﺟﺎن و ﺟﻠوه ھﺎی ﺟﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا
ﻣذھب اﯾﻧﺎن ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 – ٢ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠوه ﺟﺎن ھﻣﺎن ﺟﻧﺑﯾدن اﺳت و ﺟﻧﺑﯾدن ھﻣﺎن "ﺟﺎن ﺑودن" اﺳت ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺻورت آن ﻧوزاد
ﻣوﺟودات زﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺟﻧﺑش را دارد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑدﻧﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر ﻣﺛل ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﻏﯾﺑﯽ ﺗر و روﺣﺎﻧﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺟ ّﻧﯽ ﺗر
ﻣﯽ ﮔردد و در واﻗﻊ ﻣﮭﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﺧواھد ﮐﻠﯾّﮫ ﻗدرت ِ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺟﺎن ﺧود را ﺑﮫ اﻓﻌﺎل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد
واﻗﻌﺎ ً ﻣﺟﻧون ﻣﯾﺷود و ﺟﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر را در ﻋذاب و ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺧود را ﻧﯾز ھﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن
ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺗﮭﺎی ﺑﺎطﻧﯽ ﺟﺎن و اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و دﯾﻧﯽ از ﺟﺎن ﻣﻔﯾدﺗرﯾن و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن آﺛﺎر از
ﺟﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﻣوﺟب ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎن را ﺗوﺳﻌﮫ و اﻋﺗﻼء ﻣﯽ دھد  .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎرﺑرد دﻧﯾوی و
ا ُﺧروی ﺟﺎن اﺳت .
 – ٣ﺟن ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾّت ﺟﺎن ﺑﺷر اﺳت و ﺟﺎن ﺑﺷری ﯾﮏ دوراﻧﯽ ﺟن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﻌدا ً ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺧﺎک آﻣده و ھﯾﺑت ﺧﺎﮐﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در واﻗﻊ در ﺧﺎک ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾده ﺷده و ﻣﺣﺑوس ﮔردﯾده اﺳت و ﺑﺷر ﺷده .
 – ۴ﭘس اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺟنّ ﻣﺣﺻور و ﻣﺣدود ﺷده در ﺧﺎک اﺳت و ﮐ ّل اﻧﺳﺎﻧﯾّت و وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺟﺎن ﺑﺷری از ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ
ﻣﺟرب ﺗرﯾن و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و
اﺳت  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺟﺎﻧداران دﯾﮕر ﻣﺛل ﺣﯾواﻧﺎت و ﺣﺷرات و ﮔﯾﺎھﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطورﻧد وﻟﯽ ﺑﺷر
ّ
رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺟنّ ﺧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اداﻣﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧوﻋﯽ از ﻣﯾﻣون ﺗﻠ ّﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﯾﮏ ﮔﯾﺎه ھم ﯾﮏ ﺟنّ
ﭘوﺷﯾده ﺷده ﺑﺎ ﺧﺎک و ﻣﺣدود در ﺧﺎک اﺳت ﯾﮏ ﺟنّ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺗّﺻل ﺑﮫ ﺧﺎک اﺳت و ﺑﻼواﺳطﮫ

٦

از ﺧﺎک ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺟﻧﺑش ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت دارد و ﺑﺷر ﺟﻧﺑﻧده ﺗرﯾن ﺟنّ ﺧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در اﯾن
ﺟﻧﺑش ﻓ ّﻌﺎﻟﺗر ﺷده اﺳت و ﺑﺎ اﺑداع ﻣﺎﺷﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن ﺟﻧﺑش را ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﮐرات دﯾﮕر ھم
ﺗﺣرک ﺟﻧّﯽ
ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻌﯽ دارد واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎک را ﮐﻣﺗر ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻗدرت ّ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧود ﺑرﺳد و ھر آن ﮐﮫ اراده ﮐﻧد ھر ﮐﺎری ﺑﮑﻧد و ﺑﮫ ھر ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﻣﺣدودﯾّت را ﺑﺎ ﻗدرت
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻼش در اﯾن ﺟﺑران ﺑرای ﺑﺷر ﺧﺳران ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺻﻼً
اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﺟﺎن ﺧود را در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﮫ ﺧطر ﺟدّی اﻓﮑﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷرﯾّت ﺧود را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ۵ﭘس اﻧﺳﺎن طﺑﻌﺎ ً و وﺟودا ً ﺟﻧّﯽ اﺳت و در درﺟﺎﺗﯽ از ﻣﺟﻧوﻧﯾّت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ﺟﺎﻧداران ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .
اﮔر ﻣﺟﻧون ﺑودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑروز اﻓﻌﺎل ﺑﯾﺧود و ﻏﯾر ارادی اﺳت اﯾن وﺿﻌﯾّت در درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون در ﮐﻠﯾّﮫ اﻓﻌﺎل ﺑﺷری
ﺣﺿور دارد و ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﻠﯾّﮥ اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻏراﯾزش  .و اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼً ﺑﯽ اراده ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﺑﯽ اراده از دﻧﯾﺎ
ذرات و ﮐرات ھم
ﻣﯽ رود از ﺻﻔت ﺟﻧ ّﯾت اﺳت و در واﻗﻊ از وﯾژﮔﯽ ﺟﺎن و ﺟﺎﻧدار ّﯾت اﺳت  .اﯾن وﯾژﮔﯽ را اﮔر در ﻋﺎﻟم ّ
درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺧود و ﺑﯽ اراده ﺑر ﻣدار ھﺳﺗﮫ و ﺳﺎﺋر ﺛواﺑت در ﮔردﺷﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺛر ﺟﺎن و ﺟنّ ﺣﺗّﯽ در
ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی را ھم ﺑﺎور ﮐﻧﯾم  .ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺷر از ﺳﺎﺋر ﺟﺎﻧداران اراده و ﻋﻣد و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری دارد
و ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧدار ﺻﺎﺣب اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺳﺑﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧداری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺻﺎﺣب اراده ﺑﺎﺷد و ﺟﺎن را ﺑﮫ
ﺗﺳﺧﯾر و ﻓرﻣﺎن ﺧودش آورد و در واﻗﻊ ﺟﺎن در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد دارای "ﺧود" ﺑﺎﺷد و از ﺑﯾﺧودی ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﯾّت
ﺧﺎرج ﺷود و اﯾن ﺧروج در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧروج از ﻗﻠﻣرو ﺟﺎن ﻧﯾز ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﮔوﺋﯽ واﻗﻌﮫ ای واﺣد اﺳت .
و ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻼش و ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻘل و اﺧﻼق و ﻣذھب ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻼش ھﺎی دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟدّی ﺗرﻧد ﮔوﺋﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ و ﺟﺎن
اﺳت  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﮐ ّل اﺧﻼق را ﺣﮑم ﺑﮫ ﺧود – ﮐﺷﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﻋداوﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ زﻧده ﺑودن .
وﮔوﺋﯽ اﯾن ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن و اﺳﺎرت ﺟﺎن اﺳت  .ﺷوق ﺑﮫ ﻣرگ ھم در ﻣردان دﯾن از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت و ﻣﺗرادف
ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﻋده ﺑﮫ ﺟﺎن ِ ﺟﺎودان در ﭘس ﭘردۀ اﯾن ﺗﻼش ﺣﺿور دارد ﭘس ﺧود اﯾن ﺗﻼش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎن
ﺑﮫ ﻗﺻد ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن آن اﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗن آن .
 – ۶ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﺷر ﺟﻧون ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧﺎ اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﺟﺎن در ﺗن اﺳت ﮐﮫ از ﺗن اﻓﻌﺎل
ﺧطرﻧﺎک و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﯽ اراده ﺑروز ﻣﯽ دھد  .ﻟذا ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر اﯾن وﺿﻌﯾّت ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻋﻘل
و اﺧﻼق دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن را در ﺗن ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﻧس ﺑﺎ آن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد زﯾرا ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧطر اﻋﻣﺎل ﺟﻧون
آﻣﯾز ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗن ﺟﺎن ِ ﺧود ﻓرد و ﺳﭘس ﺳﺎﺋرﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن و ﺗن .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧطر اﻧداﺧﺗن ﺑﺷرﯾّت ﺧوﯾﺷﺗن  .زﯾرا ﺑﺷر ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺟﺎن در ﺧﺎک اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧوﻧﯽ ﺗرﯾن ﺟﺎن  .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻋﻘل و دﯾن ﺑر ﺑﺷرﯾّت واﺟب و ﻣﻠزم آﻣده اﺳت و ﺿرورت طﺑﯾﻌﯽ ﭼﻧﯾن ﺟﺎن ِ ﺷدﯾدی اﺳت .
 – ٧و ا ّﻣﺎ ﻋﻘل ﭼﯾﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﻋﻧﺻر ﻣﻘدّم ﺑر دﯾن اﺳت و دﯾن ﺑدون ﻋﻘل راه ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻋﻘل از ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎن اﺳت  :ﺟﺎن ﺷدﯾد ! ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷدﯾدا ً ﺑﮫ ﺑﻧد ﺗن ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت و ﻋﻘل ﺣﺎﺻل اﯾن اﺷدّ
ﺗﻧﺎﻗض و ﺗﻧﺎزع ﺑﯾن ﺟﺎن و ﺗن اﺳت  .اﯾن ﻧزاع ﻣوﺟب ﺑﮫ ﺧود آﻣدن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑﺧود – آﺋﯽ ھﻣﺎن ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد آن را روح ھم ﺑﻧﺎﻣﯾد و ﯾﺎ وﺟدان  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻓردی در ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﺟداﻟﯽ ﺗرﯾن و ﺟﻧوﻧﯽ ﺗرﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
از وی ﺳر ﻣﯽ زﻧد ﺷدﯾدﺗر ﺑﺧودش ﻣﯽ آﯾد و از ﺧودش ﻣﯽ ﺗرﺳد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺧود ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻋﻘﻼﻧﯾّت و ﭘﯾداﯾش وﺟدان و اراده و اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﮭﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و واﻗﻌﮫ ای واﺣد اﺳت در درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون و در
اﻧواع و ﺗﺟرﺑﯾّﺎت ﮔوﻧﺎﮔون  .ﭘس ﻋﻘل ﺣﺎﺻل ﺣﺑس ﺟنّ )ﺟﺎن( در ﺧﺎک اﺳت .
 – ٨و ﺑﻌد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎم و ھﺷدار و ﻧطﻖ ِ ﻋﻘل اﯾن اﺳت  :ﺧودت را ﻣﮭﺎر ﮐن ! و اﯾن ﭘﯾداﯾش اﺧﻼق و ﻣذھب اﺳت و
ﻧطﻔﮥ "اراده" اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد  :ﺧودت ﺑﺎش و ﺑﯾﺧود ﻣﺑﺎش ! ﯾﻌﻧﯽ آرام ﺑﮕﯾر و اﯾﻧﻘدر ﺟﻧﺑش ﻣﮑن  .واﯾن
ﯾﻌﻧﯽ "اﯾﻣﺎن"  .زﯾرا اﯾﻣﺎن در ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ اش ھﻣﺎن ﻣﯾزان آراﻣش و ﻗرار اﺳت .
 – ٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی "اﻧﺳﺎﻧﯾّت " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در واﻗﻊ ﻣﯾزان ﺻﻠﺢ و اﻧس و ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﺟﺎن و ﺗن اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﻋﻘﻼﻧ ّﯾت و اﺧﻼق و رﺷد اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳﻼﻣت ﺗن و ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 – ١٠رﺷد ھﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ اﺳت  :ﺗوﺳﻌﮥ ﺟﺎن در ﺟﮭﺎن  .ﺟﮭﺎن ﭼﯾﺳت ؟ ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺟﺎن ﺟﮭﺎﻧﯾده در ﻋﺎﻟم ﻣﺎده اﺳت  .و
اﻧﺳﺎن ﭼﮑﯾده و ﻋرﯾﺎﻧﺗرﯾن ﺟﻠوۀ ﺟﺎن ِ ﺟﮭﺎن اﺳت  .وﺟﮭﺎن در ﺣﮑم ﻣﺎدر ِ اﻧﺳﺎن اﺳت و ارﺗﺑﺎط اﯾن ﻓرزﻧد ﻋزﯾز درداﻧﮫ
ﺑﺎ ﻣﺎدرش ھﻣﺎن راز رﺷد و ﺗوﺳﻌﮥ اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻗوۀ ﺟﺎن ﺧود را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدری اش
ﻖ ﺟﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺟﺎن  ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺗوﺳﻌﮥ ﺟﺎن اﺳت .
ﺑﺎزﺗﺎب دھد و ﺟﮭﺎن را زﻧده ﺳﺎزد ﺣ ّ
٧

 – ١١ﺟﻧﺑش و ﺟﮭش از وﯾژﮔﯽ ذات ِ ﺟﺎن و ﺟن اﺳت ﮐﮫ در ﺗن ﺑﺷر ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺗﮑﺎﭘوی ﺟﻧﺑﯾدن و ﺟﮭﯾدن اﺳت ﮐﮫ
ﺳر ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺟﮭﯾدن ﺑﮫ ﺑﯾرون ﺑﮫ ﻣﻧظور رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺟنّ اﺳت و
اﯾن ﺗﮑﺎﭘو در ﻋﺎﻟم ﺧواب ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾ ّ
ﻟذا رﻓﺗﺎرھﺎی اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻼً رﻓﺗﺎری ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت ﻣﺛل ﺑﺎزی ﮐردن ھﺎ و ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎ  .وﮐﻼً اﻋﻣﺎل ﺑرون ﻓﮑﻧﯽ اﻋ ّم
از ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺗﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓ ّﻧﯽ ﯾﺎ دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﻋﯾّﺎﺷﯽ ھﺎﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺳرﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﮔردﯾده اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻋﻣﺎل ﺟﻧوﻧﯽ و اﺻﺎﻟت ِ ﺟنّ و ﺟنّ ﮔراﺋﯽ و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺟﻧﯾّت اﺳت و اﻧﮑﺎر و ﻋداوت
ﻣﯾ ّ
ﺑﺎ ﺧﺎک و ﺗن ﺧوﯾش اﺳت و در واﻗﻊ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺷرﯾّت ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔران ﻧﻌﻣت ِ ﺣﺿور ﺟﺎن در ﺗن  .و اﻧﮑﺎر ﺑدن
ﺧوﯾش  .ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺟﻧﯾّت اﺳت ﭼﮫ ﻋﻧوان دﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ
اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎ ﺗﻔرﯾﺣﯽ  :و اﯾن ھﻣﺎن ارادۀ ﺑﮫ ﺗظﺎھر و ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ِ ﺟﺎن از ﺗن اﺳت  .ﮐﮫ اراده ای در ﻧﻘطﮫ
ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻘل و اﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ دﻋوت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﺗﻘوا و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﺎن در ﺗن ﻗرار ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﺗن
ﻧﮕرﯾزد و از طرﯾﻖ ﺧﺎک ﺗن ﺑﮫ ﺧﺎک ﻋﺎﻟم راه ﯾﺎﺑد و ﺟﮭﺎن را ﺟﺎﻧدار ﺳﺎزد و ﺧود اﻧﺳﺎﻧﯾّت ﮐﮫ ﺟﺎن ِ ﻣﺣدود در ﺗن اﺳت
ﺗوﺳﻌﮫ و ﻏﻧﺎ ﯾﺎﺑد  .واﻧﺳﺎن ﻣوﺣّد در واﻗﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﺎﻧدار ﺷده و ﺟﺎﻧش در ﮐ ّل ﺗﻧش آرام و ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺟﺎن از ﺧﺎک ﺗﻧش ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﮔردﯾده اﺳت و ﺗﻧش ﻋﯾن ﺟﺎن ﺷده اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن روﺣﺎﻧﯾّت ﺗن اﺳت.
 – ١٢ﺟﺎن را ﻣﯽ ﺗوان "ﻧﻔس" ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ارادۀ ﺑﮫ ظﮭور و ﺑروز و ﺧروج اﺳت  .ﻣﻧﺗﮭﯽ "ﻧﻔس" در واﻗﻊ
ﺣﺎﺻل ﺗداﺧل ﺟﺎن در ﺗن اﺳت  .ﺣﺿور و ﺣﺻور و ﺣدود و ﺻﻌود ﺟﺎن در ﺗن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘدﯾده ای ﺷده ﮐﮫ ﻧﻔس ﺑﺷر
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﺧواھش ھﺎﺳت و ﺧواھش ھﺎﯾش ﻧﯾز ﻋﻣﻼً ارادۀ ﺑﮫ ﺧروج اﺳت و طﻠب ﭼﯾزھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،
ﺧﺎرج از ﺗن  .و ﻏﺎﯾت ﺧواھش ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻧﻔﯽ ﺗن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ھر ﮐﺎری ﺑﮑﻧد  .ﺷدّت ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻠﯽ در ھر ﺑﺷری ھﻣﺎن
ﺷدّت ﺟﻧون اوﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ دﯾواﻧﮕﺎن ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑر دﯾواﻧﮕﯽ
آﻧﮭﺎﺳت و دﻟﯾل ﺑر ﺧطرﻧﺎک ﺑودن آﻧﮭﺎ  .ﮔراﯾش اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎدوﮔری و اﻋﻣﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت  .ﺧود
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾز ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ھﻣﺎن ﺟﺎدوﮔری اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺟﺎن ِ ﺑرون اﻓﮑﻧده ﺷدۀ ﺑﺷر اﺳت و ﻧﯾز وﺳﯾﻠﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎن  .و ﻧﯾز داﻣﯽ اﺳت ﺑرای ﺟن ﮔﯾری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎن ﮔﯾری  .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ وﺿوح ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣردﻣﺎن در اﺳﺎرت ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻓﺗﺎده اﺳت و از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد  .ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺑزار ﺷﮑﺎر ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ،
ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾرون اﻓﮑﻧده ﺷده .
 – ١٣اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺟﻧﯾّت ﺧود طﺑﻌﺎ ً ﺟﺎن ﭘرﺳت اﺳت و دﺷﻣن ﺧﺎک  .واﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر طﺑﯾﻌﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺟﻧون ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻧش رﻧﺟور و ﺑﯽ ﺣس و ﺑﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮔردد و اﻋﺿﺎء و ﺟوارﺣش ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﺷود و اﻋﺻﺎب و
ﻣﻐزش ﻣﺗﺷﻧّﺞ  .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﺗﮑﻔﯾر ﺧﺎﮐﯾّت ﺧوﯾش اﺳت  .واﯾن ﻏﻠﺑﮫ ﺟن )ﺟﺎن( اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾّت را ﺗﺧطﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ١۴ﺟﺎن ﺑﯽ ﻋﻠّت اﺳت و ﺧودش ﻋﻠّت ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻏرورش ذاﺗﯽ اﺳت و ﺗن ھﻣﺎن ﻋﻠّت و ﻋﻠّت ﺗراش و ﻣﻌﻠول و
ﻟذا ﻋﻠﯾل اﺳت و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن  .و اﯾﻧﮏ ﺑﯽ ﻋﻠّت در ﻋﻠّت اﻓﺗﺎده و اﺳﯾر آن ﮔردﯾده اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺧدﻣت ﭼﯾزی ﭘﺳت ﺗر از
ﺧودش را ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﺣﺻور و ﻣﺟﺑور در آن ﺑﺎﺷد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ھﺑوط اﺳت و ﺳﻘوط ﺟﺎن در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن .
اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﻣﺎن ﻗﻔس ﺧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .وﺷﮑل دھﻧده ﺧﺎک ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺑدن واﺣد ھم ﺧود
ھﻣﺎن ﺟﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗن واﺣدۀ ھر ﺟﺎﻧداری را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد  .ﭘس ﺗن ھﻣﺎن ﻣﻌﻠول و ﻣﺧﻠوق ِ ﺟﺎن
اﺳت .واﯾﻧﮏ ﺧﺎﻟﻖ در ﺣﺻﺎر و زﻧدان ِ ﻣﺧﻠوق ﺧود اﻓﺗﺎده اﺳت و اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ھﻣواره ﯾﺎﻏﯽ و ﻣﺗﮑﺑّر
ﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن واﻗﻌﮫ ﭘدﯾد آﯾد
ﻖ ﺟﺎن ھﻣﺎن ﺣ ّ
اﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳت  .وﻟﯽ ﺣﻘّﯽ ﺑرﺗر از ﺣ ّ
ﮐﮫ واﻗﻌﮥ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن و ﺗن اﺳت  ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق .
 – ١۵ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن "ﺟﺎن" ﯾﻌﻧﯽ "ﺟن" اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﻋﻠّت و دﻟﯾل ﻣﯽ ﺧواھد زﯾرا ﺧودش ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺑدن را ﭘدﯾد آورده اﺳت و ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾّت اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﯾن اﺳت
ﮐﮫ" :ﭼرا ﺑﺎﯾد اﺳﯾر ﻣﻌﻠول ﺧود ﺑﺎﺷم؟" ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ادّﻋﺎی ﺟﺎن ھﻣﺎن "آزادی" اﺳت  .و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾّت و آزادی
ھﻣواره ﻣوﺟود و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دو ﻗوﻟو ھﺳﺗﻧد و از ھم ﺟدا ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
 – ١۶و ا ّﻣﺎ از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﺑدن ھم دﻋوی و ﮔﻼﯾﮫ ﺧﺎصّ ﺧود را دارد و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﻣن در اﺗّﺻﺎل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن آرﻣﯾده و
در ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻣل ﺑودم ﮐﮫ "ﺟن" ﺑﮫ ﺟﺎﻧم اﻓﺗﺎد و ﻣرا از ﺟﮭﺎن ﺟدا ﺳﺎﺧت و در ﺣﺑس اﻧداﺧت و ﺗﻧﮭﺎ و ﻣﻧﻔﮏ ﻧﻣود و
درﻣﺎﻧده و درﯾوزه و ﻋﻠﯾل و ﻣﻌﻠول ﮐرد و ﻟذا از ﺟﺎن طﻠﺑﮑﺎر اﺳت ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧدﻣﺗش ﮐﻧد و او را ﻧﻔﯽ و ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ
او ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد و ﻣراﻋﺎت ﺣﺎل و ﺷراﯾط و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻧﯾﺎزھﺎی او را ﺑﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ او دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗن ﺣﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻟ ّﯾت
و ﻣظﻠوﻣﯾّت و ﻣداﻓﻊ ﻣﺣدودﯾّت اﺳت و ﺷﺎه ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔداﺋﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت و از ﺟﮭﺎن ﺟدا ﮔﺷﺗﮫ و
اﺳﯾر ﺟﺎن اﺳت  .ﭘس ﺗن ﺧﺎﮐﯽ اﯾﻧﮏ ﺧود ﺟﺎن را ﻣﯽ ﺧواھد و ﻣﯽ ﺧواھد ﺟﺎن ﺷود و ﺟﺎوداﻧﮫ ﮔردد .

٨

 – ١٧وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﮫ ﺗن اﺳت و ﻧﮫ ﺟﺎن و ﻧﮫ ﻣﺧﻠوط و ﺳﻧﺗزی از اﯾن دو  .ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟودی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﯾﺎﻧﮫ و راﺑطﮥ
ﻣﺑرای از اﯾن دو وﻟﯽ ﻣراﻗب و ﻧﺎظر ﺑر راﺑطﮫ اﯾن دو و ﻧﯾز ﻣﺳﺋول اﯾن راﺑطﮫ و
اﯾن دو اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗر از اﯾن دو و ّ
ھداﯾت ﮐﻧﻧده و ﺻﻠﺢ دھﻧدۀ اﯾن راﺑطﮫ  .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ اﯾن دو ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺻول
ﻋﻘﻼﻧﯾّت و اﺧﻼق اﯾن راﺑطﮫ اﺳت و ﺗﻌﺎدل اﯾن راﺑطﮫ  .اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﺑرﻗﮭﺎی ﺗﺻﺎدم ﺟﺎن و ﺗن اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻧور اﺳت ،
ﻧﮕﺎه اﺳت .
– ١٨ﺑﺎ واﻗﻌﮥ ﻣرگ  ،ﺟﺎن و ﺗن از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺟﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﺗن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد.
ﺳوﻣﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را
وﻟﯽ در اﯾن ﺗﺟرﺑﮥ ﮐوﺗﺎه ﻣدّت آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎن و ﺗن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ و ﻣوﺟودﯾّت ّ
"ﻧﻔس" ﯾﺎ ﺧودﯾّت ﻧﺎﻣﯾد  .اﯾن واﻗﻌﮫ ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺑﺷرﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ھر ﺟﺎﻧداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺷر
ﺷدﯾد ﺗرﯾن اﯾن ﻧﻔﺳﮭﺎ )ﺧودﯾّت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻏﺎﯾت و ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﻣﮫ ﻧﻔس ھﺎی دﯾﮕر اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺷر ھر ﻣوﺟودی
در ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺧود را ﺑﺧﺷﯽ از ﺧود ّﯾت ﺧودش ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً درﺧت داﺧل ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺣﯾﺎت و
ﮔرﺑﮫ روی دﯾوار اطراف ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﻋﻧﺎﺻری از ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻓرد ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد و ﻋﻧﺎﺻری ﻻﯾﻧﻔﮏ از ﺧودﯾّت و
ﻧﻔس ﺑﺷرﻧد  .و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ھﺎی دﯾﮕر در ﺣﯾﺎت ﺑﺷری ﺟﺎوداﻧﮫ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و در آن ﻣﯽ آراﻣﻧد و ﺑﺎر ﻣﯽ
اﻧدازﻧد  .ھﻣﺎﻧطور اﺳت ﻣﺛﻼً ﺗﭘّﮫ روﺑروی ﺧﺎﻧﮫ و آﺳﻣﺎن و ﺳﺗﺎرﮔﺎن و اﺷﯾﺎی ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﺣﯾط ﻣﻧزل ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ
اﻧﺳﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد .
 – ١٩ﺟﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻋﻘل و اﺧﻼق در ﺗن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﻘﯾّﮫ ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺗن ﺟﻠوه ای روﺣﺎﻧﯽ و
اﺷراﻗﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .واﯾن ﻧور در ﺧﺎک ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود آن را ﻧﯾز زﻧده ﻣﯽ ﺳﺎزد و
زﻧدﮔﯾش را ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﻧوﻋﯽ ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ اﺳت ﮐﮫ در درﺟﺎت و اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔوﻧش در ﻣردان اھل ﺣﮑﻣت و
دﯾن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻣدّﻧﮭﺎ و ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺑزرگ در ﺟواﻣﻊ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺧودﺷﺎن
ظﺎھری ﺷدﯾدا ً آرام و ﻣﻧﻔﻌل دارﻧد  .از ﻗدﻣﺎ ﻣﺛل ﺑودا و ﺳﻘراط و ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﺣ ّﻣد  .واز ﻣﺗﺄ ّﺧرﯾن ﻣﺛل ﮔﺎﻧدی و ﻧﯾﭼﮫ و
ﺷرﯾﻌﺗﯽ .
 – ٢٠ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ﺟﺎن و ﺟﺎﻧداران ﻋﺎﻟم ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و "ارادۀ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ" اﺳت
و ﮔرﻧﮫ ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر ﻋﺎﻟم ﺟﺎﻧداران ﻋﺎﻟم ﻣرگ و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت و ﻟذا ﻋﺎﻟم ﺟﺎن ﻋﺎﻟم درد و اﻧدوه و ﻓراق
اﺳت  .وﻟﯽ از ﺑطن ھﻣﯾن درد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷدن ﭘدﯾد آﻣده
اﺳت  .ﭘس در واﻗﻊ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﯾل ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﯾراث ﻣرگ اﺳت  .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣرگ ﻋزﯾزان و ﻋﺷّﺎق  .وﮐﻼً
اول ﺟﺎن در ﺣﺑس ﺧﺎک اﺳت  .ھﻣﯾن ﻓراق در ﺻور ﮔوﻧﺎﮔون
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﺣﺻول ﮐﻠّﯽ "ﻓراق" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ طراز ّ
ّ
ﭼﮫ در زﻧدﮔﯽ و ﭼﮫ در ﻣرگ ﻣوﺟب و ﻣوﺟد ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺳﭘس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋطش اﺗﺻﺎل و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻏﯾر .
اﯾن "ﻏﯾر" ﺑﮭر ﺣﺎل ﺟﮭﺎن ِ ﺟﮭﺎﻧﯾده ﺷده و ﺑرون ﻓﮑﻧده ﺷدۀ ھر ﺟﺎﻧﯽ در ﻣﺣﺑس ﺧﺎک اﺳت  ،ﭘس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در واﻗﻌﯾّت
اﻣر ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺗوﺳﻌﮥ ﺟﺎن در ﺟﮭﺎن )ﻏﯾر( ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﺟﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺗن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و ﻗرار
ﺑرﺳد ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧور ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻏﯾر و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن راه و روش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺗّﺣﺎد و
اﺗّﺻﺎل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از اﯾن زﻧدان  .واﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺟﺎن اﺳت .
 – ٢١ﭘس ﻋﺷﻖ طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن واﮐﻧش ﺟﺎن در ﻣﺣﺑس ﺗن اﺳت و در واﻗﻊ ﻋطش رھﺎﺋﯽ و اﺗّﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺟﻧّﮫ ھم ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺧﺑری آﯾﺎ ﺟﺎن ﺑﺷر در دوران ﻗﺑل از
ورود ﺑﮫ ﺧﺎک ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ادّﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷده اﺳت و ﻋﺷﻖ واﻗﻌﮫ ای
ﺧﺎص ﺟﺎن در ﺣﺑس ﺗن اﺳت و ﻣﺣﺻول ﺟداﺋﯽ و اﻧﻔﮑﺎک و ﻓراق و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت .و اﯾن ھﺟران ﺑﺧودی ﺧود ﺑﺎ
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ وﺻﺎﻟﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧﺎک از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ رود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ در آﻏوش ﻣﻌﺷوق ﺧود ﻧﯾز اﺗّﻔﺎﻗﺎ ً ﻓراق و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
اش را ﺷدﯾدﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐ ّل ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﺎت و اﺗّﮭﺎﻣﺎت و ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺣﺎﺻل از ﻋﺷﻖ در
ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن ﻓراق ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻋﻼج در ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ" :ﭼرا ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھﯽ ﮐﮫ از ﺗن ﺧﺎرج ﺷده و ﺑر ﺗن
ﺗو وارد ﺷوم و ﺟﺎﻧم ﺑﮫ ﺟﺎن ﺗو ﻣﻠﺣﻖ ﮔردد ".ﭘس اﻧﺗظﺎر وﺻﺎل در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺗوﻗّﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ
ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﺎت و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺷﻖ ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن ﺗوﻗّﻊ ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﻓﻘط ﻣﺗّﻘﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت رﺳﯾده
اﻣﮑﺎن اﯾن وﺻﺎل ﺑﺎ ﺟﺎن ﺟﮭﺎن را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ دارا ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﻧد .
 – ٢٢ﭘس ﻋﺷﻖ  ،ذاﺗﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺣوری ﺗرﯾن و داﺋﻣﯽ ﺗرﯾن ﺟﻠوه و وﯾژﮔﯽ ﺟﺎن ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ھر
ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ  .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗّﻘﯽ و اھل ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﺟﺎن ﺧﺎک را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺗﺳﻠﯾﻣش ﻣﯽ ﺷوﻧد .
ودر ھر ﻓﻌل و ﻓﮑر و ﻣﯾل ﺑﺷری اﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﺿور دارد و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺷر ﻣﻌﻠول اﯾن
ﻋﺷﻖ و ﺑﮫ ﻗﺻد وﺻﺎل اﺳت در ﺻور و اﻧواع و درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون و در راﺑطﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑﺎ روش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در
٩

ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔوﻧﺎﮔون  .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻏﺎﯾت ھر ﺗﻼﺷﯽ در ﺑﺷر اﺳت اﻻّ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺗﻘﯾّﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ
ﻖ ِ وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ اﺑطﺎل ھﺎ و
ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮔذﺷﺗن از وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺣ ّ
ﻖ دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﮐ ّل وﺟود را
ﻖ اﺑطﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﺣ ّ
ﻟذا ﻧﺎﺣﻖ ﺗرﯾن ﺣﻘوق در اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺣ ّ
ﻖ ﻓراق را ﻓﮭﻣﯾد و
ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت و ھﻼﮐت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن  ،ﺣﻖ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﺎ ﻓراق اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﺣ ّ
ﻖ در درک و ﭘذﯾرش ﺣﻖّ ِ ﻓراق در
ﭘذﯾرﻓت از ھر ﺑطﺎﻟت و ﻓﺳﺎد و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ از ھر ﺟﻧوﻧﯽ رھﺎ ﻣﯾﺷود .و اﺷدّ اﯾن ﺣ ّ
ھﻣﺂﻏوﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺂﻏوﺷﯽ ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾﻧش در ھﻣﺂﻏوﺷﯽ ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ در
ھر ﻧوع وﺻﺎل ﻓﯾزﯾﮑﯽ دﯾﮕری ھم ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺿور دارد و ﺑﺎﯾد درک ﺷود ﻣﺛﻼً آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻓراھم اﺳت
وﻟﯽ اﺛری از ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت  :اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﻋﻠﻣﯽ  ،ﻓﻧّﯽ  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺧﻼﻗﯽ  ،ھﻧری و و  ...ھر ﮐﮫ
ﺣﮑﻣت و راز اﯾن ﻓراق ِ در ﻋﯾن وﺻﺎل را درک ﮐرد ھﻣﮫ ﭼﯾز را درک ﮐرده اﺳت و آﻧﮑﮫ درک ﻧﮑرد ھﯾﭻ ﭼﯾزی را درک
ﻧﮑرده اﺳت و ھﯾﭻ ﻋﻼﺟﯽ ﻧدارد .
 – ٢٣ﭘس ﺣﮑﻣت ﺟﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺣﮑﻣت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
ﻖ ِ ﻓراق اﺳت و ﺗوﻗّﻊ وﺻﺎل و اﺗّﺣﺎد ﺟﺎن در وﺻﺎل ِ
 – ٢۴ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻣﻧﺷﺄ ھر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ای ﻧﻔﮭﻣﯾدن و ﻧﭘذﯾرﻓﺗن ﺣ ّ
ﺗن .و ا ّﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ﺣﻖ را ﻓﮭﻣﯾده و ﺑﭘذﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎن در ﺗن ﻗرار ﮔﯾرد و دﺳت از ﺗﻼش
ﻣﻧور
ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ در ﺟﮭت ِ ﻣﺗّﺻل ﺷدن ﺑﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر و
ﺗﺻرف ﺟﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﺑردارد و ﺗﻘوا و ﺗﻘﯾّﮫ ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﻧش ّ
ّ
و ﻣﺷﻌﺷﻊ ﮔردد ﺗﺎ از طرﯾﻖ اﯾن ﻧور ﺑر ﺟﺎن ِ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن وارد ﺷود  ،و اﯾن وﺻﺎل و ارﺗﺑﺎط و ﻟﻣس ﭘﺎک و ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ اﺳت و
ﺗﺻرﻓﯽ و ﻧﺎﭘﺎک اﺳت و ﻟذا ﻧﺎﻣﻣﮑن و ﻋذاب آور و ھﻼک ﮐﻧﻧده و ﺟﻧوﻧﯽ
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻼش ھﺎ و ﺗﻣﺎس ھﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
ّ
و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎر .
ﺗﺻرف ِ ﺟﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر اﻋ ّم از ﺳﺎﯾر
 – ٢۵ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻣل ﺟﻧوﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻣل ﺟﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻼش ﺟﺎن ﺑرای
ّ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﯾﺎ اﺷﯾﺎء و ﮐﻼً
ﺗﺻرف ﺟﮭﺎن  .ﭘس در واﻗﻊ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣل ﺟﻧوﻧﯽ ھﻣﺎن ﻋﻣل ﺟﮭﺎن ﺧواری و
ّ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻼش ﺑرای ﺟﺎن ﺧواری  .و ﻟذا ﭼﻧﯾن ﺟﺎن ِ ﻣﺟﻧوﻧﯽ دﺷﻣن ﺟﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن
ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﺑﺑﻠﻌد و ﺑﺎ ﺧود ﯾﮑﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ اﯾن ﻧوع ﺗﻼﺷﮭﺎ را
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎم ھم راﺳت اﺳت و ھم دروغ  .دروغ اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺻدی
ﺟز ﺑﻠﻌﯾدن ﺟﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕران ﻧدارﻧد ﺗظﺎھر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظورﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن ِ ﺧودرا ﻓدای ﺟﺎن ِ دﯾﮕران ﮐﻧﻧد .و
راﺳت اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺟﺎن ذاﺗﺎ ً در ﻋطش اﻟﺣﺎق و اﺗّﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﺎن ِ ﺟﮭﺎن اﺳت .و ﻣﻧﺷﺄ راﺳﺗﯽ و دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﺷر از
ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت و ﺗﺣت ﻋﻧوان و اﺣﺳﺎس ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ "ﻋﺷﻖ" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .
ﻧﺑوت
 – ٢۶ﭘس ھﻣﮫ ﺟﻧوﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ اﺳت ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ارادۀ ﺑﮫ وﺣدت ﺑﺎ ﺟﺎن ِ دﯾﮕران .و ھﻣﮫ ﺣﮑﻣت ھﺎ و ّ
ھﺎ و روﺣﺎﻧﯾّت ھﺎ ھم ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ اﺳت .ﺣﺎﺻل دو روش ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﺿﺎدّ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن وﺻﺎل و
اول ﻧﺎﮐﺎم و
اﺗّﺣﺎد :روﺷﯽ ﻓﺎﻋﻼﻧﮫ و روﺷﯽ ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ :روش ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ و روش ﻣﺗّﻘﯾﺎﻧﮫ و ﺻﺑوراﻧﮫ .روش ّ
دوم ﻣوﻓّﻖ اﺳت :روش در ﺧوﯾش ﻧﺷﺳﺗن و روش از ﺧوﯾش ﺟﮭﯾدن .ﺟﮭﯾدن از ﺧوﯾش
ﻟذا ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎر ﻣﯾﺷود و روش ّ
ھﻣﺎن اﻋﻣﺎل ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ھم ﻣﯾﺷود.
ﻖ ﻓراق در اﯾن دﻧﯾﺎ اﺳت  ،زﯾرا وﺻﺎل ِ
 – ٢٧ﭘس ھر دروغ و رﯾﺎﺋﯽ ﻓرزﻧد ﺑﻼواﺳطﮫ و طﺑﯾﻌﯽ ِ ﻋدم ِ ﻓﮭم و ﭘذﯾرش ﺣ ّ
ﻖ ﺑرﺗری ﭘدﯾد آﻣده
ﺟﺎن از طرﯾﻖ ﺗن اﻣری ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و ﻧﺎﺣﻖ  .واز ﺑطن ِ اﯾن ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﯽ وﻧﺎﺣ ّﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣ ّ
اﺳت ﮐﮫ آن ﻣوﺟودﯾّت ِ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﭘس درک و ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﯽ و ﻧﺎﺣﻘّﯽ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن درک و ﺗﺻدﯾﻖ
اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﺳت  .و اﯾن ﻧﮑﺗﮥ ﺑس ﻣﮭم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر از ﺟنّ اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺳت از ارادۀ ﺟﻧّﯽ اش ﺑردارد و اﯾن دﺳت
ﮐﺷﯾدن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺷدن اﺳت  .و اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت از ﭼﻧﯾن اراده ای ﻧﮑﺷد ﺟنّ زده و ﻣﺟﻧون ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن
ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺟﻧده ﺷدن ِ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﯾﺎﮐﺎری ِ اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ رﯾﺎی ﺧودش ﻣﺟﻧون ﻣﯽ ﮔردد .
ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ ﺗظﺎھر ﺑﮫ وﺻﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای رخ ﻧداده اﺳت  .ﭘس در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻠول ِ در
دﯾﮕران ﻣﻧﺷﺄ دروغ و دﯾواﻧﮕﯽ اﺳت و ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ .
 – ٢٨رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺟﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروز روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی
ﺟز ادا و اطوار ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻧوﻋﯽ ﻋﻠم ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ِ ﻋﺻﺑ ّﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ روان ِ اﻧﺳﺎن ﻧدارد .
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ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﯾط
 – ٢٩ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد در ﺗن ﺟﻠوس ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺎﻟب ﺗن ﮔردد و ﺑﺎ ﺗن ﯾﮑﯽ ﺷود و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺧود را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ِ ﺷﻌﻠﮥ ﭼراﻏﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﺷﯾﺷﮥ ﺗن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  .زﯾرا ﺟﺎن ﺑراﺳﺗﯽ از ﺟﻧس ِ آﺗش
ﻧﺎب اﺳت  ،ﺟﺎن ﺟنّ اﺳت و ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ِ ﺑدون ﺣﺑﺎب ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣوﺟب ِ ﺳوزاﻧدن ﻣﯽ ﺷود .
 – ٣٠و ا ّﻣﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺎن در ﺗن ﮐﮫ ﻣﺣور ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﺷود و ﻧﮫ ﺑﺎ در ﯾوزﮔﯽ و
دزدی  .ﺟﺎن ﺑﺎﯾد در ﺗن ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗن ﯾﮑﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑر ﺣﻘّش ﻣﻌﻠوم و ﻣﻌﯾّن ﮔردد و اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑر ﺣﻖ اﻧﺳﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻗرار و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗن و ﺟﺎن اﺳت  .ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ِ ﺑر ﺣﻖ ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ﺧود ِ رزق ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧوری ﮐﮫ از وﺟود ِ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺳوﯾش ﻣﯽ آﯾد  .واﯾن رزق
ﺣﻼل اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی ﻗﻧﺎﻋت و ﺗﻘوا در رزق از ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾّﺗﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد  .ودر ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ارﺿﺎء ﻧﻣﯽ
ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺣرص و ﺟﻧون اﺳت ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا اﺻﻼً ﺣﻖ و ﺣدود ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻠوم و ﻣﻌﯾّن ﻧﯾﺳت  ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟﺎن در ﺗن ﻗرار ﮐﺎﻣل ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت  .زﯾرا آﯾﺎ ﻣﮕر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل ِ اﻓراد ﺑﺷری اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ھرﮔز ﻧﻣﯽ
داﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﭼﻘدر ؟ اﯾن ﺳرﮔرداﻧﯽ و ﺗردﯾد ﻓزاﯾﻧده و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺣرص و ﺷﮭوت اﺳت ﻣﺣﺻول ِ
ﻋدم ِ ﻗرار ِ ﺟﺎن در ﺗن اﺳت.
ﺻﯽ
 – ٣١اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾّت ﻣﺣﺻول اﺗّﺣﺎد و دوﺳﺗﯽ ﺟﺎن و ﺗن اﺳت  .واﻟﺑﺗﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺟز ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﺎن روح ﺧﺎ ّ
ﮐﮫ ﺧداوﻧد در وﺟود ﺑﺷر دﻣﯾده اﺳت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن روح ھم ﭼﯾزی ﺟز اﻣر ﺑﮫ اﻧس و اﺗّﺣﺎد ﺑﯾن ﺗن و ﺟﺎن
ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻣﺛﻠث ﺗن و روح و ﺟﺎن ھﻣﺎن ﻣﺛﻠث وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .واﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آﻣده ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن
ﻣﻌﻧﺎی "اﻧﺳﺎﻧﯾّت" اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﮥ ﻣرگ ﮐﮫ ﺗن و روح و ﺟﺎن از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﺷده و ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺑدأ ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد،
آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن اﺗّﺣﺎد اﺳت  ،ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﺳت و
ھﻣﭼون ﻧوک ھرم اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳر اﯾن ﻣﺛﻠث ﺣﺿور دارد  .وﻓﺿﺎی داﺧل اﯾن ھرم را ھم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻧﻔس و
ﺧودﯾّت ھر ﻓردی داﻧﺳت  .وﻧوک آن ھرم در ﺣﮑم ﻧﮕﺎه واﺣده اﺳت .
 – ٣٢ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑﺷری ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﻘﺎم "ﻓرد" ﻧرﺳﯾده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ آن اﺗّﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در آﻧﮭﺎ رخ ﻧﻧﻣوده و آن
"ﻧﮕﺎه" ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧ ّﯾت اﺳت در آﻧﺎن ﮔﺷوده ﻧﺷده اﺳت  .آن ﭼﺷم وﺟود دارد وﻟﯽ ﺑﺳﺗﮫ و در ﺧواب اﺳت  .اﯾﻧﺎن را
ﮑﮫ ھﺳﺗﻧد زﯾرا
ﻧﻣﯽ ﺗوان "اﻧﺳﺎن" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺎﻣﯾد زﯾرا واﺣد ﻧﺷده و ﻟذا وﺟود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟودی دو ﺗ ّ
ھﻧوز ﺗن و ﺟﺎن در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧس و وﺣدت ﻧرﺳﯾده اﺳت زﯾرا "اﻧﺳﺎن" ﺣﺎﺻل اﯾن ا ُﻧس اﺳت .
 – ٣٣در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣﺳوس ﺗر ،ﻣﺳﺋﻠﮥ "اﺧﺗﯾﺎر" ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺧﺗﯾﺎر ِ اﻧﺳﺎن
ﺷدن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر دو ﭘﺎ و دو ﺗﮑّﮫ و ﺟداﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﺑﯾن ﺟﺎن و ﺗن اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی و ﭼﮕوﻧﮫ و از
ﭼﮫ ﻧﯾروﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ و اﻧﺳﺎن ﺷود و ﻓرد واﺣد ﮔردد و ﻣوﺟود ﺷود  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر روح )اﻣر اﻟﮭﯽ(
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺗن و ﺟﺎن راﺑطﮫ و اﺗّﺣﺎد ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و "اﻧﺳﺎن" ﺣﺎﺻل اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳر ﺑر ﻣﯽ آورد ﭘس اراده و اﺧﺗﯾﺎر
ﺑﺷر ﻣﺣﻠّﯽ از اﻋراب ﻧدارد و اﺻﻼً در ﮐﺟﺎی اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺿوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .اﮔر "اﻧﺳﺎن"  ،ﻣﺣﺻول و
ﻣﻌﻠول و ﻣﺧﻠوق اﺳت ﭘس ﻣﻌﻧﺎی اراده و اﻧﺗﺧﺎب ﭼﯾﺳت ؟ ارادۀ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺷدن ؟ ارادۀ ﺑﮫ "ﺧود" ﺷدن  ،ﺑﮫ ﻓرد ﺷدن ،
ﺑﮫ ﭼﯾزی واﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن ؟ و در واﻗﻊ ارادۀ ﺑﮫ ﺻﺎﺣب اراده ﺷدن ! و ﺳﭘس ﺻﺎﺣب اراده ﺷدن .
 – ٣۴وﻟﯽ واﻗﻌﯾّت دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرداﻧﯾّت و وﺣدت و اﻧﺳﺎﻧﯾّت رﺳﯾد دارای اراده و اﻧﺗﺧﺎب و
ﻟذا ﻣﺳﺋوﻟ ّﯾت در ﻗﺑﺎل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا ﺧوﯾش ِ ﺗن ﺷده اﺳت و اﺻﻼً "ﺧوﯾﺷﺗن " ﺷده اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن
ﻣﻘﺎم ﻧﮫ دارای اﺧﺗﯾﺎری اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾّﺗﯽ و ﻟذا طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ھم ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻣﺳﺋول واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود
و ﺧداوﻧد از وی ﺳﺋواﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﺳﺋول داﻧﺳﺗﮫ اﺳت زﯾرا آﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو
اﻧﺳﺎﻧﯾّت و وﺣداﻧﯾّت و ﻓرداﻧﯾّت وارد ﺷده اﻧد و ﻟذا ﺻﺎﺣب اراده ﺷده و ﻣﺳﺋول اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ ﺧدا ﻣﺳﺋول و
ﺣﺎﻓظ ِ ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت زﯾرا در آﻧﺎن آن "ﻧﮕﺎه" ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده و ﺷﺎھد ﺑر وﺟود ﺧود ﻧﺷده اﻧد و ﻟذا ھﻧوز "ﺧود" ﻧﺷده
اﻧد و ﺧود را ﺗﺣوﯾل ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﺻﺎﺣب اراده و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا ھﻧوز ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﻧد و در ﺑرزخ ﻗرار دارﻧد  .در
واﻗﻊ ھﻧوز روح در آﻧﮭﺎ دﻣﯾده ﻧﺷده اﺳت و ﻣﺛﻠث وﺟودﺷﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﺷده و ﺗن و ﺟﺎﻧﺷﺎن در اﺗّﺣﺎد ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و
ﻏرق در ﻋواﻟم ﻏراﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﯾﺧودﻧد و دوﮔﺎﻧﮫ  .ﻣﺛل زاوﯾﮫ ھﺳﺗﻧد^ و ﻧﮫ ﻣﺛﻠث∆  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز دﺳﺗﺷﺎن ﺑﮫ
ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد  .دوﮔﺎﻧﮫ اﻧد وﻟﯽ ھﻧوز دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧود را ﻧﯾز درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ھﻧوز ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺷده اﻧد  .اﯾن ﻋﺷﻖ
ھﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﺿور روح ﺑﯾن ﺗن و ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ در آن واﺣد ھم ﻋﺎﻣل وﺻل اﺳت و ھم ﻣﻌﻧﺎی ھﺟران را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻣؤﻣن ِ ﺻﺎﺣب روح و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﺗّﺣﺎد ﺑﯾن ﺗن و ﺟﺎن ﺗﻼش ﮐﻧد زﯾرا اﯾﻧﮏ ﺻﺎﺣب اراده ﺷده
اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﺗّﺣﺎد ﺑﯾن ﺗن و ﺟﺎن ﺗﻼش ﮐﻧد زﯾرا اﯾﻧﮏ ﺻﺎﺣب اراده ﺷده اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑوﺟود آوردن "ﺧود"
ﺟﮭﺎد ﮐﻧﻧد و ﺷﺎھد ﺑر ﺑوﺟود آوردن ﺧود ﺑﺎﺷد  .در واﻗﻊ ﻣؤﻣن ﯾﮏ "اﻧﺳﺎن" اﺳت ﯾﮏ وﺟود ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻓرد اﺳت وﻟﯽ
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ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑوﺟود آﻣدن ﺧود را ﺑﯾﺎﺑد و ﺷﺎھد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ وﺟودش ﭼﮕوﻧﮫ رخ ﻧﻣوده اﺳت  .واﯾن در وادی
"ذﮐر" )ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس( ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و در ﺗﻼش ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺗﻘوا و در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺎﻧدن و ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣدن و در "ﺧود"
ﺟﺎ اﻓﺗﺎدن و ﻗرار ﮐﺎﻣل ﮔرﻓﺗن  .و ﺷﺎھد ﺑر ﺧود ﺑودن .
 – ٣۵وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾز اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﺎھدﯾّت و ﺧودﯾّت و ﻣﺳﺋوﻟﯾّت رﺳﯾد و ﺻﺎﺣب
اول و ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت و اﯾن ﻧﮕﺎه ﺑﺎ او ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻧﮕﺎه
اﺧﺗﯾﺎر ﮔردﯾد ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ از ّ
"او" ﺑوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺧدا  .و اﯾﻧﮏ ﻧﮕﺎه "او" )ھو( ﻧﮕﺎه "ﻣن" ﺷده و ﻣن ،اوﺳت و او ،ﻣن اﺳت .اﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ
در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ واﻗﻌﮥ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق )اﻧﺳﺎن(  ،ﺧود را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺻﺎﺣب اراده اﺳت  .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت وﻟﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﻣﻘﺎم  ،اﻧﺳﺎﻧﯾّت و ﺧﻼﻓت
او ﯾﮏ اﻣر ﻣﺟﺎزی و ﻓرﺿﯽ و ﻓرﺿﯾّﮫ ای ﺑود و ﻧﮫ واﻗﻌﯽ .و ﻟذا ھﻣﮫ اﻣور اﺧﻼﻗﯽ ھم ﺑرای او اﻣوری ادّﻋﺎﺋﯽ و ﻣﺟﺎزی
ﺑود و در ﺣﮑم ﺗظﺎھر و رﯾﺎ  .و ھﻣﭼون ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ھﻣواره ﻧﺎﮐﺎم و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ  .وﻧﻣﺎﯾش از ﺧود ّﯾت و ھو ّﯾت و
ﻣﺳﺋوﻟﯾّت  .واﯾن ھﻣﺎن دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳت ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗن و ﺟﺎن ﮐﮫ ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ ھﻣﯾن ﺗظﺎھر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎﮔﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ﺷده و واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .واﯾن ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ و ﻧزول روح اﺳت .
 – ٣۶ھﻣﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و اﻋﺗﻘﺎدات و آداب و ﺷرﯾﻌت ھﺎی ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﺻدﯾﻖ ﺟﺎن در ﺟﻠوه ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔوﻧش ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .واﮔر اﯾن ﺗﻌﺎﺑﯾر و آداب ھﻣواره ﻣﺗﻧﺎﻗض و ﺟدﻟﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧﺎﻗض و ﺟدال ﺟﺎن در ﺣﯾﺎت
ﺧﺎﮐﯽ اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را ﺑﺎ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺟﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺗطﺑﯾﻖ دھد و ﻋداوت و
ﻓﺣﺎﺷﯽ ھﺎی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻧﯾز ﻧوع ِ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھﻣﯾن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت اﻧﺳﺎن در ﻗﺑﺎل اﯾن
ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت ﺟﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗن اﺳت  .ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺟﺎن و ﺗن در ﺗﺻدﯾﻖ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد اﻧﺳﺎن
ﻧﯾز آرام و راﺿﯽ اﺳت و ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آن دو ﺑﮫ ﺟدال و ﻧﻔﯽ ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر
ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﻔﯽ و ﺗﮑﻔﯾر اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد و اﯾن ھﻣﺎن ﻧوع دﯾﮕری
از ﺗطﺑﯾﻖ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧدارد .
 – ٣٧اﮔر درک و اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧﺎک )ﻣﺎده( ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺧود ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺟﻠوۀ ﺟﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻧﯾز
اﮔر درک و اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﭘﺳﺗﯽ" ھﻣﺎن ﭘﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾر و ﻧﺎﭼﯾز ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷدﯾداً ﻓﺷرده و
ﺛﻘﯾل و ﻣﮑﺗوم اﺳت ﭘس "ﭘﺳﺗﯽ" ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣظﻠوم و ﻣﻌﺻوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻧزد ادراک ﻧﻘد ﭘرﺳت ﺑﺷر ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن
روﯾﺎروﺋﯽ و راﺑطﮫ ﺟﺎن و ﺗن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی روﯾﺎروﺋﯽ دو ﺟﻠوۀ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎ ِد ﺟﺎن در دو ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت  :ﺟﺎن
ﺷدﯾدا ً ﻣﻧﺑﺳط و ﺟﺎن ﺷدﯾدا ً ﻣﻧﻘﺑض  .و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ دو ﻏﺎﯾت ﺟﺎن اﺳت  :ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ و ﺟﺎن اﺳﻔﻠﯽ  .و راﺑطﮫ و اﺗّﺣﺎد
اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾّن و اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن :روﯾﺎروﺋﯽ ﺟﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣﺗﺣرک و ﺟﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً راﮐد :روﯾﺎروﺋﯽ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎل :ﺟﺎن ﻟطﯾف و
ّ
ﺟﺎن ﺧﻔﯾف .و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ واﺣد از دو ﻗطب ﻣﺗﺿﺎد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﻧﯾز
ھﻣﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل ﻣﺗﻧﺎﻗض را .و در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺗّﯽ ﻣﯽ ﺗوان "روح" ﺑﮫ ﻋﻧوان راﺑط ﺑﯾن اﯾن دو را ﯾﮏ ﺟﺎن
ﻣﻌﺗدل داﻧﺳت ﮐﮫ آن دو ﺟﺎن اﻓراط و ﺗﻔرﯾطﯽ را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺗﺎ در او )روح( ﺑﮫ ھم ﺑرﺳﻧد و ﯾﮑﯽ ﺷوﻧد  .واﯾن ﺳﮫ
ﺟﻠوه از ﺟﺎن واﺣده ﭘروردﮔﺎر اﺳت  :ﺟﺎن آﺗﺷﯾن  ،ﺟﺎن ﻣﻌﺗدل و ﺟﺎن ﻣﻧﺟﻣد  .اﯾن ﺳﮫ ﺟﻠوۀ ﺟﺎن را در ﺳﮫ ﻧوع ﮐﻠّﯽ از
اﻓﮑﺎر و رﻓﺗﺎر ﺑﺷری ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان درک ﮐرد  :اﻓﮑﺎر و رﻓﺗﺎر آﺗﺷﯾن وﻣﻧﺟﻣد و ﻣﻌﺗدل  :ﺟﻧّﯽ و ﺟﻣودی و روﺣﺎﻧﯽ  :ﺟﺎن
آﺗﺷﯾن  ،ﺟﺎن وﻟرم و ﺟﺎن ﯾﺦ ﺑﻧدان  :ﺟﺎن ﻧﺎری  ،ﺟﺎن ﻧوری و ﺟﺎن ظﻠﻣﺎﻧﯽ .
 – ٣٨و ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣﻠﯽ و ﻧﯾز ھر ﻓرد ﺑﺷری در آن واﺣد ﯾﺎ ﻧﺎری اﺳت ﯾﺎ ﻧوری و ﯾﺎ ظﻠﻣﺎﻧﯽ  .ﯾﺎ وﺣﺷﯽ اﺳت و ﯾﺎ
ﻣﻌﺗدل و ﯾﺎ ﺳﺎﮐن  .ﯾﺎ ظﺎﻟم اﺳت ﯾﺎ ﻋﺎدل و ﯾﺎ ﻣظﻠوم .
 – ٣٩ﺟﺎن ﻧوری ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎن روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺗدل و وﻟرم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺟﺎﻧﯽ واﺻل و ﺣﺎﻣل ﻣﺣﺑّت و اﻧس و دوﺳﺗﯽ و اﺗّﺣﺎد
اﺳت .ﺟﺎﻧﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﺎدل اﺳت و ﺑﯾن آﺗش و ﯾﺦ اﻋﺗدال و ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺟﺎن ﺣﺎﻣل ﻋﻘل و
اﺧﻼق و دﯾن و ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺟﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ اﺳت .
 – ۴٠ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت از اھﺎﻟﯽ ﺟﺎن اﺳت  .ﺟﺎن ھﻣﺎن ﻋﻠّت و دﻟﯾل و ﻓﺎﻋل اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻠول و ﻣدﻟول و
ﻣﻔﻌول اﺳت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺟﺎن ﻣﺧﻠوق ﺧداوﻧد در ﺟﮭﺎن اﺳت وﻟﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺎدّه  ،ﻋﻠّت اﺳت و ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل
اﺳت و ﺧودش را ﻋﻠّﺗﯽ ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ اﮔر ﺟﺎن را ھﻣﺎن ﺟﺎن ﺧداوﻧد ﺑداﻧﯾم ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟﺎن ﺧداوﻧد را ﻣﺧﻠوق
ﺑداﻧﯾم  .واﮔر ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ از اوﺳت ﭘس ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺟﺎن ﺻﺎدر ﺷود  .ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن
ﻣﺗﻧوع اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ آھن دﺳت ﺳﺎز ﺑﺷر ھم ﺑری از
ﺟﮭﺎن ﺟﺎن در ﺟﻠوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت
ّ
ذرات ﻣﻠﮑوﻟﮭﺎ و اﺗﻣﮭﺎ و اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗطﻌﮫ آھن
ﺟﺎن ﻧﯾﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺷدﯾدا ً ﻣﺗراﮐم و ﺳﺧت ﭘﻧﮭﺎن  .ﭼرا ﮐﮫ ّ
١٢

را ﻓراھم آورده اﻧد ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﺟﻧﺑش ھﺳﺗﻧد و ﺟﻧﺑش از ﻣﺧﺗﺻّﺎت ﺟﺎن اﺳت  .وﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ھم دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن
ﺟﺎﻧِش و ِﺟﻧش اﺳت  :ﺟﺎﻧداری و ﺟﻧّﯽ ﮔری .
 – ۴١اﮐﺛرﯾّت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻣرﺷﺎن ﻓﻘط ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧود و دﯾﮕران اﺳت  .و ﺑﮫ ﻧدرت در اﯾن ﺑﺎزی ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر
ﭼﯾزی ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺗوﺟّﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل از دﺳت دادن اﯾن اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی )ﺟﺎن( ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺷﻐول
اﯾن ﺟﺎن ﺑﺎزی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺟﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد  .اﯾن ﺟﺎن ﺑﺎزی ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺑﺎب
ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧدارد وﻟﯽ ﻓﻘط ﺧطرﻧﺎﮐﺗر و اﺳف ﺑﺎرﺗر اﺳت .
 – ۴٢اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻧش را ﻣﯽ ﺧواھﻧد از وی ﺑﮕﯾرﻧد اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وی از ﺟﺎن ﺧود ھﯾﭻ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎ آن ﻓﻘط ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺟﺎن ﻧﯾﺳت ﺑرﺗر از
ﺟﺎن اﺳت ﻧور ﺟﺎن اﺳت در ﺻورﺗﯾﮑﮫ از ﺟﺎن  ،ﻧور ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻧور ھﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﺎن اﺳت  .واﯾن
ﻧورﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﺎﺻل اﺗّﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت  ،ﺣﺎﺻل "دوﺳﺗﯽ " اﺳت .
 – ۴٣اﻓﮑﺎر ،اﺣﺳﺎﺳﺎت  ،ﻏراﯾز  ،اﺳﺗﻌدادھﺎ  ،ﺗواﻧﺎﺋﯾﮭﺎ و ﺿﻌف ھﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺟﻠوه ھﺎی ﺟﺎن ھﺳﺗﻧد و اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری از
اﯾن ﺟﻠوه ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺟﺎن اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﻧور ﺟﺎن و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌرﻓت ﺑر اﯾن ﺟﻠوه
ھﺎﺳت و ﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری از اﯾن ﺟﻠوه ھﺎ  .اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری از ﺟﻠوه ھﺎی ﺟﮭﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ از
ﺟﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎن را ﺧرج ﻧﺎن ﮐردن  .در اﯾﻧﺟﺎ "ﻧﺎن" ﻓﻘط ﺧوردﻧﯾﮭﺎ و ﻋﯾّﺎﺷﯽ ھﺎ ی ﻏرﯾزی و ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﯾﺎﺳﺗﯽ را ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود  .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺟﺎن ﺑﺎزی اﺳت ﺣﺗّﯽ
اﮔر ﺟﺎﻧﺑﺎزی ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺑدﯾل ﺟﺎن ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی دﯾﮕر  .اﯾن ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺗﺑدﯾل ﻋﻠّت ﺑﮫ ﻣﻌﻠول اﺳت و ﻋﻠّت را ﺧرج
ﻣﻌﻠول ﻧﻣودن و اﺻل را ﺻرف ﻓرع ﮐردن  .وﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ﺧدا را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧرﻣﺎ ﻧﻣودن .
 – ۴۴ﻣﻘوﻟﮥ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎن ﯾﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﮐردن ِ ﺟﺎن  ،از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻏﻠط ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن ﻣرﺗﮑب ﺷده
اﺳت و ﻧﯾز از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﮭﻣت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﻧﺳﺑت داده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺗرﯾن ﺗﮭﻣت ھﺎﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺟﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎن ِ
وﺟود و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻣوﺟودات را ﺻﺎﺣب وﺟود ﺳﺎزد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در رأس اﯾن
ﻣوﺟودات ھﻣﺎن ﺑﺷر ﻗرار دارد  .زﯾرا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﻟزوﻣﺎ ً ﺻﺎﺣب وﺟود ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت  .وﺟﺎن در ﺧﺎک اﻓﮑﻧده
ﺷده اﺳت ﺗﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑد و ﻗﻠب وﻗوع ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖّ ﺟﺎن را درک ﻧﮑﻧد ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً
ﺟﺎن و ﺟﻠوه ھﺎﯾش را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدۀ اﺑزاری ﻗرار ﻣﯽ دھد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧودش اﺑزار ﻣﯽ ﮔردد و ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ
وﺟود ﺧوﯾش ﺷود زﯾرا ﺟﺎن را ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻣﺧﻠوق و اﺑزار ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و در واﻗﻊ ﺑﮫ واﺳطﮥ
ﺟﺎن ﺧوﯾش ﻣوﺟودﯾّت ﺧود را ﻣﻠﻌﺑﮫ دﺳت ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ﺧود ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧوﯾش ھﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای را ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯾوان ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد  .وﺑدﯾن طرﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را رﻧﺟور ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺳﺗﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ﺟﺎن آﻣده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺷر را ﺗﻐذﯾﮫ و ﺣراﺳت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺷر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑزرگ ﻣﻌرﻓت
ﻖ وﺟودش را درﯾﺎﺑد وﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺻﺎﺣب ﺣﻖ وﺟود ﺷود  .ﺟﺎن آﻣده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺷر را ﺻﺎﺣب
ﺑﭘردازد و ﺣ ّ
وﺟود ﮐﻧد  .واﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود ﺧود را ﺻﺎﺣب ﮔردد از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺟﺎن
ﻣﯾﯾﺎﺑد  .واﯾن ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﻧور ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن را ﻧوری ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻣﻘوﻟﮥ "ھﯾﮑل ﻧوری" در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ِ ﺟﺎن دارای ھﯾﮑل ﻧوری ﺷده اﺳت و اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﯾﮑل اﺳت .
 – ۴۵اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﻣر روح )ﯾﻌﻧﯽ اﻣر ﺧدا در دﯾن و اﺧﻼق( ﺟﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺧطرھﺎ ﻣﯽ اﻧدازد
ﻗوت ﺣرﮐت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در اﯾن ﺣرﮐﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺟﺎن ﮐﺳب
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺣﻘّش را درک و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد و ّ
ﻧﻣوده و ﺟﻠوه ھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺗر ﺟﺎن را در ﺧود و در ﻋﻣل و واﻗﻌﯾّت ھﺎ ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗرس ازﻣرگ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ
ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎ و ﺳﺗم ھﺎ و ﻓﺳﺎدھﺎﺳت زﯾرا ﻧﺎﺣﻖ ﺗرﯾن ﺗرس ھﺎﺳت  .زﯾرا ﺟﺎن آﻣده ﺗﺎ وﺟود را ﺿﻣﺎﻧت اﺑدی ﺑﺧﺷد و از
ﻧﺎﺑودی ﺑرھﺎﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش ﺑﮭﺎﻧﮫ و ﻋﻠّت ھﻣﮫ ﺗرس ھﺎ ﺷود  :ﺗرس از ﻧﺎﺑود ﺷدن !
 – ۴۶و ا ّﻣﺎ ﭼرا ﺑﺷر از ﻣرگ و ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻣﯽ ﺗرﺳد و اﺻوﻻً ﭼرا ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ اﺳت ؟ زﯾرا ﺟﺎن ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را درک ﮐرده اﺳت و ﺗﺟرﺑﯾده اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﺗرﺳد ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را از دﺳت ﺑدھد  .ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎ
ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﻟﻣس ﻧﻣوده و اﺣﺳﺎس و درﯾﺎﻓﺗﯽ از آن دارد و ﻟذا ﻣﯽ ﺗرﺳد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎدا آن را از
دﺳت ﺑدھد و ﻟذا ﻧﺎﺑود ﺷود  .ﭘس ھﻧوز ﻣﺎﻟﮏ وﺟود ﺧود ﻧﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﺷده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﭼﺷﯾده و آن را اﺣﺳﺎس ﮐرده اﺳت  .وﯾﺎ ھﻧوز درﺑﺎرۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﯾﻘﯾن ﻧدارد .

١٣

 – ۴٧اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾزی ﻏﯾر از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﺎﺷد و اﺗّﻔﺎﻗﺎ ً ذاﺗﯽ ﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮥ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت در اﻧﺳﺎن
ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺧﻼف آن ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﮐﻣﺎل ِ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ِ اﻧﺳﺎن را ﺛﺎﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻧﯾز ﭼﯾزی ﺟز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن در اﺷدّ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾز ﺛﺎﺑت اﺳت
و اﯾن ﺛﺑﺎت ﺟﺎوداﻧﮥ ﺟﺎن اﺳت و ﺟﻠوه ﮔرﯾﮭﺎی ﺑﺳﯽ ﻣﺗﻧوع آن  .وﻣرگ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﺟﻠوه ھﺎی وﯾژه و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدۀ اﯾن
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺗردﯾدی درﺑﺎرۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﮐﺳﯽ را از دﺳت ﻣﯽ دھد  .ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾرد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اش ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﻣﯽ رﺳد  .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻣﯾرد در ﻧزد ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾرا  .ﻣرگ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﺟﺎھﻠﺗرﯾن ﺑﺷر را ھم ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و ﺧوش ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻗﺑل از ﻣرﮔش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷود ﺑﺎ ﻣرﮔﮭﺎی ﻗﺑل از ﻣرگ .
– ۴٨ھر آﻧﭼﮫ از دﺳت دادﻧش دردﻧﺎﮐﺗر اﺳت ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗر اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان ﺑﺎ از دﺳت رﻓﺗﻧش ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯾﺑﺧﺷد.
و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼو ﺟﺎن ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﺑرﺗر از ﺟﺎن آن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ اش ﻧور ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت و ﺟﻣﺎل ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .دوﺳت داﺷﺗن ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺧش اﺳت و از دﺳت دادن ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻧور ﺟﺎن را ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ .
 –۴٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎص آن ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود )و ﻧﮫ ﺣدﺳﯾّﺎت و دﻋوی دﯾن و ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ (
ﺣﺎﺻل ﻧﮕﺎھﯽ ﺷﺎھد اﺳت ﮐﮫ از ﮐ ّل ﺟﺎن و ﺟﻠوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﮐ ّل ﻧﻔﺳﯾّﺎت ﺑﺷر را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻗرار
ﻣﯾدھد و ﺗن و روان او را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻣﯾﮕﯾرد و وﺟود را ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﻧﮕﺎه اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮕﺎه ﺧداﺳت و ﺣﺎﺻل اﯾن
ﻧﮕرش ھﻣﺎن "اﻧﺳﺎﻧﯾّت" اﺳت.
 – ۵٠در واﻗﻊ اﻧﺳﺎﻧﯾّت ،واﻗﻌﮫ ای ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﻣﺎﻣﯾّت راﺑطﮫ ﺟﺎن و ﺗن اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه و اﻧﺳﺎﻧﯾّت و ﺧﯾزﺷﯽ اﻟﺑﺗﮫ
ھﻣواره در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌدودی رخ ﻣﯾدھد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾّت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻧﮕﺎه ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﺻﺎﺣﺑﺎن ﭼﻧﯾن
ﻣوﺟود ّﯾت و ﻧﮕﺎھﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺑوده اﻧد و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﭼﺷم اﻧﺳﺎﻧ ّﯾت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 – ۵١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ذات" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺟﺎن اﺳت در وﺳﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﺣش ﮔذﺷت  .اﮔر "ﺑودن" )وﺟود(
ھﻣﺎن زﻧده ﺑودﻧﯽ ﺷﺎھد و ﻣﺣﺎط ﺑر ﺧوﯾش اﺳت ﭘس اﯾن زﻧدﮔﯽ ھﻣﺎن ذات اﺳت و ﻋﻠّت ﻗدرت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
وﺟود ِ ﻣﺣض ھﻣﺎن ﺟﺎن اﺳت  .واﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ظﮭور وﺟود ﻣﺣض و ﺟﺎن ﻣطﻠﻖ و ذات اﺳت در اﺳﻔﻠﯽ ﺗرﯾن ﺟﻠوه
اش  .ودرﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑر اراده ﺧود ﺗرﺟﯾﺢ داده اﺳت و ﻣرﯾد ارادۀ اوﺳت  .اﯾن
ھﻣﺎن ﺧداﺳت در ﺧﺎک ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻌﺎرف و اﻏراﻗﯽ .
 – ۵٢ﺟﺎن ِ اﻧﺳﺎن ﻣﻘدّس ﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن و ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن واﻗﻌﮥ ﮐ ّل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﺧود دﻟﯾل ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
آﻧﮑﮫ ﺟﺎن را ﻣﻌﻠول و ﻣدﻟول ﻣﯽ ﺳﺎزد راه ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ را ھﻣوار ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻖ ﺧود ﯾﻘﯾن دارد و ﺧود را ﻋﯾن ذات ﻣﯽ
 – ۵٣ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ دﻟﯾل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺣ ّ
ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﺧودش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﮫ ﻏﯾر ﺧود .
 – ۵۴ﺗن  ،ﯾﮏ ﺳر ﺟﺎن اﺳت و روح  ،ﺳر ِ دﮔر آن  .و اﻧﺳﺎن ﺑﯾن اﯾن دو ﻗطب در ﺟرﯾﺎن اﺳت  .اﯾن ﺟرﯾﺎن ھم ﭼﯾزی
ﺟز اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻏراﯾز و آﻣﺎل و اﻋﺗﻘﺎدات و رﻓﺗﺎرھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ و رؤﯾﺎھﺎ و اﻟﮭﺎﻣﺎت و ﮐﺷﺎﮐش ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎ و داﻓﻌﮫ ھﺎی
ﻧﻔس ﻧﯾﺳت .
 – ۵۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر ﯾﮏ ﺳر ِ ﺟﺎن ھﻣﺎن "ﺧود" ھر ﻓردی اﺳت و ﺳر دﮔرش ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺧودی ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود .
 – ۵۶روﯾﮑرد ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ و روﺣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻟّد ﻏراﯾز و ﺻﻔﺎﺗﯽ ھﻣﭼون ﮐﺑر و ﺳﻠطﮫ و ﺣرص و ﺣﺳد و
ﺟﻧون و ﺟرم ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ روﯾﮑرد ﺟﺎن ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ ﻣوﻟّد ﺧداﺟوﺋﯽ و ﻣﻌﻧو ّﯾت و ﺻﻔﺎﺗﯽ ھﻣﭼون اﯾﺛﺎر و
ﻣﺣﺑّت و ﻗﻧﺎﻋت و ﺧوﯾﺷﺗن داری ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن دو روﯾﮑرد در آن واﺣد و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً در اﻧﺳﺎن در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﺣﺿور
دارد و ﻓﻌﺎﻟﯾّت ﻣﯽ ﮐﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑر وﺟﮫ دﯾﮕر ﻏﺎﻟب اﺳت  .وﻗﺎﯾﻊ و رﻓﺗﺎرھﺎ و ﺣﺎﻻﺗﯽ ھﻣﭼون درد و ﺑﯾﻘراری و
ﮐﻼً اﺣﺳﺎس ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻏﻠﺑﮫ روﯾﮑرد ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ ﺑﮫ اﺳﻔﻠﯽ اﺳت و ﻧﯾز ﺣﺎﻻﺗﯽ ﭼون ﺧواب و آراﻣش و ﻗرار و
اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻏﻠﺑﮫ روﯾﮑرد ﺟﺎن اﺳﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ اﺳت  .وﻟﯽ در ھر ﺣﺎل اﯾن ھر دو وﺿﻌﯾّت
ﮐﻣﺎﺑﯾش و ﺑﮫ ﻧﺳﺑت در اﻧﺳﺎن ﺣﺿور دارد  .وﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آن "ﻧﮕﺎه" در درون ﻓرد و ﯾﺎ از ﺑﯾروﻧش ﭘﯾدا ﻧﺷود اﯾن
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﺿور دارد و ﮐ ّل وﺟود ﺑﺷر ﻣﻌﻣوﻻً در ﺣﺎل اﻓراط و ﺗﻔرﯾط اﺳت و وﺿﻌﯾّت ﻣﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻧدارد و
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ھﻣواره در ﺟدال اﺳت  .ودﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺟز ﺗن – روح وﺟود ﻧدارد و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺟﺎن اﺳت  .ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾش در ﺧﺎک و
ﺳرش در آﺳﻣﺎن اﺳت .
 – ۵٧ارﮐﺎن و ﺟﻠوه ھﺎی ﮐﻼن ﺟﺎن  :ﻋﯾش  ،ﺳروری  ،ﻋﻠم  ،ﺗﻘوا  ،ھﻧر و ﭘرﺳﺗش  .و ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن
ارﮐﺎن در آﻧﺎن ﻓﻌّﺎل و ﺟﻠوه ﮔر ﺑﺎﺷد  .واز ﻣﯾﺎن اﯾن اﻧدک ﻧﯾز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ارﮐﺎن در وﺟودﺷﺎن
ﻣﺑدّل ﺑﮫ اﻣر و ﺣﻖ و ﺟرﯾﺎن واﺣدی ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻋﯾش آﻧﮭﺎ ﻋﯾن ﺗﻘواﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد و ﺳروری ﺷﺎن ﻋﯾن ﺑﻧدﮔﯽ
و ﻋﺷﻘﺷﺎن ﻋﯾن ﻋﻠﻣﺷﺎن و ...
 – ۵٨اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﺻﻼً ﭼﯾزی زﻧده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﭼرا اﺻﻼً ﭼﯾزی ھﺳت  ،ذاﺗﯽ ﺗرﯾن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘوچ ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن
ﺳﺋواﻟﮭﺎﺳت و ا ُ ّم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﺳت و ﺑﯽ ﺟواب ﺗرﯾن ﭼون و ﭼراھﺎﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺟوھرۀ ﺣﺎﺿر در ھر ﺳﺋوال دﯾﮕری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل ذاﺗﯽ ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺳت و ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﮔر ﭘﯾﮕﯾری ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺋوال ﻣذﮐور ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده و
در آﻧﺟﺎ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﭘوچ ﮔردﯾده و ﺑﺳﺎط ﭼون و ﭼرا و ﻋﻠﯾّت را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در ھم ﻣﯽ ﭘﯾﭼد  .واﯾن واﻗﻌﮫ ﺳر آﻏﺎز
ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺟﺎن و وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳر آﻏﺎز ظﮭور ﻋ ّﻠت اﻟﻌﻠل  ،ظﮭور ذات  .ارزش ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﻓﻘط در اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ذات ﺑرﺳﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ .
 – ۵٩و ا ّﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ راز ﺑﻘﺎی ﺟﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت ﯾﻌﻧﯽ "ﻏراﯾز" ﭼﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﺗر ﺟﺎن در ﺧﺎک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻏراﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣﯾل ﺟﻧﺳﯽ و ﺧواب ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎﻧداران ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺿور دارد  .ﺷﮑّﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻏراﯾز ﻣﺣ ّل ﺗﻼّﻗﯽ ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ و اﺳﻔﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﺣﺎﺻل اﯾن ﺗﻼﻗﯽ
و ﻣﺣ ّل ﺗداﺧل اﯾن دو ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ در آن واﺣد ھم دارای ّ
ﻋزت و ﺧﻔّت اﺳت و ھم ﻟذّت و رﻧﺞ  .اﯾن ﻏراﯾز ھر ﯾﮏ ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت ﮐﮫ ھر ﺟﻧﺑﮫ از ﺟﺎن را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑﮥ دﯾﮕری از ﺟﺎن ﺑﮫ ﮐرﻧش و ﺗﺣﻘﯾر واﻣﯽ دارد .
ﺑﯽ ﺗردﯾد اﮔراﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑود ھرﮔز ﺟﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺧﺎک ﻧﻣﯽ ﺷد و ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﮔﺷت و ﺧﺎک ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎن
اﺳﻔﻠﯽ ھم اﻋﺗﻼء ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت و ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ ھم در ﺧﺎک ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻣﯽ رﺳﯾد .
 – ۶٠و ا ّﻣﺎ "ﻋﺷﻖ" را ﻣﯽ ﺗوان ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﺟﻠوه ﺟﺎن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن راﺑطﮥ آن دو ﺟﻧﺑﮥ ﺟﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﻧﺳت .
ﻋﺷﻖ روح و ﺗن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر  ،ﻋﺷﻖ اﻋﻼﺋﯾّت و اﺳﻔﻠﯾّت ﺟﺎن ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر  ،ﺗﺟرﺑﮥ ﯾﮑﯽ ﺷدن و اﺗّﺣﺎد ﺟﺎن  .ﻓﻘط در ﻋﺷﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺟﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣری واﺣد و ﺣﻘّﯽ واﺣد ﺳﺧن ﮔﻔت و ظﮭور ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد  .ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن
ﺳﻠطﻧت واﺣدۀ ﺟﺎن اﺳت  ،ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾّت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻏﯾر ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  .در ﻋﺷﻖ ھﻣﮫ ﭼﯾز  ،ﺟﺎن اﺳت و ﺟﺎن ھر ﭼﯾزی
ﻋﯾﺎن اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﻋرﺻﮥ ﺗﺟرﺑﮥ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯾّت ﺟﺎن اﺳت  .واز ﺑطن اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ آن "ﻧﮕﺎه" ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد :
ﻧﮕﺎه ﺟﺎن !
 – ۶١ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺗرﯾن ﺗﻔﺳﯾر از وﺟود ﺧداوﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ او را در ﺣدّ ﭼﯾزی ﻣطﻠﻖ و ﻋﺎﻟﯽ ھﻣﭼون
ﯾﮏ اﻧرژی ﯾﺎ روح ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺗدر ﺑداﻧﯾم  .ﺧداوﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣظﮭر زﻧدﮔﯽ و وﺟود اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﯾﮏ وﺟود زﻧده و
ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل اﺳت  .او ﺟﻣﺎل ِ ﺟﺎن اﺳت  .ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﺷ ّﺧص ﺑودن ﻣطﻠﻘﺎ ً وﺟودش را ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﭼﮕوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺷر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘرﻧده و ﻣﺎر و ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺦ و ﻣورﭼﮫ ﻗدرت ﺗﻠﮫ ﭘﺎﺗﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو و ارادۀ ﺧود را داراﺳت
و ﺧدا ﮐﻣﺗر از اﯾن ﺑﺎﺷد .
 – ۶٢ﮐ ّل ﻗدرت ادراک ﺑﺷر در ﺣوزه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ھﻣﭼون ﺣواس و اﻧدﯾﺷﮫ  ،اﺣﺳﺎس و اﻟﮭﺎم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧزول ﺟﺎن
اﻋﻼﺋﯽ در ﺟﺎن اﺳﻔﻠﯽ اﺳت  ،ﻧزول روح در ﺧﺎک  .اﯾن ﻧزول و ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣوﺟب ظﮭور و ﺑروز ﺟﻠوه ھﺎی ﺟﺎن اﺳت .
ﻣﺣرک ﻓﮭم ﺑﺷر اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻد رﻓﻊ اﯾن ﺟدال و رﺳﯾدن ﺑﮫ
اﯾن ﻧزول در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻠّت ﺑروز ھر ﺟدال اﺳت و اﯾن ﺟدال
ّ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ  :ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن دو ﺟﻧﺑﮥ از ﺟﺎن  .ﭘس ﻣوﺣّد ﺷدن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن واﻗﻌﮥ در ﺟﮭﺎن و ﺟﺎن اﺳت و اﻣری
ذھﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت  :ﺗﺎ ﺗن و روح ﯾﮑﯽ ﻧﺷود اﻧﺳﺎن ﻣوﺣّد ﻧﺷده اﺳت .وﻣﺳﻠّﻣﺎ ً اﻧدﯾﺷﮥ وﺣدت ﮔرا ﮐﮫ در ﻋطش ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺳﺎزی اﺳت ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای درﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی روح و ﺗن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﭼون واﺳطﮥ ﺻﻠﺢ ﺑﯾن ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ و ﺟﺎن
اﺳﻔﻠﯽ اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
" - ۶٣ﺟﺎن" ذاﺗﺎ ً ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ از ذاﺗﯽ ﺗرﯾن ﺻﻔﺎت ﺟﺎن اﺳت و ﻧزوﻟش ﺗﺎ ﻗﮭﻘرای ﺧﺎک و ﻟﺟن ﻣﺻداق ﻋﺷﻖ
ﺟﺎن اﺳت  .ﭘس ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﯽ ھﺳت و اﺻﻼً ﭼﯾزی ھﺳت ﻋﺷﻖ ﺣﺿور دارد و ﭼﯾز ّﯾت ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺟﺎﻧﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ھر ﻣﺎدّه ﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟﻠوه ای از ﻋﺷﻖ ِ ﺟﺎن اﺳت .
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 – ۶۴ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ ﭼون ﺑﮫ ﺳوی اﺳﻔﻠﯾّت ﻓرود ﻣﯽ آﯾد در آﻧﺟﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﻣودھﺎﺋﯽ از ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً ﭘﺳت و
ﺣﻘﯾر اﺳت و ﻟذا دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﮔﺷﺗﮫ و اﯾن ﻧﻣودھﺎی زﺷت و ﻟﺟﻧﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﮑذﯾب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻗوت و ﺟﻠوه ھﺎی زﯾﺑﺎ و ﻏرﯾزی ﻣﯽ ﮔردد و دﭼﺎر
از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﺟﺎن اﺳﻔﻠﯽ از ﺑﺎﺑت اﯾن ﻧزول ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ دارای ّ
ﻏرور و ﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﮔوﯾد "اﯾن ﻣﻧم" ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺎن اﻋﻼﺋﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد "اﯾن ﻣن ﻧﯾﺳﺗم"  .اﯾن ﻏرور و ﮐﺑر
ﻣوﺟب اﺣﺳﺎس ﺳروری و ﺳﻠطﮫ ﻣﯽ ﮔردد  .ﺑﮭر ﺣﺎل "اﯾن ﻣن ﻧﯾﺳﺗم" و "اﯾن ﻣﻧم" از ھر دو ﺟﺎﻧب در واﻗﻊ ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻣﯾزان ﮐﮫ راﺳت اﺳت دروغ اﺳت  .اﯾن ﻣﻧﺷﺄ راﺳﺗﯽ و دروغ و ﻧﯾز ﻣﻧﺷﺄ اﻧﮑﺎر و ﻏرور در ﺑﺷر اﺳت  .و اﯾن اﺧﻼق
ﺟﺎن در ﻋرﺻﮥ ﺟﺎھﻠﯾّت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ای ﮐﮫ ھﻧوز ﺷﺎھد و ﺻﺎﺣﺑﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﻧدارد  .واﯾن واﮐﻧش طﺑﯾﻌﯽ ﺟﺎن در
ﺗﺟرﺑﮥ وﺣدت اﺳت .
 – ۶۵ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل طﺑﯾﻌﯽ ﻗدﻣت ﺟﺎن اﺳت و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم ﻗدﻣت ﺧدا  .و اﯾن ﻗدﻣت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﭘﯾری اﺑدی
ﻓﻘط در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺧﻠﻘت ھﺎی ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺟواﻧﯽ ذاﺗﯽ اش ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﻣﯾن اﺳت و ﮔرﻧﮫ
ﺟﺎن ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷد  .ﺟواﻧﯽ  ،طﺑﯾﻌت ذاﺗﯽ ﺟﺎن اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺟﮭﺎن ھﻣواره ﺟدﯾد اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﻣﺳﺗﻣرا ً ﭘﯾرﺗر ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن ذاﺗﯽ ﺗرﯾن اﺧﻼق ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﻼّﻗﯾّت اﺳت .
 – ۶۶ﺟﺎن ِ ﺟزﺋﯽ و ﻓردی در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ھر ﭼﮫ ﭘﯾرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺧﻼّﻗﯾّﺗش را از دﺳت ﻣﯽ دھد و راﮐدﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد  .وﺑﺎ اﯾن ﻣرگ وارد ﻗﻠﻣرو دﮔر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾّت ﺟدﯾدی را آﻏﺎز ﮐﻧد .
 – ۶٧ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﺗوﺣﯾد ﺟﺎن اﺳت و ﮐﺛرت ﺟﺎن  .وﺑﺷر در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﺟﺎﻧﮭﺎی
دﮔر اﺳت از آﻧﺎن ﺑﯾزار ﻧﯾز ھﺳت و ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز آﻧﺎن ﻧدارد  .ھم راز ﺑﻘﺎﯾش ﺟﺎﻧﮭﺎی دﮔر اﺳت و ھم راز ھﻼﮐﺗش  .ھم
دردش و ھم درﻣﺎﻧش  .ھم وﺟودش و ھم ﻋدﻣش .
 – ۶٨وﻗﺗﯽ از ﺟﺎن اﻋﻼء و ﺟﺎن اﺳﻔل ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم از دو ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﺟﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و در واﻗﻊ از دو ﺗﺎ
ﺟﺎن و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم  .آﯾﺎ ﺟﺎن دارای ذاﺗﯽ دوﮔﺎﻧﮫ اﺳت ؟ اﮔر ﺟﺎن  ،ﺧود ذات اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ ای
ﻣطﻠﻖ ﺑﺎﺷد  .ﺟﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺎن زﻣﯾﻧﯽ  ،ﺟﺎن ﻗدﺳﯽ و ﺟﺎن ﻟﺟﻧﯽ  ،ﺟﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺟﺎن ﻣﯾرا و  ...اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ و
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺿﺎد از ﭼﯾﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭼﯾﺳت ؟ اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺿﺎد ﺑرای آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﺗﺎ ﺟﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳد و
ﺟﺎن ﺷود ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداوﻧد ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟﺎن  .و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﺟﺎن ِ ﺑرﺗر اﺳت  .واﯾن ﺟﺎن ﺑرﺗردر واﻗﻊ
ھﻣﺎن "ﻋﺷﻖ" اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷود  .وﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺟﺎن ﺟﮭﺎن در ﺧدﻣت وﻗوع اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت  .اﯾن
واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﺎن ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺟﺎن ﺑر ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  :ﺟﺎن ﻓوق ﺟﺎن  ،ﻣﺛل ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور  .و اﻟﺑﺗﮫ ھﻣو ھم ﮐﮫ
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﻣﯽ ﺷود ﺧود ﺧداﺳت در ﺗﺟﻠّﯽ ﺧﺎک ﺑﺷر  .ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را از ﻋﺷﻖ و ﺑرای ﻋﺷﻖ آﻓرﯾد  .ﺧداوﻧد از
ﺟﺎﻧش ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت  .واﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﺎی دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن و ﺟﺎن دوﮔﺎﻧﮫ .
 – ۶٩ﭘس آن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن  ،ذاﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻘوای ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت آن را ﺗﻘوای ﺧداوﻧد ﺑﻧﺎﻣﯾم  .واﯾن
ﺗﻘواﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻧﺷﯾﻧد  .وﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟز در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ھرﮔز در
ھﯾﭻ ﻓرھﻧﮓ دﯾﮕری ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﻣﺛﻼً آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻣﻌراج ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺣﺿرت ﻣﺣ ّﻣد )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ":ای
ﻣﺣﻣد! ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ "  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣرﯾد و ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﻣد )ص(
ّ
ّ
ﻣرﯾد و ﻋﺎﺷﻖ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
 – ٧٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻘوا در ﺑﺷر ﻣوﺟب دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﻧﯽ آن ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را دو ﺗﺎ ﮐرده اﺳت .
واﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن دو ﺗﺎ را ﺑﯾﺎﺑد و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺣّد اﺳت  .واﻧﺳﺎن ﮐﺎری ﺟز اﯾن ھم ﻧدارد ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ دﯾن ھم
ھدﻓﯽ ﺟز ﺗوﺣﯾد )ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ( ﻧدارد .

١٦

دوم
دﻓﺗر ّ

ﺣﮑﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ "ﺗو"

١٧

 – ١اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﻓرد اﺳت ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ  :ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﺧود اﺳت و ﯾﺎ دﯾﮕران  ،ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  .ﯾﺎ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺣﺳﺎس
وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ در دﯾﮕران  ،ﯾﺎ ﺧوﯾش اﺳت و ﯾﺎ ﻏﯾر  ،ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود  ،ﯾﺎ ھﺳت و ﯾﺎ ﺗظﺎھر
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﺎ ﻓﺎﻋل اﺳت ﯾﺎ ﻣﻔﻌول  ،ﯾﺎ آزاد اﺳت و ﯾﺎ ﻣﺷروط  .ﯾﺎ واﺣد اﺳت و ﯾﺎ ﮐﺛﯾر  ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺧﻠﻖ اﺳت  ،ﯾﺎ ﺧودی اﺳت و ﯾﺎ وراﺛﺗﯽ  ،ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺳت و ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ  ،ﯾﺎ ﺧودﺟوش اﺳت و ﯾﺎ ﭘﯾرو  ،ﯾﺎ اھل ﻓﮑر اﺳت و ﯾﺎ
اھل ﺧﺑر  ،ﯾﺎ ﺑﺎ اراده اﺳت ﯾﺎ ﺑﯽ اراده  .ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟود اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋدم  .ﯾﺎ ھﺳت و ﯾﺎ ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﻓرد اﺳت و ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﺧودش را دوﺳت دارد و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ دﯾﮕران او را دوﺳت ﺑدارﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ھﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .
 – ٢ﭘس اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﻧوز وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﺗوده و ﯾﺎ ﺧﻠﻖ و ﯾﺎ ﻣردم
ﺳم ﺑرزخ اﺳت و ﺟﮭﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
و ﯾﺎ ﻧﺎس ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارﻧد  .ﭘس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺟ ّ
ﺧواھﻧد ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﭘس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣظﮭر "ارادۀ ﺑﮫ ﺑودن" اﺳت  .ﭘس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﻣون ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .
و اﯾن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر ﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و از اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد و در واﻗﻊ ﺑﮫ
ﺑﯾرون ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻓرد ﻣﯽ ﺷود .
 – ٣و ا ّﻣﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺳﺎﻟﺢ اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت ِ اﻧﺳﺎن ِ واﺣده ﭼﯾزھﺎﺋﯽ از ﻗﺑﯾل ﺣﮑوﻣت ھﺎ  ،ﻗواﻧﯾن  ،ﻋرف  ،ﺷرﯾﻌت ھﺎ
و آداب و رﺳوم و ﺟﺑرھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن ﻣواد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ودر ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺗوان آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺟﺑرھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" اﺳت اﻣر ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﯾﻣوﻧﮭﺎﺋﯽ ﺷدﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﭘذﯾرش "وﺟود" ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻﺧره وﺟود
را ﭘذﯾرﻓت ﺗﻧﮭﺎ و آرام و راﺿﯽ و ﻣﻧﻔﻌل ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗرﺧﯾص ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ﺷرط ﻻزم ﺑرای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن
در اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗوﺣّش و ﺗﮑﺑّر و ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﺣرص و ﯾﺎﻏﯾﮕری و اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ و ﺑﯾﺧودی و ﺟﻧون اﺳت .
 – ۴ﭘس در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ وﺟود ﻧدارد و اھل اﺟﺗﻣﺎع  ،اھل ﺟﺑر اﺳت  .وﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﺑرھﺎ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗﻣدّن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻏل و زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت و
ﻟذا آرﻣﺎﻧﯽ ﺟز "آزادی" ﻧدارد  .اﯾن ﻏل و زﻧﺟﯾر ھﺎ ھﻣﺎن ﻗواﻧﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﺑﯾﺧود را ﺑﮫ ھم ﺗﻧﯾده و ﺑﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
اﯾن ﺗﻧﯾدﮔﯽ و ﺑﺎﻓﺗﮕﯽ ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﻏراﯾز و اﻋﺻﺎب و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻣﯾﺎل و ﮐردار ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗّﻔﺎق اﻓﺗﺎده
اﺳت و ﻓﻘط ﯾﮏ اﻣر ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ اِﻋﻣﺎل ﺷود .ﺣﮑوﻣت  ،ﺗﺟ ّﻠﯽ ﺑﯾﺧودی و ﺟﺑر ﺣﺎﮐم ﺑر
اﯾن ﺑﯾﺧودی اﺳت ﮐﮫ آن را اﻣر ﺑﮫ ﺧود ﺷدن ﻣﯽ ﮐﻧد .
" - ۵آزادی ﺑرای آزاد ﻧﺑودن "  :اﯾن اﺳت آن ارادۀ ذاﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را و ﻣدﻧﯾّت را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد  .اﯾن ارادۀ ذاﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺎھﯾّت ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﺧود و ﺑﯽ وﺟود ﺣﺿور دارد ھﻣﺎﻧﺎ "آزادی ﺑرای ﻋدم اﻧﺗﺧﺎب" اﺳت و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھﻣﺎﻧﺎ
"آزادی ﺑرای وﺟود ﻧداﺷﺗن در ﺣﯾن ﻣوﺟودﯾّت" اﺳت  .ﺟﺑرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﺻول اﯾن ارادۀ ذاﺗﯽ اﺳت  .واﮔر اﯾن
ﺟﺑرھﺎ در آن واﺣد ھم ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھم ﻟﻌن ﻣﯽ ﮔردﻧد اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت و ﺣﺎﺻل "وﺟود داﺷﺗن در ﺣﯾن وﺟود
ﻧداﺷﺗن" اﺳت  .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در ھﻣﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺳوم ﺑﮫ آزادﯾﺧواھﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺷﺎھد ﺑود و درک ﻧﻣود  :آزادی ﺿدّ
آزادی ! و اﺳﺗﺑداد ِ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑس ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣواره ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون در ﺟواﻣﻊ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
اﺳت ﺑﯾﺎﻧﮕر ھﻣﯾن واﻗﻌ ّﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣدرن و ﻗدﯾم ﻓﻘط در طول ﻋﻣر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐوﺗﺎه و ﮐوﺗﺎھﺗر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﻘدر ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟود ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی را ﻣﻧﺗﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ
ﺳﺎزد  .واﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﻣﺎھ ّﯾت و ﺳرﻧوﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﭼون دورۀ "ﮐﻣون" اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻣون
اوﻟﯾّﮫ ﯾﮏ ﺗوﺣّش ﻣﺣض ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﮐﻣون ا ُﺧروی طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﻧﮫ ﮐ ّل اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻻاﻗل
ّ
اﮐﺛرﯾّت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آراﻣش رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺑدّل ﺑﮫ "اﻓراد" ﺷده ﺑﺎﺷد و درﺟﮫ ای از ﺧودﯾّت و ﻣوﺟودﯾّت و
اﺧﺗﯾﺎر و آراﻣش ﭘدﯾد آﻣده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻟزوﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﻧﺑﺎﺷد و ﺟﺑرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .
ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻗدﯾّﺳﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﺷد زﯾرا "ﻓرد" ﺷدن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن ِ
واﺻل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺧود ﺷده اﻧد  .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم ﺑﮫ ﺳوی
اﯾن وﺿﻌﯾّت در ﺣرﮐت اﺳت و ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ؟ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را آرﻣﺎﻧﮕراﯾﺎن  ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﯾﺎ ﺗوﺣﯾدی و
ﯾﺎ ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻧﺎﻣﯾده اﻧد وﻟﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ از اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد
و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد ﻗدﯾم روز ﺑﮫ روز ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر ﺷده و ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی – ﺳﯾﺎﺳﯽ – ﻓرھﻧﮕﯽ –
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓرو ﻣﯽ روﻧد ﭘس ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣرﮐزی ﮐﮫ ﺟﻠوه آﺷﮑﺎر ﺟﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻧﺎﻓذﺗر
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘﺎﯾدارﺗر  .وﻟذا ﺟﺑّﺎرﯾّت ھم ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد و دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﻋﻣﯾﻖ
و ﭘﺎﯾدار ﺷدن ِ ﺟﺑرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺣﺎﮐم" ﻣﻘﺻّر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد و ﻗﺎﺑل ﺳرﻧﮕون
ﺷدن ﺑﺎﺷﻧد  .واﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن وﺟودی ﺷدن ِ "اﻣر ﺑﮫ ﺑودن" اﺳت  .اﯾن اﻣر ﺗﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻓﺗﮥ رواﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔردد و ھر ﮐﺳﯽ
ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودش رﺟوع ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﺑﺎﺷد زﯾرا دﯾﮕر ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠّت ﻣﺟﺑورﯾّت ﺧود در
ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑودن ﺧود را ﺑﭘذﯾرد و درک ﮐﻧد و ﺑرای رھﺎﺋﯽ از آن در درون
١٨

ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎری رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺑزﻧد  .در ﭼﻧﯾن دوراﻧﯽ ﻋﻣر اﻧﻘﻼﺑﺎت و اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری ھم ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻣر آزادی ﺧواھﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﺧودی ِ ﺧودش ﭼﻧﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ آن روﺑروﺳت و از آن
ﮔرﯾزی ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻋظﯾم ذاﺗﯽ ﺧود ﮐﮫ ھﻣﭼون ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ھﺳﺗﮫ ای در ﻣﺎھﯾّت اﻧﺳﺎن
اﺳت رھﺎ ﮔردد و "ﺧود" ﺷود ﯾﻌﻧﯽ "ﻓرد" ﺷود  .و اﯾن اﺳت آزادی واﻗﻌﯽ .
 – ۶ﺟرﯾﺎن دﻣوﮐراﺗﯾزه ﺷدن ﺣﮑوﻣت ھﺎ و ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣدرﻧش ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼً اروﭘﺎﺋﯽ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت و از ﻗدرت
ﺑﯾش از دو ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎرب ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده و ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾده اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﺎن
ﺟرﯾﺎن ﻏرﯾزی و رواﻧﯽ و ھوﯾّﺗﯽ و طﺑﯾﻌﯽ ﺷدن ﺟﺑر اﺳت  :ﺟﺑر ﺑﮫ وﺟود داﺷﺗن ! اﯾن ﺟﺑر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﺎن ﺟﺑر ﺑﮫ
ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ذاﺗش آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  ،اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﮐم اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً در اﺷﮑﺎل و روش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ھﻣﺎن
اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧون در آورده اﺳت و ﺟﺑّﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﮔﺎه و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﺣدود آن ھم
ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﯾن ﻗﺎﻧون ﺟﮭﻧّم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ اﻣرش اﯾن اﺳت ﮐﮫ  :ای اﻧﺳﺎن ﺗﺳﻠﯾم و آرام و راﺿﯽ ﺑﺎش و
ھﯾﭻ ﻣﮕو ! و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘذﯾرش اﺧﺗﯾﺎری ِ ﺟﺑر اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺟﺎﻣﻌﮫ از زﯾر ﺑﺎر اﯾن ﭘذﯾرش
ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ٧ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﮔر در درک ﻣﺎھﯾّت و ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ و ﺟواﻣﻊ و اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﺟﺑرھﺎی ﻓزاﯾﻧده و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ،ﻗﺎﻧون
ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن را از ﺑطن ﻣﯾﻣوﻧﯾّت ِ ﻗﮭّﺎر درﻧﯾﺎﺑﯾم ھﯾﭻ درک ﻧﮑرده اﯾم .
 – ٨ﭘس ﻣﻘﺻود ذاﺗﯽ و ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ارﮐﺎن و ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻋرﻓﯽ اش ﭼﯾزی ﺟز ﺧﻠﻖ ِ "اﻓراد "
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ "ﺧود" ﺑﺎﺷﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ھدف ذاﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﺎﻧﺎ "ﻓرد" اﺳت .
 – ٩ﺳﺗم  ،ﺧﻔﻘﺎن  ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری  ،ﺗﺑﻌﯾض  ،اﺳﺗﺛﻣﺎر  ،ﺗﺟﺎوز  ،ﮐﺷﺗﺎر و  : ...و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﯾﻣون ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت دﯾواﻧﮫ و ﺧطرﻧﺎک را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آورد و ﻣﺑدّل ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎرف و ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،ﺳﺗﻣﮕر و ﯾﺎ ﺳﺗم ﺑری را و
دﯾواﻧﮥ ﺑﯽ وﺟودی را ﺻﺎﺣب وﺟود و اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺳﺎزد و آرام ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن اﺳت
رﺳﺎﻟت ﺟﺎﻣﻌﮫ ! و ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت در ﻗﻠﻣرو ﺟﺎن و ﺧﺎﺻّﮫ در ﻗﻠﻣرو اﻧﺳﺎن ھﻣواره ﺧوﻧﯾن ﺑوده اﺳت .
 – ١٠ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ در آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ ﺷوﻧد و از
آن ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 – ١١ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﺗوده( َر ِﺣﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺗﺟﺎوزﺣﮑوﻣت ھﺎ ﺑﮫ آن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻓردھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻧﮫ اﻓراد ﺣﯾواﻧﯽ  .واﻣروزه اﯾن ﺗﺟﺎوز ﺑﺎ آﺑرو و ﺣرﻣت ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺗّﯽ ﺟﺷن ﻋروﺳﯽ ھم ﺑرﮔزار ﻣﯽ
ﮔردد ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﻣراﺳم رأی ﮔﯾرﯾﮭﺎ و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 – ١٢ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر اﺳﺎس رواﺑط ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده اش )اﻓراد ﺑﺷری( ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﻋدم
راﺑطﮫ ﺑﯾن اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ راز ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﺗﺎر و ﭘودش را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﻗواﻧﯾن و
ﺷرع و ﻋرف و ﻋﺎدات و آداب و رﺳوم و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺑری اﺳت و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘدﯾده ای ﺟﺑری و ﺟ ّﺑﺎر و ﻣﺟﺑور اﺳت و
ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ﻗرار دادھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻋرﻓﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗداوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ﻋﻧﺎﺻرش ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﮑدﯾﮕر را درک و اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﺧودش را درک و اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻟذا اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ھم ﻧدارد و ﻟذا ھﯾﭻ اﻋﺗﻣﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود ﻧدارد  .ﭼﯾزی ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﺷد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﮔوﻧﺎﮔون در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﺳت و ﺑﯽ ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﺋﯽ ﻣﯾﺷود ﻓﻘط
ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﺛرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻘوﻟﮥ آزادی ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻣﻼً ﻓﻘط آزادی در ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻧﺎﯾت
اﺳت  :آزادی در ﻣﺗﻌﮭّد ﻧﺑودن  :آزادی ِ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺑﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ِ آﺷﮑﺎر ! آزادی ِ ﺑﯾﺧودی و ﺟﻧون ! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
آزادی ِ "ﻧﺑودن"  :آزادی ِ اﻧﺳﺎن ﻧﺑودن  .اﯾن آزادی ﺑواﺳطﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺳﺗﻣراً در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺷود وآﻧﮕﺎه ﯾﮏ
"ﻓرد" و آﺧرﯾن ﻓرد ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻗﻠب اﯾن دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻟّد ﺷود و ازآن ﺧروج ﻧﻣﺎﯾد  :ﻧﺎﺟﯽ ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ! ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ او ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ظﮭور ﮐرده اﺳت  .ﻻاﻗل ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﻣﻌﻘول  :ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
دوم اﯾﻧﮑﮫ از دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن ﻓرد
"ﻓرد" از ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد و ّ
ﺑﺷری و ﻧﯾز ﺧردﻣﻧدﺗرﯾن ﻓرد ﺑﺷری ﺧواھد ﺑود و ﻧﯾز ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻓرد ﺑﺷری و ﻧﯾز ﭼوﭘﺎن ﺗرﯾن ھﻣﮫ ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ از
ﻗﻠب ﺳﻠطﮫ ﻣطﻠﻘﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳر ﺑرﺧواھد آورد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﮔردوﻧﮫ دﮔری ﺧواھد اﻧداﺧت  .زﯾرا او ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
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ﮐ ّل ﺑﺷرﯾّت را درک و اﺣﺳﺎس ﺧواھد ﮐرد و ﺑﺎ ﮐ ّل ﺑﺷرﯾّت راﺑطﮫ ای روﺣﺎﻧﯽ دارد و در واﻗﻊ ﺟﻣﺎل ِ روح از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ
ﺑﺷرﯾّت اﺳت .
 – ١٣دﻣوﮐراﺳﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣوﻟود ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در
ﻋﯾن ﺣﺎل آزادی ﻧﯾز ﻣوﻟود دﯾﮕری از ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ھم ﻋﻣر دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑرادر دوﻗوﻟو آن اﺳت وﻟﯽ ذاﺗﺎ ً
ﺿدّ آن اﺳت  .زﯾرا دﻣوﮐراﺳﯽ اﮔر ھﻣﺎن ﺑراﺑری اﺳت آزادی ذاﺗﺎ ً ﺳﻠطﮫ ﮔر و ﺿدّ ﺑراﺑری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺑراﺑری و
ﻧﺎﺑراﺑری ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﯾﮑدﯾﮕر رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻋﻣل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﺟﻧون
ﻓزاﯾﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً واﻟد ﺧود را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد  .واﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت  .وآﻏﺎز ﭘﯾداﯾش اﻓراد .
ﺳم ﺑﯾﺧودی و ﺑﯽ وﺟودی ﺑﺷر اﺳت و ﭼون ﺑﺷر آن را ﻧﺎﺑود ﮐرد ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آﯾد و وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
 – ١۴ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺟ ّ
و ﻓرد ﻣﯽ ﺷود .
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ﺳوم
دﻓﺗر ّ

ﺣﮑﻣت ﺣﻖ "او"
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 – ١راز ﻣﮕو

ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا "راز ﻣﮕو" ﭼﯾﺳت ؟
او :ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز آن را ﻧﺧواھﯽ ﮔﻔت و اﮔر ﺑﮕوﺋﯽ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺧواھﯽ ﺷد .
ﻣن :و آن ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺳت ؟
او :و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯽ "ﻣن ﺧود ﺧدا ھﺳﺗم"
ﻣن :ﻣﮕو ﺑودﻧش از ﭼﮫ روﺳت ؟
او :از اﯾن رو ﮐﮫ دﯾﮕران ﺑﺎورت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .
ﻣن  :ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ اش از ﭼﮫ روﺳت ؟
او  :از اﯾن رو ﮐﮫ ﭘس از ﮔﻔﺗﻧش ﺗو ﺧودت ﻧﯾز ﺧودت را ﺑﺎور ﻧﺧواھﯽ ﮐرد .
ﻣن  :آﯾﺎ ﮔﻔﺗﻧش ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺗﻧش ؟
او :ھر دو ﯾﮑﺳﺎن اﺳت زﯾرا آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧد ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺗﮑﺑّر و زﻧﻧده دارﻧد وﻟﯽ در ﻋﻣل ﺧﺎﺷﻊ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ آﻧﺎن
ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد ﮐﻼﻣﯽ ﺧﺎﺷﻊ و ﻧرم دارﻧد وﻟﯽ ﻋﻣﻼً ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﮑﺑّر و زﻧﻧده ھﺳﺗﻧد .
ﻣن  :آﯾﺎ راه اﻋﺗداﻟﯽ ھم ھﺳت ؟
او :آری ! و آن اﯾﻧﮑﮫ آن را ﺑر زﺑﺎن آوری و ﺳﭘس ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﯽ از ﭼﻧﯾن ادّﻋﺎﺋﯽ .
ﻣن  :وﻟﯽ اﯾن راه اﻋﺗدال دارای ﺧطری ﻋظﯾم و ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و آن طرد ﻋﺎﻟم و آدم ﺷدن اﺳت  .آﯾﺎ اﯾن ﺧطر را
ﻋﻼﺟﯽ ھﺳت ؟
او :اﯾن طرد و ﺗﻧﮭﺎ ﺷدن ھﻣﺎن اﻋﺗدال اﺳت  .وﻟﯽ اﮔر ﺗﺎب اﯾن ﻋدل را ﻧداری ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ھرﮔز ﻣﮕوﺋﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ھرﮔز ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد .
ﻣن  :وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ آن را ﺑﮕوﯾد و ﺑر آن ﺑﺎﯾﺳﺗد و ھرﮔز ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ؟
او  :ﺷﺎه ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﻣدّﺗﯽ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود .
ﻣن  :و اﮔر ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ؟
او  :ﮔدا ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺳﻠطﻧت ﺧواھد ﮐرد و ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎن .
ﻣن :و ا ّﻣﺎ ﺗو ﮐدام را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدی ؟
او :ﺑرای ﻣن ھردو ﯾﮑﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﻣن ھم ﺷﺎھم و ھم ﮔدا .
ﻣن  :و ا ّﻣﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن ﭼﯾﺳﺗﻧد ؟
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او  :ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔز اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
ﻣن  :وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ؟
او :ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
ﻣن  :اﯾن ﭼﮫ وﺿﻌﯾّﺗﯽ اﺳت ؟
او :اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﮔﺎه ھﺳﺗم و ﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗم  .واﯾن اﺗّﺣﺎد ﺷﺎھﯽ و ﮔداﺋﯽ ﻣن اﺳت و ﻣردﻣﺎن ﻣظﮭر اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻣن ھﺳﺗﻧد  :ﮔداﯾﺎن ﺷﺎه ﺳﯾرت  .ﮐﮫ ھم ھﺳﺗﻧد و ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد .

 – ٢ﮐﻼم ﷲ
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺎ ﻣن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯽ واﺳطﮥ ﻣن ﺑﮕو .
او  :ھم اﯾﻧﮏ ﮔﻔﺗم .
ﻣن  :وﻟﯽ ﻣن ﭼﯾزی ﻧﺷﻧﯾدم .
او  :ﻋﻠّﺗش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﯽ واﺳطﮥ ﺗو ﺳﺧن ﮔﻔﺗم و ﺗو ﻧﺑودی ﮐﮫ ﺑﺷﻧوی .
ﻣن  :آن ﺳﺧن ﭼﮫ ﺑود ؟
او :اﯾن ﺑود ":ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺎ ﻣن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯽ واﺳطﮥ ﻣن ﺑﮕو ".

 – ٣زﻣﺎن
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﮐﯽ ﺗو را ﺧواھم دﯾد ؟
او :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯽ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﯽ .
ﻣن :آﻧﮕﺎه ﭼﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳت ؟
او :ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﮔر ﮔﺎھﯽ ﻧﺑﺎﺷد .
ﻣن  :ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣم.
او :آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻓرداﺋﯽ ﻧﺑﺎﺷد .
ﻣن  :آﯾﺎ ﻣﻧظور ھﻣﺎن ﻣرگ اﺳت ؟

٢٣

او :آری  ،ﻣرگ ِ زﻣﺎن !
ﻣن  :ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣم!
او  :ﺗﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن در ﺗو ﺟرﯾﺎن دارد ﺗو ﺣﺿور و وﺟود و ﻗراری ﻧداری ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﯽ زﯾرا ﺗو ﻣﺳﺗﻣراً در ﮔذاری ﺗو
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣن ﻟﺣظﮫ ای ﻗرا ﮔﯾری .
ﻣن  :وﻟﯽ اﯾن ﺗﻘﺻﯾر ﻣن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺣرﯾف زﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷوم و زﻣﺎن ﻣرا ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑرد و از ﺗو دور ﻣﯽ ﮐﻧد .
او  :ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﺎن زﻣﺎن ھﺳﺗم .
ﻣن :ﭘس آﯾﺎ ﻣن ھﻣواره ﺑﺎ ﺗو ھﺳﺗم ؟
او  :آری .
ﻣن  :ﭘس ﭼرا ﺗو را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ؟
او :زﯾرا در ﻣن ﻏرق ھﺳﺗﯽ  .ﺗو ھوا را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ زﯾرا در آن ﺷﻧﺎوری  .ھوا ﻧﯾز ﻣﻧم .
ﻣن  :ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗو را ﺑﺑﯾﻧم ؟
او :در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ و ﺑﮭﺗر از آن در ﭼﺷﻣﮥ آب .
ﻣن  :آﯾﺎ ﻣن ﺧود ﺗو ھﺳﺗم ؟
او :آری ! و ﺧودت را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ وﻟﯽ اﮔر در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ  .زﯾرا آﺋﯾﻧﮫ ﻣوﺟب ﺗوﻗّف
زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﺗو زﻣﺎن را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت ﺧودت را .

 – ۴ﺧﺷوع
ذرات ﺗﺎ ﮐرات ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣوﺟوداﺗش از ّ
او :اﯾن ﺧﺷوع اﺳت .
ﻣن  :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
او :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﮔرد و ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻋﻣﻠﯽ ﮔرد و ﺧﺎﮐﯽ ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .
ﻣن  :و ا ّﻣﺎ آن ﻋﻣل ﭼﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮔرد و ﺧﺎک دارد ؟
او :ﻋﻣﻠﯾّﺎت ﺧﻠﻖ ﺧوﯾﺷﺗن .
ﻣن  :اﯾن ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﯾﺳت ؟
او :ﺧودم ھﺳﺗم .
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ﻣن  :ﻧﺎم اﯾن ﺧوﯾﺷﺗن ﺗو ﭼﯾﺳت ؟
او :اﻧﺳﺎن !
ﻣن  :آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﺑدون اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮔرد و ﺧﺎک ﺧودت را ﺧﻠﻖ ﮐﻧﯽ ؟
او  :ﺧﻠﻖ ِ ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﮐردن ﺧوﯾﺷﺗن  .وﮔرﻧﮫ ﻣن ﻗﺑﻼً ھم وﺟود داﺷﺗم  ،وﺟودی ﻧوری !
ﻣن  :ﭼرا ﺧواﺳﺗﯽ ﺧودت را ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻧﯽ ؟
او :ﺧواﺳﺗم ﺧودم را ﺧﺎﺷﻊ و ﭘﺳت ﺳﺎزم و ﺧودم را در ﭘﺳت ﺗرﯾن وﺿﻊ ﭘﺎﺋﯾن آوردم و اﻧﺳﺎن ﺷدم و ﺳﭘس ﺧﺎک را
ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺳت ﺗرﯾن ﭘﺳﺗﯽ ھﺎ را ﺳﺟده ﮐردم .
ﻣن  :ﻣﻧظورت از اﯾن ﮐﺎر ﭼﮫ ﺑوده اﺳت ؟
او  :ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧظور داﺷﺗم  .ودر واﻗﻊ ﻣﻧظورم " ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت" ﺑود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺳﺗم در ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت ﺻورت ﺟﻠوه ﮐﻧم .
ﻣن :دﮔر ﭼﮫ؟
او :دﮔر اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﺳﺗم اﻋﻼﺋﯾّت و ﻣطﻠﻘﯾّت و اﺣدﯾّت و ﺻﻣدﯾّت ﺧود را آزﻣون ﮐﻧم و ﺑرای ﺧودم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧم .
ﻣن  :آﯾﺎ ﻣﮕر درﺑﺎرۀ ذات ﺧود و ﻗدرت ﺧود ﺗردﯾدی داﺷﺗﯾد ؟
او  :ﻧﮫ  ،ھرﮔز ! ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺧودم را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم  :ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن !
ﻣن  :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ دو ﺗﺎ ھﺳﺗﯾد  :ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود  ،ﻋﺎﻟم و ﻣﻌﻠوم  ،وﺟود و ﻣوﺟود و  ...؟
او  :آری ! و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق .
ﻣن  :ﭘس "ﺗوﺣﯾد " ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
او" :ﺗوﺣﯾد" ﯾﻌﻧﯽ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻣن ﻣﺧﻠوق ﺧوﯾﺷﺗﻧم  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺑودن اﯾن دو !
ﻣن :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﻓرط ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻠﻘت زده اﯾد ؟ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧود ﺑﯾزار ﺷده ﺑودﯾد ؟
او  :آری ! ﻣن ﺑرای "دوﺳﺗﯽ" دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻠﻘت زدم .
ﻣن  :ﭘس آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﯾﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻠﻘت ﺑوده اﯾد ﭘس ﻣﺣﺗﺎج ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧود ھﺳﺗﯾد ؟
او :آری ! ﻣن ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ "دوﺳﺗﯽ" ھﺳﺗم و ھﻣﮫ ﭼﯾزم را ﺑﮫ ﭘﺎی دوﺳﺗم ﻣﯽ رﯾزم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً او را ﺑر ﺟﺎی ﺧودم ﻗرار
ﻣﯾدھم و ﺧودم ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﯽ روم  .ﻣن ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ اﯾﺛﺎر ﮐردن ﺧود ھﺳﺗم .
ﻣن  :ﮐداﻣﯾﮏ از ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺗو ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳت ﺗو ھﺳﺗﻧد ؟
او  :آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻣن ھﻣﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ او ﮐرده ام  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش را ﻓدای ﻣن ﮐﻧد .
ﻣن  :اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ﺧودت را ﻓدای ﺧودت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ؟
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او  :آری ! ﮐ ّل ﺧﻠﻘت ﻣن در ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎی "ﺧدا" ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن
ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗم .

 – ۵ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ از اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑت رﺿﺎﯾت داری ؟
او... :
ﻣن  :آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧودم ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم ؟
او :ﭼﮕوﻧﮫ "ﯾﮑﯽ" ﻣﯽ ﺗواﻧد دو ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ؟ و ﭼﮕوﻧﮫ دو ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ؟
ﻣن  :ﻣﯽ داﻧم وﻟﯽ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗم .
او :ﻣﺷﮑل ﺗو در ھﻣﯾن ﺗردﯾد اﺳت .
ﻣن  :اﯾن ﺗردﯾد ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺗردﯾد ﺑﯾن ﯾﮑﯽ و دو ﺗﺎ .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺗردﯾدم را ﺑرطرف ﮐن .
او  :ھر ﮐﮫ دو ﺗﺎ ﺷد ﯾﮑﯽ اﺳت  .آﯾﺎ ﺗردﯾدت ﺑرطرف ﺷد ؟
ﻣن  :آری  .ﺑراﺳﺗﯽ ﺑرطرف ﺷد .
او :و اﯾﻧﮏ ﺳﺋواﻟت را ﺑﮫ ﺧودت ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧم :آﯾﺎ ﻣن از ﻣﺻﺎﺣﺑت ﺑﺎ ﺗو راﺿﯽ ھﺳﺗم و آﯾﺎ اﯾن ﻣﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﻣﯽ
ﮔوﯾم ؟
ﻣن :آری اﯾن ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ و از اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑت رﺿﺎﯾت داری و ﮔرﻧﮫ ﻣن راﺿﯽ ﻧﺑودم .
ﺳراﻻﺳرار ﻣن اﺳت .
او :اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ھرﮔز از ﯾﺎد ﻣﺑر زﯾرا اﯾن ّ

 – ۶ﺷﯾطﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐن ﮐﮫ دﯾﮕر اورا ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺑﺎﺷد و ﺗﺎ اﺑد از
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﯾطﺎن ﮐﯾﺳت ؟ اورا ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣن ّ
ﻓرﯾﺑش ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧم .
او :آﯾﺎ ﻣﻧظورت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑد ﺑﮫ ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯽ ؟ آﯾﺎ ﻣﻧظورت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﮐﺎﻣﻠﯽ؟آﯾﺎ
ﻣﻧظورت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ِ ﻣﻧﯽ ؟ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس از ﺷﯾطﺎن ﻣﺻون ھﺳﺗﯽ و اﮔر ﻣﻧظورت اﯾن ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼﯾﺳت ؟
ﭘس ﺗو ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮔرﻧﮫ از ﺷﯾطﺎن در ھراس ﻧﺑودی  .وﻟﯽ اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ھم ھرﮔز ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ از ﺷﯾطﺎن
ﻧدارﻧد زﯾرا ﻣن آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده ام و ﺷﯾطﺎن اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧدارد .وﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ در ﺧطر ﻓرﯾب
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ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺑﯾرون ﺑر آﻧﺎن ﻧﻔوذ ﮐﻧد زﯾرا ﻣن در دل ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗم و ﻧﮫ در ﺑﯾروﻧﺷﺎن  .ﭘس از
ﺑﺎﺑت ﺑﯾرون ﻣﺻوﻧﯾّت ﻧدارﻧد و ﺑﺎﯾد ﺧودﺷﺎن ﺧود را ﺣراﺳت ﮐﻧﻧد .
ﻣن  :ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ از ﮐﺎﻓران اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺳر ﻧﻣﯽ زﻧد و ﻓﻘط از ﻣؤﻣﻧﺎن اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺳر ﻣﯽ زﻧد ؟
او :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾﻧطور اﺳت  .زﯾرا ﮐﺎﻓران ﺧودﺷﺎن ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﭼون ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن دﺳت ﺑﮫ ﯾﻘﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد و اﯾن ﻟﻣس ﻣوﺟب ﺑروز اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷود.
ﻣن  :ﭘس آﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﮐﻼً ھﻣﮫ راه و روش ھﺎی ﮐﺎﻓران ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ؟
او :ھرﮔز !
ﻣن :ﭘس ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ارادۀ ﻣن اﺳت ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﺎن ﺧود در ﻧزد ﺧود اراده ای ﻧدارﻧد  .و اراده ﻣن از ﺑﯾرون آﻧﺎن
را اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﺳوی دوزخ ﻣﯽ راﻧد .
ﻣن  :ﭘس ارادۀ ﺗو در ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت و ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد ؟
او :ارادۀ ﻣن در ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻗﻠﺑﺷﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ارادۀ ﻧوری ﻣن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮭﺷت رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ارادۀ ﻣن درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻓران ﮐﮫ آﻧﺎن را از ﺑﯾرون اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت ارادۀ ﻧﺎری ﻣن اﺳت .
ﻣن  :ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد راه ھﺎی ﻧﻔوذ اﺑﻠﯾس را ﺑر وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺑﻧدد ؟
او  :از ﻣن ﺳﺋوال ﮐن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و درﺑﮭﺎی ورودش ﮐﺟﺎﺳت .
ﻣن :آری  .ﺳﺋوال واﻗﻌﯽ ھﻣﯾن اﺳت .
او  :درب ورود ﺷﯾطﺎن از طرﯾﻖ دل ﻣؤﻣن اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دل ﻣؤﻣن روی ﺑﮫ دﻧﯾﺎ دارد و دﻧﯾﺎ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .از ھﻣﯾن
درب اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و آﺗش ﻣرا ﺑﮫ دﻟش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﮫ اﻣر ﺧود ﻣن اﺳت  .واﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت
ﮐﮫ از ﻣؤﻣن اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺳر ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾﻧش اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﻓروﺷد و رﺳوا ﻣﯽ ﮔردد .
ﺣب دﻧﯾﺎ دﺳت ﺑﮑﺷد و دﯾﻧش را ﺧﺎﻟص ﻧﻣﺎﯾد .
واﯾن رﺳواﺋﯽ اورا ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آورد ﺗﺎ از ّ
ﻣن :ﭘس ﺷﯾطﺎن ﻣﺄﻣور ﺧﺎﻟص ﮐردن دﯾن در ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ؟
او :آری  .ﯾﺎ اﺧﻼص و ﯾﺎ ﮐﻔر ! و ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﺎری ﻧدارد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﺑﯾﺎﻣوز ﺗﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﺷﯾطﺎن ﻧﺷوم ﺗﺎ ﺑﺎ آﺗش ﻣرا ﭘﺎک ﺳﺎزد .
او :ﺧودت را از ھر ﻧوع ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت و اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾّت ﻣﺎدّی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎطﻔﯽ ﭘﺎک ﮐن ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از آﺗش ﻣن ﺑﺎﺷﯽ .
زﯾرا اﮔر آﺗش ﻣن ﻣدّﺗﯽ طوﻻﻧﯽ دﻟﯽ را اﺣﺎطﮫ ﮐﻧد آن را ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد و اﯾﻣﺎن از ﺑﯾن ﻣﯽ رود و آﻧﮕﺎه آن ﻓرد ﮐﺎﻓر اﺳت .
ﺷﯾطﺎن از درب اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﺑر دﻟﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان اﺳت .
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 – ٧ﻗدرت
ذره
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا از ﺗو درﺑﺎرۀ ﻗدرﺗت ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧم و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻗدرﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ای ﺟﮭﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﻧﯽ و ﯾﺎ اﺻﻼً ّ
ای را از ﻋدم ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯽ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اراده ﮐﻧﯽ و در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظری اراده ات ﻣﺣﻘّﻖ ﮔردد  .اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐن ﻓﯾﮑون
ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و از ھﯾﭻ  ،ﭼﯾزی را دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑر اﺳﺎس اراده ات از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آوری .
او :ﺗو ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﺋواﻟﯽ از ﻣن ﻧﻣوده اﺳت ﭘس ﻣﺳﺋوﻟﯽ ﮐﮫ درﺳت ﺳﺋوال ﮐﻧﯽ و ﺟواﺑم را ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ ﻓﮭم ﮐﻧﯽ .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ﻣن ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺋوال ﮐﻧم و ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮭم ﮐﻧم ﭘﺎﺳﺧت را .
او :اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﺗو درﺑﺎرۀ ذاﺗم ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﻗدرت ذاﺗﯽ ام  .و ھﻣﮫ اﻗﺗدار ﻣن از ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ ﻣن اﺳت .و ﺗو از
ﻣن درﺑﺎرۀ ﺧﻠﻘت ﺧودت ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗو را آﻓرﯾده ام  .اﮔر آﻓرﯾﻧش ﺧودت را ﻓﮭم ﻧﮑﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً آﻓرﯾﻧش
دﯾﮕر ھم ﻓﮭم ﻧﺗواﻧﯽ ﮐرد  .ﭘس ﺳﺋوال ﮐن ﮐﮫ ﺗو را ﭼﮕوﻧﮫ آﻓرﯾده ام .
ﻣن  :آری  .ﭘروردﮔﺎرا ﻣرا ﭼﮕوﻧﮫ آﻓرﯾده ای ؟
او :ﺗو را از ﺧﺎک آﻓرﯾدم ﯾﻌﻧﯽ از اﻣﮑﺎن  .وﺳﭘس زﻣﺎن را درﺗو ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗم ﮐﮫ اﻗﺗدار اﻣر ﻣن ﺑود و ﺷدی اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ھﺳﺗﯽ  .از ازدواج اﻣﮑﺎن و زﻣﺎن در زﯾر ﻧظر ﺧﺎﺻّﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗو داﺷﺗم ﺗو را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗم ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ  .اﯾﻧﮑﺎر را ﺑﺎ
ھرﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داده ام و ﻧظرھﺎﺋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت  .وﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﻧظر ﻣن اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧظرﯾّﺎت ﻣن ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘس آﯾﺎ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﯾﮑﺟﺎ و در ﯾﮏ آن و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓرﯾده ای ؟
او :ﭼرا ! وﻟﯽ ان را ﺑواﺳطﮫ زﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ دادم و ُﮐﻧد ﺳﺎﺧﺗم ﺗﺎ ﻣﺟﺎل ﻣﻌرﻓت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
ﺳم ﺑﺧﺷﯾدی ؟
ﻣن  :آﯾﺎ
ﺗﺻور ﺧودت را ﺻورت و ﺗﺟ ّ
ّ
او :آری ﺑﮭﺗر اﺳت ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑداﻧﯽ .
ﻣن :ﺑﺎ ﭼﮫ ﻗدرﺗﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ ؟
او :ﺑﺎ ﻗدرت ذاﺗﯽ ام .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﻣﯽ ﻓﮭم !
ذره ای از ﻗدرت ﻣن در ﺗو ﻣﯽ ﺑود ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﺗو
او :زﯾرا ﺻﺎﺣب ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣﯽ ﻗدرت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ  .اﮔر ّ
ھم ﭼﯾزی را از ﻋدم ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻣﺣو ﺳﺎزی  .ﻗدرت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن  .وآﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ در ﺗو ھﺳت ؟ ﭘس
ﺗو ﻗدرت را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ زﯾرا از آن ھﯾﭻ ﺑﮭره ای ﻧداری .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﺳﺋوال ﺑﯾﮭوده ای ﻧﻣوده ام و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﮭوده ﺗرﯾن ﺳﺋواﻟﮭﺎ را ﻧﻣوده ام .
او :ھرﮔز ! ﺗو ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺋواﻟﮭﺎ را ﻧﻣوده ای .
ﻣن  :ﭼرا ؟
او :زﯾرا ﺑﺎ طرح اﯾن ﺳﺋوال  ،ﺧودت را ﺑﮫ ﻗدرت ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ای ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﻗدرت ﻣرا درک ﮐﻧﯽ .
ﻣن  :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻗدرت ھﯾﭻ ﻧﺻﯾﺑﯽ ﻧدارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا درک ﻧﻣود اﻻّ ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎطل و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده.
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او :وﻟﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﻋﻠم ﺧود را داده ام و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋﻠم ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺣﺗّﯽ ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧداری درک ﮐﻧﯽ ،ﻣﺛﻼً
"وﺟود" را .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ﻏﯾر از "ﻋﻠم" دﮔر ﺑﮫ ﻣن ﭼﮫ داده ای ؟
او :ھﯾﭻ ! ﺗو ھر ﭼﮫ داری از ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻧزد ﺧودم ﺑﮫ ﺗو ﺑﺧﺷﯾده ام ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳطﮥ آن ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت دﯾﮕر ﻣن
ﺑرﺳﯽ .
ﻣن :ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ ﺗو؟
او :آری .
ﻣن :ﭼﮕوﻧﮫ؟
او :ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ "وﺟود" رﺳﯾده ای  .وآﻧﮑﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﮥ ﻗدرﺗﮭﺎ و ﺻﻔﺎت ﻣرا داراﺳت .
ﻣن  :ﭘس آﯾﺎ ﻣن ھم اﯾﻧﮏ دارای ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ ﺗو ﻧﯾز ھﺳﺗم ؟
او :آری .
ﻣن :ﭘس ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﺳﻧﮓ رﯾزه ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم .
او :زﯾرا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش آن ﻧداری ﭼون وﺟود دارد  .و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽ ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯽ ﻣن آﻓرﯾده ام و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
آﻓرﯾﻧش ﺗو ﻧدارد  .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻣﻧﺷﺄ ﻗدرت ِ آﻓرﯾﻧش اﺳت  .و آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻓرﯾدن ﭼﮫ ﭼﯾزی داﺷﺗﮫ ای
ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ای ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯽ ؟
ﻣن :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ .
او :ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣن از روی ھوس و ﺑﺎزی ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻓرﯾده ام  .ﺑﻠﮑﮫ ﻋدم از ﻣن ﺧواھش ﮐرد ﺗﺎ ﺑوﺟودش آورم و
ﺧواﺳﺗﮫ اش را اﺟﺎﺑت ﻧﻣودم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻋدم ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﮔﻔت ؟
او :آری ﺳﺧن ﮔﻔت .
ﻣن :ﻣﮕر ﻋدم ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼً وﺟود داﺷت ؟
او :آری وﺟود داﺷت وﻟﯽ وﺟودش ﻏﯾﺑﯽ ﺑود .
ﻣن :ﭼﮕوﻧﮫ؟
او :ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣن ھم اﯾﻧﮏ وﺟود دارم .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﺗو ھﻣﺎن ﻋدم ﻧﯾﺳﺗﯽ ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت .
ﻣن :ﭘس ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ؟
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او :ﺗو وﺟود ﻣﻧﯽ  .ﺗو ھﻣﺎن ﻋدﻣﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑوﺟود آﻣدن ﻧﻣودی و وﺟود ﺧودم را ﺑﮫ ﺗو ﺑﺧﺷﯾدم و ﻋدم
ﺗو را ﺑر وﺟود ﺧود ﮔزﯾدم و ﺟﺎی ﻣن و ﺗو ﻋوض ﺷده و اﯾﻧﮏ ﺗو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣن و ﻣن ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗو  .آﯾﺎ اﯾﻧﮏ ﻓﮭﻣﯾدی ﮐﮫ
ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ ﻣن از ﮐﺟﺎﺳت ؟
ﻣن :آری  .از ﻋﺷﻖ ﺗوﺳت  .از اﯾﺛﺎر ﻣطﻠﻘﮥ ﺗوﺳت  ،از ﮐ ََرم ﺗوﺳت  ،از رﺣﻣت ﺗوﺳت  ،از ﻣﺣﺑّت ﺗوﺳت .
او :اﯾﻧﮏ ﻓﮭﻣﯾدی  .ﭘس ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو دادم ﻗدرت ﻣرا ﻓﮭم ﻧﻣودی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑرﺗرﯾن ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﺗو ﭼﯾﺳت ؟
او :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻗدرت ﻣن ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن :آری ! ﺳﺋوال اﺻﻠﯽ ھﻣﯾن اﺳت .
او :ﺑرﺗرﯾن ﻋﺷﻖ و ﻗدرت ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌدوم ﺷده ام ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم و از ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ
ای ﺳزاوارﺗرم و ﻣرا ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودت را ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﭘرﺳﺗﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس "ﻋدم" ﮐﮫ از ﺗو ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟودت را ﻧﻣود ﻧﯾز ﺧود ﺗو ﺑودی ؟
او:آری ! آن ﻋدم ِ ﻣن ﺑود ﮐﮫ وﺟودم را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد  .آن "آدم ِ " ﻣن ﺑود :آدﻣﯾّت !
ﻣن :ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺟز ﺗو ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد .
او :آری ! ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﺑرﺗرﯾن ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎﺳت و اﺟر ﺑرﺗرﯾن ﺳﺋواﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﻣودی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ ﺗو ﺟﮭﺎن را از آدﻣﯾّت ِ ﺧودت آﻓرﯾدی ؟
او :آری ! ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن آدﻣﯾّت ﻣن اﺳت و اﯾن ذات اﻗﺗدار ﻣن اﺳت .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ ﻣن ھم در ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ ﺗو ھم اﯾﻧﮏ ﺷرﯾﮑم ؟
او :ھرﮔز ! ﻣن در ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﺎ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗم ﺷرﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗم .
ﻣن :ﭘس اﮔر ﻣن ھم ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ را دارا ھﺳﺗم ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ؟
او :ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺗﻣﺎم ﻗدرﺗم را ﺑﮫ ﺗو ﺑﺧﺷﯾده ام و از ھر ﺻﻔﺗﯽ ّ
ﻣﺑراﯾم  .ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺑر ﺟﺎی
ﻣﻧزه و ّ
ﻋدم ﺗو ﻗرار دارم .
ﻣن  :ﭘس آﯾﺎ ﻗدرت ﺧﻼّﻗﮫ ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾد ؟
او :ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎرش ﺑردم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧﺷﯾدن ِ وﺟود ﺑﮫ ﻋدم  .ﭘس ﺗو ھم ﺑﺎﯾد وﺟودت را ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﺷﯽ ﺗﺎ
ﺣﻖّ اﯾن ﻗدرت را ادا ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ و از اﯾن ﻗدرت ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷده ﺑﺎﺷﯽ .
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 – ٨راﺳﺗﯽ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ "راﺳﺗﯽ" ﭼﯾﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ادّﻋﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐ ّل ﻣردﻣﺎن و ﻧﯾز ﻋﺎﻟﻣﺎن در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎرۀ آن ﺑﺎ
ھم ﻧزاع داﺷﺗﮫ اﻧد و ھر ﺟﻧﮓ و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﺑوده ﺑر ﺳر ھﻣﯾن اﻣر ﺑوده اﺳت و دﺳت آﺧر ﻣﻌﻠوم ﻧﮕردﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن
"راﺳﺗﯽ" ﭼﯾﺳت .
او" :راﺳﺗﯽ" ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧم  .وھر ﮐﮫ ادّﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ "ﻣن" اﺳت ادّﻋﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ راﺳت اﺳت و ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳت و ﻻﻏﯾر  .و
اﮔر ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺗوﺟّﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ دﯾﮕران ھم درﺳت ﻣﺛل ﺧود او ادّﻋﺎی ﻣﻧﯾّت دارﻧد و در ﺧودﺷﺎن "ﻣن"
را دارﻧد دﯾﮕر ﻧزاع ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد  .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ھر ﮐﺳﯽ ﻣرا ﻓﻘط درﺧودش ﻧﺑﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ در دﯾﮕران ھم ﺑﺑﯾﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ
ﮐﻧد راﺳت و درﺳت و ﺑر ﺣﻖ اﺳت و دﯾﮕر ﻧزاﻋﯽ ھم ﻧدارد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎ ﺧودش  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ "ﻣن" را ﯾﻌﻧﯽ ﻣرا در
دﯾﮕران ﻧدﯾده در ﺧودش ھم ﻧدﯾده و ﻓﻘط ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﮐور و ﻣردّد دارد و اﯾن ﻧزاﻋﮭﺎ از اﯾن ﺗردﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻓرد را ﯾﺎ در
ﻣﻘﺎم ظﺎﻟم ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ ﻣظﻠوم )ظﻠم ﭘذﯾر(  .واﯾن ھر دو ظﻠم اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھم اﮐﻧون ﻣﻌﻧﺎی درﺳت ظﻠم را درک ﻣﯽ ﮐﻧم  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ظﻠم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗو را در وﺟود
ﺧوﯾﺷﺗن در ﻧﯾﺎﺑد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧد ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﯾﻧطور اﺳت  .وﻣرا ﻣﯽ ﺗوان در دﯾﮕران ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد و اﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣرا در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾز ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯽ  .واﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ راﺳت و درﺳت ﻣﯽ ﺷوی و از ظﻠم ﻣﯽ رھﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد و ﺧدا را در ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻓﮭم و ﺑﺎور ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد دروغ
اﺳت و ﻟذا ظﺎﻟم ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﯾﻧطور اﺳت و ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ در ﺧوﯾش و دﯾﮕران ﺟز ﺧدا ﺑﺑﯾﻧد ﻧﺎراﺳت اﺳت و درﺳت
ﻧﯾﺳت زﯾرا اﺻﻼً ﻧﯾﺳت و وﺟودی ﻣطﻣﺋن ﻧدارد .
ﻣن  :ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﺎراﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ھﺎ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺧداﺋﯾّت ﺧوﯾﺷﺗن ﺗردﯾد دارد ؟
ﯾﻌﻧﯽ در وﺟود داﺷﺗن ِ ﺧود ؟
او :ھﻣﯾﻧطور اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﻋﻣل ﺑﮫ راﺳﺗﯽ رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود و ﯾﻘﯾن رﺳﯾد و ﺑﮫ ﺗو رﺳﯾد و ﺗو را درﯾﺎﻓت و
ﺟز ﺗوﻧﯾﺎﻓت ؟
او  :از طرﯾﻖ اﯾﺛﺎر ﮐردن درﺑﺎرۀ دﯾﮕران  .ﯾﻌﻧﯽ از اﻣﯾﺎل ﺧود ﺑرای دﯾﮕران ﮔذﺷﺗن و دﯾﮕران را ﺑر ﺧود ﺗرﺟﯾﺢ دادن .
ﻣن ﻧﯾز اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ راﺳت و راﺳﺗﯽ و درﺳﺗﯽ و ﺣﻖ ھﺳﺗم و ﻣظﮭر وﺟودم .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻗﺑل اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی ﺧﻠﻖ ﮐﻧﯽ و ﺧودت را ﻓدا ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﺎراﺳت و ﻧﺎدرﺳت و ﻧﺎﺣﻖ و ﻣﻌدوم ﺑودی ؟ ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداﺋﯾّت ﺗو از ﻓداﺋﯾّت ﺗوﺳت ؟
او :آری و ﻧﮫ !
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮕذار آری و ﻧﮫ را ھر دو ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧت را ﻓﮭﻣﯾده ام ﯾﺎ ﻧﮫ .
او :ﭼﻧﯾن ﮐن و اﯾن ﮐﺎری ﺑس ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﯾش از ھر ﮐﺎر دﯾﮕری ﺧﺷﻧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧم ﮐﺳﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﺎﻧد و ﻣرا ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .
آری ﺗو ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺣدود ﺑﺷری ِ ﻣﺎﺳت زﯾرا ﻓﮭم ﻣﺎ اﺳﯾر در زﻣﺎن اﺳت و اﺳﯾر ﻣﺎﻗﺑل و ﻣﺎﺑﻌد اﺳت و ازﻟﯾّت ﺑﯽ
ﻣن:
ِ
آﻏﺎز ﺗو را درک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐرد  .و اﺗّﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﮫ واﺳطﮥ ھﻣﯾن ﻣﺣدودﯾّت ﻓﮭم ﻣﺎ و اﺳﺎرت ﻣﺎ در زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓداﺋﯾّت و
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ﻣﺣﺑّت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺗو را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﯾز ﻧﺎﻣﺣدود ﺑودن ﺗو را و ﻟذا ﺧداﺋﯾّت ﺗو را  .ﭘس ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن را
ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﻣﺎ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت و ﻣﺎﺑﻌد از ﺧﻠﻘت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی را ﻧﯾز ﺑرای ﻓﮭم ﻣﺎ ﺗو ﺧودت
ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﺷ ّﺧص ﮐرده ای .
او :آری ﺷﻣﺎ را در ﺑﺳﺗر زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ در وادی ﺗﺑﺎھﯽ و ﻣرگ و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دادم ﺗﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎی
وﺟود ِ اﺑدی ﻧﻣﺎﺋﯾد و اﺑدﯾّت ﻣرا درک ﮐﻧﯾد و طﺎﻟب ﺷوﯾد .
ﻣن :و ا ّﻣﺎ ﻧﮫ ِ ﺗو از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت ﺗو و ﻓداﺋﯾّت ﺗو و ﺧداﺋﯾّت ﺗو ازﻟﯽ و ﺑﯽ آﻏﺎز اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣر ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗو ﺧﻠﻖ ﮐرده ای درﺳت ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺗو را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﻋﻣر ﺗوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ آﻏﺎز اﺳت .
او :و ھر ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن آری و ﻧﮫ را درﯾﺎﺑد ﮐﺎﻣل اﺳت و راﺳت اﺳت و ﻣرا ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺗوﺣﯾد ﻣرا
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷده اﺳت .
ﻣن :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ھﻧوز راﺳت ﻧﯾﺳت و در ظﻠم اﺳت .
او :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت  .وﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت و ﯾﻘﯾن در ﺧداﺋﯾّت ِ ﺧوﯾﺷﺗن .

 – ٩اطﺎﻋت
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو از طرﯾﻖ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧت ﻣردﻣﺎن را ﻓﻘط اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم ﺧود ﻧﻣوده ای و اﺣﮑﺎﻣت را ﻧﯾز از زﺑﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧت واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ای  .آﯾﺎ راز اﯾن اطﺎﻋت ﭼﯾﺳت ؟ و راز اﯾن اﺣﮑﺎم ﭼﯾﺳت ؟ و راز ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧت ﭼﯾﺳت ؟ ﭼرا ﮐﮫ
ﺗو ﻣﺧﻠوق ِ ﺧوﯾﺷﺗﻧﯽ .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺧودش را اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد؟ اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ آﯾﺎ ﺗو در اطﺎﻋت از
ﺧوﯾﺷﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق ﺧوﯾﺷﺗﻧﯽ و اﯾن ھﻣﺎن راه و راز ﺗوﺣﯾد ﺗوﺳت ؟
او :ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ھم ﮐﻼم ﺷدن ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎ ﭼﮫ ﺳرﻋﺗﯽ درک ﺗو ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺋوال ﺧودت را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ .
و اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣن و ﺗوﺳت  .ﭘس اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻋﻠم و ﻓﮭم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد  .آری ﺗو ﺑﮫ راﺳﺗﯽ اﻣر و دﯾن و اطﺎﻋت ﻣرا
درک ﮐرده ای .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس اﯾن ﺗو ﺧودی ﮐﮫ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺧﺷم ﻣﯽ ﮔﯾری و ﺣﺗّﯽ ﺧودت را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺧﻠوﻗت ﯾﮑﯽ ﺷوی ؟
او :آری ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت  .در ﺑﮭﺷت و ﺟﮭ ّﻧم ﻣن ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در دو ﻋﺎﻟم  .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای
آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود دوﺳت ﺷوم ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗم دوﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﺑم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﮕر ﺗو ﺑﺎ ﺧود دﺷﻣﻧﯽ ؟ و آﯾﺎ در دوراﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود دﺷﻣن ﺑوده ای  .وآﯾﺎ ﺗو ھم دوﺳت ﺧودت
ھﺳﺗﯽ و ھم دﺷﻣن ﺧودت ؟ آﯾﺎ دوﺳﺗﯽ و دﺷﻣﻧﯽ ﺗو اﻣر واﺣدی اﺳت ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت وﻟﯽ ﺑرﺗر از دوﺳﺗﯽ و دﺷﻣﻧﯽ ھﺳﺗم و ﺣﻘّﯽ ﺑرﺗر از اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ دارم .
ﻖ ﺑرﺗر ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن :و آن ﺣ ّ
او :ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻣﺎل و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺗو ﻧﯾﺳت .
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او :ھﻣﯾن اﺳت و ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  .ﭘس دوﺳت ﺧﺎﻟص ﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺷوق دﯾدار ﺟﻣﺎل ﻣن ھﯾﭻ ھ ّم و ﻏ ّﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد  .او ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘس اطﺎﻋت ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﮐﺎﻣل ھﻣﺎﻧﺎ اطﺎﻋت از ﺟﻣﺎل ﺗوﺳت .
ﻧﺑوت ھﺎ
او :آری  .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻣرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ طﺎﻟب ﺟﻣﺎل ﻣن ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن ﻣﻘﺻود ﻣن از دﯾن و ّ
ﺑوده اﺳت  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻣرا ﻧﺑﯾﻧد ھﻧوز ﭼﯾزی ﻧدﯾده اﺳت و ﮐور اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻣرا ﻧﺟوﯾد
ﺑراﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﺟوﯾد و ھﻧوز ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و درﺑﺎرۀ وﺟودم ﺗردﯾد دارد .
ﻣن :ﭘس ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑر دﯾن ﺗو ھﺳﺗﻧد ؟
او :ﭼﯾزی ﺧﺎرج از دﯾن ﻣن وﺟود ﻧدارد ﺣﺗّﯽ "ھﯾﭼﯽ" ھم ﻋﻧﺻری در دﯾن ﻣن اﺳت .
ﻣن :وﻟﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧت ﻣردﻣﺎن را از ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﻊ ﮐرده اﻧد و آن را ﺑدﺗرﯾن ﺧطﺎ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  .اﯾن ﭼﮫ
ﺳری اﺳت ؟
ّ
او :آری ! وﻟﯽ دوراﻧﯽ ﺑس طوﻻﻧﯽ ﮐ ّل ﺑﺷر ّﯾت از طرﯾﻖ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ در دﯾن ﻣن ﻗرار ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد و اراده ﮐردم ﺗﺎ دﯾن آﻧﺎن
را ارﺗﻘﺎء دھم ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧودم ﻧزدﯾﮑﺗر ﺳﺎزم و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﻓرﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﻣردﻣﺎن از ﭘﯾﺎﻣﺑران اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد و
ﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﺟﺎن ھﺳﺗﻧد  .ﭘس ھر
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑت ھﺎی زﻧده و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺗر از درﺧت و ﺣﯾواﻧﺎت و ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﻣﺟ ّ
ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣن ﺷد در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑوده اﺳت  .واﯾﻧﺎن ﺑراﺳﺗﯽ دوﺳﺗﺎن ﻣن ھﺳﺗﻧد و
ﻣن آﻧﺎن را ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧم دوﺳت ﻣﯽ دارم  .آﻧﺎن در ﺟﻣﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧم ﻣرا دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗر از
اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن ِ ﺟﻣﺎل ِ ﭘﯾﺎﻣﺑران ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دوﺳﺗدار اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن ھﺳﺗﻧد و ھﻣﯾﻧطور ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋداﻟت ﺗو ﻋﯾن ﻣﺣﺑّت ﺗوﺳت و ﻣن ﻏﺎﯾت ﻋداﻟت ﺗو را ﮐﮫ ﻏﺎﯾت رﺣﻣت ﺗوﺳت در اﯾن ﺳﺧن ﺗو درک
ﻧﻣودم  .وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﺳﺋوال دﮔر دارم و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧت ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و آﯾﺎ ﺗو ﺑﯽ واﺳطﮫ آﻧﺎن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن ﺑﮕوﺋﯽ و آﻧﺎن را اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﺋﯽ و اﺣﮑﺎم ﺧودت را در ﻗﻠوب آﻧﮭﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧودش ﺑﺎﺷد؟
او :از ﺗو ﻣﯽ ﺧواھم ﺧودت ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳﺋواﻟت را ﺑدھﯽ .
ﻣن :ﯾﺎدم آﻣد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودی ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دو ﮔوﻧﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ و آﻧﺎن را اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﺣﮑم ﺧودت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯽ  .ﺑﺎ
ﮐﺎﻓران از ﺑﯾرون و ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن از درون.
ﻧﺑوت اﺳت .
او:آری  .و ھر ﮐﮫ دﺳت از ﺑﯾرون ﺑدارد از دروﻧش ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﺧواھم ﮔﻔت و اﯾن ھﻣﺎن آﻏﺎز ّ
ﻧﺑوت" ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس واﻗﻌﮥ "ﺧﺗم ّ
ﻧﺑوت ﻋﺎ ّﻣﮫ اﺳت و اﯾن ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﻣن ﺑر ﺑﺷر اﺳت .
او :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ّ
ﻣن :و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺑّﯽ ﺧودش ﺑﺎﺷد ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﯾﻧطور اﺳت و ﻟذا رﺳﺎﻟت ھم ﺧﺗم ﺷده اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا راه و روش ﻧﺑّﯽ ِ ﺧود ﺷدن ﭼﯾﺳت ؟
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد و آن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .و ﺗو ﻧﯾز ھم
او :ھﻣﺎن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﻣن در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آن را ّ
اﯾﻧﮏ از ھﻣﯾن راه ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾده ای و ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣن ﻧ ّﺑﯽ ھﺳﺗم ؟
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ﻧﺑوت زﺣﻣت ﮐﺷﯾده ای  .اﻣﺛﺎل ﺗو را "وﻟّﯽ" ﯾﺎ "اﻣﺎم" ﻧﺎﻣﯾده ام
او :ﺧﯾر ! ﺗو ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﯽ زﯾرا ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ّ
ﮐﮫ ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣرﺑوط ﺷده اﻧد  .اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ھم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾده اﻧد .
ﻣن :ﭘس ﭘروردﮔﺎرا ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد ﺑﺎ او ﺳﺧن ﺧواھﯽ ﮔﻔت؟
او :ﺣﺗﻣﺎ ً ! وﻟﯽ ﯾﮏ ﺷرط دارد و آن اﯾﻧﮑﮫ از ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از ﺧودش اطﺎﻋت ﻧﮑﻧدو ﺑﮫ ﮐ ّﻠﯽ روی از دﻧﯾﺎ
ﺑرﮔرداﻧد و روی ﺑﮫ دل ﺧوﯾش ﻧﻣﺎﯾد و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺻداﯾم را ﺑﺷﻧود .
ﻣن :و اﯾن راه ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت .
او :آری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  .ھر ﮐﮫ از ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧد از ﻣن اطﺎﻋت ﮐرده اﺳت زﯾرا ﻣن ﻓﻘﯾرﺗرﯾن و ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن
ﻣوﺟود ھﺳﺗم و در ﻓﻘﯾر ﺗرﯾن و ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود ﻣﺷﺗﺎق ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ آن ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﺎﻣﻼً
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوم  .ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ را ﭼﻧﺎن ﺑراﯾم ﻣﻌﻧﯽ ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ روش رھﺑﺎﻧ ّﯾت ﮔﻣراه ﻧﺷوم .
او :ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دو وﺟﮫ از ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت ﮐردن از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  :وﺟﮫ ﻣﺎدّی و وﺟﮫ ﻋﺎطﻔﯽ  :ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت ﺑر اﺷﯾﺎء و
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  .وھر ﮐﮫ از ازدواج و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن اﮐراه ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﻣن اﻋﻼن ﺟﻧﮓ داده اﺳت و ﺑﺎ او ﻣﯽ ﺟﻧﮕم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺟﻧﮓ ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
او :ﺗﻧﺎﻗض  ،ﺗﺿﺎدّ  ،ﺗﺷﻧّﺞ  ،ﺧﺷم و ﮐﯾﻧﮫ و ﺟﻧون آﺷﮑﺎر در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺟﻧﮓ ﻣن ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت  .ﭘس ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ
ﺧودش ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و اﯾن ﺟﻧﮓ ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺎ ﻣن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﮕو ﮐﮫ اطﺎﻋﺗم را ﺧﺎﻟص و ﮐﺎﻣل ﺳﺎزد .
او :ﺻﺑوری و ﺣﻔظ آراﻣش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﻼﯾﺎ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا "ﺑﻼ" ﭼﯾﺳت ؟
او" :ﺑﻼ" ھﻣﺎن ﺑﻠﯽ ﮔوﺋﯽ و روﯾﮑرد ﻣن ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ھﻣﭼون روﯾﮑردی ﺷدﯾد و از روﺑرو .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﻣﺎل روﯾﮑرد ﺗو ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ رخ ﻣﯽ دھد ؟
او :ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﮐﮫ"ﻗﯾﺎﻣت" ﻧﺎﻣﯾده ام ﮐﮫ ﻏﺑﺎر را از ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ روﺑد و ﺟﻣﺎل ﻣرا ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد  .وﻟﯽ
ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﻣن ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎﺋﯽ زود رس وﺟود دارد و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻣﺣ ّﺑت ﻣن ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮐﺎﻣل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ﭼﻧﯾن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﺟﻣﺎل ِ ﻗﯾﺎﻣت ﻣن در ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣن .و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﺷد
در ﺣﺿور ﻣن اﺳت .

 – ١٠اﺧﺗﯾﺎر
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣری در ﻣﺧﻣﺻﮥ ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﺳرﮔرداﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ﺑوده اﻧد از ﻣﺗﻔﮑّران
ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻋﻣری ﺳﭘری ﻧﻣوده اﻧد  .و ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن زاﺋﯾده ﺗﺿﺎدّ ﺑﯾن اﯾدۀ ﺟﺑر
و اﺧﺗﯾﺎرﻧد و ھر ﮔروھﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو اﻣر اﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت و ﺣﻖ در ﮐدام اﺳت .
او :آﯾﺎ اﯾن ﺳﺋوال ﺗوﺳت ﯾﺎ ﻣردم .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺳﺋوال ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ھﻣﮫ ﺗوﺋﯽ و از اراده و ﻓﻌل ﺗوﺳت ﭘس ﻣﺳﺋﻠﮥ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﺳﺋوﻟ ّﯾت
و ﻣؤاﺧذه و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺟزا و اﺟر اﻋﻣﺎل از ﭼﯾﺳت و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ؟ و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧّم از ﭼﮫ روﺳت  ،آﯾﺎ ﺗوﺣﯾد ِ
ﺗو در ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﺷری در ﺗﻧﺎﻗض ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾّت اﻋﻣﺎل ِ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ؟ اﮔر ھﻣﮫ ﺗوﺋﯽ ﭘس ﭼرا اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋول اﻣﯾﺎل
و اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷود .
او :آﯾﺎ ﺗو ﺧودت ﺟﺑری ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎری ؟
ﻣن :ﻣن ﺧودم ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر را از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و اﻣری واﺣد  .در ﺟﺑر  ،اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
او :اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺗﺄ ّﻣﻼت و ﺗﻔﮑّرات ﺑﺷر ھﯾﭻ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﮭﺗر از ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺑوده اﺳت  .و ھر ﭼﮫ در ﺑﺷر
ﺷر  ،ﻣﺣﺻول ﺗﺄ ّﻣل و ﺗﻼش در ھﻣﯾن اﻣر اﺳت  .آری اﻣر واﺣدﻧد زﯾرا ھر دو در دﯾن ﻣن ﻗرار
ﭘدﯾد آﻣده اﻋ ّم از ﺧﯾر و ّ
دارﻧد و دو روش از راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ رﺳد  :راه دوزﺧﯽ و راه ﺑﮭﺷﺗﯽ  :راه ﺳﺧت و راه آﺳﺎن .
ﻣن :ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑﺎﺷد و ﺟﺑری زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد دوزﺧﯽ اﺳت و اھل اﺧﺗﯾﺎر روی ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮭﺷت ﺗو دارد ؟
او :آری و ﻧﮫ  .اﯾﻧﮏ اﯾن دو را ﯾﮑﯽ ﮐن و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اش را ﺑﻧﻣﺎ .
ﻣن :ﻣن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧودش را ﻣﺳﺋول ﺳرﻧوﺷت و اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﺑﮫ
آن ﻣﺗﻌﮭّد ﻣﯽ ﺷود و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻﺑور و ﺗﺎ ﺣدّ اﻣﮑﺎن ﻣﻧﻔﻌل و ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧودش در
ﺟﻧﮓ و ﺟدال ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺗﻘوا اﯾن ﺟدال ھﺎ را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد و در واﻗﻊ ﺧودش را ﻣﺟﺑور و ﻣﺣﺻور ﻣﯽ ﺳﺎزد و در
ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد  .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺋوﻟﯾّت ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر ﺟﮭﺎن ﺧود ﺑﺷورد
و ﺳر ﺑﮫ طﻐﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارد و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺧﺗﺎر ﺷود و ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺣﯾط ﺧود ﺗﺳﻠّط ﯾﺎﺑد و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑﮑﻧد و ﻣﯽ ﮐﻧد .
او :آری اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت  .ﭘس ﻋداﻟت ﻣن ﺑرﻗرار اﺳت و ﻧﯾز ﻋداﻟت ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر  .ﭘس اﯾن ھر دو اﻣر در ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺿور دارد ﭘس آدﻣﮭﺎ دو دﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر ِ اﺧﺗﯾﺎر و اﺧﺗﯾﺎر ِ ﺟﺑر  .ھر ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐﻧد ﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎﺷد
ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐﻧد ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد ﻣﺧﺗﺎر ﻣﯽ ﮔردد  .ﯾﻌﻧﯽ از اﯾدۀ ﺟﺑر  ،اﺧﺗﯾﺎر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و از اﯾدۀ
اﺧﺗﯾﺎر ھم ﺟﺑر  .اﯾن ھر دو دارای ﺣﻖ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ اﯾده ای ﺑرﺗر از ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر وﺟود دارد ؟
او :ﺧﯾر !
ﻣن :آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺻﻼً از ﺗﻧﺎﻗض اﯾن دو اﯾده رھﺎ ﺑﺎﺷد ؟ و ﻧﯾز از ﮐ ّل اﯾن دو اﯾده ﻓرا رود ؟
او :آری ! آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺑّت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﻣﺣﺑّت ھم اﯾده ﻧﯾﺳت ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻗﻠﺑﯽ و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وﺟودی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از
ﺗﺿﺎدّ ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ھﻣﮫ ﺗﺿﺎدّھﺎﺳت ﻣﯽ رھﺎﻧد و اﯾن ﺑﮭﺷت ﻣن اﺳت  .آﻧﺎن ﮐﮫ اﺳﯾر ﺟﺑر ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎرﻧد
اﺳﯾر ﺧﺷم ﻣن ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻣرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و اﯾن ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺿﺎدّ ﺑﯾن
ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﮭﻧّم دروﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آن ھﻣﮫ ﻣﺗﻔﮑّران و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑزرگ ﮐﮫ ﻋﻣری در وادی ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر در ﺗﮑﺎﭘو ﺑوده اﻧد ﭼﮑﺎره اﻧد ؟
ﻣن :ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﺷراﻗﯾﺎن و ﻣﺷﺎﻋﯾون ﺑرزﺧﯾﺎﻧﻧد ؟
او :آری  .و ھﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻل از اﯾن دو  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻧﮫ در ﺟﺑر و ﻧﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻗراری ﻧدارد و ﺧواه ﻧﺎﺧواه در
ﺧﻼء ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻊ اﺷراﻗﯾون ھﻣﺎن ﻣﺷﺎﻋﯾون واروﻧﮫ اﻧد و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .وھﯾﭻ ﮐدام
از اﯾن دو دﺳﺗﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣدّﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد  .زﯾرا ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر دو اﯾده ھﺳﺗﻧد و ھر اﯾده ای ﯾﮏ ﺑرزخ اﺳت و ھﻣﮫ
اﯾده ھﺎی ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اﯾن دو اﯾده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑرزﺧﯽ ھﺳﺗﻧد .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ھر ﮐﮫ اﺳﯾر و ﭘﯾرو اﯾده ای اﺳت ﺑرزﺧﯽ اﺳت ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از اﯾن ﺑرزخ رھﯾد و اھل ﻣﺣﺑّت ﺗو ﺷد؟
او :ھر ﮐﮫ ﻣرا ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋدم ھﺳﺗم دوﺳت ﺑدارد و در واﻗﻊ ﻓﻧﺎ را دوﺳت ﺑدارد از ﺑرزخ رھﯾده اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ "ﻓﻧﺎ" ھم ﯾﮏ اﯾده ﻧﯾﺳت ؟
او :آری  .وﻟﯽ اﯾدۀ ﺿدّ ھر اﯾده ای اﺳت و ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻧﺳﺎن را از ﺑرزخ ﻣﯽ رھﺎﻧد و ﺑر وادی وﺟود ﮐﮫ ﻣﻧم وارد ﻣﯽ
ﮐﻧد  .از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﯾده ھﺎی ﺑﺷر ﻓﻘط اﯾده ﻓﻧﺎ را دوﺳت ﻣﯽ دارم ﭘس ﭘﯾرو اﯾن اﯾده ﺑﮫ ﺳوی دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﻣﯽ آﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ﺳﺋوال ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردم  .ﭘس آﯾﺎ ﺗو اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺋول ﭼﮫ ﭼﯾزی ﮐرده ای ؟
او :ﻣﺳﺋول وﺟودش  .اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﻏﯾری را از ﺑﯾرون ﺑﮫ ﺧود راه ﻧدھد  .و ﺧود را ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد و "ﻣن"
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﭼون ﻣن ،ﺧﻠﯾﻔﮥ ﻣن و ﺧود ﻣن .ﺧدا ﺷود .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺋول ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺷود و ﮐ ّل ﻣردﻣﺎن .و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺧطﺎھﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺳرﻧوﺷت ﮐ ّل ﺑﺷرﯾّت را ﺑر ﮔردن ﺧود ﮔﯾرد و ﺑراﯾﺷﺎن راھﯽ ﺑﺟوﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺎﻟم
ﻖ اﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده ام وﻟﯽ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را ﺑﭘذﯾرد .
وﺟود ﺷود  .اﯾن اﺳت ﺣ ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﺗو را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد؟
ﻣﺳﺗﻘرم .
او :ھﻣوﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻧﺎ ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ﻣن ﺑر ﻋرش ﻓﻧﺎ
ّ
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﺗو را ﻧﭘذﯾرﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ؟
او :از آدﻣﯾّت ﺧﻠﻊ ﻣﯽ ﮔردﻧد .
ﻣن :ﭘس ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮫ اﻧدﮐﻧد آﻧﺎن ﮐﮫ آدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت  .وﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣرا ﺑر ﻋﮭده ﻧﮕﯾرﻧد ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد از آدﻣ ّﯾت اﺳﺗﻌﻔﺎء دھﻧد و ﺣﯾوان
ﺷوﻧد و ﺣﺗّﯽ ﻋدّه ای ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ ﺟﻣﺎدی ﺷوﻧد .
ﻣن :ﭘس ﺗو آدم را در آدم ﺑودﻧش ﻣﺧﺗﺎر ﻧﻣوده ای .
او :آری  .و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد آدم ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺣﯾوان ﺷدن  .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﻘوق ﺣﯾواﻧﺎت را ﻧﯾز ﻧﺧواھﻧد
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎھﯽ  .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﻘوق ﺣﯾﺎت ﻧﺑﺎﺗﯽ را ھم رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧﻧد ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ
زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺟﻣﺎدی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ آدم ﺻورﺗﯽ در ﻣﺎھﯾّت ﺳﻧﮓ اﺳت و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﯾﺎه  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺑل
درک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ؟
او :ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ آدم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ اﯾن واﻗﻌﯾّت را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  :ﺣﯾواﻧﺎت  ،ﮔﯾﺎھﺎن  ،ﺻﺧره
ھﺎ و ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺑر روی آن راه ﻣﯽ روی  .و اﯾﻧﺎن ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ِ آدﻣﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻣرا
ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﻧﺧواﺳﺗﻧد آدم ﺑﺎﺷﻧد  .وا ّﻣﺎ در ﻣﯾﺎن زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺧواﺳﺗﻧد آدم ﺑﺎﺷﻧد ﻧظر ﮐن ﺗﺎ در ﻧﮕﺎه و ﺻورت و ادا و
اطوار و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻧوع زﯾﺳﺗن آﻧﮭﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﺣﯾواﻧﯽ و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی را ﺑﯾﺎﺑﯽ  .واﮔر ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧظر ﮐﻧﯽ ﻋﯾن
ﺻورت ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﺎن را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ  .رواﺑط ﺣﯾواﻧﯽ و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ؟ ﺣﺗّﯽ رواﺑط ﺑﺗوﻧﯽ و ﻓوﻻدﯾن و
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ را  .اﯾﻧﺎن ﺣﺗّﯽ ﻣﺎدون ﺟﻣﺎدی ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ از اھﺎﻟﯽ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن  .اﯾﻧﺎن ﺣﺗّﯽ ﺣﻘوق ﺟﻣﺎدی
را ﮐﮫ ﺧﻣوﺷﯽ و ﺳﮑون ﺑود رﻋﺎﯾت ﻧﮑردﻧد .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر اﯾﻧﺎن رﺣم ﮐن.
ﺗﺻورت ﮔﻧﺟد  .ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮕﯽ در ﺻورت ﺑﺷری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺷری
او :ﺑدان ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر از آﻧم ﮐﮫ در
ّ
ﮐﮫ در ﮐﺎﻟﺑد ﺳﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﻣن اﺳت  .ﻣن در ھﻣﮫ ﺣﺎل ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗم را راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم و ھﻣﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻣن اﯾﻧﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﮫ آﻧﺎن را ﮐﮫ ﻧﺧواﺳﺗﻧد آدم ﺑﺎﺷﻧد و از آدﻣﯾّت
اﺳﺗﻌﻔﺎء داده اﻧد  .زﯾرا ﻣن اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را ﻧﯾز ﺑﮫ آﻧﺎن داده ام ﺗﺎ اﮔر ﻧﺧواھﻧد آدم ﻧﺑﺎﺷﻧد و اﯾن اﻧﺗﺧﺎب را ﻣن ﻋذاب ﻧﻣﯽ
ﮐﻧم  .ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﯾن دو اﻣر ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن رﯾﺎﮐﺎراﻧﻧد و ﻣن ﻏﯾورﺗر از
آﻧم ﮐﮫ اﺟﺎزه دھم ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎزی ﮐﻧد اﻻّ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﻣن ﻧﯾز ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
آﻧﺎن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺷر آن را ﻣﻌ ّﻣﺎی ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﺑﮭﺎﻧﮫ
ای ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑردن .
او :ﭘس ﺣﻖ ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر را ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﻓﮭﻣﯾده ای .

 – ١١اﯾﻣﺎن
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت ؟
او :آﯾﺎ ﺗو ﺧودت را ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﯽ ؟ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس ﺑﮕو اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧور وﺟود ﺗوﺳت .
او :اﯾﻣﺎن  ،ﻧور ﻧظر ﻣن ﺑر ﻗﻠوب ﺑﺷر اﺳت  .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از اﯾﻣﺎن ھم ﺑرای دل اﻧﺳﺎن وﺟود دارد ؟
ﻣن :اﮔر اﯾﻣﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻧور ﻧظر ﺗو ﺑر ﻗﻠب ﻣؤﻣن اﺳت ﭘس اﮔر ﺗو ﺧود در دل ﻣؤﻣن ﺣﺎﺿر ﺷوی و ﻣﻘﯾم دل او ﮔردی
ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑس ﺑرﺗر اﺳت .
او :ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺧدﺷﮫ ای ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ھﯾﭻ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ورود ﺑر ﭼﻧﯾن دﻟﯽ
ﻧﯾﺳت و اﯾن اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم دﮔرش ﻣﻘﺎم "اﺧﻼص" اﺳت وھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺑّت اﺳت  .و در ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
دﯾن در اﻋﺿﺎء و ﺟوارح و ﺣواس و ھوش و اﻋﻣﺎل و ﮔﻔﺗﺎر و اﺣﺳﺎس اﻧﺳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود  .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣ ّل ﮐﻣﺎل
ظﮭور اراده و ﻓﻌل ﻣن اﺳت و ﻧﯾز آﺋﯾﻧﮥ ﺟﻣﺎل ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا ﻧظر ﺑر دﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯽ و ﮐﺳﯽ را ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺳﺎزی  .اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑر ﭼﮫ ﺣﻘّﯽ اﺳت  .آﯾﺎ
اﻣری ﻓﻘط ﺧﺎصّ اراده ﺧود ﺗوﺳت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑﺷر ھم ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ؟
او :اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ھرﮔز از ﯾﺎد ﻣﺑر ﮐﮫ ارادۀ ﻣن و ارادۀ اﻧﺳﺎن دو ﺗﺎ اراده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اراده ای واﺣد اﺳت .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﺗو و اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻌل ﺗوﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ؟
ﺷر ﻣن از ﮐﺎﻓران ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن
او :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾﻧطور اﺳت  .اﻋﻣﺎل ﺧﯾر ﻣن از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود و ّ
ﻧﯾز از ﻣن اﺳت و ﮐﻔر ﮐﺎﻓران ھم از ﻣن اﺳت  .اﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠوب ﺑﺷر ﺣﺿور دارد .
ﻣن :ﭘس آﯾﺎ اﮔر دﻟﯽ طﺎﻟب اﯾﻣﺎن ﺷود ﺗو ھم ﺑر آن دل ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و آن دل ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺷود؟

٣٧

او :ھﻣﯾﻧطور اﺳت ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن در ھﻣﺎن ﺣﺎل طﺎﻟب اﺻﻼح اﻋﻣﺎل و زﻧدﮔﯽ ﺧود ھم ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط طﺎﻟب اﯾﻣﺎن
ﻧﺑﺎﺷد زﯾرا اﯾﻣﺎن و اﺻﻼح ﻋﻣل اﻣری واﺣدﻧد و ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﻧد و از ھم ﺟدا ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد  .واﺻﻼً ﺗﺎ ﮐﺳﯽ طﺎﻟب اﺻﻼح
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﺑﺎﺷد طﺎﻟب اﯾﻣﺎن ﻣن ھم ﻧﻣﯽ ﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس اﯾن دل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟب ﺣﺿور ﺗو در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی او ﺑﺎﺷﯽ .
او  :آری ! ﻣن ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ دﻟﮭﺎ ﻣﯽ روم در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣرا ﺟدّا ً دﻋوت ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن دﻋﺎھﺎ و دﻋوی ھﺎ و
ادّﻋﺎھﺎﺳت  .واﯾن دﻋوت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرد طﺎﻟب ﻓﻧﺎی ﺧود ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ طﺎﻟب ﻓﻧﺎی ارادۀ ﻓردی ﺧود ﺷود
زﯾرا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ دﻟﯽ ﺑروم ﺷرﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم و ﺗﻣﺎم وﺟود را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوم .
واﯾن ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯾن و اﺧﻼص در دﯾن اﺳت  .واﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣن از ﻋرش ﻓﻧﺎﯾم ﻓرود ﻣﯽ آﯾم و در وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود
ﻣﯽ ﯾﺎﺑم و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوم و او ھم ﺑر وادی ﻓﻧﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎی ﻣن و او ﻋوض ﻣﯽ ﺷود  .وﻣن اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻧظور آﻓرﯾده ام و ﺑﻠﮑﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن را .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎﻧش را از دﺳت ﻣﯾدھد ﯾﻌﻧﯽ ﺗو ﻧظر از دﻟش ﺑرﻣﯾﮕرداﻧﯽ و دوﺑﺎره ظﻠﻣت ﺗﻣﺎم
وﺟودش را ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻟش ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔردد؟
او :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯽ  ،ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻧﮑﺎر و ﻟﻌن و ﻋداوت ﻧﻣﺎﯾد و در ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و دوﺳﺗﯽ و ﯾﺎری آﻧﺎن ﺗﮑﺑّر ﮐﻧد و
ﺑدﺗر از اﯾن آﻧﺎن را ﻣورد ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ ﻗرار دھد و اﺳرارﺷﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎﻓران در ﻣﯾﺎن ﻧﮭد و ﮐﺎﻓران را ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗرﺟﯾﺢ
دھد .آﻧﮕﺎه ﻣن ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﮐﺎﻓر ﻣﯾﺷوم ﯾﻌﻧﯽ روی از او ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧم و او ﮐﺎﻓر ﻣﯾﮕردد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺟز از طرﯾﻖ اﺻﻼح ﻣﺳﺗﻣر اﻋﻣﺎل و آداب زﻧدﮔﯽ ﭘﺎﯾدار ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و رﺷد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد آﯾﺎ اﯾن
اﺻﻼح ھﻣﺎﻧﺎ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن از ﮐﺎﻓران اﺳت ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﺟز اﯾن اﺻﻼً اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﮐ ّل ﻣﻌﯾﺷت ِ ﻣﺎدّی و ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺣﯾﺎت اﯾن دﻧﯾﺎ در رواﺑط
ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﺎ ﻣﻌﯾﺷت ﻣؤﻣن ﭘﺎک ﻧﺷود دﯾن او ﺧﺎﻟص و ﻣطﻣﺋن ﻧﻣﯽ ﺷود و ھر آن در ﻣﻌرض
ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﻌﯾﺷت ﺣﻼل ھم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﻣؤﻣن در ﺣداﻗل ﻣﯾزان اﯾﻣﺎﻧش  ،ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻻاﻗل ﯾﮏ دوﺳت ﻣؤﻣن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺷﺎﻧﮥ اﯾﻧﮑﮫ آن ﯾﮏ دوﺳت  ،ﻣؤﻣن اﺳت ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﯾﺎز دﻧﯾوی ﺑﮫ دﯾدارش ﻣﯽ روی و در دﯾدارش آراﻣش ﺗو اﻓزون ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﯾﺎزھﺎی
دﻧﯾوﯾت ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھﻣواره در آرزوی دﯾدارش ھﺳﺗﯽ و ﮔوﺋﯽ ھﻣواره ﺑﺎ ﺗو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﯾﺎدش ﻏﺎﻓل ﻧﺗواﻧﯽ
ﺑود.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ ﺗوﺳت .
او :آری  .زﯾرا ﻣن ﻧﯾز ﻣؤﻣن ھﺳﺗم و در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﺿور دارم  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯽ اﯾن "ﯾﺎد"
ﻣﻧم  .ﻣن راﺑط ِ ﻗﻠوب ِ ﻣؤﻣﻧﺎﻧم  .ھر ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ را ﺑﮕﺳﻠد ﻣرا طرد ﮐرده اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود .
اوﻻ ً آﯾﺎ ﺗو ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه و ﺑﮫ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯾن ﮐﮫ ﺣﺿور ﺗو در ﻗﻠب ﻣؤﻣن اﺳت ﺳﺋواﻟﯽ دارم  .و آن اﯾﻧﮑﮫ ّ
دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ در دﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺟﺎی
طور ﮐﺎﻣل در دﻟﯽ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺣﺿور ﺗدرﯾﺟﯽ اﺳت ؟ و ّ
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎب ﺣﺿور ﺗو را در ﺧوﯾﺷﺗن دارد ؟ و ﭼﮭﺎرم اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣدّی از
ﮔرﻓت ؟ و ّ
اﯾﻣﺎن ﺑﺎﯾد رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﺣﺿورت در ﺧوﯾﺷﺗن ﺷود و ﻧﺷﺎﻧﮥ اﯾن ﺣدّ از اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﺳﺋواﻟﯽ دﻗﯾﻖ را از ﻣن ﺟوﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ رﺷدی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد در
اوﻻ ً ﻣن ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در دﻟﯽ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑم وﻟﯽ
ﻣﻌرﻓت ﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎش ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ّ .
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ﺻﺎﺣب آن دل ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺗوﺟّﮥ اﯾن ﺣﺿور ﻣن در ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣرا در ﺧوﯾﺷﺗن درک ﻣﯽ ﮐﻧد و در واﻗﻊ
ﻣﺑرا و ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧم  .و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣرش را ﮐﺎری ﺟز ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻣن در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧدارد و ﻣن ﻧﯾز او را از ھر ﮐﺎر دﯾﮕری ّ
ودوم اﯾﻧﮑﮫ دل ﻣﮕر ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن در دروﻧش ﺟﺎی ﮔﯾرم
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌرﻓت در او ﮐﺎﻣل ﺷد او اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت ّ .
ﯾﺎ ﻧﮕﯾرم  ،دل ﻧﻘطﮫ ای ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ در وﺳط ﺟﻧﺎق ﺳﯾﻧﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت  .وﻣن ﻧﯾز ﻧﻘطﮫ ای ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ھﺳﺗم  .ﯾﻌﻧﯽ دل ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ درﺳت اﻧدازۀ ﻣن اﺳت و ﻣن آن را درﺳت اﻧدازۀ ﺧودم ﺧﻠﻖ ﮐرده ام زﯾرا از دل ﺟز اﯾن ﻣﻧظوری ﻧداﺷﺗﮫ ام .
وﺳوم اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑر دﻟﯽ وارد ﻣﯽ
ﺑرای ھﻣﯾن ھم در دل ﮐﮫ وارد ﺷوم دﯾﮕر ﺟﺎی ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .
ّ
ﺷوم ﺻﺎﺣب آن دل ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ از ھر اراده ای ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا در ﺧود ﺑﭘذﯾرد و ﺗﺣ ّﻣل ﮐﻧد
زﯾرا از ﺣدود اراده ﻓرا ﻣﯽ رود و وﺳﻌﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗن و ﺟﺎﻧش ﻗدرت ﭘذﯾراﺋﯽ از ﻣن را دارا ﻣﯽ ﮔردد  .و
ﭼﮭﺎرم اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾش را وﻗف ﯾﺎری ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣردﻣﺎن ﻧﻣود ھﻣﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﮐﺎﻓر
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ او ﭘُﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و او ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و دل از ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻟش ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﻣرا ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و
ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣن ھم دﻋوﺗش را ﻟﺑﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو را ﺳﭘﺎس از اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑر ﻣﻌرﻓﺗم درﺑﺎرۀ ﺧودت و ﺧودم اﻓزودی و ﺑر ﺣﯾرﺗم ﻧﯾز اﻓزودی.
او :اﯾن را ﺑدان ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﯾرت اﺳت  .ودر ﺣﯾرت اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و
ﮐﻣﺎل ﻓﻌّﺎل و دﻗﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ورای ﻗﺿﺎوت اﺳت .

 – ١٢ﻣﻌﯾﺷت
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﻌﯾﺷت ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎن اﺳت و دﻧﯾﺎ و آﺧرت ھر ﮐس در ﮔرو آن اﺳت؟ ﭼرا ﮐﮫ
ھر ﮐﺳﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﯾش ﺑﯾﺷﺗری اﺳت ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد و ﮐﺎﻓر ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ رﺳد و ﻣؤﻣن
ھم اﯾﻣﺎﻧش را از دﺳت ﻣﯽ دھد .
او :و ﻧﯾز ھر ﮐس ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را ﺣﻼل ﻧﻣود و ﻗﻧﺎﻋت ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎﺧت رﺳﺗﮕﺎر ﺷده و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣن ﻣﯽ رﺳد .
ﻣن :ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﯾﻧطور اﺳت .
اول ﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐرد و ﻓﮭﻣﯾد و ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﻧﻣود ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗم و ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻧﯾﺎزﻣﻧد
اوّ :
ﻣﻌﯾﺷت ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻣرار آن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن آﻧﮭﺎ را در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم  .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ راز ﮔﻣراھﯽ و
ھداﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻋﯾش اﺳت .آﯾﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ واﺿﺢ اﺳت ؟
ﻣن :آری ﺑراﺳﺗﯽ واﺿﺢ اﺳت  .وﻟﯽ ھﻣﯾن وﺿوح را ھر ﮐﺳﯽ در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺛﻼً ﺧوردن ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن
و ﺧوردن ﺑرای ﻟذّت ﺑردن  .واﯾن ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻣﺣﺗﺎج ﮐﺎر ﮐردن و ﺗﻼش و ﺟﺎن ﮐﻧدن و ﺳﺗﻣﮕری
و ﺳﺗم ﺑری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﯾّت ﻋﯾش و ﻟذّت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن اﻣر او را ﮔﻣراه ﺳﺎﺧﺗﮫ و
در ﻋذاب ﻣﯽ اﻧدازد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ زﻧده ﻣﺎﻧدن او را در ﺧطر ﻗرار داده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .
او :ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﮑﺗﮫ را درک ﻧﻣوده ای  .ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ھر ﺟﺎﻧداری ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗم و رزق او را
ﺑرای اﯾن اﻣر ﺑﯽ ھﯾﭻ زﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺣ ّﻣل ﺷود ﺑﮫ وی ﻣﯽ رﺳﺎﻧم زﯾرا ﻣن ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎﻧم  .ﭼوﻧﮑﮫ او ﻧﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
زﻧده ﺷود ﺗﺎ ﺧودش ﻣﺟﺑور ﺑﮫ زﺣﻣت ﺑرای اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ ﻣن از ﺳر ﮐرم ﺧودم ﺑﮫ وی ﺣﯾﺎت ﺑﺧﺷﯾده وﺑﮫ
وی ﺑدون اراده و زﺣﻣﺗش رزق ﻣﯽ دھم و اﯾن اﻣری واﺟب ﺑر ﻣن اﺳت  .وﻟﯽ ﻋﯾش ﺟوﺋﯽ و ﻟذّت طﻠﺑﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ
اوﺳت و ﻟذا ﺑراﯾش ﺑﮫ زﺣﻣت ﻣﯽ اﻓﺗد و ﻣن راﺿﯽ ﺑﮫ زﺣﻣت اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗم  .زﯾرا ﻣن اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻗﺻد ﻋ ّﯾﺎﺷﯽ ﻧﯾﺎﻓرﯾدم
.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ اﺻﻼً ﻋﯾش طﻠﺑﯽ اﻧﺳﺎن اﻣری ذاﺗﺎ ً ﺣرام و ﻧﺎﺣﻖ و ﺧﻼف ارادۀ ﺗوﺳت ؟
٣٩

او :اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﻧﯾﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾش ﻗﻠﻣرو اﺧﺗﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده ام و ﭼﻧدﯾن ﺷﯾوه دارد :ﻋﯾش
ﺷﮑﻣﯽ ،ﻋﯾش ﺷﮭواﻧﯽ  ،ﻋﯾش ﺑﺎزﯾﮕری  ،ﻋﯾش ﺳﻠطﮫ ﮔری  ،و ﻋﯾش ﺗﺧرﯾب و ﻓﺳﺎد  .وﻧﯾز ﻋﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ دﮔر ﺑرای
اﻧﺳﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﯾش ﻣﻌﻧوی اﺳت ﻣﺛل ﻋﯾش ﺣﺎﺻل از ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت و ﻋﺑﺎدت و ﺧدﻣت و ﺳﺧﺎوت و ﻋﻔو  .و
اول ﺑﺗدرﯾﺞ ﻋذاب ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ ھﻣﯾن
اﻧﺳﺎن ﺑﯾن اﯾن دو ﻧوع ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت از ﻋﯾش ﻣﺧﯾّر اﺳت  .ﻋﯾش ﻧوع ّ
دوم ﺑﺗدرﯾﺞ دل و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺣواس و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻋﻣﺎل ﺑﺷر را
دﻟﯾل ﻣن ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﻋﯾش ﺑﺷر ھﺳﺗم وﻟﯽ ﻋﯾش ﻧوع ّ
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯾﺑﺧﺷد و ﺑﮫ او ﻋظﻣت ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ دھد و او را از ﻏﯾر ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻣﺳﺗﻐﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑرای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ و آﺧرت او ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗم  .اﯾن ﮐﻔﺎﯾت وی را ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
وﺻف ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن اﺳت ﻋﯾش ﻻﯾﻖ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻣن ﻧﯾز آن را دوﺳت ﻣﯽ دارم  .اﯾن ﻣﺳﺗﯽ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش و اﻋﺗﻼی
ﺟﺎن او ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎﻧش را در ﺟﮭﺎن اﻣﮑﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دارای ﺟﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن ھدف دﯾن
ﻣن اﺳت  .ﭘس ﻣن درﺑﺎرۀ ﻋﯾش ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺑﺧﯾل ﻧﯾﺳﺗم وﻟﯽ ﻋﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﻋذاب و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﮑﺷﺎﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑر او
ﺑﯾﻔزاﯾد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﺟﺎﻧش ﺑﮑﺎھد و او را ﻗﺑض ﻧﻣﺎﯾد و اﺳﯾر ﺗن او ﮐﻧد و او را در زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻣﯾراﻧد و ﺗﻧش را ﻗﺑرش
ﺳﺎزد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھم ﮐﮫ دﯾن ﺗو ﺗﻧﮭﺎ راه ﻋﯾش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت و آﻏﺎز ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﯾن ﻋﯾش ھﻣﺎﻧﺎ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ رزق او را ﻣﯽ دھﯽ و ﺗو ﺑرای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ او ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﯽ.
و ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﯾّت ﻋﺑﺎدت ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن .

 – ١٣اﯾﺛﺎر
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا "اﯾﺛﺎر " ﭼﯾﺳت و اﯾﺛﺎر ﮔرﮐﯾﺳت و آﯾﺎ اﯾﺛﺎر اﻣری واﺟب اﺳت ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺣب ؟
او :اﯾن ﻧﯾز ﺳﺋواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﮐﺳﯽ از ﻣن ﻧﭘرﺳﯾده ﺑوده اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ آن ھﻣﮫ ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن و ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرﮔت ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﺳﺋواﻟﯽ از ﺗو ﻧﻧﻣوده
ﺑوده اﻧد  .ﻣن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣن ﺗذﮐّر ﻧﻣوده ای ﺑراﺳﺗﯽ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و اﯾﻧﮏ ﺑر ﺧود واﺟب ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ
ﺗﺎ دﯾر ﻧﺷده از ﺗو ﺳﺋوال ﮐﻧم.
او :و اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﺳﺋواﻟﯽ را ﺑر ﺧود اﻣری واﺟب ﺑداﻧد ﻧﯾز ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ از ﺗو ﺑﺎرز ﮔردﯾده اﺳت  .ﭘس ﺗو
ﻣﻌرﻓت را اﻣری واﺟب ﻣﯽ داﻧﯽ  .ﭘس ﻧﺧﺳت ﺑدان ﮐﮫ در ﻧزد ﻣن اﻣری واﺟب ﺗر از ﺳﺋوال ﮐردن و ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت ﺑرای
ﻣؤﻣﻧﺎﻧم وﺟود ﻧدارد و اﺻﻼً ﮐ ّل دﯾن ﻣن ﻣﻘﺻودی ﺟز اﯾن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﭘس ﺗو ﺑﮫ ﻣﻘﺻود دﯾﻧم ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷده ای
ﺑر ﺗو ﻣﺑﺎرک ﺑﺎد و ﺑر ﻣن ﻧﯾز ﻣﺑﺎرک اﺳت  .وﺑدان ﮐﮫ ھر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺳﺋوال ﮐﻧﻧده ای ﺑزرگ و ﺟدّی
ﻧﺑوده اﺳت و ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ از ﻣن درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻘﺎم آﻧﮭﺎﺳت  .وھر ﯾﮏ از آﻧﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﺋوال ﺑزرگ
ﻧﻣوده و ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻧﯾز ھﯾﭻ ﺳﺋواﻟﯽ در ﻣؤﻣن دﯾﮕری ﺗﮑرار ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب ﺳﺋوال ﺧود ﻣن ﺑﺎﺷم زﯾرا آن
ﺳﺋواﻻت از طرﯾﻖ دﯾﮕر ﺑﻧدﮔﺎﻧم ﺟواب داده ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺳﺋواﻻت ﺗو ﺑﮑر و اﺻﯾل و ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣﻘرﺑﯾن ﻣن ﺷد دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺳﺋواﻻﺗﯽ اﺻﯾل ﻣﯽ ﺷود و اﯾن از
ﺗﻘرب ﺗو ﺑﮫ درﮔﺎه ﻣن اﺳت .ھر ﮐﮫ از ّ
ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ّ
ﺟﻣﻠﮫ اﺟرھﺎی ﻣن ﺑﮫ آﻧﺎن اﺳت  .اﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ راﺑطﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣن ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺳﺋواﻟﮭﺎﺋﯽ ﺟدّی و ﺻﺑوراﻧﮫ
ﺗﻘرب آن
ای اﺳت ﮐﮫ از ﻣن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .و آن ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻣن ﭘرﺳﯾده اﺳت ﻣوﺟب ّ
ﻣﻘرﺑﯾن ﻣﯽ ﺷود  .ﻣن ﻋﺎﺷﻖ اﯾن ﺳﺋواﻻت ھﺳﺗم و ﺳﺋوال ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺻﯾل را ﺷدﯾداً دوﺳت
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷود و از ّ
ﻣﯽ دارم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﮭرﺑﺎن و ﻟطﯾف ھﺳﺗم و آﻧﺎن را ﺑواﺳطﮫ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھم ﻣﮭرﺑﺎن و ﻟطﯾف ھﺳﺗم و آﻧﺎن
را ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھم ﻣﮭرﺑﺎن و ﻟطﯾف ﻣﯽ ﺳﺎزم  .و اﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧم ﮐﮫ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧم از ﺗو و ﺗو
اﯾن ﺳﺋوال را ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻧوی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾم و ﺷﮑر ﺑرﺗرم از اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا اﻣﮑﺎن ﺷﮑر ﻋطﺎ ﻧﻣوده ای  .و ﺑدﯾن طرﯾﻖ از درﮔﺎھت
ﻣﺻرا ً طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧم ﭼرا ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﺗو اﯾن اﺻرار را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯽ داری .
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺋواﻟم را
ّ
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او :و ا ّﻣﺎ اﯾﺛﺎر ! اﯾﺛﺎری ﺟز ﺧﻠﻘت ﻧﯾﺳت  .ﭘس اﯾﺛﺎرﮔری ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت  .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾﺛﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣری واﺟب
اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ھﻣﮫ واﺟﺑﺎت اﺳت و ذات واﺟب اﻟوﺟود اﺳت  .واﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺧودم را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓدا ﻧﻣودم و اﯾن ﻓدا ﻋ ّﻠت
ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت و ﻣﻘﺻودم از اﯾن ﻓدا ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت .
ﻣﻧور ﺳﺎﺧﺗﯽ  .و ا ّﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﺛﺎر در راﺑطﮫ ﺑﯾن
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮫ ﻧﮑو ﭘﺎﺳﺧم ﻧﻣودی و ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻧم را ﮔﺷودی و ّ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
او :اﮔر اﯾﺛﺎر ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﮐردن اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن را ﭼﮑﺎر ﺑﮫ اﯾﺛﺎرﮔری  .ھر ﮐﮫ ﻓﮑر ﯾﺎ اﺣﺳﺎس و ﯾﺎ ادّﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول
ﻓداﮐﺎری و اﯾﺛﺎر اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت  .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آن ﻋﻣﻠش را اﻣری واﺟب و ﺑﻠﮑﮫ واﺟب ﺗرﯾن
اﻣرھﺎ ﺑداﻧد و ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎرش ﻣﺷﻐول اﻗﺎﻣﮥ ﻋداﻟت اﺳت ﻧﮫ ﻓداﮐﺎری  .و ﻧﯾز ﺑﺎﯾد طرف ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اش را ﻣن ﺑداﻧد
زﯾرا ﻣن ﺧودم را ﻓدا ﮐرده ام ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد آﻣده و اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻓدا ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﻖ اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﺣﻖ ﺑودن ﺧود را
ادا ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣن ﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧد ﻋﺎدل ﻧﯾﺳت و ظﻠم ﮐرده اﺳت و ﺣﻖ ﻣرا ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻧﻣوده و
ﺑر ﻣن ﻣﻌﺻ ّﯾت ﮐرده اﺳت .
ﻖ ﻋداﻟت را ﻓﮭﻣﯾدم  .ﭘس ﻋﺎدل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾّت ﺧودش را ﻓدای ﺗو ﮐﻧد و ﭼون ﺗو ﺑﯽ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھم اﮐﻧون ﺣ ّ
ﻧﯾﺎزی ﺑﺎﯾد ﻓدای ﻣردم ﮐﻧد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ظﺎﻟم اﺳت .
او :ﻧﮫ ﻓدای ھر ﻣردﻣﯽ  ،ﻓدای ﻣؤﻣﻧﺎن  .و ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ ظﺎﻟﻣﺗرﯾن و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود
را اﯾﺛﺎرﮔر ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .و اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﻣردم ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را اﯾﺛﺎرﮔر ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﻋداﻟﺗﯽ ﺟز اﯾﺛﺎر ﻧﯾﺳت  .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن آﻧرا ﻋداﻟت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺑراﺑری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾن ھﻣﺎن اﻣر واﺟب و واﺟب ﺗرﯾن اﻣور ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑر ﮐﺎﻓران ﻓرود آﻣده اﺳت و ﻋداﻟﺗﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
آﻧرا ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻧدا ﻣﯽ دھﻧد و اﯾن ﻋذاب ﻣن ﺑر آﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎن را ﮐﮫ اﯾﺛﺎر را اﻣر واﺟب
ﺑر ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻋدل ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻟذا اﮔر ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑر ﻣردم ﻣﻧّت ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﮫ زﯾر ﺳﻠطﮫ و ﺳﺗم ﺧود
ﺑﮑﺷﻧد  .وﻣن ﺗﻼش آﻧﺎن را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزم  .ﺑراﺑر ﺳﺎزی ذاﺗﺎ ً ﭘوچ ﺳﺎزی اﺳت و ﻣن ھم ﻣدﻋﯾﺎﻧش را ﭘوچ ﻣﯽ ﺳﺎزم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ "ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده از ھﻣﯾن ﻣﺎھﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣودی ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت  .وﻧﯾز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "دﻣوﮐراﺳﯽ" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت  .ودﻣوﮐراﺳﯽ از ھر ﻧوﻋش ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ
ﺗرو ﻧﺎ ﺣﻖ ﺗر از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم اﺳت زﯾرا ﺑﯾﺷﺗر دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر دارد و ﻟذا ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دروﻏﯾن ﺗر اﺳت .
و اﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑرﺗر از ﺳﺋوال ﮐردن ﻧﯾﺳت  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺑر ﺟﺎی ﺧودت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾری و
ﻋﺎدل ﻣﯽ ﺷوی .

 – ١۴ﻋﻠم
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣدّﻋﯽ را در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر داﺷﺗﮫ اﺳت ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ "ﻋﻠم" ﻧﺎم دارد ﭼرا ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ
ﺧودش را ﻋﺎﻟﻣﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی روی زﻣﯾن ﻣﯽ داﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن اﻣور زﻧدﮔﯾش درﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد  .ﺑﺎ ﻣن ﺑﮕو
ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ رازی اﺳت ؟
او :ﻗﺑﻼً ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗو ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟز ﻋﻠم ﺑﮭره ای ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺗوﺷﮥ آﺧرت او ﻧﯾز ھﺳت و
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ او را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ارزﻧﯽ ﺑﺎﺷد  .وﭼون ﻣن ﺗﻣﺎم ﻋﻠم ﺧود را در ﺧﻠﻘت ﺑﺷر ﻧﮭﺎده ام
ﭘس طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را در ﻋﻠم ﮐﺎﻣل ﺑداﻧد و اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد  .واﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛرا ً در اﻣوری ﺑس اﺑﺗداﺋﯽ
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ﻋﺎﺟز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻋﺎﺟز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﺧراج ﻋﻠم از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً
ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ از ﺣﯾواﻧﺎت ھم ﺿﻌﯾف ﺗرﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه در ﻧزد ﺑﺷر ﻋﻠوم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻋﻘﻠﯽ ھم ﻗرار داده ﺷده اﺳت از ﻗﺑﯾل رﯾﺎﺿ ّﯾﺎت
و ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ و طب و اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﻧوع ﻋﻠﻣﯽ اﺳت و ﭼرا در ﺗﻘوﯾت ﺣﯾﺎت ﺑﺷر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک
ﻣؤﺛر اﻓﺗﺎده و ﺑﻠﮑﮫ در اﮐﺛرﯾّت ﻣوارد ﺣﯾﺎت ﺑﺷر را در ﺧطراﺗﯽ ﺟدّی ﻗرار داده اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑر
ﺿﻌف و اﻣراض و ﺟﻧوﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﮔﻧﺎھﺎن و ﺳﺗم ھﺎ را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھد و ﻣوﺟب ھداﯾت و ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣت ﻧﻣﯽ
ﺷود؟ آﯾﺎ ﻣﮕر ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺗو در ﺧﻠﻘت ﺑﺷر ﻧﮭﺎده ای ﺑرای ھﻣﯾن اﻣر ﻧﺑوده اﺳت ؟
او :آری  .اﯾن ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ ﻋﻠم اﺳت وﻟﯽ ﻋﻠم ﮐﺎﻓران و ﻣﺗﮑ ّﺑران و ﻣﻧﮑران ِ ﻣن  .اﯾن ﻋﻠم ﺣﺎﺻل ﺟﻧﮓ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣن اﺳت .
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻠم ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺻﻠﺢ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣن اﺳت و ﻟذا آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ وﺟودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻋﻠم ﮐﺎﻓران
آﻧﺎن را در درون و ﺑرون ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻋذاب ﻣﯽ دھد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﻣﻧدان ﺑزرگ و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻠوم ﻣؤﻣن ﻧﺑوده اﻧد ؟ آﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ارﺷﻣﯾدس  ،ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ،
ﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ و ﻓﺎراﺑﯽ و ﻧﯾوﺗون و اﻧﯾﺷﺗن و دﮐﺎرت و ﭘﺎﺳﮑﺎل ﻣؤﻣن ﻧﺑوده اﻧد ؟ اﮐﺛر آﻧﺎن رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر در ﺑﺎب
دﯾن و اﺧﻼق و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد و ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖ و ﺳﺗﻣﮕر ھم ﻧﺑوده اﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ از ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋﻠﻣﯽ
آﻧﺎن ﺑﻌدھﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت  .آﯾﺎ اﯾﻧﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﭼﮫ رازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ؟
او :در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم وﺟود دارد  .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ از ﻋﻠوم ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﺎﻣری ﺑﮫ واﺳطﮫ آن ﮔوﺳﺎﻟﮫ ﺳﺧﻧﮕوﯾش را ﺳﺎﺧت و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را ﮔﻣراه ﻧﻣود  .وﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻠوم ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻻاﻗل ﻣوﺟب ﺗظﺎھر ﺑﮫ دﯾن ﺷده اﺳت وﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻠوم
داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﮐﻔر ﮔردﯾده اﺳت  .و ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﺑﮭﺗر از ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﺑدی اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺳﻔﮫ دﯾن و ﺧدا و اﺧﻼﻗﯾّﺎت رﺑطﯽ
ھرﺑﺷری در دﯾن ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ اﺳت  .وﻧﮑﺗﮫ ّ
ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻧدارد و اﮐﺛر ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻣؤﻣﻧﯾن ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﻧﻧوﺷﺗﮫ اﻧد  .و ﻧﮑﺗﮫ ﭼﮭﺎ ّرم اﯾن ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا در ﺟﮭﺎن
ﺑﯾرون ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻠوم ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ﮐﺎﻓر اﺳت ﭼون ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﻣرا در دروﻧش ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد .و
ﮐﺎﻓرﺗرﯾن اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرا در ﺳﺗﺎرﮔﺎن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و در دورﺗرﯾن ﺟﺎھﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺟّﻣﯾن  .وآﻧﺎن
ﮐﮫ ﻣرادر ﺑﯾرون ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﺑﮭﺷت ﻣرا ھم در ﺑﯾرون ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﺳت آﺧر اﺑزارھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و آن
اﺑزارھﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﮑﯽ از ﻋذاﺑﮭﺎی ﺗو ﺑر ﮐﺎﻓران اﺳت؟
او :ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﮑﯽ ازﻋذاﺑﮭﺎی ﻣن ﺑر ﮐﺎﻓران ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻋذاﺑﮭﺎی ﻣن ﺑر آﻧﺎن اﺳت زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی را
ھﻣﭼون ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد  .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟزای ﮐﺎﻣل ِ ﮐﻔر ِ ﮐﺎﻓران اﺳت در دﻧﯾﺎ  .ﭘس ﺧﺎﻟﻖ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾز ﻣن ھﺳﺗم و اﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژی دوزخ ﻣن اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﮐرده ام ﭘس ﺣﻖ ﻣن اﺳت .

 – ١۵آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﺎﺑﻖ درﺑﺎرۀ آﺧر ّ
ﻣﮑررا ً ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ای .اﻣروزه ﻣﺎ ﺷﺎھد
اﻟزﻣﺎن و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آن
ّ
ظﮭور اﮐﺛر آن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﯾم و ھر روزه ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾدﺗر ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود  .ودر رأس اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ظﮭور ﺟﮭ ّﻧم
و ﺣوادث و ﻣﺳﺎﺋل و آداب ﻣردﻣﺎن ﻣﻘﯾم آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﺛرش را اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم .در اﯾن ﺑﺎب ﺳﺋواﻻﺗﯽ دارم ﮐﮫ
اﻟزﻣﺎن ﭼﯾﺳت و آﺧر ّ
ﻧﺧﺳﺗﯾن آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً راز آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟
او :آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ دوراﻧﯽ از زﻣﺎن ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﮐﮭوﻟت آن اﺳت و روی ﺑﮫ اﯾﺳﺗﺎﺋﯽ و ﻣوت ﻣﯽ رود  .ﺑرای ﻓﮭم اﯾن
ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮥ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﻣﺎن را ﻓﮭم ﮐﻧﯽ  .اﮔر واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ زﻣﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و اﺳﺎﺳﯽ
٤٢

ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﺗﺷﺧﯾص در ﺑﺷر ﻧﯾز ھﻣﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎ و ﺣرﮐﺎت اﺳت ﭘس آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﻣوﺟب ﮐُﻧدی اﯾن ﺣرﮐت ھﺎ و و
ﻗوۀ ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺷر  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﺑﺷری در آﺧر ﻋﻣرش دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﮐُﻧدی ھﺎﺋﯽ
ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب ﮐُﻧدی ّ
ﻣﯾﺷود .و اﯾن واﻗﻌﮫ ای در اﻋﻣﺎق ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھد و ھر ﭼﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و زﻣﺎن در ﻧﻔس
ﺑﺷر ﮐﻧدﺗر ﻣﯽ ﮔردد) زﯾرا ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن را در ﻧﻔس ﺧود اﺣﺳﺎس و درک ﻣﯽ ﮐﻧد و آن را ﺑﺎ ﮔردش
ﻧﺟوم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد( ﺑﺷر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﺣرﮐﺎت و ﮐردارھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آن ﮐﻧدی زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ را
ﺟﺑران ﮐرده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺳرﻋت دادن ﺑﮫ اﻓﻌﺎل ﺑﯾروﻧﯽ اﻟﺑﺗّﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت  .واﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺳرﻋت
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ در ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾش ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی آﻣﺎل ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ رﺳﯾدن ھﻣﺎن ﺑﮫ
اﻧﺗﮭﺎ رﺳﯾدن ﺣرﮐت زﻣﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠول ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد  .واﯾن را
ذرات و ﮐرات ﻧﯾز
و
طﺑﯾﻌت
ﻋﺎﻟم
در
ﺣرﮐﺗﮭﺎ
ھﻣﮫ
ﺑﻣﯾرد
و
ﺑرﺳد
ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ زﻣﺎن در ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ّ
ﻣﺗوﻗّف ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﮐ ّل طﺑﯾﻌت و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑر اﺳﺎس ﺣرﮐت زﻣﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر اﺳﺎس اﯾن
زﻣﺎن ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم ھﺳﺗﻧد  .ﭘس آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﮐﺎﻣل دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ اﯾﺳت ﮐﺎﻣل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
آﻧﮕﺎه ھﻣﮫ آن وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﺎﺑﻖ وﻋده داده ﺑودم و اﺧﺑﺎرش را ﺷﻧﯾده ای ﺑطور ﮐﺎﻣل رخ ﺧواھد ﻧﻣود و آن
ت ﻣن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و دﯾدار ﺑﺎ ﻣن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﮔردد .ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن واﻗﻌﮫ در
واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻣ ِ
ﺗورات و اﻧﺟﯾل و ﻗرآن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﻣده اﺳت و ھﻣﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﮐﻣﺎﺑﯾش از آن اﺧﺑﺎری دارﻧد  .اﯾﻧﮏ اﮔر ﺳﺋوال دﯾﮕری
داری ﺑﭘرس.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا از ﻋظﻣت واﻗﻌﮫ ھر ﺳﺋوال دﯾﮕری در ﻧزدم ﺣﻘﯾر ﮔردﯾد و ﻓراﻣوﺷم ﺷد .
او :ﭘس اﯾﻧﮏ ﻣن از ﺗو ﺳﺋواﻟﯽ دارم  .ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﺎن واﻗﻌﮫ ای ھر آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ ا ّطﻼع ﻗﺑﻠﯽ رخ ﻧﻣﺎﯾد .
وا ّﻣﺎ آﯾﺎ ﺗو ﺑرای روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ آن واﻗﻌﮥ ﮐﺎﻣل آﻣﺎده ای ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدّﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺟز دﯾدار ﺑﺎ ﺗو آرزوﺋﯽ ﻧدارم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم آﯾﺎ ﺗﺎب ﺗﺣ ّﻣل دﯾدار را ﺧواھم داﺷت
ﯾﺎ ﻧﮫ  .و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﭼون ﮐﺎﻓران در آن روز ﺧودم را ﺑﺎ ﺻورت در دوزخ ﺳرﻧﮕون ﺧواھم ﮐرد .از ﺗو ﻣﺳﺋﻠت دارم ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﮕوﺋﯽ ﺗﺎ از طرﯾﻘش ﺑﺗواﻧم اﺳﺗﺣﻘﺎق و ﺗﺎب دﯾدار ﺑﺎ ﺗو را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .
او :ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣرا در ھر ﺟﺎ و ھر ﭼﯾز و واﻗﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎب ﺗﺣ ّﻣل ﺟﻣﺎل ﻣرا ﻧﯾز
ﺧواھﯽ داﺷت  .اﯾن اﺳت آن ﮐﻼم ﮐﮫ ﮐ ّل ﻗدرت ﻣرا ﺑﮫ ﺗو ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم  .ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﺷم ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﮑرت را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾم .
او :و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودش آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرا ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ  ،از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا ﺷﮑر ﮔوﯾد ﻧﯾز ﺷﮑر ﻣرا
ﮔوﯾد ﻻﯾﻖ دﯾدار ﺑﺎ ﻣن ﺷده اﺳت و ﻣن ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺧودم را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧم در ﺟﻠوه ھﺎﺋﯽ ﺿﻌﯾف ﺗر ،ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺟﻣﺎل
ﻣن اﻧس ﮔﯾرد ﺑرای آن دﯾدار ﺑزرگ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ِ ﺟﻣﺎل  .ﺑرای ﭼﻧﺎن واﻗﻌﮫ ای ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻟطﯾف
و دﻗﯾﻖ و ﻋﻣﯾﻖ و رﺋوف و ﻣﮭرﺑﺎن و ﺧﺎﺷﻊ و ﺑﺎ ادب ﮔردﯾد ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎﺣب ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ
ﺷد و دل را ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧﺷﯾد  .ﺑرای ﺗﺎب دﯾدار ﻣن ﺑﺎﯾد ﭘﺎک ﺑود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘﺎک ﺑودن دﻗﯾﻘﺎ ً و ﻋﻣﻼً ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
او :ﯾﻌﻧﯽ از روزﻣره ﮔﯽ ﭘﺎک ﺷدن  .ﯾﻌﻧﯽ از اﺳﺎرت ﮔذﺷت زﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن  .زﯾرا در ﻟﺣظﮫ آﺧر اﻟ ّزﻣﺎن دﯾﮕر ﮔذﺷت
زﻣﺎن وﺟود ﻧدارد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻔس را ﺑرای آن واﻗﻌﮫ آﻣﺎده ﻧﻣود  .واﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک داﺷﺗن ﻧﻔس از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺗﻐﯾﯾرات
ﺑﯾروﻧﯽ  .واﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدن از دﻧﯾﺎ  .ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾﺳت ِ ﮐﺎﻣل ﺟﮭﺎن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ  .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در دﻟت اﯾﺳت و ﻗرار
ﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﻟﺣظﮫ ای ھم ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﺋﯽ  .ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً اھل دل ﺷده ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﻣرا دﯾدار ﮐﻧﯽ  .و ﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ارادۀ
ﺧودت ﺗﺳﻠﯾم دوزخ ﺧواھﯽ ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ آﺗش ﻣن در آﻧﺟﺎ ﭘﺎک ﺷوی  .و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺗواﻧﯽ ﻣرا دﯾدار ﮐﻧﯽ و ﺑر رﺿوان ﻣن وارد
ﺷوی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﺑﺎﻻﺧره ھﻣﮫ ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﺷوﻧد .
او :آری ! اﯾن وﻋده را ﻗﺑﻼً ھم در ﻗرآﻧم ﻣﺗذﮐّر ﺷده ﺑودم .
٤٣

 – ١۶ﺟﻧﮓ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﺑرد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﯾن اﻓراد و ﻗﺑﺎﯾل و ﻣﻠل از ﭼﮫ روﺳت و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﺣﻘّش
ﭼﯾﺳت و اﺑطﺎﻟش از ﮐﺟﺎﺳت ؟
او :ﺟﻧﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾن زن و ﺷوھر و ﻧﯾز ﺑﯾن ﺑرادران و ﻧﯾز ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎ وﻣﻠّﺗﮭﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻧژادھﺎ ﺳت و
ﺟﻧﮕﯽ ﺟز ﺑر اﺳﺎس ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ وﺟود ﻧدارد  .وھﻣﮫ ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﮫ و ﺗوﺣّش ھﺎ و ﺟﻧون ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری و ھﻣﮫ
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼون ﮐﺑر و ﺣﺳد و ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻧﯾز از ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻧژادی ﺑر ﻧژادی دﮔر ﻣﺳﻠّط ﺷود و ﺧودش ﺑر
روی زﻣﯾن اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد و ﻧژادھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﺑراﻓﺗد .ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﻧﯾز
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯾن ﻧژادھﺎﺳت .اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺧداﭘرﺳت اﺳت و ﯾﺎ ﻧژاد ﭘرﺳت .آﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ را ﻓﻘط ﻣﺎدّی ﻣﯾداﻧد ﻧژاد ﭘرﺳت
ﻣﯾﺷود و اﯾن ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ دو ﺟﻧﺑﮫ دارد  :ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و آﯾﻧده ﭘرﺳﺗﯽ  .آﺑﺎء و اﺟداد ﭘرﺳﺗﯽ و ﻓرزﻧد ﭘرﺳﺗﯽ .ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘرﺳﺗﯽ و اﯾده آل ﭘرﺳﺗﯽ  .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻋﻣﻼً ھﻣﺎن ﻣﺎدّه ﭘرﺳﺗﯽ و ظﺎھر ﭘرﺳﺗﯽ و ﺛروت ﭘرﺳﺗﯽ و اﺑزار ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .و
اﯾن ھﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ و اﻧﮑﺎر آﺧرت و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ اﺳت  .ﺟﻧﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺑدأ ھﻣﮫ اﯾن
ﺟﻧﮕﮭﺎﺳت و ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻧژاد زن و ﺷوھر اﺳت ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﻧژاد ﯾﮑﯽ ﺑر دﯾﮕری  .ﺟﻧﮕﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت ﺟﻧﮓ
ﺑﯾن ﻧژاد ھﺎﺑﯾﻠﯽ و ﻗﺎﺑﯾﻠﯽ  .وﺗﻔرﻗﮫ ھر ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز ﺑر اﺳﺎس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﺛل ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯾن ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم
و ﺑﻧﯽ اﻣﯾّﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑّﺎس .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭر ﺣﺎل ﮐ ّل ﺑﺷرﯾّت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﻧژاد اﺳت و ھﻣﮫ از ﻧژاد آدم ھﺳﺗﻧد ﭘس ﭼرا ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ رخ داده
اﺳت و ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻓﺳﺎدھﺎ و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ ﮔردﯾده اﺳت ؟
او :درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﯾﮏ ﻧژادﻧد اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎطل اﺳت و اﺻﻠش دروغ اﺳت  .وﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻋﻣر
ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﮐ ّل ﺑﺷرﯾّت ﻧﯾز ﻣﺣدود اﺳت ﭘس ﺑﺷرﯾّت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﻧژاد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﻣن اﺳت زﯾرا ﻣن ﺧﺎﻟﻖ
آدم ھﺳﺗم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ آدم از ﻧژاد ﻣن ﺑﺎﺷد و ﻣن از ﻧژاد آدم  .ﭼون ﻣن ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ آدم ھﺳﺗم ﺑﯽ ﻧژادم و ﻣﺎﻗﺑل و ﻣﺎﺑﻌد ﻧدارم
و واﻟد و وﻟد ﻧدارم ﭘس ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺎطل اﺳت  .وھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻣﺗﺻّل ﮔردد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻧژاد و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﻧﮓ ﻣﯽ
ﺷود و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﮔردد  .واز طرﻓﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ از ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻧژادی اش ﺑﮕﺳﻠد روی ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣن ﮐﮫ
ازﻟﯽ و اﺑدی ھﺳﺗم ﻣﺗّﺻل ﻣﯽ ﺷود و در واﻗﻊ ﺟﺎوداﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ و از ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎﮐﯽ و ﻧژادی رھﺎ ﻣﯽ ﮔردد  .از ھﻣﯾن رو ﻣن
ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورد اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ از اﯾل و وطن و ﺧﺎﻧدان ﺧود دور ﺷود و ھﺟرت ﮐﻧد  .اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ
ھﺟرت ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑرای ﺣﻔظ و رﺷد اﯾﻣﺎن اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺷدﯾدﺗرﯾن دﺷﻣن اﯾﻣﺎن
واﻟدﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آن ﻋﻠم و اﻋﺗﻘﺎدی ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺎﺳﯽ و آرﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺑر آﯾد ﺑﮫ ﮐﻔر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و
ﺑﮫ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا از ﻧژادھﺎ ﺑر آﻣده اﺳت و ﺑرای ﺣﻔظ ﻧژاد اﺳت  .ودرﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ دﯾن
ھر ﭘﯾﺎﻣﺑری در ﻧژاد ﺧودش ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک رﯾﺷﮫ دواﻧﯾده اﺳت و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ھر ﭘﯾﺎﻣﺑری از ﻧژادش ﺑوده اﻧد زﯾرا
دﯾن ﻣن و ﭘﯾﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧم ذاﺗﺎ ً ﺿدّ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .ودﯾن ﯾﻌﻧﯽ راه ﭘﺎک ﺷدن از ﻧژاد  .زﯾرا ﻣن ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ھﺳﺗم و
ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﺳوی ﻣن آﯾد ﺑﺎﯾد ﻧژاد زداﺋﯽ ﮔردد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭر ﺣﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑران از ﻧژادھﺎی واﺣدی ﺑوده اﻧد آﯾﺎ اﯾن ﺧود ﻧوﻋﯽ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود ؟
او :اﯾﻧﺎن ﻧژاد ِ ﺑﯽ ﻧژادان ھﺳﺗﻧد  ،ﻧژاد ِ ﺿدّ ﻧژاد ﺧودﺷﺎن  .اﯾﻧﺎن ﻧژاد ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن و ﻣو ّﺣدان ھﺳﺗﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾﻧﺎن را
ﺷﺟرۀ طﯾّﺑﮫ ﻧﺎﻣﯾده ام  .ﺗوﺣﯾد ﮐﮫ ھدف دﯾن ﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧژاد ﺷدن  ،ﯾﻌﻧﯽ از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک ﺷدن و ﺗﮏ ﺷدن  .ﺗﺎ
ﮐﺳﯽ ﺗﮏ و ﻓرد ﻧﺷود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا دﯾدار ﮐﻧد  .ﻣرا ﮐﮫ ﺗﮏ ھﺳﺗم  .اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﻧژاد ﭘرﺳت اﺳت ﯾﺎ ﻧزاد ﭘرﺳت  .دﯾن ﻣن
را ه ﻧزاد ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .

 – ١٧ﮔﻧﺎه
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده ای و ﻓرﻣوده ای ﮐﮫ از
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرﮔت داده ای ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره را ّ
ﮔﻧﺎھﺎن ﮐوﭼﮏ در ﻣﯽ ﮔذری  .وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎری از آن ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ﻋﺎدی ﺷده اﺳت و ﺑﺷر اﻣروز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌذّب ﺗر و ﮔﻣراه
ﺗر از ﺳﺎﺑﻖ ﺷده اﺳت  .اﯾن ﭼﮫ رازی اﺳت و آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻧﺟﺎت و ﺑﺧﺷودﮔﯽ وﺟود دارد ؟
٤٤

اول
او :ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻧﺎه را ﻓﮭم ﮐﻧﯽ و ﺳﭘس راز ﺻﻐﯾر و ﮐﺑﯾر ﺑودن آن را  .و ﺳﭘس راز ﺑﺧﺷودﮔﯽ و ﻋذاب آن راّ .
اﯾﻧﮑﮫ ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ﺳﺧن و ﮐرداری ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻔﯽ و ﻟﻌن ھر واﻗﻌﯾّﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻣودﻧش و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻐﯾﯾر
دادﻧش و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗﻧش  ،اﻧواع و درﺟﺎت ﮔﻧﺎه اﺳت  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ذات ﮔﻧﺎه از ﺗﮑذﯾب واﻗﻌﯾّت اﺳت و ﺑﮫ
.دوم اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ذھﻧﯽ را ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣﺗّﯽ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوﺑﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺧﺷم اﻻّ
ﺷﮏ درﺑﺎرۀ
ھﻣﯾن دﻟﯾل دروغ ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت ّ
ّ
ﺧﺎص ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟز
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮥ ﻣن  ،ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ آن اﻧﺳﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧم و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋذاب
ّ
ﺷﮏ و رﺧﻧﮫ در اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن اﺳت
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣن ھﯾﭻ اﺑزار دﯾﮕری ﺑرای زﯾﺳﺗن ﻧدارﻧد و ﻟذا ﭼﻧﯾن ﺷﮑّﯽ ھﻣﺎن
ّ
و اﯾن رﺧﻧﮫ ﺧود ﻣوﺟب ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت دﻏدﻏﮫ ھﻣﮫ اﻣور زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن را ﻣﺗزﻟزل و ﻣﻌذّب ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﭘس
ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻔس ﻋذاب در ﻧﻔس ﮔﻧﺎه ﺣﺎﺿر اﺳت و ﺑﺎ آن ھﻣراه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣری ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻧﯾﺳت  .و اﯾن را ﺑدان
ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﮔﻧﺎھﺎن ذھﻧﯽ ھﻣﺎن ﮔﻧﺎھﺎن ﺻﻐﯾره اﺳت و ﮐوﭼﮏ ﺑودن اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐ ّﻣﯽ اﺳت و ﮔرﻧﮫ اﯾن
ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺑذر ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ ھﯾﭻ ﮐوﭼﮏ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره ای ﺑدون رﯾﺷﮫ
ھﺎی ﮔﻧﺎھﺎن ذھﻧﯽ رخ ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﻋﺎﻗل آن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ذھن و اﻧدﯾﺷﯾدن ﺧود ﺑﺎﺷد و ﮔﻧﺎه را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اش
ﻣﮭﺎر و ﭘﺎک ﺳﺎزد و از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺗوﺑﮫ آﻏﺎز ﮐﻧد  .ﭼون آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮔﻧﺎه از ذھن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو زﺑﺎن و ﮐردارآﻣد ﻣﮭﺎر ﮐردن آن
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو زﺑﺎن و ﮐردار آﻣده ﺑﺎﺷﻧد ﻋذاب ﻣﯾﮑﻧم اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد زﯾرا
ﺳﺧت ﺗر اﺳت  .و ّ
ّ
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﺧطﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﯾرون آﻣد و در ﻋﻣل ﺟﺎری ﺷد ﺧطﺎ ﺑودﻧش ﺑرای ﻓرد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺳﻠم ﻣﯽ ﺷود و او ﻣﺳﺋول ﺗرک
و ﺗوﺑﮫ از آن اﺳت زﯾرا ﻧﺎدرﺳت ﺑودﻧش را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾده اﺳت ﭘس اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧد ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻋذاب ھم اﻣری
ﻣﺗﻌﺎﻗب و ﺟدای از ﻧﻔس ﻋﻣل ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ھﻣﺎن ﻋﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻋذاب آور ﻣﯾﺷود .و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑر زﺑﺎن
ﺗﺻرﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺷﻣﺎ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻورت اﺣﺳﺎﺳﺎت و
و ﮐردار ﺷﻣﺎ دﺧﺎﻟﺗﯽ ﻧدارﻧد و در آن
ّ
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ اﻟﻘﺎی ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣراﻗب ﺑﺎطن ﺧود ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ راھﮭﺎی ورود ﺷﯾﺎطﯾن را ﻣﺳدود ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﮔرﻧﮫ
اﺻﻼح ظﺎھری ﻓﻘط در اﻋﻣﺎل و ﮔﻔﺗﺎر ھرﮔز ﺷﻣﺎ را از ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه ﻣﺻون ﻧﻣﯾﮑﻧد .در واﻗﻊ اﻓﺷﺎﻧﻧدۀ ﺑذرھﺎی ﮔﻧﺎه
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧطﺎ در ﺷﻣﺎ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓﻘط ﻧﮕران اﻋﻣﺎل و ﮔﻔﺗﺎر
ظﺎھری ﺧود ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﺑزرﮔﺗر ﻣﯾﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﻧﮭﺎ راه ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﮔﻧﺎه
وﭼﮭﺎرم اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮫ درﺟﮥ ﮐﻠّﯽ از ﮔﻧﺎه وﺟود دارد :ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺧﻔﯽ ﺳﺎﺧﺗن  ،ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﻧﻣودن و ﺗﻼش
اﺳت .
ّ
ﺑرای ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗن  .ﻣﺧﻔﯽ ﺳﺎزی واﻗﻌﯾّﺎت ﺳرآﻏﺎز ﻋﻣل ﮔﻧﺎه اﺳت و در ﺟرﮔﮥ ﮔﻧﺎھﺎن ﺻﻐﯾره در ﻗﻠﻣرو ﮐردار اﺳت و
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﺎ دروﻏﮕوﺋﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ از دوران ﮐودﮐﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﺗوﺑﮫ ای ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻋذاﺑﯽ ﺑﺧﺷوده
ﻣﯾﺷوﻧد و اﮔر ﺗوﺑﮫ و ﺑﺧﺷوده ﻧﺷوﻧد ﺑذرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ِ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐردن و ﺑزرﮔﺗر از آن،
ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗن واﻗﻌﯾّت اﺳت  .وآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره را ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗوﺑﮫ ﻧﮑردن از دروﻏﮕوﺋﯽ اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
آﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ﺑراﯾﺷﺎن ﻋﺎدی ﺷده اﺳت ﻏرق در دروﻏﮕوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ھرﮔز ھﯾﭻ ﮐﻼم و ﮐردار راﺳﺗﯽ از آﻧﺎن
رخ ﻧﻣﯽ دھد  .اﯾﻧﺎن ﮔﻣراھﺎﻧﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ً اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود را ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آﯾﺎ اﯾن ﮔﻧﺎه اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود را
آﺷﮑﺎرا اﻧﺟﺎم دھد از ﺻدق اﺳت و ﮔﻧﺎھﯽ ﻧدارد ؟
او :ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن دروﻏﮕوﺋﯾﮭﺎ را ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺧﻔﯽ داﺷﺗن اﻋﻣﺎل زﺷت اﺳت ﻋذاب ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﻠﮑﮫ رﺳواﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧم
ﺗﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود را ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣرﺗﮑب ﺷوﻧد و اﯾن ﺗﺑدﯾل اﺳت و ﮔﻧﺎھﯽ
ﺑرﺗر اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻋﻣل زﺷت ﺧود را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻋﻠﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾّت آن را ﺗﺑدﯾل ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر
ﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﺗﺑدﯾل و ﻣﺳﺦ ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ظﻠم ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﮐرده اﺳت و ﺑﻧﺎﺑر
ﻣﯽ ﮐﻧد در واﻗﻊ او ﺣ ّ
اﯾن اﮔر اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود را ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣرﺗﮑب ﺷود ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﯾواﻧﮫ ﺷده اﺳت و اﯾن ﺟﻧون ھﻣﺎن ﻋذاب طﺑﯾﻌﯽ
ﺣﺎﺻل از اﯾن ﺗﺑدﯾل اﺳت  .و ﻣن ھﻣواره ﺟﻧون و رﺳواﺋﯽ اش را ﺑﮫ وی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھم ﺗﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد وﻟﯽ اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧد
وارد ﻗﻠﻣرو ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﯽ ﺷود و آن ﮔﻧﺎه ﻧﺎﺑود ﺳﺎزی واﻗﻌﯾّت ھﺎﺳت  .او واﻗﻌﯾّت ھﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﻧوﻧش
ﺛﺎﺑت و ﻣﺣﻘّﻖ ﻧﮕردد  .اﯾن ﻧوع ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرده
اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ راه ﻣﯽ روﻧد  .وآﯾﺎ ﻣرده ﺑودن در ﺣﺎل زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﻋذاب ھﺎ ﻧﯾﺳت ؟ اﯾن ﻋذاب ﻧﯾز در ﻧﻔس ﻋﻣل
آن ﻗرار دارد و از ﺟﺎﺋﯽ دﮔر ﺑر او ﻓرود ﻧﻣﯽ آﯾد  .اﻋﻣﺎل ﮔﻧﺎه اﻋﻣﺎل ﻋذاب آورﻧد  .واﯾن را ﺑدان ﮐﮫ اﺻل ﮔﻧﺎه در ﮔﻧﺎھﺎن
ﮐوﭼﮏ ﻗرار دارد و ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻋذاﺑﮭﺎی ﮔﻧﺎھﺎن ﮐوﭼﮑﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾن زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣرده اﻧد و در واﻗﻊ ﻧﮫ زﻧده اﻧد و ﻧﮫ ﻣرده اﻧد و ﺗﻌداد اﯾن ﻧوع
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﻣروزه ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ھﯾﭻ ﻋﻼج و ﺑﺧﺷودﮔﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ وﺟود دارد ؟
او :اﻻّ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺷﻔﺎﻋت ِ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠص .

٤٥

ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﻔﺎﻋت ﭼﮕوﻧﮫ واﻗﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ؟
او :ﯾﮏ واﻗﻌﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺧود از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان اﺧﻼص آﻧﺎن ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ھر
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود از ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر و ﺣﺿورﺷﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣردم  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﭘﺎک و ﺑﺧﺷوده اﺳت و رﺣﻣﺗﯽ
ﺑر ﻣردﻣﺎن اﺳت و اﯾن رﺣﻣت ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﻔﺎﻋت ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﻣﯽ ﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﮕر ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه و ﻋﻣل ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود؟
او :ھرﮔز ! زﯾرا ﻣن ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﺎﭘﺎک آﻧﺎن را ﻗﺑل از ﺑروز ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزم ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﻋﻣﻠﯽ آﻧﺎن را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﯽ
ﺑﺧﺷم و اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮥ ﻣن ﺑر آﻧﺎن اﺳت  .وﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻓﻘط آﻧﺎن را ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺳوء ظن ﺑﮫ ﺧودم ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧم و
اﯾن ﻋذاب ھﻣﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ھرﮔز اﻣﮑﺎن ﺑروز ﻋﻣل ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را ﻧﻣﯽ دھد و ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎه را ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ھرﮔز ﻣﺛﻼً ﻣرﺗﮑب زﻧﺎ ﯾﺎ دزدی و ﯾﺎ ﻣﯾﮕﺳﺎری و رﺑﺎ ﺧواری ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ اﺳت ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد ؟
او :ﭼرا ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣﯾﺷوﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﺎﻣل ﮐﮫ ﮔﻔﺗم آن را ﻣﯽ ﺑﺧﺷم و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اش را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﺑﺟوﯾﻧد و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣرا ﺷﮑر ﮔوﯾﻧد و ﮔرﻧﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن را از آﻧﮭﺎ ﺑرﻣﯽ
ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد و راه ّ
دارم و زﺷﺗﯽ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اﻣروزه ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﺑزرﮔﺗر از دوران ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و اﮐﺛرﯾّت ﻣردم ﻏرق در ﮔﻧﺎھﺎن
ﮐﺑﯾره ھﺳﺗﻧد ؟
او :ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ .اﻣروزه ﮔﻧﺎھﺎن آﺷﮑﺎرﺗر ﺷده اﻧد و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑزرﮔﺗر  .ﻋرﯾﺎﻧﺗر ﺷده اﻧد و اﯾن از
وﯾژﮔﯽ دوران آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻣﻘدﻣﮥ ﻗﯾﺎﻣت ﻣن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا دﻟﯾل اﯾن آﺷﮑﺎر ﺗر ﺷدن ﮔﻧﺎھﺎن ﭼﯾﺳت ؟
او :دﻟﯾل دﻧﯾوی آن ھﻣﺎﻧﺎ رﺷد روز اﻓزون ِ ﻋﻠوم و ﻓﻧون در ھﻣﮫ اﻣور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ دوزخ و آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزی ﻣﺎھﯾّت آن ﺷده اﺳت و ﻟذا اھﺎﻟﯽ دوزخ ﻧﯾز ﻋرﯾﺎن ﺷده اﻧد و دﯾده ﻣﯾﺷوﻧد  .در دوران ﻗدﯾﻣﺗر ﻣردﻣﺎن ﻣرﺗﮑب
ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد وﻟﯽ ھﻧوز آن را ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻟذا ﺷرم داﺷﺗﻧد و ﻣن ھم ﺷرم ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺷدﯾداً ﻋذاب ﮐﻧم
و ﻟذا رﺳواﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗم ﻣﮕر در اﻓراط ھﺎی ﺑزرگ  .وﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷرﯾّت ﺣﯾﺎﺗش را از دﺳت داد ﻣن ھم او را
ﻣﺟﮭّز ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻧﻣودم ﺗﺎ رﺳوا ﺷود  .اﯾن ﻧﯾز از رﺣﻣت ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺷﺎﯾد زﺷﺗﯽ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺗﺎ
ﺷﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد و ﭘﺎک ﺷوﻧد و ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﻣن ﻣﮭﯾّﺎ ﮔردﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗرا ﺷﮑر ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ اﺳرار ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﻧﻣودی .
او :ﻣن ھم ﺗو را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣرا ﺳﺋوال ﻧﻣودی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﮑرت را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾم .
او :ﭘس ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﻣن ﻣﮭﯾّﺎ ﺑﺎش .

 – ١٨ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرﮔت ﻣؤﻣﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐرده اﻧد و ﻣن ﺧود
ﻋﻣری در ھﻣﯾن ﺑﺎب ﮐﺎر ﮐرده و اﻧدﯾﺷﯾده ام وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﭘﯾش ﺗر ﻣﯽ روم اﯾن واﻗﻌﮥ ﻋظﯾم در ﻧظرم ﺣﯾرت آورﺗر ﻣﯽ
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ﺷود و رازش ﻣﮕوﺗر ﻣﯽ ﮔردد در اﯾن ﺑﺎب ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﺑﮕو ﭼرا ﮐﮫ ﺳرور ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧت ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت و ﺗﻧﮭﺎ راه اﺧﻼص در دﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
او :اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﺷری ﺗﺎ ﮐﻧون در اﯾن ﺑﺎب آﻧﻘدر ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﻧﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺗو ﮔﻔﺗﮫ و ﻧوﺷﺗﮫ ای  .واﮔر ﺑﮫ ﯾﺎد
آوری ﺧواھﯽ دﯾد ﮐﮫ از ھﻣﺎن دوران ﮐودﮐﯽ دﭼﺎر اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑوده ای  .ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﺧدا ﺑﺎ او ﺑﺎﺷد و در دﻟش
ﻣﻧزل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد دﭼﺎر ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ھﯾﭻ طرﯾﻖ از اﯾن واﻗﻌﮫ راه ﮔرﯾزی ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ در اوﺳت  .زﯾرا ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ او ﺧودش ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای در او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﻧم  .ﻣن ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از ﺧود ﺗو ﺑﯾﺷﺗر ﺧودت ﺑوده ام ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧودت را ﻓدای ﻣن ﻧﻣوده ای  .اﯾن وﺿﻌﯾّت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣن او را ﺑرای ﺧودم ﺑرﮔزﯾده ام ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ وﺟودش را ﺧﺎﻧﮥ ﺧودم ﺳﺎزم و ﻟذا ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن اﺳت
زﯾرا ﺧﺎﻧﮫ اش را ﻣن اﺷﻐﺎل ﮐرده ام و او را از ﺧودش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣوده ام و او ﺑﺎﯾد آن ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش را ﻣن ﺗﺻﺎﺣب
ﻧﻣوده ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣن ھﻣوﯾم  .وﺑدﯾن طرﯾﻖ از ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣن و او ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم .
ﺑرای ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھ ّم و ﻏ ّﻣﯽ ﺟز ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ھ ّم
و ﻏ ّﻣﯽ ﺟز ﯾﺎﻓﺗن ﺧﺎﻧﮫ ای وﺟود ﻧدارد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮥ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و راه ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﯾدا ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد در ﮐﺟﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ؟
او :در ﻗﻠوب ﻣردم .
ﻣن :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت  .ﭘس ﭘروردﮔﺎرا اﮔر ﺗو ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ را از ﻣن ﮔرﻓﺗﮫ ای ھزاران ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣن داده ای .
او :آری .ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧم و اﯾن ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﮔزﯾﻧم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ دﻟش ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن واﮔذار ﻧﺷود
و ﻧﺎﭘﺎک ﻧﮕردد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از ﻗﻠوب ﻣردم ﺑﯾرون آﯾد و راھﯽ ﺧﺎﻧﮥ دل ﺧودش ﺷود و ﭼون ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دل ﺧوﯾش رﺳد ﺑﯾﻧد
ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در آﻧﺟﺎﺳت و ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای دو ﻧﻔر ﻧﯾﺳت  .ﭘس ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ از ﭘس درب ﺧﺎﻧﮫ اش و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ دﻟش ﻣرا
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺧدﻣت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ او ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم و ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣن ھﻣﺎن ﺧودش ھﺳﺗم  .ﭼون ﻓﮭﻣﯾد و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن
رﺳﯾد ﻣن و او ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﯾم و اﯾن ﻣوﺣّد ﺷدن اﺳت  .و اﯾن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﺗو را ﺳﭘﺎس از اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺣﺑّت ﺑﯾﮑران و ﻧﻧﮓ ﺑر ﻣن از آﻧﮭﻣﮫ ﺣﻖ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﮐﻔران و ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺑﺎﺑت ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ام .
او :اﯾن را ﺑدان و ﺑﺑﯾن ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯽ ﮐﮫ در طﯽ اﯾن ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻏﻔﻠت ﺗو ،ﻣن ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧت را در زﻣرۀ ﮐراﻣﺎت ﺗو ﻗرار
داده ام  .زﯾرا در دﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﻘﯾم ﺑﺎﺷم ﺟز ﮐراﻣت ﺑروز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻖّ ﻣﺣﺑّت ﺗو را ﺟز ﺧودت ﺳﭘﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ داری و ﮐﺳﯽ را ﺗﺎب ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎﺗت ﻧﯾﺳت  .وا ّﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﺳﺋواﻟم
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد زان ﭘس در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد و ﭼﮑﺎره اﺳت ؟
او :او ﻧور رﺣﻣت ﻣن در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت  .ﮐﺎﻓران را ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ھداﯾت  .و ﻣؤﻣﻧﺎن در ارادت ﺑﺎ
رب ﻣؤﻣﻧﺎن ِ ﻣن اﺳت  .او ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎﻧطور اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ او  .او
اوﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻓّﻖ ﺑﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .او ّ
رﺑوﺑﯾّت را از ﻣن آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت  .وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑزرگ ﻧﯾز درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن وﺟود دارد و آن اﯾﻧﮑﮫ اﻣر ھداﯾت و
رب آﻧﺎن ﺑﺷری ﻣﺛل آﻧﺎن اﺳت و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل آﻧﺎن ﺳﺧن
ﺗرﺑﯾت ﻧﻔس ﺑرای آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﻣﮑن اﺳت زﯾرا ّ
ﻣﯽ ﮔوﯾد  .و اﯾن رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر و ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت ﻣن ﺑر ﻣردم اﺳت  .او ﻧﻌﻣت ﷲ و روح ﷲ و اﻣﺎم
آﺷﮑﺎر اﺳت  .ﺗن او ﮐرﺳﯽ ﻣن و دل او ﻋرش ﻣن اﺳت و ﻣن ﺟز در او ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوم .آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻣن
ﻣﻌرف ﺣﺿور ﻣن اﺳت در ﻣﯾﺎن ﻣردم .
ھﺳﺗﻧد و ﻣﺣﻔل او ﻣﺣﻔل ﻣن اﺳت  .ﻣن و او ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﯾم  .او ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣذﮐور از ﺟﺎﻧب ﻧور وﺟود ِ ﭼﻧﯾن اﻣﺎم آﺷﮑﺎری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﻧور
ﺣﺿور ﺗو در ﻗﻠب اﻣﺎم ؟

٤٧

ﻣﮑررا ً ﺗذﮐّر دادم ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻋﻼن ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ"ﺑﯽ
او :ﺑﯽ ﺗردﯾد ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻣن اﯾن ﺳﺧن را ﺑﮫ ﺳرور ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧم ﻣﺣ ّﻣد ﻧﯾز
ّ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر اﺳت و ﻧﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ
اﻣﺎم ﮐﺎﻓر اﺳت" و ﻣﻧظور اﻣﺎم ّ
ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت ﭼﯾزی ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧدای ذھﻧﯽ و ﺧدای ﻏﯾﺑﯽ ِ آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺧدای ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﮐﻔر اوﺳت و ﭼﻧﯾن
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿرم و ﻧﮫ در ﺟﺎی دﮔری .و
ﮐﺳﯽ در ﺷرک اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺧود ﺷرک زداﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﻣن در دل اﻣﺎم او ّ
اﺻﻼً از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﺻﺎﺣب اﯾﻣﺎن ﮔردﯾد و در راه ھداﯾت و ﺗرﺑﯾت ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﺎری ﺟز
ﺷرک زداﺋﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣذﮐور ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺧداﯾش را از ھر ﺣﯾث و ﻣﻌﻧﺎ در وﺟود اﻣﺎﻣش ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد و
ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ارادۀ اﻣﺎﻣش ﺑﺎﺷد  .زﯾرا اطﺎﻋت ﺑﺎ ﭼون و ﭼرا ھﻣﺎن رﯾﺷﮥ ﺷرک اﺳت زﯾرا ھر ﭼون
و ﭼراﺋﯽ درﺑﺎرۀ دﯾن و ﺣﻘﯾﻘت ھر اﻣری ﺑر ﻣدار اﯾدۀ ﺧدا در ذھن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ را ﭘروار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن
ﺷرک اﺳت  .ﭼون در آن واﺣد ﻓﻘط ﯾﮏ ﺧدا وﺟود دارد  .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﺧواھد و ﻧﺗواﻧد ﺧدای ذھﻧﯽ و ﺷﺧﺻﯽ
ﺧودش را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺳﻠﯾم ﺧدای دل اﻣﺎم ﮐﻧد در ﺷرک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﯾن ﺷرک ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﺷده و اﯾﻣﺎن را زاﯾل
ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﭼﻧﯾن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﻣﻣﮑن
ﻣﯽ ﺷود ؟
او :ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﻣﯾن اﺳت و ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت زﯾرا از طرﯾﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺗﻣﺎﻣﯾّت ﻧﻔس واﺣدۀ
ﺧود را ﺗﺣوﯾل اﻣﺎﻣش ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در آﺋﯾﻧﮥ وﺟود اﻣﺎﻣش ﺧود را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻟذا ﻣرا درﯾﺎﺑد و درﺑﺎره ام ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﺎﯾد  .زﯾرا "ﺧود" ھر ﮐﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔس ھر ﺑﺷری ﯾﮏ اﻣر و ﻣوﺟود واﺣدی اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺧﺷﯽ از آن را ﺗﺣوﯾل
اﻣﺎم داد و ﺑﺧش دﯾﮕر آن را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷت و ﻟذا اطﺎﻋت ﺑﺎ ﭼون و ﭼرا و ﯾﺎ اطﺎﻋت ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره و ﻧﺎﺧﺎﻟص اﺻﻼً
اطﺎﻋت ﻧﯾﺳت و ارادت ﻧﯾﺳت و ﻟذا ھﯾﭻ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻧدارد و ﻓﻘط ﻓرﯾب و ﺟﻧون را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺟب دو ﺷﻘّﮫ
ﺷدن ﻧﻔس ﻓرد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﻋذاب ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را زاﯾل ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻓرد را ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﺑﮫ ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و
در اﯾن ﻋداوت ﺑﮫ اﺷدّ ﺟﻧون و رﺳواﺋﯽ و ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﯽ رﺳد.
رب و آﺋﯾﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﭼﯾﺳت ﺗﺎ دﺟّﺎل ھﺎ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﻠّم اﻣﺎم زﻧده ﮐﮫ در ﺣﮑم ّ
از اﻣﺎم ھﺎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷوﻧد زﯾرا در رواﯾﺎت ﻣذاھب آﻣده ﮐﮫ از ﺑﺳﯾﺎری ﻟﺣﺎظ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ظﺎھری اﻣﺎم و دﺟّﺎل ﺷﺑﯾﮫ
ھم اﺳت و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻓرﯾب ﺧورده و دﺟّﺎل ھﺎ را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
اول اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن و ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت  .وﻟﯽ ﻓﻘﯾر ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی در ﯾوزه و ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣطرود و
اوّ :
ﻣﻧﻔور ﺧﻼﯾﻖ .ﺑﻠﮑﮫ ھر آن اﮔر اراده ﮐﻧد ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑرای ﺷﺎه ﺷدن و ﺟﻣﻊ ﻋدّۀ ﮐﺛﯾری از ﻣردم ﺑر ﺣول
ﺧوﯾش را داراﺳت و در ھر ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ وارد ﺷود ﻣﻘﺑول و ﻣطﻠوب ھﻣﮕﺎن اﺳت و ھﻣﮕﺎن از رﺣﻣت وﺟودش ﺑطرز ﺣﯾرت
دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿورش در ھر راﺑطﮫ ای ﮐراﻣﺎﺗﯽ واﺿﺢ دارد و ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض و ﻋذاﺑﮭﺎ و
آوری ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷوﻧدّ .
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿورش در ھر ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﻗﻠوب ﮐﺎﻓرﺗرﯾن
ﺑن ﺑﺳت ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑواﺳطﮫ وﺟودش ﺑرطرف ﻣﯽ ﮔرددّ .
ﻣﻧور ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣوﺟب ﺑﺻﯾرت و ﻣﻌرﻓت و ﺗﻘوا در
اﻓراد ھم اﯾﻣﺎن و آراﻣش و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن را ّ
زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود و از ظﻠﻣت و ﺳﺗم و ﻓﺳﻖ ﻣﯽ رھﺎﻧد و اﻣﮑﺎن ھداﯾت را ﺑﮫ راﺣت ﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﻓراھم ﻣﯽ
آورد و ﭘرده ھﺎی ﺟﮭل و ظﻠم را ﻣﯽ درد و ﺣﺟّﺗﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت و ﻣظﮭر ﻟطف و رﺣﻣت ﻣن اﺳت و
ﻣﺑراﺳت و ﻓﮭم
ﺷﻔﯾﻌﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت ﺑرای ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن اﺳت .و ﭼﮭﺎرم اﯾﻧﮑﮫ از ﻧژاد ﺧوﯾش از ﭘس و ﭘﯾش ّ
اﻋﻣﺎل او ورای ﺷﻌور و ﻣﻼﮐﮭﺎی راﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و وﺟودی در زﻣﺎﻧﮫ و اﺳﯾر روزﮔﺎر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و راه و روش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ
ﺧود را ﺑرای زﯾﺳﺗن دارد و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣردﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧودش ﻣﯾزان ﺳﻌﺎدت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ّ
ﻋزت ﻧﻔس اﺳت و از
ھر ﮔراﯾش ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ راﯾﺞ ﻣﻧزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑر زﻣﺎن ﺧود اﺷراف دارد و زﻣﺎﻧﮫ را ﮐﺎﻣﻼً در ھر اﻣری ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد
ﻣﺧﺗص ﺧودش ﻣﯽ
و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎدی و ﺷﯾوه زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘﯾرو ھﯾﭻ ﻓرﻗﮫ و ﻣﮑﺗب و ﺣزﺑﯽ ﻧﯾﺳت  .وﭘﻧﺟم اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠم او
ّ
ﺑﺎﺷد و ﺧود – آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠوم زﻣﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﺷﺷم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﻋت طﺑﻊ و ﻗﻧﺎﻋت رزق و ﺻﺑر ﺑر
ﺣوادث و ﺑردﺑﺎری در ﻗﺑﺎل دﺷﻣﻧﺎن و ﻋﻔو درﺑﺎرۀ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﺳﺗم ورزﯾده اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز اوﺳت .ھﯾﭻ
ﭼﯾزی او را واﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯾﮑﻧد و ﭼون ﮐﺑوﺗری ﺑرای ﻓرداﯾش رزق ﻧﻣﯽ اﻧدوزد .وھﻔﺗم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق ﻣرگ اﺳت در
ﺳﺣر و ﺟﺎذﺑﮫ آﻧﺎن در ﻣردم از
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯾزﻧد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت ھرﮔز در دﺟّﺎﻻن ﻧﯾﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯽ ِ
ﺛروت و ﻗدرت و ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و زد و ﺑﻧدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و ﺣرص و ھوس و ﺟﻧون و
ﺗﺷﻧّﺞ را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﺎ ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی ﯾﺎ در اﺗّﺣﺎدﻧد و ﯾﺎ در ﺟﻧﮓ .ودﺟّﺎﻻن راﺟز ﻓﺎﺳﻘﺎن و رﯾﺎﮐﺎران و
دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم زﻧده ﻧدارد و در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از او ﻗرار ﻧدارد اﺻﻼً
اﻣﮑﺎن ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﻧدارد؟
او :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾﻧطور اﺳت و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺧود – ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و ھﻣﮫ اﻋﺗﻘﺎداﺗﺷﺎن ﺧراﻓﯽ و ﻏﯾر واﻗﻊ
اﺳت و ھﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧﺷﺎن دروغ اﺳت و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن رﯾﺎ و ﺳﺗم اﺳت و در ظﻠﻣت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣواس و ھوش آﻧﮭﺎ
ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗوﻓﯾﻖ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﺎم زﻧده را ﻧداﺷت ﺗﮑﻠﯾﻔش ﭼﯾﺳت؟ وآﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺳﺗم ﻧﺷده اﺳت؟
او :اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﻣﻧظور از اﻣﺎم زﻧده ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی آن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺳﯾده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ
در ھر ﻣرﺗﺑﮫ از اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺗّﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدون طﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﯾﻣﺎن و
ﻖ ارادت اﻣﺎم ﮐﺎﻣل را درک ﻧﮑﻧد و
ارادت و اﺧﻼص ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ آن اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ﺷود ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺣﺿور و ﺣ ّ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕذرد و ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ وی ﺑرﺳد  .و ﻣن ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را در دوران زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻻاﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎ
ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻣﯾزان دﯾن ﺧواھﯽ ﯾﺎ دﯾﻧداری او را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧم و اﮔر آن ﻣؤﻣن را ﺗﺻدﯾﻖ و ارادت ورزﯾد و
در راﺑطﮫ ﺑﺎ وی دارای اﯾﻣﺎن و رﺷد ﺷد و ھﻣﭘﺎﯾﮫ آن ﻣؤﻣن ﮔردﯾد و دﯾﮕر در آن راﺑطﮫ اﻣﮑﺎن رﺷد ﺑرﺗری ﻧداﺷت وی
را ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑرﺗر و ﺧﺎﻟص ﺗر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم و ھﻣﯾﻧطور ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ﺑرﺳﺎﻧم زﯾرا اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل اﺳت .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ روا ﻧﺷده اﺳت و دﯾن ﻣن ﺑﮫ ﺳراغ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ رود و آﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ھداﯾت ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد  .واﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ ﭘذﯾرش دﯾن از طرف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی طﺎﻟب ِ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﺷدن اﺳت زﯾرا ھداﯾت ﻣن ھﻣﺎن راه ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ را طﻠب ﻧﮑﻧد و ﺑراﯾش ﺟﮭﺎد ﻧﻧﻣﺎﯾد
ھداﯾت ﻣرا و در واﻗﻊ راﺑطﮫ اش ﺑﺎ آن ﻣؤﻣن را ﮐﮫ در ﺣﮑم اﻣﺎم اوﺳت اﻧﮑﺎر و اﮐراه ﻧﻣوده اﺳت زﯾرا ﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظرم و ﻧور ھداﯾت ھﺳﺗم  .واﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ارادت ورزﯾدن و اطﺎﻋت ﻣﺣض ﯾﮏ
ﻣؤﻣن ﻣﺑﺗدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺎم ﮐﺎﻣل اﻣری ﻋظﯾم و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷﺎﻗّﮫ و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و
ﺧﺎﺷﻊ اﺳت و ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل و وﺿﻊ او راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣر ارادت را ﺑﺳﯽ آﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧود را
ھم ﺳطﺢ ﻣﺑﺗدﯾﺎن ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ وی راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و دﺳت در دﺳت وی ﻧﮭﻧد و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺧود را
ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻋﻣﻼً ھﯾﭻ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ در اﯾن ﻣورد وﺟود ﻧدارد و ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎﻧم و ﺗﺎ ﺣ ّﺟت
را ﺑر ﮐﺳﯽ واﺿﺢ و ﺗﻣﺎم ﻧﺳﺎزم اورا ﻣﺳﺋول و ﻣؤاﺧذه ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا اﯾﻧطور ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﮐﮫ در ھر ﻗوم و ﻣذھﺑﯽ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ در ﺳطوح ﻣﺗﻔﺎوت وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺣﺟّت ھﺎی دﯾن و
ھداﯾت و ﻧﺟﺎت ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
او :ھﻣﯾﻧطور اﺳت و ﻧﯾز اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ِ ﻣن در ھر ﻗوم و ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺣت ﻋﻧوان ھر ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎطﻧﺎ ً و ﻋﻣﻼً در
راه و ﺳﻣﺗﯽ واﺣدﻧد و ﺗﻘوا و ﻋداﻟت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻌرﻓت از وﯾژﮔﯽ آﻧﮭﺎﺳت و اﺻﻼً ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻧﺎم ﻣذھب ﻗوﻣﯽ آﻧﺎن ﭼﮫ
ﺑﺎﺷد  ،ﺑوداﺋﯽ  ،ﯾﮭودی  ،ﻣﺳﯾﺣﯽ  ،ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻏﯾره  .ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ اﻗوام و ﻣذاھب ﻣﺎھﯾّﺗﯽ واﺣد دارﻧد و ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر را دﯾدار ﮐﻧﻧد ﻧور اﯾﻣﺎن را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھﻧد و ھﯾﭻ اﺧﺗﻼﻓﯽ اﺻوﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧدارﻧد و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺣﺳﺎس
ﺑرادری و اﺗّﺣﺎد دارﻧد  .ﺟداﻟﮭﺎی ﺑﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻣذاھب ھﻣﺎﻧﺎ ﺟدال ﺑﯾن ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﻗوام اﺳت و ﻧﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش .
ھرﮔﺎه ﻣؤﻣﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣذھب ﻣؤﻣﻧﯽ از ﻣذھﺑﯽ دﯾﮕر را دﯾدار ﮐﻧد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎطن ﺧودش را دﯾدار ﮐرده اﺳت و ﻣن در آن
راﺑطﮫ ﺣﺎﺿرم  .اﻣر ھداﯾت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﭼﯾزی ﺟز راﺑطﮥ ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾﺳت و ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﺧودی ﺧود راھﯽ ﺑرای
رﺷد و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت ﻧدارد و اﯾن ﺳﻧّت داﺋﻣﯽ ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر اﺳت  .وھﻣواره ﺑرﺧﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺣﮑم اﻣﺎم ﺑرﺧﯽ
دﮔر از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳر اطﺎﻋت ﯾﮏ ﻣؤﻣن دﯾﮕر ﺑﺎز زﻧد و ﺑﺎ وی راز دل ﻧﮑﻧد و دوﺳﺗش ﻧدارد و
از وی ﯾﺎری ﻧﺧواھد اﯾﻣﺎﻧش از دﺳت ﻣﯽ رود .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺣت ﻋﻧوان روان ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧود – ﮐﺎوی و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر روﻧﻖ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﻣوﺟب ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ؟
او :ھرﮔز  .وﺑﻠﮑﮫ اﺷدّ ﺧود  -ﻓرﯾﺑﯽ و ﻓﺳﺎد و ﺟﻧون را ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد و ﮐﻔر و ﺟﮭل را ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ را ﻟﺑﺎس ﺷراﻓت و ﻋﻠم ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و ﻏﺎﯾﺗﯽ ﺟز ﺧراﻓﮫ ھﺎی ﺑس ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﻣﮭﻠﮏ ﻧدارد و ﺑﺎ ﺣﮑﻣت و
دﯾن ﻣن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻣﻼً ﻓﻘط ﻣﺳﮑرات و ﻣوادّ ﺑﯾﺧود ﮐﻧﻧده را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻣذھب ِ اﺻﺎﻟت ﺧود – ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و
در واﻗﻊ دﺟّﺎل ِ ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .اﯾن ﮔروه در اﺳﺎرت ﺷﯾﺎطﯾن ﻗرار دارﻧد .

٤٩

ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا در ﺑﺎب ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﻋطﺎ ﮐن ﺗﺎ ﻣوﺟب ﺑرﮐت و ﮐراﻣﺗﯽ ﻋظﯾم در اﯾن راه ﮔردد ﭼرا ﮐﮫ ﮐرم و
ﺑرﮐت ﺗو ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت .
او :ﺑﮫ ھر "ﺧود ِ" ھر ﭼﻧد ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﺎک ﮐﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾدی آن را ﻧﯾز ﺑﺷﮑن و ﻣورد ﺗردﯾد ﻗرار ده و ﺑﮫ رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ ﻣن اﻣﯾدوار ﺑﺎش و ھرﮔز از ﺳﻘوط در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﮭراس  .ﻓﻘط در وادی ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧطر ﮐردن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺧﯾر و ﺑرﮐت و ﮐراﻣت ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد  .ﺷﮏ در ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑّﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدّس اﺳت و آن را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت
ﻣﯽ دارم و ﺷﮏ ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش را اﺟرھﺎی ﮐﺑﯾری ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎرف ﺑرﺗر و ﮐراﻣت ھﺎی ﺣﯾرت آور اﺳت  .ﺗﺎ ﻣرا
ﻣﺣرک داﺋﻣﯽ ﺗو ﺑﮫ ﺳوی ﯾﻘﯾن ﮐﺎﻣل اﺳت .
ﻖ ﺧودت ﺷﮏ ﮐﻧﯽ  .اﯾن ﺷﮏ
دﯾدار ﻧﮑرده ای ھﻣواره ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺣ ّ
ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺷرک ورزﯾدن در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﻗﯾﺎس ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﻣودن و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﭘرداﺧﺗن در راﺑطﮫ ﺑﺎ وی ،
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی از ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻣد از وی ﻣﺧﻔﯽ داﺷﺗن  .واﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺳوء ظن داﺷﺗن ﺑﮫ اﻣﺎم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾن ﺧطر ِ اﯾﻣﺎن ﺑراﻧداز را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣود ؟
او :از طرﯾﻖ ارادت و اطﺎﻋت ِ ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از اﻣﺎم .
ﻣن  :و ا ّﻣﺎ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺧﻼﺻﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﺷد ﺑﮭﺗرﯾن راه ﭼﯾﺳت ؟
او :از اﻣﺎم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن  .ﯾﺎد او را ھﻣواره در ﺧود زﻧده داﺷﺗن و ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﻧﻣودن و اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻧﺑردن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا از ﺑﺎب ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر ﭼﯾﺳت ؟
او :ﻣؤﻣن ﭼون دﻟش ﺗﺣت ﻧظر ﭘروردﮔﺎر اﺳت دارای "ﺧود" اﺳت و ﻟذا اﻣر ﺑﮫ ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑراﯾش واﺟب ﺗرﯾن اﻣور
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐ ّل اﻣر ﺗﻘوا ﻧﯾز ھﻣﭼون اﺑزاری در ﺧدﻣت ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اوﺳت  .وﻟﯽ ﮐﺎﻓر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧود اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻼً اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن زﻣﺎﻧﮫ واﺟﺗﻣﺎع و ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﻗرار دارد و ﺑرای او ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺳﺋﻠﮥ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣوھوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد " .ﺧود" ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺧدا در دل ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﮐﺎﻓر دارای اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧﯾﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ درد ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ دارد ﻣؤﻣن اﺳت ؟
او :ﺑﯽ ﺗردﯾد ﭼﻧﯾن اﺳت  .وﻟذا ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ راز ﺑﻘﺎی اﯾﻣﺎن اوﺳت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﻧﮭﺎ ﻏذای اﯾﻣﺎن اﺳت و اﯾﻣﺎن را
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ "ﺧود ِ " ﮐﺎﻓر در ﺑﯾرون از وﺟودش ﻗرار دارد و آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت وﻟﯽ "ﺧود ِ" ﻣن
در دﻟش ﻗرار دارد و آن ﺧداﺳت ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﻣﺑﺎدا ﭘﻧداری ﮐﮫ ﭘس ﮐﺎﻓران ﻣردم ﺷﻧﺎس ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺧداﺷﻧﺎس  .ﺑﻠﮑﮫ ﻣردم
را ﻧﯾز ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻧﮫ ﮐﺎﻓران  .و ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ ِ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ھم ﺟﻧﺑﮫ ای از ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﯽ اوﺳت  .وﻣردم در
ﭼﺷم ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻣﺣ ّل ظﮭور اراده ﺧداﯾﻧد  .وﻟذا ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اش ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺑﺎطﻧﺎ ً در ﺻﻠﺢ اﺳت وﻟﯽ
ﮐﺎﻓران ﺑﺎ ﻣردم در ﺟﻧﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرار دارﻧد زﯾرا ﮐﺎﻓر  ،ﻣردم را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  .واﻧﺳﺎن ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻧﺷﻧﺎﺳد ﺑﺎ آن
ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑّت و ﺻﻠﺢ ﻣﺣﺻول ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺳﺧت ﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﮐﻣﺗرﯾن طﺎﻟب را دارد .
او:زﯾرا ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﺎری ﺳﺧت ﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ را وادی ﻓﻧﺎ ﻧﺎﻣﯾده
اﻧد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت راﺣت ﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن راه ﺳﻌﺎدت اﺑدی اﺳت .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو را ﺳﭘﺎس ﻣﯽ ﮔوﯾم از اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺳﺋواﻻت ﺑﯽ ﺟواﺑم را ﺟواب ﮔﻔﺗﯽ و ﻣرا در راھم ﻣطﻣﺋن ﺗر
ﺳﺎﺧﺗﯽ و ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻗدرﺗﮭﺎ را ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋطﺎ ﻓرﻣودی .

 – ١٩ﮐﻣﺎل
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﮐﺎﻣل ﭼﯾﺳت و ﮐﻣﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
او :ﮐﻣﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺷدن  .وآن ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮐﺎﻣل ﺷدن اﺳت  .ﮐﺎﻣل ﻣﻧم ﮐﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن در ﺳوی ﻣن در
ﺣرﮐت اﺳت ﭼون ﻣن ﮐﺎﻣﻠم  .ﻣن ﮐﺎﻣﻠم ﭼون وﺟود دارم و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺧوﯾﺷم و در وﺟودم ﻏﯾر ﻣن دﺧﺎﻟت ﻧدارد  .ﻣن
ﮐﺎﻣﻠم ﭼون ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧودم ھﺳﺗم  .وﻟﯽ ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن در ﺑﯾن ﻋدم و وﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن ﺑﯽ ﺧودی و ﺧود ﺟﺎرﯾﺳت و از ﻋدم و
ﺑﯾﺧودی ﺑﮫ ﺳوی ﺧود و وﺟود در ﺣرﮐت اﺳت ﮐﮫ آن ﻣﻧم.
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﺗو از ﭼﺷم ﺣواس ﻣﺎ ﻣظﮭر ﻓﻧﺎﺋﯽ  .ﭘس در ﻧظر ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﭼﯾزی ﺟز ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻧﺎ ﻧﯾﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت ﺑﮫ ﺳوی ﭘﯾری و ﺗﺧرﯾب و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ رود  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻋظﯾم در
ﻣﻌﻧﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﭼﮕوﻧﮫ ﺣل ﻣﯽ ﺷود؟
ﺣواس ﺑﺷر اﺳت و ﻧﻘص ِ ﻋﻠم و ادراک اوﺳت و ﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣن .و ﻧﯾز ﻧﮫ ﻣرﺑوط
او :اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھوش و
ّ
ﺑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣن  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘص ادراک ﺑﺷر درﺑﺎرۀ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم  .اﯾن
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣوﺟودﯾّت ھر ﭼﯾزی ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻓﮑری ﺑﺷر ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ﺗﻧﺎﻗض در ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن درﺑﺎرۀ ﺗﮑﺎﻣل
دارد  .واز طرﻓﯽ دﯾﮕر اﮔر ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﺑود و اﮔر وﺟود و ﻋدم ﻧﻣﯽ ﺑود ﺗﮑﺎﻣل ھم ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ داﺷت .
ﺗﮑﺎﻣل ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن ﺗﻧﺎﻗض اﺳت  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض در ﺑﺷر ﻣوﺟب ﺣرﮐت و ﺗﻼش ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﺷود و ﺗﮑﺎﻣل را ﻣوﺟب ﻣﯽ
ﮔردد  .ﭘس اﯾن ﺗﻧﺎﻗض در اﻧﺳﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده و ﻣوﺣّد ﻧﮕردﯾده اﺳت ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ھﻧوز ﻣرا
دﯾدار ﻧﮑرده اﺳت ﮐﺎﻣل و ﻣوﺣّد ﻧﯾﺳت  .ﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻣل را دﯾد ﺗﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻣل ﺷد  .وﺑرای آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
ﻣوﺟودﯾّت دارد راه ﺗﮑﺎﻣل ھﻣﺎن راه ﻓﻧﺎﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓﻧﺎﺟو ﻧﺷده اﺳت ﮐﻣﺎل ﺟو ﻧﺷده اﺳت و ﺗﮑﺎﻣﻠش
ﺟﺑری و اﮐراھﯽ و زﺟر آور اﺳت ﭼون ﺧواه ﻧﺎﺧواه ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣن در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﺟﮭﻧّﻣﯽ اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ دﺷﻣن ﺗﮑﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن ﻣن اﺳت زﯾرا از ﺗﮑﺎﻣﻠش در زﺟر اﺳت .
وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻓﻧﺎﺟوﺳت از راه ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ از راه اﺧﺗﯾﺎر و ّ
ﻋزت  .وﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣرا ﺳﻼم ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺗﮑﺎﻣل را
دوﺳت ﻣﯽ دارد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻧﺎ ﺟوﺷد و راه ﮐﻣﺎل را ﺑﮫ ﺷوق و اﺧﺗﯾﺎر طﯽ ﻧﻣود و از ﮐﻔر و ﻋذاب رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓت .
او :اﯾن ﺳﺋوال ﺑزرﮔﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون از ﻣن ﻧﺷده اﺳت  .ﭘس ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎش ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال را ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﻣن ﭘرﺳﯾده ﺑﺎﺷﻧد داده ام و آن ﺗﻘوا اﺳت  :ﺧوﯾﺷﺗن داری ! زﯾرا وﻗﺗﯽ ﺗن و اﻣﯾﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ را
ﻣﮭﺎر و رام ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗن ﻧﻌره ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ :ای ﮐﺎش ﻣن ﻧﺑﺎﺷم ! و اﯾن ﺳر آﻏﺎز ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ اﺳت  .آﯾﺎ ﻓﮭﻣﯾدی ؟ و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﻋواطف ﺧود را ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ دﻟت ﻧﻌره ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ  :ای ﮐﺎش ﻣن ﻧﺑﺎﺷم! و اﯾن ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت  .ﻓﮭﻣﯾدی؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮫ زﯾﺑﺎ و ﺳﺎده اﯾن ﻣﻌ ّﻣﺎی ﭘﯾﭼﯾده را ﺑﯾﺎن ﻓرﻣودی و ﺣﻠّش ﻧﻣودی .
او :ھر ﮐﮫ رازی را از ﻣن ﺑﭘرﺳد ﺑراﯾش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزم و اﻧﺳﺎن را ﺟز ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳﺋوال اﺳرار ﻧﯾﺎﻓرﯾده ام  .ھر ﮐﮫ
رازھﺎﯾم را ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺋوال ﮐﻧد اﻧﺳﺎن ﺗر اﺳت و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺗر و ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮑﺗر  .و ﻓﻧﺎﺟوﺗر  .زﯾرا اﺳرارم
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻓﻧﺎی ﻣن اﺳت  .و ﻓﻧﺎی ﻣن ﺳراﻻﺳرار ﻣن اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﻓﻧﺎی ﻣرا ﺑﭘرﺳد و ﺑﺟوﯾد ﺳراﻻﺳرار ﻣرا
ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣرا ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﺎل را .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺟﺎرﯾﺳت و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در راھش در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
ﻣﺣرﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل و ﺣرﮐت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣﺎل
او:اﯾن ﺑواﺳطﮫ راز ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻧﺳﺎن در ھر اﻣری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣوﺗور
ّ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻧﺎ  .زﯾرا اﻧﺳﺎن در ھر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻌره ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ :ای ﮐﺎش ﻣن ﻧﺑﺎﺷم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﺗﮑﺎﻣل ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﺟﮭﻧّﻣﯽ ﭼﯾﺳت ؟
او :ﯾﮑﯽ ﻓرق در ّ
ﺳوﻣﯽ ﻓرق در آﮔﺎھﯽ و ﻏﻔﻠت اﺳت .
ﻋزت و ﺧ ّﻔت اﺳت  .و دﯾﮕری ﻓرق در اﺧﺗﯾﺎر و ﺟﺑر اﺳت  .و ّ
ّ
ﯾﻌﻧﯽ اھل اﯾﻣﺎن و ﺑﮭﺷت ﺑﺎ ﻋزت و اﺧﺗﯾﺎر اﯾن راه را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣل اﺳت و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘﺻدی
ﻣﯽ رود  .وﻟﯽ اھل ﮐﻔر و ﺟﮭﻧّم ﺑﺎ ﻋذاب و ﺟﺑر اﯾن راه را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣل اﺳت و ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻣﻘﺻدی ﻣﯽ رود  .واﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اھل ﺗﻘوا و اھل ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اھل ﮐﻔر آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
رﺳﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺣﺿور ﻣن آﻣدﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم و اﺻﻼً ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺷدﯾم ! ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻘﺻد  ،ﺗﺎزه
ﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺗﺻدﯾﻘش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎﻓران ھم در آﺧرت.
طﺎﻟب ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس ﻓﻧﺎ  ،ﺣ ّ
ﻓﻧﺎ ،راز ﺗﮑﺎﻣل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راز ِ ﺑﻘﺎ  .و اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ راز ھر ﭼﯾزی در ﺗﺿﺎدّ ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾّت آن ﭼﯾز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﻻّ در ﭼﺷم
اھل ﻣﻌرﻓت  .واﯾن ھﻣﺎن ﺗﺿﺎدّ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﺎدّی ﻏﯾر واﻗﻊ اﺳت  .ﺗﺿﺎدّ ﻣﺣﺻول ﺟﮭل اﺳت .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اﻧﺳﺎن در اﯾن ﺟﮭﺎن ھرﮔز ﭼﯾزی را ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟
او :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﻧﺳﺎن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ در ھﯾﭻ ﭼﯾزی ارﺿﺎء ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻧﻘص ھﻣﺎن ﻋ ّﻠت ﺗﮑﺎﻣل و
ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ اﺳت  .وﻟﯽ ﺑدان ﮐﮫ اﯾن ﻧﻘص واﻗﻌﯾّت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﻘص ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎن اﺳت  .وھر ﮐﮫ ﻣﻌرﻓﺗش ﮐﺎﻣل ﺷد ھﯾﭻ
ﭼﯾز ﻧﺎﻗص ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن رﺿوان اﺳت و ﻣﺣﺿر ﻣن اﺳت و ﻣﻘﺎم دﯾدار ﺑﺎ ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺻﯾب ﻣﺧﻠﺻﯾن در دﯾن ﻣﯽ
ﮔردد در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﻠﻘت و ﺟﮭﺎن ِ ﻣن ﮐﺎﻣل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در ﺣﺿور ﻣن اﺳت و اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن
ﺣﺿور ﻣن اﺳت  .وھر ﮐﮫ ﺣﺿور ﻣرا درک ﮐﻧد راﺿﯽ و ﮐﺎﻣل اﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ راه ﮐﻣﺎل ﺳوی ﺧﺎﺻّﯽ دارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد آن ﺳو را ﺑﯾﺎﺑد و روی ﺑﮫ آن ﺳو ﻧﻣﺎﯾد ؟
او :ھرﮔز ! وﻟﯽ راه ﮐﻣﺎل ِ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺳوی ﺧﺎﺻّﯽ دارد و آن ﺳوی دل ِ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﺎﻓت
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھم ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺗﻘوا ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ دل ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﺳوی ﻓﻧﺎﺳت ؟
او :آری  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳوی ﺧداﺳت  .و اﯾن ﺳوی ﻣﺧﺎﻟف ﺳوی دﻧﯾﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳوی ﺑﯾرون  .و ﺗﻘوا ﯾﻌﻧﯽ روی از ﺑﯾرون ﺑر
ﺗﺎﻓﺗن و اﻣﯾﺎل ﺑرون ﮔرا را ﻣﮭﺎر ﻧﻣودن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭر ﺣﺎل ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی دارد ﭼرا ﮐﮫ وﺟود ﻣﺎدّی دارد  .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان اﻣﯾﺎل را ﻣﮭﺎر
ﮐرد و روی ﺑﮫ دل ﻧﻣود و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﯾﺎزھﺎی واﺟب دﻧﯾوی را ھم ﺑر آورده ﺳﺎﺧت ؟
او :از طرﯾﻖ وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻗﻧﺎﻋت و ذﮐر و ﻋﺑﺎدت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھر ﮐﺎﻓری را ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﭼرا ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  ،ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد :دﻟم ﻣﯽ ﺧواھد ! اﮔر او اھل دل
اﺳت و ﻣطﯾﻊ دل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ﭼرا اﯾن ﭼﻧﯾن ﻏﺎﻓل و ﻓﺎﺳﻖ و در ﻋذاب اﺳت ؟
او :اﮔر د ّﻗت ﮐﻧﯽ ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﻧد  .آﻧﮭﺎ ﻣطﯾﻊ دل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑردۀ اﺷﯾﺎی
ﺑﯾروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد آﻧﮭﺎ ﻣرﯾد ﺧوراﮐﯾﮭﺎ و اﺳﺑﺎب ﺑﺎزﯾﮭﺎ و زرق وﺑرق ﺑﯾرون ھﺳﺗﻧد و ﻏوﻏﺎی ﺑﯾرون را ﺗﺑﻌﯾّت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
آﻧﺎن را ﯾﺎ دﻟﯽ ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ دﻟﺷﺎن در ﺧواب و ﯾﺎ ﻣرده اﺳت ﭘس ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ از او اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد .
زﺑﺎن دل ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺑش ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم و ﻣن ھم اﻣر ﺑﮫ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﮫ ﻓﺣﺷﺎء.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﭼرا ﮐﺎﻓران ھﻣﯾﺷﮫ از دل ﺣرف ﻣﯾزﻧﻧد و ﻋﺷﻖ .
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او :اﻧﺳﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ادّﻋﺎﯾش را ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧدارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣؤﻣﻧﺎن واژۀ "ﺧدا" را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد و ﺑﮫ آن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧداﯾﺎ ﺧداﯾﺎ ﺳر ﻣﯽ دھﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎﻟﻣﺎن واﻗﻌﯽ دم از ﻋﻠم و ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ زﻧﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز ِ اھل دل ﯾﻌﻧﯽ اھل ﮐﻣﺎل و ﻓﻧﺎ ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺳر اﻓﮑﻧده و ﺧﺎﺷﻊ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ روﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت دﻟﺷﺎن اﺳت  .و ﻧﺎاھﻼن ِ دل ﺳر ﺑﮫ ھوا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد  .اھل دل ﺳر در ﮔرﯾﺑﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﮔوش دادن ﺑر اﻣر دل ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺷﺎﻧﮥ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در اﯾن دﻧﯾﺎ ﭼﯾﺳت ؟
او :اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ظرف ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی دﻧﯾوی  ،ﻧﺎﻗص ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .
ﻣن :از ﭼﺷم ﺧودش و ﯾﺎ از ﭼﺷم ﻣردم ؟
او :از ھردو ﭼﺷم  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻧﻘص ﻣوﺟودﯾّت ﻣﺎدّی ﺧود را در ھﻣﮫ اﻣور دﻧﯾوی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﺗﺿﻌف ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت  .ﮐﻣﺎل  ،ﯾﻌﻧﯽ دﯾدن ﮐﻣﺎل ِ ﻧﻘص ﺧوﯾﺷﺗن و ﭘذﯾرﻓﺗن آن .و ﮐﻣﺎل ﻧﻘص اﻧﺳﺎن
ھﻣﺎﻧﺎ ﻓﻧﺎی اوﺳت در ﺣﺿور ﻣن  .و دﯾدن اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻓﻘط آﻧﻘدر وﺟود ﺑﺧﺷﯾده ام ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻓﻧﺎی
ﺧود را ﺑﺑﯾﻧﻧد  .آﻧﻘدر ﻋﻠم ﺑﺧﺷﯾده ام ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﮭل ﺧود را ﺑﺑﯾﻧد  .و اﯾن دﯾدن ھﻣﺎن ﮐﻣﺎل اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﻘﺎﯾص ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﺎﻣل اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧﻘﺎﯾص را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ھر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اھل دل ﺑﺎﺷد ﺧﺎﺷﻊ ﺗر اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ ﮐﻣﺎﻟﯽ در ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .واﯾن ﮐﻣﺎل اﺳت  .ھر ﮐﮫ ﺧود را
ﮐﺎﻣل ﺑداﻧد در ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾﺎطﯾن ﻗرار دارد  .زﯾرا ﺷﯾﺎطﯾن اﻟﻘﺎﺋﯽ ﺟز ﻏرور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﯾن ﻏرورھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ
اﺣﺳﺎس ﮐﺎﻣل ﺑودن اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺑداﻧد ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت ﺗر اﺳت .

 – ٢٠ﺣﮑوﻣت
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﭼﯾﺳﺗﻧد ؟
او :ﭘﺎﺳداران ِ ﻏﺿب ِ ارادۀ ﻣن ﺑر ﻣردﻣﺎﻧﻧد  .وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر اﻓراد ﻣؤﻣن ﺣﺎﮐم ﺷوﻧد ﻣن ﺧودم ﻣؤﻣﻧﺎن را از
ﺳﻠطﮫ ﺣﮑّﺎم ﻣﺻون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارم و ﺧودم ﺑر آﻧﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺣﮑوﻣت ﻣن ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ رﺣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﻟطﯾف
اﺳت .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا ﺧود ﺣﮑّﺎم و اﻓراد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت و ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﺑر ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .
او :از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺷﻘﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ را ھم ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ روا ﻣﯽ دارﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ھرﮔز ﺣﮑوﻣﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد؟
او :آری ھﻣواره دارای ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻏﯾﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و آن در ﻣﺣﺿر ﻣن اﺳت .
ﻣن :آﯾﺎ ﺗﻌدادﺷﺎن در ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد ؟
او :در ھر زﻣﺎﻧﯽ و در ھر ﻧﻘطﮫ ای از زﻣﯾن ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ در ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد از ﺗﻌداد روزھﺎی ﺳﺎل ﻓراﺗر
ﻧﻣﯽ رود و اﯾن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻋدد ِ اﺟﺗﻣﺎع ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ رھﺑری ھم دارﻧد ؟
او :آری ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣن در دل او ﻣﻘﯾم ھﺳﺗم و از آﻧﺟﺎ ﺑر آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ھدف از ﺣﮑوﻣت ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼﯾﺳت ؟
او :ﭼﯾزی ﺟز اﺣﯾﺎی دﯾن ﺧﺎﻟص و ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺣﻖ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﮔر ﺑﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ ھ ّﻣت ﻧﮑﻧﻧد و ﺣﻖّ ﻣرا درک
و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﻣورد ﻏﺿب ﻣن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾّت رﺣﻣﺎﻧﯽ را از آن ﺟﻣﻊ ﺑر ﻣﯽ دارم و ﺑﮫ ﺟﻣﻊ
ﻣؤﻣﻧﺎن دﯾﮕری ﻣﯽ ﺑرم ﮐﮫ ﻻﯾﻖ ﺗرﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آن ﺟﻣﻊ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗو طرد ﺷدﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ؟
او :ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺳﯾر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟ ّﺑﺎر و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھرﮔز دوراﻧﯽ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗو ﺑر ﮐ ّل ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐم ﺷود و ﻣردﻣﺎن از اﺳﺎرت
و زﺟر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق رھﺎ ﺷوﻧد ؟
او :آری  .و اﯾن آﺧرﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و آﻧﮕﺎه ﻧﺳل ﺑﺷر ّﯾت روی ﺑﮫ اﻧﻘراض ﻣﯾرود.
ﻣن :ﭼرا ان ﺣﮑوﻣت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘراض ﺑﺷرﯾّت ﻣﯽ رود ؟
او :زﯾرا آﺧرﯾن اﻣﺎم را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺟّت ﮐﺎﻣﻠﮫ او ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اوﻟﯾﺎی ﺗو ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﺑر ﻋﺎ ّﻣﮥ ﻣردم ﻧﻣﯽ رﺳﻧد؟
او  :زﯾرا ﻣردم ﻣﺷرک و ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﺎﻓﻖ ھرﮔز از اوﻟﯾﺎی ﻣن ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﻧﯾز اوﻟﯾﺎی ﻣن ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ را
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ھرﮔز ھﯾﭼﯾﮏ از اوﻟﯾﺎی ﺗو ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑر ﻋﺎ ّﻣﮫ رﺳﯾده اﻧد ؟
او :ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﮐﮫ ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑوده اﺳت ﮐﮫ آن ھم اﺗﻣﺎم ﺣﺟّﺗﯽ ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑوده اﺳت و آن ﺣﮑوﻣت ﮐوﺗﺎه ﻋﻠﯽ اﺑن
اﺑﯽ طﺎﻟب ﺑود.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﻔﺎوت ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھﺎن و ﺣﮑوﻣت اوﻟﯾﺎی ﺗو در ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھﺎن ﺑواﺳطﮫ زور اﺳت و ﺣﮑوﻣت اوﻟﯾﺎی ﻣن ﺑواﺳطﮫ ﻣﺣ ّﺑت .
ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ رأی ﻣردم ﺑر ﻣردم ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﯾﺳﺗﻧد ؟
او :اﯾن ﻧوع ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ اﺟری اﺳت از طرف ﻣن ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺗرک ﻧﻔﺎق ﮐرده وﺑﮫ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﮔروﯾده و دﺳت از
رﯾﺎی دﯾﻧﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ اﻧد  .اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑر ﻣردم ﻓﺎﺳﻖ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﮑﻠﯾف ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻗﺑﺎل ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﭼﯾﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧﻧد ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدّ اﻣﮑﺎن از ﺣﮑوﻣت و ﻣﺄﻣوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ دور ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را ﭼﻧﺎن ﺳﺎﻣﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ﻧﮫ ھﻣﮑﺎری و ﻣواﻓﻘﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻋداوﺗﯽ  .و اﻣورات زﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺧود را ﺑر اﺳﺎس دﯾن ﻣن و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن رﺗﻖ و ﻓﺗﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد و ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺷر ﻣردﻣﺎن و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽ
در رواﺑطﯽ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن ﻧﯾز آﻧﮭﺎ را ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و ھداﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم و از ّ
دارم و ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺗﻘﯾﮫ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺎﺻّﯽ ﻣردم را ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد .
٥٤

ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﮔر ﻣردم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ از ﻓرط ﺟور و ﺳﺗم طﻐﯾﺎن ﻧﻣودﻧد وظﯾﻔﮥ ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼﯾﺳت ؟
او :وظﯾﻔﮥ ﻣؤﻣﻧﺎن آن اﺳت ﮐﮫ از ﻣردم در اﯾن اﻣر ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد و آﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ دﯾن ﻣن ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
رھﺑری اﯾن طﻐﯾﺎﻧﮭﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .زﯾرا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣردﻣﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺣﮑّﺎم طﻐﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در واﻗﻊ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم
ﻧﻔس ﺧودﺷﺎن طﻐﯾﺎن ﮐرده اﻧد و اﯾن ﻧوﻋﯽ ﺗوﺑﮫ اﺳت و ﯾﮏ ﻋﻣل دﯾﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن ﻋﻣل
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد و اﯾن ﯾﮏ وظﯾﻔﮥ دﯾﻧﯽ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺟﻧﮓ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺟور ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ؟
او :اﯾن ﺟﻧﮓ اﮔر ﭘﺷت ِ ﺳر ﻣردﻣﺎن و ﺑﮫ ھﻣراه ﻣردﻣﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎﺷد اﻣری دﯾﻧﯽ اﺳت و دارای اﺟری ﻋظﯾم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻣن اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت در ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯾﻠﯽ ﻧﺎﺣﻖ اﺳت؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ وﺳوﺳﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑر ﻣردم ﯾﮑﯽ از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ھوﻟﻧﺎک ﺷﯾطﺎن در ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣواره ﺑواﺳطﮫ اﯾن وﺳوﺳﮫ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از دﺳت داده و ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﺑس ﺷﻘﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﻣورد
ﻟﻌﻧت ﻣن واﻗﻊ ﺷده اﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھرﮔز در ﺣﮑوﻣت ﺻﺎﺣب ﺷﻐﻠﯽ ھر ﭼﻧد ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
او :ﻣﮕر ﺑﮫ اﻣر اﻣﺎﻣﺷﺎن آن ھم ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳﯾﺎﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ارﺷﺎد ﻣردﻣﺎن ﻣﺳﺗﺿﻌف و ﻧﮫ
ﺛروﺗﻣﻧدان و ﻓﺎﺳﻘﺎن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرار آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣر ﺳﯾﺎﺳت اﻣری ذاﺗﺎ ً ﮔﻧﺎه و ﺣرام اﺳت ؟
او :ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت زﯾرا اﻣری ﺑر ذات رﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و رﯾﺎ ذات ِ ﮔﻧﺎه اﺳت  .ﺳﯾﺎﺳت ﻓرزﻧد ﺧﻠف ﺳﯾﺋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻟذا ھر
آدم ﺳﯾﺎﺳﯽ در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد آدﻣﯽ ﺗﺑﮭﮑﺎر اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﺑﺎﺷد  .ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ دروغ و رﯾﺎ و ﺗﺑﮭﮑﺎری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺧﺻّص و ﺣرﻓﮫ ﺑرﮔزﯾده اﺳت  .ﭘس ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺗﺑﮭﮑﺎرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ھﺳﺗﻧد و ﺗﻣﺎم وﺟودﺷﺎن در ﺗﺳﺧﯾرﺷﯾﺎطﯾن اﺳت  .اﯾﻧﺎن داﻣﮭﺎی ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد و ﻣردم را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎﺋﯽ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮫ ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد؟
او :اﮔر اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد از ﺑدﺗرﯾن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد و ھر آن در ﺧطر ﻧﻔﺎق ﻗرار دارﻧد  .وﻟﯽ اﮔر از ﮐﺎﻓران
ﺑﺎﺷﻧد از ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎﻓراﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﻣﺎن آورﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔروھﯽ از ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﺟﺎه طﻠﺑﯽ و ﻗﺻد ﺛروت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟور ﻧﺑرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﺟﺎن ﺧود را در ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و رﻧﺟﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﮫ زﻧداﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ﮔﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣردﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧدارﻧد و آﺷﮑﺎرا دﯾن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
او :اﯾﻧﺎن ﮐ ّﻔﺎری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از زرق ﺣﻼل ﺑرﺧوردارﻧد و ﯾﺎ از واﻟدﯾن ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن ﺑدﯾن طرﯾﻖ اراده ﮐرده ﮐﮫ
آﻧﺎن را ﺑﮫ دﯾن ﺧود رھﻧﻣون ﺷوم  .از اﯾن ﻣردﻣﺎن ﮔﺎه ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠﺻﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﻧد ﮐﮫ ﻣورد طرد دﯾن داران ﻣﺷرک
واﻗﻊ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد  .ﻣن اﯾن ﻧوع ﻣؤﻣﻧﺎن را ﮐﮫ ﻣرا ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ و ﺑدون ادّﻋﺎ در دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ دارﻧد
ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯽ دارم و اﺟر آﻧﺎن در ﻧزد ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻋظﯾم اﺳت  .اﯾﻧﺎن از ﻣظﺎھر ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا و ﺗﻘ ّﯾﮫ ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮥ ﻣﻌروف از اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎصّ را ﺑراﯾم آﺷﮑﺎر ﮐن ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎﺑم .
او :ﻣزدک  ،ﺣﻼّج  ،ﻣﺎرﮐس  ،ﻣﺎﺋو  ،ﭼﮫ ﮔورارا و ﺳﺎرﺗر .

٥٥

 – ٢١ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳرار
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻣﺎﻗت ﭼﯾﺳت و ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اش ﮐداﻣﺳت ؟
او :ﺣﻣﺎﻗت ھﻣﺎن ارادۀ ﺑﮫ ﻧﻔﮭﻣﯾدن اﺳت .و ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اش زﺟر ﮐﺷﯾدن اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾل ﺑﯾروﻧﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﻔر ﭼﯾﺳت ؟
او :آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧودش را رزق دھﻧده ﺑداﻧد و ﻧﮫ ﻣرا .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ظﻠم ﭼﯾﺳت ؟
او :ظﻠم ھﻣﺎن وراﺛت اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻏرور ﭼﯾﺳت ؟
ﻣن" ھر ﻓردی اﺳت .
او :ﻏرور ھﻣﺎن " ِ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺣﺑّت ﭼﯾﺳت ؟
او :راﺿﯽ ﺷدن اﺳت ﺑر ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ؟
او :ﻣن ھﻣﺎﻧم ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھر ﮐس و ھر واﻗﻌﮫ ای  ،ﻣوﺟب آن و ﺣﺎﺿر در آن و ﺣﺎﻣﯽ آن و ﻣﺣﯾط ﺑر آن و ﻣﺣﺎط
در آن ھﺳﺗم  .ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾری ھﺳﺗم در اﺷدّ ﺗﻐﯾﯾرات .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋﺷﻖ ﭼﯾﺳت؟
او :ﻋﺷﻖ  ،ﺳﯾﺎﺳت ِ ﺧﺎصّ ﻣن درﺑﺎرۀ ﺧﻼﯾﻖ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺳﯾﺎﺳت ﭼﯾﺳت؟
او :ﻣﮑر ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رزق ﭼﯾﺳت؟
او :ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣوﺟودﯾّت اﺳت اﻋ ّم از ﻣﺎدّه و ﻣﻌﻧﺎ و ﻋﺎطﻔﮫ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺧواب ﭼﯾﺳت ؟
ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺳوی ﻣن.
او :ﺗﻣرﯾن ﺑرای ﻣردن اﺳت و ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﯾﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟
او :ﻋذاب ﻣن اﺳت ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻗﻠوب دﯾﮕران را ﻣﺎﻟﮏ ﺷوﻧد و اﯾن اﺷدّ ﻋذاب ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت ﭼﯾﺳت؟
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او :دزدی در ُﻣﻠﮏ ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا زﯾﺑﺎﺋﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :اﺟر ﻣن ﺑرای ﻣﺗّﻘﯾن اﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾﻧﮭﻣﮫ رﻧﺞ اﻧﺳﺎن از ﺑرای ﭼﯾﺳت؟
او :از ﺑرای آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻻﯾﻖ وﺟودی ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷود.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓﮭﻣﯾدن ﭼﯾﺳت؟
او :اﺑزاری ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت و ﻧﺎﺑودی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓراق ﭼﯾﺳت؟
او :ﻓرق ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا واﻗﻌ ّﯾت ﭼﯾﺳت؟
او :واﻗﻌ ّﯾت ﺗﺣﻘّﻖ اراده ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ﭼﯾﺳت؟
او :ﻧﯾﮑﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑدی آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا دﻏدﻏﮫ ﭼﯾﺳت؟
او :دﻏدﻏﮫ ھﻣﺎن ﻓﮭم ﻧﮑردن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺧﺳﺗﮕﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :ﺣﺎﺻل اﻋﻣﺎل اﮐراھﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻣﺎل رﯾﺎﺋﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺻﺑر ﭼﯾﺳت ؟
او :در ﺧوﯾﺷﺗن ﻗرار ﯾﺎﻓﺗن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﯾﻣﺎری ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﺎن ﺑﯽ ﻣﮭری اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻗﺑر ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺧﻠوﺗﮕﺎه ﻣن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﯾطﺎن ﮐﯾﺳت؟
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او :ﻣﺧﻠوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣرا و آﻧﺎن را ﮐﮫ ﻣن دوﺳت ﻣﯽ دارم دﺷﻣن اﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻣن ﻓﻘط او را دوﺳت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم  .ﭘس ﺷﯾطﻧت ھﻣﺎن ﺣﺳﺎدت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺳﺎدت ﻋﺎطﻔﯽ  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻗﻠوب راه دارد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر ﺣﺳﺎدت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺷﯾطﻧت ﻓﺎﺋﻖ آﻣد .
او :از طرﯾﻖ ﺧدﻣت ﮐردن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وی ﺣﺳﺎدت ﻣﯽ ورزی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎرھﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﭼﯾﺳت ؟
او :رﺟوع ﻧﮑردن ﺑﮫ طﺑﯾب و دارو و رﺟوع ﮐردن ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود و ظن ھﺎی ﺧطﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳر داری و ﺗوﺑﮫ
ﮐردن از آﻧﮭﺎ و ﺻﺑور ﻣﺎﻧدن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ زﺟر اﻓﺗﺎدﯾم ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ؟
او :از او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑرای ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر ﺗرس از ﻣرگ ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ؟
او :ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣرا ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﻧﻣﺎﺋﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ذﮐر ﺗو ﻗﻠﺑﯽ و داﺋﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ؟
او :ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ روی از دﻧﯾﺎ ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾد و ﻗﻧﺎﻋت و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﻻﯾﻖ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﺎوراء طﺑﯾﻌﯽ و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﻣﯽ ﺷود ؟
او :ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ وظﺎﯾف روزﻣره زﻧدﮔﯾش را طﺑﻖ اﺻول دﯾن و ﺗﻘوا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و از ﮐﺳﯽ ھﯾﭻ ﺗوﻗّﻌﯽ ﻧدارد اﻻّ از
ﻣن.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓﮑر ﭼﯾﺳت؟
او :ﻓﮑر ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ او را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ ﺟﮭﻧّم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓﮑر ﺑﮭﺷﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
او :ﻓﮑر ﺑﮭﺷﺗﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﺗو ﺧودت ﻋﻠّت ﺳرﻧوﺷت ﺧودت ھﺳﺗﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﻧدک ﺗﻼﺷﯽ ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺗﺧﻔﯾف ﻣﯽ ﯾﺎﻓت وﻟﯽ اﻣروزه ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﺗﻼﺷﯽ ﺛﻣری ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد اﯾن ﭼﮫ رازی اﺳت؟
او :اﯾن وﯾژﮔﯽ آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺧﻠﺻﺎﻧﮫ ﺛﻣری ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ اوﺿﺎع ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﻟذا
ﺗﻼش ھﺎی ﻧﺳﺑﯽ و ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و از اﯾن رو ﻣردﻣﺎن ﮔروه ﮔروه ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻔر و ﺟﻧون آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ روﻧد و دﺳت از ھر ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺗﺳﻠﯾم زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎ ﺑﯽ ﺣس
ﻣﯽ ﮔردﻧد و دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﻟذا دﯾﮕر ﻋذاﺑﯽ را ھم اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﻟذا اﻣروزه ﯾﺎﻓﺗن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻋﻘل و
اراده و ﺳﻼﻣت و اﺣﺳﺎس ﺑﺎﺷد در ﺣﮑم ﮐﯾﻣﯾﺎﺳت و از ھر ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ؟
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دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﺧوش آﻣد
اول اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد رھﺎﺋﯽ از ﻋذاﺑﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد ّ .
او :ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ﺷرط دارد ّ :
ﭼﮭﺎرم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻐﯾﯾر ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘﻧﺟم
.
ﻧﺑﺎﺷد
ﺑﺎزار
ھﺎی
روش
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺑزارھﺎ و
دﯾﮕران ﻧﺑﺎﺷد ّ .
ّ
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣت اﻣر و ﻧظﺎرت ﯾﮏ ﻣؤﻣن دﯾﮕری ﺑﺎﺷد وﻧﮫ اراده ﺷﺧﺻﯽ  .ﺷﺷم اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﻋﻣل ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ا ُﺧروی اﯾﻣﺎن
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ھﻔﺗم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ آن ﻓرد ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﻣر و ﻧظﺎرﺗش اﻗدام ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
ھﺷﺗم اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﺑﺧواھد ﮐ ّل زﻧدﮔﯾش را ﺗﺣت آداب و اﺧﻼق دﯾﻧﯽ آورد  .ﻧﮭم اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد از ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اش ﭘﺷﯾﻣﺎن
ﺑﺎﺷد  .دھم اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﺟز ﺧودش را ﻣﺳﺑّب ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎﯾش ﻧداﻧد  .و ﯾﺎزدھم اﯾﻧﮑﮫ ﮐ ّل ﻣﺳﺋوﻟﯾّت و اﻗدام ﺑﮫ آن ﻋﻣل را
ﺧود ﻓرد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد و ھﻣﮫ اﯾن ﺷراﯾط آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣن ﯾﮑﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص ﺧود را ﺑﮫ ﻧزد ﻣردم ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم
ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم آن ﻣؤﻣن ﻣﺧﻠص را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل ﺧﺎﻟص در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﮭل ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ھداﯾت ﻣن ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻋﻣل ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد از ﻏﺎﯾت رﺣﻣت ﻣن
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﻓرزﻧدان ﭼﯾﺳﺗﻧد ؟
او :ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮥ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش روﯾﺗﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد اﻻ ّ اﯾﻧﮑﮫ از ﮐ ّل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎن ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در
اﯾﻧﺻورت آﯾﻧده ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷوﺧﯽ ﮐردن ﭼﯾﺳت؟
او :ﮐﻔران ﻧﻣودن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔرﯾﺳﺗن ﭼﯾﺳت؟
او :ﺗوﺑﮫ ﮐردن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺳرزﻧش ﮐردن ﭼﯾﺳت؟
او :اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔوش ﻓرا دان ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :اﮔر ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯾﺎورد ﻓﺳﻖ اﺳت و ﻣوﺟب ﻋذاب و ﺟﻧون ﻣﯽ ﮔردد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻼل و ﺣرام ﭼﯾﺳت؟
او :ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣن ﻧﺑﺎﺷد ﺣرام اﺳت در درﺟﺎت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﺑدﯾﮭﺎ و ﺑدﺗرﯾن ﻧﯾﮑﯾﮭﺎ ﭼﯾﺳت؟
او :ﺑﮭﺗرﯾن ﺑدﯾﮭﺎ ﻓﺳﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎﻣش ﯾﺎد ﻣن ﺑﺎﺷد و ﺑدﺗرﯾن ﻧﯾﮑﯾﮭﺎ اﯾﺛﺎری اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎﻣش ﯾﺎد ﻣن
ﻧﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا روز و ﺷب ﭼﯾﺳت؟
او :زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ اﺳت  ،ﻋﯾن و ﻏﯾب اﺳت  ،دﻧﯾﺎ و آﺧرت اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﮔر ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑر ﻓرداﯾﻣﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ؟
او :دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺟﻣﻠﮕﯽ دﯾواﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺷﻌور را ﺑراﯾﺷﺎن
ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد اﺑطﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی آﻧﺎن اﺳت .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧظم ﭼﯾﺳت؟
او :ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺑدﻋت ھﺎﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﻣﺎل ﻓﮭم ﭼﯾﺳت؟
او :ﺧﻣوﺷﯽ و اﻧﻔﻌﺎل و ﻟﺑﺧﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رﻗص ﭼﯾﺳت؟
او :ﺟﻧﺑش آﺗش دوزخ در ﺗن ﺑﺷر اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دل را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد ؟
او :اﺣﺳﺎس ِ ﻣﺎﻟﮑﯾّت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻣﺎن اﻧﺳﺎن از دﺳت ﻣﯽ رود ؟
او :اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﺎن و ﻧﺎم ﺑﮫ ﻧزد ﻣردم ﺑردن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﺗﻔﮑّر و ﮔﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟
او :ﺗﻔﮑّر از اﯾﻣﺎن اﺳت و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳد  .وﻟﯽ ﮔﻣﺎن از وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺑﮫ ﺟﻧون ﻣﯽ رﺳد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﺑﻠّﻐﯾن دﯾﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﻓﺎﺳﻖ ھﺳﺗﻧد ؟
او :زﯾرا دﯾن را وﺳﯾﻠﮥ ﻣﻌﯾﺷت ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اﮐﺛر زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻋذاب و ﻧﻔرت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ؟
ﺗﺻرف در آورﻧد و ﻣرﯾد اﻣﯾﺎل ﺧوﯾش ﺳﺎزﻧد .
او :زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮫ
ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا طﻼق ﭼﯾﺳت ؟
او :ﻣرگ ِ ﻗﺑل از ﻣردن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣوﺟب ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﮐﺎﻓران ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺣﺑّت و ﻏرﯾزه ﭼﯾﺳت ؟
او :ﻣﺣﺑّت  ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﺳت و ﻏرﯾزه ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﯾﺎز اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺻدق ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺻدق ھﻣﺎن آراﻣش اﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟
او :ﻗدرﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﺑرای ﺟدا ﺷدن از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ و طﺑﯾﻌت و ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .

٦٠

ﻣن  :ﭘروردﮔﺎرا دوﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت ؟
او :اﺗّﺣﺎد در ﻋدم اﺷﺗراک .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﻣﺎز ﭼﯾﺳت؟
او :ﺗﻼش ﺑرای ﻓﻧﺎ ﺷدن اﺳت و ﺗﻼش ﺑرای ﻓﻧﺎ ﻧﺷدن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧت ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ؟
او :ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧوﺷﯽ ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و در ﻧﺎﺧوﺷﯽ از ﻣن ﺷرم دارﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا آﻧﮑﮫ ُﻣرد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺧﺷوده و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود در ﻧزد ﻣردﻣﺎن ؟
او :زﯾرا وارث ھﻣﮫ ﻣﻧم و ﻣن ﺑﮭﺗرﯾن وارﺛﺎﻧم  .ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﺟزو ﺧﺎطرات ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾز ﭼﻧﯾن
اﺳت  .ﭘس ﮔذﺷﺗﮫ و ﮔذﺷﺗﮕﺎن را ﭼﻧﺎن ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﺷﻧﺎﺋﯽ ھﺎ و ﺟداﺋﯽ ھﺎ ﭼﯾﺳت؟
او :ﺑﺎ ﻣن آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﯾد و از ﻣن ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﯾد ﺗﺎ ﻣرا درک ﮐﻧﯾد  .زﯾرا در آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺳت ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﻗدرت ﺷﻧﺎﺧت ﻣرا
ﻧدارﯾد و در ﺟداﺋﯽ ﺑﮫ ھوش ﻣﯽ آﺋﯾد و ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا در آﺷﻧﺎﺋﯽ و ﺟداﺋﯽ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣر ﭼﯾﺳت؟
او :در آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺧدﻣت ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت و در ﺟداﺋﯽ ﺻﺑر و ﻋﺑﺎدت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ھرﮔز ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺟﺑران اﺳت ؟
ﻣﮑرر آن و ﺷﻧﺎﺧت ان  .وآﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرا در ھر واﻗﻌﮫ ای دﯾدﯾد و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردﯾد ﮔذﺷﺗﮫ
او :آری  .از طرﯾﻖ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن
ّ
را ﺟﺑران ﮐرده اﯾد و ھﯾﭻ ﺣﺳرت و اﻧدوھﯽ ﺑر ﺟﺎی ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ذﮐر ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ظﻠم را ﻣﯽ زداﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔوﺋﯽ ﺣﯾﺎت اﯾن دﻧﯾﺎ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧدوه و ﺣﺳرت ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻏم
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن  ،ﭘﺎﯾﺎن داد؟
او :ﻣن ھرﮔز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارم و ﺟﺎوداﻧﮫ ام  .ﻣن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺟز ﺑﮫ ﺻورت اﻧدوه ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ درک ﻧﻣﯽ ﺷوم  .ھر ﮔﺎه از ﻣن
ﺑﯾزار ﺷدﯾد از دل ﺷﻣﺎ ﻣﯽ روم و ﺷﻣﺎ را ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯾد  .ﻣن ﺑﮭر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﺎﺷم او را
اﻧدوھﮕﯾن ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزم و در اﻧدوه ﻓﻧﺎﯾش ﻣﯽ ﺳﺎزم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ وی ﺑﮫ وﺻﺎل ﻣﯽ رﺳم .در ﺣﺟﻠﮫ ﻣن دو ﻧﮭر ﺟﺎوداﻧﮫ
روان اﺳت ﯾﮑﯽ ﻧﮭر اﺷﮏ اﺳت و دﯾﮕری ﻧﮭر ﺧون  .ﻣن ﮐﺎﻣل ِ اﻧدوھم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾن اﻧدوه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗو از ﭼﯾﺳت ؟
او :اﻧدوه ﻣن از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣن اﺳت و ﻟذا ﻗﺎﺑل ﮔﻔﺗﮕو ﻧﯾﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرار آﯾﺎ ھر ﺻﻔﺗﯽ در اﻧﺳﺎن از ﺗوﺳت ؟
او :آری  .وﻟﯽ ﻣن ﺻﻔﺎت ﺧود ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧزه از ھر ﺻﻔﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷم  .ﺻﻔﺎت ﻣن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣن ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻗﻠم ﭼﯾﺳت و ﻧوﺷﺗن ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ؟
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او :ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻓرﯾدم ﻗﻠم ﺑود و ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ﻣدّﺗﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﻧوﺷﺗن ﺑودم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳم  .ﭘس ﻧوﺷﺗن
ﻖ ﻗﻠم و ﻧوﺷﺗن را رﻋﺎﯾت ﮐرده
ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧﻠﻘت دﯾﮕری از ﺟﮭﺎن اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾّت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺣ ّ
و ﺑﮫ ﺣﻘّش ﻣﯽ رﺳد و ﻧ ّﯾﺗﯽ ﻏﯾر از اﯾن ﺟز ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و اﺑطﺎل و ﺟﻧون ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .وﻧوﯾﺳﻧدۀ ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
را ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و او در ﻧوﺷﺗن ﺧود را و ﺟﮭﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧودش در
ﺧﺎص اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗﻠم
ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺧودش را ﻧﯾز ﺧﻠﻖ ﮐرده اﺳت  .اﯾن ﺧﻠﻘت ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ّ
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﮔﺎه ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم و ﺟﮭﺎن را ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھم و ﯾﺎ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾدی
اﺑداع ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺗو ﺑرای ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
او :ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ  ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ  ،ﻣﺣﺑّت و ﺗﻔﮑّر ﺑر ﺣﺎل  .واﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن ﻣﻌرﻓت اﺳت و ھدﯾﮫ ای از ﺟﺎﻧب ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻧﺎﺧت ﻣن ﺑﺎﺷﻧد  .ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن ارﮐﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑواﺳطﮫ ﺗﻼش ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾﻧد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﻣﺎل ﻓﮑردرﺑﺎرۀ ﭼﯾﺳت ؟
او :درﺑﺎرۀ ﺣﺎل ِ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ﺗﻔﮑّر درﺑﺎرۀ ذات ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و از زﻧﺟﯾره
ﻋﻠﯾّت ﺑرﺗر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻧدۀ ﺗو در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑود؟
او :دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻗرار داده ای ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣن در ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ھر ﮔﻧﺎه و ﻋذاﺑﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ؟
او :ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﻣن در ﺧوﯾﺷﺗن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻣروزه ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﯾطﺎن را در ﭼﮫ اﻣوری ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﻗب ﺑود ؟
او :در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی و ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻧﺳﺎن ﻣوﺣّد ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ؟
ﺷر ،از ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،و از ﺑود و ﻧﺑود ﻓرا رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮫ
او :اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ،از ﺧﯾر و ّ
ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و ﻧﮫ دروغ ﺑﮕوﯾد ،ﻧﮫ دزدی ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺧﯾرات ﺑدھد ،ﻧﮫ ﺧود ﭘرﺳت ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻣردم ﭘرﺳت .ﻧﮫ از ﻣرگ ﺑﺗرﺳد
و ﻧﮫ زﻧدﮔﯽ را ﺑﭘرﺳﺗد  .ﻧﮫ ﻋﯾّﺎﺷﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ روزه ﺑﮕﯾرد  .دوﺳت و دﺷﻣن ﺑراﯾش ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد  .ﻧﮫ ﺧدﻣت ﮐﻧد و ﻧﮫ
ﺧﯾﺎﻧت  .و اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﻋﺎرف ﮐﮫ از ﻓرﻗﮭﺎ ﻓرا رﻓﺗﮫ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺷود ؟
او :اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﮐﻔر ﯾﺎ اﯾﻣﺎن رﺳﯾده و ازآن ﺧروج ﮐرده ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ازدواج ﭼﯾﺳت؟
او :ازدواج ﺳﻧّت ﻣن در ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ارادت و ﻣراد و ﻣرﯾدی ﭼﯾﺳت؟
او :ھر دو ﻣﻧم  .و ارادت ﺳﻧّت ﻣن در ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن اﺳت  .و آﻧﮑﮫ ﻣرﯾد ﻧﺷد ھﻧوز اﻧﺳﺎن ﻧﺷده اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :ﻣﺣﺎﺻرۀ ﻣن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ھﻣﮫ ﺣﺎل اﺣﺎطﮫ و ﻣﺣدود ﮐرده ام .و ﻟذا ھر ﮐﮫ ﺑﯾﭼﺎره ﺗر و ﻣﺣدودﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻣن
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﻣﯽ داری ؟
او :ھﻣﮫ را ﯾﮑﺳﺎن دوﺳت ﻣﯽ دارم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣرا درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از آن ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﺧوردارﻧد و ﻟذا
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا "ﺗﺷﺧﯾص" ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
او :ﺗﺷﺧﯾص ،رﺳﺎﻟت ﻋﻘل اﺳت و آن ﺗﺷﺧﯾص "درﺳﺗﯽ" اﺳت در ھر ﭼﯾزی .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی را درﺳت داﻧﺳﺗن .وا ّﻣﺎ
درﺳﺗﯽ ِ ﺗﺷﺧﯾص آن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧﺎدرﺳت ﻧﺑﯾﻧد .زﯾرا اﮔر ﺑرﺧﯽ ﭼﯾزھﺎ درﺳت و ﺑرﺧﯽ ھم ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ درﺳﺗﯽ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھم ﯾﺎ در ﮐﻧﺎر ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑود و اﯾن اﺑطﺎل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت و ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎدرﺳت اﺳت  .ﭘس
ﻋﻘل ذاﺗﺎ ً ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز درﺳت ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎدرﺳت .وﻟﯽ اﮔر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد ﺧود
ﻖ ﺧودش ﺑﺎﯾد درﺳﺗﯽ را در ھر اﻣری ﺑﯾﺎﺑد  .زﯾرا اﮔر در
ﻋﻘل ھم ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﻋﻘل ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺣ ّ
ھر اﻣری ﺟﻧﺑﮫ ای درﺳت و ﺟﻧﺑﮫ ای ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﻋﻘل ﺑﮫ ﺗﻧﺎﻗض و اﺑطﺎل دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺣﮑم ﻋﻘل ذاﺗﺎ ً
ﺑر درﺳﺗﯽ ِ ﻣطﻠﻖ اﺳت  .ﭘس ﺗﺷﺧﯾص درﺳت ھﻣﺎن ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﺎﻣل ھر اﻣری و ھﻣﮫ اﻣور اﺳت و اﯾن ﺻدق ﻋﻘل اﺳت و
ﻋﻘل ﺻﺎدق و ﺳﺎﻟم .زﯾرا ﻋﻘل در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺣﮑم ﮐﻧد ﻣرﯾض ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺗﮑذﯾب ﮐرده اﺳت و اﯾن ﺗﮑذﯾب
ﺧود ِ ﻋﻘل اﺳت  .ﭘس ﺗﺷﺧﯾص ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺻدﯾﻖ  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﮑذﯾب اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم ﺗﺷﺧﯾص اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻣروزه ﮐﮫ دورۀ آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن اﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر ﺑرای ﻋﻘل ﭼﯾﺳت؟
او :در دورۀ ﻗﺑل ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺷﺧﯾص ِ ﺧوب و ﺑد ﺑود و ﻏﺎﯾﺗش ھم ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن ﺧوب و ﺧوﺑﺗر  .و ﮐﻣﺎﻟش
ھم ﺗﺷﺧﯾص ﺧوﺑﺗرﯾن  .واﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﺗوﺣﯾد ﻣن اﺳت ﻋﻘل ﺧطری ﺟز دو ﺷﻘّﮫ ﮐردن اﻣور ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ رﺳﺎﻟت
ﻋﻘل در ﻋرﺻﮥ آﺧر ّ
ﻖ ﻋﻘل اﺳت  .واﻟﺑﺗﮫ اﯾن
اﻟزﻣﺎن درﺳت ﻋﮑس دوران ﻗﺑل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﯾدن ﺧوب و ﺑد  .و اﯾن ﺣ ّ
دوم ﮐﮫ ظﺎھرا ً
اول اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اداﻣﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻘل اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﻘل ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن ﺧوب
ﻣرﺣﻠﮥ
ﻋﮑس
ّ
ﻣرﺣﻠﮫ ّ
و ﺑد ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درک ﺧوﺑﺗرﯾن و ﺑدﺗرﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧوﺑﺗرﯾن و ﺑدﺗرﯾن را اﻣر واﺣدی ﺑﺑﯾﻧد .
واﯾن ﻋﻘل ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﻣوﺣّد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﻔر ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن اﺳت ؟
او :آری  .وﻟﯽ اﯾن "ﮔﻔﺗن" ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ "دﯾدن" اﺳت  .زﯾرا ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﮐﻔر ﻣن اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودم  .واﯾن
ﮐﻔر ﺣﺎﺻل ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت زﯾرا اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧود اﯾﻣﺎن ﻣطﻠﻖ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش
را ﻧﻔﯽ و ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد  .و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻔﯽ ﻣطﻠﻖ ﺧودم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ازﻣطﻠﻖ اﯾﻣﺎﻧم ﺑﮫ ﺧودم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آﯾﺎ ﻓﮭﻣﯾدی ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺷﺎﻧﮥ ﮐﻣﺎل ِ ﻋﻘل ﭼﯾﺳت؟
او :ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن ﺧوﺑﺗرﯾن و ﺑدﺗرﯾن رﺳﯾد ﯾﮏ ﻋﻘل آرﻣﺎﻧﮕر اﺳت و ﻟذا ﻋﻘﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎﻏﯽ اﺳت
زﯾرا ﺧوﺑﺗرﯾن ﻣﻧم و ﺑدﺗرﯾن ھم ﮐ ّل ﺟﮭﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﭼﻧﯾن ﻋﻘﻠﯽ ﺟز ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣرا اﺛﺑﺎت ﮐﻧد .و اﯾن ﻋﻘل در ﻗﻠﻣرو "ﻻ اﻟﮫ" اﺳت  .وﻟﯽ ﻋﻘل ﺗوﺣﯾدی ﻋﻘل اﻻّ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎی ﻣﺣض
اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت را ﻋﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ ﻻ اﻟﮫ را در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .واﻣروزه ﻋﻘل
ﻻاﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل ﻣﺣض اﺳت زﯾرا ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ام را آﺷﮑﺎر ﮐرده ام .
٦٣

ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا .در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ﻻاﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑوده اﺳت ؟
او :دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرار ا ّﻣﺎ ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﻋﻘل اﻻّ اﻟﻠّﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ راﺿﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ؟
او :ﺗوﺋﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣرز و رﺑط ﺑﯾن ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ ﭼﯾﺳت ؟
او :ھﻣﺎن ﻣرز ﺑﯾن ﻻاﻟﮫ و اﻻ ّ ﷲ اﺳت  .واﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت اﺳت  :ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗوﺣﯾد  .اﻻّ ﷲ
ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﺷﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻻاﻟﮫ ﻋﻘل ﻧﻔرت اﺳت  .و اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ در ﺑطن ﻻاﻟﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً اﻻّ ﷲ ﺣﺿور دارد و
ﺑﺎﻟﻌﮑس  .اﯾن ھﻣﺎن راﺑطﮥ ﺑﯾن ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﺷﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
اول ﻣوﺟب
ﻋﻘل رﺳﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ھم ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ رﺳد  .اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﺗﻌﻘّل اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮥ ّ
ﻧﻔرت ﻣﯽ ﺷود و ﻓراق ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و در ﻣرﺣﻠﮥ د ّوم ﻣوﺟب اﺗّﺣﺎد اﺳت  .ﻋﻘل ﺑﮫ طور ﮐﻠّﯽ دو ﻣرﺣﻠﮫ دارد ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮥ
دوﻣش اﺗّﺣﺎد و ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎﺳت  .واﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺳﺎن در وﺟود
اوﻟش اﻧﻘﻼب و ﻧﻔرت و اﻧﺷﻘﺎق اﺳت و ﻣرﺣﻠﮫ ّ
ّ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﻣن ﻧرﺳد و در ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﭼﯾزی ﺟز اراده ﻣرا ﻧﯾﺎﺑد ﺑﮫ اﻻّ ﷲ ﻧرﺳﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل ﺗوﺣﯾدی
ﻧرﺳﯾده اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از دوزخ رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑد ؟
ﻖ دوزخ را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘوق ﻋذاﺑﮭﺎﯾش را ﻓﮭم ﻧﻣوده و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد .
او :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺣ ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺟﮭﺎن ﻻاﻟﮫ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن دوزﺧﯽ ِ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن اﻻّ ﷲ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ؟
او :ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﯾﻧطور اﺳت  .وﻟذا ھﻣﮫ ﻣدارج ﻻاﻟﮫ اﻻّ ﷲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣدارج طﯽ طرﯾﻖ طﺑﻘﺎت دوزخ و ﺑﮭﺷت اﺳت و ﻣﻌرﻓﺗﯽ
ﺟز اﯾن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد  .وﻧﯾز در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻻاﻟﮫ و اﻻّ ﷲ ﺧﻼء ﺑرزخ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻗﻠﻣرو ﭘوﭼﯽ ھﺎ و
ھﯾﭼﯽ ھﺎﺳت و ﻓﻘط ﺻﺎﺑران از اﯾن ﺧﻼء ﻣﯽ ﮔذرﻧد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر دوزخ وارد ﻧﺷود .
او :ھﻣﯾﻧطور اﺳت  .وﻟﯽ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد ﮐﮫ از دوزخ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد در اﯾن دﻧﯾﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت
دﻧﯾوی ﺑﮫ اﻻّ ﷲ ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت و اﯾﻧﺎن اوﻟﯾﺎی ﻣن ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ دوزخ و ﺑرزخ و ﺑﮭﺷت ﭘس از ﻣرگ ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺑل از ﻣرگ دارد ؟
او :ﭘس از ﻣرگ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻋﯾﺎن ﺗر و ﺷدﯾد ﺗر و ﺟﺎﻣﻊ ﺗر اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای و در ھر ﺣﺎل واﺟب ﺗرﯾن ﮐﺎر ﭼﯾﺳت ؟
او :درﺑﺎرۀ ﺧودﻣﺎن ھﻣﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و درﺑﺎرۀ دﯾﮕران رﺣم اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رﺣم ﮐردن ﺑﮫ دﯾﮕران ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ؟
او :رﺣم ﺑﮫ دﯾﮕران آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺗو روی ﻧﻣودﻧد در ﺣدّ ﺗوان ﺧدﻣﺗﺷﺎن ﮐﻧﯽ و دﻟﺟوﺋﯽ ﻧﻣﺎﺋﯽ  .واﮔر ﺑﮫ ﺗو ﭘﺷت
ﮐردﻧد آﻧﺎن را ﺳرزﻧش ﻧﮑﻧﯽ و ﻋداوت ﻧﻧﻣﺎﺋﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﻘوا در ﻣﺣﺑّت ﭼﯾﺳت؟
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او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ از اﻣﯾﺎل ﺧود درﮔذری و ﻓﻘط ﺧدﻣت ﮐﻧﯽ و ﻣﻧّت ﻧﮕذاری .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت در دﯾن ﭼﯾﺳت؟
او :رﯾﺎﺳت دﯾﻧﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرار ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت در ﻣﻌرﻓت ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾﻧﮑﮫ ﺧودت را ﻋﺎرف ﺑداﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣﻌروف .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت ﻣﺣﺑّت ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾﻧﮑﮫ ﺧودت را ﻋﺎﺷﻖ ﺑداﻧﯽ و اﺑداع ﮐﻧﻧدۀ ﻋﺷﻖ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرار ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت اﻧﺳﺎن ﭼﯾﺳت؟
او :ﻣﻧﯾّت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺻﺑر ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺻﺑر ﺑر ﺧﯾﺎﻧت دﯾﮕران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗو  .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗﺷﺎن داری و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧدﻣت ﻧﻣوده ای .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺻﺎف ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧودت را از ھﯾﭻ ﻟﺣﺎظ ﺑرﺗر از دﯾﮕران ﻧﺑﯾﻧﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗر از ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﯾش ﺧدﻣت ﮐﻧﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن دورﯾﮭﺎ ﭼﯾﺳت؟
او :دوری از ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎن ﺧوﯾش .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺷﺗن ھﺎ ﮐداﻣﺳت؟
او :ﺧودﮐﺷﯽ .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﺧوراﮐﯾﮭﺎ ﭼﯾﺳت؟
او :ھوا .زﯾرا ﻋﻧﺻر ﻧﺧﺳﺗﯾن زﻧدﮔﯾﺳت و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑداﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗّﯽ ﺷﮑﻣش را ھم ﺑﺎ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﺳﯾر
ﻧﻣﺎﯾد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧت ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ؟
او :اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﻧﯾز راﺿﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ ﻻاﻟﮭﯽ ﺗرﯾن و اﻻّ اﻟﻠّﮭﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  .و اﻣروزه ﻻ اﻟﮭﯽ
ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑن ﻻدن اﺳت و اﻻّ اﻟﻠّﮭﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ﺗوﺋﯽ .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﺧﻼق ﭼﯾﺳت ؟
او :ھﻣﺎن از "ﺧود" ﮔذﺷﺗن اﺳت زﯾرا "ﺧود" اﺳﺎس دروغ اﺳت و ﺑﺎﯾد از آن ﮔذﺷت  .واﯾن ھﻣﺎن ﺻدق اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا "ﻋﻠﯾّت" ﭼﯾﺳت؟
اوﻟش دﯾن دوزﺧﯽ اﺳت و ﻧوع
او :ﻋﻠﯾّت ھﻣﺎن روش دﯾن اﺳت ﮐﮫ دو ﻧوع دارد  :ﻋﻠﯾّت ﻣﺎدّی و ﻋﻠﯾّت ﻣﻌﻧوی  .ﻧوع ّ
دوﻣش دﯾن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت  .اﻣروزه ﺑﻣب اﺗﻣﯽ ﻏﺎﯾت ﻋﻠﯾّت ﻣﺎدّی اﺳت و ﻣﺣﺑّت ھم ﻏﺎﯾت ﻋﻠﯾّت ﻣﻌﻧوی اﺳت .
ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﺑﯾن ﺑﻼ و ﻋذاب ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺑﻼ ﺣﺎﺻل روﯾﮑرد ﻣن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻋذاب ﺣﺎﺻل ﻗﮭر ﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﻼ ﻣوﺟب ﺑﮫ ﺧود آﻣدن و ھوﺷﯾﺎری ﻣﯽ
ﺷود و ﻧﯾز اﺻﻼح ﻋﻣل و ارﺗﻘﺎء ﻋﻘل و ﺧﻠوص در دﯾن و ﺗﻘوای در زﻧدﮔﯽ  .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺷﮑر ﻣرا ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد  .وﻟﯽ
ﻋذاب ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻋﮑس دارد  .ﭘس ﻓرق ﺑﻼ و ﻋذاب در ﺻورت ظﺎھری وﻗﺎﯾﻊ ﻧﯾﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺎ ھوش ﺗرﯾن و اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ؟
او :ﺑﺎھوش ﺗرﯾن ﻣردم ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود را اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد  .واﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود
را ﺑﺎھوش ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا اﻣروزه ﻣؤﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ؟
او :ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ از ظواھری ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﮐرداری ﮐﺎﻓراﻧﮫ ھم ﻧدارﻧد و ﺑﺳﯽ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻣروزه ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟
دوم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﭘﻧﮭﺎن در ﭘردۀ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اول ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﭘﻧﮭﺎن در ﭘردۀ ﺷرﯾﻌت ھﺎ ھﺳﺗﻧد ّ .
او :ﭼﻧدﯾن دﺳﺗﮫ اﻧدّ :
ﺳوم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﭘﻧﮭﺎن در ﭘردۀ آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ  .وﭼﮭﺎرم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﭘﻧﮭﺎن در ﭘردۀ ﻋﺷﻖ و ھﻧرھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
و ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻣروزه ﮐﺎﻓران ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ؟
او :آﻧﺎن ﮐﮫ ھر ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﻓﺳﻖ و ﺗﺑﮭﮑﺎری را ﻋﻠﻧﺎ ً و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و دم از دﯾن و ﻋﺷﻖ و ﻋﻠم و
آزادی ھم ﻧﻣﯽ زﻧﻧد  .وﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ اﻣر ھداﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺑﮫ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و
ھداﯾﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﻋﺎرﻓﺎن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﺗو ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ را ھم ﺑﺎ اﮐراه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯽ؟
او:آری  .وآن ﻋذاب ﮐردن ﻣؤﻣﻧﺎﻧم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ اﺑطﺎل ﮔراﺋﯾد و آﯾﺎ ﺑر ھﯾﭻ ﺣﻘّﯽ ﻧﺑود؟
ﻖ ﺑرﺗر را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷت .
او :ﺑر دﻋوی ﺣﻘّﯽ ﻋظﯾم ﻗرار داﺷت و آن ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾّﺗﮭﺎ ﺑود  .وﻟﯽ ﺑﮫ اﺑطﺎل ﮔراﺋﯾد زﯾرا دو ﺣ ّ
ﻖ اﻋﺗﻘﺎدی ﺑود و آن ﻣن ﺑودم .و دﯾﮕری ﺣﻘّﯽ در روش ﺑود و آن ﻣﺣﺑّت ﺑود  .زﯾرا ﻓﻘط ﺑرای رﺿﺎی ﻣن و ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ ﺣ ّ
اﺗّﮑﺎء ﺑﮫ ﻣن و ﺑﺎ ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ ﺗوان از اﺳﺎرت ﻣﺎﻟﮑﯾّت ھﺎ رھﺎ ﮔردﯾد و رﺳﺗﮕﺎر و ﭘﺎک ﺷد  .وﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑر
ﺟﺎی ﻣن ﻗرار داد و دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﺑر ﺟﺎی ﻣﺣﺑّت ﻧﮭﺎد  .و اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط در ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣواره ﺟﻣﻌﯽ ﺑس ﻣﻌدود اﺳت  .ﭘس ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑطﺎل ﮔراﺋﯾد ﺑرای ادّﻋﺎﺋﯽ ﺑس ﮔزاف و
ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ اﺳﺗوار ﺑود  .وﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺻﺎدق را دوﺳت ﻣﯽ دارم و ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑﺧﺷم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﺛﻼً اﺳﺗﺎﻟﯾن و ﭘوﻟﭘوت را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳﺗﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ روا داﺷﺗﻧد ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯽ ؟
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او :آری ﻣﯽ ﺑﺧﺷم  .و ﻣن ھﻣواره ﺟﮭل ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷم ﮐﮫ درآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﺻﺎدق ﺑودﻧد  .ﺣﺗّﯽ ﮐﺳﯽ ﭼون
ھﯾﺗﻠر را .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺟﻧﮓ اﻋراب و اﺳراﺋﯾل در ﻓﻠﺳطﯾن ﭼﯾﺳت؟
او :ﺟﻧﮓ دو ﻧژاد اﺳت و ﺟﻧﮕﯽ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻧژاد ﻋرب و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل  .و رﺑطﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧدارد زﯾرا ﻗﺑﻠﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻣﮑّﮫ اﺳت ﻧﮫ اورﺷﻠﯾم  .وﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﺧﺎک اﺳت ﻧﮫ ﺧدا.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اﻣروزه ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﻌذّب ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد؟
او :زﯾرا از ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣﺎت ﻣن ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد و ﮐﻔران ﻧﻣودﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﻠوﯾﺎن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭼﯾﺳت؟
او :ﻣذھب ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﺿدّ ھداﯾت ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺟرﯾﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑری دﯾﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :ﮔروھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻋﻠوم و ﻓﻧون زﻣﺎﻧﮫ را ھﻣﺎن راه ھداﯾت ﻣن ﻗﻠﻣداد ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﻣﻌﺎرف دﯾن را ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﮑس ﮐﻧﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻣﺷرﮐﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺟز رﺳواﺋﯽ و اﺑطﺎل ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ
ﻧدارﻧد  .ﻣردم ﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺷﻌﺑﮫ ای از اﯾن ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺣب وطن و زادﮔﺎه ﻧﺎﺣﻖ اﺳت ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ّ
ﺣب ﻣوﺟب ﺳﺗم و
او :ھر ﮐﮫ زادﮔﺎھش را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ازآن ﺑﯾزار ﺑﺎﺷد ﮐﺎﻓر اﺳت ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ّ
ﺗﺟﺎوز و ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ ﻧﮕردد و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺧﺎک ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﻧﮕردد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺑّت ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺗواﻧد از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻣﮑدّر ﺷود و ﮐﯾﻧﮫ ﺑﮫ دل ﮔﯾرد  .اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن در دﻟش ﻣﻘﯾم
ﺷده ام .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﯾطﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود ؟
او :از طرﯾﻖ آرزوھﺎ وﺗرس ھﺎی دﻧﯾوی .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﻧﻔﺎق ﭼﯾﺳت؟
او :ﺗرﺷروﺋﯽ و ﻧﺻﯾﺣت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻧزﺟﺎر ﻗﻠوب ﻣﯽ ﮔردد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا واﺟب ﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻘوا ﭼﯾﺳت؟
او :ﻣﺣﺑّت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﻣﺣﺑّت  .وآﻧرا ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻧﮑﺷﺎﻧﯾدن و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ادّﻋﺎ ﻧﮑردن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐداﻣﻧد؟
او :ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً در ﺑﺎزار و در ﻧزد ﻣردﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ در ﻗﻠوب ﻣﺧﻠﺻﺎن ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ و ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﯾﺳت؟
ص ﺧودش را دارد
او :ﺗﻘﻠﯾدی اﺳت از ﭘﯾﺎﻣﺑر  .و ﺑدان ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھرﮔز از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗﻘﻠﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﻣﺎز ﺧﺎ ّ
ﺧﺎص ﺧودش را داﺷﺗﮫ اﺳت  .زﯾرا ﻧﻣﺎز راه ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣن اﺳت و اﯾن آزاداﻧﮫ ﺗرﯾن
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﻣﺎز
ّ
راھﮭﺎﺳت و در آن ﮐﻣﺗرﯾن اﮐراه و رﯾﺎ و ﺗﻘﻠﯾدی ﻣﻘﺑول ﻣن ﻧﯾﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﻘﻠﯾد در دﯾن ﮐﮫ اﮐﺛرﯾّت ﻣردم ﺑﮫ آن ﻣﺷﻐوﻟﻧد ﭼﯾﺳت؟
او :اﮔر از روی ﻣﮑر و ﻓﺗﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻘﺎم ﻣﯾﻣوﻧﯾّت ﻣردم اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت آدﻣﯾّت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑر ﺣﻖ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺳﻠم و ﻣؤﻣن ﭼﯾﺳت ؟
او :ﻓرق ﺑﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺻﺎدق ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ؟
او :ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮐذّاب ھم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد رﯾﺎﮐﺎر ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :دروغ اﺳت  .زﯾرا ﺗواﻧﺎﺋﯽ  ،دروغ اﺳت  .زﯾرا ﺗواﻧﺎ ﻓﻘط ﻣﻧم  .ﻓﻘط ﺧواﺳﺗن و ﻧﺧواﺳﺗن اﺳت ﮐﮫ راﺳت اﺳت و ﻣن
در اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎده ام .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾﻧﮑﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و در ھر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودت ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻔﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﯾﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان زﯾر ﺳن ﺑﻠوغ ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾﻧﮑﮫ واﻟدﯾن در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻘوای ﻋﺎطﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش آﻧﺎن ﻧﭘردازﻧد و آﻧﺎن را ﻣﺑدّل ﺑﮫ آرزو و
آرﻣﺎن ﺧود ﻧﮑﻧﻧد و اﻣﯾﺎل ﻓرزﻧدان ﻣوﺟب ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﮔﻧﺎه در واﻟدﯾن ﻧﺷود و ﻓرزﻧدان ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻓﮑر و ذﮐر آﻧﺎن ﻧﺷوﻧد .
در اﯾﻧﺻورت ﻓرزﻧدان ﻣوﺟب ّ
ﻋزت و ﻟذّت و رﺷد آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺧداوﻧد ﺧودش ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺳنّ ﻋﻘل را ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد
و واﻟدﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭل و ﺟﻧون و ھوس ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻓرزﻧدان
ﺗﺣﻣﯾل ﻧﮑﻧﻧد و ﻓرزﻧدان را اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﺧود ﻧﺳﺎزﻧد  .اﯾن ﮐودﮐﺎﻧﻧد ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺧود را ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺗﺣت ﺗرﺑﯾت
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣن ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯾده ای ﭼﯾﺳت؟
او :ﻋﻘل اﺳت  .زﯾرا ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ دﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد  .ودﯾن ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺣﺑّت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻌرﻓت
ﮐﮫ ﻧور ھداﯾت ﺑﮫ ﺳوی ﻣن اﺳت  .واﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧﺗﯾﺟﮥ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ھر ﮐﮫ از اﻣر ﻋﻘل اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد ﻋﻘﻠش را از
او ﻣﯽ ﮔﯾرم و اﺣﻣﻘش ﻣﯽ ﺳﺎزم  .ھﻣﺎﻧطور اﮔر ﮐﺳﯽ از اﻣر دﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﺑّت اﺳت اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد دﯾﻧش را از او ﻣﯽ ﮔﯾرم و
ﻗﻠﺑش را ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﺷده ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘﻠش را از دﺳت داده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ؟
او :او ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧم ﮐﮫ ﺑﺎر دﮔر روی ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧم و ﻋﻘﻠش را ﺑرای ﻣدّﺗﯽ ﺑﮫ او ﺑﺎز ﭘس ﻣﯽ دھم ﺗﺎ
ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد  .وﻣن ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﺳوﯾش ﻣﯽ روم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھﻧرھﺎ ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
٦٨

او :ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻣذھب ِ ﮐﻔر ھﺳﺗﻧد  :ﮐﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣذھب  ،ﯾﮏ اﻓﺗﺧﺎر  ،ﯾﮏ راه .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﭼﯾﺳت و ﭼرا ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﻣو ﺑﺎرﯾﮑﺗر و از ﺗﯾﻎ ﺗﯾزﺗر اﺳت؟
او :ھﻣﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .و اﯾن راه از ﻣو ﺑﺎرﯾﮑﺗر اﺳت و از ﻣو ﺑﺎرﯾﮑﺗر ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد و آن "ﺧود"
اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟود ﻧدارد و ﯾﮏ ﻓرض اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾّت رﺳﯾد  .واز ﺗﯾﻎ ﺗﯾزﺗر اﺳت زﯾرا ﮐﮫ ھرﮔﺎه اھل
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﭼﺎر ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﺷود ﺑواﺳطﮫ ﺗﯾﻎ ﺧود ﺑرﯾده و زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ "ﺧود" ﺧود را ﻣﯽ ﺑ ّرد و ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود .
ﻣﺻرﻧد ؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﮐﺎﻓران اﯾﻧﻘدر در ﻋذاﺑﮭﺎ ﺻﺑور و
ّ
او :ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮔر ﻣرده ای را آﺗش ﺑزﻧﻧد ﺻﺑور اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣوادّ ﻣﺧدّر و داروھﺎی ﻣﺳﮑّن و ﺑﯾﮭوﺷﯽ زا ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
او :آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﻋذاﺑﮭﺎی ﺷدﯾدﺗرﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺻرف اﻟﮑل از ﺑرای ﭼﯾﺳت؟
او :ﺧﺎصّ ﺳﺎﮐﻧﺎن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد ﺗﺎ اﻧدﮐﯽ ﺑﺳوزﻧد و ﺳﺑﮑﺗر ﺷوﻧد و اﯾن وﯾژۀ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﻋطش زﻧدﮔﯽ در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﻧد.
او :اﯾﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﻘﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮥ زﯾر دوزخ ﯾﻌﻧﯽ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد و درآﻧﺟﺎ از ﻓرط ﺛﻘل ﻧﻣﯽ ﺳوزﻧد .
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﮐﻔرﺳﺗﺎن ﺑروﻧد ﺗﺎ ﺑﺳوزﻧد و ﺳﺑﮑﺗر ﺷوﻧد زﯾرا ﮐﺎﻓران در دوزﺧﻧد و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﯽ ﺳوزﻧد و ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ
ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن ﺗﺧﻔﯾف ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و زﻧدﮔﯽ را آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺧود – ﭘرﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :ﺧود – ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻘﺎم ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺧﻠص اﺳت  .ﻣردﻣﺎن اﮐﺛرا ً ﺷﺋﯽ ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺧود ھﯾﭻ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﮔرﻧﮫ
رﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد  .آﻧﮑﮫ در ﺧود ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل ﺳﺗﺎﯾش ﺑﺑﯾﻧد رﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮑﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻏرق در ﺧﺷوع اﺳت
و ﺗوﺟّﮭﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر ھم ﻧدارد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﯾﺎزھﺎ در اﻧﺳﺎن ﭼﯾﺳﺗﻧد ؟
او :ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎزھﺎﯾش را ﺷﮑر ﮔوﯾد
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آن ﻧﯾﺎزھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺳﺧت ﺗر ﺑر آورده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧﺎﺻّﮫ آن ﻧﯾﺎزی را ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ اﺻﻼً ﺑﮫ ﮐﺎم ﻧﻣﯽ رﺳد .
ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎل ﺗرﯾن اﻣﯾﺎل ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد زﯾرا ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن و ﺳرﯾﻌﺗرﯾن راه ﺑﮫ ﺳوی ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی واﻟدﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷراﯾط اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻧﮭﺎﺋﯽ ھر ﻓردی را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ؟
او :اﻧﺳﺎن اﮔر از ﻋﻘل ودﯾن ﭘﯾروی ﮐﻧد ﻓﻘط ﺧود ِ ﺧودش اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺧودش را ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
دﯾﮕران و ﺟﮭﺎن ﻏﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت او را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس راه ﻋﻘل و دﯾن ھﻣﺎن را ه اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺟﺑر اﺳت ﮐﮫ آن ھم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر دارای اﻧﺗﺧﺎب اﺳت و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺟز اﯾن وﺟود ﻧدارد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋداﻟت و رﻋﺎﯾت آن از ﺟﺎﻧب ﺑﺷر ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ؟
او :ﻋداﻟت در ﻋﻣل ھﻣﺎن از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ اﺳت زﯾرا ﮐﺎﻧون ﺗﺑﻌﯾض و ﺳﺗم ﭼﯾزی ﺟز ﺧود – ﻣﺣوری و ھوس ﭘرﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھم ظﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﺧوﯾش اﺳت و ھم ﺑﮫ ﻏﯾر  .ﭘس ﻋﺎدﻟﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد  .اﯾن از
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ﺧود – ﮔذﺷﺗﮕﯽ دو وﺟﮫ دارد ﯾﮑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت و دﯾﮕری ﻋﺎطﻔﯽ  .ﭘس ﻋداﻟت ﺣﺎﺻل ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﯾر
ھوس ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ﺧوﯾش اﺳت ﺧوﯾﺷﺗن را رﻧﺟور و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و دﯾﮕران را ھم ﺑﮫ زﺟر و ﮐﯾﻧﮫ ﺟوﺋﯽ ﻣﯽ اﻧدازد
ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺧود ﻓرد ِ ھوﺳﺑﺎز ﺑر ﻣﯽ ﮔردد  .ﭘس ﻋداﻟت در واﻗﻊ ھﻣﺎﻧﺎ رﺣم ﮐردن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧوﯾﺷﺗن را از
ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﺻون داﺷﺗن و ﻧﻔس را رﻧﺟور ﻧﺳﺎﺧﺗن و ﻣورد ﻧﻔرت دﯾﮕران ﻗرار ﻧدادن  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود
ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﻧدارد ﺑﮫ ﺧودش ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز ﻋﻘل اﺳت  .و ﻓﻘط ﻋﺎدل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗل
اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺷراری ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ً ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ؟
او :اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ﺑﮫ ازای ھر دزدی ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎًﻣﺎل ﻣردم را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻدھﺎ ﻧﻔر در ﺧﻔﺎ ﻣﺷﻐول دزدی ھﺳﺗﻧد  .و
درازای ھر زﻧﺎﮐﺎر آﺷﮑﺎری ﺻدھﺎ ﻧﻔر زﻧﺎﮐﺎر ﭘﻧﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و اﻟﯽ آﺧر  .ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎی رﺳوا در ھر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ ﮐ ّل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺑﮭﮑﺎران آﺷﮑﺎر ھﻣواره وﺟود دارﻧد و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻓﻘط ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺧﻔﺎ ﺗﺑﮭﮑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺑﮭﮑﺎران آﺷﮑﺎر ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﺑد  .ﻓﻘط دزد ﻣﯾﺗواﻧد دزد را ﺗﺣ ّﻣل ﮐﻧد  .اﮔر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
ﯾﮏ ﻧﻔر دزد از آب در آﯾد و دزدی اش ﻋﻠﻧﯽ ﮔردد ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در آن ﺧﺎﻧﮫ دزدﯾﮭﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺟرﯾﺎن دارد و اﮐﺛر اﻓراد
آن ﺧﺎﻧﮫ دزدﻧد  .ﺳﺎﺋر ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻣردﻣﺎن ﮔروه ﮔروه از ﻏذاھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﺳﺎﻟم و زﻧده ﺑﯾزار ﻣﯽ ﺷوﻧد و روی ﺑﮫ
ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎًھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھر ﺑدﻣزه ﺗرﻧد و ھم آﻟوده و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾّت ﺗرﻧد و ﮐﺎﻧون اﮐﺛر اﻣراض ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و اﮐﺛرا ً ھم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯽ داﻧﻧد وﻟﯽ از آن ﮔرﯾزی ﻧدارﻧد .
او :اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭ ّﻧم ﺑر آﻧﺎن واﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﻏذاھﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺟﺑرا ً ﺑﯾزار ﻣﯽ ﺷوﻧد و روی ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ
دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﻋﻣل آﻧﮭﺎ و ﻧﻔس ﮔﻧﺎھﮑﺎر آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺟﺑرا ً ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .و ﺑدان ﮐﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ھر ﻓرد
و ﮔروھﯽ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯾّت و دﯾن و ﺳرﻧوﺷت اوﺳت  .اھل دوزخ اﮔر ﻏذاھﺎی ﺳﺎﻟم ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد
ﺣﺎﻟﺷﺎن ﺑد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻔس آﻧﺎن از اﯾن ﻧوع ﻏذاھﺎ ﺑﯾزارﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اھل ﺑﮭﺷت ھم ﺑﺎ ﻣﺻرف ﻏذاھﺎی دوزﺧﯽ
ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ادب ﭼﯾﺳت؟
او :ادب  ،ﻧور دﯾن و ﺗﻘوا و ﻋﻘل و ﻣﺣﺑّت و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت اﺳت  .و ھرﮔز ﺑﺎور ﻣﮑن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ادﺑﯽ را دﯾن و
ﻋﻘل و ﻣﺣﺑّﺗﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو ادب اﺳت و دوزخ ھم ﻋرﺻﮥ اھﺎﻧت اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺧﺷم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﭼﯾﺳت؟
او :ﺧﺷم ﻣن اﺳت ﺑر آﻧﮭﺎ از ﺑﺎﺑت رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎﯾﺷﺎن .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رﯾﺎ ﭼﯾﺳت ؟
او :رﯾﺎ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻓﺳﺎدھﺎﺳت و آن ﮐرداری اﺳت ﮐﮫ ﮐﻧﻧده اش آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻗﺻد ﻓرﯾب دﯾﮕران را دارد و ﻧﺗﯾﺟﮫ اش رﺳواﺋﯽ
اﺳت و رﺳواﺋﯽ ﻋﻠّت ھر ﺳﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﯾرا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن رﺳوا ﺷد ﻋﻣدا ً ﺧودش را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و دﯾﮕران
را ھم ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﻣﯽ دارﯾم وﻟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ وی ﺑﮫ زﺟر ﻣﯽ اﻓﺗﯾم ؟
ﻖ دﯾن ﻣرا طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭼون ﺣﻖ دﯾن ﻣن
او :دوﺳت داﺷﺗن ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻌﻣﺎت ﻣن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣ ّ
ﮐﮫ ﺗﻘواﺳت رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود آن دوﺳﺗﯽ دﭼﺎر زﺟر ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻔرت  ،ﻋذاب ﻣن ﺑر ﺑﯽ
ﺗﻘواﺋﯽ ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﻘوای ﻋﺎطﻔﯽ ﭼﯾﺳت؟
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او :رﻋﺎﯾت ﺣرﻣت و ادب و ﻧﯾز ﻗﻧﺎﻋت و ﺧوﯾﺷﺗن داری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﻘوای ﻋﺎطﻔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻘوای ﻣﺎدّی و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت  .ﺗﻘوای در راﺑطﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﻠوب طرﻓﯾن
زﻧده و ﻓﻌﺎل ﮔردد و راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﮔردد و ﮔرﻧﮫ راﺑطﮫ ﻓﻘط در ﺳطﺢ اﺷﯾﺎء و ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﻣﺣﺑّت و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺣﺑّت ﻧﺑﺎﺷد ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ھﻣﮫ ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺗﮭﻣت ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق دﻧﯾﺎ وآﺧرت ﭼﯾﺳت؟
او :دﻧﯾﺎ ﻣﺛل راه اﺳت و آﺧرت ھم ﻣﻘﺻد اﺳت  .آﺧرت ھﻣﺎن آﺧر دﻧﯾﺎ ﺳت  .واﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﭘس از ﻣرگ ﺑﮫ آﺧر ِ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ
رﺳﻧد و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣؤﻣﻧﺎن در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﮫ آﺧرش ﻣﯽ رﺳﻧدو اﯾﻧﺎﻧﻧد اھل آﺧرت ﮐﮫ ﺑر ﻋﺎﻟم ﻏﯾب وارد
ﻣﯽ ﺷوﻧد و دارای اﻟﮭﺎم و ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺎن درآن ﺳوی ﻣرگ ﻗرار دارﻧد و از آن ﺳو ﺑﮫ اﯾن ﺳو
ﻣﮑرﻣﮫ ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ﻣﻼﺋﮏ و اﺟﻧّﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد  .اﯾﻧﺎن ﭘﺎﮐﺎﻧﻧد و ﺑﺎ ارواح
ّ
ﺻﺎﺣب ﮐراﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ھﺳﺗﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ھﯾﭻ اﻣری ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﺗواﻧد ھﻣﮫ اﻣور دﻧﯾﺎ وآﺧرت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن را ﮐﻔﺎﯾت
ﻧﻣﺎﯾد؟
او :آری  .وآن ھﻣﺎن اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر آن اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾده ام و آن ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﺣﻖّ ﻣن اﺳت ﮐﮫ از
طرﯾﻖ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯾش را ﺑر اﯾن ﻣدار ﻗرار دھد ﻣن او را در ﺳﺎﺋر اﻣور ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و
ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزم .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﮔرﯾز و وﺣﺷت اﻧﺳﺎن اﻣروز از طﺑﯾﻌت و ﻋطش زﻧدﮔﯽ در ﺷﮭر ھﺎ از ﭼﮫ روﺳت ؟
او :اﯾن ﻧﯾز ﻧﺷﺎﻧﯽ از واﺟب ﺷدن ﺟﮭﻧّم ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘوا و دﯾن ﻣرا اﮐراه و اﻧﮑﺎر ﻧﻣودﻧد و ﺳﺗم ورزﯾدﻧد ﺗﺎ
ﻖ زﻧدﮔﯽ دوزﺧﯽ ﺷدﻧد  .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در طﺑﯾﻌت ﮐﮫ
طﺑﯾﻌت آﻧﮭﺎ را از ﺧود راﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﺑﮭﺷت راﻧده ﺷدﻧد و ﻣﺳﺗﺣ ّ
ﺑﮭﺷت ﻣن اﺳت زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و از آن ﻟذّت ﺑﺑرﻧد ﮐﮫ اھل ﺗﻘوا ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن آﺳﺎﯾش و ﺳﻼﻣت را ﺻرف ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت و
اﺧﻼص در دﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد  .طﺑﯾﻌت ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﮭﺷت دﻧﯾوی اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﯽ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ؟
او :ﺳﮫ ﻧوع و درﺟﮫ از دوﺳت داﺷﺗن و دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﻣﮑن اﺳت :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺑﺎﺷد و
ادّﻋﺎھﺎی ﻣﺗّﻘﯾﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ذھن دﯾﮕران دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﻋﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺑﺎﺷد و در ﺟﮭت
ﺗﻘوا ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻗﻠﺑﺎ ً دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺳش ﻣﺗّﻘﯽ ﺷد ﺑواﺳطﮫ روح دﯾﮕران دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
و اﯾن ﻣﺣﺑّت روﺣﺎﻧﯽ اﺳت  .و اﯾن ﺳﮫ درﺟﮫ از اﺟر ﻣن ﺑﮫ اھل ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آﻧﮑﮫ از ﺗﻘوا ﺑری اﺳت ھر ﮔز ﻣﺣﺑوب
ﮐﺳﯽ واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺣﺗّﯽ ﻣﺣﺑوب ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧش  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻧﺷود ﺑﮫ ﺳوی دوزخ ﻣﯽ رود و در
دوزخ ھﻣﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻔرت دارﻧد وآﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﺣﺑّت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺳراﺳر دروغ و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﻣﮑر و دام اﺳت
 .درب ﺑﮭﺷت اھل ﺗﻘوا ﺑﺎ ﻣﺣ ّﺑت ﺑﺎز ﻣﯾﺷود و درب دوزخ اھل ﻓﺳﻖ از ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .ﭘس ﻣﺣﺑّت اﺟر ﺗﻘواﺳت
و ﭼون ﻣن اھل ﺗﻘوا را دوﺳت ﻣﯽ دارم ﻣردﻣﺎن ﻧﯾز ﺣﺗّﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﺧود آﻧﺎن را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﭘس از ﻣرگ دﭼﺎر ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد ؟
او :ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن اراده و اﻧﺗﺧﺎب ﻓردی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺗﺳﻠﯾم اﻣر ﻣن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺧواه ﯾﺎ ﻧﺎﺧواه .
وﻟﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ راه و روش زﻧدﮔﯽ دﻧﯾوی آﻧﮭﺎﺳت و اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐرده اﻧد وﻟﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات اداﻣﮥ
ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر ھﻣﺎن وﺿﻊ دﻧﯾوی آﻧﮭﺎﺳت  .ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ و در آن ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﻧد ﭘس از ﻣرگ
ﻖ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﭼﮫ ﺑوده اﺳت و ﻧﯾز ﻧﺎﺣ ّﻘﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن  .وﺑدﯾن
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣﯽ رﺳﻧد ﺗﺎ ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣ ّ
ً
طرﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧّم درک وآﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس از ﻣرگ ھر ﻧﻔﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﻋﯾن اﻣﯾﺎﻟش ﻣﯽ
ﮔردد ﺧواه ﻧﺎﺧواه  .ﭘس از ﻣرگ ھر ﮐﺳﯽ ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐرده و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ و ﭼﮫ ﺑوده اﺳت  .ﭘس از
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ﻣرگ ھﻣﮫ در ھر اﻣری ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺧواھﻧد رﺳﯾد و دﯾن ﻣرا ﺗﺻدﯾﻖ ﺧواھﻧد ﻧﻣود و اﯾﻣﺎن ﺧواھﻧد آورد و ھﻣﮫ ﺗردﯾدھﺎ
ﺑرطرف ﻣﯽ ﮔردد ﯾﺎ در ﺑﮭﺷت و ﯾﺎ در ﺟﮭﻧّم و طﺑﻘﺎت آن  .ﭘس از ﻣرگ ﻧﻔس ﺑﺷر از ﺟﮭل ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﺑرای
ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺧواھد ﺑود و ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن و ﻟذّت ﺑﺧش  .ﭘس از ﻣرگ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﻖ ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑﮭر ﺣﺎل ھﯾﭼﮑس ﻣﺳﺎﺋل ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی را ﻧﺧواھد داﺷت  .ﭘس از ﻣرگ ﺳﺧت
داﻧﺷﺟوی ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺣ ّ
ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗرک ﻋﺎدات دﻧﯾوی ﻧﻔس اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اھل ﺗﻘوا راﺣت و ﺷﺎد ﺧواھﻧد ﺑود  .ﻣرگ ﺳر آﻏﺎز
ﺗرک ﻋﺎدات اﺳت و ﮐﺎﻓران ﻓﻘط در دوزخ ﻣؤﻓّﻖ ﺑﮫ ﺗرک ﻋﺎدات ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﺧﺗﯽ ﻣرگ و ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ
ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﮭﻣﯾدن و ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ﻏرق در ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻧوری
ﺑوده و ﻣﺷﻐول ﻟذاﯾذ و و ﻏرق در ﻋﺎدات ﺑوده اﻧد  .ﭘس ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ در ﻧﻔس ﭘس از ﻣرگ ﺟﺑراً رخ ﻣﯽ
دھد ﺗرک ﻋﺎدات ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی اﺳت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﻧﻔﺳﯽ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و از ﺑﯾﺧودی ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻋﺎدات اﺳت
ﻣﯽ رھد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ارزش ﺑﺎورھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧّﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﻧری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﭼﯾﺳت ؟
او :ھﻣﮫ اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻣﯾرا و ﺑﺎطل ﺷوﻧده و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻧد و ارزش آﻧﮭﺎ در ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻓﮑر ﺟﺳﺗﺟوی
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ اﻧدازد ﮐﮫ ﻣﻧم  ،و ھر ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﺟدّی ﺗر و ﮐوﺷﺎﺗر ﺑﺎﺷد ﺷدﯾدﺗر ﭘوچ ﻣﯽ ﮔردد و ﺟدّی ﺗر ﺑﮫ ﺳوی
ﻣن ﻣﯽ آﯾد  .ﺑدﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻓﻘط ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ھرﮔز ﺑﮫ ﻏﺎﯾت آن ﻧﻣﯽ رﺳﻧد و
ﻋﻣرﺷﺎن در اﯾن ﺑﺎزی ھدر ﻣﯽ رود  .ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﻓ ّﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ اﺧﻼﻗﯽ و ﭼﮫ
ﻓﻠﺳﻔﯽ  .ﻓﻘط ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﺎورھﺎی ﻗﻠﺑﯽ
ﺑﺎزاری ﻧﯾﺳﺗﻧد و در ﺑﺎزار ﻣﻔﮭوم و ﻣﻘﺑول ﻧﻣﯽ اﻓﺗﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺷوﻧد ﯾﺎ از دﺳت ﻣﯽ روﻧد و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
 .وﻟﯽ ﺑﺎورھﺎی ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟدّﯾﺗﯽ ﭘدﯾد آورﻧد و ﻟذا آﺛﺎری ھم ﮐﮫ ﺑر ﻣردم ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ و
ﮔذرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑطﻼن اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎورھﺎی ذھﻧﯽ ﺑر ھﯾﭻ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺣﺎﻣﻼﻧش در
ﻧﻔس ﺧودﺷﺎن دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺧودﺷﺎن ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺑﺎورھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎورھﺎی ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ ﺧود زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺳﺎﻣﺎن دھد و اﺳﺗوار ﺳﺎزد زﯾرا اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و دﻣدﻣﯽ
ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺧواھد زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎور ذھﻧﯽ اﺳﺗوار ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺷدّت ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ
رﺳد و ﺑطﺎﻟت ذاﺗﯽ آن رادرک و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺟدﯾدی ﻣﯽ رﺳد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رؤﯾﺎھﺎی اﻧﺳﺎن ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
او :ﺻور ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ واﻗﻌﯾّت زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﺎطن دﻧﯾﺎی اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن رؤﯾﺎھﺎ
ﺣﺎﺻل روﯾﮑرد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺑرا ً در ﻋﺎﻟم ﺧواب رخ ﻣﯽ دھد  .زﯾرا ﺧواب ﯾﮏ روﯾﮑرد و ﻋﺑﺎدت طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھر ﮐﮫ رؤﯾﺎھﺎی ﺧود را ﺑﮭﺗر درک ﮐﻧد واﻗﻌﯾّت ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺧود را ﻧﯾز ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧد و درک
اﯾن رؤﯾﺎھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ھداﯾت اﺳت و در آن ﺣﺟّت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
را رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد  .واﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻟﺑﺗﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردم ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺗﻌﺑﯾر ﺧواب" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧدارد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧ ّﯾت ﻋﻣل ﭼﯾﺳت؟
ﺳس در ﻧ ّﯾﺎت دﯾﮕران
او :اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﮐﻧﮫ ﻧ ّﯾت اﻋﻣﺎل دﯾﮕران ﺑرﺳد و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺟ ّ
ﯾﮑﯽ از ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن و ﻋذاب آورﺗرﯾن و ﻧﺎﺣﻖ ﺗرﯾن ﺗﻼش ھﺎﺳت  .و ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﭼﮑس ﺣﺗّﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﯾّت
ﺧودش از ﻋﻣل ﺧودش ﭼﮫ ﺑوده اﺳت اﻻ ّ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل .ذات ﻧﯾّﺎت اﻋﻣﺎل ھر ﮐﺳﯽ ﻣﻧم  .وھر ﻋﻣﻠﯽ از ھر ﮐﺳﯽ از ارادۀ
ﻣن اﺳت  .ﭘس ﻣﺗّﮭم ﮐردن ﻧﯾّﺎت دﯾﮕران ﻣﻌﺻﯾّﺗﯽ ﺑر ﻣن اﺳت و ﻣن ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺻﯾّﺗﯽ را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧم  .ﻣؤﻣن آن ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﻧﯾّﺎت ﺧودش ﺑﺎﺷد ﻧﮫ دﯾﮕران  .واﯾن اﺳت راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس  .ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت
ﺳس در ﻧﯾّﺎت دﯾﮕران از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره اﺳت .
ﭼﯾزی ﺟز ﺷﻧﺎﺧت طﺑﻘﺎت ﻧ ّﯾﺎت ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت  .ﺗﺟ ّ
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود ؟
او :ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳو ﻣﯽ رود و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺳوﺋﯽ ﻧﻣﯽ رود و در ﺣﺿور ﻣن اﺳت و ﺣﺿور ﻣرا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﯾﺎدآور
ﻣﯾﺷود  .ﺑﮫ ﭼپ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ راﺳت ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ رود  .ﺑﮫ درون ﺧود ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﺑرون
ﭘرﺗﺎپ ﻣﯽ ﺷود و در ھﻣﮫ ﺳو ﺟز ﻣرا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑر ﺟﺎﯾش ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷود  .در اﯾﻧﺟﺎ ﺣرﮐت ﻋﯾن ﺛﺑﺎت و
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ذرات و ﮐرات ﻣﺗوﻗّف ﮔردﯾد ﺣﺿور ﻣن
ﺗﺣرﮐﯽ در ّ
اﺳﺗﻘرار اﺳت  .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن اﯾن ﺛﺑﺎت ﯾﮑﯽ ﺷد و ھر ﻧوع ّ
ﺑر اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺧودی ﺧود اﻧﺳﺎن را ﺧﺎﻟص و ﭘﺎک و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﻌﺎﻗب
ھر ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺻورت ﮔﯾرد و ﺟﮭﺎدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔس ﭘدﯾد آﯾد ؟
او :ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﮫ اﻣور اﻧﺳﺎن را ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﮭﺎدی ﺑرﺗر از ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟود ﻧدارد و ﻣن
ﻣﺑرا و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﮐرده ام وﻟﯽ ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻋﻣل
اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را از ھر ﺟﮭﺎد دﯾﮕری ّ
اﺳت وﻟﯽ اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺟر ﺟﮭﺎد ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت و دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﺗﺣوﻻت ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ ﺑر ﯾﻘﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﯾﻔزاﯾد و ﺑﺎز ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎ و ﺟﮭل ﻣوﺟود در ﻧﻔس ﺧود را در
ﺣﺟّت ظﺎھری ِ ّ
ﻋرﺻﮫ ﻋﻣل ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد ﺟﮭﺎد ﺑﻌدی را درﻋرﺻﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﮐﻧﻧد  .اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎ آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ﻣن اھل ﻣﻌرﻓت را ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود اﺟر ﯾﺎ ﻋذاب ﻧﻣﯽ دھم ﺑﻠﮑﮫ اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎ ﺧود اﺟر ﯾﺎ
ﻋذاب آﻧﮭﺎﺳت  .اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی ﻣﺳﯾر ﻣﻌرﻓت و ﯾﺎﻓﺗﮫ
ھﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ او درﺳت ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﺻﻼح و اﺧﻼص ﻣﻌرﻓت ﺧود ﺑﭘردازﻧد وآن را ﺗوﺳﻌﮫ و ﻋﻣﻖ ﺑﺧﺷد .
ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻣل در ﺧدﻣت و ﺑﮫ ﺧﺎطر ارﺗﻘﺎی ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرای ﻣردم ﺟﺎھل
اﮔر ھم ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑرای ﭘروار ﮐردن ﻋﻣل و دﻧﯾﺎی ﺧوﯾش اﺳت  .ﭘس ﻋﻣل ﭘرﺳﺗﯽ آﻓت اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋﺎدات ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
او :ﻋﺎدﺗﮭﺎ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻣﺎده ﺷدن و از ﺣرﮐت اﯾﺳﺗﺎدن روح اﻧﺳﺎن در اﺷﯾﺎء اﺳت و ﺗﻘوا ﺗﻧﮭﺎ راه ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﻋﻼج اﯾن
ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻣرض اﻧﺳﺎن اﺳت  .و دﯾن ﻣن ﺟز راه ﻧﺟﺎت از اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﻘﺻود دﯾﮕری ﻧدارد  .زﯾرا ھﻣﮫ ﺗﺑﺎھﯾﮭﺎی ﺑﺷر
از ﻋﺎدات اوﺳت  .ﺗرک ﻋﺎدات ھﻣﺎن راه رﺳﺗﮕﺎر ﻧﻣودن روح اﺳت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آزاد و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﯾﺷود .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا "ﺧود"  ،ﺧود – ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺧود – آزﻣﺎﺋﯽ  ،ﺧود – ﺧواھﯽ  ،ﺧود – ﺑرﺗر ﺑﯾﻧﯽ و ...
ﭼﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﺗﮑﻠﯾف "ﺧود" ﭼﯾﺳت؟
او :در ﻧﻔس اﻧﺳﺎن دو ﻧوع "ﺧود" ﺣﺿور دارد و درک ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﮑﯽ ھﻣﺎن ﺧود ِ ﻏرﯾزی و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ
اﻧواع ﻧﯾﺎزھﺎﺳت و ﮐﺎﻧون ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ واﻗﻌﯾّﺗﮭﺎی ﺑﯾروﻧﯽ و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣوﺟودی ﮔﯾرﻧده و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده و ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺧود – ﺧواه اﺳت و ﺧود – ﻣﺣور و ﺧود ﭘرﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل درﯾوزه و ﭼﺎﭘﻠوس و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده  .و ا ّﻣﺎ ﺧود
دﯾﮕری در اﻧﺳﺎن ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﺧودی ﻓرﺿﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ و اﯾده آل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧود ﺑرﺗر ﺑﯾﻧﯽ ﺻﻔت ﻣﻣﺗﺎز اﯾن ﺧود
اوﻟﯽ را ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﻌﯽ در اراﺋﮫ ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ اﯾﺛﺎرﮔر و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻣﻘدّس و ﺟﺎوداﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره آن ﺧود ِ ّ
ﺑرای اﻧﺳﺎن دارد و ﻣﯽ ﺧواھد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧود را رﻗﯾب ﻣن ﻣﯽ داﻧد و ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﺳﺎن ﺧدا ﺷود  .ھﻣﮫ ﺗﻼش ھﺎی
دوم ﻣوﺟودی ﺗﻌﺎﻟﯽ طﻠب و ﺿدّ
ﻋﻠﻣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣن ِ ﺑرﺗر اﺳت  .اﯾن "ﻣن" ّ
اوﻟﯽ ﻣوﺟودی
واﻗﻌﯾّت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺗﮑﺑّر و ﮐﺎﻓر و ﺳﻠطﮫ ﺟو و ﻓرﯾﺑﮑﺎر اﺳت و ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣراوده ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺧود ّ
دوﻣﯽ اﯾده آل ﭘرﺳت و ﻣﮑّﺎر اﺳت و ﺳودای ﺳﻠطﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن دارد و ﻣﻧﯽ ﻋﺎﻟم و
ﺟﺎﻧور ﺻﻔت و واﻗﻊ ﭘرﺳت اﺳت و ّ
ﺳوﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرآﯾﻧد آن دو ﺧود اﺳت ﮐﮫ اﯾده
ﻓﯾﻠﺳوف و ھﻧرﻣﻧد و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار و ﻗﺎﺿﯽ اﺳت  .و ا ّﻣﺎ "ﺧود" ﻧوع ّ
و آرﻣﺎن را در واﻗﻌﯾّت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺧود ِ ﻣوﺣّد و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و اﯾن ﺧودی اﺳت ﮐﮫ ﻣن آن را دوﺳت دارم و ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﺧودم ﻣﯽ ﺳﺎزم ﮐﮫ ﺧودی ﻋﺎرف و ﻋﺎدل و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و ﺧﺎﺷﻊ اﺳت  .اﯾن ﺧود  ،ﻣرا در ﻋﯾن واﻗﻌﯾّت ھﺎی ﻣﺎدّی و
طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و در واﻗﻊ وﺣدت آن دو ﺧود اﺳت  .ﮐﻼً اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳﮫ دﺳﺗﮫ از ﺧود
اﻗﺎﻣت دارد و ﻣظﮭر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  :ﺧود ﺟﺎھﻼﻧﮫ  ،ﺧود ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺧود ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ  .اﯾن ھر ﺳﮫ ﺧود در ھر اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻐﯽ
ﺣﺿور دارد وﻟﯽ در آن واﺣد ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑر روی دﯾﮕر ﻣﺳﻠّط اﺳت و ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رزق ﻗﺑض و ﺑﺳط ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭼﮫ ﻧوع رزق ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺗﻔﺎوﺗﺷﺎن ﭼﯾﺳت ؟
او :ﻣﻧﺷﺎء ﻗﺑض و ﺑﺳط ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ رزق را ﻣﻧﻘﺑض و ﻣﻧﺑﺳط ﻣﯽ ﮐﻧد  :ﻧﻔس ﺣﻘﯾر و ﻧﻔس وﺳﯾﻊ  ،ﻧﻔس
ﻓﺷرده و ﮐوﺑﯾده ﺷده و ﺗﺎرﯾﮏ ھﻣﺎن ﻧﻔس ﻗﺑض ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ رزﻗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺧود ھﺿم و ﺟذب و ﺣل ﻧﻣﺎﯾد
و ﻟذا ھر رزﻗﯽ ﺑر اﻧﻘﺑﺎض ﻧﻔس او ﻣﯽ اﻓزاﯾد و او را ﺟﺳﻣﺎ ً و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﺗﺷﻧّﺞ و رﻧﺟور و ﮐﻼﻓﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و
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ﻧﻔس ﺑﺳﯾط درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻗﺎﻧﻊ و ﻏﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻘوا و راﺿﯽ و ﺳﻠﯾم و آرام اﺳت  .رزق ﯾﮏ ﻧﻔس ﺗﺎرﯾﮏ
و ا ّﻣﺎره و ﺧود ﻣﺣور ھﻣواره دﭼﺎر ﻗﺑض اﺳت و ﻟذا ﭼﻧﯾن ﻧﻔﺳﯽ ﻣﺻرف ﭘرﺳت وﺣرﯾص اﺳت و ھﯾﭻ ﻣﻘدار از رزق
ﻣﺎدّی و ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﻌﻧوی او را راﺿﯽ و ﻗﺎﻧﻊ و آرام ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا دﻧﯾﺎ ﭘرﺳت و ﺛروت اﻧدوز ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ھﻣواره
دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت رزق ﺣرام و ﺣﻼل اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣراﻣﯽ و ﺣﻼﻟﯽ ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﻧﺳﺎن
ﻗوت
از طرﯾﻖ ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺣﻼل و ﺣل ﮐﻧﻧده رزق ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﺿﻌف و ّ
ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﯽ از ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﯽ رﺳد؟
ﺣب
او :ﺗﻼش ﺗو ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺗو را دوﺳت ﺑدارد .ﻓﻘط آﻧﮑﮫ ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺣﺑوب دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ّ
ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻣردﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
طب و طﺑﺎﺑت ﭼﯾﺳت؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ّ
او :طﺑﺎﺑت واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣرض را از رﯾﺷﮫ ﻋﻼج ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺗﺳﮑﯾن ﻣو ّﻗﺗﯽ دھد  ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺣ ّﺑت و ﺷﻔﺎﻋت اﺳت
ﮐﮫ در ﻧزد ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣﺧﻠص وﺟود دارد ودوا و دارو ﻓﻘط وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد ﺣﺗّﯽ ﺑرای ﺷﻔﺎی ﻣرض ﺧود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ھم ﻧدارد  .وﻟﯽ اﯾن طب و طﺑﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در ھﻣﮫ ﺟﺎ
راﯾﺞ اﺳت ﻋذاب ﻣن ﺑر ﺳﺗﻣﮕران اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﻣراﺿﺷﺎن را ﺗﺷدﯾد و ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﻔﺎوت ﻣﺣﺑّت و ارادت از ﺳﺣرو اﻓﺳون ﺷدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯽ ﺑزرگ و دﻗﯾﻘﯽ اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ﯾﺎ ﮐﺎﻓر در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑّت دﯾﮕران دﭼﺎر اﻓﺳون و طﻠﺳم و ﺑﻠﮑﮫ
ﺟﻧون ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ آن ﻣﺣﺑّت ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﯽ ﭘردازد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﺑّت را از اﻓﺳوﻧﮕری ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد
آن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﺑّت ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ھﺎی ﻣﺎدّی و ﮐﻼﻣﯽ وﺟود ﻧدارد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﻓﺳون و ﻓرﯾب ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺗطﻣﯾﻊ ﻣﺎدّی و ﻋﺎطﻔﯽ
ھﻣراه اﺳت و ﭼون ﻗطﻊ ﮔردد ﮔوﺋﯽ دﯾﮕر راﺑطﮫ ای در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت  .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﺎدّی ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ ھم ﻣﺣﺑّت
ﺣﺿور دارد و اﺗّﻔﺎﻗﺎ ً ھر ﭼﮫ اﯾن ﻣﺑﺎدﻻت ﮐﻣﺗر ﺷود ﻣﺣ ّﺑت واﺿﺢ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧﺻﯾﺣت ﮐردن ﭼﯾﺳت؟
او :ﻧﺻﯾﺣت ﮐردن ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر اﺳت و از ارﮐﺎن دﯾن ﻣن اﺳت و دﯾن ﮐﺳﯽ ﺟز از اﯾن طرﯾﻖ
راﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد و رﺷد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺎﻟص ﻧﻣﯽ ﮔردد و اﻣری از ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﯾﺎ
ﺳﺎﺋر ﻣذاھب  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﯾن ھر ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر اﯾن رﮐن دﯾن ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﻧد و آﻏﺎز و اﺳﺎس آن ھﻣﺎﻧﺎ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺻﯾﺣت ﮐردن از ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ھﯾﭻ ﻣرﺗﺑﮫ از اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت از آن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت
ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت از آن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﺑوده اﻧد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣن از طرﯾﻖ ﺧود ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺣﺗّﯽ اﻧﺑﯾﺎی ﻣن ھم در ﻣﻘﺎم ّ
اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزم و در ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس رﺷد ﻣﯽ دھم راﺑطﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﻣن ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت  .وﻧﺻﯾﺣت
ﮐردن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﮐردن از ﺟﮭل و ﻓﺳﺎد و ﺷرک ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ  .ﺣﻖ ﭘذﯾری و دﯾن ﭘذﯾری و ﻣﻌرﻓت ﭘذﯾری و ﺧدا ﭘذﯾری ﺟز در
ﺟرﯾﺎن ﻧﺻﯾﺣت ﭘذﯾری ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣن ﻧﯾز ﮐﺎری ﺟزاﯾن ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﻣن آﻧﺎن را ﻧﺻﯾﺣت ﮐرده ام و ﺑﮫ آﻧﺎن
ﮔﻔﺗﮫ ام ﺗﺎ دﯾﮕران را ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﻧد و ﻧﯾز از دﯾﮕران ﻧﺻﯾﺣت ﺑﺷﻧوﻧد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﺎه ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ در ﻧظرﻣﺎن ﺳﯾﺎه و ﻣﺄﯾوس ﮐﻧﻧده و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣ ّﻣل ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﯾل ﺑﮫ
ﺧودﮐﺷﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و در ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ؟
او:اﯾن دل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾره و ﻣﺄﯾوس ﺷده و روی از زﻧدﮔﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﭼﻧﯾن وﺻﻔﯽ ﺑواﺳطﮫ اﺳﺗﻣرار و اﺻرار
در اﻧﮑﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻋداوت ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﯾن و اﺣﮑﺎم دﯾن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﮐ ّل وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ ﻧﻔﯽ و ﻋداوت ﮐﺎﻣل
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن ﻋذاب ﻋظﯾم ﻣن اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣن اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی رﺣﻣت ﻣرا از زﻧدﮔﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮐﻧد و دل
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﺷدّ ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧودش ﻣﯽ اﻧدازد  .ھر ﮐﮫ در اﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﺟّت ھﺎی ﻣن اﺻرار ورزد ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھر رﺣﻣت و ﻣﺣﺑّﺗﯽ را از دﯾﮕران ﻧﻔﯽ و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺣﺟّت ھﺎی ﻣن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐﻣﺎل رﺣﻣت
ھﺎی ﻣن ھﺳﺗﻧد  .واﯾن را ﺑدان ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻋذاب ﻣن ﻓرود آﯾد ﮐﺳﯽ را ﯾﺎرای دﻓﻊ آن ﻧﯾﺳت و آن دوره ﺑﺎﯾد طﯽ ﺷود و
ﻓرد ﺑﺎﯾد از ﮐﻔرش ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر دﮔر رﺣﻣت ﻣن وی را در ﺑر ﮔﯾرد و زﻧدﮔﯽ را ﺑراﯾش ﻋزﯾز و ﻟذﯾذ ﻧﻣﺎﯾد .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﯾن ﺗو و ﺣﺟّت ھﺎو ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص ﺗو ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و آﻧﮭﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺧود و
زﻧدﮔﯾش در ﺳﺗﯾز اﺳت ﭘس ﺟﺎھل اﺳت آﯾﺎ اﯾن ﺟﮭل از ﭼﮫ روﺳت و آﯾﺎ ﻋﻼﺟﯽ ﻧدارد؟
او :اﯾن ﺟﮭل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮕﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻧﺎدان ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾن ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕد ﺑﻠﮑﮫ ﺣداﮐﺛر از آن
ﮐﻧﺎره ﻣﯽ ﮔﯾرد  .اﯾن ﺣﻣﺎﻗت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋذاب اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺎ داﺷﺗن داﻧﺎﺋﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ درﺑﺎرۀ درﺳﺗﯽ و راﺳﺗﯽ و رﺣﻣت
دﯾن ﻣن ﺑﺎز آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن از ﺑﺧل او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺧودش ﻧﯾز ﺷده اﺳت  .آﻧﮑﮫ
رﺣﻣت ﻣرا اﻣری ﺷﺧﺻﯽ و ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و درﺑﺎره دﯾﮕران ﺑﺧل ﻣﯽ ورزد دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﻋذاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻋذاب ﺣﻣﺎﻗت اﺳت و اﯾن ﻋذاب ﭘس از ﻣدّﺗﮭﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﮭﻠت ﺑر ﮐﺳﯽ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﺑر طرف
ﺳﺎزد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا اﻧﺳﺎن رﺣﻣت ﺗو را ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺻﯾب او ھم ﮐرده ای ﺑرای دﯾﮕران ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ رﺣﻣت ﺗو را
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺻورت اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﺟﻧون آﻣﯾزی از ﺧودش ھم دﻓﻊ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋذاب اﺳت و ارادی ﻧﯾﺳت.
او :اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻧﺷﺄ ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧوﺑﯽ ھﺎ را ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و دﯾﮕران را از آن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد  .ﺑﺧل
ﺻﻔت ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻔر اﺳت  .ﻓرق ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر در ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن رﺣﻣت ﻣرا ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﮐﺎﻓر ﻓﻘط ﺑرای
ﺧودش .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑرای ﺧودش ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن دﻟﯾل ﺑطﻼن و ﻧﺎﺣﻘّﯽ ﮐﻔر و ﺑﺧل اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﮑﯽ را
ﺑرای دﯾﮕران ھم ﺑﺧواھد ﻧﯾﮑﯽ را واﻗﻌﺎ ً ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت و ﮔرﻧﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ﭼﯾﺳت؟
او :ﻧﯾﮑﯽ ھﻣﺎن رﺣﻣت و ﻣﺣﺑّت اﺳت و ﺑدی ﻧﯾز ﺷﻘﺎوت و ﺑﺧل اﺳت  .ھر ﮐﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﻣرا ﻧﻔﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺑدی ﻣن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ
ﺷود  .ھر ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻣرا ﭘﺳﻧد ﻧﮑﻧد دوزخ ﻣرا ﭘﺳﻧد ﮐرده اﺳت  .و ﻣن اﻧﺳﺎن را در اﯾن دو اﻣر ﻣﺧﯾّر ﻧﻣوده ام و اﯾن
اﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده ام ﺧﯾر ﺑرﺗر ﻣن اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾز ﺑرﺗر ﻣرا درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ رﺿوان ﻣن ﮐﮫ
ﺑرﺗر از ﺟﻧّت اﺳت راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﻗﺑﻼً اھل دوزخ ﺑوده ﺑﺎﺷد  .ﭘس رﺿوان ﻣن ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣن
ﻖ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ﺑرﺗر اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﺣﻖّ
اﺳت ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﺣ ّ
واﺣدۀ ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﺗوﺣﯾد ﻣن اﺳت و راه ھداﯾت ﻣن.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋﺷﻖ ﭼﯾﺳت؟
او :ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ارادۀ ﻣن در ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﭘس ھر ﺣرﮐت ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ در
ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﻧﺳﺎﻧﯾّت ﺑﺷر ﭼﯾﺳت؟
او :اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﯾن ﺣﯾوان دو ﭘﺎ و ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ھﻣﺎن اﻣری اﺳت ﮐﮫ وﯾژه اوﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن اﻣر آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و آن
ﻧﮫ ﺗن اوﺳت و ﻧﮫ روح او  .زﯾرا اﯾن ھر دو اﻣﺎﻧﺗﯽ اﺳت از ﻧزد ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﮔش از وی ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .
اﻧﺳﺎﻧﯾّت ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌرﻓت ﺣﺎﺻل ﺳﺋوال ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
و ﺟواﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﻣن ﻣﯽ ﮔﯾرد  .ﭘس ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از ﻣن ﺳﺋواﻟﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗر و اﺳﺎﺳﯽ ﺗری ﻧﻣﺎﯾد و ﺑر آن ﺻﺑور و
ﻣﺻر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺟواﺑم ﺑﮫ او ﺑرﺳد ،اﻧﺳﺎن ﺗر اﺳت .و اﻧﺳﺎﻧ ّﯾت در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺳﺋوال و ﺟواب اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن
ّ
ﺳﺋواﻟﮭﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از راﺑطﮫ ﺗن و روح ﺑﺷر اﺳت و ﺟواﺑﮭﺎ ھم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﻣﻌرﻓت اﻣری
ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗن و روح ﻣرا درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس
ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن ﻧور را ﻧدارد اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر دارد
اﻧﺳﺎن ﺗر اﺳت  .واﻟﺑﺗﮫ ذات اﯾن ﻧور ﻣﻧم و اﯾن ھﻣﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾده ام  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧوری
ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﺑوﺋﯾد و ﻣﯽ ﭼﺷﯾد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد
و ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد  .وھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻧور ﻣﻌرﻓت ﭼﮫ رﺑط ﯾﺎ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﻧور ﺧورﺷﯾد و ﺳﺗﺎرﮔﺎن دارد ؟
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او :ھر ﺣرﮐﺗﯽ از ﻧور اﺳت و ھﻣﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎ ﻧوری ھﺳﺗﻧد  .ﭘس اﮔر ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻧوع ﺣرﮐت و ﺳرﻋت وﺟود دارد ﭘس ﺑﯽ
ﺳم اﻧواع ﻣوﺟودات ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻧور ﺧورﺷﯾد و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ھم ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟ ّﻠﯽ از ﻧور وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺗﺟ ّ
اﻧواع ﻧور اﺳت و ﺑدان ﮐﮫ ﻧوری ﻟطﯾف ﺗر و روﺷن ﺗر و ﺻﺎف ﺗر و ﺳرﯾﻊ ﺗر از ﻧور ﻧﺟوﻣﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن
ﺧﺎص وﺟود
و ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﻧور ﺣﻘﯾﻘت و ﻧور ﻣﺣﺑّت و ﻧور وﺣدت از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﻧورھﺎ ﺑرﺗر و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗرﻧد و ﻧورھﺎی
ّ
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و درﯾﺎﻓت آن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣن ﺑرﺳد .و اﯾﻧﮭﺎ ﻧورھﺎی ﺑﺎطﻧﯽ
ﺧﺎص ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﺳﺎﺋر ﻧورھﺎ
و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﺻل ﺳﺎﺋر ﻧورھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻧور
ّ
ﺟﻠوه ھﺎی ﭘﺳت ﺗر و ﮐﻧد ﺗر اﯾن ﻧور ﻣﺧﺻوص و ﻧﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﺻل ھﻣﮫ اﯾن ﻧورھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧور وﺟود ﻣن اﺳت ﮐﮫ
ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻣن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا درک ﮐﻧد و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دﯾدار ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ ﻧور ﺟﻣﺎل ﻣن اﺳت و ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻣن ﻧﺑﺎﺷد  .ھر
ﺷﯾﺋﯽ ﺟﻠوه ای از ﻧور ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﺷﯾﺎء ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
او :آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﭼﺷم و درک اﻧﺳﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﺻور و ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺻور و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﮔر و ﺑرﺗر
و ﻟطﯾف ﺗر و ﻧوری ﺗر دارﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .واﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
ﺗوﺣﯾد رﺳﯾد در ھر ﺷﯾﺋﯽ ﻣرا ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و در ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﺟز ﻣرا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣرا در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﺳﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟
او :آب اﺳت  .آب ﻧﺎب و ﻣطﻠﻖ  .و آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ آب ﭼﯾﺳت؟آب ﻣرز ﺑﯾن ﻧور و ﺧﺎک اﺳت  .ﭘس آب ھﻣﺎﻧﺎ ﻧوری ﺗرﯾن
ﺧﺎک اﺳت  .وا ّﻣﺎ آﺳﻣﺎن آب ﻧﺎب اﺳت ﮐﮫ ھزاران ﺑﺎر ﻟطﯾف ﺗر و ﭘﺎک ﺗر از آﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﺟﺎرﯾﺳت  .آﺑﮭﺎی
زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ آب ﭘﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .آﺳﻣﺎن ﺳﺑﮏ ﺗرﯾن و ﺧﺎﻟص ﺗرﯾن و ﻧوراﻧﯽ ﺗرﯾن آﺑﮭﺎﺳت  .ﭘس ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
زﯾر ﺳﻘﻔﯽ از ﯾﮏ درﯾﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺣل اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠّﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﺑﺷر ﻋﺎﺷﻖ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻗﺻّﮫ ﺳﺎزی اﺳت ؟
ﺻﮫ ﭘردازی ﺑﯽ
او :اﯾن از ﺑﯽ ﻣﺣﺑّﺗﯽ اﺳت  .اھل ﻣﺣﺑّت ﻣن ﻋﺎﺷﻖ واﻗﻌﯾّت ھﺎ ھﺳﺗﻧد و از اﻓﺳﺎﻧﮫ و اﻓﺳوﻧﮕری و ﻗ ّ
ﻧﯾﺎزﻧد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط ھداﯾت ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
او :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ در ھر آن داراﺳت ،و ھر ﮐﮫ ﺷراﯾط زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧود را در ھر آن ﺷﮑر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و
ﺗﺳﻠﯾم آن اﺳت راه ھداﯾت اﺧﺗﯾﺎری و ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﺑرﮔزﯾده اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت در ﻣﺳﯾر ھداﯾت ﺟﺑری و ﺟﮭﻧّﻣﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺣﺑّت ﺗو ﭼﯾﺳت؟
او :ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧّت ﻣن ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت  .ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﺧﺷم ﺑﮫ وی ﻣ ّﻧت ﻧﮭﺎده ام و اﯾن ﻣﺣﺑّت ﻣن اﺳت  .زﯾرا اﯾﻣﺎن
ﻧور ﻧﮕﺎه ﺧﺎصّ ﻣن اﺳت در دل ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘس ﺟﻠوه ای از ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و اﯾن ﻣﻧّت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧ ّﯾت ﻣن
اﺳت در آﻧﺎن  .و اﯾن از ﻣﺣﺑّت ﻣن ﺑﮫ آﻧﺎن اﺳت  .زﯾرا آﻧﺎن اﯾﻣﺎن را از ﻣن طﻠب ﻧﮑرده ﺑودﻧد زﯾرا اﺻﻼً ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ
اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت ﮐﮫ طﻠب ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣن ازﻧزد ﺧودم و ﺑﮫ ارادۀ ﺧودم ﺑﮫ آﻧﺎن داده ام  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ از ﻣن
طﻠب ﮐﻧد و ﺑر آن ﺻﺑور ﺑﺎﺷد ﺑﮫ او ﻣﯽ دھم و در اﯾن اﺟﺎﺑت ھﯾﭻ ﻣﻧّﺗﯽ ﺑر او ﻧدارم زﯾرا اﯾن اﺟﺎﺑت را ﺑﺎ ﺧود ﻋﮭد ﮐرده
ام و وظﯾﻔﮥ ﺧودم ﻣﯽ داﻧم  .در واﻗﻊ ﮐﺳﯽ ﻣﺣﺑّت ﻣرا طﻠب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا اﺻﻼً ﮐﻣﺗرﯾن آﮔﺎھﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره اش
ﻧدارد ﮐﮫ آن را ﺑﺧواھد  .واﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﺣﺑّت ﻣرا ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن را ھر ﮔﺎه ﻧﺧواھد از او ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرم  .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ
ﻧﺧواھد ﮐﮫ ﻣﻧّت ﻣرا ﺑﮑﺷد ﻣﻧّت ﺧود را از او ﺑر ﻣﯽ دارم و او را ھﯾﭻ ﻋذاﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﻣﺣﺑّت ﻣرا
ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن را ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻣﻧّت ﻧﮭد و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻓﺧر و ﻓروش ﺑﮕذارد اﻟﺑﺗﮫ از او ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﻋذاﺑش ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم .
وﻧﯾز اﮔر ﻣؤﻣﻧﯽ از ﺑﺎﺑت ﻣﻧّﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر وی ﻧﮭﺎده ام در ﻧزد ﮐﺎﻓران اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻓﻘﺎرت ﻧﻣﺎﯾد ﻧﯾز اﯾﻣﺎﻧش را از او ﻣﯽ
ﮔﯾرم و ﻋذاﺑش ﻣﯽ ﮐﻧم .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑر ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺑﮫ دل اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯽ ؟
او :ھر ﮐﮫ دﻧﯾﺎ و ﻟذاﯾذ و ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣن او را دوﺳت ﻣﯽ دارم و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ او ﺻﺎﺣب
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و روی ﺑﮫ آﺧرت ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻟذاﯾذ ا ُﺧروی در دﻧﯾﺎ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﻌﻧوﯾّت و ﻣﺣﺑّت و ﻣﻌرﻓت
اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻣﺎن را ﺑﮭر ﮐﺳﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ دھﯽ ؟
او :اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺑود ﻋداﻟت ﻣن ﻣورد ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺑود  .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را در اﻣور دﻧﯾوی ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺳﺎزم در واﻗﻊ دﻟش
را ﻣﯽ ﺷﮑﻧم و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ دﻟش اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرش اﯾﻣﺎن را ﻣﯽ دھم و اﮔر از دﻧﯾﺎ روی ﮔرداﻧد اﯾﻣﺎن ﻣرا ﺑﮫ دﻟش ﭘذﯾرا
ﻣﯽ ﺷود و از دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .وﻟﯽ اﮔر ﭘس از ھر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﺣرص ﺷدﯾدﺗری ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھوس ھﺎی ﺧود
رﻓت و از دﻧﯾﺎ روی ﮔردان ﻧﺷد ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً دﻟش روی ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷده اﺳت و اﯾﻣﺎن ﻣرا ﻧﺧواھد ﭘذﯾرﻓت  .ﭘس ﻣن اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ
دل ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم  .واﯾن را ﺑدان ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯽ ﺑدون اذن ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻣﺎن آورد وﻟﯽ اﯾن اذن ﺑﯽ ﺣ ّﺟت
و ﺣﮑﻣت ﻧﯾﺳت و ﻣن ﻗﻠوب را ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده ام  .ﭘس اﯾﻣﺎن ﯾﮏ اﻣر ﯾﮏ طرﻓﮫ ھم ﻧﯾﺳت.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾﮏ دل ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت ﻣؤﻣﻧﯽ از ﮐﺳﯽ ﮐﯾﻧﮫ ای ﻋﻣﯾﻖ و طوﻻﻧﯽ ﻣدّت ﺑﮫ دل ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﮔر ھم ﺑﮫ دل ﮔﯾرد از ﻣن
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎک ﮐردن آن ﺑﻐض را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و از آن ﺑﻐض ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﭘﯾروی ﮐﻧد و ﺳﺗم ورزد ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾﻣﺎﻧش
زاﺋل ﻣﯽ ﮔردد  .زﯾرا ﻣؤﻣن ﺻﺎﺣب دﻟﯽ ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﮭر ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧم.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻋﺑودﯾّت ﻣورد رﺿﺎی ﺗو ھﻣﺎﻧﺎ اطﺎﻋت ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از اﺣﮑﺎم دﯾن ﺗو و
رﺳوﻻن و اﻣﺎﻣﺎن ﺗوﺳت  .وا ّﻣﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑس ﻋظﯾم اﺳت و ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت.
ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود؟
او :از طرﯾﻖ ﻋﻣل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼون و ﭼراھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ﻋﻘل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﭼون و
ﭼراﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯾن و ﻣﺣﺑّت اﺳت  .ﭘس ﺑﮫ واﺳطﮫ اطﺎﻋت از ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ رﺳد  .و ﻋﻘل
ﻣﻘدّم ﺑر دﯾن اﺳت و ﻋﻘﻼً ﺑر دﯾن ﺧﺎﻟص ﻣن وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اطﺎﻋت ﻣﺣض ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا آﯾﺎ ﻣﻧّت ﺑر ﺣﻖ ھم در رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﺟود دارد؟
او :آری  .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺗو ﭼﯾزی ﺑدھد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدھد و ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ھم ﻣﺗﺣدا ً ﻧﺗواﻧﻧد ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی
را ﺑﮫ ﺗو ﺑدھﻧد و ﺗوﺑواﺳطﮫ آن ﭼﯾز از ﮐ ّل دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷوی و از ھر ھراﺳﯽ ﻣﺻون ﮔردی و ﺑﮫ ّ
ﻋزت و ﻟذّﺗﯽ
ﻣﺎﻓوق ﺗﺟرﺑﮫ و ارادۀ ﺧودت ﺑرﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑر ﺗو ﻣﻧّت دارد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ادای ﻣﻧّت ﺑر ﺗو ﻧﮑﻧد ﺗو ﺑﺎﯾد از وی ﻣﻧّت
ﺑﮑﺷﯽ و از او ﺑﺧواھﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗو ﻣﻧّت ﻧﮭد و ﺑﺗرﺳﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﺗو ﻣﻧّت ﻧﮕذارد .وﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ھﻣﺎﻧﺎ ﻧور اﯾﻣﺎن و
ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑّت اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺧﻠﺻﺎن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣن ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن از طرﯾﻖ وﺟود آﻧﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﻣورد ﺑﺧﺷودﮔﯽ ﻗرار ﻣﯾدھم .ھر ﮐﮫ ﻣﻧّت آﻧﮭﺎ را ﻧﭘذﯾرد و آن را اﮐراه دارد ﺑﺎ ﻣن در ﺳﺗﯾز
اﺳت و اﮔر اﺻرار ورزد ﺑﺎﻻﺧره ﮔﻣراه و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود  .وﭘذﯾرش اﯾن ﻣﻧّت ھم در ﻋﻣل ھﻣﺎﻧﺎ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ارادت ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎﻧﺎ واﮔذاری اراده ﺧود ﺑﮫ ﻣﺧﻠﺻﺎن ﻣن اﺳت زﯾرا ارادۀ ﻓردی ھر ﺑﺷری ﮐﺎﻧون
دﻧﯾﺎ ﺧواھﯽ و اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت و ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﻣﺎدّی اﺳت و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اراده ای ﻧﯾﺎزی ﻧدارﻧد زﯾرا ﻣن دﻧﯾﺎی آﻧﺎن را
ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و اﮔر ﺑﺧواھﻧد ارادۀ ﻓردی ﺧود را ﺑرای ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد دﭼﺎر ﺷرک ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و ﮐﻔر ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد  .زﯾرا ﻣؤﻣن وظﯾﻔﮫ ای ﺟز طﯽ طرﯾﻖ ﺑﮫ ﺳوی ﻣن ﻧدارد و ﮐﺎری ﺟز ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت ﻧدارد و ﺗﺎ ارادت ﮐﺎﻣل ﻧﮕردد
ھرﮔز ﻣﻌرﻓت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و دﯾن  ،ﺧﺎﻟص ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻓرد ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﮔردد و دﻟش ﺗﺳﻠﯾم ارادۀ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ
دﻟش را از ﻣﺣﺑّت ﺧود ﻟﺑرﯾز ﺳﺎزم .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا راﺳت ﺗرﯾن ﺳﺧن ﺑﺷر ﭼﮫ ﺳﺧﻧﯽ اﺳت؟
او :اﯾن ﺳﺧن ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد":ﻣن دروﻏﮕو ھﺳﺗم" .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﺧودش را دروﻏﮕو ﺑﺧواﻧد راﺳت ﺗرﯾن ادّﻋﺎھﺎﺳت ﯾﮑﯽ
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣن ِ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺷﺎء ھﻣﮫ دروﻏﮭﺎی اوﺳت و دروﻏﺗرﯾن ﭘﻧدار ھر ﺑﺷری اﺣﺳﺎس "ﻣن" و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﻧﯾّت
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اوﺳت و دروﻏﺗرﯾن واژه ھﺎی ﺑﺷری ھﻣﺎﻧﺎ واژه "ﻣن" اﺳت  .دﻟﯾل دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧودش را دروﻏﮕو
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﮔر ﻣﺧﺎطﺑش اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ او
ﺑﺧواﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه در ﻧزد ﻣﺧﺎطب راﺳﺗﮕو
ّ
دروﻏﮕوﺳت ﭘس دروﻏﮕو ﺑودﻧش ﻧﯾز ﻧﻔﯽ ﺷده اﺳت و ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﮐردن ﻧﯾﺳت ﭘس او راﺳﺗﮕوﺳت  .وﻟﯽ اﮔر ﻣﺧﺎطﺑش
اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اش را ﺑﺎور ﻧﮑﻧد ﺑﺎز ھم دروﻏﮕو ﺑودﻧش را ﺑﺎور ﻧﮑرده اﺳت و ﺑﺎز ھم او راﺳﺗﮕوﺳت  .ﭘس ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﯽ
رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت ﺷﻧوﻧده اش ﻧدارد و در ھر دو ﺣﺎﻟت او راﺳﺗﮕوﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت؟
او :ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را ﺟﺎھل و ﻧﺎﭘﺎک و ﮐذّاب ﺑداﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎﻗل و ﭘﺎک و
ﺻﺎدق اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن دوﺳت ﻣﯽ داری ﭼﯾﺳت؟
او :ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ! زﯾرا ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودی وﺟود ﻧدارد و ھﻣﮫ ﻣﻧم.
ﻟذا ﻣﺗواﺿﻊ و ﻣﮭرﺑﺎن و ﻋﺎدل و ﺻﺑور ﻣﯽ ﮔردد و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ از ﺻﻔﺎت دﯾن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺗﻔﺎوت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﭼﯾﺳت؟
او :ﻓﻘط از ﻣﯾزان ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎﺳت .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ؟
او :اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻓﮭﻣﯾده و ﯾﻘﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧودش وﺟود ﻧدارد و
ذرات ﺗن او ﺟﺎری ﺷده ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﻓﻘط ﻣﻧم ﮐﮫ وﺟود دارم  .واﯾن ﺑﺎور در اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس و ھوش و ﺣواس و ّ
"ﺧود" و ﻣﻧﯾّت در او ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻧﺎﺑود ﺷده ﺑﺎﺷد  .در اﯾﻧﺻورت ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧم.
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠم ﺗو ﭼﯾﺳت ؟
او :ﺑدﻋت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم آﻓرﯾدن ﭼﯾزی از ﻋدم و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﻘدﻣﮫ ای و ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾل و ﻋ ّﻠﺗﯽ  .وﻓﮭم اﯾن ﻋﻠم
ﻓﮭﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠم ﻣن ﺑرﺳد ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑدﻋﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣن اﻟﺑﺗﮫ اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ آﯾﺎ ﺑر ھﯾﭻ ﺣﻘّﯽ ﻗرار دارد ؟
ﻖ ﻣن اﻟﺑﺗﮫ ﺑر ﺣﻖ اﺳت و ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻋظﯾم دارد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
او :رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﺣ ّ
ﻓﻘط ﮔﻣراھﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻋذاب ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد.
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﭼﮕوﻧﮫ اﻣری ﺑر ﮐﺳﯽ ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد؟
او:ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن ﺳﺋوال اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ :ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻓرﯾب ﻣﯽ ﺧورد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ  :ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ واﻗﻌﯾّﺗﯽ را واروﻧﮫ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد؟ اﯾن ﺻورت آﺧر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﮐﻣﺎل ِ ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷدن اﻣر ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠّﯽ اﯾن ﺳﺋواﻻت آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧودش را ﺑﺎ ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐس دﯾﮕری ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻓرﯾب ﻣﯽ ﺧورد و ا ّﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﺧود را ﺑﺎ ﭼﯾز ﯾﺎ ﮐﺳﯽ دﯾﮕری ﻋوﺿﯽ ﺑﮕﯾرد ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﺳت  :ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارد ﮐﮫ
ﺧود را ﺑﯾﺎﺑد و ﺧودش ﺑﺎﺷد و از ﺧود ﮔرﯾزان و ﻗﮭر اﺳت و ﻟذا ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در ھﻣﮫ اﻣور زﻧدﮔﯾش دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه اﺳت و
ھﻣﮫ واﻗﻌﯾّت ھﺎ را واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا ﺧودش ﻣﻌﮑوس اﺳت و ﻋﮑس ﺧود را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ
ﭘرﺳﺗد و ﻏﯾر را ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮐﺛر ّﯾت ﻣردﻣﺎن ھﻣواره ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .واﯾن اﮐﺛر ّﯾت ﻣﺳﺗﻣراًﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ واروﻧﮫ و ﻣﻌﮑوس ﻧﺑﺎﺷﻧد در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر اﺳت  .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﺎن
راھﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔر در اﻧواع و درﺟﺎﺗش  .اﻣروزه آن را از ﺧود – ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھم ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد.
ﻧﺎم دﯾﮕرش ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻧون اﺳت در اﻧواع و درﺟﺎت  .ﺟﮭل ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت .
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ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق اھل ﻣﺣﺑّت و اھل ﺷﻘﺎوت ﭼﯾﺳت؟
او :اھل ﺷﻘﺎوت آن اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اش را اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻣ ّﻧت ﻣﯽ ﻧﮭد  .واھل ﻣﺣﺑّت ان اﺳت ﮐﮫ اﯾﺛﺎرﮔرﯾﮭﺎی واﻗﻌﯽ
ﺧود را وظﯾﻔﮫ ﺧودش ﻣﯽ داﻧد و ﻣﻧّت ھم ﻣﯽ ﮐﺷد  .اھل ﻣﺣﺑّت درﺳت ﻣﺛل ﻣن اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺗو ﭼﯾﺳت؟
او :ﻓرق ﺑﯾن ﺳر و ﭘﺎ و دﺳت و ﭼﺷم وزﺑﺎن و ﻣﻐز و ﻗﻠب و ﻣﻌده و ﻣﻘﻌد در وﺟود ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﭼﯾﺳت؟ﺑدون ﻣﻘﻌد ﺣﺗّﯽ
دھﺎن اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔﻧدد .آﯾﺎ ﻓﮭﻣﯾدی؟ ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻣن در اﺗ ّﺣﺎد ﮐﺎﻣل اﺳت.
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد ﮐﮫ ﮔﻣراه ﻧﺷود؟
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا در ﻋرﺻﮥ
او :اﯾن دوراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھم اﮐﻧون واﻗﻊ اﺳت و در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺟز ﻓﺗﻧﮫ و داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود و ھر آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺗﻣدّن و ﻓرھﻧﮓ و ﻋﻠم وﻓن و ھﻧر وﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد و ﻣذھب ﺗﺣت ھر ﻋﻧواﻧﯽ در ﺟواﻣﻊ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود
ﻓﺗﻧﮫ اﺳت و ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﯾری در آن ﻧﯾﺳت و ﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﻓرﯾﺑﻧده ﺗر اﺳت و وﺳوﺳﮫ ﮐﻧﻧده ﺗر  .در اﯾن دوران ﺷﯾﺎطﯾن
آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن و اﻓﺳون ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن ﺣﯾﻠﮫ ھﺎی ﺧود را در ﺑﺷر اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .در اﯾن دوران ﺗﻧﮭﺎ راه
ﻧﺟﺎت و ﮔﻣراه ﻧﺷدن ھﻣﺎﻧﺎ دوری ﺟﺳﺗن از ھﻣﮫ ﺟﻠوه ھﺎی اﯾن ﺗﻣدّن اﺳت و ﮔوﺷﮫ اﻧزوا ﮔزﯾدن و ﻣﺷﻐول ﻓﮑر و ذﮐر
ﮔﺷﺗن و ﻏرق در ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﺷدن  .ودر ﺧﺎرج از ھﻣﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎدّی و ﻣﻌﻧوی اﯾن ﺗﻣدّن زﯾﺳﺗن  .زﯾﺳﺗﻧﯽ در
ﻣﺑرا ﺑودن  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﺧﺎرج از ﺷﮭرھﺎ و زﻣﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ  .واز ھﻣﮫ اﺑزارھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ ﺗﺎ ﺣدّ ﻣﻣﮑن ّ
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدّ اﻣﮑﺎن از ﺷﮭرھﺎ و ﻣردﻣﺎن و دوﻟﺗﮭﺎ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و
ﻓﻧّﯽ ﻣﺗﻌ ّﻠﻖ ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﻐذﯾﮫ ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد .در اﯾن ﻋرﺻﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺑﺎزار
ﻣﺳﻣوم و ﺷﯾطﺎن زده و ﻣﮭﻠﮏ اﺳت و ﺗن دل و روان ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد  .در اﯾن دوران ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن ھﻣﭼون
روﺷن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺷﻣﻊ در زﯾر آب اﺳت  .و اﻟﺑﺗﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﯾن دوران در ﮐﻣﺎل ﻟطف و ﮐراﻣت ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد
وآﻧﺎن را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﻧد و ﮐ ّل اﯾﻣﺎن ﺧود را از ھﻣﮫ ﭘﻧﮭﺎن دارﻧد و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ذﮐر
و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻧﮕذراﻧﻧد  .وﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر ﭼﻧد ﺗﺎ ﮔرد ھم آﯾﻧد و ھﻣﮫ اﻣور زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت
ﮔذارﻧد ﺗﺎ از ﻏﯾر ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣدﯾﮕر را ھﻣﭼون اﻋﺿﺎی ﺑدن ﺧود ﻣﺣﻔوظ دارﻧد .
در اﯾن ﺻورت ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺣﺎﻓظ و ھﺎدی ﺧواھد ﺑود و از ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽ دارد و ﺑﮫ ﺳوی اﻣﺎم رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد.
زﯾرا در اﯾن دوران ھﯾﭻ ﺧﯾری ﺟز در وﺟود اﻣﺎم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد  .واز وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺑﺎرز اﻣﺎم آن اﺳت ﮐﮫ از
ﻣﺑرا و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت و در ﺧﺎرج آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ھﻣﮫ اﻣور اﺣﺎطﮫ
ﮐ ّل اﯾن دوران و ﺗﻣدّﻧش و ﻣﺣﺻوﻻﺗش ﮐﺎﻣﻼً ّ
دارد  .ﭼون او را ﯾﺎﻓﺗﯾد دﯾﮕر ھرﮔز از او دور ﻧﺷوﯾد و از وی ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺟز در
ﭼﻧﯾن اطﺎﻋﺗﯽ راه ﻧﺟﺎت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .
ﻣن:ﭘروردﮔﺎرا ﻣﯾزان درﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺧن ﭼﯾﺳت ؟
او :اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن ﺳﺧن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾّﺗﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود  .اﯾﻧﮑﮫ آن ﺳﺧن ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﻌﯾﺷت وﯾﺎ
رﯾﺎﺳت و ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت و ﯾﺎ ﻋداوت و ﯾﺎ ﻣﺣﺑّت و ﯾﺎ ارﺷﺎد و و  ...و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎطب ﺳﺧن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
ﮐﺎﻓر ،دوﺳت ﺑﺎﺷد ﯾﺎ دﺷﻣن  .ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣﺧﻠوق  .ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧن آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ای ﺑﮫ ﻧ ّﯾت ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت  ،ﻣرا
ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھد  .وآن اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻼً ﺑﮕوﯾد  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﻌرﻓﺗم ﺑﯾﻔزا .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا اﺧﻼص در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
او :اﺧﻼص ھﻣﺎن ﺻدق راﺑطﮫ اﺳت و در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐردن ِ ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺎز و ﻣﺣﺑّت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟداﺳﺎزی ﭘول و
ﻋﺎطﻔﮫ  .واﯾن ﮐﺎری ﻋظﯾم اﺳت و ﺟز دﯾن داران اھل ﻣﻌرﻓت از آن ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾﻧد و ﻋظﻣت اﯾن ﺗﺻﻔﯾﮫ و ﺟداﺋﯽ و ﺧﻼﺻﯽ
ﻣﺛل ﻣرگ اﺳت ﮐﮫ ﺗن و روح از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣوﻓّﻖ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری در رواﺑطش ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺷود
دﯾﻧش ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت .ﮐﺎﻓران ﻧﯾز در اﯾن اﻣر ﺳﻌﯽ ﻓراواﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد وﻟﯽ ھرﮔز ﮐﻣﺗرﯾن ﻣوﻓّﻘﯾّﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد زﯾرا وﻗﺗﯽ ﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی و ﭘول را از ﻋواطف ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭻ اﺛری از ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﺣﺑّت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا
ﻗﻠوب ﮐﺎﻓران ﻣرده اﺳت و آﻧﺎن ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎدّی و ﻏرﯾزی ھﯾﭻ راﺑطﮫ دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن دارای دﻟﯽ زﻧده ھﺳﺗﻧد و ﺻﺎﺣب ﻣﺣ ّﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و آﻓﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﺷرﯾﮏ ﮐردن ﻣﺎد ّﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺣ ّﺑت
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وﺟود ﻧدارد  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرز ﺑﯾن اﯾن دو ھﻣواره ﻣﻌﯾّن ﺑﺎﺷد و از اﯾن ﻣرز ﻣراﻗﺑت ﺷود و ﮔرﻧﮫ ﻣﺣﺑّت و اﯾﻣﺎن ھر دو در
ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋﺎرف ﮐﯾﺳت؟
او :ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻟش ﻏرق ﯾﻘﯾن اﺳت و ﺳرش ﻏرق ﺗردﯾد و ﺣﯾرت  .و زﺑﺎﻧش ھﻣواره ﺳﺋوال ﮐﻧﻧده اﺳت و ﻋﻣﻠش
ﻗرﯾن ﺻدق و ﺧﺷوع  .وﺟز ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑرﺗر زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧد و ﻟذا ﻓﻘﯾراﻧﮫ و ﻗﺎﻧﻊ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ذﮐر ﭼﯾﺳت؟
او :ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آﯾد ذﮐر اﺳت و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﯾﺎدھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻣن اﺳت  .وﮐﻣﺎل ﯾﺎد ﻣن ھﻣﺎﻧﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﻣن
اﺳت .وﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھد اﮔر ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد اﻧﺳﺎن آورد ﻧﯾز ذﮐر اﺳت  .و ﻧﯾز ﮐ ّل ﺟرﯾﺎن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی
ﺣواس و ھوش و اﺣﺳﺎس و ﻓﮑر اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺟرﯾﺎﻧﺎت و درﺟﺎت ذﮐر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﮥ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺣﯾواﻧﯽ
ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧده اﺳت و درﺟﺎت اﻧﺳﺎﻧﯾّت ھﻣﺎن درﺟﺎت ﻗدرت ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت  .ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﻣظﮭر ﯾﺎدی از ﻣن
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﺎد ﻣن و ﮐﻣﺎل ﯾﺎد ﻣن اﺳت و ﻟذا اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣ ّﯾت ﺧودش را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﻣرا ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﯾﺎد آورده اﺳت  .زﯾرا ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺻورت ِ ﻓﮑری از اﻓﮑﺎر ﻣن اﺳت  .ﭘس ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﺻورت ﻓﮑر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت ﯾﺎد اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺷر ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
او:ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﯾن ﺗن و روح او ھﺳﺗﻧد  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻧﻔس ﺑﺷر ﮐﮫ ﺣﺎدث راﺑطﮥ ﺑﯾن ﺗن و روح اﺳت روی ﺑﮫ ﺗن
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺷت ﺑﮫ روح ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑس  .اﯾن ھر دو اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﻣوﺟب دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻧﻔس را ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل ﺑﮑﺷﺎﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎدّی ﺗرﯾن و ﻣﻌﻧوی ﺗرﯾن ﻧﻔوس ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻋوارض ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋداﻟت و اﺗّﺣﺎد ﺑﯾن ﺗن و روح ﭘدﯾد آﯾد  .وﻟﯽ دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﻧﻔوس ﺗن ﭘرﺳت ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮐﺎھﻧده اﺳت
وﻟﯽ در ﻣورد ﻧﻔوس روﺣﺎﻧﯽ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش و اﻋﺗﻼء ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺻﺑر ﺑر اﯾن ﻋوارض ﻣوﺟب اﺟرھﺎی دﻧﯾوی و
اﺧروی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧم وﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﮫ ﺷﺎﮐر و راﺿﯽ ﺧواھﻧد ﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋﺎﻣل ﻣﺣوری ﮔﻣراھﯽ ھﺎی ﺑﺷری ﭼﯾﺳت؟
او :ﺑﯽ ﺻﺑری در ﻗﺑﺎل ﺑﻼﯾﺎ.
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺣدود ﭘﻧﺞ ﺳﺎل اﺳت ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دردی ﺳﯾّﺎل و ﺣﯾرت آور در ﺗن ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗم ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﺑدﻧم ﻣﯽ
ﭼرﺧد  .اﯾن ﭼﮫ رازی اﺳت ؟
او :از ﺣدود ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﭘﯾش از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧﻼص در دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑّت ﻧﻣودی و ﻣن از ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﻣﺷﻐول اﺟﺎﺑت
ﻣﺗﺣرک ﮐﮫ از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﺗو در ﺣرﮐت اﺳت ﺗﻣﺎم ﺑدن ﺗو را ﭘﺎک ﻣﯾﺳﺎزم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ
دﻋﺎی ﺗو ھﺳﺗم و ﺑﺎ اﯾن درد
ّ
ﻣﻌرﻓت ﺗو را ﻣﺳﺗﻣرا ً اﻋﺗﻼء ﻣﯽ دھم و رواﺑط ﺗو را ھم ﺑﺎ ﺳﺎﺋرﯾن ﭘﺎک و ﺧﺎﻟص ﻣﯾﺳﺎزم و دﯾﻧت را ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼص
ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧم  .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ از وﻗﺎﯾﻊ دازﮔﺎره ﮐﮫ دوران ﻧزول ذﮐر و ﻗرآن و ﻓرﻗﺎن و ﺣﮑﻣت ﻣن ﺑر دل ﺗو ﺑود ﺗو ﺑﮫ ﮐ ّﻠﯽ ﺑﮫ
دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﭘﺷت ﻧﻣودی و ﺑﮫ اﻓراط اﻓﺗﺎدی و ﺑﺎ اﯾن درد ارﺗﺑﺎط روﺣت را ﺑﺎ ﺗن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزم و ﮔرﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻗﺑل
از آﻧﮑﮫ در دﯾن ﺑﮫ ﺧﻠوص ﺑرﺳﯽ و در ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﺑرﺳﯽ ﻣرده ﺑودی ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣوت ھﺎی ﻣوﻗّﺗﯽ و آﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳراغ ﺗو آﻣده اﺳت و ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻗﺑل از ﻣرﮔت دﻋﺎﯾت را اﺟﺎﺑت ﮐرده ﺑﺎﺷم  .واﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑم ﻣﯽ ﺑﻧدی
ﻖ ﻣن اﺳت اﺗّﺻﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺳﮑﯾن ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  .اﯾن درد ھﻣﺎﻧﺎ
در زﯾر ﻟﮕد اطراﻓﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣن ﮐﮫ ﻣﺣ ّل ﻧزول ﺣ ّ
اﻣر ﻣن ﺑﮫ اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد و ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ در ﺗن ﺗو ﺣﺿور دارد ﺗﺎ دﻋﺎﯾت را اﺟﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد  .وھر ﮔﺎه ﻧﺧواھﯽ اﯾن
درد را ھم ﺑر ﻣﯽ دارم  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺗو ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ای ﻗﻠﺑﺎ ً از اﯾن درد ﺑﯾزار ﺷوی  .اﯾن درد ﺣﻖّ ﻣن
اﺳت .اﯾن درد ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﺿور ﻣن اﺳت در ﺗو  .ﭘس آن را ﭘﺎس دار و ھرﮔز آن را اﮐراه ﻣﮑن .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ھم اﯾن درد ھرﮔز ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﺗو ﻧﺑوده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت ﺗوﺑوده
اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﺑﺷر دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد؟
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او :ﺑﺷر ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ھوﺳﺑﺎز و ﻋﯾّﺎش و ﺑﺎزﯾﮕر اﺳت ﺟﺑرا ً ﺑﮫ دروغ و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮔراﯾد زﯾرا ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ
دﯾﮕران از اﯾن ﺧﻠﻖ و ﺧوی او ﺑﯾزارﻧد  .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ از اﯾن ا ّم اﻟﻔﺳﺎد ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﻌرﻓت و ﺗزﮐﯾﮫ
ﻧﻔس  .در واﻗﻊ دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎﮐﺎری ﻋذاب ِ ھوس ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن دروﻏﮕو و رﯾﺎﮐﺎر ﻣﺳﺗﻣراً رﺳوا ﻣﯽ ﺷود
و ﻋذاب رﺳواﺋﯽ از ﺑدﺗرﯾن ﻋذاﺑﮭﺎﺳت  .ودﯾن ﻣن ھدﻓﯽ ﺟز ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن از ﺷﯾطﺎن دروغ را ﻧدارد و اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس
و ﻣﺣور دﯾن ﻣن ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺻﺎدق ﺷود  .ﭘس ﺻدق ﻧﯾز اﺟر ﺗﻘوا اﺳت
زﯾرا اﺳﺎس ﺳﻼﻣت و ّ
ﻋزت اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﻋﻘل ﭼﯾﺳت؟
او :ﻋﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ارﺗﺑﺎط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣن ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺷر اﺳت  .ﻣن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋﻘل ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﻋﻘل ھﻣﺎﻧﺎ
وﺣﯽ ﻋﺎ ّﻣﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ زﺑﺎن ﻣن در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣن ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ دﯾﻧم راه ﻣﯽ
دھم ﯾﺎ از درب ﺑﮭﺷت و ﯾﺎ از درب دوزخ و ﯾﺎ از درب ﺑرزخ  .و اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺳﺎن دارد .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا درﺳت ﺗرﯾن روش درک ﺗو ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ؟
ﺣواس ﺧود ﺑﯾﺎﺑد و ﻧﯾز ﻣﻘﯾم در دﻟش ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ اﺣﺳﺎﺳﺎت و
او :اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣرا ﻣﻘﯾم در ﭼﺷﻣﺎﻧش و ﮔوﺷﮭﺎﯾش و ﺳﺎﺋر
ّ
ارادۀ اوﺳت  .واﯾن ھﻣﺎن روش ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﻧﺎﺧت ﻣن اﺳت و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه ھداﯾت اﺳت و
ﺳﻌﺎدت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا "ﺣﻖ" ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
او :ﯾﻌﻧﯽ دﯾدن ِ درﺳﺗﯽ ِ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑوده و ھﺳت و رخ ﻣﯽ دھد و ﺧواھد داد. .ﭘس ﺣﻖ ﺑﯾﻧﯽ و اھل ﺣﻖ ﺷدن ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .
ﻣن :ﭘروردﮔﺎرا ﺳﺋوال آﺧرم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻋدّه ای اﯾن ﮐﺗﺎب ِ ﺳﺋوال و ﺟواب را ﺑﺎ دﯾدۀ ﺗردﯾد و ﺗﻣﺳﺧر و اﻧﮑﺎر
و ﻋداوت ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺳﺋوال ﮐﻧﻧده اش )ﯾﻌﻧﯽ ﻣن( دﻋوی ﭘﯾﺎﻣﺑری و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از آن را ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎﺧداوﻧد ﺳﺋوال و ﺟواب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣدّﻋﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧداﺳت  .واﯾن اﻣر در ﻧظرﺷﺎن ﺟرﻣﯽ
ﻧﺎﺑﺧﺷوﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد  .ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯾﺳت؟
او :ﻣن در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز وﻋده داده ﺑودم ﮐﮫ در آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣن ﺑﮫ ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺧواھﻧد
ﺑود و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن ﺑﮫ وﺿوح ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺧن ﺧواھم ﮔﻔت  .و
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ در دﯾن داری ﻋﻠﻣﯽ راﺳﺦ ھﺳﺗﻧد ھرﮔز ھﯾﭻ ﺗﻧﺎﻗض و ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺧﻼف دﯾن اﻧﺑﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺧواھﻧد
ﯾﺎﻓت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧدۀ ﮐ ّل دﯾن ﻣن ﺑﮫ زﺑﺎن زﻣﺎن اﺳت  .ﻓﻘط ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻋداوت ﺧواھﻧد داﺷت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻋداوت داﺷﺗﮫ و دارﻧد  .وھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﻣرا ﻧﯾز ﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
ﻣن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧود ِ ﻋﺎرﻓﺎن ِ ﺧودﺷﻧﺎس ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم و ﺳﺧن ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣواره ﮐﻼم ﷲ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻣﺎل
ﻧﻌﻣت ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ا ّﻣت ﻣﺣ ّﻣد ھدﯾﮫ ﮐرده ام  .ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧن را ﻧﻔﯽ ﮐﻧد اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧدارد و ﻣﺷرک
اﺳت .

ﭘﺎﯾﺎن
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