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"ھﻤﺰه )ء( "

ﷲ :ال – ﻻ – ه .
ﮐﮫ ال ﺣرف ﻣﻌرﻓﮫ اﺳت و ﻻ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮫ و ﻧﻔﯽ اﺳت و "ه" ھم ﻣؤﻧث ﮐﻧﻧدۀ و ﻣﺣﺑوب ﮐﻧﻧدۀ ﻧﺎﻣﮭﺎﺳت  .ﭘس ﷲ ﺑدﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت  :آن ﻧﺎﺑودۀ ﻣﻌروف ِ ﻣﺣﺑوب !

اﺑﻠﯾس:
ﻣﻘرﺑﺗرﯾن و ﻋزﯾز ﺗرﯾن ﻣوﺟود در ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑود و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺧﻠوق ِ ﺟﺎﻧدار ﺻﺎﺣب ﺷﻌور ﮐﮫ ﻟذا ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و ّ
ﺧدا ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺧﻠﻖ آدم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻧﻣود دﭼﺎر ﺣﺳد و ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدم و ﺳﭘس دﭼﺎر ﻋداوت و ﺗﮭﻣت ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺷد و از درﮔﺎھش ﺑﮫ دورﺗرﯾن ﺣدّ ﻣﻣﮑن ﺗﺑﻌﯾد ﮔﺷت ﮐﮫ طﺑﻘﮥ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن در دوزخ ﺑود و ﻧﯾز رﺳول
ﺧدا ﺑرای اﻣﺗﺣﺎن ﺑﺷرﯾّت ﺷد ﺧﺎﺻّﮫ اﻣﺗﺣﺎن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺗﺎ اﺧﻼص آﻧﺎن را در ﭘذﯾرش ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺣﮏ
ﺑزﻧد .

اﺳم:
ﺳ ﱠم( و ﻧﮫ ﺧود آن ﭼﯾز .زﯾرا ﺧود ھر ﭼﯾزی ﺧداﺳت .ﭘس اﺳم ھر ﭼﯾزی ﻣوﺟب
اﺳم ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎﻧﺎ ﺳﻣت آن ﭼﯾز اﺳت ) َ
راھﻧﻣﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﻣﯾﺷود .

اوﺷو:
ﺳد ﺧداﺳت .
دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و از اھﺎﻟﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻣدّﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺟﻌت ﺑودا و ﺗﺟ ّ
ﯾﮏ دﺟّﺎل ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻧﯾﻣﮥ ّ
اﯾن دﺟّﺎل ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺣت اﻟﻔﺎظ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﺗدرﯾﺞ رﺳوا ﮔﺷت و در اواﺧر ﻋﻣرش ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ا ّطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻟﺟن ﮐﺷﯾدن ﻗداﺳت ھﺎ ﺷد و ﮐﺗﺎب "ﺑﮭﮕودﮔﯾﺗﺎ " ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدّس
ھﻧدو را ﺑﮫ ﺳﺧره ﮔرﻓت و رﺳﺎﻟت ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺷﺧﺻﯾّت و ﻗداﺳت "ﮔﺎﻧدی" ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻠّت ھﻧد را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻟﺟن ﺑﮑﺷد و از اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻋﺎﻗﻼن ﺑﮫ ﻣﺎھﯾّت او دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد وﻟﯽ اﺑﻠﮭﺎن ِ
ﺳﺎﻗط ﮐﻧد و او را ﻣردی اﺑﻠﮫ و ﺷﺎرﻻﺗﺎن و ﺗﺎﺟر ﻣﺳﻠﮏ ّ
ﺷﺎرﻻﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش اﯾن ﺑودای ﻣﺿﺣﮏ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ رﺳوا ﺷوﻧد  .ﻋﻣدۀ طرﻓداران او ھﯾﭘﯽ ھﺎ و
ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن و ﻣﻌﺗﺎدان و ﺑزھﮑﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد .
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آه:
ﻟﻔظﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺧود آﮔﺎه از ﺳﯾﻧﮫ ﺑر ﻣﯽ آﯾ د ﮐ ﮫ ﺗﺳ ﮑﯾن دھﻧ دۀ دل و اﻋﺻ ﺎب اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﻣواﻗ ﻊ ﺳ ﻧﮕﯾﻧﯽ ھ ﺎ و ﻓﺷ ﺎرھﺎی
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺻﺑﯽ و رواﻧﯽ ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر اﺳت و در ﻣواﻗﻊ ﻋﺎدی در ھر ﺑﺎزدﻣﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣدﯾد ﮐﻧﻧ دۀ ﺣﯾ ﺎت
ﺑﺷر و ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دارای ﺻوﺗﯽ ﺧﻔﯾف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻟﻔظ ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗ رﯾن اﻟﻔ ﺎظﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ از ﺟﺎﻧ داران
ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎت ﺗن و روح را ﻣوﺟ ب ﻣ ﯽ ﮔ ردد .اﯾ ن ﻟﻔ ظ در ﺑﺷ ر در ﻣواﻗ ﻊ ﺳ ﺧﺗﯽ ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﺻ ورت "آخ" ادا
ﻣﯾﺷ ود  .ﻋﻣوﻣ ﺎ ً اﻧﺳ ﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺑﯾﺷ ﺗر "آه" ﻣ ﯽ ﮐﺷ ﻧد دارای آراﻣ ش واﻧﺑﺳ ﺎط ﺧ ﺎطر ﺑﯾﺷ ﺗری ھﺳ ﺗﻧد و از ﺗﻌ ّﻣ ﻖ ﺑﯾﺷ ﺗری
ﺑرﺧوردارﻧد و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳم و روان ﻧﯾز ﺳﺎﻟﻣﺗرﻧد .

آب:
ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯾرﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﺣﯾﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﻓراواﻧﺗرﯾن ﭘدﯾده ھﺎ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت و ﻣ زۀ ﺑﺳ ﯾﺎر ﻣﺗﻧ وﻋﯽ دارد
ﮐ ﮫ اﻟﺑﺗ ﮫ ﺗﺷ ﺧﯾص آن در ﻗ درت ھ ر ذاﺋﻘ ﮫ ای ﻧﯾﺳ ت و آب ھ ر ﭼﺷ ﻣﮫ و رودﺧﺎﻧ ﮫ و ﻗﻧ ﺎت و درﯾ ﺎﺋﯽ دارای ﻣ زه و طﻌ م و
ﺧﺎﺻﯾّت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت و در ﺧﻠﻖ و ﺧوی و ﺳﻼﻣت و ھوﯾّت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷدﯾدا ً ﻣؤﺛر اﺳت و اﻧﺳﺎن در اﯾ ن ﺑ ﺎره ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ً
ھﯾﭻ ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارد  .در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎﻓوق اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ ﻣﻌﻠّﻖ ﻗرار دارد ﮐﮫ آب روی زﻣﯾن ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺑﺎرش از آن اﻗﯾ ﺎﻧوس اﺳ ت
و اﯾن اﻗﯾﺎﻧوس ﻣﻌﻠّﻖ را ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( در ﻣﻌراﺟش رؤﯾت ﻧﻣ وده اﺳ ت  .ﻋ رش ﺧداوﻧ د ﻧﯾ ز ﺑ ر آب ﻗ رار دارد و دو ﺛﻠ ث
ﺑدن اﻧﺳﺎن ھم از آب ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺻرف را از آب داراﺳ ت وﻟ ﯽ از ﻧوﺷ ﯾدن طﺑﯾﻌ ﯽ آن اﮐ راه
دارد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻻﻋﻼج ﻣﯽ رود  .ﺗﻣدّن ﺻﻧﻌﺗﯽ اﮐﺛر آﺑﮭﺎی زﻣﯾن را آﻟوده و ﻣﺳ ﻣوم ﺳ ﺎﺧﺗﮫ اﺳ ت
و ﻟذا ﻣﻧﺷﺄ زﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧودش ﺑﮫ ﺳ وی ﻧ ﺎﺑودی ﻣ ﯽ رود " .آه" و "آب" ﻣﮭﻣﺗ رﯾن ﻋﻧﺻ ر ِ اﺳ ﺗﻣرار ﺣﯾ ﺎت
ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .آه ﮐﺷﯾدن و آب ﻧوﺷﯾدن اﮔر ﺑﮫ ﯾ ﺎد ﺧداوﻧ د ﺑﺎﺷ د ﻣوﺟ ب اﻋ ﺗﻼی ﺣﯾ ﺎت و ﺳ ﻼﻣت ﺗ ن و روان ﻣ ﯽ ﮔ ردد و
ﺣﯾﺎت را ﺷدّت و ﻋﻣﻖ و وﺳﻌت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ دھد .

آﺗش :
ﻋﻧﺻری اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدّه را ﭘدﯾد آورده و در ﺑطن آن ﻧﮭﺎن اﺳ ت و ﮐ ّل ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ ھﻣﭼ ون آﺗﺷ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻓﺷ رده و
ﺛﻘﯾل ﮔردﯾده و ﻣﮭﺎر ﺷده اﺳت  .ﮐﺷف آﺗش ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺻﻧﻌت و ﻣدﻧﯾّت ﺑﺷر ﺷ ده اﺳ ت و ﺑﺷ ر ﺗواﻧﺳ ﺗﮫ ﺑ ﮫ واﺳ طﮥ آن
ھر ﭼﯾزی را ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧد و از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﺗ درﯾﺞ دارای طﺑ ﻊ و ﺧﻠ ﻖ و ﺧ وی آﺗﺷ ﯾن و اﻓﺳ ﺎر ﮔﺳ ﯾﺧﺗﮫ
ﮔردﯾده و در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودی ﺧود و ﺟﮭﺎن اﺳت  .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﻧﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑﺷر را در اﺳراف از آﺗش ﺑر ﺣذر دارﻧد
و ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد زﯾرا ﺑﺷر از طرﯾﻖ ﮐﺷف آﺗش ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ آن ﯾﻌﻧﯽ دوزخ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود  .اﺻوﻻً ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آﺗش ﭘدﯾد آﻣده
اﻧد ﻣوﺟب رﻧﺟوری و ﻋذاب ﺑﺷر ﺷ ده اﻧ د و ﻋﻘ ل و ھ وش و اراده اش را زاﺋ ل ﮐ رده اﻧ د  .ﺑﺷ ر ﺑﮭﺗ ر اﺳ ت ﮐ ﮫ از آﺗ ش و
ﮐﺎﻻھﺎی آﺗﺷﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد و ﮔرﻧﮫ ﺑزودی ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺷد  .ﮐﻼً دو ﻧوع آﺗ ش وﺟ ود دارد  :آﺗﺷ ﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ن را ﻣ ﯽ ﺳ وزاﻧد
ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و آﺗﺷﯽ ﮐﮫ روح را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد ﮐﮫ از طرﯾ ﻖ ﻣﺻ رف زﯾ ﺎدۀ ﮐﺎﻻھ ﺎﺋﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ واﺳ طﮥ
آﺗش ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن آﺗش ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻋﺻﺎب و روان و ﻋﻘل و ﻋﺎطﻔﮫ را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﻧﺎﺑود ﻣ ﯽ ﮐﻧ د.
ﺑﮭر ﺣﺎل از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺎدّی از آﺗش ھﺳﺗﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳ ﺎن در ﻣﺻ رف آﻧﮭ ﺎ اﻓ راط ﻧﮑﻧ د و ﮐ ﻼً از ﺟﮭ ﺎن
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ درون ﺧودش ﭘﻧﺎه ﺑرد ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺳوزاﻧﻧده ﺗر ﻣﯽ ﺷود .

آدم:
ﻣﯾﻣ وﻧﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ر روی دو ﭘ ﺎﯾش راه ﻣ ﯽ رود و ﺑ ﮫ ﭘﺷ ت ﻣ ﯽ ﺧواﺑ د و از روﺑ رو ﺟﻣ ﺎع ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ً ھﻣ ﮫ ﭼﯾ ز را
ﻣﯾﺧورد و ﻗﺎﺑل ﺧوردن ﻣﯽ ﺳﺎزد  .دوراﻧﯽ دارای ﻟﺑﺎس ﺷد و ﺑﺎز دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋرﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣ ﯽ ﮔ ردد .ﺑﺳ ﯾﺎر ط ّﻣ ﺎع اﺳ ت و در
ﺳودای ﺳﻠطﮫ ﺑر ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻧﻣ ﯽ داﻧ د ﮐ ﮫ ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧواھ د وﻟ ﯽ ﺑﮭ ر ﺣ ﺎل در ﺟﺳ ﺗﺟوی ﭼﯾ زی اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻧﻣﯾداﻧد  .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣوﺟودات ﺑﻧﺎم ﺣﮑﯾﻣﺎن ﭘدﯾد آﻣدﻧد و ﺑﮫ اﯾ ن ﻧﺗﯾﺟ ﮫ رﺳ ﯾدﻧد ﮐ ﮫ آدم در ﺟﺳ ﺗﺟوی ﺧ ودش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د و
ﺧودش را ﮔم ﮐرده اﺳت و ﻧﻣﯽ داﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣوﺟودی ﻋﺟﯾب اﺳت و دارای ﺗﺧﯾّﻼﺗﯽ ﻏرﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭ ﺎ
را ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و آن ﺻﻧﻌت اﺳت و ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ ﻋﺟﯾب ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس آن را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳ ﺎزد و ﺑ ﺎز
ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و از اﯾن ﺑﺎزی ﺧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه در اﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺟﻧﮕﮭﺎ در ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺷﺗﮫ ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد  .وﮔ ﺎه
٥

ﺧودش از ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾش ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺧودش را ﻣﯽ ُﮐﺷد  .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوﺟودات ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐ ﮫ ﺧ ودش از ھﻣ ﮫ ﺑﮭﺗ ر
اﺳت و ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارد ﮐس دﯾﮕری ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ﺑ ﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷ د  .ﺑﮭ ر ﺣ ﺎل در ﺣ دّ ﺗ واﻧش ھ ر ﻣوﺟ ود زﻧ دۀ دﯾﮕ ری از ﻧﺑﺎﺗ ﺎت و
ﺣﯾواﻧﺎت و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظورش ﭼﯾﺳت ھﻣ ﯾن ﻗ در ﮐ ﮫ ھﻣ ﮫ ﻣوﺟ ودات دﯾﮕ ر را ﻣ زاﺣم
ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧد  .ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ھﻣﺎن "ﻋدم" ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آدم ﺷده اﺳت و وﺟود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﺷﻣن اﺳت .

آﺳﻣﺎن :
ﺳﻘﻔﯽ ﻣدّور و آﺑﯽ رﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺳر ﭘﻧﺎه ﺷده اﺳت ﺗ ﺎ ﻣوﺟ ودات زﻧ ده ﻣﺧﺻوﺻ ﺎ ً اﻧﺳ ﺎن اﺣﺳ ﺎس ﻧ ﺎﺑودی ﻧﮑﻧ د .
ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻟطﯾف اﺳت و ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آن را درک ﻣ ﯽ ﮐﻧ د  .آب و ﻧ ور و ﺳ ﻧﮓ ھ ﺎی آﺳ ﻣﺎﻧﯽ از آن
ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓﻘط ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ از آن ﻋﺑور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗﻌرﯾف ﻧﺷدﻧﯽ ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ در ﻧزد ﺑﺷر اﺳ ت  .اﻧﺗﮭ ﺎ ﻧ دارد و ﻟ ذا
ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .در واﻗﻊ وﺟود ﻧدارد و ﻟذا وﺟود ﺑﺧش اﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد وﻟ ﯽ
دﯾده ﻣﯽ ﺷود  .آﺳﻣﺎن ھﻣﺎن ﻋدم ِ ﻋﯾﻧﯽ اﺳت  .وﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻧﺳﺎن ھر ﮔﺎه دﭼﺎر ھراس ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود روی ﺑﮫ
ﺳوی آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻟﺗﯾﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و آﺳﻣﺎن ﻣﻧﺷﺎء آب و ﻏذا و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮥ ﻣوﺟودات زﻧده و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺷر اﺳت.
ھﻣﮫ ﭼﯾز از آﺳﻣﺎن و در آﺳﻣﺎن اﺳت وﻟﯽ ﺧود آﺳﻣﺎن وﺟود ﻧدارد  .ﺑرﺧ ﯽ آﺳ ﻣﺎن را ھﻣ ﺎن ﺧ دا ﻣ ﯽ داﻧﻧ د و ﯾ ﺎ ﺧ دا را در
آﺳﻣﺎن  .وﻟﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﺷر ھﻣﯾن ﻗدر ﻓﮭﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ اﮔر آﺳﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود اﺳت  .ﻓﻘط از روی آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را درک ﻧﻣود و ﻧﯾز ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود ھر ﭼﯾزی را  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودﯾّت را .

آﺧوﻧد:
ﻧوﻋﯽ از اﻓراد ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس وﯾژه دارد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﻠﻧد و ﮔﺷﺎد اﺳت و ﻧﯾز دارای ﺗﺎج ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧ وﻋﯽ ﺳ ﻠطﻧت اﻟﮭ ﯽ
را ﺑر روی زﻣﯾن دﻋوی ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐﮭن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻣدّﻋﯽ اﺳت ﮐ ﮫ
زﺑﺎن ﺧداﺳت و ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم در آﻧﺟﺎﺳت و ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .رزﻗش را ﻧﯾز از
ھﻣﯾن طرﯾﻖ از دﺳت ﭘﯾرواﻧش ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑرﺧﯽ از آﺧوﻧ دھﺎ در ﺳراﺳ ر ﺟﮭ ﺎن ﺧ ود را ﺟﺎﻧﺷ ﯾن ﭘﯾ ﺎﻣﺑران و ﺑرﺧ ﯽ ھ م
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد  .ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن وﺟود دارد از ﭘﺷ ﺗواﻧﮫ اﯾ ن اﻧﺳ ﺎﻧﮭﺎ ﺑ وده اﺳ ت و ﻟ ذا ﺑﺳ ﯾﺎری از
ﻣردﻣﺎن از آﻧﮭﺎ ﺑﯾزارﻧد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ از آﻧﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ھراﺳ ﻧد و اﺣﺗراﻣﺷ ﺎن ﻣ ﯽ ﻧﮭﻧ د  .ﺑﺳ ﯾﺎری از ﺣﺎﮐﻣ ﺎن ﺑ ﮫ ﻣ دد آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﮫ
ﻗدرت رﺳﯾده اﻧد و ﯾﺎ ﺑرﻣﺳﻧد ﻗدرت اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد  .ﺗوﻟّد و ﻣرگ آدﻣﮭﺎ ﺑدون ﺣﺿور آﻧ ﺎن اﻣ ری ﻣﺷ ﮑل و ﺣﺗّ ﯽ ﻣﺣ ﺎل ﻣ ﯽ
آﯾد .ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی آﻧﺎن ﮔرﯾﺎﻧدن ﻣردم اﺳت و ﻣردﻣﺎن از اﯾن ﺑﺎﺑ ت ﺷ دﯾدا ً ﻣﺣﺗ ﺎج آﻧﮭ ﺎ ھﺳ ﺗﻧد زﯾ را دﭼ ﺎر اﻧﺑﺳ ﺎط ﺧ ﺎطر
ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﺣﺳﺎس ﻣردم درﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدا ً ﻣﺗﻧﺎﻗض اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ھﻣ ﺎن ﺷ دّت ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ آﻧﮭ ﺎ ﻣﺣﺗﺎﺟﻧ د از آﻧﮭ ﺎ ﺑﯾزارﻧ د  .در
دوران ﺟدﯾد آﺧوﻧدھﺎ ﺋﯽ ﻣدرن ظﮭور ﮐرده اﻧ د ﮐ ﮫ دﯾﮕ ر ﻟﺑﺎﺳ ﮭﺎی ﻗ دﯾﻣﯽ ﻧﻣ ﯽ ﭘوﺷ ﻧد وﺑ ﮫ زﺑ ﺎن ﻣﻌﻣ وﻟﯽ ﻣ ردم ﺳ ﺧن ﻣ ﯽ
ﮔوﯾﻧد  .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﻗدﯾﻣﯽ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل زوال ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻣ ردم ﺟﮭ ﺎن ﺗﺣ ت ﺳ ﻠطﮫ و ﺗﺑﻠﯾﻐ ﺎت
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣدرن و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎ دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑ ﮫ اطﺎﻋ ت از آﻧ ﺎن ﻧﯾﺳ ﺗﻧد و آﻧﮭ ﺎ را ﻣ زاﺣم ﺣﯾ ﺎت ﺧ ود ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑﻧ د  .ﺑﺳ ﯾﺎری از
آﺧوﻧدھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ راه و روش ﻣردم ﻋﺎدی ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد و ﻣوﺟود ّﯾت ﺧ ود را در ﻋ ذاب و اﻧﮑ ﺎر ﻣ ﯽ ﺑﯾﻧﻧ د و ﻟ ذا ﺧ ود
در ﺣﺎل اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ و ﺧود – ﺑر اﻧدازی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻧد  .دﻟﯾ ل دﯾﮕ ر اﯾ ن اﻣ ر آن اﺳ ت ﮐ ﮫ اﮐﺛرﯾّ ت ﻣ ردم دارای ﺳ واد ﺷ ده و ﺧ ود
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی دﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آﺧوﻧد ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .

آھو:
ﺣﯾ وان ﭼﮭ ﺎر ﭘ ﺎ و ﭘﺳ ﺗﺎﻧداری اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﻌﻣ وﻻً در ﻣﻧ ﺎطﻖ ﺧﺷ ﮏ ﮐوھﺳ ﺗﺎﻧﯽ و ﮐ وﯾری زﻧ دﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﻧﺳ ﻠش در ﺣ ﺎل
اﻧﻘراض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﭘﺳﺗﺎﻧدار ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﺧ ﺎطر ﭼﺷ ﻣﺎﻧش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  .ھ ر ﭼﻧ د
ﮐﮫ وﺣﺷﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر آرام و اﻧﺳﺎن ﺧو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠﻔﺧوار اﺳت  .از ﻗدﯾم اﻻﯾّﺎم در ادﺑﯾ ﺎت ﺷ ﺎﻋراﻧﮫ  ،ﻣظﮭ ر ﯾ ﺎر در
ﻏرﺑت ﺑوده اﺳت  .ﺷﮑﺎر آھو ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ ھﻣواره ﺑرای ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﮕﯾز ﺑوده اﺳت و ﻟ ذا اﻧﺳ ﺎﻧﮭﺎ
از ﺷﮑﺎر ﮐردن او ﻣﯽ ھراﺳ ﻧد  .ﺑرﺧ ﯽ ﺑ رای او ﻣﻘ ﺎم اﻟوھﯾّ ت ﻗﺎﺋﻠﻧ د و ﻋﺎرﻓ ﺎن او را ﻣﻘ دّس ﻣ ﯽ داﻧﻧ د و ﮔ ﺎه ﻣ ﯽ ﭘرﺳ ﺗﻧد .
"آھو" از ﻧﺎﻣﮭﺎی ذات ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺻدر اھورا ﻣزدا اﺳت ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻧﺎم ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ در
ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﺳﭘرده ﺷدن اﺳت ھﻣﭼون ﺧود آھو .

آﻟو :
ﻣﯾوه ای اﺳت ﮐﮫ دھﮭﺎ ﻧ وع دارد و در واﻗ ﻊ ھﻣ ﮫ ﻣﯾ وه ھ ﺎی ھﺳ ﺗﮫ دار از آﻟ و ھﺳ ﺗﻧد ﻣﺛ ل ھﻠ و و زرد آﻟ و و اﻣﺛ ﺎﻟﮭم  .ﻧ ﺎم
اﺻﻠﯽ آن "اﻟﮭو" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد " .ال" ﺣرف ﻋرﻓﮫ اﺳت و "ھو" ھم ﺿﻣﯾر ﻏﺎﯾب و اﺳم ﻧﮑ ره اﺳ ت  .ﺑ ﮫ اﯾ ن ﺗرﺗﯾ ب اﻟ و ﯾﻌﻧ ﯽ
ظﮭور ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻏﺎﯾ ب اﺳ ت و ﻣﻌﻧ ﺎی ﻟﻐ ﺗش "ﭘﻧﮭ ﺎن ِ آﺷ ﮑﺎر" اﺳ ت  .اﻧ واع اﯾ ن ﻣﯾ وه در ﺳراﺳ ر زﻣ ﯾن از ﺷ ﯾرﯾن
٦

ﺗرﯾن ﺗﺎ ﺗرش ﺗرﯾن ﻣزه ھﺎ را داراﺳت و ﻣﻐ ز ھﺳ ﺗﮫ اش ﻧﯾ ز از ﻧ وع ﺷ ﯾرﯾن ﺗ ﺎ ﺗﻠ ﺦ وﺟ ود دارد  .و ﺑﻧ ﺎﺑر اﯾ ن اﮔ ر ﮐ ّل آﻟ و
ﻣﺻرف ﺷود ﻏذاﺋﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻣﻐ ز ﺗﻠ ﺦ آن دارای ﻏ ذاﺋ ّﯾت ﺑﯾﺷ ﺗری ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  .وﻟ ﯽ ﻋﺎ ّﻣ ﮥ ﺑﺷ ری آن را دور ﻣ ﯽ اﻧ دازد
ﻣﺿر و ﺑد ﻣﯽ داﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻐز ﺧودش را .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻐز ھر ﭼﯾزی را دور ﻣﯽ اﻧدازد و آﻧرا
ّ

آﯾﯾﻧﮫ:
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﯽء از ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺑﺷر اﺳت وﻟﯽ در طﺑﯾﻌت ھم وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﺷر ﺑ ﮫ ﺗﻘﻠﯾ د از آن دﺳ ت ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر اﺑ داع
اوﻟﯾن و طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن و زﻧده ﺗ رﯾن
آﯾﯾﻧﮫ زده ﺗﺎ در ﻣﻧزﻟش ﻧﯾز دارای آﯾﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧدﺻورت ﺧودش را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد  .آب ّ ،
آﺋﯾﻧﮫ ھﺎﺳت و ﻧﯾز ﻟطﯾف ﺗرﯾن آﺋﯾﻧﮫ ھﺎ  .وﻟﯽ ﺑﺷر  ،آﺋﯾﻧﮫ دﺳت ﺳﺎز ﺧود را از ذوب ﺳﻧﮓ ﭘدﯾد آورده اﺳ ت و آﺋﯾﻧ ﮫ ﺑﺷ ری
در واﻗ ﻊ ﺳ ﻧﮕﯽ اﺳ ت  .ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺧﺗ راع آﺋﯾﻧ ﮫ ﻣﻌﻠ وم ﻧﯾﺳ ت و از ھﻣ ﯾن رو ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ آن را ﯾﮑ ﯽ از ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﻣﺻ ﻧوﻋﺎت ﺑﺷ ر
داﻧﺳت ﮐﮫ دال ﺑر ﻧﯾﺎز ذاﺗﯽ ﺑﺷر ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺻ ورت ﺧ ودش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  .و ﺑﺷ ر ﻗرﻧﮭﺎﺳ ت ﮐ ﮫ ﺻ ورت ﺧ ود را در ﺳ ﻧﮓ
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾ ن آﺋﯾﻧ ﮫ ﺳ ﻧﮕﯽ ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﻣﻧﺷ ﺄ رواﻧ ﯽ و ﻋﻠﻣ ﯽ ِ ﭘﯾ داﯾش دورﺑ ﯾن ﻋﮑّﺎﺳ ﯽ و ﻓ ﯾﻠم ﺑ رداری اﺳ ت  .ﺑﺷ ر در
ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺻورت ﺧودش اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ وﺟود ﺧودش اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﯾن اطﻣﯾﻧ ﺎن ﻣﻧﺷ ﺄ ﭘﯾ داﯾش ﮐﺑ ر و
ﻏرور در ﺑﺷر ﺑوده اﺳت و ﻟ ذا ﻋﻠّ ت اﻟﻌﻠ ل ھﻣ ﮫ ﺳ ﻠطﮫ ھ ﺎ و ﺳ ﺗم ھ ﺎی ﺑﺷ ر و ﻧﯾ ز ﻋﻠّ ت اﻟﻌﻠ ل اﺣﺳ ﺎس و اﻧدﯾﺷ ﮫ اﺑ دﯾّت و
ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺎﻧدﮔﺎری اﺑدی ﺑر روی زﻣﯾن  .اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑﺗواﻧد در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺧﺎﺻّﮫ ﺧﻠوت ﺷﺑﮭﺎ ﻣدّﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﺻورت ﺧ ود را
در آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد اﻧواع ﺻورﺗﮭﺎی ﺣﯾرت آور و ﻏرﯾﺑﮫ ای را در ﺻورت ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺻورت ھﻣﮫ آﺑﺎء و اﺟداد اوﺳت
ﺣوا را ﻧﯾز ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧ د و ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً ﺟﻣ ﺎل ﺧ دا را دﯾ دار ﻧﻣﺎﯾ د  .وﻟ ﯽ ﻗ درت ﭼﻧ ﯾن ﻣﺷ ﺎھده ای
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻورت آدم و ّ
ﻓﻘط ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آدم ھﺎی ﻋﺎدی را دﭼ ﺎر ﺟﻧ ون ﺳ ﺎﺧﺗﮫ اﺳ ت  .ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾن دﻟﯾ ل آدم ھ ﺎی
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺗﮑ ّﺑر ﺗر و دﯾواﻧﮫ ﺗر وظﺎﻟﻣﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و دﭼﺎر ﺟﻧون ﻣﯽ ﮔردﻧ د
و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺗدرﯾﺞ ﻏرﯾزﺗﺎ ً ﺑﺷر آﻣوﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ آراﯾش ﮐﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً زﻧﺎن ﺗﺎ ﺻورت واﻗﻌﯽ ﺧ ود را
ﻧﺑﯾﻧﻧد  .اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ آﺋﯾﻧﮫ آﺑﯽ و ﺳﻧﮕﯽ ﺟﻣﺎل ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺳﭘرد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود را ﺟﺎوداﻧﮫ و ﻓﻧﺎﻧﺎﭘذﯾر ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣرﮔش ھم اﯾن ﺟﻣﺎل در روح او ﺛﺑت ﺑﺎﺷد و اﺑدی ﮔردد  .آﺋﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﻣﺗﺷﮑل از "آی  +ﻧﮫ" اﺳت  .و اﯾن ﺑ دان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آن ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ از ﺧود در آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺧود او ﻧﯾﺳ ت ﺑﻠﮑ ﮫ ﺟﻣ ﺎل ﺧداﺳ ت  :آی  ،ﻧ ﮫ ! اﯾ ن ﺗ و ﻧﯾﺳ ﺗﯽ
ﺧودت را اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻣﮕﯾر .

آﺗم :
ذره ای اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم از آن ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﻧ د  .ﯾﻌﻧ ﯽ ھ ر ﭼﯾ زی ﻣﺟﻣوﻋ ﮫ ای ﻣطﻠﻘ ﺎ ً ﺑ ﮫ ھ م
ﻧﺎم ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ّ
ﻓﺷرده از اﺗﻣﮭﺎﺳت  .ھر اﺗم ﻧﯾز دارای ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دارای دو ﺷﻘّﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘروﺗون و ﻧوﺗرون ﻧﺎﻣﯾده ﺷ ده و
ذره ای را از ﭼﻧد ھزار ﺳ ﺎل
ﻧﯾز ﻏﺑﺎرات ﺑﺳﯾﺎر رﯾزﺗری ﺑﮫ دور آن در ﮔردﺷﻧد ﮐﮫ اﻟﮑﺗرون ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وﺟود ﭼﻧﯾن ّ
ﭘﯾش ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺟﮭﺎن درک ﮐرده ﺑودﻧد وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ﻣدرن ﮐﺷف ﺷد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﻣب اﺗﻣﯽ ﺷد ﮐ ﮫ ﺣﯾ ﺎت ﺑﺷ ر ﺑ ر روی
زﻣﯾن را ﺟدّا ً ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن ﺑﻣب ﺑر ﮐ ّل ﻣردﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﺎﺑراﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧ د  .ﯾﻌﻧ ﯽ از ﻗ درت ِ اﯾ ن ﻧ ﺎﭼﯾز ﺗ رﯾن
ذره اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐ ّل اﺣﺎطﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد و ﺣﺗّﯽ از ﻧوﺗرون ﮐﮫ
ذرات ﺑﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻣﺳﻠّط ﺷده اﻧد  .در واﻗﻊ اﯾن ّ
ّ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺑ ﺎر از ﺧ ود اﺗ م ﻧ ﺎﭼﯾز ﺗ ر اﺳ ت ﺑﻣﺑ ﯽ ﺳ ﺎﺧﺗﮫ اﻧ د ﮐ ﮫ ھ زاران ﺑ ﺎر ﻗدرﺗﻣﻧ دﺗر اﺳ ت  .در واﻗ ﻊ از ﻗ درت ﻣوﺟ ود در
"ﻋدم" ﺑﻣب ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود اﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن ھم ﺑﮫ واﺳطﮥ ھﻣﯾن ﻗدرت ھﻼک ﻣﯽ ﺷ وﻧد  .اﯾ ن
ﺻورﺗﯽ از ظﮭور"ﻋدم" اﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺑﺷر ﺗﺎ ﺧودش را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد  .اﯾن ﺧ ود اﺗ م ﺑ ود ﮐ ﮫ از ھ زاران ﺳ ﺎل ﭘ ﯾش در ذھ ن
ذرۀ ﺗﺷ ﮑﯾل دھﻧ دۀ اﻧدﯾﺷ ﮫ ﺑﺷ ر اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻧﯽ ﻋﻠ وم و
ذره ھﻣ ﺎن ّ
ﺑﺷر  ،ﺧودش را ﻣﻌرﻓّﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره آﺷﮑﺎر ﺷد  .اﯾ ن ّ
ﻓﻧون ﺷده اﺳت ﻣﺛل ﺻﻔر و ﻧﻘطﮫ در رﯾﺎﺿﯾّﺎت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ و ﺻ ﻔر اﺳ ت ﮐ ﮫ آﺷ ﮑﺎر ﺷ ده اﺳ ت  .در واﻗ ﻊ ﺑﺷ ر ﻣﻧﺷ ﺄ
ازﻟﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم را ﮐﺷف ﮐرده و ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .

اﯾﺛﺎر :
ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠوب ﺑﺷر راه ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ د و ﺑ ﺎ ھﻣ ﯾن ﺗوﺟﯾ ﮫ ﺑﺷ ر را ﺑ ﮫ ﺳ ﻠطﮫ و ﺳ ﺗم در
رواﺑط ﺑ ﺎ دﯾﮕ ران ﺳ وق ﻣ ﯽ دھ د ﺗ ﺎ ھﻣ ﮫ را وادار ﺑ ﮫ ﭘرﺳ ﺗش ﺧ ود ﺳ ﺎزد و ﭼ ون ﻣوﻓّ ﻖ ﻧﺷ د دﺳ ت ﺑ ﮫ ﺟﻧﺎﯾ ت ﻣ ﯽ زﻧ د و
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻻﺧره رﺳوا ﻣﯽ ﺷود .

٧

"ب"

ﺑﺎﺑﺎ :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘدر و "ﺑَﺑَﮫ" ھم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ "ﭘﺎﭘﺎ"  .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺧدای زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐ ﮫ "آ" در زﺑﺎﻧﮭ ﺎی
ﮐﮭن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺧدا" ﺑوده اﺳت و ﭼون ﺑ ﮫ "ﺧ ود" اﻓ زوده ﺷ ود )ﺧ ود – آ ( ھﻣ ﺎن ﺧ دا ﻣ ﯽ ﺷ ود " .ﺑ ﺎ" ﻧﺧﺳ ﺗﯾن
ﻟﻔظﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺷودن ﻟﺑﮭﺎﯾش ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑ ﺎ اﻧ دک ﺗﻐﯾﯾ ری ﻣﺑ دّل ﺑ ﮫ "ﻣ ﺎ" ﻣ ﯽ ﺷ ود ﮐ ﮫ
ﻣﺎدر اﺳت و ﻟذا ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻟﻔﺎظ ﮐودک اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮥ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﺣﺿور دارد و ﻣﻌﻧﺎی ﭘدر و ﻣ ﺎدر ﻣﯾﺑﺎﺷ د.
دوم ﺑﺷر اﺳت  ،ﺧدای دوﺑ ﺎره " .ﺑ ﺎ" ﺑ ﮫ
و
ﻣﮑرر و دوﺑﺎره ﺑودن ﻟﻔظ ﺑﺎ و ﻣﺎ ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺧدای ّ
ّ
ﻗوت ﺷﮭواﻧﯽ ﻣرد ﻧﯾ ز ھﺳ ت ﮐ ﮫ ﻋﻠّ ت ھﻣﺧ واﺑﮕﯽ ﺑ ﺎ
ﻣﻌﻧﺎی ﺑودن و ﺑﮫ ھﻣراه ﺑودن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﮐﻠﻣﮥ "ﺑﺎه" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ّ
زن و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل اﺳت  .ﺑﺎﺑﺎ ھﻣﺎن "ﺑﺎﺑﺎه " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﻗوۀ ﺑﺎه .

ﺑﺎخ :
ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣوﺳﯾﻘﯽ دان آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐ ﮫ ﭘ در ﻣوﺳ ﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﯾ ده ﻣ ﯽ ﺷ ود  .او ﯾ ﮏ ﮐﺷ ﯾش ﺑ ود ﮐ ﮫ در ﮐﻠﯾﺳ ﺎ ا ُرگ ﻣ ﯽ
ﻧواﺧت ﺗﺎ ﻗﻠوب ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن را ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧزدﯾ ﮏ ﺳ ﺎزد و در واﻗ ﻊ روح ﻣﺳ ﯾﺢ را در وﺟ ود ﻣؤﻣﻧ ﺎﻧش اﺣﺿ ﺎر ﻧﻣﺎﯾ د و
ﻣوﺟب رﺳﺗﮕﺎری آﻧﺎن ﺷ ود  .وﻟ ﯽ ﺑﺗ درﯾﺞ از ﮐﻠﯾﺳ ﺎ ﮐﻧ ﺎره ﮔرﻓ ت و ﻣوﺳ ﯾﻘﯽ را ﺣرﻓ ﮫ و ھﻧ ر ﺟداﮔﺎﻧ ﮫ ای ﻧﻣ ود و در واﻗ ﻊ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ را از دﯾن ﺟدا ﮐرد و ﺑﺗدرﯾﺞ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﭘﯾروان آن ﻣﺑدّل ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺳﯾﺢ و دﯾ ن ﺧ دا ﺷ دﻧد  .ھ ﯾﭻ
ا ُرگ ﻧوازی در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﭼون ﺑﺎخ ﻣوﺟب اﻧﻘﻼب روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﺷود و ﺑ ﮫ دﯾ ن ﻣﺳ ﯾﺢ ﯾ ﺎری ﻧﻣﺎﯾ د  .وﻟ ﯽ
ﺑﺗدرﯾﺞ او ﺧودش را ھم ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اش ﻣﺳﺦ ﻧﻣود و از دﯾن و ﻣﺳﯾﺢ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد و ﺷﺎﯾد ﺧ ودش را ﻋ ﯾن ﻣﺳ ﯾﺢ و
ﺑرﺗر از ﻣﺳﯾﺢ ﯾﺎﻓت و از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﺑ ﮫ او ﮐ ﮫ ﻋﺎﻣ ل ﺣﺿ ور ﻣﺳ ﯾﺢ در ﮐﻠﯾﺳ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ود ﮐﻣﺗ رﯾن ﺗو ّﺟ ﮫ و
اھﻣﯾّﺗﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد آزرده ﺧﺎطر ﺷد و ﻣﺳﯾﺢ و ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺗرک ﮔﻔت و ﻟذا ﻗ درت روﺣ ﺎﻧﯽ ﻣوﺳ ﯾﻘﯽ را از دﯾ ن و ﻣﻧﺷ ﺄ آن
ﺟدا ﺳﺎﺧت و ﻟذا ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾداﯾش ِ روح ﺿدّ روح ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺷد و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺑدّل ﺑ ﮫ ﻗﻠﻣ رو اﺷ دّ ﻋ داوت ﺑ ﺎ ﺧ دا و
ﻣﺳﯾﺢ و دﯾن ﮔردﯾد ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﺗوان او را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺎدم و ﺧﺎﺋن ﺑﮫ دﯾن ﻣﺳﯾﺢ داﻧﺳت و ﺑﮫ ﺑﺷرﯾّت  .زﯾرا روح اﻧﺳ ﺎن
ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد و زﻧده ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ از ﻋﻠّت ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و راه ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟ ﺎﺋﯽ ﻧﻣ ﯽ ﺑ رد و ﻟ ذا ﻣوﺟ ب
ﺟﻧون و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮔردد .

ﺑﺎد :
ﺣرﮐت ھوا را ﮔوﯾﻧد  ،ﺣرﮐت ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت و ﻓواﺻل ﺑﯾن اﺷﯾﺎء را ﭘر ﮐرده اﺳت و ﺧﻼء ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﯾ ﺎ
ذرات و ﮐرات و اﺟﺳﺎم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود  .ﮔ وﺋﯽ ﻣﻧﺷ ﺎء ﺑ ﺎد
ﻓﺿﺎ  .و ا ّﻣﺎ ﺣرﮐت اﯾن ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ واﺳطﮥ اﻣواج ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑﯾن ّ
ذراﺗ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم اﺗ م ﺗﺷ ﮑﯾل ﺷ ده ﮐ ﮫ ﻓواﺻ ل
ذره ای ﻧﯾز ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی از ّ
ھﻣﺎﻧﺎ دل ِ اﺟﺳﺎم اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﯾزﯾﮏ ّ
ذرات ﻧﯾز ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﺧﻼء ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھ وا اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ ﻋ دم
ذرات ﻧﯾز ﺧﻼء اﺳت و اﮔر اﯾن ّ
ﺑﯾن اﯾن ّ
ذرات ﻋدم ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد و ﺑﺎد ِ ﺑودن اﺳت و ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻣوﺟ ودات ﻣ ﯽ ﺷ ود  .ﭘ س اﯾ ن ﺑ ﺎد ھﻣ ﺎن
اﺳت  .ﭘس اﯾن ﺑﺎد از ّ
اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ﺑودن اﺳت و ھﻣﺎن روح اﺳت و روح ھم در ﻋرﺑﯽ از رﯾﺢ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎد اﺳ ت  .ﭘ س ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً از ﺑ ﺎد
اﺳت و ﺑﺎ ﺑﺎد اﺳت ودر ﺑﺎد اﺳت و ﺑر ﺑﺎد اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھم ﺟز ﺑ ﺎد ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ د و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﺟﻣﻠﮕ ﯽ ﺗﺻ وﯾرھﺎﺋﯽ ﻣوھ وم و
ﮔذرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .

ﺑﺎغ :
آﻧﭼ ﮫ ﮐ ﮫ درﺑ ﺎرۀ ﺑ ﺎغ ﺗ ﺎﮐﻧون ﺗﻌرﯾ ف ﻧﺷ ده اﺳ ت اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﺎﻧ دﮔﺎرﺗرﯾن ﺻ ورت از ﺣﯾ ﺎت اﺳ ت و ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﯾ ﺎت ،
ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ ﺣﯾﺎت  ،ﺑﺎﻗﯽ ِ ﺣﯾﺎت ! و اﯾن ھﻣﺎن ﺑﮭﺷت اﺳت و ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن ﺑ ﺎغ اﺳ ت  ،ﺑ ﺎغ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ دﻧﯽ ! و ﻟ ذا ﺑ ﺎغ ﭘرﺳ ﺗﯽ ،
اﺷدّ ﭘرﺳﺗش ھﺎی دﻧﯾوی ﺑﺷر اﺳت و ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑ ﯾن ﻣ ؤﻣن و ﮐ ﺎﻓر اﺳ ت  .و ﺻ ﻔت ﺣ ﺎﮐم ﺑ ر ﺑ ﺎغ ھﻣﺎﻧ ﺎ روح اﺳ ت
ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳﯾم و ﺑرودت و ﻧﯾز ﺳﺑزی  :ﺳﺑز ِ ﺧﻧﮏ ! ﻧﺳﯾم ِ ﺳﺑز ! و اﯾن ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن ﺗوﺻ ﯾف از ﺣﯾ ﺎت اﺳ ت .
اﯾن ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن اﯾﻣﺎن و آراﻣش و ّ
ﻋزت و ﺳ ﻼﻣت و ﺻ ﻠﺢ و دوﺳ ﺗﯽ ﺑ ﺎ ﺧ وﯾش و ﺟﮭ ﺎن اﺳ ت و اﺣﺳ ﺎس ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ  .وﻟ ﯽ
اﯾن وﺿﻊ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻣری ﻋﺑث ﺷده و ﺳﮭو ﮔﺷﺗﮫ و ﺣوﺻﻠﮥ آدم را ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﯾزار ﻣﯽ ﮐﻧ د ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ
آدم و ﺣوا ّ ﭼﻧﯾن ﺷدﻧد و ﺑرای رﻓﻊ اﯾن وﺿﻊ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧ وردن ﻣﯾ وۀ ﺑ ﺎغ ﭘﯾ دا ﮐردﻧ د وﻟ ﯽ ﻧ ﮫ از ﮔرﺳ ﻧﮕﯽ و ﺗﺷ ﻧﮕﯽ ﺑﻠﮑ ﮫ از
٨

روی ھوس و ﻋﺑث  .وﻟذا ﺷﮭوت ﭘدﯾد آﻣد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾ ل ﺑ ﮫ دﻓ ﻊ اﻧ رژی ﮐ ﺎذب و زاﺋ د و ﻧﯾ ز ﻣﯾ ل ﺑ ﮫ دﻓ ﻊ ﻣ دﻓوع وﻧﯾ ز ﻣﯾ ل ﺑ ﮫ
ﺣراﻓﯽ و ﻣﺷﺎﺟره  .وﺑﺎﻻﺧره اﺑﻠﯾس آﻣد ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔری ﮐﻧد و ھﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ از ﺑﺎغ اﺧراج ﺷدﻧد  .ﭘس ﺑﮫ اﯾ ن ﻧﺗﯾﺟ ﮥ اﺧﻼﻗ ﯽ
ّ
درﺑﺎرۀ ﺑﺎغ و ﺑﺎﻏداری ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺳﻌدی ﺷﯾرازی ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت :
ﺗﻠﺦ ﭼﺷﻣﺎن ﻧظر ﺑﮫ ﻣﯾوه ﮐﻧﻧد

ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﺎن ﺑﺳﺗﺎﻧﯾم .

ﺑﺎزار :
ﺑﺎزار ھﻣﺎن ﺑﺎزر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب زر و ﺑﮫ ھﻣراه زر  .و ﺑﺎزرﮔﺎن از ھﻣ ﯾن ﻣﺻ در اﺳ ت  .وﻣﺣﻠّ ﯽ را ﮔوﯾﻧ د ﮐ ﮫ اﻧﺳ ﺎن ﺑ ﮫ
ھﻣراه زر و زور و ﺗزوﯾر و زار در آﻧﺟﺎ ﻣﺷﻐول ﮐﺎر و ﻣراوده وﺧرﯾد و ﻓروش اﺳت  .ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳ ﺎن آﻧﭼ ﮫ را ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ زور
و زار و ﺗزوﯾرﺑدﺳت آورده  ،ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ ﮐﻧد و زر ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ﮐ ّل ﺟﺎن ﮐﻧدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎن اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﺑﺎ زر ﻣﻌﺎوﺿﮫ و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮔردد  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻧﺷ ﺎء ھﻣ ﮫ ﺟ ﺎن ﮐﻧ دﻧﮭﺎ و ﺟ ﺎن دادن و ﺟ ﺎن ﮔ رﻓﺗن و ﺟﻧ ون و ﺟﻧﺎﯾ ت
ﺑﺷر اﺳت  .ﻣﺣﻠّﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دارای ﺟﺎن ِ ﺟن زده ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻧون ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾ ت ﻣ ﯽ ﮔراﯾ د  .ھﻣ ﮫ آدﻣﮭ ﺎ اﻋ ّم
از ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده و دﻻّل و ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ و ﮐﺎرﮔر در اﯾن ﻣﺣل ﺟن زده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﺎزار ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﺗﻣرﮐز و ﺗﺟ ّﻣ ﻊ اﺟﻧّ ﮫ
اﺳ ت  .ﺑ ﺎزار ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﻣرﮐ ز ﺷ ﮭر و ﻣ دﻧﯾّت اﺳ ت و ﻟ ذا ﺟﻧ ون و ﺟﻧﺎﯾ ت  .در ﺑ ﺎزار ھ ﯾﭼﮑس ﺧ ودش ﻧﯾﺳ ت و ﻟ ذا از ﻓ رط
ﺑﯾﺧودی ﮔرد ھم ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺻﺎﺣب ﺧ ودی ﺷ وﻧد وﻟ ﯽ ﺻ ﺎﺣب ﺟ ن ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد  .در اﯾ ن ﮐ ﺎﻧون ھ ﺎ ھ ﯾﭼﮑس ﻧﻣ ﯽ ﺗواﻧ د
راﺳت ﺑﮕوﯾد و اﮔر ﺑﺧواھد راﺳﺗﮕو ﺑﺎﺷد از آﻧﺟﺎ طرد ﻣﯽ ﮔردد  .دروغ ﻧﯾ ز در اﯾ ن ﻣﮑ ﺎن ﺑ ود ﮐ ﮫ اﺧﺗ راع ﺷ د و ﻣﺻ ﻠﺣﺗﯽ
ﮔردﯾد و ﻣﻘدّس  .ھر ﮐﮫ ﺑﺎزر ﺑﺎﺷد ﻟذا در ﻣﺣﺎﺻره اﺟﻧّﮫ اﺳت و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود .

ﺑﺎر:
روﺳ ﺗﺎﺋﯽ ﭘ ر ﺟﻣﻌﯾّ ت و ﺧ وش آب و ھ وا و ﺳ ر ﺳ ﺑز در داﻣﻧ ﮫ ھ ﺎی ﮐوھﮭ ﺎی ﺑﯾﻧ ﺎﻟود در ﭘﻧﺟ ﺎه ﮐﯾﻠ وﻣﺗری ﻧﯾﺷ ﺎﺑور اﺳ ت.
اﮐﺛر ّﯾت ﺳﺎﮐﻧﺎن آن ﺳ ّﯾد رﺿوی و ﺣﺳﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر در ﺗﻔﺎﺧر و ﺑرﺗری ﻧژاد ﺧود ﻣﺷﻐول ﺟ دال و ﮔ ﺎه ﺟﻧﮕﮭ ﺎی
ﺧوﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اھﺎﻟﯽ اﯾن روﺳﺗﺎ ﻣﻌروف ﺑﮫ "ﮐﻼه ﺳﺑزھﺎ" ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﭼون زن و ﻣردﺷ ﺎن ﻋ ّﻣﺎﻣ ﮫ و ﺷ ﺎﻟﮭﺎی ﺳ ﺑز ﺑ ر ﺳ ر
دارﻧد .روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘر آب و ﭘر درآﻣد و ﭘر روﻧﻖ اﺳت وﻟﯽ ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر آب ھرﮔز ﻗطﻊ ﻧﻣﯾﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺧ ش ﻋﻣ دۀ
آﺑﮭﺎی اﯾن روﺳﺗﺎ زاﺋد اﺳت و ﺑﮫ روﺳﺗﺎھﺎی دﯾﮕر ﺳرارﯾز ﻣﯾﮕ ردد .ﺑ ﮫ ﻟﺣ ﺎظ ﻓرھﻧﮕ ﯽ و آداب و ﻣ ﻧش زﻧ دﮔﯽ ﺑﺳ ﯾﺎر ﺷ ﺑﯾﮫ
اﻋراب ﺟﺎھﻠﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ھﻔ ت روز ھﻔﺗ ﮫ دارای ﻣراﺳ م ﻣ ذھﺑﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷ ﻧد .در اﯾ ن روﺳ ﺗﺎ زﻧ ﺎن ھﻣﭼ ون ﮐﻧﯾزﮐ ﺎن و ﺑردﮔ ﺎن
ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯾﺷوﻧد و از ھﯾﭻ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻧد .ﺑ ﮫ ﻧﺳ ﺑت ﺟﻣﻌﯾّ ت آن ﺧودﮐﺷ ﯽ دﺧﺗ ران ﺟ وان اﻣ ری راﯾ ﺞ
اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣرداﻧش ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻧواع اﻋﺗﯾﺎدھﺎ ھﺳﺗﻧد و روزھﺎ در ﻣﺳ ﺎﺟد و ﺷ ﺑﮭﺎ ﭘ ﺎی ﺷ ﺑﮑﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺎھواره ای و ﻓ ﯾﻠم
ھﺎی ﻣﺳﺗﮭﺟن روزﮔﺎر ﻣﯾﮕذراﻧﻧد .ﺑﺧش ﻋﻣده درآﻣد اﯾن روﺳﺗﺎ ﺻ رف ﻋ زاداری و ﻣراﺳ م ﻋروﺳ ﯽ ﻣﯾﺷ ود .ﻣردﻣ ﺎﻧش ﺑ ﮫ
ﺻ د ﻓ روش ﺧﺎﻧ ﮫ و ﺑﺎﻏ ﺎت
ﻟﺣﺎظ رﻓﺎه و ﺑﮭداﺷت در وﺿﻌﯽ اﺳف ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد .ھﻣﮫ اھﺎﻟﯽ اﯾ ن روﺳ ﺗﺎ ﺷ ﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺗر ّ
ّ
ﺧود ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﺑروﻧد و آرزوﺋﯽ ﺟز اﯾن ﻧدارﻧد .اﯾن روﺳﺗﺎ اﺳ وۀ ﯾ ﮏ ﺟﺎﻣﻌ ﮥ در ﺣ ﺎل اﻧﺗﻘ ﺎل از ﺳ ﻧت ﺑ ﮫ ﻣدرﻧﯾﺗ ﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷد و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن روﺳﺗﺎ ﻣﯾﮕذرد ﻣظﮭر ﺟﻧون ﻣﺣض اﺳت .در اﯾن روﺳﺗﺎ ﺑ ﮫ ﻧ درت ﻓ ردی ﺑ ﮫ ﻟﺣ ﺎظ ﺟﺳ ﻣﺎﻧﯽ و
رواﻧﯽ دارای ﺳﻼﻣت اﺳت .ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﺷﻘﺎوت درون ﻧژادی از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن روﺳﺗﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑرگ :
ﻧرﻣﺗرﯾن ﻋﺿو ھر ﮔﯾﺎھﯽ را ﺑرگ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً دارای طﯾف ھﺎﺋﯽ از رﻧﮓ ﺳﺑز اﺳت و در ﻓﺻ ل ﭘ ﺎﺋﯾز ﺑ ﮫ ھﻣ ﮫ رﻧﮕﮭ ﺎی
ﻣوﺟود در طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﮔراﯾد  .دو ﺗﺎ از ﺑرگ ﯾﮏ ﮔﯾﺎه ﻧﯾز ﺷﺑﯾﮫ ھم و دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .ﺷ ﮑل ﻋﻣ وﻣﯽ ﺑرﮔﮭ ﺎ ﺑ ﮫ ﺻ ورت
ﻗﻠب ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻓرم وﺟود دارد  .ﺑرﮔﮭ ﺎ ﻣﻌﻣ وﻻً ﺑ ﯽ ﺧﺎﺻ ّﯾت ﺗ رﯾن ﻋﺿ و ﮔﯾﺎھ ﺎن ﺑ رای ﺑﺷ ر ﻣﺣﺳ وب ﻣ ﯽ
ﺷوﻧد وﻟﯽ ﻋﻠّت ﺣﯾﺎت ﮔﯾﺎھﺎن ھﺳﺗﻧد و ﮔﯾﺎھﺎن از طرﯾﻖ آن ﻧور ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺗﻧﻔّس ﻣﯽ ﮐﻧﻧ د و ﺑ ﮫ ﻣﺣ ﯾط زﯾﺳ ت ط راوت ﻣ ﯽ
ﺑﺧﺷﻧد و ھوا را ﭘﺎﻻﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و رﻧﮓ آﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﺗﻘوﯾت ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔ ردد و ﻣظﮭ ر ﺣﯾ ﺎت اﺳ ت  .ﺑ رگ ﮔﯾﺎھ ﺎن ﺑ ﮫ
ﻣﺻرف ﺣﯾواﻧﺎت ﻋﻠﻔﺧوار ﻣﯽ رﺳد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﯽ ﭘوﺳد و در ﺧﺎک ﺣل ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺎک را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧ د  .اﻣ روزه از ﺑ رگ
ﮔﯾﺎھﺎن در ﺗوﻟﯾد دارو اﺳﺗﻔﺎدۀ ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺧﯽ از ﺑرﮔﮭ ﺎ ﻧﯾ ز ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﻏ ذای اﻧﺳ ﺎن ﺑﮑ ﺎر ﻣ ﯽ رود ﮐ ﮫ در ﻋﻣﻠﮑ رد
اول در ﺗﻣ دّن ﻣ درن اﯾﻔ ﺎ
دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارﺷﯽ ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دارد  .ﺑرگ ﮐﺎﻏذ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻘﺷﯽ درﺟﮫ ّ
ﮐرده ﻧﯾز از ﮔﯾﺎھﺎن ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .

٩

ﺑودا :
ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺣﮑﯾم و ﻣرﺗﺎض ھﻧدی ﮐﮫ ﺣدود ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣ ﯾﻼد ﻣﺳ ﯾﺢ زﻧ دﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐ رد  .ﺷ ﺎھزاده ای ﺑ ود ﮐ ﮫ در ﺷ ب
زﻓﺎف ﮔرﯾﺧت و ھرﮔز ﺑﺎزﻧﮕﺷت  .او ﻋﻣری ﻣﺷﻐول ﺗﻔﮑّر وﺳﯾر و ﺳﯾﺎﺣت و رﯾﺎﺿت در اﺣوال ﺧ وﯾش و ﻣردﻣ ﺎن و ﺟﮭ ﺎن
ﺑود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮔوﯾﻧ د ﮐ ﮫ ﺗواﻧﺳ ت ﺧوﺷ ﺑﺧت ﺷ ود و ﺧداوﻧ د را در ﺧ ود ﺑﯾﺎﺑ د  .او ﺑ ﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗ ب ﺧ ود – ﺧ داﺋﯽ در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑﺷ ر
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻣ ذھب او ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ﺧ ود – ﺷﻧﺎﺳ ﯽ اﺳ ت و راه ﺳ ﻌﺎدت و ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ را در درون اﻧﺳ ﺎن ﻣ ﯽ داﻧ د  .اﻣ روزه
ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از ﻣردم ﺟﮭﺎن ﭘﯾرو آﺋﯾن او ھﺳ ﺗﻧد و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﺑﺗ درﯾﺞ ﺑ ﮫ ﻣﮑﺗ ب او ﻣ ﯽ ﮔروﻧ د  .ﻧ ﺎم واﻗﻌ ﯽ او ﺳ ﯾذارﺗﺎ ﺑ ود وﻟ ﯽ
ﭼون ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺧود را ﺑﮫ وﺟود آورد ﻣﻠﻘّب ﺑﮫ ﺑود – آ ﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺧود – آ اﺳت .

ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل :
ﻗوﻣﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از ﻧژاد ﺳﺎم ﻓرزﻧد ﻧوح و ﺷﺟرۀ ﯾﻌﻘوب ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش "اﺳ راﺋﯾل" ﺑ ود  .ﻗ وﻣﯽ ﺑﺳ ﯾﺎر ﮐﮭ ن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺻﺎﺣب ﻣﻌﺟزه از اﯾن ﻗوم ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و در اﯾن ﻗوم آزارھﺎ ﺷدﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳ ﯾدﻧد.
اﯾن ﻗوم اﺳوۀ ﺣﮑﻣت و ﻣﻌﺟزه و در ﻋﯾن ﺣﺎل رذاﻟت و ﮐﻔر و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و در طول ﺗﺎرﯾﺦ آواره ﺑ وده و ﺑﺎرھ ﺎ ﺗوﺳ ط
ﺷﺎھﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷده اﻧد و در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺷ ﺎﻋﮫ دھﻧ دۀ ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳ ﺗﯽ و ﺳ واد و ﻋﻠ وم و ﺻ ﻧﻌت و ﺗﺟ ﺎرت ﺑ وده اﻧ د و ﻧﯾ ز
ﻣﻠﻌون اﮐﺛر ﻣﻠل واﻗﻊ ﺷده اﻧد و ﺗﺎ ﺑ ﮫ اﻣ روز ﭼﻧ ﯾن ھﺳ ﺗﻧد  .اﯾ ن ﻗ وم ﺧ ود راﻧ ژاد ﺑرﮔزﯾ ده و ﻓرزﻧ دان ﺧ دا ﻣ ﯽ داﻧﻧ د و در
ﺧﺎرج از ﻧژاد ﺧود ازدواج ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻣروزه ﻧﯾز ﺗﻌدادی از آﻧﺎن در ﺳرزﻣﯾن ﻓﻠﺳطﯾن ﮔرد آﻣده و ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧ ﺎم اﺳ راﺋﯾل
را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ﻣدّت ﻧﯾم ﻗرن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧون آﺗش اﻓروزی و ﺗﺷﻧّﺞ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﻣﯾد ﺳﻠطﻧت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮭ وه )ﺧ دای
ﻣوﺳﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن ﻗوم در اﺗّﺣﺎد ﺑﺎ ﺗﻣدّن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻗدرﺗﯽ ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ در ﭘ س ﭘ رده ﺣﺎﮐﻣﯾّﺗﮭ ﺎی اروﭘ ﺎﺋﯽ
ﻣﺑدّل ﺷود و اﻣروزه ﮐ ّل ﺗﻣدّن ﻏرب را در ﺧﻔﺎ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣﯾﺎل ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

ﺑﮭﺎء ﷲ :
ﻟﻘب دﯾﻧﯽ ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾﻧﻌﻠﯽ ﻧوری ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﯾﻼدی دﻋوی ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﻣ ود و ﺣﺗّ ﯽ ادّﻋ ﺎی
اﻟوھﯾّت ﮐرد .او در اداﻣﮥ ﻧﮭﺿت ﺑﺎب ظﮭور ﮐرد ﮐﮫ او ﻧﯾز ادّﻋﺎی اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ و اﻟوھﯾّت ﻧﻣود و ﻋدّۀ ﺑﺳ ﯾﺎری ﭘﯾ رو او ﺷ دﻧد
ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻗﺗل ﻋﺎم ﮔﺷﺗﻧد و ﺧود وی اﻋدام ﺷد .ﺑﮭﺎء ﷲ ھﻣﮫ ﻣذاھب را ﻣﻧﺳوخ اﻋﻼن ﻧﻣود و ﻣدّﻋﯽ دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷ د و
ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ و ﻧژادی و ﻣذھﺑﯽ را ادّﻋﺎ ﮐرد و ﺷرﯾﻌت وﯾژه ای آورد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎﮐﻧون ھرﮔز در ﻣﯾﺎن ﭘﯾرواﻧش ﺑ ﮫ اﺟ را در
ﻧﯾﺎﻣده و ﻟذا دﯾﻧﯽ ﺑﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳت و ﻓﻘط ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﻋﻠﻣ ﯽ و ﻓﻧّ ﯽ و اﻗﺗﺻ ﺎدی را ھ دف ﻗ رار داده اﺳ ت  .اﯾﺷ ﺎن
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ  ٢۴اﻣﺎم ﭘس از وی ﺧواھﻧد آﻣد وﻟﯽ دو ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎﻣدﻧد ﮐﮫ از ﻧﺳل او ﺑودﻧد و ﺳﭘس ﮐ ّل اﯾن دﯾن ﺗﺣ ت
ﻓرﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ در اﺳراﺋﯾل در آﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾ رواﻧش را ﺗﻌﯾ ﯾن و ﺗﮑﻠﯾ ف ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﻣﻌﺗﻘ د
اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﻏﺎﯾب اﺳت وﻟﯽ روﺣش ﺑر آن ﺟﻣﻊ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠّط اﺳت و اﻣرش را ﺑﮫ آﻧﮭ ﺎ اﻟﮭ ﺎم ﻣﯾﮑﻧ د .اﯾ ن دﯾ ن ﺑ ﺎ اﯾﻧﮑ ﮫ
ﺳ ل ﺑ ﮫ اﻣ ر ﻏﯾﺑ ت اﻣ ﺎم ﺷ د و اﯾﺷ ﺎن دﯾ ن ﺧ ود را ﺑ ر ﺷ ﻌﺎﺋر و ﻣﻌ ﺎرف
اﺳﻼم را ﻣﻧﺳوخ اﻋﻼن ﮐ رد وﻟ ﯽ ﻋﻣ ﻼً دوﺑ ﺎره ﻣﺗو ّ
ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود و ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﻣذھﺑﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭘدﯾد آورد وﻟﯽ ﻋﻣﻼً ﮐﻣﺗرﯾن ﻣوﻓﻘﯾّﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷ د و ﭘﯾ روان او در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﭘراﮐﻧده اﻧد و ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌﻠّﻘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾّت و ﻋرﻓﺎن و دﯾن ﻧدارﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ھوﯾّت ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺳ ﭘﺎرﻧد.
اﯾﺷﺎن ﻣدّﺗﯽ در ﺗﺑﻌﯾد ﺑود و در ﺳرزﻣﯾن اﺳراﺋﯾل ﻣدﻓون ﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮥ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷود  .اﯾﺷﺎن ﮐﺗب ﺑﺳ ﯾﺎری ﻧوﺷ ت ﮐ ﮫ
ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗﻔﺎﺳﯾر اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت  .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی "اﻗدس" و "اﯾﻘﺎن" از ﮐﺗب ﻣﻘدّس اﯾن ﻓرﻗﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣ ﯽ ﺷ ود ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ
ﻋرﺑ ﯽ اﺳ ت و در ﻣﯾ ﺎن ﭘﯾ رواﻧش ﺑﺳ ﯾﺎر ﺑﻧ درت ﺧواﻧ ده ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﮐﻣﯾ ﺎب ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  .اﯾ ن ﻣ ذھب راه اﻧﺗﻘ ﺎل از ﺳ ﻧت ﺑ ﮫ
ﻣدرﻧﯾزم ﺑود و در آن ﺣل ﺷد.

ﺑﯾﻣﺎر :
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دﭼﺎر ﮐﺎھش ﺣﯾﺎت و ﺳﻼﻣت و ﻋ ّزت ﺷ ده ﺑﺎﺷ د و اﺣﺳ ﺎس ﻣ رگ و ﻧﯾﺳ ﺗﯽ ﮐﻧ د .ﺑﯾﻣ ﺎر ﺷ دن ھﻣ ﺎن ﺑ ﯽ
ﻣﺎدر ﺷدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از رﺣﻣت دور ﺷدن اﺳت و از ﻣﻧﺷﺄ ﺣﯾﺎت ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﮔﺷﺗن و ارﺗﺑﺎط ﺧود ﺑﺎ ﻋﻠّت زﻧدﮔﯽ را از دﺳ ت
دادن.آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗدر ﺳﻼﻣت و ّ
ﻋزت و ﻧﻌﻣﺎت زﻧدﮔﯽ را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ آﻧ را اﮐ راه داﺷ ﺗﻧد از ﻣﻧﺷ ﺄ ﺣﯾ ﺎت ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﮔرﻓﺗﻧ د و
رﻧﺟور ﺷدﻧد  .ﭘس ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت و ﻗدر ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ درﺑ ﺎرۀ ﺣﯾ ﺎت و ھﺳ ﺗﯽ ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت و طﺑﯾﻌ ﯽ اﺳ ت
ﮐﮫ ﺟز ﺗوﺑﮫ و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ھ ﯾﭻ ﻣ رض و ﻋ ذاﺑﯽ ﻋﻼﺟ ﯽ ﻧ دارد  .ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭ ﺎ ،
ﻋذاﺑﮭﺎی ﮐﻔر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻣﻧﺟر ﺷوﻧد ﻣوﺟب اﻋﺗﻼی ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺑ ﺎھﯽ ﺗ ن و روان و وﺟ دان ﻣ ﯽ
اﻧﺟﺎﻣد  .ﻣرﯾض ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ رﺿﺎ ﺷده اﺳت و ﻣﺟﺑور ﺷده ﮐﮫ راﺿﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣ رض ﭼ را ﮐ ﮫ راﺿ ﯽ ﺑ ﮫ ﺳ ﻼﻣت
ﻧﺷد  .ﭘس ﺑﯾﻣﺎری از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭل اﺳت و دوا و دﮐﺗر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﮭل و ﮐﻔر را ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾد .

١٠

ﺑﻧد:
ھر ﻋﺎﻣل اﺗّﺻﺎل و ارﺗﺑ ﺎط را ﺑﻧ د ﮔوﯾﻧ د ﮐ ﮫ در ﻋ ﯾن ﺣ ﺎل ﻣﺣ ّل اﻧﻔﺻ ﺎل ﻧﯾ ز ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  .ﺑﻧ ﺎﺑر اﯾ ن ھﻣ ﮫ ﭼﯾزھ ﺎ در ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﮫ
واﺳطﮥ ﺑﻧد ﺑﮫ ھم ﻣرﺑوط و ﯾﺎ از ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺑﻧ د  ،ﺑﻧ د اﺳ ت و ﻣوﺟودﯾّ ت دارد  .ﭘ س ﻣ ﯽ ﺗ وان
"ﺑﻧد" را از اﺳﻣﺎء و ﺻ ﻔﺎت ذاﺗ ﯽ ﺧداوﻧ د ھ م داﻧﺳ ت  .ودر ﻋ ﯾن ﺣ ﺎل ﮐ ّل ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ ﻋﺎﻣ ل اﺗّﺻ ﺎل و اﻧﻔﺻ ﺎل اﻧﺳ ﺎن در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻟذا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﯾﮏ "ﺑﻧد" اﺳت در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی زﻧدان ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺑ دن ﺧ ودش ﺑﻧ د اﺳ ت و
ﺑدﻧش ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﻧد اﺳت و زﻣﯾن ﺑﮫ ھوا ﺑﻧد اﺳت و ھوا ھم ﺑﮫ ﺧدا ﺑﻧد اﺳت و ﺧدا ھم ﺑﮫ ﺧودش ﺑﻧد اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ اوﺳت ﮐ ﮫ
ﺑﮫ ﺧودش ﺑﻧد اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﻧد ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧودش ﺑﻧد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن ﺑﻧده اﺳت .
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"پ"
ﭘﺎ :
ﻋﺿوی در ﺣﯾواﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ آن ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﭘﺎھﺎﯾش ﻣﯽ اﯾﺳﺗد و ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ
واﺳطﮫ ﭘﺎھﺎ راه ﻣﯽ رود و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﺎﻧداران ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ھﻣﮫ ﺟﺎﻧداران ﻧﺧﺳت در آب ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛل آﺑزﯾﺎن ،و ﺳﭘس
ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑر روی ﺧﺎک ﻣ ﯽ ﺧزﻧ د ﻣﺛ ل ﺧزﻧ دﮔﺎن  .وﺳ ﭘس ﮐﻣ ر راﺳ ت ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ﻣﺛ ل ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾ ﺎن و ﺑﺗ درﯾﺞ ﻣﺛ ل
اﻧﺳﺎن روی ﭘﺎھﺎ ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ﺣرﮐ ت ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د  .وﺳ ﭘس ﻣﯾ ل ﺑ ﮫ ﺣرﮐ ت در ھ وا را دارﻧ د ﻣﺛ ل ِ ﭘرﻧ دﮔﺎن  .و اﻧﺳ ﺎن ﻧﯾ ز ﺑ ﮫ
واﺳطﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی در ھوا ﭘرواز ﮐرده اﺳت و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣ ﯽ رود  .ھﻣ ﮫ اﯾﻧﮭ ﺎ اﻧ واع ﺣرﮐ ت و راھﭘﯾﻣ ﺎﺋﯽ
ﺎرس ﮔﺷ ﺗﻧد و ﻟ ذا ﭘﮭﻠ وان و ﭘ ﺎدوان و ﭘﺎﻟﮭ ﺎن
اﺳت و ﭘ ﺎزدن اﺳ ت  .ﭘﺎرﺳ ﯾﺎن ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﻣﯾﻣوﻧﮭ ﺎﺋﯽ ﺑودﻧ د ﮐ ﮫ ﺑ ر ﭘﺎﺷ دن و ﭘ َ
ﮔﺷﺗﻧد  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل آن اﺳت ﮐﮫ از ﭘﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧد و دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﻧرود ﺗﺎ ﭘﺎی دل و روﺣش را ﮐﺷف ﻧﻣﺎﯾد و ﭘ ﺎی ﺑ دﻧش
را در ﺑﻐل ﮔﯾرد و ﻣﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾد .

ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد :
ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧ ت ھﺧﺎﻣﻧﺷ ﯾﺎن در اواﺧ ر ﺳﻠطﻧﺗﺷ ﺎن ﺑ ود و ﺗﺧ ت ﺟﻣﺷ ﯾد ﻧﯾ ز ﮐ ﺎخ ﻓرﻣ ﺎﻧرواﺋﯽ آﻧ ﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣرﮐز ﺗﻣدّن در ﺟﮭﺎن آن دوران ﺣدود دو ھ زار و ﭘﺎﻧﺻ د ﺳ ﺎل ﻗﺑ ل ﺑ ود  .اﯾ ن ﺷ ﺎھﺎن ﺑ ﮫ ﮔ واه
ﻣورﺧﺎن ﻋﺎﻗﻠﺗرﯾن و ﻋﺎدﻟﺗرﯾن ﺷﺎھﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑودﻧد و ﻟذا ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺳوی آﻧﺎن ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﭘ س از
ّ
آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗن ﺣﮑﻣت و ﻣﻌﺟزات ﺧود ﻣورد ﻗﺑول آﻧﮭﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻣﭘراطورﯾﮭﺎ و ﺗﻣدّﻧﮭﺎ را
ﭘدﯾد آوردﻧد و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﻣدار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﺧﺎﻧ دان ﮐ ﮫ ﺧ ود را ﺑ ﮫ ﻣﻐ ﺎن زرﺗﺷ ﺗﯽ ﻣﻧﺳ وب
ﻓر اﯾزدی ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ از ﺑﯾن رﻓت ﮐ ﮫ ﺗﺣ ت ﺗﻌ ﺎﻟﯾم ارﺳ طو ﻗ رار داﺷ ت و
ﻣﯽ ﮐردﻧد و دارای ّ
رﺳ ﺎﻟت اﺷ ﺎﻋﮥ ﻓﻠﺳ ﻔﮥ او را در ﺟﮭ ﺎن داﺷ ت  .اﺳ ﮑﻧدر ﺑ ﮫ ھﻣ راه ﺗﻌ دادی از ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ﯾوﻧ ﺎن و ﺑ ﮫ ھﻣ راه ﯾ ﮏ روﺳ ﭘﯽ ﮐ ﮫ
ﻣﻌﺷوﻗﮥ او ﺑود ﺑر ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد وارد ﺷد و ﺑﮫ ارادۀ آن روﺳﭘﯽ و ﺗﺻﻣﯾم آن ﻓﻼﺳﻔﮫ آن ﺷﮭر را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد و ﻧﺎﺑود ﮐرد .

ﭘﺎرﯾس :
ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ و ﻗدﯾﻣﯽ اروﭘﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد آزادﯾﺧ واھﯽ و ﺑراﺑ ری و دﻣوﮐراﺳ ﯽ در ﻏ رب ﻣﺣﺳ وب ﻣ ﯽ ﺷ ود و در
ﺳده ھ ﺎی اﺧﯾ ر ﺷ ﮭر ﺷ ﻌر و ھﻧ ر و ﻓﻠﺳ ﻔﮫ و اﻧﻘ ﻼب ﺑ وده اﺳ ت و ﻧﯾ ز ﺷ ﮭر ﻣﯾﮑ ده ھ ﺎ و روﺳ ﭘﯽ ﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ و ﺧودﮐﺷ ﯽ و
ﺗﺧدﯾر .در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﮭد ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺗّﺣﺎدﯾّﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ھﻧری و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑوده و ﺑ ر ﮐ ّل ﺟﮭ ﺎن ﻣ درن ﺷ دﯾداً اﺛ ر
ﻧﮭﺎده اﺳت و ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل را دﮔرﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ اﻣروزه روی ﺑﮫ اﻓول و ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺎﻣل دارد .

ﭘﺎرﻣﯾﻧدز :
ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن در ﺳدۀ ﭘﻧﺟم ﻗﺑل از ﻣ ﯾﻼد ﻣﺳ ﯾﺢ و از اھ ﺎﻟﯽ ﺑﻧ در اﻟﺋ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  .او را ﺑ ﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗ ب ﻓﻠﺳ ﻔﯽ
اﻟﺋﺎﺋﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ اﺳت  .او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺗﻔﮑّری ﺑوده ﮐﮫ درﺑﺎرۀ "ﻧﯾﺳ ﺗﯽ" اﻧدﯾﺷ ﯾده اﺳ ت و ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ
را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧﺑرد  ،اﯾن ﺳﺧن از اوﺳ ت ﮐ ﮫ "ﻣﯾ زان ھﻣ ﮫ ﭼﯾ ز اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت "  .او ﺑ ﺎﻧﯽ
اوﻣﺎﻧﯾزم و ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود و اﻧدﯾﺷﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﻟ ذا ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ او را ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﻓﯾﻠﺳ وف ِ ﺻ وﻓﯽ
داﻧﺳت  .او ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش را ﻣرﺗﺎﺿﺎﻧﮫ زﯾﺳت و ﺑﮫ ﻣ ردم ﺧ دﻣت ﻣ ﯽ ﻧﻣ ود  .ﻣﮑﺗ ب اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳ ﯾﺎﻟﯾزم ﻣ درن  ،اﺣﯾ ﺎی دوﺑ ﺎرۀ
ﺣﮑﻣت اوﺳت  .او ﺑﺎﻧﯽ ﺻوﻓﯾزم در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود و ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﯽ ﭼون ﺳﻘراط ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب او ﺑودﻧد .

ﭘرواﻧﮫ :
ﻣﻠون و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧ ّوع اﺳ ت و اﻧ واع اﯾ ن ﺣﺷ ره ﺑ ﮫ ﻗ دری زﯾ ﺎد
ﺣﺷره ای ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑزرگ و ﺑﺳﯾﺎر ﻟطﯾف و ﻣﻧﻘّش و ّ
اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺷﻣﺎرش ﻧﮕردﯾده اﺳت و زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺣﺷرات و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧداران زﻣﯾﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .ﺑدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف و
ﻣﺷﻌﺷﻊ دارد و ﻋﻣرش ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه اﺳت و ﻋﻣ دﺗﺎ ً در ﻓﺻ ل ﺑﮭ ﺎر زاد و وﻟ د ﻣ ﯽ ﮐﻧ د  .ﭼﺷ ﻣﺎﻧﯽ ﻧﺳ ﺑﺗﺎ ً ﺑ زرگ و ﺑﺳ ﺎن آھ و
دارد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﺳت و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .از اﯾن ﺣﺷره ﺗﺎﮐﻧون ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧرﺳ ﯾده اﺳ ت و ﺗﻌ ّﯾن ﺟﺳ ﻣﺎﻧﯽ
ﻓرﺷﺗﮕﺎن اﺳت  .اﻧواع ﺷب ﭘره ھﺎ و ﺳﻧﺟﺎﻗﮏ ھﺎ ﻧﯾز از ھﻣ ﯾن ﻧ وع ﻣﺣﺳ وب ﺷ ده اﻧ د  .زﯾﺑ ﺎﺗرﯾن رﻧﮕﮭ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ در طﺑﯾﻌ ت
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وﺟود دارد در ﺑﺎﻟﮭﺎی ﭘرواﻧﮫ ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت و ﺗﺎﮐﻧون ﺣﺗّﯽ دو ﺗﺎ ﭘرواﻧﮫ ﺑﮫ ﯾ ﮏ رﻧ ﮓ ﻣﻼﺣظ ﮫ ﻧﺷ ده اﺳ ت  .ﺣﺿ ور او
در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﮕون و ﻣﺑﺎرک ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﺳت  .ﮔﺎه ﺑﮫ طرز ﻏﯾر ﻋﺎدی اﻧواع ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ از او در ﺷ ب ھ ﺎ دﯾ ده
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﻘﺎب اﺳت  .ﭘرواﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوﺟودات ﻏﯾﺑﯽ در ﻋﺎﻟم ﻋﯾن اﺳت .

ﭘول :
ﯾﮑﯽ از اﺧﺗراﻋﺎت ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﺷر و ھﻣزﻣﺎن ﺑ ﺎ ﭘﯾ داﯾش ﺷ ﮭر و ﺗﻣ دّن اﺳ ت ﮐ ﮫ رواﺑ ط ﺗﺟ ﺎری و اﻗﺗﺻ ﺎدی را ﻣﻣﮑ ن ﺳ ﺎﺧﺗﮫ و
ﺗورم و ﻣﺎل اﻧدوزی و دزدی و ﺣرص ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻠّت ﭘﯾداﯾش ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑ ﮫ ﺗﺟرﺑ ﮫ ﺛﺎﺑ ت ﺷ ده اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻣﻧﺷﺄ رﺑﺎ و ّ
اﻧدﯾﺷ ﯾدن ﺑ ﮫ ﭘ ول ﺑ ﮫ ﻟﺣ ﺎظ رواﻧ ﯽ ﻣوﺟ ب ﭘﯾ داﯾش دروﻏﮕ وﺋﯽ و ﺑﺧ ل و ﺣ رص و ﺣﺳ د و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭ ﺎ و اﺧ ﺗﻼل ﺣ واس و
اﻣراض اﻋﺻﺎب و روان اﺳت  .ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻗﺗﺻﺎد ﺳﺎﻟم و ﭘﺎک را ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس ﻧظ ﺎﻣﯽ ﻣﻧﮭ ﺎی ﭘ ول
ﻣﻣﮑن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  .ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺧدا ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﭘ ول ﭘرﺳ ت  .و آﻧ ﺎن ﮐ ﮫ اﯾ ن دو ﺑ ﺎ ھ م را ﻣ ﯽ
ﭘرﺳﺗﻧد زودﺗر از ﭘول ﭘرﺳﺗﺎن دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﭘول دﺷﻣن ﻣﺣﺑّت و اﯾﻣﺎن و ﻋﻘل ﺑﺷر اﺳت .

ﭘﯾﺎز :
ﯾﮏ ﺳﺑزی ﻏدّه ای و زﯾر ﺧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺻل اﺳ ﺗﻔﺎده اش ﺑ رای ﺑﺷ ر ھﻣ ﯾن ﻗﺳ ﻣت زﯾ ر ﺧ ﺎﮐﯽ آن اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﻣﯾ ﺎن ھﻣ ﮫ
ﺳﺑزﯾﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺻرف ﻏذاﺋﯽ را در ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺷری اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧ ود طﻌ م و ﺑ وﺋﯽ ﺗﻧ د و زﻧﻧ ده و ﺣﺗ ّ ﯽ ﻣ ﺗﻌﻔّن دارد وﻟ ﯽ
ﻣوﺟب ﺳم زداﺋﯽ در ﻏذاھﺎﺳت و ھﺿم ﻏذاھﺎ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺷﺗﮭﺎ آور ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣروزه ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ً در ھﻣ ﮫ ﻏ ذاھﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻏذای ﺑﺷر ﻣﺗﻣدّن ﺳم آﻟوده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻣﺳ ﻣوﻣﯾّت زﯾﺳ ت ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﻧﻘﺷ ﯽ ﻧﺟ ﺎت
ﺑﺧش و ﺑس ﺣﯾﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن ﮐﮫ آن را ﮐﻣﺗر ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧ د ﺑﯾﻣﺎرﺗرﻧ د  .و در ﻋ ﯾن ﺣ ﺎل ﯾﮑ ﯽ از ﻋواﻣ ل ﻣﺣ ّرک
ﮐﺎذب اﺷﺗﮭﺎ و ﭘرﺧوری و ﻟذا ﻣوﺟب ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧﺎﺻّﯽ از اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﮐ ﮫ ﻣﺣ ّرک ﺷ ﮭوت ﮐ ﺎذب ﺟﻧﺳ ﯽ
ﻧﯾزھﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻋوارض ﺧﺎﺻّﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه دارد  .ﭘس ﺳود و زﯾﺎن ﻣﺻرف اﯾن ﺳﺑزی ﮐﻣﺎﺑﯾش ﯾﮑﺳﺎن اﺳت وﻟ ﯽ ﺑ رای
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺗن و روان و ﺗﻐذﯾﮫ ﺳ ﺎﻟﻣﯽ ھﺳ ﺗﻧد ﻣﺻ رف اﯾ ن ﺳ ﺑزی ﺿ روری ﻧﯾﺳ ت و ﻣﺻ رف زﯾ ﺎدش ﻣﺿ ّر ﻧﯾ ز ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷد و ﻣﺻرف ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک آن ﺑﮫ طور روزﻣره ﻣﻔﯾد اﺳت  .ﺑﺎﻓت ﭘﯾﺎز ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ "ﭘﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ در ﮔوﺳ ﻔﻧدان وﺟ ود
ﻣﺣرک و ﺗﺣرﯾص ﮐﻧﻧده ﺷﮑم و زﯾر ﺷﮑم اﺳت ﭘﯽ ِ "آز" ﻧﺎﻣﯾده ﺷ ده اﺳ ت و آدﻣﮭ ﺎی ﺣ رﯾص و ﺷ ﮭوت ﺑ ﺎره
دارد و ﭼون
ّ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ آن ﻣﯾل دارﻧد .

ﭘوران :
ﻧﺎم زن اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وارث ﺑزرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ ﺧﺻﯾﺻ ﮥ ﭘﺳ ر ﺑ زرگ ھ ر ﺧ ﺎﻧواده ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د و دال ﺑ ر ﺻ ﻔت ﻣ ردواری
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ھر زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﺎده ﺷود ﻧﯾز اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧده اﯾن ﺻﻔت در وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن از اﺳرار ﻧﮭﺎن واژه ھﺎﺳت و ﻧﻘﺷﯽ ﮐ ﮫ
ﺑﮫ طرز ﻣرﻣوز ﻧﺎم ھراﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳرﻧوﺷت او اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻟﻐ ت )ﭘ وران( در رﯾﺷ ﮥ ﯾوﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣﯾ راث از زﺑ ﺎن آرﯾ ﺎﺋﯽ
دارد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎک و ﻧﺎب و ﺧﺎﻟص و ﻋﺻﺎره و ذات اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻗﮫ ای از ﻣﺳﯾﺣﯾّت ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺑﮫ ھﻣ ﯾن
ﻧﺎم ھﺳﺗﻧد ).(puritan

ﭘﮭﻠوی :
زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن زﺑﺎن اﺑﻧﺎی ﺑﺷر ﺑوده ﮐ ﮫ آرﯾﺎﺋﯾ ﺎن ﺑ ﮫ آن ﺳ ﺧن ﻣ ﯽ ﮔﻔﺗﻧ د و از ﺣ داﻗل دو ھ زار ﺳ ﺎل ﻗﺑ ل از ﻣ ﯾﻼد
ﻣﺳﯾﺢ دارای ادﺑﯾﺎت و ﮐﺗﺎﺑت ﺑوده و زرﺗﺷت ﺑﮫ آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ و ﮐ ّل ارﮐﺎن اﯾن زﺑﺎن ﻣذھﺑﯽ اﺳ ت و ﻧﺧﺳ ﺗﯾن واژه ھ ﺎی
ﻣذھﺑﯽ را ﭘدﯾد آورده و ﺑﺗدرﯾﺞ وارد زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و زﺑﺎن ﻣﺎدری و واﺣد ﮐل ّ ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ زﺑ ﺎن
ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت و ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻋﺑری و ﺳﭘس ﻋرﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻓرزﻧدان ﺗ ﺎرﯾﺧﯽ زﺑ ﺎن ﭘﮭﻠ وی ھﺳ ﺗﻧد  .اﯾ ن زﺑ ﺎن ﺑ ﺎ ظﮭ ور
اﺳﻼم و زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﻧﻘرض ﺷد  .زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن وارث زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻋرﺑﯽ ِ ﻗرآﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﭘﯾر :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺎﻟﺧورده ﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟ ﯽ در ﻣﻔﮭ وم دﯾﻧ ﯽ و ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی اﻧﺳ ﺎن ﮐﺎﻣ ل اﺳ ت و ﺟﻣﻠ ﮫ ﻋﺎرﻓ ﺎن را "ﭘﯾ ر"
ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳن ﺟوان ﺑﺎﺷﻧد  .ﻋﻠﯽ )ع( ﺧود را ﻓﻘ ط دو ﺳ ﺎل ﮐ وﭼﮑﺗر از ﺧداوﻧ د ﺧواﻧ ده اﺳ ت  .ﭘ س ﭘﯾ ر
ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﺧداﺳت  .واﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ ﺟواﻧﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺳ وی ﮐ ودﮐﯽ ﻣ ﯽ ﮔراﯾ د ﺗ ﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﭘﯾر ﮐﺎﻣل اﺳت .
١٣

"ت"

ﺗﺎرﯾﺦ :
ﻋﻣر ھر ﭼﯾزی را ﺗﺎرﯾﺦ آن ﭼﯾز ﮔوﯾﻧد ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ داﺳﺗﺎﻧش اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد  .ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ دو ﻧوع ﺗﺎرﯾﺦ دارﯾم
ﯾﮑﯽ ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ اﻗوال و ﮐﺗب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و دﯾﮕری ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠّﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣورﺧﯾن ﺑوده
از طرﯾﻖ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و اﻗوال دﯾﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و راوی آن ﺧداوﻧد اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ راوی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ّ ،
ﺳوﻣﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ "ﺣﺎل ﺑﯾﻧﯽ " اﺳت و آن را
اﻧد  .ﺗﺎرﯾﺦ دو ﺻورت دارد  :ﭘس ﺑﯾﻧﯽ و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ  .ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوع ّ
ﻋﺎرﻓﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد و ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧدا ﺑﯾﻧﯽ اﺳت  .آن دو ﻧوع ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ازﻟﯾّت و
ﻧﮭﺎﯾت ھر ﭼﯾزی ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ "ﺧدا" ﻣﯽ رﺳد  .ﭘس در واﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎﻧﺎ داﺳﺗﺎن ﮔذار ﺧدا در زﻣﺎن اﺳت و ﺷرح اراده
و اﻓﻌﺎل و ﺣﺎﻻت او و ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش  .ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﺻدر " ُرخ" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﻣﺎل اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷرح ِ ﺻور ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت در
ﺗﺎرخ !
ﻋﺎﻟم ﻣﺎدّه ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ُرخ واﺣدۀ او ُ :

ﺗﺑرﯾزی )ﺷﻣس(:
از ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت  .ﺣ ّﻣﺎﻟﯽ در ﺑﮫ در و در ﺳﻔر ﺑود و ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرد و از آدﻣﯾﺎن ﻓراری
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣود و
ﺑود ھﻣﭼون از دﯾوان  .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮏ ﻋﺎرف دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوﻻی روﻣﯽ او را ﺷﮑﺎر ﮐرد و ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ّ
ﮔﻔت ﮐﮫ  :ای ﺑﺷرﯾّت اﯾن ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوﯾش ھﺳﺗﯾد ! ﺷﻣس ﺣدود دو ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﮥ ﻣوﻟوی زﯾﺳت و
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ دﺳت ﭘﺳر ﻣوﻟوی ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﺟﺳدش ھم ﻣﻔﻘود ﮔردﯾد  .ﺑرﺧﯽ را ﺑﺎور ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت .
ھﻣﭼون ﻣﺳﯾﺢ ﻋروج ﮐرد  .راﺑطﮫ ﻣوﻟوی ﺑﺎ ﺷﻣس ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن راﺑطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ﻣﻌرﻓﯽ اوﺳت  .ﭘس از ﻣﻔﻘود ﺷدن ﺷﻣس  ،ﻣوﻟوی ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣرش رﻗﺻﯾد و ﮔرﯾﺳت .
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣوﻟوی ﻓﻘط ﺑرای ّ
ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت .

ﺗب :
ﺣﺎﻟﺗﯽ را در اﻧﺳﺎن ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮔرﻣﺎی ﺑدﻧش از دروﻧش ﺑﺎﻻ رود و ﺗﻌﺎدل او را ﺑر ھم زﻧد  .در داﻧش ﻣدرن اﯾن واﻗﻌﮫ را
ﻧﺎﺷﯽ از ورود ﺟﺎﻧداراﻧﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯾﮑروب ﺑﮫ ﺑدن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻧداران ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ھﻣﺎن اﺟﻧّﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼون از ﺟﻧس آﺗش ھﺳﺗﻧد ﻣوﺟب ﺗب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺑرﺧﯽ از آدﻣﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﻠﺗﮭب ھﺳﺗﻧد و ھذﯾﺎن ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد و اﻣروزه اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .از ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺗب ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ اﺧﺗﻼل ھوش و ﻣﺷﺎﻋر اﺳت و
اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻠول ﺟن در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺟﻧون اﺳت .

ﺗ ُرک :
ﻧژادی را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﺻﻠﯾّت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ از ﺷرق دور ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﯾن و ﻣﻐول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در طﯽ ھزاره ھﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﻣوده و
دﭼﺎر دﮔردﯾﺳﯽ ﺻوری و زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷده اﻧد و ﯾﮑﯽ از ﻧژادھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮐﮭن و اﺻﯾل ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
از ﻧﺳل ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان ﻧوح اﺳت  .اﯾن ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻣﻠﯾّﺗﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ
زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻧد و دارای ﺧﻠﻖ و ﺧوﺋﯽ ﺧﺷن وﻟﯽ ﺳﺎده و ﻣﮭرﺑﺎﻧﻧد و از ﻧﺑوغ ادﺑﯽ و ھﻧری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ وﯾژه ای
ﺑرﺧوردارﻧد در ﻧزد ﻓﺎرﺳﯾﺎن اﺳوۀ ﺣﻣﺎﻗت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن از ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ و ﺻﻔﺎی ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت  .اﯾن ﻗوم دارای ﺻورﺗﯽ
زﯾﺑﺎ و ﺑدﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد و درﺷت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و دﯾﻧﺷﺎن اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﻠﺑﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ و ﻋﻠم و ﻣدﻧﯾّت ﺻوری ﻋﻼﻗﮫ
ﻧدارﻧد و دارای طﺑﻌﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﺧﺷن  .اﯾن ﻗوم ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﻣﮭد رﺷد ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﻗوﺗﯽ
اﻣﺎﻣﯾّﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻓرھﻧﮓ ارادت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﻧدﯾﺷﮥ ﺧود – ﺧداﺋﯽ در اﯾن ﻗوم دارای ّ
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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ﺗوﺑﮫ :
ﺗواﺑﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺗوﺑﮫ ﻧﻣود و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔزﯾد  .و
ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗوﺑﮫ اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن وﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ّ
ﻟذا ھر ﭼﯾزی ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر ﺑﺎﯾد از ﮐﻔرش ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ﻣؤﻣن از اﯾﻣﺎﻧش  ،ﻋﺎرف از ﻋرﻓﺎﻧش  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر از
رﺳﺎﻟﺗش و اﻣﺎم از اﻣﺎﻣﺗش و ھر ﭼﯾزی از ﺧودش .

ﺗرﯾﺎک :
ﻣﺎدّۀ ﻣﺧدّر و ﻣﺳﮑّن اﺳت ﮐﮫ از ﮔﯾﺎه ﺧﺷﺧﺎش ﯾﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺷﯾرۀ ﺗﺧﻣدان ﯾﺎ ﻣﺎدّﮔﯽ ﮔﯾﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣﺧدّر ﺑﮫ ﻋﻧوان دارو ﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن اﮐﺗﺷﺎف ﺑﺷر در ﻋﻠم طب اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و
اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣﺻرف ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ درآﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان درﻣﺎن ھر دردی ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ آن
درﻣﺎن ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﻧﺎم دﯾﮕر اﯾن ﻣﺎدّه اﻓﯾون و اوﭘﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻟﮭﮫ ﺧواب رواﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣﺎدّه ﻣوﺟب ﺧواب ﻋﺻﺑﯽ و ﻣﻐزی ﻣﯽ ﺷود و در ﻋوض ﺧواب طﺑﯾﻌﯽ را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد .از ﻗدﯾم اﻻﯾّﺎم ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ
از اﯾن دارو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت و در ﻣﯾﺎن ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮑﯽ در ﺟﮭت ﺑﮫ ﺧواب ﮐردن ﻋﻘل
دﻧﯾوی و ﺑﯾدار ﮐردن ﻋﻘل اﺧروی و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺻرف داﺷﺗﮫ اﺳت و اﻓﻼطون ﻧﯾز آن را ﺑرای ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺗﺟوﯾز ﻧﻣوده اﺳت.
ﻧﻘش اﯾن ﻣﺎدّه در ﭘﯾداﯾش داﻧش و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھﻧرھﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﯾﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﭘﯾداﯾش و رﺷد ﺗﻣدّن و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری دﺧﯾل ﻧﺑوده اﺳت زﯾرا ﻋﺎﻣل ﺗﺳﮑﯾن و ﺻﻠﺢ و آراﻣش در
روان و ﺗن ﺑﺷر اﺳت .

ﺗﺿﺎد :
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط در روان ﺑﺷر ﭘدﯾد آﻣده و درک ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل اﻧﺳﺎن ﺷدن ﺣﯾوان دو ﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا
ﺣرک اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘو و ﺑﯾﻘراری اﺳت  .ﻟذا ﮐ ّل ﺑﺷر ّﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻣدّن و ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھب و داﻧش ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣ ّ
ﻣوﻟود اﯾن وﺿﻌﯾّت در روان اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﺣﺎل ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ رھﺎ ﺷدن از اﯾن وﺿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت  .ﻣﯾزان رﺷد ﻣﻌﻧوی ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯾزان ﺗﻣرﮐز و ﺗﻔﮑّرش درﺑﺎرۀ ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ اوﺳت و ﻣوﺟب ظﮭور
ﺑﺎطن او ﻣﯽ ﮔردد .

ﺗﺻوﯾر :
ﺗﺻوﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺷﺎﻧﯾدن ِ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ و ﭘﻧﮭﺎن  .وﻟذا ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﺻوﯾر ارادۀ ذاﺗﯽ و ﻣرﻣوز اﻧﺳﺎن
ت ﺑﯽ ﺻورﺗﯽ  .وآن از ﻣﺻدر "ﺻور" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺻدای ﺷﯾﭘور اﺳت ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ
اﺳت  .ﺗﺻوﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﺻور ِ
ای ﮐﮫ ﺻداﺋﯽ ﻣﮭﯾب ﭘدﯾد آورد  .وﻟذا ﺑﺎ دﻣﯾده ﺷدن در ﺻور اﺳراﻓﯾل ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود و از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻدا ﭘﯾدا ﺷد  ،ﺻدای "ﮐُن" )ﺑﮫ وﺟود آ(  .ﮐ ّل ﺻورت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺑوﺟود آﻣدن
اﺳت و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً وﺟود ﭘدﯾد آﻣد ﺑﺎ ﺻور اﺳراﻓﯾل اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺻوﯾرھﺎی ﻣﻧﻔﮏ ﻣوﺟودات ﻣﺣو ﻣﯽ ﮔردد و آن
ﺻورت واﺣده ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ﺧداﺳت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن "وﺟود" اﺳت و ﺻورت ِ ﺑﯽ ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺗزوﯾر :
ﺗزوﯾر از زور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روش اﻟﻘﺎی زور ﺑﮫ دﯾﮕران  .واﯾن در ﺻورﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ زر ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﯾﺎن
ﻧﺑﺎﺷد  .وزار زدن ھم آﺧرﯾن روش ﺗزوﯾر اﺳت .

ﺗﻧﺑﯾﮫ :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑِﮫ ﺳﺎزی ِ ﺗن اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺗن دﭼﺎر اﺧﺗﻼل و ﺷرارت ﻣﯽ ﺷود .
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ﺗﮑﻣﯾل :
از ﮐﻣﺎل اﺳت و از ﻣﺻدر "ﮐم" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺑران ﮐﻣﯽ ھﺎ اﺳت  .ﺗﮑﻣﯾل و ﮐﻣﺎل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾز ﭘذﯾرش ﮐﻣﯽ ھﺎ و
ﮐﻣﺑودھﺎﺳت ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﭘذﯾرش ﻧﺎﺑودی ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺑود وﺟود  .واﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ وﺟود رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﮫ ﮐﻣﯽ ھﺎ
ﺟﺑران ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ ﺧداﺳت زﯾرا اﺻﻼً وﺟود ﻧدارد .

ﺗﻣدّن :
ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺷر ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗر ﺷد رﯾﺎﮐﺎرﺗر ﮔردﯾد و ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ھﺎی او ﺷد و ﺷﮭرھﺎ ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑر ﻧﯾﺎز و
ﻧﺎز او اﻓزود و ﺑﺎز ھم ﻓﺷرده ﺗر ﮔردﯾد و اﯾﻧﮏ ﻧﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر راه ﻓرار دارﻧد و ﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﻗرار  .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻣدّن .

ﺗﮭﻣﯾﻧﮫ :
زﻧﯽ در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮥ ﻓردوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ رﺳﺗم ﺑود و ﺑﺎ ﺗزوﯾر و از طرﯾﻖ ﻣﺳت ﻧﻣودن رﺳﺗم ﺑﺎ وی ﺷﺑﯽ ھﻣﺧواﺑﮫ ﺷد و
ﺳﮭراب را ﺑﺎردار ﮔردﯾد و دﯾﮕر ھرﮔز رﺳﺗم را ﻧدﯾد  .رﺳﺗم ﻧﯾز طﺑﻌﺎ ً از داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﭘﺳری ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑود ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﺟواﻧﮑﯽ روﺑرو ﺷد و او را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد و او ﺳﮭراب ﺑود  .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻓردوﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
زﻧﺎﮐﺎر را ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﭘﺳرش را ھم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﺣﻣﺎﺳﯽ و ﻣﻠّﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧژاد ﺑﺷری ﯾﻌﻧﯽ
اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن اھﺎﻧت را ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن رواداﺷﺗﮫ اﺳت  .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ﻧﯾز وﺟود دارد و آن
اﯾﻧﮑﮫ ﻓردوﺳﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾدن ﺳﮭراب ﺑﮫ دﺳت رﺳﺗم  ،رﺳﺗم را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺣﮑﯾﻣﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻧﮫ
ﮐﺎﻓر  .و ا ّﻣﺎ ﺻدور ﺣﮑم درﺑﺎرۀ ﺗﮭﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎری ﻣﺣﺎل اﺳت زﯾرا ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﺎﺷﻖ رﺳﺗم ﺑوده اﺳت و ﺷﺎﯾد ھم در آن ﺷب ﺑﮫ ﻋﻘد
ﺷرﻋﯽ رﺳﺗم ﺑﮫ طور ﻣوﻗّت درآﻣده اﺳت .

ﺗ ُﮭﯽ :
ﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗَﮫ و ﻏﺎﯾت ﭼﯾزی اﺳت و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن ﭼﯾز را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرد و ﭘوچ
و ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا ﺳﺎﺧت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ھر ﭼﯾزی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻋﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾز
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻏﯾر ﺧود را از ﺧود ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻧد  .ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ھر ﻣوﺟودی
ﻧﯾز ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ اﺳت  .اﯾن اﻣر را در ﻟﻐت "ﺑﺎد" ﺷرح داده اﯾم  .اﯾن ﺗﮭﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺳت ﮐﮫ ذات ھر ﻣوﺟودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھر
ﮐﮫ ﺧود را ﺗﮭﯽ ﮐﻧد و ﺗﮭﯽ ﺑودن ﺧود را ﺑﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾده اﺳت " .ﺧود" ھر ﮐﺳﯽ ﺗﮭﯽ از ھر ﺗوﺋﯽ اﺳت و اﯾن ﺧداﺳت
ﮐﮫ ھﻣﺎن "ﻣن" اﺳت .

ﺗﮑﻧوﻟوژی :
در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓوت و ﻓن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی اﺳت  .ﭘس ھر داﻧﺷﯽ ذاﺗﺎ ً ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺣﺗّﯽ ﻣذھب و ھﻧر و ادﺑﯾﺎت و
ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺳﯾﺎﺳت و ﻋرﻓﺎن .

ﺗﻣﺎﯾل :
ﺗﻣﺎﯾل از ﻣﯾل و ﻣﺎل اﺳت  .ھر ﻣﯾﻠﯽ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺗم ﻣﯾﺷود .اﻧﺳﺎن ﭘﺎک اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﯾل و ﺑﯽ ﻣﺎل اﺳت و اﯾن
ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺗﯾﻣور:
ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﻐول ﺑود ﮐﮫ ﺑر اﯾران و ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﮭﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐرد  .ﺷﺎھﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺷدﯾداً
ﻣﺗﺷرع
ّ
ﻣﺗﺣرک را ﺑﮫ ھﻣراه ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﺑﺎ ﺧود
و ﺧوﻧرﯾز و ﻏﺿﺑﻧﺎک و ﻧﯾز ﻋﺎدل ﺑود  .در ﮐﺷورﮔﺷﺎﺋﯾﮭﺎﯾش ھﻣواره ﯾﮏ ﻣﺳﺟد
ّ
ﺣﻣل ﻣﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﻧﻣﺎزش در ﺧﺎک ﻏﺻﺑﯽ و اﺟﻧﺑﯽ ﺑﺎطل ﻧﮕردد  .وﻧﯾز ﺷﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺷﻣﻧد ﺑود و از ﻗدرت ﻣﻌﻧوی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﺑرﺧوردار ﺑود  .ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻋﺎدی ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﻋﺎدل ﺑود وﺑر ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷدﯾداً ﺑﯾرﺣم ﺑود
و ﺑر ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺧود ﻧﯾز ﺳﺧت ﻣﯾﮕرﻓت و ھﻣﮫ را وادار ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﺧ ّطﯽ و ﮔﻧﺎھﯽ ﺣﺗّﯽ
ﺳرداراﻧش را ﮔردن ﻣﯾزد .ﺗﻘوی ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ رﯾﺎﺿت ﺑﮫ ھﻣراه اﺷدّ ﺷﻘﺎوت در ﻋداﻟت از وﯾژﮔﯽ ﮐم ﻧظﯾر اﯾن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﺳوب
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ﺳر ﻗرآن ﺑوده ﮐﮫ ﺑرداﺷت ھﺎﺋﯽ وﯾژه از دﯾن و اﺳﻼم اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐرده
ﺷده اﺳت  .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋر و ادﯾب و ﻣﻔ ّ
اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری او را اﻣﺎم زﻣﺎﻧش ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .

ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن :
ﻣﺣﻠّﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آدﻣﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﻧد دروغ ﺑﮕوﯾﻧد و رﯾﺎ ﮐﻧﻧد و ادّﻋﺎی ﻋﺷﻖ و ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯾﺑرﻧد
ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣردم را ﻣﺧﺗل ﻧﺳﺎزﻧد و ﺗﻣدّن ﺑﺷری ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ راھش اداﻣﮫ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺑرﺳد و ﺑﮫ دﺳت ﺧودش ﺑر
اﻓﺗد .

ﺗﻠوﯾزﯾون :
دﺳﺗﮕﺎه دورﺑﯾﻧﯽ اﺳت و ﻣوﺟب ﺷده ﮐﮫ ﺑﺷر دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ﭼﯾزھﺎی ﻧزدﯾﮏ و ﻋﯾﻧﯽ زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺧود ﻧﺑﺎﺷد و ﻓﻘط
ﺑﮫ دور اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد و ﻟذا ﻣوﺟب دوری اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﯾﮑدﯾﮕر و ﺑﻠﮑﮫ از ﺧودﺷﺎن ﮔردﯾده اﺳت .
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"ج"

ﺟﺎ:
ﻣﺣ ّل ﻗرار و اﻣﮑﺎن ھر ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  .اﮔر ھر ﭼﯾزی ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺟﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودن ﻣﯽ ﺷود  .وا ّﻣﺎ ﺧود
"ﺟﺎ" ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧدارد زﯾرا ھﻣﺎن ﻧﺎﺑودی و ﻋدم و ﺧﻼء ﻣطﻠﻖ اﺳت  .ﻟذا ھر ﻣوﺟودی ﺑر ﻧﺎﺑودی ﻗرار دارد و
ﻧﺎﺑودی ﻋﻠّت ﺑودن ِ ھر ﭼﯾزی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟود از ﻋدم و ﺑر ﻋدم اﺳت .

ﺟﺎﻣد:
ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑر "ﺟﺎ" آﻣده ﺑﺎﺷد ﺟﺎﻣد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺟﺎ آﻣده  .و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﻣﺣﮑﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﺟﺎﻣدﺗر اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺗر و ﭘﺎﯾدارﺗر و ﺟﺎوﯾدﺗر  .ﭘس ﺧدا ﺟﺎﻣدﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﺳت و از ﻣطﻠﻖ ﺑﯽ ﺣرﮐﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺳوس ﻧﯾﺳت و
ﻋﯾن ﻋدم اﺳت زﯾرا ﻓﻘط ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت  .ﺟﺎوﯾد ﻧﯾز ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﯾد اﺳت و
ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﺟﺎ ﻣﯽ دھد زﯾرا ھﻣﮫ ﺟﺎھﺎ از اوﺳت و او ھﻣﺎن "ﺟﺎ" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﮑﺎن .

ﺟﺎﻟﯾﻧوس :
ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن طﺑﯾب ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم طب اﺳت و از اھﺎﻟﯽ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم را در ﻧزد ﻣﻐﺎن زرﺗﺷﺗﯽ در
اﯾران آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود  .در واﻗﻊ او ﺳﻌﯽ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﻣﻐﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﻔﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺟزه ای ﺑود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﻠم
و ﻓﻧّﯽ در دﺳﺗرس ﻋﺎ ّﻣﮥ ﺑﺷرﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻔﺎی اﻣراض راﺑﮫ واﺳطﮫ اﻣور دﻧﯾوی و ﻣﺎدّی اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺳﺎزد  .او ھﻣﯾن ﻗدر
ﻓﮭﻣﯾده ﺑود ﮐﮫ در ھر ﮔﯾﺎه و ﻏذاﺋﯽ ﺧﺎﺻﯾّت ﺷﻔﺎﺑﺧش وﺟود دارد و اﯾن را در ﻧزد ﻣﻐﺎن اﯾراﻧﯽ درک ﮐرده ﺑود وﻟﯽ ﻧﻣﯽ
داﻧﺳت ﮐﮫ راز اﺻﻠﯽ و ﻗدرت ﺷﻔﺎﺑﺧﺷﯽ آن ﮔﯾﺎھﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣر و ﻧﮕﺎه و دﺳت آن ﻣﻐﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت  .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب او ﻋﻠﻣﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد و ﻣوﺟب ﯾﮏ ﮔﻣراھﯽ و ﻓرﯾب ﺑزرگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷد ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ داﻧش ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ
ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده ﮐﮫ ﺧودش ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗوﻟﯾد ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض ﻻﻋﻼج اﺳت  .زﯾرا او اﺻﻼً ﺑﮫ ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎوری ﻧداﺷت و
ﺧداﯾﺎن اﺳﺎطﯾری ﯾوﻧﺎن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد و ﻟذا ﻧﺗواﻧﺳت ﺣﮑﻣت ﻣﻐﺎن را درک ﻧﻣﺎﯾد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺎﺑر ﺑن ﺣ ّﯾﺎن ﯾﮏ طﺑﯾب
ﻣﺷﮭور دﯾﮕر دﭼﺎر ھﻣﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم در ﻧزدﯾﮏ ُﻣﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺷد .

ﺟﺑروت :
در ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر طﺑﻘﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺷده اﺳت :
ﻧﺎﺳوت  ،ﻣﻠﮑوت  ،ﺟﺑروت و ﻻھوت  .ﮐﮫ از ﻋﺎﻟم ﻣﺎدّه ﺗﺎ ﺧود ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت و ﺣﺿور ﺣﺿرت اﯾﺷﺎن را "ھﺎھوت"
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ ورای ﻻھوت ﻗرار دارد و ﻋرش اوﺳت  .ﺟﮭﺎن ﺟﺑروت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو اﻟﻘﺎی اراده او ھﻣﭼون ﺟﺑر ﻣطﻠﻖ اﺳت
ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎدون اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮔردد و ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش و اﺳﺗﻣرار ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﻠﮑوت ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺟﮭﺎن ﻣﻼﺋﮏ اﺳت اﺟرا ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺳوت را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺟﺑروت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻘﻧّﻧﮫ اﺳت و ﻣﻠﮑوت ھم
ﻣﺟرﯾﮫ اﺳت وﻧﺎﺳوت ھم دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺿﺎی او را ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد .
دﺳﺗﮕﺎه
ّ

ﺟذام :
ﻋذاب آورﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﭘﯾداﯾش اﻣری ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾم اﺳت و ﺑﺗدرﯾﺞ در دوران ﺟدﯾد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .وآن
ﻣرﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧزدﯾﮑﯽ و ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ اش را از ﺻورت آدﻣﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣﺑدّل ﺑﮫ دﯾو ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در دوران اﺧﯾر ﺑﮫ ظﺎھر ﮐﻣﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دو دﻟﯾل دارد ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺟذاﻣﯾﺎن را از
ﺷﮭر ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻣﻧﺎطﻖ دور اﻓﺗﺎده اﺳﮑﺎن ﻣﯽ دھﻧد و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣوﻓﻖ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز وﺟود
اﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﺑش راه ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا ﺑر روی ﭘوﺳت ﺑدﻧش اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﮕر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾن اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود
ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮑوﺋﯽ ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﻋﺑﺎدت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ رﺳوخ در دل ﻧﺑﺎﺷد و ﺑر روی ﺑدن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .
ﺳرطﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ از ﺟذام ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ داﺧل ﺑدن رﺳوخ ﮐرده اﻧد .
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ﺟﻐد :
ﭘرﻧده ای ﺷﺑﮕرد و ﺷب زی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و روزھﺎ ﻣﯽ ﺧواﺑد و ﺑﮫ ﻣرغ ﺣﻖ ﻧﯾز ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎم ﻏﻠط اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣرغ
"ھو" اﺳت زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﺻداﯾش ھﻣﺎن "ھو" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ "ﺣﻖ"  .در واﻗﻊ ﮐﻼغ و زاغ ھﺎ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرغ "ﺣﻖ" ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ
ﺣﻖ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  .ﺟﻐد ﭘرﻧده ای ﺑﺳﯾﺎر وﯾژه اﺳت و ھﯾﺑﺗﯽ ﺟذّاب و اﻓﺳون ﮐﻧﻧده دارد و ﻧﮕﺎھش ﺳﺣر آﻣﯾز اﺳت و ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺳرش را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮭر ﺳو ﺑﭼرﺧﺎﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑدﻧش را ﺣرﮐت دھد  .ﻣﺣ ّل ﺳﮑوﻧت او اﺳﺎﺳﺎ ً اﻣﺎﮐن ﻣﺧروﺑﮫ و
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت و ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣرﻏﯽ ﻋزادار اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﺑرت ﺑﺷری زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﺑﺷر ﻧوﺣﮫ ﺳراﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و
ذات ﭘروردﮔﺎر )ھو( را ﺻدا ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ذﮐر ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت و ﺷﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺣواﻟﯽ ﻣﻧﺎزل ﻣؤﻣﻧﺎن ِ ﺷب زﻧده دار ﻣﯽ رود و ﻣﯽ
ﺧواﻧد  .اﯾن ﭘرﻧده روزھﺎ ﮐور اﺳت و ﻧﯾز ﺧﺎﻣوش و ﺑﯽ ﺣرﮐت  .او را ﻋﻘﺎب ﺷب ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺧواﻧد زﯾرا ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی
ﺑﮫ ﻋﻘﺎب دارد و ﺷﮑﺎرش را در ﺣﺎل ﭘرواز ﻣﯽ رﺑﺎﯾد  .ﻣردﻣﺎن اورا ﺷوم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﻼف اﯾن اﻣر
ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت  .ﻓﻘط ﺻدای ھوی اوﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوب ﮐﺎﻓران را ﻣﯽ ﻟرزاﻧد و ﺑﮫ وﺣﺷت ﻣﯽ اﻧدازد و ﻟذا او را ﺷوم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد.

ﺟﮭل :
وﺿﻌﯾّﺗﯽ از روان ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺷﺎھد و ﺷﮭﺎدت و ﻧظﺎرﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟدان ﺣﺿور ﻧدارد و ﺑﺷر ﺑر اﺳﺎس
ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ درون و ﺟﺑر ھﺎ و ﺷراﯾط ﺑﯾروﻧﯽ زﯾﺳت و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و درﺳت ﻣﺛل ﺣﯾواﻧﺎت  .وﻟﯽ ﺑﺷر ﺣﯾواﻧﯽ اﻓﺳﺎر
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﺷدﯾد و ﺷرور اﺳت  .ﭘس ﺑﺷر ﺟﺎھل از ﺣﯾوان ھم ﺷرور ﺗر اﺳت .

ﺟﻠﻖ :
ﺧود – ارﺿﺎﺋﯽ ﺟﻧﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺿﺎد ﺟوﺋﯽ ذاﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﺑﺷر ﺑﮫ ﻣﯾزان درک ﺗﺿﺎدّ دروﻧﯽ اش ﺑﺎ
ﺧودش از ﺟﻧس ﻣﺗﺿﺎدّش ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻟذا ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧود – ارﺿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﺗﺿﺎد را ﮐﮫ ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺷدّت
رﺳﯾده  ،رﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣوﺟب ﺗﺳﮑﯾن روان ﺧود ﺷود  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻧﯽ اﻣری ﻣﺳﮑوت اﺳت و ﺑﮭر ﺣﺎل
ﻣﺿر اﺳت .
ﻣوﺟب ﭘﯾﺷﮕﯾری اﻧﺳﺎن در ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ زﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدت در آﯾد ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺗن و روان
ّ

ِﺟن :
ﻣوﺟودی اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ھﻣﭼون ﺑﺷر وﻟﯽ وﺟود ﺧﺎﮐﯽ ﻧدارد و از آﺗش ﻧﺎب و ﺑﯽ دود اﺳت  .ﺑﺷر ﻧﯾز از ﺟﻧس ﺟن
اﺳت و در واﻗﻊ آﺑﺎء وﺟودی ﺑﺷر از ﺟن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺟن زدﮔﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ اﺳت در ﺑﺷر زﯾﺎد
اﺳت و ھر ﮐﮫ در رﯾﺎ اﺳراف ﮐﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﺟﻧّﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و در اﺣﺎطﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﯽ آﯾد  .اﺟﻧّﮫ ﻧﯾز ﻣﺛل اﻧﺳﺎن دارای ﮐﻔر و
اﯾﻣﺎن و ﺣﺳﺎب و ﺟزاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ھﻣﮫ اﻣراض رواﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺟن زدﮔﯽ اﺳت و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ ﻧﯾز  .ﺟﻧﺎﯾت ﻧﯾز از
اﺣﺎطﮫ ﺟن در ﺑﺷر اﺳت .

ﺟرﺟﯾس :
از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑدﺳت ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد و ﺑﺎز زﻧده ﺷد وﻟﯽ ﺑﺎز ھم ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎن
ﻧﯾﺎورد  .ﯾﮑﺑﺎر او را ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐردﻧد  .ﺑﺎر دﯾﮕر او را ﺳوزاﻧﯾدﻧد  .وﯾﮑﺑﺎر ھم او را ﻏرق ﮐردﻧد و ﺑﺎز زﻧده ﺷد .
ﺟرﺟﯾس ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﯽ ﻣرﯾد اﺳت زﯾرا اﺣدی ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورد  .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺟورﺟﯾﺎس ﺣﮑﯾم ﻧﯾز ھﻣو ﺑوده اﺳت
اوﻻً ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد  .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﮐﮫ ﺣﮑﻣت او ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ّ :
اﮔر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﺳت  .و ﺛﺎﻟﺛﺎ ً اﮔر ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎﺷد ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻠﯾم ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر
ﮐ ّل رﺳﺎﻟت اوﺳت .

ﺟﻧدﻗﯽ )ﯾﻐﻣﺎ( :
از ﻋﺎرﻓﺎن و ﺷﺎﻋران ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد و ﻗدّﯾﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽ زﯾﺳت و ﻧﺎﺻراﻟدّﯾن ﺷﺎه ﺗﻼش ﻓراوان ﻧﻣود ﺗﺎ
او را ﺑﮫ درﺑﺎر وارد ﮐﻧد وﻟﯽ او ﺗن در ﻧداد و ﻟذا ﻋﻣری ﻓراری زﯾﺳت و در ﮐﻣﺎل در ﺑﮫ دری و ﻓﻘر ﺟﮭﺎن را ﺑدرود ﮔﻔت .
او ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد و ﻣﮑرھﺎی دﯾﻧﯽ و ﺻوﻓﯽ ﻣﺷرﺑﺎﻧﮥ دوران ﺧود را ﻧﯾز درک ﻧﻣوده و ﺟﻣﻠﮕﯽ را در اﺷﻌﺎرش رﺳوا ﻧﻣود .
ﻗﻠم او ھﻣﭼون ﻣوﻟوی ﺑﺳﯾﺎر رک و درﯾده اﺳت و ﻟذا اﺷﻌﺎرش ھﻣواره ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت  .او آﺧوﻧد وﺷﺎه و و
ﺻوﻓﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﻋﺎﻟم ﺧود ﻓروﺧﺗﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼوب راﻧد و اﻓﺷﺎء ﮐرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود ﻧﯾز ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑود .
١٩

ﺑﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ زن ﻗﺣﺑﮫ و ﺻوﻓﯽ از او زن ﻗﺣﺑﮫ ﺗر

آن ُﻣﺳﻠﻣﯽ زن ﻗﺣﺑﮫ ﺧﺷﮏ آن ﮐﺎﻓری زن ﻗﺣﺑﮫ ﺗر .

ﺟﻧﮓ :
ﺟﻧﮓ ھﻣﺎن ﺟن ﮔرﻓﺗﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺑﺎزی ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣﺗﻠﮏ ﻣﯽ رﺳد و ﺑرای ﻣدّﺗﯽ ﻗﮭر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ھر ﯾﮏ از
طرﻓﯾن در اﻧﺗظﺎر آﺷﺗﯽ و ﺑﺎزی ﺟدﯾد در اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺣوﺻﻠﮫ اش ﺳر ﻣﯽ رود و ﺟﻧﮓ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد .
"ھر ﺟﻧﮕﯽ اوﻟش ﺑﺎزی ﺑود  - ".ﻋﻠﯽ )ع(
ّ

ﺟﮭﺎن :
ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از ھﺳﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺑﮫ ﺑرون ﺟﮭﺎﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد  .ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧده ﺷدﮔﯽ اﺳت و ﻟذا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
دارای ﺟﻧﺑش اﺳت و در ﺣﺎل دور ﺷدن از ﻋدم ﮐﮫ او را ﺟﮭﺎﻧده اﺳت  .اﯾن دور ﺷدن ﻣوﺟب ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺛﯾر اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﺧواص
ﮐﮫ از ﺣرﮐت ﺑﺎز اﯾﺳﺗد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺑدأ ﺧود ﺑﺎزﮔردد ﮐﮫ آن دورۀ رﺟﻌت را ﻗﯾﺎﻣت ﺟﮭﺎن ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی دارای
ّ
ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺿدّ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭ ّﻧم ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔردد  .ﺣدود ھزار ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ اﯾن دورۀ رﺟﻌت
آﻏﺎز ﺷده اﺳت .

ﺟﯾم :
ﻧﺎم ﺣرف "ج" اﺳت و ھر واژه ای ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣرف آﻏﺎز ﺷود و ﺣﺗ ّﯽ دارای اﯾن ﻟﻔظ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ دارای ﻣﻌﻧﺎ و
ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣرﻣوز و ﻏﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻟﻐﺎت اﯾن ﻓﺻل دارای ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﺟﯾم ﺷدن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﻏﯾب ﺷدن و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻧون اﻧداﺧﺗن و ﺗظﺎھر اﺳت .

ﺟﺎدو:
ﺟﺎدو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﯾﺎ ﺣﺎﻻت ﺟﯾﻣﯽ اﺳت و ﺟ ّﻧﯽ و ﻣرﻣوز و ﺑﯽ ﻋ ّﻠت و ﻧﺎﻣﻔﮭوم  .ﺑﺷر ھﻣواره ﻋﻼﻗﮫ ای ذاﺗﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎدو داﺷﺗﮫ ﮐﮫ دال ﺑر ﮔرﯾزش از ﻋﻘل و ﺑﯾزاری اش از ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی و ﻣﺎدّی ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻓوق ﺟﮭﺎن ﻣﺎدّی
ﺑرﺳد  .وﻟﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﺎدوﮔران واﻗﻌﯽ ﺑودﻧد از طرف اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻧﻔﯽ و ﻟﻌن و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد زﯾرا ﻣردم را
دﻋوت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب )ج( ﻧﻣودﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗرﺳﯾدﻧد و ﮔرﯾﺧﺗﻧد زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻘوا ﺑود ﮐﮫ ﻗﻧﺎﻋت در دﻧﯾﺎ و ﭘرھﯾز از
ﺑرﺧﯽ اﻣور ﻣﺎدّی ﺑود  .ﻣردﻣﺎن ﺟﺎدوﺋﯽ را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر دﻧﯾﺎﯾﺷﺎن ﺑﯾﻔزاﯾد و آن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﺟﺎدوی
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻗرار ﮔرﻓت و ﻣردﻣﺎن را از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺳﺎﺧت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺟﮭﻧّم ﺑود  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺎدوی
ﭘﯾﺎﻣﺑران آﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﺟﻧّت ﻣﯽ ﻧﻣود .

ﺟﻣﺎل:
ذرات
ھر ﭼﯾزی دارای ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻋ ّم از ﭼﯾزھﺎی ﻣﺎدّی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی  .واژه ھﺎ ﺟﻣﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .از ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ّ
ﺑﻧﯾﺎدﯾن وﺟود ﺑﮫ ﺷدّت و ﺣدّت ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﻧواع ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻧﺎم ھر ﭼﯾزی آن ﻋﺎﻣل اﯾن ﮔرد ھﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ذرات ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت و آن ﮔوھرۀ وﺟود ھر ﭼﯾزی ﻧﯾز ﻧﺎم ھﺎ ھﺳﺗﻧد  .ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻧﺎم و
در ﻧزد ﺧداﺳت  .وا ّﻣﺎ اﯾن ّ
ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺟﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ھﻣﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎ و ﺟﻣﺎل ھﺎ ﮔرد ھم ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﮏ ﺟﻣﺎل واﺣده ﻣﯽ
ﺷوﻧد و آن ﺧداﺳت  .ﺟﻣﺎل از ﺟﻣﻠﮫ ﺷدن و ﺟﻣﻊ ﺷدن اﺳت و ﮔردھﻣﺎﺋﯽ  .ودر واﻗﻊ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺗﻣدّن ذراّت
ﺑﻧﯾﺎدی اﺳت  ،ﺗﻣدّن ﻋدم !

ﺟﻣﺎع :
راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد و آن ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎن و ﺟن اﺳت و ﻟذا آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺟﻣﺎع ﮐﻧد ﺟﻧده ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .
ﻋﻣل ﺟﻣﺎع ﯾﮑﯽ از ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﺟﻧّﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﺟﻧوﻧﯽ ﺗرﯾن ﮐردارھﺎ را ﺑروز ﻣﯽ دھد و اﮔر اﻧﺳﺎن ﻣﺗّﺻل ﺑﮫ
ذات ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻧﺑﺎﺷد در اﯾن راﺑطﮫ دﭼﺎر ﺟﻧون ﻣﯾﺷود و ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯾرود زﯾرا اﺟﻧّﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾش از
ﺳﺎﺋر رواﺑط اﻣﮑﺎن ورود ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺷر را دارﻧد ﺗﺎ وﺟودش را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد .
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ُﺟرم :
اﻋﻣﺎل ﻋذاب آوری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟرم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدّه ﭘرﺳﺗﯽ  .زﯾرا اﺟرام ﺻورﺗﮭﺎی ﻋدم ھﺳﺗﻧد و ﺻورت
ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋذاب آور اﺳت و ھر ﻋذاﺑﯽ درﺟﮫ ای از اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی اﺳت .

ﺟﻌﻔری :
ﺷﻌﺑﮫ ای از ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾّﮫ در اﺳﻼم اﺳت و آن ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻋﻠوم ﺗدرﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن را از راه درس اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھد و آن را
ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺛل ﻋﻠم ﻓﻘﮫ و ﮐﻼم و ﺗﻔﺳﯾر و ﻓﻠﺳﻔﮫ و طب و ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣت دﯾن در ﻣﯽ آﯾﻧد  .وﻟﯽ
اﯾن ﻋﻠوم ﺑﺗدرﯾﺞ از دﯾن ﺟدا ﺷده و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ﺷورﯾدﻧد  .ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای در ھﻣﮫ ﻣذاھب رخ داده اﺳت .

ﺟﻧﮕﻠﯽ )ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ ﺧﺎن (:
از اوﻟﯾﺎی ﺧدا و از ﺷﺟرۀ ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑود  .ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﺎ ً ﺻﺎﺣب روح ﺑود ﮐﮫ ﺑرای اﺣﯾﺎی دﯾن ﺣﻖ ﻗﯾﺎم ﮐرد و ﻣردﻣﺎن
ا ُ ّﻣﯽ را ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣود و ھﻣﮫ ﮔروھﮭﺎی ﻓﮑری را ﻣﺗّﺣد ﺳﺎﺧت و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺑﮭﮥ واﺣدی از روﺣﺎﻧﯾّت و
ﮐﺎﻓران )ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ( و وطن ﭘرﺳﺗﺎن و دھﻘﺎﻧﺎن و ﺗﺣﺻﯾل ﮐردﮔﺎن ﭘدﯾد آورد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد داﺧﻠﯽ و ﻣﺗﺟﺎوزﯾن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﺑردی ﻣﺳﻠّﺣﺎﻧﮫ و ﭼرﯾﮑﯽ ﭘرداﺧت و ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ را اﺑداع ﻧﻣود .اﯾن ﻧﮭﺿت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻧﮭﺿت ﺟﻧﮕل ﺑود
ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﯾروزی ﻗرار ﮔرﻓت وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧت روﺣﺎﻧ ّﯾت و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ھﺎ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﯾرزا ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﺎر وﻓﺎدارش ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧد و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺑرز ﯾﺦ زد و ﺳﭘس ﺳرش را ﺑرﯾدﻧد و ﺑﮫ ﻧزد رﺿﺎ ﺷﺎه
ﺑردﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾزه ﺑﮕﯾرﻧد وﻟﯽ ﺑﻌد آن ﺧﺎﺋﻧﺎن ﻧﯾز ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد  .او ﯾﮏ دروﯾش ﭼرﯾﮏ ﺑود و اداﻣﮫ دھﻧدۀ ﻧﮭﺿت ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک
و ﻋﻠﯽ)ع( و ﺣﺳﯾن)ع(  .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻧﺑود  .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾروز ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷود.
او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺧدا ﭘرﺳت و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .

َﺟم:
ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺎن ﭘﯾﺷدادﯾﺎن ادﯾﺎن در اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺷﯾد ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﮔوﺋﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ در
اﯾران و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت و ﺷﺎھﯽ ﺣﮑﯾم و ﯾﮏ ُﻣﻎ ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد  .ﮔوﯾﻧد ﺟﺎﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن و
اﺳرارش را در آن ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐرده اﺳت  .اﯾن ﺟﺎم ھﻣﺎن ﺟﺎم ﺟَم وﺟود او ﺑوده اﺳت و ﻧﮫ ﺷﯾﺋﯽ در ﺑﯾرون از او  .ﺟﺎﻣﯽ ﮐﮫ
وﺟود ﺧود را در آن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐرده و ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﭼﯾزی ﺟز دل او ﻧﺑوده اﺳت .

ﺟﯾوه :
ّ
ﻓﻠزی ﻣﺎﯾﻊ و از ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ ﺧﺎک و ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت و ﺑﺷر از ﻗدﯾم اﻻﯾّﺎم آن را ﮐﺷف ﻧﻣوده و در ﺻﻧﻌت آﺋﯾﻧﮫ
ﺗﺣرک و ﺣﯾرت
ﺳﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﺎدوﮔرﯾﮭﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﺧﺎﺻﯾّت ﻟﻐزﻧده و ﻣ ّ
آور دارد .
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"چ"

ﭼﺎرﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯾن :
ﻣرد ﮐوﭼﮑﯽ از ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد طﻧز در ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او ھﻣﮫ ﺗراژدﯾﮭﺎی ﺑﺷر را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ طﻧزی ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت ﺧﻧده آور ﻧﻣود و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ھﯾﭻ ﻣﺗﻔﮑّر و ھﻧرﻣﻧدی ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .او ﺳﯾﻧﻣﺎ را ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
اﺻﺎﻟت ﺑﺎزﯾﮕری ﭘدﯾد آﻣده ﺑود ظرف ھﻣﮫ ﺗراژدﯾﮭﺎی ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن ﻧﻣود و ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟواﻧب ﺗراژﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﭘرداﺧت ﻣﺛل
ﻋﺷﻖ  ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری  ،ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﻓﻘر و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .او در ﺣﻘﯾﻘت ﺣﮑﯾﻣﯽ از ﺗﺑﺎر ﺳﻘراط و ارﯾﺳﺗوﻓﺎن ﺑود و ﻓﻠﺳﻔﮥ
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﭼﮫ را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾد و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر را اﻣری واﺣد ﺗﻠﻘّﯽ ﮐرد  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ او ﭼﺧوف ﺟﮭﺎن
اول ﺑود ھم ﮐﺎرﮔردان و ھم ﺗﮭﯾّﮫ ﮐﻧﻧده و ھم دﮐوراﺗور
ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑود و ھﻣﮫ آﺛﺎرش را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ھم ﺑﺎزﯾﮕر ﻧﻘش ّ
و ھم ﻣؤﻟّف و ھم ﺳﺎزﻧدۀ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺗن و ھم آوازه ﺧوان و ھم ﻣدﯾر ﻓﯾﻠﻣﺑرداری  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن رواﻧﮑﺎوی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و
اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑود  .داﻧﺷﻣﻧد  ،ﻓﯾﻠﺳوف  ،ھﻧرﻣﻧد  ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣردی ﭘرھﯾزﮐﺎر و ﺧداﭘرﺳت ﺑود  .او در ﭘوچ ﺳﺎزی
ارزﺷﮭﺎی ﻣﺎدّی ﺗﻣدّن ﻣدرن ﻧﻘﺷﯽ ﺑس ﺑزرگ اﯾﻔﺎ ﻧﻣود و ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﻔوذ ﮐرد  .او ﯾﮏ ﻗدّﯾس ِ ﻣﻼﻣﺗﯽ
ﺑود  .ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﯾﺷﺎن اﺑداع و ﮐﺎﻣل و ﺧﺗم ﮔردﯾد و زان ﭘس ﻓﻘط ﻣﻘﻠّد آﺛﺎر و اﻓﮑﺎر اﯾﺷﺎن
اﺳت و رﺳﺎﻧﮫ ای ﺿدّ رﺳﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﺟز ﻣﺳﺦ واﻗﻌ ّﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷری رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧدارد .

ﭼﺎﻟﮫ :
ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﭘّﮫ و ﭼﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣرﺋﯽ و ﺑﺳﯾﺎری ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﻣﺛﻼً ﺑر روی ﭘوﺳت ﺑدن اﻧﺳﺎن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﭼﺎﻟﮫ وﺟود دارد  .در آﺳﻣﺎن ﻧﯾز ﭼﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﻋظﯾم وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺗﻠﺳﮑوپ ﮐﺷف ﺷده اﻧد
ﺑﮫ ﻗدری ﻋﻣﯾﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗ ّﯽ ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ درون ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ﻗدری ظﻠﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ذره ای ﺑﮫ اﻧدازۀ ﯾﮏ ارزن از
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧوری از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻧﯾز در آﻧﮭﺎ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻓن ﻣﯽ ﺷود ّ .
اﯾن ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐﯾﻠو وزن دارد  .ﮐﻼًﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﮫ ﮐﺑﯾر و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺳت و اﻧﺳﺎن ھم در ﺗﮫ اﯾن ﭼﺎﻟﮫ
اﻓﺗﺎده اﺳت در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن  .وراه و روش دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﺎ ﺗدﺑﯾر ﺧروج از اﯾن ﭼﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﭼﺎدر :
اﯾن ﯾﮏ واژۀ ﮐﺎﻣﻼً اﯾراﻧﯽ و ﭘدﯾده ای آرﯾﺎﺋﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی در ﭼﺎه ﻧﻣودن زن اﺳت  .ﭼون ﻗوم آرﯾﺎﺋﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﭘﺎرس و اﻧﺳﺎن ﺷدﻧد  .وزن ﺑر ﺧﻼف ﻣرد  ،در ﭼﺎه وﺟود ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻋرﯾﺎن و ﺑﯽ ﺣﻔﺎظ اﺳت
ﻣﯾﻣوﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎ و َ
ﺣوا از ﺑﮭﺷت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎﺷد و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑم ﺷرع درﺑﺎرۀ زن ﺑوده
و ﻣﺣﺗﺎج ﭼﺎدر ﺷده اﺳت  .ﭼﺎدر ﺣﺎﺻل ﺧروج ّ
ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﭼﺎدر در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗﮫ ﺷدن اﺳت و زﻧﺎن دوﺑﺎره ﻋرﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
اﺳت  .ﺑﺎ ظﮭور ﺟﮭﻧّم در ﻋرﺻﮥ
ِ
از اﯾن ﺟﮭﻧّم ﺧﺎرج ﺷوﻧد .

ﭼﺎق :
ﺗورم ﺟﮭﺎن در اﻧﺳﺎن !
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ورم ﮐردن و ﺣﺟﯾم ﺷدن اﺳت و از ﻧﺷﺎﻧﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﮐﺎم در ﺑﺷر اﺳت ّ :

ﭼپ :
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﭼﭘﯽ اﻧد ﯾﺎ راﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  .راﺳﺗﯽ ھﺎ آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﺧﯾّر و ﺳﮭل ﮔﯾر و دﻧﯾﺎ ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد .
ﭼﭘﯽ ھﺎ ھم ﻗﮭّﺎر و ﺷﺎﮐﯽ و ﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧده اﻧد و دﻧﯾﺎ را ﺟز ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد .و ﻣﯾﺎﻧﮫ روھﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد اھل
ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و از ﻧﻘطﮫ ای در ﻣﯾﺎﻧﮫ دﺳت ﭼپ و راﺳت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ از دل ﺧود ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧظر ﺑﮫ آن دارﻧد .
ﭘول ﭘرﺳﺗﺎن دﺳت راﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و رﯾﺎﺳت طﻠﺑﺎن ھم ﭼﭘﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ رو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
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ﭼﺎپ:
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ آن ﮐﻠﻣﺎت را ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﮔﯾرد  .اﯾن ﺻﻧﻌت در رﺷد آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ و
اول را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻔﺎ ﻧﻣوده و در ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻣدّن
اﺷﺎﻋﮫ ا ّطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮕﮭﺎ و آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﻠل و ﻣذاھب ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻘش درﺟﮥ ّ
ﻗوۀ ﺗﻔﮑّر را
از ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣوری اﺳت و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل از ﻗدرت ﻧﺑوغ و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮔراﻧﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ طرزی واﺿﺢ ﮐﺎﺳﺗﮫ اﺳت و ّ
ﺗﺣﻠﯾل داده و ﻋﻣﻖ ﻣﻌﻧو ّﯾت را از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت و ﺑﮫ طور ﮐﻠّﯽ اﻧﮕﯾزۀ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ دروﻧﯽ را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻧﯾز ﺗواﺿﻊ و
اﺧﻼق ﻣذھﺑﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﮐﺑر و ﻏرور ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺑﺷری ﻣﯽ اﻓزاﯾد و او را ﺑﮫ ﺳوی ﺗوﺣّﺷﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﭼپ
ﮔراﺋﯽ و ﭼﺎپ راﺑطﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﮫ اﺳت .

ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﺎن:
ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧورده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت
ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺣوری و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده درﭘﯾداﯾش ﺗﻣدّن ﺑﺷری داﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘش رﺳﺎﻧﮫ ای آﻧﮭﺎ در ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ و
ﻣﺳﺎﻓرت و ﻣﮭﺎﺟرﺗﮭﺎ و دﯾﮕری ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﻧﺑﮥ ﻏذاﺋﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻗدرﺗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑرای ﮐﺎر و ﺗﻼش داده ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗری ﺑﭘردازد .ﭘس ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﺎﻣﻼن و ﻋﺎﻗﻼن ﺗﻣدّن ﺑﺷری ﺑوده اﻧد  .وا ّﻣﺎ آﯾﺎ ھرﮔز ﺑﺷری از آﻧﺎن
ﺗﺷﮑّر ﮐرده اﺳت؟ و ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺻت را ﻣﻐﺗﻧم ﺷﻣرده و از آﻧﺎن ﺗﺷﮑّر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﮑر ﺧدا ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺷﮑر
ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﻣﮑن اﺳت .

ﭼرا :
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮥ اﺳﺗﻔﮭﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ذات ھر ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺳﺋوال ﻣﯾﮑﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑود و ﻧﺑود ھر اﻣری را .اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻣت و
ﻋﻠم و ﺗوﺣﯾد و ﻣذھب و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ھر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای ﻣﺣﺻول "ﭼرا" ﻣﯾﺑﺎﺷد .رﯾﺷﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھﻣﺎن "ﭼﮫ" اﺳت و در
واﻗﻊ ﺗﻠ ّﻔظ ﺣرف "چ" ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺣرف در زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن زﺑﺎن ﺑﺷری ﺑوده ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف اﺳت و اﯾن
ﺳر در زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺣرف "م" اﺳت و در زﺑﺎن ﻻﺗﯾن ﻟﻔظ "و" ) (wﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻣﺄ –
ﺳر ﺣرف "چ" اﺳت .ﻣﺗرادف اﯾن ّ
ّ
.why

ﭼﺎﻧﮫ:
ﻓﮏ ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ دھﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرﮐﺗش ﻏذا ﺧوردن و ﺣرف زدن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻠﻌﯾدن ﺟﮭﺎن و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ واژه
ھﺎ و ﺑﯾرون اﻓﮑﻧدن واژه ھﺎ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺣرﮐت ﭼﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت  .اﯾن ﺣرﮐت اﺳﺎﺳﺎ ً ھﻣﺎن ﺑﺎﻻو ﭘﺎﺋﯾن رﻓﺗن ﺑﺳﯾﺎر
ﺧﻔﯾف و ظرﯾف ﭼﺎﻧﮫ اﺳت  .ﭘس ﺣرﮐت ﭼﺎﻧﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺗﻣدّن ﺳﺎزﺗرﯾن و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن ﺣرﮐﺎت
ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت و اﮔر اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت و ﺣرﮐت اﺳت ﭘس ﺣرﮐت ﭼﺎﻧﮫ و وﺟود ﭼﺎﻧﮥ اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻣﯾزان دارای اھﻣ ّﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣرﮐت در ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻋﺿو و ﺟﻧﺑش آن ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ ﺗﺑدﯾﻼت
و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع ﺗﺑدﯾل را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود  ،ﺗﺑدﯾل ﻣﺎدّه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺎدّۀ واژوی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣدﻧﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ .

ﭼﺎی :
ﮔﯾﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﮔﮭﺎﯾش ھزاران ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ دَم ﮐردن ﺑﮫ ﻣﺻرف اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑرای رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ و
ﮐﺳﺎﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﮔﯾﺎه را ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ﮐﺷف ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻋرﺿﮫ داﺷﺗﻧد و ﻧﺎم آن ﻧﯾز ﭼﯾﻧﯽ اﺳت و
اﻣروزه ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻧﻔر ﺑﮫ طور روزﻣره ﻋﺻﺎرۀ دم ﮐرده اﯾن ﮔﯾﺎه را ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد  .اﯾن ﮔﯾﺎه دارای ﻣﺎدّۀ ﻣﺧدّری ﻣﺛل ﺗرﯾﺎک
ﺗﺣول روان ﺑﺷر ﺑس ﻣﮭم و
اﺳت و اﻋﺗﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﻘش آن در اﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎت ﻣدﻧﯽ و ﭘﯾداﯾش ﻣدﻧﯾّت و ﻧﯾز رﺷد و ّ
ﻣزﻣن اﺳت و از ﻋواﻣل ﮔردھﻣﺎﺋﯽ و ﻣﺷورت و ﻣﺑﺎدﻟﮫ اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺧﺎﺻﯾّﺗﯽ ﭼون ﺗرﯾﺎک دارد و
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود .

ﭼوﺑﮏ :
ﮔﯾﺎھﯽ ﻋﻠﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ اش در طﯽ ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﺷﺳﺗﺷو ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﺗوﻟﯾد ﮐف ﻣﯽ ﻧﻣوده و
ﮐﺛﺎﻓﺎت را ﻣﯽ زدوده اﺳت  .اﻣروزه ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻔﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾن ﮔﯾﺎه ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده اﺳت  .ﺧﺎﺻﯾّت ﭘﺎک ﮐﻧﻧدﮔﯽ
ﭼوﺑﮏ ھﯾﭻ ﺿرری ﺑﮫ ﭘوﺳت ﺑدن وارد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎر و ﭘود ﻟﺑﺎس را ﻧﯾز ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب دوام ﺑﯾﺷﺗر آن
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ﻣﺿرات ﺷدﯾدی ﺑرای ﺳﻼﻣت اﺳت و ﭘﺎرﭼﮫ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣوادّ ﭘﺎﮐﯾزه ﮐﻧﻧدۀ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دارای
ّ
دﭼﺎر از ھم ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ و ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺷری در طﺑﯾﻌت ﻧﻘد و ﻣﺟّﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯾن
ﺷدﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن از ﻓرط اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﺑّرش آن را در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺑﮫ ﻣﺻﻧوﻋﺎت دوزﺧﯽ ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت
ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر اوﺳت.

ﭼﯾز :
ﭼﯾز ھﻣﺎن چ و ﭼﮫ و ﭼﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا اﺳت  .ﭼﯾز ّﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺑودﻧﯽ ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ﺑﯽ ﻋﻠّت  .واﯾن
ھﻣﺎن راز وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودات را ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھر ﻣوﺟودی را ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد و ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﺗﺎ
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت " .ﭼﯾز" ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺎم واﺣده و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻓوق ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓوق ﻋﻠﻣﯽ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐ ّل
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ "ﭼﯾز" اﺳت " .ﭼﯾز" ﯾﻌﻧﯽ ﺑودﻧﯽ ﺑﯽ ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠول  ،ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ذھن " .ﭼﯾز" از اﺳﻣﺎء ذات اﻟﮭﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔوھرۀ "ﺑودن" اﺳت  :ﺑودن ﻣﺣض ! "ﻣﻧم آﻧﭼﮫ ھﺳﺗم"! ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن ﺳﺋوال ﮐﮫ "ﭼرا ﭼﯾزی ھﺳت " ﮐﮫ
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗرﯾن ﺳﺋواﻟﮭﺎﺳت ھرﮔز ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ  :ھﺳت ﭼوﻧﮑﮫ ھﺳت !

ﭼﯾن :
ﮐﺷور ﭼﯾن ﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣﮭد ﺗﻣدّن و ﺣﮑﻣت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺟل ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش در ﻗرن ﻧوزده ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﺳر
رﺳﯾد و ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾّت اﻓﯾون در ﺧود ﮔﻧدﯾد و ﻓرو ﭘﺎﺷﯾد  .وﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دوﻧﮓ اﯾن ﻣﻠّت ﮐﮭن را ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻓرھﻧﮓ
ﻏرﺑﯽ اﺣﯾﺎء ﻧﻣود ﮐﮫ دﯾﮕر ﺷرﻗﯽ ﻧﯾﺳت .
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"ح"

ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی :
از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺧن ﺳرا در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف ﺑﺎطﻧﯽ و اﺳرار وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻟطﯾف
ﺗرﯾن و دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﺷری را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺷﺎﻣل
ﺟﮭﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺧود ﻧﻣوده و دارای ﺣ ّﻘﯽ ﮐﺎﻣل ﮐرده اﺳت  .ھﯾﭻ ﺑﺷری در وادی ﺑﯾﺎن ﭼون او ﻗﺎدر ﻧﺑوده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻠوب ھﻣﮫ
اﻓراد ﺑﺷری ﻧﻔوذ ﮐﻧد و راز ﻣﮕوی دﻟﮭﺎ را ﻋﯾﺎن ﺳﺎزد و ﻣﺟذوب ﻧﻣﺎﯾد  .ﻣﯽ ﺗوان ﺣﺎﻓظ را ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺳﺧﻧﮕوی ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷر داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ذات واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﺷﮑﺎﻓد و ھر ﭼﯾزی را ﻣﺗرادف ﺿدّ ﺧودش ﺳﺎزد  .ﻟذا ﻣﯽ ﺗوان او را
ﺳﻠطﺎن وادی ﺳﺧن داﻧﺳت ﮐﮫ از ﺛﻧوﯾّت و ﺗﺿﺎدّ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓرا رﻓﺗﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را در ﮐﻼم آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت و ﻋﻠم و ھﻧر ﺳﺧن
را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﺎﻧﯾده اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﺗوان او را ﻣﺗﻣدّن ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣدﻧﯾّت اﻣری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻗﻠﻣرو ﻧطﻖ اﺳت و ﻗدرت ﺗﻔﺎھم در ﮐﻼم و اﺗّﺣﺎد ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن .

ﺣﺎﻓظﮫ :
ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﻐز اﻧﺳﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎل را ﺛﺑت ﻧﻣوده و اﺑدی ﺳﺎزد  .اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از ذھن
را ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎﻧون ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن داﻧﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﺳﺎن ﻏذا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ﻗدرت
ﺣﺎﻓظﮫ و ﺑﮫ ﯾﺎد آوری ھﻣﺎﻧﺎ ﻗدرت ﺗﻔﮑّر و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗن ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﮐ ّل
دﯾن و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻧﯾز در ﺧدﻣت ﺗﻘوﯾت ﺣﺎﻓظﮫ در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺗﻌﻣﯾﻖ ﯾﺎدآوری )ذﮐر(  .ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﺟز اﯾن
رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد اﻧﺳﺎن آورﻧد  .وﻟﯽ اﻣروزه آﻣوزش ﻣدرﺳﮫ ای و ﺧﺎﺻّﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف و
ﺗﺑﺎھﯽ ﻗدرت و ﻋﻣﻖ ﺣﺎﻓظﮫ در ﺑﺷر ﺷده اﺳت و ﻟذا ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف دﯾن و ﻋﻘل و ھوش ﺷده اﺳت .

ﺣﺎل :
اﮐﻧوﻧ ّﯾت را ﮔوﯾﻧد و ﻗدرت ِ درﯾﺎﻓت ِ اﮐﻧون  .آن ﮐﺎﻧوﻧﯽ در ﺑﺷر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﮐﻧون را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد دل اﺳت و ﻧﮫ ذھن  .ذھن
ﻓﻘط ﮔذﺷﺗﮫ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ دل ﺑﮫ ﻣﯾزان ھوش وﯾژه اش ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺣﺎل اﺳت  .و دل ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣؤﻣن و
ﻗوت ھوش دل ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد زﯾرا ذھن از طرﯾﻖ
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻗدرت را داراﺳت و ﻟذا ذھن ﺑﺷر ﻧﯾز ﮔذﺷﺗﮫ اش را ﺑﮫ ّ
درک ﺣﺎل ﺑﮫ واﺳطﮥ دل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺎﻓظﮫ ﺧود را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد  .ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮫ ﻧﯾز دارای ﺣﺎﻓظﮫ
ذھﻧﯽ ﺿﻌﯾف ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺟز ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ و آرﻣﺎن ﺳﺎزی ﮐﺎری دﮔر ﻧدارﻧد و از واﻗﻌﯾّت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد  .دل ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
"ﺣﺎل" اﯾﻣﺎن دارد و در آن اﯾﻣن اﺳت اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت واﻗﻌﯾّﺗﮭﺎی ﺟﺎری را دارد و اﯾن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ذھن ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ
دھد و ﺟﮭﺎن را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .

ُﺣب:
ﻣﯾل ﺷدﯾد ﻗﻠﺑﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮔوﯾﻧد وﻟﯽ آن ﭼﯾز ھر ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد  .دل اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را دوﺳت
ﺑدارد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣؤﻣن و ﭘﺎک و ﺧردﻣﻧد را ﮐﮫ دارای درﺟﮫ ای از ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .در واﻗﻊ دل اﻧﺳﺎن ﻓﻘط
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا و ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﺎن را دوﺳت ﺑدارد و ﺑس  .ھوس و ﺷﮭوت اﻣری ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ دﮔر اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ دل
ﻧدارد  .دل اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮥ ُﺣب زﻧده و ﺑﯾدار و ﻓ ّﻌﺎل ﻣﯽ ﮔردد و ﺻﺎﺣﺑش را روﺣﺎﻧﯽ و دارای ذاﺗﯽ ﺧﻼّق ﻣﯽ ﺳﺎزد و
آن در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺻﺎﺣب ُﺣب و دل زﻧده اﺳت و آن از اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﺣب ّ ﺑﮫ ﺧداوﻧد و دوﺳﺗﺎن ﺧداﺳت  .ﭘس
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دل ﻣرده و ﺑﯽ دل و ﺳﻧﮕدل ﺑﺳﯾﺎرﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔرﺷﺎن اﺳت  .وﮐﺎﻓران اﺻوﻻً دارای ﻗ ّوۀ ﻣﺣ ّﺑت ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻻ ّ
ﺗظﺎھر دروﻏﯾن ﺑﮫ دوﺳت داﺷﺗن از ﻓرط ﻧﯾﺎز .

َﺣدّ:
ﻣرز و ﭘﯾراﻣون وﺟود ھر ﭼﯾزی را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آن ﭼﯾز را از ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣوﺟود ّﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .ﭘس َﺣدّ ھﻣﺎن
ﻋﻧﺻر ﻣوﺟود ّﯾت اﺳت ﮐﮫ اﺣد ّﯾت ھر ﭼﯾز اﺳت و ﻣوﺟب ﭼﯾز ّﯾت اﺳت و ﭘدﯾد آورﻧدۀ ﻋدد و ﻣﻌﻧﺎی "ﯾﮏ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐ ّل
٢٥

ﯾﮏ ﻣطﻠﻖ را ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ ھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده
وﺟود را ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺣدود ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن وﺟود ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐﻠّﯽ و ِ
و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت را ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش آورده اﺳت  .و رﺳﺎﻟت ﻋﻘﻼﻧﯽ و دﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد آن ﯾﮏ و ﯾﮕﺎﻧﮥ ازﻟﯽ را درک
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در وﺟود ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺣدود ھر ﭼﯾزی ﻧﯾز ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ ھﻣﺎن وﺟود ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧودش
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣدود ﺧود را ﻟﻣس و ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﮐﻧد ﺗﺎ آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣطﻠﻖ ازﻟﯽ را ﺑﯾﺎﺑد .

ُﺣ ّر :
ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺣﺳﯾن در ﮐرﺑﻼ ﺑود و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮭﯾد آن واﻗﻌﮫ  .او ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ارﺷد ﺳﭘﺎه
ﯾزﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺎﺑودی اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻣﺄﻣورﯾّت داﺷت دﭼﺎر اﻧﻘﻼب روﺣﯽ ﺷد و ﺑﮫ ﺳﭘﺎه اﻣﺎم ﮔراﺋﯾد و ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﺧودش ﮐﺷﺗﮫ
ﺷد  .ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮥ روﺣﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋظﯾم و آﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ
ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﺳﭘﺎه دﺷﻣن ﺧود ﺑﭘﯾوﻧدد وﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﭘﺎه ﺧودش ﺑﭘردازد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷود آﻧﮭم در اوج ﻗدرت و ﻧﮫ ﺿﻌف
ﻧظﺎﻣﯽ  .او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ﺣﺳﯾن ﮐﮫ ﻋدّه ای ﻗﻠﯾل ﺑودﻧد در اﻧدک ﻣدّﺗﯽ ﻧﺎﺑود و ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و او ﭘﯾروز
ﺧواھد ﺷد و از ﯾزﯾد ﺟﺎﯾزه و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد  .او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﺷدن ﺑﮫ ﺣﺳﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﻟﺣﺎق
ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻧﺎﺑودی ﺣﺗﻣﯽ  .و ﻧﯾز ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﭘﺎه ﺧودش آﻏﺎز ﻧﻣود و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد  .ﺑﮭر ﺣﺎل
ﺗﻔﮑّر درﺑﺎرۀ اﯾن اﻧﺳﺎن ﻣوﺟب ﺑﯾداری و اﻧﻘﻼب ﻋظﯾﻣﯽ دراﻧدﯾﺷﮫ و وﺟدان ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻔﮑّری ﺑﮑر و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و
دارای ﻗدرﺗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺣراء:
ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت رﺳﯾد و اﯾن ﻗدرت
ﻧﺎم ﻏﺎری در ﺣواﻟﯽ ﻣﮑّﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺳﺎﻟﮭﺎ در آﻧﺟﺎ ﻣﻌﺗﮑف ﺑود ﺗﺎ در ھﻣﺎن ﻏﺎر ﺑﮫ ّ
را ﯾﺎﻓت ﺗﺎ دل ﺧود را ﺑﺧواﻧد و ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧود را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد  .ﮐ ّل ﻗرآن ﭼﯾزی ﺟز اﯾن ﺧواﻧدن ﻧﯾﺳت  .وھﻣﮫ ﻏﺎرھﺎی
روی زﻣﯾن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻗﺻد ﭘدﯾد آﻣده اﻧد و در درون ﺧود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﭘرورش داده اﻧد .

ﺣرام :
ﭼﯾزی را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﻧﻊ ﺷده و اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از آن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ وﺟودش ﺑرﺧورداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺗﻼش
ﺑرای ﺑرﺧوردار ﺷدن از آن ﻣوﺟب ﻋذاب ﻣﯾﺷود .در ﻧﻘطﮥ ﻣﻘﺎﺑل آن "ﺣﻼل" اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﺣل
ﻣﯾﺷود و ﺟذب ﻣﯾﮕردد وﻟﯽ ﭼﯾزھﺎی ﺣرام در وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﺣﻠول و ﺛﻘﯾل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد و او را رﻧﺟور
ﻣﯾﺳﺎزﻧد .

ﺣرام زاده :
ﻓرزﻧد ﺣﺎﺻل از ﺟﻣﺎع ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ و دروﻏﯾن ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭد و وﻓﺎ و دوﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺣرام زاده ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑرای واﻟدﯾﻧش
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋذاب آور اﺳت و ھﯾﭻ راﺑطﮫ ای ﺣﻼل و ﺑﺎ ّ
ﻋزت و ﻣﺣﺑّت ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑر واﻟدﯾﻧش ﺣرام اﺳت ﻧﮫ ﺑرای
ﺧودش  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﺣﺎﺻل راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺷرﻋﯽ وﻟﯽ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و ﻣﮑّﺎراﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﺣرام زاده اﺳت
زﯾرا ﺑﯾن ﻗﻠوب واﻟدﯾن راﺑطﮫ ای ﺑر ﺻدق و وﻓﺎ و ﺣﯾﺎ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ وﺟودﻧدارد  .اﺻوﻻً در ھر راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن و ﯾﺎد
ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد ﻧوﻋﯽ از زﻧﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺣرام اﺳت و ﻟذا اﯾن رواﺑط ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋذاب آور و ﺗﮭﻣت زاﺳت و ﻓرزﻧدان ﺣﺎﺻل از آن ﻧﯾز
ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .

ﺣﺷﯾش :
ﯾﺎ ﺑﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﺧدّر روان ﮔردان اﺳت ﮐﮫ از ﻗدﯾم اﻻﯾّﺎم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻋﺻﺎرۀ ﻧوﻋﯽ ﺷﺎھداﻧﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﻋﻧوان دارو از ﻗدﯾم
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروزﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺳﯾﺎری از داروھﺎی ﻣدرن اﻋﺻﺎب و روان از اﯾن ﻣﺎدّه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم
ﻣﺻرف آن را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره ﺧواﻧده و ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﻣﺻرﻓش را ﻣوﺟب ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .

ُﺣزن :
اﻧدوه ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب آراﻣش و ﻗرار و ﺑﯾداری وﺟدان ﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﺑﺳﯾﺎری از
اﻣراض را ﻧﯾز ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
٢٦

ﺳن )اﻣﺎم( :
َﺣ َ
ﻣﻧور و ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ داﺷت و اﺳوۀ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﮑﺳﯽ در ﻣﯾﺎن اﻣﺎﻣﺎن
ﻓرزﻧد ﺑزرگ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و ﻓﺎطﻣﮫ )ع( اﺳت  .ﺟﻣﺎﻟﯽ ّ
اﺳت و ھﻣﮫ ﯾﺎراﻧش ﺑﮫ او ﺧﯾﺎﻧت ﮐردﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زﻧش ﻧﯾز ﺑﮫ وﻋدۀ ازدواج ﺑﺎ ﯾزﯾد  ،او را ﮐﺷت وﻟﯽ ﺑﮫ وﻋدۀ ﺧود ﻧرﺳﯾد
و دﯾواﻧﮫ ﺷد و ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣرش ﭼون ﯾﮏ زن ﺟذاﻣﯽ ﻣﻠﻌون ھﻣﮕﺎن ﺑود و در ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾرون از ﺷﮭر زﯾﺳت و ُﻣرد  .در
ﻣﯾﺎن اﻣﺎﻣﺎن از ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎن در ﻧزد ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﯾز ﻣﮭﺟورﺗر و ﻣظﻠوﻣﺗر اﺳت  .او ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺧﯾﺎﻧت ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش و
ﺗﺣت ﻓﺷﺎر آﻧﺎن و ﻧﯾز ﺑرای رﺳوا ﺳﺎﺧﺗن آﻧﺎن و ﻧﯾز دﺳﺗﮕﺎه اﻣوی ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑﯾﻌت ﮐرد و اﯾن اﺷدّ ﻗﮭرش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
رﯾﺎﺋﯽ ﺑود در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣﺣ ّﻣدی و ﺟﻣﺎل ﻣﺣ ّﻣدی ﻧﯾز ﺑود  .اﯾن ﻗﮭرش ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﺧود آﻣده و ﭘس از ﺷﮭﺎدت اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﺑرادرش ﺣﺳﯾن ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد و ﺑﺎ او ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻣﺎﻧدﻧد  .ﺻﻠﺢ و ﺑﯾﻌت اﻣﺎم
ﺣﺳن ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺟﮭﺎدی ھزاران ﺑﺎر ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺗر از واﻗﻌﮥ ﮐرﺑﻼی ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ھرﮔز درک
ﻧﺷده و ﺑﻠﮑﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺗﮭﻣت ھﺎ ﺑوده اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻣوﻓﻖ ﺗرﯾن و ﭘُر ﻣرﯾدﺗرﯾن اﻣﺎﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ
ﺣدود ھﻔﺗﺎد ﻧﻔر ﻣؤﻣن ﺧﺎﻟص داﺷت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑراﯾش ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد وﻟﯽ اﻣﺎم ﺣﺳن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﻧﯾوی ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺗرﯾن
اﻣﺎﻣﺎن اﺳت و در واﻗﻊ ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻣﺎﻣﺎن اﺳت زﯾرا اﻣﺎﻣت ھﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧداﺳت  .ﺑرای
ﺷﯾﻌﯾﺎن ،ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم ﺣﺳن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻣل ﺣﻖ و ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎم اﺳت .

س:
ِﺣ ّ
ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ درک ﻗﻠﺑﯽ  .ﻋﻘل در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ادراک ﻗرار
ادراک ﻏﯾر ﻋﻘﻠﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ
ّ
ّ
س ﻗﻠﺑﯽ  ،ادراک اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻌﻘل در ذھن ﻣﯽ ﺷود .
س ّ
اوﻟﯽ ادراﮐﯽ ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺣ ّ
دارد ِ .ﺣ ّ

ﺣﺳﺎب :
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﻠم ﺑﺷری درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدّی اﺳت و آن ﺗﺷﺧﯾص ﺣدود وﺟود و درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣوﺟود اﺳت و ﺷﻣﺎرش آﻧﮭﺎﺳت
و در ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠم اﻋداد و درک اﺳرار و ﺧواصّ ﺣﯾرت آور آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﺟﻣﻊ و ﺗﻔرﯾﻖ
ﯾﻌﻧﯽ اﻓزاﯾش و ﮐﺎھش اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻓرض ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت )∞( و ﺻﻔر و ﻣﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﺳر آﻏﺎز ﺣﺳﺎب و
رﯾﺎﺿ ّﯾﺎت ﻣدرن ﺷد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺗﺟﻠّﯽ ﯾﺎﻓت و اﯾن دﺳﺗﮕﺎه را ﭘدﯾد آورد  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﮐ ّل ﻋﻠوم و ﻓﻧون و داﻧش
اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﻣدّن و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری از ﻣﮭد ﻋﻠم ﺣﺳﺎب ﺳر ﺑر آورده اﺳت و ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﺳﺗﻣرار دارد و ﻗﻠﻣرو
ﻣﺎد ّﯾت و ﮐﻔر و اﺑطﺎﻟﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت و درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣ ّﺑت و اﯾﻣﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺣﺳﺎب ھﻣﺎن ﻋﻠم ﮐﻔر اﺳت
زﯾرا ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ دو و ﺳﮫ و ﭼﮭﺎر ﭼﯾز  .ﺷﻣﺎرش ھﻣﺎن ﺗﮑﻔﯾر اﺳت  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎرﺷﯽ اﺳت
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و ﻓﻧﺎﺳت .

ﺳد :
َﺣ َ
ﺣس ِ ﺣﺳﺎﺑﯽ ِ ﺑﺷر اﺳت و اﻧﺳﺎن ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗر و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﭘرﺳت ﺗر و آﻣﺎری و ﻋددی
اﯾن ﺻﻔت ﺑﺷری ﻧﺎﺷﯽ از
ّ
ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺣﺳودﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﺣﺳد ﻧوﻋﯽ آﺗش رواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﻧﮫ اﻧﺳﺎن را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد و او را ﺑﯾﻘرار ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﻘل را زاﺋل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗّﯽ ھﻣﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎﯾش را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﭘرﺳﺗﯽ ﻏﺎﯾت ﺣﺳد را ﭘدﯾد ﻣﯽ
آورد و اﻧﺳﺎن را در آﺗش ﻧﻔس ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺣﮑوﻣت:
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ اﺟرا در آوردن ﻗواﻧﯾﻧﯽ در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﺗﺎ آﺣﺎد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری ﺑﺗواﻧﻧد ﺑر اﺳﺎس اﯾن
ﺣﻘوق دارای ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟم و ﺟﮭت دار ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺣﮑﻣت اﯾن ﺣﻘوق و اﺣﮑﺎم را درﯾﺎﺑﻧد و راز زﯾﺳﺗن را ﺑﯾﺎﺑﻧد  .اﯾن ﻗواﻧﯾن
ھﻣﺎﻧﺎ اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺣﮑم ﺧداوﻧد را در ھر ﻣوردی درﯾﺎﺑﻧد و در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻘﺎء و اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻣردﻣﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﮑﻣت اﯾن ﺣﮑم و ﺣﻘّش در زﻧدﮔﯽ ﺧود دﺳت ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد و
ﺣﯾﺎت ﺧود اﯾﻣﺎن آورﻧد و ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی را در ﺳﻣت ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن دھﻧد  .ﭘس ﺣﮑوﻣت ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﮑوﻣت اﺣﮑﺎم ﺧدا ﺑر
ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﻧوع اﺟرای ﺑﮭﺷﺗﯽ و دوزﺧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑر ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر  ،ﺣﮑّﺎم ﮐﺎﻓر و ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻣؤﻣن ھم
ﺣﮑّﺎم ﻣؤﻣن ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد.

٢٧

ﺣﻣﺎﻗت :
ت آﮔﺎھﺎﻧﮥ دﯾن ﺧدا و ﺗﮭﻣت
وﺿﻌﯾّﺗﯽ از روان ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺷر ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد و آن ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و ﻋداو ِ
ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت  .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا و اﺣﮑﺎم و اﻧﺑﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻣوﺟب واروﻧﮫ ﺷدن ﻋﻘل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﻗت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود
و ﻋذاب اﻟﮭﯽ اﺳت .

َﺣ ّﻣﺎل:
ھر ﻣوﺟودی ﺣﻣل ﮐﻧﻧدۀ ﮐﺎﻟﺑد ﺧوﯾش اﺳت و ﺑرﺧﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﺣ ّﻣﺎﻟﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎر وﺟود دﯾﮕران را ھم ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
رزﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﻧد  .واوﻟﯾﺎی ﺧدا ﮐ ّل ﺑﺎر ﺑﺷرﯾّت و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﻧﯾز ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا رزﻗﯽ وﯾژه ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
از دﺳت ﺧداﺳت.

ﺣﯾﺎت:
ﺣﯾﺎت ھﻣﺎﻧﺎ ﺣرﮐت و ﺟﻧﺑش ﺑﺎطﻧﯽ ِ ﻋﺎﻟم ﻣﺎدّی و ﺟﻣﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وھر ﻣوﺟود زﻧده ای ﮐﮫ ﺟﻧﺑش و ﺣرﮐت ﺑﯾروﻧﯽ اش
َﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد  .وﻣطﻠﻖ ﺣﯾﺎت ھﻣﺎن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن
را ﮐﻣﺗر ﮐﻧد دارای اﯾن ﺟﻧﺑش اﻧدروﻧﯽ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺣ ّ
ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾری ﻧدارد .

ﺣﯾﻠﮫ :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣل ﻧﻣودن ﻋﻣل ﻧﺎﺣﻘّﯽ در ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺣﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷد و در واﻗﻊ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺣﻖ و ﮐﺎذب اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ای ﮐﮫ ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻓراﻣوش ﮔردد و ﻣوﺟب ﻓرﯾب ﺷود .
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"خ"
خ ِ:
در زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی آﻟت ﻧرﯾﻧﮕﯽ را ﮔوﯾﻧد  .ھﻣﮫ واژه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد دارای طﺑﻊ ﻧرﯾﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺧﺎر:
ﺧواص ﺗﺧدﯾری
اﻧواع ﮐﺛﯾری از ﮔﯾﺎھﺎن ﻋﻠﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻗﮫ ھﺎی ﮔوﺷﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻐذّی دارﻧد و اﮐﺛر آﻧﮭﺎ دارای اﻧواع
ّ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً روان ﮔردان ھﺳﺗﻧد درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس ﺷﻘﺎﯾﻖ  .اﯾن ﮔﯾﺎھﺎن ﯾﮑﯽ از زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﮔﻠﮭﺎ را در طﺑﯾﻌت ﻋرﺿﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔروه ﮐﺎﮐﺗوس ھﺎ از اﯾن دﺳﺗﮫ اﻧد و ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎرھﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز دارای ﺧﻠﻖ و ﺧوﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻟطﯾف
ﺳﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺛل آھو و ﺷﺗر  .اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﮔوﺋﯽ دارای رواﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .در ﻗدﯾم اﻻ ّﯾﺎم
وﺣ ّ
دراوﯾش ﻗﻠﻧدر ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد از اﯾن ﮔﯾﺎھﺎن ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد  .ال.اس .دی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗوی ﺗرﯾن روان
ﮔرداﻧﮭﺎﺳت از ﻧوﻋﯽ ﮐﺎﮐﺗوس ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت  .ﺧﺎردار ﺑودن اﯾن ﮔﯾﺎھﺎن ﻣوﺟب دﯾم ﺑودن و ﻗﺎﻧﻊ ﺑودن آﻧﮭﺎﺳت و ﻧﯾز
ﻣوﺟب ﺷده ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﺎت و ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد .

ﺧﺎک:
ﻣﺎدّۀ ا ّوﻟﯾّﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟودات و ﺑﺳﺗر ﺣﯾﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ﻋﻧﺻر در آن ﮐﺷف ﺷده اﺳت  .ﺟﮭﺎن ﺧﺎﮐدان
،اول و آﺧر ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﻟذا وارث ﻣوﺟودات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و َر ِﺣم ﺣﯾﺎت .ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک در ھﻣﮫ ﻣذاھب
اﺳت  .ﺧﺎک ّ
ﺧﺎﺻّﮫ اﺳﻼم ﻋﯾن ﺳﺟده ﺑر ﺧداﺳت و ﮔوﺋﯽ ﺧدا در ﺧﺎک اﺳت و ﺧﺎک ھﻣﺎن آﺳﺗﺎﻧﮫ اوﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺟده ﺑر ھر
ﻣوﺟودی ﻋﯾن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺧﺎک ﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن و ﻗوای ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن در ﺧﺎک ﺣﺿور دارد ﺣﺗّﯽ روح اﻧﺳﺎن  .ﺧﺎک ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﯾن و دﻧﯾﺎ  ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﻋﻠوم و
ﻣﻌﺎرف و ﺣﮑﻣت اﺳت  .ﻣﻌراج ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک رخ داده اﺳت و ھﻣﮫ ﻣﻌراﺟﮭﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد .
ﺧﺎک ھﻣﺎن آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻧﮫ آﺳﻣﺎن  .ﺧدای ﺧﺎﮐﯽ ﺧدای رﺣﻣت و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت اﺳت وﻟﯽ ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺧدای ﻗﮭر و دوری و ﻏﺿب اﺳت و ﺧدای ﮐﺎﻓران اﺳت .

ﺧﺎﻧواده :
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﯾﮏ ﭼﮭﺎر دﯾواری و آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی اش زن و ﺷوھرﻧد  .ودر
ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ زن و ﺷوھر ی ﻧﺑﺎﺷد دارای ھﺳﺗﮫ و اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت و طﺑﻊ ذاﺗﯽ ﺧود را دارا ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﺗوان
آﻧرا ﺧﺎﻧواده داﻧﺳت و آن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز و ﻣﺳﺋوﻟﯾّت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ و وﺟداﻧﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺷت و ﺳﮑس
ﻗوت و ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ اﺳت و طرﻓﯾن ﺑر آن ﻣﺗﻌﮭّدﻧد آن ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ھﺳﺗﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن دو اﻣر دارای ّ
ﻣدﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﯾﮑﯽ از ﻣﯾﺦ ھﺎی ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدّن و ﻗواﻧﯾن و اﺧﻼق و اﻧﺻﺎف و اﻣﻧﯾّت و
ﺻﻠﺢ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوی و ﻣدﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
و ﻏرﯾزی اﺳت و ﺧﺎﻧواده ﺷراﯾط ادای اﯾن ﺣﻘوق را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﻣﮑﺎن رﺷد ﻣﻌﻧوی و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺧﺷد  .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺧﺎﻧواده اش را ادا ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد اﺻوﻻً دارای ھﯾﭻ ﺣ ّﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و ﻧﯾﺳت و ﻟذا دارای ھﯾﭻ ارزش و ﻋﮭد و
ﻣﻌﻧﺎ و ﺷﻌور و وﺟداﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت .

ﺧﺎن :
ﺑﮫ رﺋﯾس ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧدان و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻟﻐﺗﯽ ﭼﯾﻧﯽ اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺑدوی ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻧظﺎم
ﮐﺷﺎورزی و ﻓﺋوداﻟﯽ ﺳر ﺑرآورد و اﻣروزه در ﺣﺎل اﻧﻘراض اﺳت  .ھﻣﮫ ﺷﺎھﺎن ﻣﺷرق زﻣﯾن از ﺧواﻧﯾن ﺑوده اﻧد .
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ﺧﺎص :
ّ
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑودن  .ﭘس ھر ﭼﯾزی ﺧﺎصّ اﺳت و ﺧﺎﺻﯾّت ھر ﭼﯾزی ﻧﯾز از ھﻣﯾن اﻣر اﺳت وﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﻌﻧوی ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻋﺎم ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑودن ھر ﭼﯾزی را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن ﺑﺎ
ﺧﺎص ﺑودن ﺑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و
ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و ﻋرﻓﺎن اﺳت در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت اﯾن
ّ
ﺳﺎﺋر ﺧﺎﺻّﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﻧﺳﺎن ﺧﺎﺻ ّﯾت ﺧود را ھم از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﭘوچ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔردد.

ﺧﺎرﺟﯽ :
ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از "ﺧود" ﻧﯾﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧو ِد ﺧودش اﺳت و ﺑﮫ
"ﻣن" ﺑﯽ رﺑط و ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت اﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ درﺳت ﻣﺛل ﻣن ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت.
ﭘس ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣن ﺑﺎﺷد ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت و ﻏﯾر .

ﺧدا:
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از ﺧود آﻣده ﺑﺎﺷد و ﺧودش ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻋ ّﻠت و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﯾز ﺑﯽ ﻣﻌﻠول و ﺑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ .ﭘس در
ھر ﭼﯾزی ﺧدا ﺣﺿور دارد و ھر ﺧودی ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺧداﺳت و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک ﻣﯾﺷود ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺷود.

ﺧط :
ﺣرﮐت ﻧﻘطﮫ را ﺧط ﮔوﯾﻧد و ﻧﻘطﮫ ﻧﯾز طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺛل ﺻﻔر  .وﻟذا ﺧط ﻧﯾز ﯾﮏ اﻣر
ﮐﺎﻣﻼً ﻓرﺿﯽ و ﻣوھوم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﺳطﺢ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺣرﮐت ﺧط اﺳت و ﻟذا ﻓرﺿﯽ اﺳت و ﺣﺟم ھم ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺣرﮐت
ﺳطﺢ اﺳت ﻧﯾز ﻓرﺿﯽ و ﻣوھوم اﺳت  .و ﻟذا ﻋﻠم رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻣﯽ ﻓرﺿﯽ اﺳت و ﻟذا ﮐ ّل ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﺷر ﻓرﺿﯽ و
ﻣوھوم و ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﻓرﯾﺑﻧده اﺳت .

ﺧرﺑزه :
ﯾﻌﻧﯽ زاﺋﯾده ﺷده ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧر .و ﻟذا ﻟذﯾذﺗرﯾن ﺧوراک ﺧر اﺳت و ﺧر ﺑﺎ ﺧوردن ﺑﭼّﮫ اش ﻣﺳت ﻣﯽ ﺷود و ﺣرﮐﺎﺗﯽ
ﺟﻧوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .

ﺧر:
ﭼﮭﺎر ﭘﺎﺋﯽ ﺣ ّﻣﺎل ﺑﺷر اﺳت و ﺷدﯾدا ً ﯾﺎﻏﯽ اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑﻠد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدرﺳﺗﯽ از او ﺑﺎر ﺑﮑﺷد و زﺑﺎﻧش را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد و
ﻟذا ﺻدای ﺧر ﺑدﺗرﯾن و آزاردھﻧده ﺗرﯾن ﺻداھﺎ ﺑرای ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﻓﮑر وادارد و درﺑﺎره اش ﺑﯾﻧدﯾﺷد  .اﯾن ﺑﮫ
ﺣرک و ﻣﮭﺎﺟرت و
ظﺎھر اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﺣﯾوان در ﻧزد ﺑﺷر ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل رﺷد ﺗﻣدّن ﺑﺷر ﺑوده اﺳت زﯾرا ﻣوﺟب ﺗ ّ
ﻧزدﯾﮑﯽ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری ﺷده اﺳت  .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ "ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﺎن" و "ﺣ ّﻣﺎل" .

ﺧرﻗﺎﻧﯽ )ﺷﯾﺦ( :
از ﻋرﻓﺎی ﻗرون ا ّوﻟﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣدود دوﯾﺳت ﺳﺎل ﻗﺑل از وی ﻣﯽ زﯾﺳت دارای
ارﺗﺑﺎطﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم ﻋرﻓﺎﻧﯽ او ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت  .ﮔوﯾﻧد ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ ﭼون ﻣﺎر و ﺷﯾر در ﻧزد وی رام
ﻣﯽ ﺷده اﻧد و اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل رام وﺗﺳﻠﯾم ﺑودﻧش در راﺑطﮫ ﺑﺎ زﻧش ﺑوده ﮐﮫ زﻧﯽ ﮐﺎﻓر و ﺷﺎرﻻﺗﺎن ﺑوده و او را ﮐﺗﮏ ﻣﯽ زده
اﺳت  .اﺑن ﺳﯾﻧﺎ در دﯾدار ﺑﺎ ﺷﯾﺦ دﭼﺎر اﻧﻘﻼب روﺣﺎﻧﯽ ﺷد و ﺑﮫ ﺟﮭل ھﻣﮫ ﻋﻠوﻣش اﻋﺗراف ﮐرد و ﺑﮫ زودی از دﻧﯾﺎ رﻓت .
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﻧﯾز در دﯾداری ﺑﺎ وی ﻣﻧﻘﻠب ﮔردﯾد و دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ ﮔﺷت و زان ﭘس ﻋداﻟت ﭘﯾﺷﮫ ﻧﻣود  .ظﮭور
ﺷﯾﺦ را ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑود و او را ﺑر ﺧودش ارﺟﺢ ﺧواﻧده ﺑود زﯾرا وی ﺑﺎر ﻋﯾﺎل ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﺧﺎرﮐﺷﯽ
ﻣﯽ ﻧﻣود  .او ﯾﮏ ﻣرﯾد ﺗرﺑﯾت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﻋﺑدﷲ اﻧﺻﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑر ﻗرآن را ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣود .
ژرژ ﺳوروﮐﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم  ،ﺷﯾﺦ را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .

٣٠

ﺧراﺑﺎت :
ﯾﻌﻧﯽ ﺧراب آﺑﺎد  .و ﺑﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷود و در ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﯾﮏ ﻋﺎرف ھم ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز
ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﻓﺳﺎد ھم اطﻼق ﺷده اﺳت ﻣﺛل روﺳﭘﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﯾﮑده ھﺎ .ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ﻣﺳﺗﻣرا ً دم از ﭘﯾر ﺧراﺑﺎت ﻣﻐﺎن زده
اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧداوﻧد از اوﺳت و از ﭼﻧﯾن اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺧطر :
وﺿﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧطر ﭘذﯾری و اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﺧطر دﻋوت
ﮐرده اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ را در ﻗﻠب ﺧطرات ﻣﯽ داﻧد  .اﺻوﻻً اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎطرات اﺳت ،
ﺧﺎطراﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﺷﺎن درک ﻧﺷده و در ھﺎﻟﮫ ای از اﺑﮭﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد  .ﻟذا اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﻔﮑّر درﺑﺎرۀ
ﺧﺎطراﺗش از اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻣﯽ رھد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھراس را از دﺳت ﻣﯽ دھد و اﯾﻣن و ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد .

ﺧود:
ﻧﻘطﮫ ای ﻣﻔروض در روان ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻓﮭم ﻧﺷود ﮐﻣﯾﻧﮕﺎه ﻓرﯾب و اﺑﻠﯾس اﺳت و اﮔر ﻓﮭم ﺷود ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺿور
اول ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و ﮐردارھﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﺧود – ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ  ،ﺧود – ﻓرﯾﺑﯽ ،ﺧود – دزدی  ،ﺧود – ﺧوری ،
ﺧداﺳت  .در ﺣﺎﻟت ّ
دوم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧود – ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آراﻣش ﻣطﻠﻖ اﺳت .
ﺣﺎﻟت
در
و
ﺷود
ﻣﯽ
ﮐﺷﯽ
–
ﺧود
ﺧود – ﻣﺳﺧره ﮔﯽ و
ّ

ﺧﯾر :
ﺷری اﺳت و اﯾن دو ﻣﺗوازن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻟذا ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣﺳﺎب ھر ﭼﯾزی ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻧﮫ ﺧوب اﺳت و ﻧﮫ ﺑد
ھر ﭼﯾزی دارای ﺧﯾر و ّ
ﺑﻠﮑﮫ دارای ﺣﻘّﯽ ﺑرﺗر از ﺧﯾر و ﺷر اﺳت  .اﯾن ﺣﻖ واﺣده ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ
ﺷر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺿدّ ﻣﯾل اوﺳت ﺑﮫ ﺧﯾرش ﻣﯽ رﺳد  .وﻟﯽ
ﺷر ﻣﯽ رﺳد و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ّ
ﺧﯾر ﺟوﺋﯽ ﺑﮫ ّ
ﺷر اﻣور در ﮔذرد .
اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﺟو آن اﺳت ﮐﮫ از ﺧﯾر و ّ

ﺧﻣﯾﻧﯽ )روح ﷲ(:
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن روﺣﺎﻧﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ دارای ﺣﮑﻣت و ﺗﻘوی و ﻋداﻟت ﺑود و در اﯾن دوران ﻣدرن ھﯾﭻ ﺑﺷری ﭼون
او ذات ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﻣدّن ﻏرب را درک ﻧﮑرد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن اﻋﻼن ﺟرم ﻧﻧﻣود  .ﻣردی ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺷﺟﺎع و ﺻدﯾﻖ ﺑود و
ﭘﯾرواﻧش ﺑﯾش از دﺷﻣﻧﺎن او درﺑﺎره اش ﺟﺎھل ﺑودﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن او ﺷدﻧد  .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ او رھﺑری
ﻧﻣود اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺑﺳﺗر ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﭘدﯾد آورده ﺑود ﻣﻣﮑن ﮔردﯾد.
و راﺑطﮫ و اﺣﺳﺎس اﯾن دو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﯾﮑﯽ از ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن رواﺑط ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
ﻟﯽ ﺑود.
اﺳت و اﯾن ھر دو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺳﮑوت ﮐﺎﻣل ﻣﺎﻧدﻧد  .ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ھﻣﭼون ﻧﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ و ّ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺧﻣﯾﻧﯽ اﺳوۀ اﺷدّ
وﻟﯽ ھم ﭘﯾروان و ھم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﻼش ﮐرده اﻧد ﺗﺎ اﯾن دو را ﮐﺎﻣﻼً ﺿدّ ھﻣدﯾﮕر ّ
ﭘﯾروزی و ﺷﮑﺳت در آرﻣﺎﻧش ﺑود و ﺑرای او اﯾن ھر دو اﻣری واﺣد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷد و او ﻓﻘط ﻏرق در اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮥ دﯾﻧﯽ
اش ﺑود .ﻣردی ﮐﺎﻣﻼً ا ُ ّﻣﯽ ﺑود و دارای ھوش و اراده ای ا ُ ّﻣﯽ ﺑود و ﺗﻣﺎم ﻗدرت او ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ھﻣﯾن اﻣر ﺑود .ﭘﯾرواﻧش
ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻟطﻣﺎت و ﺑدﻧﺎﻣﯽ را ﺑراﯾش ﭘدﯾد آوردﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوﺟب اﺛﺑﺎت درﺳﺗﯽ راه او ﮔﺷﺗﻧد و ﺧودﺷﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺗﺻوف
ﺗﺑﺎه و رﺳوا و ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد  .او ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯾﮑس ﺷد و ﮐ ّل اﻧﻘﻼب را رھﺎ ﮐرد و اﻧزوا ﮔزﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ
ّ
ﮔراﺋﯾد و ﺣﻘﺎﻧﯾّت ﻏﯾﺑت اﻣﺎم را درک ﮐرد و ﺗﺳﻠﯾم ﺷد  .اﯾﺷﺎن آﺧرﯾن ﺣﮑوﻣت ﺷرﻋﯽ را در ﺟﮭﺎن ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت ﮔردﯾد.
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"د"

دال:
ﯾﻌﻧﯽ دﻻﻟت ﮐﻧﻧده  .و ھﻣﮫ واژه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف "د" آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد دارای ﭼﻧﯾن ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺛل دل ،دﻟﯾل  ،دﻣﺎغ ،
دوﻟت  ،درﻣﺎن  ،دﮐﺗر  ،دﺑﺳﺗﺎن  ،دوﺳت  ،دﺷﻣن  ،دھر  ،دﻗﯾﻘﮫ  ،داﻧش  ،دﺟّﺎل  ،در ،دھﺎن  ،داﺳﺗﺎن و ...

دازﮔﺎره :
ﻣوطن اﺻﻠﯽ ﻣؤﻟّف اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﯾﯾﻼﻗﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در داﻣﻧﮫ ھﺎی اﻟﺑرز در ﺷﻣﺎل ﺷﮭﻣﯾرزاد از اﺳﺗﺎن ﺳﻣﻧﺎن ﻗرار دارد .ﻣﻧطﻘﮫ
دره ای ﻣﺣﺻور و دﻧﺞ ﺷﺎﻣل ﭼﮭل ﭼﺷﻣﮫ و دو رﺷﺗﮫ ﮐوه ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺳﻔﯾد و دﯾﮕری ﺳﯾﺎه اﺳت و
ای ﺳر ﺳﺑز و ﻣﻌﺗدل و ّ
اﯾن ﯾﯾﻼق در ﻣﯾﺎن اﯾن دو واﻗﻊ ﺷده اﺳت .ﺑﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾدش ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎن ﺟﺎن ﯾﮏ دروﯾش ﭼرﯾﮏ ﺑوده ﮐﮫ در
ﺗﺻرف آورده و ﺑﮫ آﺑﺎدی و ﻋﻣراﻧﯽ و زراﻋت در آن ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺗوﻟﯾد
دره را ﺑﮫ
ّ
اواﺳط ﻗرن ﻧوزده ﻣﯾﻼدی اﯾن ّ
ﮐرده ﮐﮫ اﯾﻧﮏ وارث اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ دو ﻓرﻗﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد .وارﺛﺎن ﺧﺎن ﺟﺎن در طﯽ ﺻد ﺳﺎل
ﻣﺷﻐول ﻧﺑرد ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯾراث آﺑﺎء و اﺟدادی ھﺳﺗﻧد و ﮐ ّل ﺣﯾﺎت ﺧود را ﺻرف اﯾن ﻧﺑرد ﻧﻣوده و ﺗﺑﺎه ﺷده اﻧد
و ﺧداوﻧد ﺧﯾر و ﺑرﮐﺗش را از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻟذا ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧﺷﮑﯾده اﺳت .ﻣؤﻟّف اﯾن ﮐﺗﺎب در ﺳﺎل ١٣٧۴
ﺑﮫ ﻣدّت دو ﺳﺎل در آﻧﺟﺎ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ زﯾﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ذﮐر اﻟﮭﯽ و اﻟﮭﺎم و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﻧﺎﺋل ﮔﺷﺗﮫ و درھﺎی ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ ﺑر
وی ﮔﺷوده ﮔﺷﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺳﺗم ﻓﺎﻣﯾل ﺧود ﺗرک دﯾﺎر ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾﻧﮏ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗﺣت اﺷﻐﺎل ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن
اﺳت و ﻣﺣ ّل اﻧواع ﻓﺳﺎد و ﺳﺗم و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ ﺷده اﺳت و اھﺎﻟﯽ اش را در ﺧود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد  .اﯾن آﺑﺎدی ﻧﻣوﻧﮫ ای از
ھزاران آﺑﺎدی ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣرداﻧﯽ ﻣؤﻣن ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد و ﺑﮫ واﺳطﮫ وارﺛﺎن ﺳﺗﻣﮕر ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﮔراﺋﯾد .

داﺳﺗﺎﯾوﻓﺳﮑﯽ :
ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻗرن ﻧوزده ﻣﯾﻼدی ِ روﺳﯾﮫ و ﺑﺎﻧﯽ رواﻧﮑﺎوی ﮔﻧﺎه و ﻋذاب و رﻧﺞ و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت اﺳت ﮐﮫ در
داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش اﻋﻣﺎق روح اﻧﺳﺎن را ﮐﺎوﯾده اﺳت  .ﺧود او ﻣردی رﻧﺟور و ﻏﺷﯽ ﺑود و در ﺟواﻧﯽ اش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺎﻟﮭﺎ را در ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎه ﺳﯾﺑری ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ طرز ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﺷد و ﺳﭘس ﻧوﯾﺳﻧده ای
ﺑزرگ از آب در آﻣد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘرھﯾزﮐﺎر و ﻣﺧﻠص ﮔردﯾد  .او اﻧﺳﺎن را ذاﺗﺎ ً ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮥ ﭘذﯾرش
آﮔﺎھﺎﻧﮫ رﻧﺞ ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﺷود و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﮔردد  .او را ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ھﻣﭼون ﻧﯾﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .
ﻧﯾﭼﮫ ﻧﯾز ﺷدﯾدا ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر او ﺑود و او را ﻧﺧﺳﺗﯾن روان ﺷﻧﺎس واﻗﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت  .داﺳﺗﺎﯾوﻓﺳﮑﯽ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران را در ﺟرﮔﮥ
ﭘﺎﮐﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺷده اﻧد  .او ﻧﺑوغ و ﺟﻧﺎﯾت را اﻣری ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ دوری
از ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺣراف ﻣﯽ رود .

داﺳﺗﺎن :
ﺷرح اﺣوال و ﺳرﻧوﺷت دوﺳﺗﯽ ھﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﻗوال و ﺧﯾﺎﻟﭘردازﯾﮭﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﮐﮭن ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮔوﺋﯽ
ارواح ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﺑﮫ اذھﺎن ﻣردﻣﺎن زﻧده ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد و ﺷرح اﺣوال ﺧود را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر
اﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯽ ﯾﺎﺑد  .ﮔوﺗﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ داﺳﺗﺎن ﺳراﺋﯽ را رﺟﻌت ﻣردﮔﺎن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑد زﻧدﮔﺎن وارد ﺷده و آﻧﮭﺎ را ﻣﺳﺦ
ﻣﯾﮑﻧﻧد و در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﺟدّد ﻣﯽ ﭘردازﻧد .

داروﯾن :
از ﺑزرﮔﺗرﯾن داﻧﺷﻣﻧدان ﻋﻠم ﺣﯾﺎت و ﺑﺎﻧﯽ ﻧظرﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣل اﻧواع ﻣوﺟودات زﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از ﭘدران داﻧش ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ
اﻧدﯾﺷﮫ اش را از اﺳﺗﺎد دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎﮐﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﺎرﯾت ﮔرﻓت وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﺎﻣﯽ از وی ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎورد  .ﻧظرﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ وی
ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﻣون ﺑﮫ اﻧﺳﺎن را ﻧﺷﺎن دھد وﻟﯽ ﺑر اﯾن ﺗﺑدﯾل اﺻرار ورزﯾد  .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر وی ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﺑﮫ ﺧدﻣت اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿدّ دﯾﻧﯽ در آﻣد و ﺑدون آﻧﮑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻋﻠﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻧﮑﺎر روح ﭘرداﺧت ﮐﮫ اﯾن
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ای ﻋﻠﻧﯽ از ﻧظرﯾﮥ او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﺧود او در ﺑن ﺑﺳت ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺑدﯾل اﻧواع ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﺿور
روح ﭘﯽ ﺑرد و ﺑﮫ آن ﺑﺎور داﺷت  .ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘوده داروﯾن درﺑﺎرۀ ﺗﺑدﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﮫ اﻧواع ﻣوﺟودات زﻧده ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر وﺟود
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دارد و ﻣﺧﺻوص راﺑطﮫ ﻣﯾﻣون و اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮭر ﺣﺎل داﻧﺷﯽ ﮐﮫ ذاﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧدﻣت دﯾن ﺑﺎﺷد ﺑﮫ طور
واروﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣت اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ درآﻣد  .ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘودۀ داروﯾن ھﻣﺎن "روح" اﺳت .

داوﯾﻧﭼﯽ )ﻟﺋوﻧﺎردو( :
ﻓرزﻧد ﻧﺎﻣﺷروع ﯾﮏ ﺗﺎﺟر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ دارای ﻧﺑوﻏﯽ ﭘرﯾﺷﺎن و ﻧﺎﻣﺷروع ﺑود و در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و
ھﻧری و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻓﻧّﯽ و طﺑّﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾّت ﻧﻣود و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھﯾﭻ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻧرﺳﯾد و ھﻣﮫ را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره و ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد رھﺎ
ﺳﺎﺧت و ﻋﻣری ﻧﺑوﻏش را ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺣﮑّﺎم و ﺛروﺗﻣﻧدان ﮔرﻓت و ﺑﺎزﯾﭼﮥ اﻣﯾﺎل آﻧﺎن ﻧﻣود و آن را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧت و در ﺣﺳرت
و اﻧدوه ﮐﺎﻣل از دﻧﯾﺎ رﻓت  .اودرﺑﺎرۀ ﺑﺳﯾﺎری از اﺧﺗراﻋﺎت و اﮐﺗﺷﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرﻧﮭﺎ ﭘس از وی رخ ﻧﻣود دارای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و
طرح ھﺎﺋﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ﺑود .او ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﯾﮏ ﻧﺑوغ ﺣﯾرت آور و اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﮐﺎﻓر ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت اﯾن ﻧﻌﻣت ﻋظﯾم
ﺧدادادی را ھدف و ﺟﮭت ﺑﺧﺷد و ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧد و ﺑرای ﺧود ﻧﯾز ﻣﺑدّل ﺑﮫ ھوﯾّت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺳﺎزد .

داﻧﺎﺋﯽ :
داﻧﺎﺋﯽ و داﻧش و داﻧﺳﺗن از دﻧﯾﺎ و دون ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﭘﺳﺗﯽ و ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎزی اﻣور اﺳت  .داﻧﺳﺗن ھر اﻣری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزدﯾﮏ
و ﭘﺳت و ﻣﺎدّی ﺳﺎﺧﺗن آن اﻣر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﮔر داﻧﺎﺋﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط ﻣﯽ ﮔراﯾد و
ﻣوﺟب ﺗﺑﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻣدّن ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر دﯾن دﭼﺎر اﺑطﺎل ﮔردﯾده اﺳت .

دﺑﺳﺗﺎن :
ھﻣﺎن ادﺑﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن را در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻗﺻد ادب ﻧﻣودن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آورﻧد ﺗﺎ ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم اﻧﺳﺎن ِ ﺑﺎ ادﺑﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد و از
ﺗوﺣّش و ﺑﯾﻘراری رھﺎ ﺷوﻧد و رام و ﻣﺗﻣدّن و ﺻﺎﻟﺢ ﮔردﻧد  .وﻟﯽ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺑرای ﭼﻧﯾن ھدﻓﯽ
آﻣوزش اﻟﻔﺑﺎء و ﺳواد و ﻧوﺷﺗن و ﮐﺳب اﺧﺑﺎر ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت  .آﯾﺎ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﻣوﺟب ادب و ﺗرﺑﯾت و ﺻﻠﺢ و
ﻣدﻧﯾّت ﻣﯽ ﺷود ؟ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺷده اﺳت وﻟﯽ در ﺑﺎطن اﻣر آن ﺗوﺣّش و ﺑﯽ ادﺑﯽ ﺑﺎطﻧﯽ را ﺷدﯾدﺗر و
ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻣوذی ﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﺷدّ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً )دوران ﻗﺑل از دﺑﺳﺗﺎن ھﺎ( ﺑﮫ طور ﺗدرﯾﺟﯽ و اﻧدک اﻧدک ﺑﮫ ﻓﻌل در ﻣﯽ آﻣد  .ﺑﮭر ﺣﺎل دﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ھزاران ﺳﺎل
اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻣوﺟب اﯾن ﺗﻣدّن ﻣدرن ﮔﺷﺗﻧد و اﯾﻧﮏ ﻋﻣرﺷﺎن در ﺣﺎل ﺑﮫ ﺳر آﻣدن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗو ّﺣش و ﺟﻧون
ﺑﺷری را ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﺎﻧﯾده و ﺗل اﻧﺑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻟﺣظﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ ﻣدارس را وﯾران ﻣﯽ ﺳﺎزد .

داوود:
ﺷﺎﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از طرف ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾد و ﭘﺳرش ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﯾز ھﻣﺎن را ﺑﮫ ارث ﺑرد و ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن
ﺳﻠطﻧت ﺑر روی زﻣﯾن را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﺑر اﻧس و ﺟنّ و ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻧوز در
ﺳودای اﺣﯾﺎی ھﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻗﺻد ﺳرزﻣﯾن ﺣﮑوﻣت ِ داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳطﯾن و اورﺷﻠﯾم را
اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده اﻧد  .داوود ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣوﺳﯾﻘﯽ دان و ﻧوازﻧده ﺑود و از طرﯾﻖ ﺳﺎزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧواﺧت ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺑﮫ
ھﻣراه او ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات و از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﯾواﻧﺎت و ﮐوھﮭﺎ ﻧﯾز ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐردﻧد و در واﻗﻊ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷد  .در
واﻗﻊ داوود ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻣﺎع ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت .

درک ﮐردن :
ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺗﺑدﯾل ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت  .ﮐ ّل ﺟرﯾﺎن ﻓﮭم و ﻣﻌرﻓت در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺑدﯾل
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺎدّه و ﻣﻌﻧﺎ رخ ﻣﯽ دھد .

دُر َﻣﻧﮫ :
ﮔﯾﺎھﯽ ﻋﻠﻔﯽ در ﮐوھﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣواﺷﯽ ﮐوﯾر اﺳت ﮐﮫ ﻓراواﻧﺗرﯾن و ﻣﺗﻧوﻋﺗرﯾن اﻧواﻋش در اﯾران ﻣﯽ روﯾد  .دارای ﻋطر و
اﺳﺎﻧس ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد و ﻣطﺑوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوب و ﻗوای دﻣﺎﻏﯽ ﺷدﯾدا ً اﺛر ﻣﯽ ﮐﻧد و دارای اﺛر داروﺋﯽ و ﺗﺧدﯾری و ﺳم
زداﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﮑﯽ از ﻗوی ﺗرﯾن داروی ﺿدّ ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده و ﺿدّ اﻧﮕل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧواب آور و ﻣﺳﮑن اﻋﺻﺎب اﺳت و
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ﺑرای درﻣﺎن ﺗﺷ ّﻧﺟﺎت ﻋﺻﺑﯽ و ﻣرض ﺻرع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از ﮔﯾﺎھﺎن داروﺋﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺎﺷده اﺳت .از اﺳﺎﻧس اﯾن
ﮔﯾﺎه در ﺗوﻟﯾد ﻋطر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺣﯾرت آورﺗرﯾن آﺛﺎر رواﻧﯽ را داراﺳت .

دروﯾش :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻏرق در ﺧوﯾش و اھل ﺑﺎطن و ﻣﻘﯾم دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﭼﺷم از دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻓرو ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .اﯾن
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم در دﯾن و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯾّت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﻌداد اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣواره ﺑر روی زﻣﯾن اﻧﮕﺷت
ﺷﻣﺎر ﺑوده اﺳت  .ﻣﻌﻧﺎی ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻣل در دروﯾﺷﯽ اﺳت  .ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً د ّﺟﺎﻟ ّﯾت در ﻟﺑﺎس
دروﯾﺷﯽ ﺑوده اﺳت .

دزد :
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺧودش ﻧظری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .دزدی ﺑﺎ دﺳت آﺧرﯾن ﺣدّ دزدی و ﻗﻠﻣرو ﺑروز آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﮑﯽ از
ﻧﺧﺳﺗﯾن دزدﯾﮭﺎ ھﻣﺎﻧﺎ دزدی ﺑﺎ ﭼﺷم و ﮔوش اﺳت  .ﻓﻘط دروﯾش ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ دزد ﻧﯾﺳت .

دَف :
ﺳﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘوﺳت د ّﺑﺎﻏﯽ ﺷدۀ ﺣﯾواﻧﺎت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب ﺑﮫ وﺟد آوردن ﻗﻠﺑﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﺳﺎز در ﻣوﺳﯾﻘﯽ رﻗص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧوک اﻧﮕﺷﺗﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺻدا در ﻣﯽ آﯾد  .اﯾن ﻧﯾز ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭ ّم دﯾﮕری
از ﺣﯾواﻧﺎت در ﺗوﻟﯾد ﻓرھﻧﮓ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺷر اﺳت  .اﯾن ﺳﺎز در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺳﻣﺎع ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻘش درﺟﮫ ا ّول را اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧوازﻧده اش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣرﯾد و اھل ﺗﻘوی و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و ﺗﻔﺎوت رﻗص ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺳﻣﺎع ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ در
ﻣﺎھﯾّت ﻧوازﻧده اﺳت .

دﻗﯾﺎﻧوس:
اوﻟﯾّﮫ ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﺷﺎه ﮐﺎﻓرو ﺳﺗﻣﮕری ﺑود ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷت دﯾن ﻣﺳﯾﺢ را ﺑراﻧدازد .او در ھﻣﺎن ﻗرون ّ
ﭘرداﺧت .در دورۀ او ﺑود ﮐﮫ ﮔروه ﻣﻌروف "اﺻﺣﺎب ﮐﮭف" ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی ﺟوان ﻣؤﻣن و از اﺷراف ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺧروج ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھﻣراه ﯾﮏ ﭼوﭘﺎن و ﺳﮕش ﺑﮫ ﻏﺎری ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدﻧد و ﺣدود ﺳﯾﺻد ﺳﺎل در آن ﻏﺎر ﺑﮫ ﺧواﺑﯽ اﺳرار آﻣﯾز
ﻓرو رﻓﺗﻧد و ﺳﭘس ﺑﯾدار ﺷدﻧد و ﻣﺎﯾﮫ ﺣﯾرت ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﮔﺷﺗﻧد .ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺷﯾوۀ زﻧدﮔﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن در آﺧ ّ
راﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن
ﮑﺎم
ﺳﻧّت اﺻﺣﺎب ﮐﮭف اﺳت .ﻋﮭد دﻗﯾﺎﻧوس ﺑﮫ واﺳطﮥ اﺻﺣﺎب ﮐﮭف ﺑود ﮐﮫ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﮔﺷت .اﻣروزه ﻧﯾز اﮐﺛر ﺣ ّ
ﺟﮭﺎن ﺧﻠﻔﺎی دﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.

دل :
ﻧﻘطﮫ ای اﺳرارآﻣﯾز در ﺳﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﮔودی ﺑﯾن ﺟﻧﺎق ﺳﯾﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮔردد و ﻣرﮐز وﺟود اﻧﺳﺎن و
اراده و اﺣﺳﺎس اوﺳت و دﻟﯾل و دﻻﻟت ﮐﻧﻧدۀ ﺟﺎن و ﮐﺎﻧون درک وﺟود ﺧدا و ھﻣﮫ اﻟﮭﺎﻣﺎت و ادراﮐﺎت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﻘطﮫ اﯾﻣﺎن و اﺣﺳﺎس اﻣﻧ ّﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘطﮫ ﮐﻔر و اﺣﺳﺎس ھراس اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻧون ظﮭور ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و
ﮐردارھﺎی ﺑﺷر اﺳت و از ﺣﯾطﮥ اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ذھن او ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ذھن ﻧﯾز ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد  .ﺧداوﻧد از
ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت ﮐﮫ اراده و روح ﺧود را در اﻧﺳﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد  .دﻟﺑر و دﻟدار ﻧﯾز ﺧداﺳت و ھر ﮐﮫ در ﺑﯾرون ﻧﯾز ﺑﺗواﻧد
از اﻧﺳﺎن دل ﺑﺑرد و اراده اش را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد از اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت و ﺑر اﻧﺳﺎن وظﯾﻔﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و اﺧﺗﯾﺎر از او
اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾد .

دﯾن :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راه و ﺧﺎﺻّﮫ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداﺳت  .ﮐ ّل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺧواه ﻧﺎﺧواه در دﯾن ﻗرار دارﻧد  .دﯾن ﺟﺑری و اﮐراھﯽ
ھﻣﺎن دوزخ اﺳت و دﯾن اﺧﺗﯾﺎری ھم ﺑﮭﺷت اﺳت  .ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،دﯾن )راه( اﺳت  :راھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .

٣٤

دﻧدان :
ﻋﺿوی در دھﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ واﺳطﮥ آن ﻏذا را آﺳﯾﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد  .واﻧﺳﺎن از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﯾری
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻏذاﯾش را ﺑراﺳﺎس ﺗواﻧﺎﺋﯽ دﻧداﻧﮭﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷد  .ﻟذا دﻧداﻧﮭﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻣوﺟب اﻣراض
دوران ﭘﯾری ھﺳﺗﻧد زﯾرا اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ ﻏذا را ﻣﺧﺗل ﻣﯾﺳﺎزﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دﻧداﻧﮭﺎ ﻧﻘش اﺳرار آﻣﯾز در راﺑطﮫ ﻋﺎطﻔﯽ
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﻣردﻣﺎن دارﻧد .ھر دﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘوﺳد و ﻣﯽ اﻓﺗد ﻧﺷﺎﻧﮫ دل ﮐﻧدن اﻧﺳﺎن از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋزﯾزاﻧش .دﻧدان درد ﯾﮑﯽ از ﺷدﯾدﺗرﯾن دردھﺎﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن درﺑﺎرۀ رواﺑط ﻋﺎطﻔﯾش ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد.
دﻧداﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ و دﻧﯾﺎ ﺧوری در ﺑﺷرﻧد .

دود :
دود ﺣﺎﺻل اﺣﺗراق ﻧﺎﻗص اﺳت  .اﺣﺗراق ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﻧور اﺳت ﮐﮫ از آﻓﺗﺎب ﺑر ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﻣﻧﺷﺄ ﺣﯾﺎت ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣﺗراﻗﮭﺎی ﻧﺎﻗص دﺷﻣن ﺣﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺷری ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺣﯾﺎت را ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
طﺑﻖ ﻗران و اﺣﺎدﯾث اﺳﻼﻣﯽ  ،دورۀ آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن ﻋﺻر دود اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدّﻣﮥ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﻋﺻر دُ ّﺧﺎن !

دوﺳت :
ﯾﮏ واژۀ ﭘﮭﻠوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی زﻧﮕﺎر زداﺋﯽ اﺳت و در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺧص ﭘﯾر ﯾﺎ اﻣﺎم و ﺧداوﻧد ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ زﻧﮕﺎر ﺟﮭل و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮔﻧﺎه را از دل ﻣرﯾد ﻣﯽ زداﯾد  .ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ دوﺳت ﺗو ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺑﮭﺎﯾت را
در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﺗو ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐﮫ ﺗو را ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد دﺷﻣن ﺗوﺳت و آﻧﮑﮫ ﺗو را اﻧﺗﻘﺎدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑراﯾش ارزﺷﯽ ﻧداری .

دھﺎن :
ﺣﯾرت آورﺗرﯾن ﺳوراخ در ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در اﻧﺳﺎن ﺑﻠﻌﻧدۀ ﺟﮭﺎن و ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧدۀ آن ﺑﮫ واژه ھﺎﺳت .
ﮐ ّل ﺗﻣدّن ﺑﺷری از اﯾن ﺳوراخ ﺑﮫ ﺑﯾرون آﻣده اﺳت .

ده :
روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺧود – ﮐﻔﺎ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﺎﮐﻧﺎﻧش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑر آورده ﻣﯾﺳﺎزد و دھﻧده ای ﺑﯽ ﻣﻧّت
اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧﺎوﺗش را ﻗدر ﻧداﻧد و ﮐﻔران ﮐﻧد از ﻧزدش راﻧده ﺷده و ﺳرﮔردان و در ﯾوزه ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای رزﻗش
ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ اﻓﺗد  .و ﻟذا ھر ﮐﮫ در ده ﺑﺎ ﻗدر داﻧﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ده ﺧﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن دھﻘﺎن ﯾﺎ دھﮕﺎن ﺗﻠﻔّظ ﻣﯽ ﺷود .

دَھر :
زﻣﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻣﮑﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻣوﺟب دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻧﺎﺑودﯾﮭﺎﺳت  .دھرﯾّون ﺑﮫ ﭘﯾروان اﻋﺗﻘﺎدی ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎن را اﺳﯾر ﺟﺑر زﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اﻣﮑﺎن رھﺎﺋﯽ و اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ھر ﺟﺑری ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺟﺑر دھر اﺳت ﮐﮫ ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن
آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ اش ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ رﯾﺷﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ھﮕل دارد  .وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧور ﺧداوﻧد در دل ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧد از ھر
ﺟﺑری ﺑرھد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷود  .ﮐ ّل دﯾن ﺧدا ھﻣﺎن راه و روش رھﺎﺋﯽ از ﺟﺑر دھر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺑرھﺎی دﯾﮕر از ﻗﺑﯾل
ﺟﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻗﺗﺻﺎد و ﺣﮑوﻣت و وراﺛت را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .

دﯾوﺋﯽ )ﺟﺎن(:
ﯾﮑﯽ از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻣﻌﺎﺻر آﻣرﯾﮑﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣدرن را ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﻣوده و آن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﮑﺗب
اﺻﺎﻟت اﺑزار ﮔراﺋﯽ در داﻧش و ﺗرﺑﯾت و ﻣدﻧﯾّت و رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن  .از ﻧظر اﯾﺷﺎن اﺑزارھﺎی ﻻزم ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ھﻣراه
آزادی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن اﺑزارھﺎ ،ﺷرط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای رﺷد اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون ِ ﻣوﺟود در اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺑرھن اﺳت و آن ﻧﻣوﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﭘدﯾد آﻣده و ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧد و دﭼﺎر ﺧود ﺑراﻧدازی
ﺷده اﺳت .
٣٥

"ذ"
ذات :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣب و دارای ﭼﯾزی از ﻧزد ﺧود اﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺧود ِ ﺧوﯾﺷﺗن  .اﻧﺳﺎن ذاﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺧودی و ﺻﺎﺣب
ﺧودی ِ اﺑدی و ﭘﺎﯾدار  .ذات ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن ازﻟﯾّت و اﺑدﯾّت ﭘﺎﯾدار و ﻻﺗﻐﯾّر آن ﭼﯾز اﺳت و در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﭼﯾزﯾّت و ﺑودن ِ
ﻣﺣض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا ذات ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ذﯾﺣﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺣﻖ  ،ذﯾﻘﯾﻣت ﯾﻌﻧﯽ دارای ارزش  .ﭘس
ﻟﻔظ "ذ" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﯾﺷوﻧد ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ذات را داراﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت "ذ" و "ذی" و "ذا" ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .

ذرء :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐوﭼﮑﺗرﯾن واﺣد ِ وﺟود ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھر ﭼﯾزی ﻗﺑل از وﺟود ﻣﺎدّی و ﻋﯾﻧﯽ
اش در ﻋﺎﻟم ذرء ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐ ّل ﻣﻌﻧﺎ و ﺻورت و ﻣﺎھﯾّﺗش را در ھﻣﺎن ﻋﺎ ﻟم دارا ﺑوده اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﮔوھرۀ
وﺟودی ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ازل در ذات اﻟﮭﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت .

ذﮐﺎء:
ھﻣﺎن ھوش ذاﺗﯽ و ﺧدادادی را ﮔوﯾﻧد و ھﻣﺎن ﻧﺑوغ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑﺷری ﯾﮑﯽ از اﻧواع ﺗﺟﻠ ّﯾﺎﺗش را داراﺳت وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر
اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎدۀ از آن را ﺑداﻧﻧد و آن را ﺑﮫ ﺧدﻣت رﺷد و ﺳﻌﺎدت اﺑدی ﺧود ﮔﯾرﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ذﮐﺎء را ﺧﻼّق و ﻣﺗﺟﻠّﯽ
ﻣﯾﺳﺎزد اﺧﻼص در دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ذﮐﺎوﺗﻣﻧدﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .

ذﮐر :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﯾﺎد آوردﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻧوع ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺷود
و ﻧﮫ ﺧﯾﺎل ﭘردازی و ﺑﺎزی و ﻧﺷﺧوار ﺧﺎطرات ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣوﺟب ﺧود – ﻓرﯾﺑﯽ و ﺗﺣرﯾف و ﻣﺳﺦ وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺳﯾﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و در ﻋﻣل ﺑﮫ ﺟﻧون و ﮐﺑر و ﻏرور و ﻧﻔرت ﻣﯽ رﺳد و اﻧﮑﺎر ﺧدا  .ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران
ﺧدا ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن و ﺑﮫ ﺧود آوردن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﻣده اﻧد و ﺟز از طرﯾﻖ اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن
وﺟود ﻧدارد  .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧﮑر دﯾن ﺧدا  ،ﺟﻣﻠﮕﯽ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ھوش و ﺣواس و ﺣﺎﻓظﮫ اﻧد و ﻏرق در ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .

ذﻟّت :
ﯾﻌﻧﯽ ﻓروﺗﻧﯽ و ﺧﺎﮐﺳﺎری و ﺧﺷوع  .وھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن وﺿﻊ ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑرﺧﯽ از طرﯾﻖ دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و
اول ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﯾﻣﺎن و آراﻣش و ﺻدق اﺳت و
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم از طرﯾﻖ ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ  .ﻧوع ّ
دوﻣش ﻋذاب و زﺟر و ﻋداوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از رﯾﺎ و ﺗزوﯾر اﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل ذﻟّت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﺷﻊ ﺷدن ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧداﺳت
ﻧوع ّ
ﮐﮫ ﺧواه و ﻧﺎﺧواه ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .

ذھن :
ھوش ﻧﺎطﻘﮥ اﻧﺳﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻋﻧﺻر واژه ھﺎ ﻗرار دارد ﮐﮫ از دھن ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد  .ذھن ھر ﮐﺳﯽ آﺋﯾﻧﮥ ﮐﻼم
اوﺳت و ﻣﺣﺻول دھن اوﺳت  .ﭘس ھر ﮐﺳﯽ ذھن ﺧودش را ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧودش ﻣﯽ ﺳﺎزد .

ذﻧب :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔﻧﺎه در ﻗران اﺳت و آن اﻓﮑﺎر و ﮐرداری را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ھوای ﻧﻔس و ارادۀ ﺧﺻوﺻﯽ ﭘدﯾد آﯾد و ﻧﮫ در
اطﺎﻋت از رﺳول ﯾﺎ اﻣﺎم و ﻣرﺟﻌﯽ دﯾﻧﯽ  .ﺑد ﺑودن ﮔﻧﺎه ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را دﭼﺎر ﻏرور و ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.

٣٦

"ر"
ب:
َر ّ
از اﺳﻣﺎء ذات اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﻘﺎم و ﻗدرت ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﻧده ﮔﯽ و رھﺑری ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت اﻟﻘﺎی اﻣر و اراده و ﻋﻠم
اوﺳت و ﺳﭘس ﺑﮫ اطﺎﻋت ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺗﺣت اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺧواه ﯾﺎ ﻧﺎﺧواه  .و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧودش اﯾن اراده
ب ﻣﯾﮕردد
را درک ﻧﻣوده و اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾد  .وھر ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳد ﺧﻠﯾﻔﮥ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﭼون او َر ّ
ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن واﻣﺎﻣﺎن اﺳت در درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون  .و رﺑوﺑﯾّت ﺧداوﻧد درﺑﺎرۀ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دو روش رخ ﻣﯽ دھد  :رﺣﻣت
ب ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ اﻣﺎم ﻧﯾﺳت :
و ﻏﺿب  .وھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣظﮭر اﺟرای رﺑوﺑ ّﯾت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕرﻧد و ﻟذا ھﯾﭼﮑس ﺑدون َر ّ
اﻣﺎم رﺣﻣت و اﻣﺎم ﻏﺿب  .و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ دارای اﻣﺎم رﺣﻣت ﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن
ﻏﺿب و ﺷﻘﺎوت ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد .

رﺑﺎء:
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی زﯾﺎده ﺧواھﯽ اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ داری و ھﺳﺗﯽ  .وآن ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دزدی ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎده ﺗرﯾن رﺑﺎء اﺳت و ﻧزول ﺧواری ھم ﺑدﺗرﯾن آن اﺳت زﯾرا اﯾن زﯾﺎده ﺧواھﯽ از طرﯾﻖ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
دﭼﺎر ﮐﻣﺑود و ﻧﻘﺻﺎن و ﮔرﻓﺗﺎری ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺷده اﻧد و ﻟذا رﺑﺎء ﺧواری در ﻣﻌﻧﺎی ﺷرع ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧزول ﺧواری اﺳت در رأس
ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﭘﻠﯾدﺗرﯾن روش زﯾﺎده ﺧواھﯽ اﺳت  .روش دﯾﮕری از رﺑﺎء ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎل اﻧدوزی ﺧﺎﺻّﮫ
ﺑﮫ ﻗﺻد اﻓزوده ﺷدن ِ ﺑﮭﺎی ﻣﺎل اﺳت  .ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗوان از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی رﺑﺎﺋﯽ ﻧﯾز ﺳﺧن ﮔﻔت و ﻧﯾز از
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ِ رﺑﺎﺋﯽ و ﻧﯾز از ﻣذاھب و ﻋﺑﺎدات رﺑﺎﺋﯽ  .رﯾﺎ ﻣﺣﺻول رﺑﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

راه :
ھﻣﮫ راھﮭﺎی روی زﻣﯾن ھداﯾت ﮐﻧﻧدۀ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و ﻋظﻣت ھﺎ و ﻧﻌﻣﺎت او  .ﭼرا
ﮐﮫ راھﮭﺎ ﺑﮫ اﻣﺎﮐن و ﺗﺟ ّﻣﻌﺎت ﺑﺷری ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد و اﻣر او را ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﻣﮭر و ﻗﮭر آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ ھر راھﯽ ﻧﯾز ﺑدون ﺗوﺟّﮫ ﺑﮫ ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻدی ﮐﮫ دارد دال ﺑر ﺣﺿور ﺧداﺳت و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎی
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻد راه ﺣذف ﻣﯽ ﺷود ﺣﺿورش ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھر راھﯽ ﯾﮏ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن "ﭘروردﮔﺎرم ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرار دارد ".وﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ راه اﺳت  ،راه ﻋﺑور و ﻣرور ﺧدا .

رﺣﻣت :
از ﻣﺻدر " َر ّح" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم و روح و رﯾﺣﺎن و راﺣﺗﯽ از ﻣﺷﺗﻘّﺎﺗش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﭼون آراﻣش و
آﺳﺎﯾش و ﻗرار و ﺧﻧﮑﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن و اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾّت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺧود داراﺳت و آن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن روی
ﺑﮫ ﺳوی ﺧدای ﯾﮑﺗﺎﺳت و ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدّه ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و آﺗش و ﻧﺎﺑودی اﺳت ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺎدّی ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد از رﺣﻣﺗش ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب روﺣش ﻣﯽ ﺷود .

راﺑﻌﮫ )ﻋدوﯾﮫ(:
ﮐﻧﯾزﮐﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ارﺑﺎﺑش ﺑﮫ واﺳطﮫ اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ و وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑﮫ اﯾﻣﺎن رﺳﯾد و ﺳﭘس ﺑﮫ واﺳطﮫ ارﺑﺎﺑش آزاد
ﮔردﯾد و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﻋﺑﺎدت ﺷد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺑﮫ ﺣﺿورش ﻣﯽ
رﺳﯾدﻧد و از ﻣﺣﺿرش ﮐﺳب ﻓﯾض ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد  .رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺟواﻧﮑﯽ ﺷد و ﻋﺷﻘش را ﻣﺧﻔﯽ داﺷت و ﻋﻔّت
ﮔزﯾد و در اﯾن ﻓراق دﭼﺎر اﻟﮭﺎم و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﮔردﯾد  .او ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر زﻧﺎن ﻋﺎرف در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ
در ﺳده ھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن  ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﯽ زﯾﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗوﺳط ﺧﺎﻧداﻧش ﺗﮑﻔﯾر ﮔردﯾد و ﺑﮫ دﺳت ﺑرادر ﺟﺎھل و ﺳﺗﻣﮕرش
ﺷﮭﯾد ﺷد .

٣٧

َرﺳم :
آداب ﻣزﻣن و ﻋﺎدی ﺷده ﻣردﻣﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌل در ﻣﯽ آﯾد ﻣﺛل اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ھﺎ  ،آداب ﺗوﻟّد و
ﺗدﻓﯾن و ﻋروﺳﯽ ھﺎ و آداب ﺧوردن و ﺧواﺑﯾدن  .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﮐﺛر اﻋﻣﺎل روزﻣره ﺑﺷری ﺑر اﺳﺎس رﺳوﻣﺎت ﻋﺎدی و ﺳﮭوی و
ﺧود ﺑﮫ ﺧودی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺎدت ﺷﮑﻧﯽ ھﺎ و از ﺑﯾن ﺑردن ﺑرﺧﯽ رﺳوم ﺑوده
ﺗﺣوﻻت ﻋظﯾم در روان اﻓراد و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  :رﺳم از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺳﯾﺎن ﺑﺷر
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑﯾداری ھﺎ و ّ
اﺳت .

رﺳول :
ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا ﺑﮫ ﺳوی ﻣردم را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣردم را دﻋوت ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﭘس ازﻣرگ اﻣﯾدوار
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺋول ﺳرﻧوﺷت اﺑدی ﺧودش ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮭﺷت و دوزخ را ّ
ﮔﻧﺎه و ﺧطﺎ ﻣﯽ دھد  .رﺳوﻻن ﻣردم را ﺗﺷوﯾﻖ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ از ﻣﺎدّۀ ﻣﯾرای وﺟود ﺧود  ،ﮔوھرۀ روﺣﺎﻧﯽ و اﺑدی ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ را ﭘدﯾد آورﻧد  .رﺳوﻻن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑودﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ روﺣش آﺷﻧﺎ ﻧﻣودﻧد و در واﻗﻊ ﺧود ﺣﺎﻣﻼن روح
ﺑرای ﻣردم ﺑودﻧد  .ودر ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت رﺳوﻻن ﺑﮫ ﻧزد ﻣردم ﻣﯽ آﻣد و در ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ ﺻورت اﻣﺎم
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد  .اﻣﺎم ھﻣﺎن رﺳول ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ از راه آﻣده ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻣردم را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرد .
ﺧود را ﻋﻠﻧﺎ ً ّ

رﻗص :
ﺣرﮐﺎت ﻣوزون و ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ ﺑدن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻧﺑش روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﺣر آﻣﯾز و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺟب
ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ و ﺛﻘل و ﮐﺳﺎﻟت روان ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﺑﮫ دو ﻣﺎھﯾّت و ﺷﯾوۀ دﯾﻧﯽ و ﻏﯾر دﯾﻧﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻧوع دﯾﻧﯽ آن ﻋﺑﺎدت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺎ اذﮐﺎر اﻟﮭﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .ﺗﺷﺧﯾص ﺣد و ﻣرزی ﺑﯾن اﯾن دو ﻧوع
رﻗص ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت  .ﺳﻣﺎع ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ در اﺳﻼم ﻧوﻋﯽ ﺣد وﺳط و ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﯾن دو رﻗص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺷدّ ﺑرون
اﻓﮑﻧﯽ ﺛﻘل ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﮔردد و ﮔﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .

ُرک ﮔوﺋﯽ :
راﺳﺗﮕوﺋﯽ ﺑﯽ ﭘرده و ﺑدون ﻣﻼﺣظﮫ ﺣﺎﻻت و ﺷراﯾط ﻣﺧﺎطب را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣوﺟب ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺟدال ﻣﯽ ﮔردد وﻟﯽ
ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣوﺟب ﺑﯾداری وﺟدان ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ دﺷﻣن آﻓرﯾن اﺳت  .ﻋﺎرﻓﺎن در رأس ُرک ﮔوﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻗرار دارﻧد و ُرک
ﮔوﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣوﺟب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﮔردد.

رﻣﺑو )آرﺗور(:
دوم ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﯾﻼدی اﺳت  .او را ﻋﺎرف وﺣﺷﯽ
از ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﺷﺎﻋران ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن  ،اھل ﻓراﻧﺳﮫ و ﻧﯾﻣﮫ ّ
ً
ﻧﺎﻣﯾده اﻧد  .ﭘﺳرﮐﯽ وﻟﮕرد ﺑود ﮐﮫ در ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺣوﻣﮫ ﭘﺎرﯾس در زﺑﺎﻟﮫ داﻧﮭﺎ ﻣﯽ زﯾﺳت و اﺷﻌﺎرش ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﺎ ھﯾﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺳروده ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌدا ً اوراﻗش ﭘﯾدا ﺷد و ﻣﻌﻠوم ﮔﺷت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠّﻖ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑوده اﺳت  .رﻣﺑو ﭘﺎﺑرھﻧﮫ و ﭘﯾﺎده اروﭘﺎ را ﺑﮫ ﻗﺻد
آﻓرﯾﻘﺎ ﺗرک ﮔﻔت و ﺗﺎ ﺣدود ﺳﯽ و ھﺷت ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﻟﺟزاﯾر در ﻧزد ﭘﯾر ﻣردی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺑدﷲ زﯾﺳت و ھﻣﺎﻧﺟﺎ ُﻣرد .
او را ﺑﺎﻧﯽ ﺷﻌر ﻣﻧﺛور ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ﻋﺟﯾب و آواره ھﻣﭼون ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر ﻋرﯾﺎن ﺑود و از ﺗﻣدّن اروﭘﺎ ﻧﻔرت داﺷت و
ﮔوﺋﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷد و از دﻧﯾﺎ رﻓت  .ﺧود او در ﯾﮑﯽ از ﺷﻌرھﺎﯾش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن را درک
ﮐرده و ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻗدﯾم و ﺟدﯾد و ﺑﮫ ھﻣﮫ اﺳرار ﺑﺷر آﮔﺎه ﺷده و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﮔردﯾده اﺳت .

رﯾﺎﺿت :
راه و روﺷﯽ اﻓراطﯽ در ﺗﻘوا و زھد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ رﺳد  .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﺣﮑﯾﻣﺎن
ﺑزرگ ﺟﮭﺎن در ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﻧد و اﺳوۀ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن و ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد  .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺗﺎﺿﺎن ﺟﮭﺎن در ھﻧد
ﭘدﯾد آﻣدﻧد زﯾرا ﻣﺣ ّل ھﺑوط آدم ﺑود ﮐﮫ از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد و ﻟذا ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺻرﻓﮭﺎ را داﺷت و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺳرزﻣﯾن
ﭘر ﺑرﮐﺗﯽ ﺑود .

٣٨

رﯾش :
ﻣوھﺎی ﺻورت را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در زن وﻣرد وﺟود دارد وﻟﯽ در ﻣردان رﺷد ﺑﯾﺷﺗری دارد و از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرداﻧﮕﯽ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود و ھﻣواره ﺑزرﮔﺎن دﯾن و داﻧش و ھﻧر و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ اﻧواع و اﺷﮑﺎﻟﯽ از رﯾش ﻣزﯾّن ﺑوده اﻧد و از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻓﺿﯾﻠت ﻣﺣﺳوب ﮔﺷﺗﮫ و در ﻧزد ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻧﯾز دارای ﺣرﻣت ﺑوده اﺳت و در ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ ﺧﺎﺻّﮫ در ﯾﮭود و اﺳﻼم
دارای ﻗداﺳت ﺑوده و ﻧوﻋﯽ ﺣﺟﺎب ﻣرداﻧﮫ ﺗﻠﻘّﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﮔﺎه اﻣری واﺟب ﻧﻣوده اﺳت  .وﻟﯽ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ھﻧوز ﺣﺟّت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ
ﻋﻘﻠﯽ واﺿﺣﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﺋﻠﮫ رﯾش از اﺳرار ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺳ ّر "ﻣو" ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌت اﻣری ﻣﮭم ﺗﻠﻘّﯽ ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﻣوی زﻧﺎن ﻧﯾز طﺑﻖ اﯾن اﻣر اﺳرار آﻣﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑﺎﺷد .ﺑﮭر
اول را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ طرز ﻧﺎﻣﻌﻘوﻟﯽ در رواﺑط ﺑﯾن
ﺣﺎل اﯾن اﻣر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣو در ھﯾﺑت و ﺟﻣﺎل ﺑﺷر ﻧﻘﺷﯽ درﺟﮫ ّ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد و از اﺳرار آﻣﯾزﺗرﯾن اﻋﺿﺎی ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت .

رﯾﮓ ودا:
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻓﺻل ﮐﺗﺎب اوﭘﺎﻧﯾﺷﺎدھﺎ  ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدّس ھﻧدو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺣدت وﺟود و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧود – ﺧداﺋﯽ
را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن اﺛر ﻋرﻓﺎﻧﯽ – دﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺗوب ﺟﮭﺎن ﺑﺷﻣﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣری ﺑﯾش از ﺳﮫ ھزار
ﺳﺎل دارد  .اﻣروزه اﯾن اﺛر دوﺑﺎره ﻣورد ﺗوﺟّﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و روان ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و اﺛری ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺗﻔﺎﺳﯾری ﻧوﯾن ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺑﺎور و ادراک ﻣدرﻧﯽ از ﻣذھب و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻋرﻓﺎن ﮔردﯾده اﺳت  .ﻣﻧﺷﺄ
ﭘﯾداﯾش اﯾن اﺛر از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻧوز ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت  .ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣراد و ﻣرﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻣﺎﻣت اﺳت ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
اﯾن اﺛر ﺑﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .

٣٩

"ز"
زاﯾﻣﺎن :
ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺟﻧﯾن از رﺣم را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯾﺎت آﺑﯽ و آﻏﺎز ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺛل ﺗﺑدﯾل ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺎر اﺳت .
وآﻧﮑﮫ ﻣﯽ زاﯾد ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷود  .زاﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش اﻣﺎﻣت )ا ُﻣ ّﯾت – ﻣﺎدر ّﯾت ( در ﻣردان ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾداﯾش ﯾﮏ ﻣرﯾد ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﮑم ﮐودک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣرﯾدان ھر ﻋﺎرﻓﯽ در ﺣﮑم ﻓرزﻧدان
روﺣﺎﻧﯽ او ھﺳﺗﻧد .

زﺑﺎن :
ﮐ ّل ھو ّﯾت ھر ﻣوﺟودی ﺣﺎﺻل ﺻداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از او ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔردد  .واﻧﺳﺎن ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ
ﻗوی ﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدّن ﺑﺷری را ﭘدﯾد آورده ﮐﮫ ﺷدﯾد ﺗرﯾن ﮔردھﻣﺎﺋﯾﮭﺎ در ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .و ﻧﯾز
ﺳرﻧوﺷت ھر ﻓردی در ﮔرو زﺑﺎن اوﺳت و ھﻣﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت  .ﺑﺎ واژه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ
راﻧد ﺳرﻧوﺷت و ﻣﺎھﯾّت دروﻧﯽ ﺧود را ﻧﯾز دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺑرﺧﯽ از واژه ھﺎ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ ﺗری اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛل واژۀ ﺧدا  ،ﻋﺷﻖ  ،ﻋداﻟت و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ زﺑﺎﻧش ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ ﺟﮭﻧّم ﻣﯽ رود  .زﺑﺎن در دھﺎن ھر
ﮐﺳﯽ ﺳرﻧوﺷت آﻓرﯾن ﺗرﯾن ﻋﺿو ﺑدن اوﺳت  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در وﺟود اﻧﺳﺎن ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ او
ﭘﯾﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد از ﺟﻣﻠﮫ زﺑﺎن دل  ،زﺑﺎن ﻏراﯾز و زﺑﺎن روﯾﺎھﺎ  .ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻣﯾﺎل ﻧﺎﺧود آﮔﺎه و
ذاﺗﯽ ھﻣﺎن ﺑﺳﺗر رﺷد ﻣﻌﻧوی و رﺳﺗﮕﺎری ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﮐ ّل وﺟودش را در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑر زﺑﺎن آورد و
اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

زاﮐﺎﻧﯽ )ﻋُﺑﯾد(:
از ﻋﺎرﻓﺎن طﻧز ﭘرداز ﻗرن ھﻔﺗم ھﺟری در اﯾران اﺳت  .وی ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﮫ ﺧود ﺷورﯾد و ﻣﺎھﯾّت اﯾن
طﺑﻘﮫ را اﻓﺷﺎء ﻧﻣود  .او را ﭘدر طﻧز اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و دارای زﺑﺎﻧﯽ ﺷدﯾدا ً رک و درﯾده ﺑود و در ﻗﻠﻣرو ادﺑﯾﺎت ﻣﮑﺗب
ﺟدﯾدی را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭘﯾرواﻧﯽ ﭼﻧدان ﻧﯾﺎﻓت  .در دوران ﺟدﯾد ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﭼون اﯾرج ﻣﯾرزا و ﻋﺷﻘﯽ از اﺣﯾﺎءﮔران
ﻣﮑﺗب او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﺷﻌﺎر وی دارای رواﻧﮑﺎوی ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾﻖ و ﺑدﯾﻌﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ
دارد  .ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﯾﭼﮥ آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯾرو او داﻧﺳت و ﺑﺳﯾﺎری ﻣوﻟﯾر ﻓراﻧﺳوی را ﻧﯾز ﻣﻘﻠّد او ﻣﯽ داﻧﻧد  .زاﮐﺎﻧﯽ از
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺗﻔﮑّرﯾن در ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻋﻠﻣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻏراﯾز ﺑﺷر ﮐﺷﺎﻧﯾد و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻏرﯾزۀ ﺟﻧﺳﯽ را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داد  .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را ﺑﺎﻧﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟﻧﺳﯽ داﻧﺳت  .آﺛﺎر او
ھﻣواره ﻗﺎﭼﺎق ﺑوده اﺳت زﯾرا ﺑﺷر ﺗﺎب ﺗﺣ ّﻣل ﺣﻘﺎﯾﻖ وﺟودی ﺧود را ﻧدارد .

زردﺗﺷت :
او ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻗوم آرﯾﺎﺋﯽ ﺑود و اﻋﺗﻘﺎد ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗوﺣﯾدی ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت .
ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور او از ﺷﺷﺻد ﺗﺎ ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت و ﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن آدم ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ھﻣﺎن ﺣﺿرت آدم ﺑوده اﺳت  .ھﻣﮫ اﺧﺑﺎر درﺑﺎرۀ او اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﺧﺎرج از ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ادراک ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر اﺳت  .طﺑﻖ
ﺑرﺧﯽ از اﺧﺑﺎر او دارای زﻧدﮔﯽ ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﺑوده و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟش ﻣﻌﺟزه ﺑوده اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺳوی ﺧورﺷﯾد ﻋروج ﮐرده
اﺳت  .او را ﮐﺎﺷف ﻧور و ظﻠﻣﺎت و ﻧﯾز ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺛﻧوﯾّت را درک ﻧﻣوده و ﻟذا ﺑﻧﯾﺎد اﺧﻼق
و ﺷﻌور را ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺗﺷﺧﯾص ﺑوده اﺳت  .ﻣذھب او را "راﺳت دﯾﻧﯽ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر "ﺻدق" اﺳﺗوار اﺳت  .در ﻧزد او ﺻدق ھﻣﺎن اﺳﺎس و ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻود ﺳﻌﺎدت اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﻧدار
ﻧﯾﮏ  ،ﮔﻔﺗﺎر ﻧﯾﮏ و ﮐردار ﻧﯾﮏ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣر ﺻدق ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺗوان دﯾن اورا ھﻣﺎن ﻣذھب آزادی
ﻣطﻠﻖ داﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣطﯾﻊ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن و اﺣﺳﺎس ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ذات آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻧﯾﮑﯽ ﻣﯾل دارد و اﮔر
اﻧﺳﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ از آن اطﺎﻋت ﮐﻧد و ھﯾﭻ ھراﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﺷود  ،و ﻟذا دﯾن او ﻣﺳﺗﻠزم ﮐﻣﺎل دﻟﯾری ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد  .ﺧود او ﻧﯾز ﭘﮭﻠواﻧﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑوده اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﻌﺟزه ﯾﺎ ﺟﺎدو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت داده ﺷده
ﻣﻧور ﺑود و ﻟذا زردﺗﺷت
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم ُﻣﻐﺎن اﺳت  .اﻣروزه از دﯾن او ﺟز ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت  .او ﭼون آﻓﺗﺎب ّ
ت زرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻧﺎﻣﯾده ﺷد  .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺷ ِ
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زﻟزﻟﮫ :
زﻣﯾن دارای ﺳﮫ ﻧوع ﺣرﮐت اﺳت  :اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔردش ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد اﺳت  ،وﺿﻌﯽ ﮐﮫ دوران ﺑر ﻣﺣور ﺧوﯾش اﺳت و
اول ﺑﮫ ﺣس ﺑﺷر ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻓﻘط ﺣرﮐت ﻟﻐزﺷﯽ و اﻧدروﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻟﻐزﺷﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ در اﻧدرون آن اﺳت .دو ﻧوع ّ
واﺳطﮫ ﺑﺷر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود و زﻟزﻟﮫ ﻧﺎم دارد ﮐﮫ در ﺣﮑم ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﻧﻔس ھﺎی ﻋﻣﯾﻖ و آه ﻣﯽ ﮐﺷد
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آورد و ﻣوﺟب ﺑﯾداری وﺟدان و ﺷﻌور دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣرﮐت وﺿﻌﯽ ﻣوﺟب
ﭘﯾداﯾش ﺷب و روز اﺳت و ﺣرﮐت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻓﺻول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ھر دو ﺣرﮐت دو ﻧوع رزق ﻣﺎدّی و
رواﻧﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺣرﮐت زﻟزﻟﮫ ای ھم رزق ﻣﻌرﻓﺗﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .زﻟزﻟﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺟﻧﺑش
زﻣﯾن اﺳت .

زﻣﺎن :
ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺣﺳﺎس و درک ِ ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾر از آﻏﺎزی ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣرﮐت و راه و ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻود در
ھر اﻣری ﺣﺎﺻل درک اﻧﺳﺎن درﺑﺎرۀ زﻣﺎن اﺳت و ﻟذا زﻣﺎن ﻓﮭﻣﯽ ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌرﻓت و رﺷد ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر اﺳت .
ودرک ذات و ﻣﺎھﯾّت زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ درک ذات ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را اﻣﺎم زﻣﺎن ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
ﭘﯾﺷوا و ﻋﺎرف ﺑر زﻣﺎن اﺳت  .وﺑر اﯾن ﻋﻠم ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوان دﺳت ﯾﺎﻓت و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻋﻠوم ھرﮔز
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻣر ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑرﺳﻧد  .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد و اﺻﻼً
اﯾن اﯾده ھﺎ را ﮐﺷف ﻧﻣﺎﯾﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑوده اﻧد  .ﮔوھرۀ زﻣﺎﻧﯾّت در ذات زﻣﯾن ﻗرار دارد و آﻧﺎن ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺑﮫ
واﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﮔوھره دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ازﻟﯾّت و اﺑدﯾّت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .

زم زم :
ﭼﺷﻣﮥ آﺑﯽ اﺳت در ﻋرﺑﺳﺗﺎن و در ﺣواﻟﯽ ﺷﮭر ﻣﮑّﮫ ﮐﮫ ﺣدود ﭘﻧﺞ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﺎن ھﺎﺟر و طﻔل او
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه از زﻣﯾن ﺳوزان ﻣﮑّﮫ ﺟوﺷﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺟوﺷﯾدن اﺳت  .اﯾن ﭼﺷﻣﮥ اﯾﻣﺎن ھﺎﺟر ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﺧﺳﺗﯾن زن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺎﻣل در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت  .ﮔوﯾﻧد ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آن واﻗﻌﮫ اﯾن آب را ﺑﻧوﺷد ھرﮔز اﯾﻣﺎﻧش زاﺋل ﻧﻣﯾﺷود .

زن :
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت وﻟﯽ ﭼون دﺳت ﻣردی او را ﻟﻣس ﮐﻧد ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗرﯾن ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺗن
ﺑﮭر ﺳﺗﻣﯽ ﻣﯽ دھد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣظﮭر ﻣﮑرھﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﻣﯾﻧﮕﺎه اﺑﻠﯾس ﺑرای ﻣرد ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﻧﮭﺎ
راه ﻧﺟﺎت از ﺷرارﺗﮭﺎی ﭘﻧﮭﺎن او ﯾﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر اﺳت و ﯾﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎرش ﺑﮫ
ذره ای از ﺷﯾطﻧت و
ﯾﮏ ﻣرد ﻣؤﻣن اﺳت  .ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺑرای زن ﮐﻣﺗرﯾن ارزش و ﺧﺎﺻ ّﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد و ّ
ھوﺳﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﻧون آﻣﯾزش ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد  .زن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎرک دﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣؤﻣن و ﻣرﯾدی ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا  .زن ھﯾﭻ
ﭼون و ﭼراﺋﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  .ﻓﻘط ﻣردان ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زن را ﻣﮑر زداﺋﯽ ﻧﻣوده و ﺷرارت و ﺷﯾطﻧت وی
را دﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .زن ﻣظﮭر دل ﻣرد اﺳت و ﻟذا ﻣظﮭر اراده ای ا ّﻣﺎره و ﻋﻧﺎن ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﭼﯾزی اﺑﺎﺋﯽ ﻧدارد و از
ھﯾﭻ ﻋﻘﻠﯽ ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐرد  .ﭘﯾروی ﻣرد از زن ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ دوزخ ﺟﻧون ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن
را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳﺎﻗط و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردﻧد  .زن ھرﮔز ﻧﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد وﻟﯽ اﮔر ﻣردی او را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﻣﮭﺎر و ﺗﻧﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد  ،ﻣﯽ ﮔوﯾد  :اﯾﻧﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم  .ﻣردی ﮐﮫ زﻧش را ﺟدّا ً ﻣﮭﺎر و ﻣرﯾد ﻧﺳﺎزد ﻣﻧﻔور
او واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او ﺧﯾﺎﻧت ﺧواھد ﮐرد  .اﯾن ﺣﮑﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺑوده اﻧد ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ آن را درک ﮐرده اﻧد اﻻّ
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﻋﺎرف  .زن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘس از ﻟﻣس ﺷدﻧش ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣردش ﺗﺣت ﻣرﯾدی ﻣﺣض ﻣردی ﻣؤﻣن ﻗرار ﮔﯾرد و طﺑﻊ
زﻧﺎﻧﮫ اش ﻧﺎﺑود ﮔردد و ﻣرد ﺷود و ﮔرﻧﮫ ﻧﻔﺳﺎ ً زﻧﺎﺋﯽ اﺳت  .ھر دﺧﺗری ﮐﮫ زن ﺷد ذاﺗﺎ ً زﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎد
ﻋﺷوه و ﻧﺎزش ﻧﺎﺑود ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣرد ﮔردد  .زﻧﺎن ﮐﺎﻣل دارای ذاﺗﯽ ﻣرداﻧﮫ اﻧد و ﻧﮫ ﻣردوار و ﻣﻘﻠّد  .زن دارای ذاﺗﯽ ﺧود –
ﺷﯾﻔﺗﮫ و ﺧود ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ھرﮔز دوﺳت ﻧﻣﯽ ﺷود و دارای وﻓﺎ ﻧﯾﺳت  .او ﻓﻘط ﭘرﺳﺗﻧده اش را ﺗﺣ ّﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑرای زن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت و از ﻣﻘﺎم اوﻟﯾﺎی ﺧدا و
ﻗدﯾّﺳﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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زﻧﺑور :
ﺣﺷره ای ﺷﮭد ﺧوار اﺳت و ﻧوﻋﯽ از آن ﺗوﻟﯾد ﻋﺳل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺻﺎرۀ ﮐﺎﻣل طﺑﯾﻌت زﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﻔﺎی
اﻣراض و ﺑرای ھر ﻣرﺿﯽ دارای ﺧواص درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﺟوﻧﯽ ﺣﯾرت آور اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﺣﯾرت آورﺗر آن اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت از اﯾن ﻏذای ﺷﻔﺎ ﺑﺧش ﻣﺻرﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟّﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮭره ﮔﯾرد .
ﻣﺻرف ﻋﺳل ﺑر ﻣﻌرﻓت ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺑر ﺣﻣﺎﻗت ﮐﺎﻓران ﻧﯾز ﻣﯽ اﻓزاﯾد  .زﻧدﮔﯽ زﻧﺑور ﻋﺳل ﻧﯾز از ﻧظم و ﻗواﻧﯾن ﺣﯾرت آوری
ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺟدﯾد آن را ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﻧﯾش زﻧﺑور ﻧﯾز ﺧواصّ
ﺷﻔﺎﺑﺧﺷﯽ ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ دارد .

زﻧدﯾﻖ :
ﮐﺎﻓراﻧﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ ﻣردم و ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺑس رﻧداﻧﮫ ﻣردم را ﮔﻣراه
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  .اﯾﻧﺎن در واﻗﻊ ﺷﯾﺎطﯾﻧﯽ در ﺻورت ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ از درب ﻋواطف وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .

زور :
ﻧﯾروﺋﯽ را در ﺑﺷر ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻗﺻد ﺗﺳﻠّط ﺑر دﯾﮕران را دارد ﺗﺎ اراده آﻧﺎن را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧود ﮔﯾرد و ﺑرای اﯾن ھدف از ﺳﮫ
روش زر و ﺗزوﯾر و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زار اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .

زھر :
اﻧواع ﻣوادّی را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﻧده اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣرگ ﻣوﺟب ﻣﺳﺗﯽ و ﻧﺷﺋﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻣﺻرف ﮐم آن ﻣوﺟب
اﻋﺗﻼی ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﻧﻔس اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻣرگ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .

زﯾﺗون :
درﺧﺗﯽ دارای ﻣﯾوۀ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻐذّی و روﻏﻧﯽ اﺳت و دارای ﺧواصّ داروﺋﯽ ﻓراوان ﻣﯾﺑﺎﺷد و درﺧﺗﯽ ﻣﻘدّس ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺂﯾد
و ﮔوﺋﯽ ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ اﯾن درﺧت ﺑﺎ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﺳﺧت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﻣظﮭر ﺻﻠﺢ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺻرف زﯾﺗون ﻗوۀ ﻧﺎطﻘﮫ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و روﻏﻧش ﻣوﺟب طراوت ﭘوﺳت ﻣﯽ ﺷود و اﻣراض ﺟﻠدی را ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .
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"س"
ﺳﺎرا :
اول ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﻧﺎزا ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ ﭘذﯾرش ھووﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ھﺎﺟر ﺑود در ﺳنّ ﮐﮭوﻟت ﺑﮫ اﺳﺣﺎق ﺑﺎردار
ھﻣﺳر ّ
ﺷد و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺗﺎب ﺗﺣ ّﻣل ھووی ﺧود را ﻧداﺷت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺑراھﯾم ﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد ھﺎﺟر و ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل را ﺑﮫ ﺻﺣرای
ﻧﺑوت را ﺧﺗم ﻧﻣود  .وﻟﯽ از
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﻧﻣود ﮐﮫ از ﺷﺟرۀ او ﭘس از ﺣدود ﭼﮭﺎر ھزار ﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ّ
ﻓرزﻧدان اﺳﺣﺎق ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ وﻋﯾﺳﯽ از ھﻣﯾن ﺷﺟره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﻋﯾﺳﯽ آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺳل اﺳﺣﺎق ﺑود .

ﺳﺎرﺗر :
از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣدرن اروﭘﺎ و ﺳﺧﻧﮕوی ﻓﻠﺳﻔﮫ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺑود ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺧود را ﺗرﮐﯾب و واﺳطﮫ ای ﺑﯾن ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻗرار داد .او ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادﯾﺧواه ﻧﯾز ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ اروﭘﺎﺋﯽ و ﺗﻣدّن ﺑورژواﺋﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﮐرد و زﻧدﮔﯽ ﺳﺎده ای داﺷت و در آﻣد ﮐﻼن ﻓروش آﺛﺎرش را ﺻرف ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣود  .او ﺗﻼش ﻓراواﻧﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ
اﺧﻼﻗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻓطرت طﺑﯾﻌﯽ اﻧﺳﺎن ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﺷر را از اﺳﺎرت ﺳﻧّت ھﺎ و ﺷرﯾﻌت ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی
ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑرھﺎﻧد وﻟﯽ در اﯾن راه ﺗوﻓﯾﻘﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﮑرد و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ اش ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻣﻧﺟر ﺷد  .راﺑطﮥ ﻓﻠﺳﻔﯽ و
ﻓﮑری و ﻏﯾر ﺷرﻋﯽ او ﺑﺎ ﺳﯾﻣون دوﺑوار ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺗﻼش او ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮭر ﺣﺎل وی ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف ﻋﻣل
ﮔرا و ﺑﮑر ﺑود و ﺳﻧّت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد و ﻓﻠﺳﻔﮫ اش را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﮭﺿت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﮭﺎن اراﺋﮫ ﻧﻣود و ﺑدﯾن
ﻟﺣﺎظ ھﻣﭘﺎی ﻣﺎرﮐس ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﻼش ﻓﻠﺳﻔﯽ و ادﺑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ او ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آزادی
وﺟدان و ارادۀ ﺑﺷری اﻣری ﺑس ﻣﮭم وﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺑود و ﭘﯾرواﻧش را در ﺑرزخ رھﺎ ﺳﺎﺧت  .او ﯾﮏ ﻋﺑرت ﺑزرگ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑود.

ﺳﺎﻧدز )ﺑﺎﺑﯽ(:
ﭼرﯾﮏ آزادﯾﺧواه اﯾرﻟﻧدی ﮐﮫ ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﺟﺎوزات ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا ﻧﺷﺳت و ﭘس از ﺷﺻت روز ﺟﺎن ﺳﭘرد.
او از اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺑود .

ﺳﺎﻣری :
ﯾﮑﯽ از ﭘﯾروان ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﻣﻌﺟزات و ﻣﻌﺎرف ﻣوﺳوی ﻣوﻓّﻖ ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﯽ ﺟدﯾد ﺷد و ﺑﺧش
ﻋﻣده ای از ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ راه ﺧود ﮐﺷﺎﻧﯾد و ﮔﻣراه ﻧﻣود و در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از داﻧﺷﻣﻧدان و
ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﺑزرگ از اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﻣوﻟّد ﺗﻣدّن ﻏرب ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﻣﺎرﮐس  ،اﻧﯾﺷﺗن  ،اﺳﭘﯾﻧوزا  ،ھوﺳرل  ،ھرﺗﺳل و ﻓروﯾد و ﮐﺎﻓﮑﺎ .

ﺳﺎﻟوﻣﮫ )ﻟو(:
ﯾﮏ دﺧﺗر داﻧﺷﺟوی روﺳﯽ در آﻟﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ در ﺳرﻧوﺷت ﭼﻧد ﺗن از ﻧواﺑﻎ ﺑزرگ اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم اروﭘﺎ ﻧﻘﺷﯽ ﺑس ﻣﮭم
اﯾﻔﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻧﯾﭼﮫ  ،رﯾﻠﮑﮫ  ،ﻓروﯾد و رودﯾن  .و آﺛﺎری ﻧﯾز درﺑﺎرۀ ﺷﺧﺻﯾّت اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣود ﮐﮫ آﺛﺎری
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .او اﺳوۀ ﯾﮏ زن ﻣدرن و آزاده و ﺧردﻣﻧد
ﺑﮑر و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻧواﺑﻐﯽ از ﭼﺷم ﯾﮏ زن ّ
اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﯾﮏ ھوﯾّت ﻣوﻓﻖ از زﻧﯽ آزاد ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد  .زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از وی ﭘرداﺧﺗﻧد وﻟﯽ ﻧﻣوﻧﮥ
دﯾﮕری ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣد .

ﺳر :
ّ
ﺳر ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﯾﺎن ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﺑﺎﺷد زﯾرا ﮐﮫ ﻣﻌﻘول ﻧﻣﯽ
ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻋﻘل در ﻧﯾﺎﯾد ّ
ﺳر ﮔوﺋﯽ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد و ﯾﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن زﻣﯾﻧﮥ راﺑطﮫ ای ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود و
آﯾد  .در ﻗﻠﻣرو دﯾن و ﻋرﻓﺎن ّ
ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻋظﯾم و ﺑﮑر ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد  .ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد و ﺳرﻧوﺷت ھﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد
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ﺳر در اﺳﺎرت ﻧﻔس
ﺳر ﺧود را ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ ﻣؤﻣن در ﻣﯾﺎن ﻧﮕذارﻧد ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﺎن ّ
اﺳرار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﺎن ﮐﮫ ّ
ً
ﺳر ﻣﯽ ﺷود .
ﯾﮏ
ﺎ
ﻧﮭﺎﯾﺗ
ﻣﻌرﻓت
ﻗﻠﻣرو
در
ﭼﯾزی
ھر
ﻣﺎﻧﻧد.
ﻣﯽ
ﺑﺎﻗﯽ
ﮐﺳﯽ
ﺑﯽ
و
ﺧود و در ظﻠﻣت و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و اﻧزوا
ّ
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﮭﺎن اﺳرار ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت .

ﺳﺎﯾﮫ :
ھر ﭼﯾزی ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﺳﺎﯾﮫ ای ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﮑﻧد ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ وﺟود اﺳت و ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن
ظﻠﻣت ﻧﻔس ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﭘﺎک ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﺣﻖ رﺳﯾده اﻧد دارای ﺳﺎﯾﮫ ای ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﺷب ھﺎ
ﭼون اﻧﺳﺎن داری اﯾن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ آرﻣد و ﻣﯽ ﺧواﺑد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ ﭼراغ روﺷن
ﺧواﺑﯾدن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت اﺳت و ﺧواﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد  .وﻟذا آﻧﺎن ﮐﮫ ﺷﺑﮭﺎ ﺑرای ﺗﻔﮑّر و ﻋﺑﺎدات ﺑﯾدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﻓّﻖ ﻣﯽ
ﺷوﻧد در ظﻠﻣت ﻧﻔس ﺧود ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﺎﺋل آﯾﻧد .

ﺳرطﺎن :
رﺷد ﻏﯾر ﻋﺎدی و ﺳرﯾﻊ ﺳ ّﻠوﻟﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ ھﻧوز ﻣﻔﮭوم ﻧﺷده اﺳت و از راﯾﺞ ﺗرﯾن و ﻻﻋﻼج ﺗرﯾن
اﻣراض ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣدّن و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﻐذﯾﮥ ﻣوادّ ﻓﺷرده ﺻﻧﻌﺗﯽ راﺑطﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد و ﻧﯾز ﺑﺎ اﻧﺑﺎﺷت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻗدرت و اﻓزاﯾش ﺣرص و ﺣﺳد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﻣرﺑوط اﺳت .ﻋذاب اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﯾوه
ھﺎی درﻣﺎن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن اﺛری ﻧدارد و ھرﮔز ﺑﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﺷده اﺳت وﻟﯽ ﻣردﻣﺎن را از اﯾن ﻋذاب رھﺎﺋﯽ
ﻧﯾﺳت .ﺳرطﺎﻧﮭﺎ ﻋﻘرﺑﮭﺎی دوزﺧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن اھﻠش اﻓﺗﺎده اﻧد .

ﺳرﻓﮫ :
ﺣﺎﺻل اﺧﺗﻼﻟﯽ در دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧ ّﻔﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل رﯾﺎﮐﺎری و ﺗظﺎھر ﻋﻣدی ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﮔردد وﺑﮫ
ﺻورت اﻣراض ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﮔﺎه ﻣوﺟب ﻣرگ ﻣﯽ ﺷود  .ﺗظﺎھر در اﻧﮑﺎر وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻋﻠّت رواﻧﯽ اﻧواع
ﺳرﻓﮫ ھﺎﺳت زﯾرا ﺗﻧﻔّس ﻋﻠّت ﺣﯾﺎت اﺳت و اﯾن ﺗظﺎھر و رﯾﺎ ﺧود ﺣﺎﺻل "اﺳراف" ﺷدﯾد در ﺑرﺧﯽ اﻣور اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد .

ﺳﮑس :
ﻣﺣرک ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺳﮑس ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود  .ﺳﯾر ﺗﻣدّن ﺑﺷری ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺳﯾر ﺳﮑﺳﯽ ﺷدن زﻧدﮔﯽ
ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ
ّ
ﻣﺣرک ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺑﺷرﻧد  .ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ
ﺑﺷر اﺳت و ﮐ ّل ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧرھﺎ و آداب ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ّ
ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر در ﺳﯾر ﻣدﻧﯾّت از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر و ﺑﯾزارﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷﮭواﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺣﺗﺎﺟﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ
اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﯾر ﺗﻣدّن و رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎ ﺑرھﻧﮫ ﮔراﺋﯽ ﺗوأم ﺷده اﺳت ﺗﺎ اﻧرژی ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ
ﺗﻐذﯾﮥ ﻣدرن در اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد از طرﯾﻖ ﺷﮭوت راﻧﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮔردد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﺗﻣدّن ﻣدرن  ،ﻣﯾزان رﺷد و
ﺳﮑﺳﯽ ﺷدن اﻣری واﺣد ﮔردﯾده اﺳت  .ھﻣﮫ ارزش ھﺎی ﻣدرن ﺑر ﻣدار ﺳﮑﺳﯽ ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر در ﺣرﮐت اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻣدار اﯾن ﺗﻣدّن ﻣدرن ﺧﺎرج ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺟﻧون ھﺳﺗﻧد .

ﺳﮓ :
اھﻠﯽ ﺗرﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﮔرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و
اﯾﻧﮏ واﺑﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺣﯾوان ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮔردﯾده و اﻣروزه ﺑﺎ او در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﺿو ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧواده
ھﺎﺳت و ﺧﻼء ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮕﯽ و ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ رواﺑط زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﺟﺑران ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ وﻓﺎﺗرﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺷری را دﻗﯾﻘﺎ ً ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد و ﺑدون ھﯾﭻ واﮐﻧﺷﯽ از ﺟﺎﻧب اﻧﺳﺎن  ،درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد  .اﻣروزه ﻧﮭﺿت ﺳﮓ ﭘرﺳﺗﯽ اﻣری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻋدم ﻣﺣﺑّت و ﻋﮭد و وﻓﺎ در رواﺑط ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و آﺧرﯾن راز اﺳﺗﻣرار ﺗﻣدّن ﺑﺷر اﺳت و ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﻣدرن ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
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ﺳﻘراط :
ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺣﮑﯾم ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ﻏرب و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ او را ﭘدر ﻓﻠﺳﻔﮫ و داﻧش و ﻣدﻧﯾّت اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﭘدر ﺗﻣدّن اروﭘﺎﺋﯽ ارﺳطو اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﺳﻘراط را ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ ﺳﺎﺧت  .او ﺣﮑﯾﻣﯽ ﻣرﺗﺎض و
ﺧﻧدان و طﻧزﭘرداز ﺑود و ﺣﮑﻣﺗش را در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ داد و ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋوام ﺑﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐرد و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﺗﻔﮑّر ﻣﯽ ﻧﻣود  .او را ﭘدر ﻋﻠم ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ را از طرﯾﻖ
ﺳر ﺳﺎﺧت  .روش دﯾﺎﻟوگ او ﮐﺎھش ﻣﻧطﻘﯽ ﺑود و ھﻣو اﯾن ﻣﻧطﻖ را اﺑداع ﻧﻣود و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن
دﯾﺎﻟوگ ﻣﻣﮑن و ﻣﯾ ّ
اﻧدوﺧﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻔروﺿﺎت ذھﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳوی ﺻﻔر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾد و آﻧﮕﺎه اﯾن ﭘوﭼﯽ را ﻣﺑدأ ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻗرار ﻣﯽ داد  .او ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب "ﻻ ادری ")ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم( ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﮏ ﮔراﺋﯽ  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻧور ﺗﻔﮑّر را اﺷﺎﻋﮫ
از ﺳﻘراط دھﮭﺎ ﻣﮑﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ ﭘدﯾدآﻣد  .او ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳت ﺗﺎ
دھد  .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺳﺧن ﺧود را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و راز ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل دﭼﺎر ﺳوءﺗﻔﺎھم و ﺟﻧﮕﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .او را ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺟرم ﻓرﯾب ﻣردم و ﺧﺎﺻّﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐرده و ﺑﯾن ﺗﺑﻌﯾد و
ﺗﺻوف ﯾﮑﺑﺎر دﮔر اﺣﯾﺎء ﺷد و در
ﻣرگ ﻣﺧﯾّر ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ او ﻣرگ را ﺑرﮔزﯾد  .ﺣﮑﻣت ﺳﻘراطﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و در
ّ
ﺟﮭﺎن ﻏرب ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺧﺗم ﮔردﯾد  .در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھﯾﭼﮑس ﭼون او ﺑﮫ اھﻣﯾّت ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﭘﯽ ﻧﺑرد  .اﯾن
اھﻣﯾّت ھرﮔز آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻘّش ﺑود اﺣﯾﺎء ﻧﺷد  .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐرﯾﺷﻧﺎﻣورﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎرف ھﻧدی ﺗﻼش ﻓراوان ﻧﻣود ﺗﺎ
ﻣﮑﺗب ﺳﻘراط را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻋرﻓﺎن ھﻧد اﺣﯾﺎء ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﻣوﻓّﻘﯾّﺗﯽ در ﺧور ﻧﺻﯾﺑش ﻧﮕردﯾد و اﺛری ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣد .

ﺳﻧﮕﺳر :
روﺳﺗﺎﺋﯽ ﭘر ﺟﻣﻌﯾّت در ﺑﯾﺳت ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﺳﻣﻧﺎن ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺷﮭرﮐﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻗوﻣﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ
ﻓرد و ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻣﺗﻔﺎوت در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣدود دو ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش از ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوﭼﺎﻧﯾده ﺷدﻧد و ﺗﺎ
ﻗرﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اطراف اﯾن ﺷﮭر ھﻧوز آﺛﺎرش ﺑﺎﻗﯾﺳت  ،ﺗﺣت ﻧظر و ﻣراﻗﺑت ﺑودﻧد زﯾرا ﻗوﻣﯽ ﯾﺎﻏﯽ و
ﺿدّ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی وﻗت ﺑودﻧد  .زﺑﺎن ﻣردﻣش اﺳﺎﺳﺎ ً ﭘﮭﻠوی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ ھﺎ و اﻟﻔﺎظ ﮔﯾﻠﮑﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺟﯾن ﮔردﯾده
وﻟﯽ ھﻧوز اﻟﻔﺎظ ﭘﮭﻠوی و ﻟﮭﺟﮥ ﮐردی و ﻓرھﻧﮓ ﮐرد ﺑراﯾن ﻣردﻣﺎن ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎﻏﯾﮕری از وﯾژﮔﯽ ﺧﻠﻖ و ﺧوی آﻧﺎن
اﺳت  .ﻣرداﻧﯽ ﻣﻐرور و ﻏﯾور و زﻧﺎﻧﯽ دﻟﯾر و ﻋﻔﯾف دارد و از ﺣﮑﻣت ﻣﺎﻧوی و ﻣزدﮐﯽ و ﻋﻠوی و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدی
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و در ھر اﻋﺗﻘﺎدی ﺑﺳﯾﺎر راﺳﺦ و ﺑﺎوﻓﺎﯾﻧد  .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﻣرداﻧﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺗدر در ھر زﻣﯾﻧﮫ ای
ﭘرورده اﺳت  :آﻗﺎ ﺣﺳﯾن ﺧﺎن آﺧرﯾن اداﻣﮫ دھﻧدۀ ﻧﮭﺿت ﺟﻧﮕل  ،آﯾت ﷲ زﯾﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺗﮭدی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑود و در
ﻗﺑﺎل ﺗﻣدّن و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن و ﺧﺎﺻّﮫ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻓﺗواﺋﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ داﺷت و ﮐ ّل ﻣدﻧ ّﯾت ﻣدرن را ﻣذھب اﺑﻠﯾس ﻣﯽ
ﺗﺻوف ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎھﯽ ﺑود  .ھژﺑر ﯾزداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای
داﻧﺳت  .آﻗﺎ ﻣﺣﻣود ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺗﻧﮭﺎ اداﻣﮫ دھﻧدۀ راﺳﺗﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ
ّ
ّ
ﺣﯾرت آور در ﻣدّت ده ﺳﺎل از ﯾﮏ ﭼوﺑدار ﺟزﺋﯽ و ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﺑّدل ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراطور ﻣﻠﯽ ﺷد و ﮐ ّل اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را ﻗﺑﺿﮫ
ﻧﻣود  .ﭘروﯾز ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدّت ده ﺳﺎل در دھﮫ  ١٣۵٠ﮐ ّل ﺳﺎزﻣﺎن ا ّطﻼﻋﺎت و اﻣﻧﯾّت اﯾران را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧود داﺷت  .و
ﺷﺎھرخ ھداﯾﺗﯽ از رھﺑران ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ در زﻧدان اوﯾن ﺑﮫ دﺳت ﭘروﯾز ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل او ﻧﯾز ﺑود در
زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .

ﺳﯾﻧﻣﺎ :
ﺗﮑﻧﯾﮏ و ھﻧری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ آن اﻣﯾﺎل و ھوس ھﺎ و اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس و ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد و
دﭼﺎر اﺷدّ ﺧود – ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه ھر ﮐﺎری را ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯾرود  .ﺳﯾﻧﻣﺎ
دﺟّﺎل آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن اﺳت .

ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ :
دوﻣﯾن ﻣردی ﺑود ﮐﮫ اﺳﻼم آورد و ﺑﮫ ھﻣراه ﻋﻠﯽ )ع( ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺣرم اﺳرار ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑودﻧد  .ﭘﯾر زاﻟﯽ ﻣزدﮐﯽ و
ّ
آواره ﮐﮫ درﺑدر ﺑر روی زﻣﯾن در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت ﺑود و ھﻣﮫ ﻣذاھب ﺟﮭﺎن را آزﻣوده و درک ﮐرده ﺑود  .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘد
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﻋﻠﯽ )ع( او را ھم
ﺑودﻧد ﮐﮫ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد و ﻗرآﻧش از ﺳﻠﻣﺎن اﺳت  .ﻣﺣ ّﻣد )ص( او را ظرف وﺣﯽ ﺧودش ّ
ﻣﻘﺎم ﺧود در دﯾن و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺧواﻧده اﺳت ﺑﺎ ﻣﻌﺟزات و ﮐراﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از او ﻧﻘل ﻣﯽ ﺷود ﻣﯽ ﺗوان او را ھﻣﭼون "ﭘﯾر
ﻣﻐﺎن" داﻧﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻼم ﻣﺷﮭوری ﮐﮫ از او ﻧﻘل ﺷده و ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌروف اﺳت ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺧﻣوﺷﯽ  ،زھر
ﻧوﺷﯽ  ،راز ﭘوﺷﯽ ! و اﯾن ﻏﺎﯾت ﻋرﻓﺎن اﺳت .

٤٥

ﺳﯾﺎﺳت :
ﻋﻠم رﯾﺎﺳت و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن اﺳت و از ﻣﺻدر "ﺳﯾﺋﮫ" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑدی و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠﯽ
اﺳت .

)ع(

آن را ﻟﻌن ﻧﻣوده

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم :
ﻋﻠم و آرﻣﺎن ِ ﻋداﻟت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐس ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻠﻣﯽ ﮔردﯾد و ﺑﮫ
ﻣدّت ﯾﮏ ﻗرن در ﺳدۀ ﺑﯾﺳﺗم ﻣﯾﻼدی  ،ﮐ ّل ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری را ﻣﻧﻘﻠب ﻧﻣود و ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﭘدﯾد آورد  .ھر ﭼﻧد
ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾّﺗﯽ ﻣورد ﻧظر ﻧرﺳﯾده وﻟﯽ ﮐ ّل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را دﭼﺎر ﺗﺑدﯾﻠﯽ ذاﺗﯽ ﻧﻣود و ﻣﻌﺗدﻟﺗر ﺳﺎﺧت  .اﯾن ﻣﮑﺗب
اﺛری ﻋﻣﯾﻖ ﺑر ﻣﻌﺎرف و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑر ﺟﺎی ﻧﮭﺎد و ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺗﻔﮑّران اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داد و ﻣوﺟب
ﭘﯾداﯾش اﯾدﺋوﻟوژی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﺷد  :ﻣﺎرﮐس ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺣﮑﻣت ﻣﺎﻧوی و ﻣزدﮐﯽ ﻗرار داﺷت و
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و وﺣدت وﺟودی ھﮕل و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ در دوران
ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺗدوﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺷد ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮫ و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت  .او ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮔراﺗرﯾن و ﻋﺎدﻟﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت .

٤٦

"ش"

ﺷﺎه:
ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧودش را ﺷﺎھﯽ ﺷﮭﯾد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﮐ ّل ﺣ ّﻘش در ﺣﯾﺎت ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻟذا ﺷﺎھﺎن ﺧوﺷﺑﺧت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
روی زﻣﯾن ﺗﻠ ّﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺣﺗّﯽ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﺑﺷر آﻧﺎن را ﺳﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺧﻠﻔﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن
ﻣﯽ داﻧد  .وﻟﯽ ﻗرآن ﺳﻼطﯾن را ﻣظﺎھر ﻓﺳﺎد ﺧواﻧده اﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑر
ھﻣﮫ ﻣﻠل ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد و ﻓﻘط در ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺟﻣﮭوری ﻣدّت ﺳﻠطﻧت رؤﺳﺎی ﺟﻣﮭور ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ھﺳﺗﻧد ﻣﺣدود و از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ رؤﺳﺎی ﺟﻣﮭوری ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر ھم ﺑﺳﯾﺎرﻧد  .در ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز در آن واﺣد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر
ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد و ﺷﺎه اﺳت  .در ھر ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺷﮭر و ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر ﺣﮑم ﺑراﻧد و ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺑﻌﯾّت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺟﻣﻌﯽ
ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﺷد دارد  .آرﻣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺷر ﻧﯾز ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﯾﮏ ﻧﻔرۀ ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ﺑر ﮐ ّل ﺟﮭﺎن
اﺳت  .دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻣﺷﺎوره ھﺎ ھﻣواره اﻣری ﺗﺻﻧّﻌﯽ و دروﻏﯾن ﺑوده اﺳت و ھﯾﭼﮑس آن را ﺑﺎور ﻧدارد .
ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾز ﺧود را ﺷﺎه ﻋﺎدل ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻗﻠﺑﮭﺎ ھﺳﺗﻧد  .ﺳﻠطﺎن از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺷﺎﻋر :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺻدد ﺗﺑدﯾل واﻗﻌﯾّت ﺑﮫ واژه ﺋﯾت اﺳت و واژه ھﺎﺋﯽ ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد  .ﺗﺑدﯾل ﺷﻌور ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ،
ﺗﺑدﯾل ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ  .ﺷﺎﻋر ﻋﺎﺷﻖ وادی ﻻاﻟﮫ و ﻧﻔﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت و وﺟودش ﻏرق در ﺗﺿﺎدّ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود .
ﺷﺎﻋر ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود را ﺑﯾﺎن دارد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ﺷﺎﻋر ﮐﺎﻣل اﺳت  .ﻗرآن ﮐرﯾم
ﭘﯾروی از ﺷﻌر و ﺷﺎﻋری را ﮔﻣراھﯽ داﻧﺳﺗﮫ و ﺷﺎﻋران را دﻋوت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب در ﺧوﯾﺷﺗن از طرﯾﻖ ذﮐر اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

ﺷﺑﺎن :
ﯾﺎ ﭼوﭘﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷوﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺷب ﻣراﻗب و ﻧﮕﮭﺑﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻧوی ﺗرﯾن ﻣﺷﺎﻏل
ﺑوده و اﺻوﻻً ﭼوﭘﺎﻧﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ وﯾژه اﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﺑﺎن ﺑوده اﻧد .

ﺷﺑﺎھت :
ھﻣﺗﺎﺋﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن ھداﯾت ھرﮔز ﺑدون ارﺗﮑﺎب اﺷﺗﺑﺎه و ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت  .ھﻣﮫ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت از ﺷﺑﺎھت ھﺎﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ اﻣری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺧطﺎ و ﮔﻧﺎه ﻣﺻون ﻣﯽ دارد درک ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﭼﻧﯾن
ادراﮐﯽ ﺣﺎﺻل ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌ ّﻣﻖ در ﺷب ھﺎﺳت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ .

ﺷرﯾﻌﺗﯽ )دﮐﺗر ﻋﻠﯽ (:
ﺷﺎﻋری ﻋﺎرف ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ذﮐر رﺳﯾد و از اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﮔراﺋﯾد  .او اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﺷﺎﻋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
ﺟﮭﺎن ﺑود و ﯾﮑﯽ از ﺣﻖ ﺟوﺗرﯾن و آزاد اﻧدﯾش ﺗرﯾن ﻣﺗﻔﮑّران ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺣﺎل رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑود و
ﻟذا ﭘﯾرواﻧش ﻋﻣوﻣﺎ ً دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﮔﻣراھﯾﮭﺎ ﺷدﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل طﺑﻊ ﺷدﯾدا ً اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﻣوﺟب ﻣﻧﻘﻠب ﺷدن ﻧﺳل ﺟوان ﺷد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد  .او ﻧﯾز ﻣﺛل ھر ﺣﻖ ﺟوی ﺑﯾﻘراری ھﻣواره ﺗﻧﮭﺎ ﺑود و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺗﻧﮭﺎ ﺗر ﺷد و ﻟذا از ﺟﺎﻧب
ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﮑری و ﺣﺗّﯽ از ﺟﺎﻧب ﯾﺎراﻧش ﻣورد ﺳوءظن و اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻧﺎﺣﻖ ﻗرار ﮔرﻓت  .واز ﻓرط ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ُﻣرد.
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرش ﭼراغ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑرای ﺟﺳﺗﺟو ﮔران ﺣﻘﯾﻘت و رھروان ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او اﺣﯾﺎءﮔر ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﺑود و ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺻدق ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ داﺷت ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗش را ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﻗﻠوب ﺟواﻧﺎن رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷد  .او
ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘت ﺑود و ﭼﻧﯾن ﺣدّی از ﻋﺷﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻرﺟﮭﺎن ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑود  .او از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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ﺷﻘﺎوت :
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ دل ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑّت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ای ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧد و دل ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺧود ﺑر دور ﺧود ﺣﺻﺎری
ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﭘوﺳت ﮐﻠﻔت ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧت و ﺳﻧﮓ و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ذھن ﺻﺎﺣﺑش را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗرار ﻣﯽ
دھد و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت اﻣر واﺣد اﺳت .

ﺷﮑﺳﭘﯾر )وﯾﻠﯾﺎم(:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﻋر و ﻣﺗﻔﮑّر و ﺣﻣﺎﺳﮫ ﭘرداز ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن  .وﻧﯾز
ﺷوم ﺗرﯾن داﺳﺗﺎن ﺳرای ﺣﻣﺎﺳﮫ ھﺎی ﻗدرت و ﻋﺷﻖ و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ .او ﺑﮫ ھﻣراه ھوﻣر و ﻓردوﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﺗن ﺣﻣﺎﺳﮫ
ﺳرای ﺗراژدﯾﮭﺎی ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﮐور ﺳرﻧوﺷت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد  .او
ﺣﻘﯾﻘت ﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ داﻧد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ دارای ﺑﯾﻧش ﻣذھﺑﯽ و
ﻣرﺗﺎﺿﺎﻧﮫ و ﺑوداﺋﯾﺳﺗﯽ و اﭘﯾﮑوری اﺳت و ﯾﺄس ﺣﺎﮐم ﺑر آﺛﺎرش ﭼﻧﺎن ﺷدﯾد اﺳت ﮐﮫ اراده ﺑﮫ ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ را در ﻣﺧﺎطب
ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد وﻟﯽ در ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن اراده ﺑﮫ ﻓﻧﺎ را ﺗﺣرﯾﮏ و ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .او از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣﮑﺗب ﺗراژدی ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت .

ﺷﮑﻼت :
ﺗﺣرﮐﺎت ﮐﺎذب و اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ
اﻧواع ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺟﺎت ﻓﺷرده را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣو ّﻟد اﻧرژی ﺷدﯾد و ﮐﺎذﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ّ
ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ در ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی رﻓﺗﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﻻﯾﻧﺣل ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺣذف
ﺷﮑﻼت از رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣوﺟب ﺣل ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی ﺗرﺑﯾﺗﯽ و رﻓﺗﺎری اﻧﺳﺎن اﻣروز ﻣﯽ ﮔردد  .وﮐﻼً ﭘﯾداﯾش ﻗﻧد و
ﺷﮑر از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﺗﺧرﯾب ﺳﻼﻣت ﺗن و روان ﺑوده اﺳت .

ﺷﮑم:
از ﺷﮏ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺧداوﻧد دﭼﺎر ﺷﮏ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ ﺧوردن ﻣﯽ ﮔردد  .در ﺑﮭﺷت ﻧﯾز آدم و
ﺣوا ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷﮑّﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی درﺧت )ﺷﺟره( رﻓﺗﻧد و از ﻣﯾوه اش ﺧوردﻧد واز ﺑﮭﺷت طرد ﺷدﻧد  .آدﻣﮭﺎی ﮐﺎﻓرﺗر و
ّ
ﺷﮑّﺎک ﺗر ﻧﯾز ﺷﮑﻣوﺗرﻧد  .ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ از واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻔر اﺳت  .طﺑﻖ اﺣﺎدﯾث اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺧﻼص رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧدا ﺳﯾر ﺷود  .ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻔر اﺳت و ﻧﯾز ﻋذاب  ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣوﺟب
اﻣراض اﺳت .

ﺷﻣر :
ِ
از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﯾزﯾد ﮐﮫ ﻣﺄﻣور ﮐﺷﺗن اﻣﺎم ﺣﺳﯾن)ع( ﺑود  .او ﮐودک ﺑﯽ ﭘدر و ﻣﺎدری ﺑود ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑزرگ ﺷد و
ﻣﺗﺷرع ﻧﯾز ﺑود و رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ظﮭر ﻋﺎﺷورا ﺑﺎ ﻋﻣر ﺳﻌد ﺑر ﺳر
ھﻣﺑﺎزی ﺣﺳﯾن )ع( ﺑود  .او ﻣردی ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ّ
ﮐﺷﺗن اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺑﮫ اﺧﺗﻼف رﺳﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر او را ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ظﮭر ﻗﺿﺎء ﮔردد  .ﺷﻣر ﻧﯾز ھﻣﭼون
اﮐﺛر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺻدر اﺳﻼم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺟﯾب و اﺳطوره ای ﺑود ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻋﻘل ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﻗﺎﺑل درک ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او ﻣردی
ﭘﮭﻠوان ﺑود و اﺳوۀ ﻗﺷری ﮔری دﯾﻧﯽ و ﺷﻘﺎوت .

ﺷﮭر :
ﺷری ﺷُﮭره و آﺷﮑﺎر و ﻣﻔﺗﺧر  .ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ زﻧدﮔﯽ ﺷرارت ﺑﺎر ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر و ﻋﻠﻧﯽ اﺳت  .ﺷﮭرت ﻧﯾز از
ﺷر اﺳت ّ
از ّ
ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .

ﺷﮭر ﺑﺎﻧو :
ﺳوم ﺑود ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن )ع( را ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﻧﻣود و ھﻣﺳرش ﺷد  .اﻣﺎم ﺣﺳﯾن او
از ﺷﺟﺎﻋﺗرﯾن زﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و دﺧﺗر ﯾزدﮔرد ّ
را ﺳوار ﺑر اﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﻔﯾر ﻣﺧﻔﯽ و ﭼرﯾﮏ ﺑﮫ اﯾران ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم ﺑﮫ
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎورد  .وﻟﯽ اﯾن رﺳﺎﻟت ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﻣﺎﻧد زﯾرا ﯾزﯾد از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣ ّطﻠﻊ ﺷده و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮐوﻓﮫ
و ﯾﺎران ﺣﺳﯾن ﭘرداﺧت و اﻣﺎم ﻧﯾز ﻗﺑل از رﺳﯾدن اﯾراﻧﯾﺎن ﺷﮭﯾد ﺷد  .وﻟﯽ ﺳﭘﺎه ﺷﯾﻌﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﻌدھﺎ رﺳﯾدﻧد و ﺑﻧﯾﺎد ﺑﻧﯽ
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اﻣﯾّﮫ را ﺑر اﻧداﺧﺗﻧد  .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺷﮭر ﺑﺎﻧو ﺑﮫ ﻏﺎری در ﮐوھﯽ اطراف ﺷﮭر ری )ﺗﮭران( ﭘﻧﺎه ﺑرد و ھرﮔز از آﻧﺟﺎ ﺧﺎرج ﻧﺷد
و ھﻣﺎن ﮐوه را ﻣﻘﺑرۀ وی ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوه "ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﮭر ﺑﺎﻧو" ﻣﻌروف اﺳت  .اﻣﺎﻣت ﭘس از اﻣﺎم ﺣﺳﯾن از َر ِﺣم
ﺷﮭرﺑﺎﻧو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾز از ﻣﺎدر  ،اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺷﮭرﯾﺎر :
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﻋر ﻏزﻟﺳرای ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد اﯾران و ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺳرای زﻧدﮔﯽ ﺷﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﮐوراوﻏﻠو" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او
دارای ھو ّﯾﺗﯽ "وﯾرژﯾﻠﯽ" در ادﺑ ّﯾﺎت اﺳت  .او در ﺟواﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷد و ازدواج ﻧﮑرد و اﯾن اﻣر ﮔوھرۀ ﺷﻌر اوﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺷرح ﻓراق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او در ﭘﯾری دﭼﺎر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و اﺑطﺎل ھو ّﯾت ﮔﺷت و در ﺷﻌر ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﻧرﺳﯾد .

ﺷﮭﯾد :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دﯾن ﺧدا ﮐﺷﺗﮫ ﺷود  .وﮐﻼً ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺻرار ﺑر اﻋﺗﻘﺎدش ﮐﺷﺗﮫ ﺷود زﯾرا ﻓﻘط اﻋﺗﻘﺎدات
دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﻓﺎع از
آزادی و ﻋداﻟت و ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺟﺎن ﻧﺛﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷﮭﯾدﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ دارای ﻋﻧﺎوﯾن راﯾﺞ و ﺳﻧّﺗﯽ در ﻣذھب ﻧﺑﺎﺷﻧد  .در ﻗرآن
و ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﺷﮭﯾد ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑرای
دﯾن ﺧود در ﻧﯾّت و راه و روش زﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣواره ﺟﺎن ﺧود را در ﺧطر ﺑدارﻧد .ھر ﮐﮫ از "ﺧود" ﺑرای
اﻋﺗﻘﺎدی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺷﮭﯾد اﺳت .

ﺷﯾطﺎن :
اﯾن ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راﻧده ﺷدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،راﻧده ﺷدن از ﺣرﯾم رﺣﻣت و ﻣﺣﺑّت و ﻟطف و ّ
ﻋزت و دوﺳﺗﯽ و ﺗواﺿﻊ و ﺷﮑر.
ﻟذا در ﺗﻌﺎرﯾف ﻗرآﻧﯽ ﺷﯾطﺎن اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧدۀ وﻋده ھﺎی ﺑزرگ و ﮔﻼﯾﮫ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ از وﺿﻊ ﻣوﺟود و ﻧﯾز ﭘدﯾد آورﻧدۀ ﻏرور و
ﺧود – ﺧواھﯽ و ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ اﺳت .

ﺷﯾﻌﮫ :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣزد و ﻣ ّﻧت  ،ﻣرﯾد ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او را اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯾر ﮔوﯾﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺟﺎن ﺧود را ھم ﻓدای اﻣﺎم ﮐﻧد  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺷﯾﻌﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻟص اﺳت .

ﺷﯾﺧﯾّﮫ :
ﻓرﻗﮫ ای از ﺷﯾﻌﮫ دوازده اﻣﺎﻣﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺷﯾﺦ اﺣﻣد اﺣﺻﺎﺋﯽ ﻋﺎرف ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺻول و
ﻓروع دﯾن را وﺟود ﺷﺧص اﻣﺎم زﻧده و ﺣﺎﺿر ﻣﯽ داﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم زﻧده و ﺣﺎﺿر ﻧدارد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﮐﺎﻓر اﺳت  .ﻟذا اﻧﺳﺎن
ﺟز ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎﻣش ھر ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دھد از ﮐﻔر اﺳت .ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻓرﻗﮫ را ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﺟدّی ﺗرﯾن ﻓرﻗﮫ
اﻣﺎﻣﯾّﮫ داﻧﺳت .

٤٩

"ص"

ﺻﺎد:
ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳوره ھﺎی ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺳﺧن از ﻋداوت آﮔﺎھﺎﻧﮥ ﮐﺎﻓران ﺑﺎ رﺳوﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﻠطﮫ ﻣطﻠﻘﮥ ﺷﯾطﺎن ﺑر
ﻧﻔوس ﻣﺗﮑ ّﺑران ﮐﮫ ﺗﺻدﯾﻖ واﻗﻌ ّﯾت ھﺎ و ﺣﺟّت ھﺎی اﻧﺑﯾﺎء را در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻋﻘﻠﺷﺎن زاﺋل ﮔردﯾده اﺳت  .ﺣرف
"ص" دارای ذاﺗﯽ ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺻﺑّﺎح )ﺣﺳن(:
ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ﺗرﯾن و اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾّت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻧﯾز ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧظرﯾّﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﺗﺿﺎد درﺑﺎره
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .او ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎدی ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اش ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ او را ﯾﮏ ﻧﺎﺟﯽ ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن ّ
ﮔوﺋﯽ اواﯾل ﻋﻣرش اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑود و ﺳﭘس اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﺷد وﻟﯽ ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ او ﺣﺗّﯽ در دوران اﻗﺎﻣﺗش در اﻟﻣوت ﻧﯾز ﺑﮫ
طور واﺿﺣﯽ دال ﺑر اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑودن اوﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺗﻌﺻّب ﺷدﯾدی ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺗﮫ و ﺣﺗّﯽ ﭘﺳرش
را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺧ ّطﯽ در ﺷرع ﮔردن زده اﺳت و اﯾن ﻧوع ﺷرﯾﻌت ﮔراﺋﯽ ﺷدﯾد ھرﮔز در ﻓرﻗﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .
او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾّت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻋرب ﺑر وطﻧش از ﯾﮑﺳو و ﻏﺎرﺗﮕرﯾﮭﺎی ﺷﺎھﺎن ﺗرک و ﻣﻐول از
ﺳوی دﮔر  ،ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻠّﯽ ﭼﻧﺎن ﻗدرت و ﺻﻼﺑﺗﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎ ﺗﻌدادی ﻣرﯾد  ،از ﻋﺟﺎﯾب
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ رﻋﺷﮫ ﺑر ﺣﮑّﺎم ظﺎﻟم اﻧداﺧت و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾد  .او دارای ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺎذﺑﮫ
ﻣﻌﻧوی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑود و ھزاران ﺗن ﻣرﯾد ﺟﺎن ﻧﺛﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺧواب و آراﻣش را
از ﺣﮑّﺎم ﺳﺗﻣﮕر ﻣﯽ رﺑودﻧد  .او را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭼرﯾﮑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾرت آورﺗرﯾن
ﻣﻘررات ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎﺧت  .ﻏرﺑﯾﺎن او را ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد وﻟﯽ دﯾو
ﺷﯾوه ھﺎﺋﯽ ﺷﺎھﺎن ﺑزرگ را ﺗﺳﻠﯾم اﺻول و ّ
ﻣﺗﺷرع ﺑودﻧش( وﻟﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾز درﺑﺎره اش ﺳﮑوت ﮐرده اﻧد  .ﺑﮫ
ﺻﻔت ﻣﯽ داﻧﻧد )ﺑﮫ دﻟﯾل
ّ
رواﯾﺗﯽ او ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ را در اﻟﻣوت ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده و از ﺟﺎﻧش ﺣراﺳت ﻣﯽ ﻧﻣوده و از ھﻣو دﺳﺗور ﮐﺎر ﻣﯾﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت  .ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﺑدﻋت ﺣﺳن ﺻﺑّﺎح ﭘدﯾد آﻣدﻧد در ﺳراﺳر اﯾران ھﻧوز ھم وﺟود دارﻧد و از
ﻋﺟﺎﯾب ﻣﻌﻣﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧوﻋﯽ زﻧدﮔﯽ اﺳطوره ای و آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ظﮭور آﺧر
ّ
اﻟزﻣﺎن ﺑود و ﭘﯾرواﻧش را دﻋوت ﺑﮫ زﯾﺳﺗن در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﺑﮫ دور از ﻣردﻣﺎن و ﺷﮭرھﺎ ﻣﯽ ﻧﻣود  .او در اواﺧر ﻋﻣرش
ﻗﯾﺎﻣت را اﻋﻼن ﻧﻣود و ﻟذا ﺷرﯾﻌت را ﻣﺳﺦ ﮐرد و زان ﭘس اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن روی ﺑﮫ اﻓول ﻧﮭﺎده و دﭼﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً در ﺗﻘﯾّﮫ و
ﺗﺻوف ﺣل ﮔﺷﺗﻧد و ﻋواﻣش ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ دﯾن را ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﺳﭘردﻧد و اﻣروزه
ﻣﺧﻔﯽ ﺷدﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش در ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی
ّ
اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﺎم اﺳت و در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ھﯾﭻ ھوﯾّت دﯾﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﮔوﺋﯽ ﺣﺳن ﺻﺑّﺎح
آﺧرﯾن اﻣﺎم اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻏﺎﯾب ﺷد و اﻣر ﻏﯾﺑت اﻣﺎم در اﯾن ﻓرﻗﮫ ﻧﯾز رخ ﻧﻣود  .ﭘس از وی ﺑﺳﯾﺎری دﻋوی اﻣﺎﻣت
ﻧﻣودﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط ﺳوداﮔران ﻗدرت و ﺳﻠطﻧت ﺑودﻧد و ﻟذا ﺑﮫ اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﯾﭻ ھوﯾّت دﯾﻧﯽ ﻧﺑﺧﺷﯾده و ﺑﻠﮑﮫ آن را در ﺑﯽ دﯾﻧﯽ
ﻏرق ﺳﺎﺧﺗﻧد  .اﻣروزه در اﻧدﯾﺷﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏرب  ،ﺣﺳن ﺻ ّﺑﺎح و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗش اﺳوۀ ﮐﺎﻣل و ﻧوﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧوف
ﻓراﻣﺎﺳوﻧﯽ اﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل ھو ّﯾت او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﻣﺻﻠﺢ دﯾﻧﯽ و ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻠّﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﻧﯾﺳت .

ﺻدق :
ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﺑودن  .ﭘس ﺻدق ﻣﺳﺗﻠزم ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑداﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ھﻣﺎن ﮐﻧد و
ھﻣﺎن ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﺻدق ﺣﺎﺻل ﯾﻘﯾن درﺑﺎرۀ اﻣﯾﺎل و اﻋﺗﻘﺎدات ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺎ و ﺗذﺑذب و ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻل ﺗردﯾد ھﺎﺳت .
ﭘس ﺻﺎدﻗﺎن ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ھﺳﺗﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﺎرﻓﺎن اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺑﺷر دارای ﻧﻔس واﺣده اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺻدق را ﺳﺧت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺣﺎﺻل ﺗﮭﻣت و ﻋداوت ﻣردﻣﺎن اﺳت زﯾرا اﮐﺛر ﻣردم ﺗﺎﺑﻊ دروﻏﮭﺎی ﺧوﯾﺷﻧد ﻟذا ﺻﺑر ﺑر ﺻدق
ﻧﯾز از اھ ّم اﺻول دﯾن اﺳت  .در ﮔوھرۀ ﺻدق ﯾﮏ رﻧدی اﻟﮭﯽ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن و ﺗوطﺋﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﺻدق  ،ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد دﯾن ﺧداﺳت و ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﻌﺎدت اﺳت زﯾرا ﺗﺿﺎدّ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن را از
ﻣﯾﺎن ﺑر ﻣﯽ دارد و اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .

٥٠

ﺻﻔورا :
ﻧﺎم ھﻣﺳر ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﮐﮫ دﺧﺗری ُﻣﺳن و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده ﺑود  .او ﻣدّﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣوﺳﯽ ﺑرای ﭘدر ﺧود )ﺷﻌﯾب( ﭼوﭘﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐرد و ﻣوﺳﯽ را از آن ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﮐﻔر ﺣﺎﺻل از درﺑﺎر ﻓرﻋون و آوارﮔﯽ و ﻓﻘر ﻧﺟﺎت داد و دﻟش را ﺑﮫ ﻧور ﺧدا روﺷن
ﻧﺑوت رﺳﯾدن ﻣوﺳﯽ ﻧﻘﺷﯽ ﺑس ﻣﮭم اﯾﻔﺎ ﮐرد .
ﻧﻣود و در ﺑﮫ ّ

ﺻﻔوﯾﺎن :
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ و ﺻوﻓﯽ ﻣﺷرﺑﯽ ﮐﮫ ﺣدود دوﯾﺳت ﺳﺎل ﺑر اﯾران ﺣﮑوﻣت ﮐرد و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ
ﻋﺷری ﺑر ﮐ ّل اﯾران ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺷد و ﻣذھب اﺻﻠﯽ و رﺳﻣﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﮔﺷت  .ﺷﺎھﺎن اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ از ﻧوادﮔﺎن ﺷﯾﺦ ﺻﻔﯽ اﻟدﯾّن
ﺗﺻوف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻣرﺷد اﻋظم ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و ﻋﻠﻧﺎ ً ﺧود را "ﺳﮓ
اردﺑﯾﻠﯽ ﺑودﻧد و ﺟﻣﻠﮕﯽ دروﯾش و اھل
ّ
آﺳﺗﺎن ﻋﻠﯽ" ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد  .اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺗﺷ ّﯾﻊ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﻣودﻧد و ﺗﺎب ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻓﮑری
را ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﻋﺗﻘﺎدی ﺧود ﺑﮫ ﺷﻘﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻧوﻋﯽ
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد و ﻋواطف ھﻣﭼون ﻗرون وﺳطﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭘدﯾد آوردﻧد  .ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﺣﺎل ﺷﮭر اﺻﻔﮭﺎن ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﺑود ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺷرﺗﮑده ﺑزرگ ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور ﺷد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺎﺣﺷﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ
اﮐﺛرا ً ﺑﮫ واﺳطﮫ زﻧﺎن ﮐﺛﯾر ﺣرﻣﺳرای اﯾن ﺷﺎھﺎن اداره ﻣﯽ ﺷد  .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﯾﮏ اﻣﭘراطوری ﻣﻌ ّظم ﺑﮫ واﺳطﮫ ﮔروھﯽ ﯾﺎﻏﯽ از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﻓﺿﺎﺣت ﻣﻧﻘرض ﺷد و ھﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣراﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻧﺎﺑود ﮔردﯾد
و ﮐﺷور اﯾران در ﺳﯾﺎھﯽ ﻓرو رﻓت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ را ﺻوﻓﯾﺎن ﭘدﯾد آوردﻧد وﻟﯽ ھﻣﮫ اﻓﮑﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺳرﮐوب ﮐردﻧد
و ﺗﺷﯾّﻊ را ﺑﮫ اﺷدّ ﻗﺷری ﮔری ﻓﻘﮭﯽ و ﺷرﻋﯽ ّ
ﺗﻧزل دادﻧد و درﯾﺎﺋﯽ از ﺧراﻓﺎت ﭘدﯾد آوردﻧد .

ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎه :
ﺗﺻوف ﺷﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻋﺻر ﻧﺎﺻراﻟدّﯾن ﺷﺎه ﺷﻌﺑﮫ ای ﺟدﯾد از ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﻌﻣت
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزار ﺳﻠﺳﻠﮥ ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎھﯽ در
ّ
اﻟﻠّﮭﯽ ﻣﺣﺳوب ﮔردﯾده اﺳت  .اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑر ﺧﻼف اﮐﺛر ﺳﻼﺳل دروﯾﺷﯽ ﺷﯾﻌﮫ در ﻣﯾﺎن اﺷراف و درﺑﺎرﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎر
طرﻓداراﻧﯽ آﺗﺷﯾن ﯾﺎﻓت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وزﯾر درﺑﺎر ﻧﺎﺻراﻟدّﯾن ﺷﺎه )ظﮭﯾر اﻟدوﻟﮫ( ﻧﯾز از ﻣرﯾدان ﺳر ﺳﺧت ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎه ﺷد و
اﺧوت" را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺑﺎت ﻓراﻣﺎﺳوﻧﯽ در اﯾران ﺷد ﮐﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﮔردﯾد و "اﻧﺟﻣن ّ
ﺛروﺗﻣﻧدان و درﺑﺎرﯾﺎن و اﻓﺳران ارﺷد را در ﺧود ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻣود و ﺑﺗدرﯾﺞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻋﺗﻘﺎدی و ﻣردﻣﯽ اش را از دﺳت داد و
ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻓرﻗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد  .ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎه ﺧود ﻣردی ﻣﺗّﻘﯽ و ﺻﺎﺣب ذوق ﻋرﻓﺎﻧﯽ و دارای ﺣﮑﻣت و ﺗﻔﺳﯾر ﻗرآن ﺑود و در
واﻗﻊ ﺳﻠﺳﻠﮫ او ﺑﮫ ﺧودش ﺧﺗم ﺷد و ﮐﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت راھش را اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷد و اﮐﺛر ﺻوﻓﯾﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑودﻧد و
ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺟﺎری از آﻧﺎن از ھر ﻣﻌرﻓت و اﺧﻼﺻﯽ ﺗﮭﯽ ﺑوده اﺳت .

ﺻﻠوة:
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزدﯾﮑﯽ و ورود اﺳت  .اﯾن ﻋﻣل روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺑرای اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را ﻣﺧﺎطب
ﺳﺎزد و ﺑرای ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﺎم زﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت  .اﯾن اﻣر در ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﻣﺑرھن
اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم دارای ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﺎزش اﮐراھﯽ و رﯾﺎﺋﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺻﻠوة ﺑر ﺷﯾﺎطﯾن و دوزخ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﻧﯾز ﻣذﮐور اﺳت  .و ﻟذا ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﯽ اﻣﺎم زﻧده و ﺣﺎﺿر دارای ﺧﻠﻖ و ﺧوﺋﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺑﯽ ﻗرار و دوزﺧﯽ ھﺳﺗﻧد .

ﺻﻣد :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﺳت و آن از ﺻﻔﺎت ذات ﭘروردﮔﺎر و ﺳﭘس اﻣﺎﻣﺎن ﺑر ﺣﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم )ص(  ،ﺳورۀ
اﺧﻼص را ﻣﺻداق وﺟود ﻋﻠﯽ )ع( ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ از روی ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی او ﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را درک ﮐرد  .ﺑﮫ ﻏﯾر اﻣﺎﻣﺎن ﮐﮫ
اﺳوۀ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ طور ﮐﻠّﯽ اﺣﺳﺎس و ادّﻋﺎی ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از ھر ﻧوع و ﻣوﺿوﻋﯽ دال ﺑر ﮐﻔر و ﺟﻧون و ﺧود –
ﻓرﯾﺑﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﻣﺎﻣﺎن ﻓﻘط ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾز ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن ﺧود ھﻣواره ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻣﺎﻣﺎﻧﻧد و
ھر ﻧوع اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از اﻣﺎم  ،دال ﺑر ﮔﻣراھﯽ اﺳت .

٥١

ﺻوﻓﯽ :
از ﻟﻐت "ﺻوﻓﯾﺎ" در زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﯾش از ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل دارد وﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺣﻘﯾﻘت" اﺳت  .ﻓﯾﻠﺳوف
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دوﺳﺗدار ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺳوﻓﯾﺳت در ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣظﮭر ﺣﻘﯾﻘت اﺳت  .وﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺳوﻓﯾﺳت ھﺎی ﻣﺷﮭور ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﭘﺎرﻣﻧﯾدز  ،ﭘروﺗﺎﮔوراس  ،زﻧون  ،ﺟورﺟﯾﺎس و ﺳﻘراط ﺑودﻧد  .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﮑﺗب در
اﺳﻼم ﻧﯾز وارد ﺷد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﮔوھرۀ ذاﺗﯽ ﻣذھب اﺳت و ﮐﺎﻣﻼن در دﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد  .در
ﺻدر اﺳﻼم ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻋﻠﯽ )ع( و ﺳﻠﻣﺎن و ﻣﻘداد و ﻣﯾﺛم و ﮐﻣﯾل از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻوﻓﯽ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ﻣﻌروف ﺑﮫ اھل "ﺻﻔّﮫ" ﺑودﻧد .
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"ض"

ﺿﺎد:
ﯾﻌﻧﯽ ﺿدّ  .و ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف "ض" آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد دارای طﺑﻌﯽ ﻓرﯾﺑﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺿدﯾّت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ
ھر ﭼﯾزی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﻔﮭوم و اﻣری اﻓﺳون ﮐﻧﻧده و ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت  .وﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺿد ّﯾت ﺑﺎ ھر اﻣری
ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﺳوی ھﻣﺎن اﻣر راﻧده ﺷده و ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد  .وﻟذا ﺣﮑم ﻋﻘل آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﻣواره ﺑر ﺧﻼف ﻧﻔس ﺧود
ﻋﻣل ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺿدّ ھر ﺿدﯾّﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻓرﯾب ﻧﺧورد  .در ﺣﮑﻣت ﻧﯾز ﻣﻌرﻓت ﺑر اﺿداد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺿد ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺣﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .اﻧﺳﺎن در ﺿدﯾّت ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ رﺳد  .واﯾن راز ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت زﯾرا
ﻧﻔس ﺑﺷر ﺿدّ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا ﺗﺑﻌﯾّت از ﻧﻔس ﻣوﺟب ھﻼﮐت اﺳت .

ﺿ ّﺣﺎک:
از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺟﻣﺷﯾد ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾد و ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ﭘدرش اﯾن ﻗدرت را ﻏﺻب ﻧﻣود  .وی از
ﻧژاد ﻋرب ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن دوﺳﺗﯽ ﻧﻣود و ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ او وﻋدۀ ﺳﻠطﻧت داد  .ﭘس از ﺳﻠطﻧت روزی ﺷﯾطﺎن ﺑرای ﺗﺑرﯾﮏ
ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﻧزدش آﻣد و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﺑوﺳﯾد ﮐﮫ از ھر دو ﺷﺎﻧﮫ اش دو ﺗﺎ ﻣﺎر ﺳﯾﺎه روﺋﯾدﻧد  .وﺑﺎز ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺻورت
ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﻔﺎی اﯾن ﻣرض او را ﺗرﻏﯾب ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﻐزﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎران ﺑدھد ﺗﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد  .ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻓرﯾدون او را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾد و در ﮐوه دﻣﺎوﻧد زﻧﺟﯾر ﻧﻣود ﺗﺎ ُﻣرد  .اﯾن ﻣﺣل در داﻣﻧﮥ دﻣﺎوﻧد ھﻧوز ھم ﻣﺷ ّﺧص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺑﮭر ﺣﺎل روﺋﯾدن ﻣﺎر ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﺷﺗن ﺟواﻧﺎن ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﻣودن و آرام ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺎرھﺎ ﺑدﺗرﯾن ﻋذاب روح ﺑرای اﻧﺳﺎن
در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋذاب ﺣﺎﺻل از رﯾﺎﺳت طﻠﺑﯽ ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﻗﺗل ﭘدر اﺳت  .ھﻣﮫ ﺣﮑّﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽ رﺳﻧد
دارای ﭼﻧﯾن ﻋذاﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت .

ﺿﻣﯾر:
دوﻣﯽ در ﺳﯾﻧﮫ  .ﺷﻧﺎﺧت ﺑر
اوﻟﯽ در ذھن اﺳت و ّ
ﻧطﻖ ِ ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دو ﺟﻧﺑﮥ ﺧودآﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه دارد ﮐﮫ ّ
دوﻣﯽ ﻣوﺟب ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اوﻟﯽ ﻣوﺟب ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻋﻠوم ﮔردﯾده و ﺷﻧﺎﺧت ﺑر ّ
ّ

ﺿﻼﻟت :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻓﺗﺎدن اﺳت و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮥ ﺧود ﮔﺷﺗن و ﭘﯾش روی را ﻧدﯾدن  .و آن ﺣﺎﺻل ﭘﺷت ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻧور ﺑودن
اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی اﻧﮑﺎر اﯾﻣﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﮑﺎر اﺣﮑﺎم دﯾن اﺳت ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا
ﻧور ھداﯾت ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺿﻣﺎﻧت :
ﺗﺄﻣﯾن و ﺣراﺳت از اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھر ﺿﻣﺎﻧﺗﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﻼل و ﺷﮑﺳت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .وﻋﺎﻗﻼن ھرﮔز ﭼﯾزی را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﺗّﯽ ﺧودﺷﺎن را اﻻّ ﺑﮫ ﺗوﮐّل ﻣﺣض ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر و ﺑﺎ ﻗﺑول
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺷﮑﺳت و ﺧﯾﺎﻧت .

ﺿﻣن :
ﯾﻌﻧﯽ اﺷﺎره ای ﻣﺑﮭم در ﺧﻼء اﻣور ﮐﮫ دال ﺑر واﻗﻌﯾّت آن ﺧﻼء ﻣﯾﺑﺎﺷد و آن ﮐﻣﺑود و اﺑﮭﺎم را ﺑﮫ ﺻورت اﺑﮭﺎم ﮔزارش
ﻣﯾدھد .
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ﺿرار :
ﻧﺎم ﻣﺳﺟدی ﻣﺟﻠّل ﺑود ﮐﮫ در زﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﮫ دﺳت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﻣردم ﺑر ﻣﺳﺟد ﻧﺑﯽ وارد ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺟدی
ﺳﺎده و ﻣﺣﻘّر ﺑود  .اﯾن ﻧوع ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺟﻠّل ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻋﻠﯽ )ع( ﺟز
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن در آن وارد ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .

ﺿرورت :
اﻣری را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ذاﺗﺎ ً اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد ﻣﺛل اﺣﮑﺎم دﯾن و ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺧدا و ﯾﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻏرﯾزی  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھر
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺿرورت اﺳت و اﯾن اﺳﺎس درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﯾّت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط در ﻗﻠﻣرو
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و دﯾن اﺳت .
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طﺎھر:
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از ﻣﻧﯾّت و ارادۀ ﻓردی ﺧود ﭘﺎک ﺷده و ﺗﺣت اﻣر ﺧدا و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی او ﺑﺎﺷد  .در ﻧﻘطﮥ ﻣﻘﺎﺑل آن
"ﻧﺟس" ﻗرار دارد ﮐﮫ در ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﺷرﮐﯾن ﺧطﺎب ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾن ارادۀ ﺧود و ﺧدا و ﯾﺎ اﻣﺎم  ،اﻟﺗﻘﺎط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺧﺗﻼط .

طﺎھره )ﻗرة اﻟﻌﯾن (:
از زﻧﺎن داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﻘﯾﮫ و ﺷﺎﻋرۀ ﻗرن ﻧوزدۀ ﻣﯾﻼدی در اﯾران و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻣرﯾد ﺳ ّﯾد ﻋﻠﯽ ﻣﺣ ّﻣد ﺑﺎب وﻧﮭﺿت او ﺑود.
زﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت دﻟﯾر ﺑود و دارای ﻧطﻘﯽ ﺟذاب ﮐﮫ ﭘﯾروان ﺑﺎب را در دوران اﺳﺎرﺗش  ،رھﺑری ﻧﻣود و از ﻧزد ﺧودش اﺟﺗﮭﺎد
ﻣﯽ ﻧﻣود و اﻣر ﺑﮫ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب را ﺑﮫ ﺑﺎﺑﯾﺎن اﺑداع ﮐرد  .وی دﺷﻣن ﺳرﺳﺧت ﻧﺎﺻر اﻟدﯾّن ﺷﺎه ﺑود و ﻣﺳﻠّﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و از طرف ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﯾن ازدواج ﺑﺎ او و ﻣرگ ﻣﺧﯾّر ﮔﺷت و ﻣرگ را ﺑرﮔزﯾد  .او را در ﭼﺎھﯽ ﺣواﻟﯽ
ﻣﯾدان ﺗوﭘﺧﺎﻧﮥ ﺗﮭران زﻧده ﺑﮕور ﺳﺎﺧﺗﻧد  .او دﺧﺗر ﯾﮏ ﻣﺟﺗﮭد ﻗزوﯾﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧزد ﭘدرش در ﺳن ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ اﺟﺗﮭﺎد رﺳﯾد .
از اﯾﺷﺎن ﻓرزﻧداﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .

طﺎﺋﯾس:
اول او در ھﻣﮫ ﻓﺗوﺣﺎﺗش ﺣﺿور داﺷت و
روﺳﭘﯽ ﻣﺷﮭور ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺷوﻗﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎور درﺟﮫ ّ
در اوﻗﺎت ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﯾﮕﺳﺎری رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ارﺳطو و اﻓﻼطون را ﺑراﯾش ﻣﯽ ﺧواﻧد  .ﺑﮫ ارادۀ ھﻣو ﺗﺧت ﺟﻣﺷﯾد
ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷد و ھﻣﮫ ﮐﺗب ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﺑود ﮔردﯾد و اﻧدﯾﺷﮥ ارﺳطوﺋﯽ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑر ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﺷد.

طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﺳﯾد ﻣﺣﻣود(:
از روﺣﺎﻧﯾون داﻧﺷﻣﻧد و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻋﻣرش را در زﻧداﻧﮭﺎ و ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺷدﯾد ﺟﺳﻣﯽ و
رواﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑود  .وﻟﯽ ﭘس از اﻧﻘﻼب از ﺟﺎﻧب روﺣﺎﻧﯾّت ﺣﺎﮐم ﻧﯾز ﻣﻐﺿوب
واﻗﻊ ﺷد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾزم ﮔردﯾد وﻟﯽ ﻣﺣﺑوب ھﻣﮫ ﻣردم و ﮔروھﮭﺎ ﺑود و ﺳﺎل آﻏﺎز ﭘﯾروزی ﺟﺎن ﺳﭘرد .

طوﺳﯽ )ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر اﻟدﯾّن (:
اول ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ در ﻗرن ﺷﺷم ھﺟری ﻣﯽ زﯾﺳت و ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﮐﺛﯾری در ﻓﻘﮫ و ﺣدﯾث و ﺗﻔﺳﯾر و ﮐﻼم و
از ﻋﻠﻣﺎی طراز ّ
ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺳﯾﺎﺳت و ﻧﺟوم و رﯾﺎﺿﯾّﺎت دارد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و در ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋظﻣﯽ ﺷﺎھﺎن ﻣﻐول
اﻣروز ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮔردد  .او ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ﭼﻧد ﺑﻌدی و ﺣﯾرت آور ﺑود و اﮐﺛر ﻋﻣرش را در ﻣﻘﺎم وزارت ُ
ﻣﺷﻐول ﺧدﻣت ﺑود و ﻧﻔوذ ﺷدﯾدی ﺑر ھﻼﮐوﺧﺎن داﺷت  .داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺻﺑﯽ آن ھم در درﺑﺎر ﻣﻐول ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻋﺎﻟم ﺑزرﮔﯽ
در ﺗﺷ ّﯾﻊ ھﻣواره ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣورد ﺑﺣث و ﺣﯾرت ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺑوده اﺳت و درک ﻧﺷده اﺳت ﺧﺎﺻّﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺳﻌدی
ﺷﯾرازی ﺑﮫ اﻣر او و در ﺣﺿورش ﺑﮫ ﺟرم ﻣداّﺣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑردن درﺑﺎرۀ ﻋﻠﯽ )ع( و آل ﻋﻠﯽ )ع(  ،آﻧﻘدر ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺧورد ﮐﮫ ﭼﻧد
روز ﺑﻌد ﺟﺎن ﺳﭘرد  .ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾّت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .

طﮭران :
ﺷﮭری ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑﺎ ﺣدود ﺑﯾش از ده ﻣﯾﻠﯾون ﺟﻣﻌ ّﯾت ﮐﮫ از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾران ﺑوده اﺳت و ھﻣﮫ
اﻗوام اﯾراﻧﯽ را در ﺧود ﻣﺗﻣرﮐز و دارای ﻓرھﻧﮕﯽ واﺣد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻋﻣده درآﻣد و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﮐﺷور را ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و ھﯾﭻ ﭼﯾزی
ﺟز ﻓﺗﻧﮫ و ﻓﺳﺎد ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ھﻣﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺷده و ﻣﮭد ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ ﮔردﯾده و ﯾﮑﯽ از آﻟوده ﺗرﯾن و ﻧﺎاﻣن
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ﺗرﯾن ﺷﮭرھﺎی ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺷﮭری ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن و ﺷدﯾداً ﻣﺗراﮐم در داﻣﻧﮫ دﻣﺎوﻧد ﮐﮫ ھر آن ﺑﮫ زﻟزﻟﮫ ای ﺷدﯾد ﺗﮭدﯾد
ﻣﯽ ﮔردد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﮐﺳﯽ را ﯾﺎرای ﺗرک آن ﻧﯾﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛر ّﯾت اھل ﻋﻠم و دﯾن و ھﻧر و ادب در اﯾن ﺷﮭر زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣراﮐز ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و ھﻧری در اﯾن ﺷﮭر ﻗرار دارد وﻟﯽ ﺷﮭری ﺑﯽ ھوﯾّت اﺳت و ھﯾﭻ ﻣﻌﻧوﯾّﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﯾدھد
و ﺑﺎﺗﻼق ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﺣ ّل ظﮭور اﺷدّ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺗﺑﺎه ﺗرﯾن ﺷﮭر ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﺷﮭری ﮐﮫ ﺑر ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﯾﮑﯽ از ﮐﮭن ﺗرﯾن ﺷﮭرھﺎی اﯾران ﯾﻌﻧﯽ ری ﺑﻧﺎ
ﺷده اﺳت و ﺑر درﯾﺎﺋﯽ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻧﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھر آن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت .
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ظﺎھر :
ھر ﭼﯾز آﺷﮑﺎر و ﻣﺣﺳوس و ﻋﯾﻧﯽ را ﮔوﯾﻧد  .از اﺳﻣﺎء ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و "ﻏﺎﯾب" از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن
ﻋﺟﯾب اﺳت  .ﭘس ھر ﭼﯾز ظﺎھری ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺧداوﻧد اﺳت  .در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﻧﺎی "ظﺎھر" ھﻣﺎﻧﺎ "ﺑﺎطن" اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ِ
ظﺎھر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾز )ﺑﺎطن( از اﺳﻣﺎء ﺧداﺳت  .ﮐ ّل دﯾن در ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ دو ﺷﻌﺑﮫ ظﺎھرﯾﮫ و ﺑﺎطﻧﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ﺷده اﺳت ﮐﮫ اھل ﺷرﯾﻌت و اھل ﺣﻘﯾﻘت )ﻋرﻓﺎن( را ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره در ﺣﺎل ﺟدال ﺑوده و ھر ﯾﮏ ﺟﻧﺎح دﯾﮕری
را ﮐﺎﻓر و ﮔﻣراه ﺧواﻧده اﺳت  .اھل ظﺎھر ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ظﮭور ﺧدا در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن )ﻗﯾﺎﻣت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اھل ﺑﺎطن  ،ظﮭور و
ﺣﺿور او را در ھر ﭼﯾزی ادّﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در وﺟود ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم  .ﭘس ﺗﻔﺎوت اﯾن دو ﺟﻧﺎح دﯾﻧﯽ در زﻣﺎن
اﺳت  :زﻣﺎن آﯾﻧده و زﻣﺎن ﺣﺎل  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اھل ﺑﺎطن را اھل ﺣﺎل ھم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و اھل ظﺎھر را آﺧرت ﭘرﺳت ﻣﯾﺧواﻧﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣدّ وﺳط ﻗﺎﺋﻠﻧد .

ظﻠﻣﺎت :
ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﮑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای از ﻗطب ﺷﻣﺎل را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣواره ﺷب و ﻧﯾﻣﮫ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت و روزھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه و
ﺧﻔﯾﻔﯽ دارد  .ودﯾﮕری ﺟﮭﺎن ﭘس از ﻣرگ را ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  .ودر ﻋرﻓﺎن ھم ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﻧﻔس اﻧﺳﺎن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑﮫ
آن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ اﺳرار وﺟود دﺳت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد  .در اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ  ،آب ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد را در ظﻠﻣﺎت ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑدون
وﺟود "ﭘﯾر" ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن دﺳت ﯾﺎﻓت  .اﯾن آب ھﻣﺎن ﮐوﺛر ﻣﻌرﻓت و ﻧور ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ و ﯾﻘﯾن و اﺧﻼص اﺳت  .ﺑرﺧﯽ از
ﻋﺎرﻓﺎن آن را ھﻣﺎن ﺟذﺑﮫ و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺧواﻧده اﻧد .

ظﮭﯾر اﻟدوﻟﮫ:
ﺷﺧﺻﯾّﺗﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﺗﻧﺎﻗض  ،داﻣﺎد و وزﯾر درﺑﺎر ﻧﺎﺻر اﻟدّﯾن ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﻣرﯾد و وﺻّﯽ ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎه و ﺑﺎﻧﯽ
ﻓراﻣﺎﺳوﻧری و ﺗﺟدّد ﮔراﺋﯽ و اﺳﺗﻌﻣﺎر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ در اﯾران ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود  .ﺑﺳﯾﺎری او را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺎﺋن ﺑﮫ ﺗﺻ ّوف
ﻣﯽ داﻧﻧد .
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ﻋﺎد:
ﯾﮑﯽ از ﺗﻣدّﻧﮭﺎی ﮐﮭن ﺑﺷری ﺑوده ﮐﮫ در ﻋﻠم "ﻋدد" )رﯾﺎﺿ ّﯾﺎت( ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده و ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از ﺗﻣدّن
ﻣدرن ﻣﺎ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد وﻟﯽ در ﻓﺳﺎد و ﮐﻔر از ﺣد ﺗﺟﺎوز ﮐرده و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻧﺎﺑود ﮔﺷﺗﻧد .

ﻋدل :
ﺗوازن را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﺗوازن و ھﻣﺳﺎﻧﯽ وﺟود و ﻋدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋﺎدل ﻧﯾز ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺧود را
در ﻋدم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﺧود را ﺟز ﻻﯾﻖ ﻋدم ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا وﺟودش را ﻣﻌﺎدل ﻋدم ﮐرده اﺳت .
ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل ﯾﮏ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل اﺳت .

ﻋدو :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در ﭘرﺳﺗش ﻋدد )ﺷﻣﺎرش( دﯾواﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ وﺟود
ﺧود ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و دﺷﻣﻧﯽ ﺑرﺳد  .زﯾرا ﻋدد ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت وﺟود را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودی ﺟﺑری ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد
ﮐﮫ اﻟ ّﺑﺗﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھد .

)ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن (:
ﻋرﺑﯽ
ّ
از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﻓﯾﻠﺳوف در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود را ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود و ﺑدﻋت ﻧﮭﺎد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﻓﻠﺳﻔﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .وی ﻋﺎرﻓﯽ دارای ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ و ﮐراﻣﺎت ﺑود و آﺛﺎرش ﭘس از
وی ﺗوﺳط اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮔردﯾده و ﯾﮑﯽ از ﺛﻘﯾل ﺗرﯾن ﻣﺗون ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾز ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت و ﺣﻘﺎﯾﻖ آن را ﺟز
ﻋﺎرﻓﺎن اھل ﻣﺷﺎھدۀ ﻗﻠﺑﯽ در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﻧﯾز ﻣدّﺗﯽ در ﻣﺣﺿر اﯾﺷﺎن ﺑوده اﺳت  .او را اﻓﻼطون ﺟﮭﺎن اﺳﻼم
ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده اﻧد  .او ﺧود را اﻣﺎم و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺗم ﮐﻧﻧدۀ اﻣﺎﻣت ﻧﯾز داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل اﻣﺎﻣت اﺳت و ﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن آن  .در
ﺷﯾﻌﮫ ﯾﺎ ﺳﻧّﯽ ﺑودن او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺣث ھﺎی ﻣﺟﺎدﻟﮫ آﻣﯾز اداﻣﮫ دارد  .وﻟﯽ او ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﻓراﺳوی ﻓرﻗﮫ ھﺎ و
ھر اﻋﺗﻘﺎدی ﺑود  .او ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ِ ﺧود – ﺧداﺋﯽ در اﺳﻼم اﺳت .

ﻋرﻓﺎت )ﯾﺎﺳر(:
رھﺑر ﻣﺑﺎرزۀ آزادﯾﺑﺧش ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣدود ﻧﯾم ﻗرن اﺳت ﮐﮫ اداﻣﮫ دارد  .او ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎﭘذﯾرﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼرﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐورۀ اﻧﻘﻼب و ﻧﺑرد آزادﯾﺑﺧش را در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ھﻣﭼﻧﺎن ﮔرم
ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﮭﺎن و ﮔروھﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻣﺑﺎرزه او و ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﺎزﻣﺎن او اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾده اﻧد وﻟﯽ ﺧود او ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و روی ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ رود و اﻣروزه در ورطﮥ ﻧﺎﺑودی
اﻓﺗﺎده اﺳت وھﻣﮫ ﮔروھﮭﺎ و اﻓراد و ﻣﻠل و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ او ﭘﺷت ﮐرده اﻧد و ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت و آﺧرﯾن
ﻧﻔس ھﺎﯾش را ﻣﯽ ﮐﺷد وﻟﯽ از ﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد  .او از اوﻟﯾﺎی ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن اﺳت .

ﻋرﻓﺎن:
ﺣﯾرت آورﺗرﯾن واژه ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ از ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت و ﺧود – ﺧداﺋﯽ را در ﻣﺣور و
ﻏﺎﯾت ﺧود دارد  .ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑوده و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻋرﻓﺎن و ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺣﺎﺻل اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت و ھﻣﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣوﺟب ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .ﻣﯽ ﺗوان ﻋرﻓﺎن را
ﯾﮏ ھدﯾﮫ وﯾژه اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ داﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ واﺳطﮫ آﻣوزش ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره از
طرﯾﻖ آﻣوزش و ﺗﻔﮑّرات ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻋرﻓﺎن  .ﻟذا ﮐ ّل ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻼش در درک وﺟود
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐ ّل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ ﻣﺣﺻول ﺳﻘراط ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐ ّل ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻣﺣﺻول
ﻣﺣ ّﻣد )ص( و ﻋﻠﯽ )ع( ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺑّش ﺧود ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ و اﻣﺎﻣﺎﻧﻧد.
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ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از وﺟود آﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد  .اﯾﻧﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد  .ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل را
ﺻوﻓﯽ ﯾﺎ اﻣﺎم ﮔوﯾﻧد .

ﻋﺷﻖ :
ﺧداوﻧد در ﻗران ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﺎﻣل و آﺷﮑﺎر ﺑرای ﻋﺷﻖ ﻗرار داده اﺳت و ﻣﯽ ﮔوﯾد آﻧﮑﮫ ﻣدّﻋﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت اﮔر راﺳت
ﺑﮕوﯾد ﺧدا را ﻋﺎﺷﻖ ﺗر اﺳت  .وا ّﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎ و ﺑﯾزاری از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در اوج رﺿﺎ .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘط اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣردم را ھم دوﺳت ﺑدارﻧد .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﺷﻖ ھﺎ ﯾﺎ دروغ اﺳت و ﯾﺎ ﺟﻧون ﺷﮭوت .

ﻋﻘل :
ﻧوری را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻧﻔس و اراده و اﻣﯾﺎل ﻓرد ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و آن را ﻣﮭﺎر و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا و اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧد  .در ﻟﻐت ﻋرب  ،ﻋﻘل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻓﺳﺎر زدن و ﻣﮭﺎر ﻧﻣودن اﺳت  .ﻟذا ﻋﻘل را ﻧور دﯾن ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻘدّم ﺑر دﯾن
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻓﻘط از راه ﻋﻘل ﺑﮫ دﯾن وارد ﻣﯽ ﺷود  .وﻟذا ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را اﺑﻠﮫ ﺧواﻧده اﺳت .

ﻋﻠم :
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری راه اﺳت  .ﺗﻌرﯾف ﻗرآﻧﯽ ﻋﻠم  ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻋﻼﺋم
راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﻣﯽ رود  .ﻗرآن  ،ﻋﻠوم ِ ﮐﺎﻓران را ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن واﺳطﮫ ھﻼک ﻣﯽ ﮔردﻧد .
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﻋﻠوم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻓﻧون ﺑﺎزﯾﮕری ھﺎی ﺑﺷر اﺳت  .اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش را
ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد و رﺳﺗﮕﺎر ﻧﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ھداﯾت ﻧﮑﻧد ﻋﻠم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭل اﺳت ﮐﮫ دﻋوی ﻋﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻣﺛﻼً ﻋﻠوم ﻧﺟوﻣﯽ ﻓﻘط ﻣوﺟب ھﻼﮐت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر ﺷده و ﻋﻠم طب ھم ﻓﻘط ﺑر ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑﺷر اﻓزوده اﺳت  .ﻋﻠم دو ﻧوع
اﺳت  :اﺧﺑﺎری )ﺑﯽ ﺧودی( و ﻗﻠﺑﯽ )ﺧودی(.

ﻋذاب :
آن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و رﻧﺞ ھﺎﺋﯽ ﮐﺎھﻧده و ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن درآن ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺧودش را ﻣﺳﺑّب ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از ﺧود
رھﺎﺋﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و ﺧود را ﻋﻠّت و ﻣﺳﺋول وﺟود ﺧود ﻗرار دھد  .ﺣﻖ ﻋذاب از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﻘوق دﯾﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺣﻖ دوزخ  .ﻋذاﺑﮭﺎ ﻋواﻣل ﺑﮫ ﺧود آوردن اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد .

ﻋﻠﯽ )ع(:
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣردی ﺑود ﮐﮫ در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اﯾﻣﺎن آورد و ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش را وﻗف دﯾن او ﻧﻣود و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﺳوۀ دﯾن
ﻣﺣ ّﻣد )ص( ﺷد و در ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم و ﻋداﻟت و ﺗﻘوی و ﻋرﻓﺎن و ﻣﺣﺑّت ھﻧوز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﯾﺷﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت  .ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم او را "ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن" ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﺎس ﺑر ذات ﺧداﺳت  .ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد از ﻋﻠم وﻣﻌﻧوﯾّت و اﻧﺳﺎﻧﯾّت
را آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﺧﺻﯾّت ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد " .ﻋﻠﯽ" را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺎم ﺧدا در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻘت ﻣﯽ داﻧﻧد و
در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﻧﯾز ﺻورت ھﻣﯾن ﻧﺎم را از ﺧود آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﮐرد  .ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ "ﻋﻠﯽ" را ﻣﻘدّس ﺗرﯾن واژه ﻣﯽ داﻧﻧد
ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳرار ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺧود داراﺳت  .ﺷﻌﺑﮫ ای از ﺗﺷﯾّﻊ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آن "اﺑن ﺳﻧﺎن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﻠﯽ )ع( را ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل
ذات ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﻣذھب ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ از اﯾن ﻓرﻗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻧﻘراض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮫ رواﯾت از رﺳول
اﮐرم اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻋﻠﯽ )ع( را دوﺳت ﺑدارد آﺗش دوزخ از او ﻣﯽ ﮔرﯾزد  .او ﻣﻘﺑول ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾّت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ھﻣﮫ
ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب اﺳت .

ﻋ َﻣراﺑن اﻟﺧ ّ
طﺎب :
ُ
از اﺻﺣﺎب ﮐﺑﺎر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و ﻣردی ﺧﺷن ﺑود و در دﯾن ھم راه رﯾﺎﺿت را ﭘﯾش ﮔرﻓت و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن ﺣﮑّﺎم در
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷد و ﺑﺧش ﻋﻣده ﻓﺗوﺣﺎت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﮫ دﺳت اﯾﺷﺎن ﺻورت ﮔرﻓت .در ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت و وﺻﺎﯾت ﻋﻠﯽ)ع( ﺷدﯾدﺗرﯾن
ﻋداوﺗﮭﺎ را ﻧﻣود و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از وی ﭘرداﺧت و از او ﻧﯾز ﺳﺑﻘت ﮔرﻓت .در اﻣر ﺷرﯾﻌت
ﺳﺧﺗﮕﯾرﺗرﯾن اﺻﺣﺎب و ﺧﻠﻔﺎ ﺑود .ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺷﺗن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش رﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺗﺣت ﺟﺎذﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ او ﺗﺳﻠﯾم ﺷد
و اﯾﻣﺎن آورد و ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﺑرای دﯾن او ﺟﮭﺎد ﻧﻣود و از ﻣﺎل و ﺟﺎن و ﻗدرت ﭘﯾﺷﯾن ﺧود ﮔذﺷت وﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻗﺎﺗل دﺧﺗر
٥٩

ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺑﺎور ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳوۀ ﻋﺻﻣت و ﻓطرت و ﻧور دﯾن او ﺑود و ﮐوﺛر ِاﺳﺗﻣرار اﻣﺎﻣت و
رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر .ﻋﻣر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺧل ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺷد و ھﻣﮫ ﺟﮭﺎدھﺎﯾش را ﺑﮫ ھدر داد .

ﻋدم :
ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد .اﮔر وﺟود ﻧدارد ﭘس ﭼرا دارای ﻧﺎم اﺳت و ﺑﮫ ادراﮐﯽ ﻣرﻣوز در ﻣﯽ آﯾد ﭘس وﺟود دارد ،
وﺟودی ﻣﺎﻓوق ﻣوﺟودات  .ﭘس ﻋدم ھﻣﺎن ﺧداﺳت  .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻧﺳﺎن  ,ﻋدم ﻣﯽ ﭘﻧدارد ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .

ﻋﯾﺳﯽ :
در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭼوﭘﺎن و ﺷﺑﮕرد و ﺷﺑرو اﺳت  .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑدون ﻣرد ﺧﻠﻖ
ﺷده و ﺑﺷر ّﯾت اﯾن اﻣر را ﺑﺎور ﮐرده اﺳت و اﯾن ﺑﺎور ﻣﮭﻣﺗر از اﺻل واﻗﻌﮫ اﺳت و ﺑﺎور ﺑﮫ اﻣری ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻟذا
ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻋﯾن ﺧدا ﺑﺎوری ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت  .ﻋﯾﺳﯽ ﻣردی ذاﺗﺎ ً زﻧﺎﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ﻣظﮭر رﺣﻣت
و ﻟطف ﻣﺣض ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل روح ا ّ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود  .وﻣﮭرش ﺑﮫ ﺑﺷر ّﯾت ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط اﺳت ﻣﺛل
ﻣﮭر ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧش  .وﻟذا دﯾﻧش ﻧﯾز ﺑﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳت و ﺑر ﻣﺣﺑّت ﻣﺣض ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﺗﮑﺑّرﺗرﯾن و
ﺑﺎزﯾﮕرﺗرﯾن ﭘﯾروان ﻣذاھب ﺷده اﻧد ﻣﺛل ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣﮭر ﻣﺣض ﻣﺎدری و ﺑدون ﭘدر ﺑﺎر آﻣده ﺑﺎﺷﻧد  .وﻟﯽ در ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯽ اش ﻣظﮭر اﺷدّ ﻗﮭر ﺧواھد ﺑود ﭼون ﻣﮭدی ﻣوﻋود  .و اﯾن ﺳﺧن از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﮐﮫ :ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣﮭدی ھﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺢ اﺳت .

ﻋورت :
ﻋﺿوی از ﺑدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود دارای اراده و اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘ ّﻠﯽ ﺟدای از ﻣﻐز و ذھﻧﯾّت ﮐ ّﻠﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﮔوﺋﯽ
ﻣوﺟودی ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت  .وﻟﯽ دارای اراده ای ﮐور اﺳت ".ﻋور" در ﻟﻐت ﻧﯾزﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی "ﯾﮏ ﭼﺷم" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋورت زن و ﻣرد ھر ﯾﮏ دارای ﯾﮏ ﭼﺷم اﺳت و آن دھﺎﻧﮫ ﻣدﺧل ﯾﺎ ﻣﺧرﺟش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﭼون در ﺟﻣﺎع ﺟﻣﻊ ﺷود دارای دو ﭼﺷم اﺳت  .در اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﻋورت ﻣرداﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎر ﯾﮏ ﭼﺷم ﻣﺛل زده ﺷده و آﻟت
زﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻘرب ﯾﮏ ﭼﺷم  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﮐ ّل ارادۀ ﻋﺎ ّﻣﮥ ﺑﺷری ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﯾن ﻣوﺟود ﯾﮏ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻻّ در اوﻟﯾﺎی
ﺧدا ﮐﮫ اراده ﻋورت را ﺗﺣت ارادۀ اﯾﻣﺎن و ﻋﻘل ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .

٦٠

"غ"
ﻏرب :
ﺳﻣﺗﯽ از اﻓﻖ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﻏروب ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮥ زﻣﯾن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗطب ﺷﻣﺎل
طرف ﺑﺎﻻ ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﭼﯾن و ژاﭘن ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷرق ﻓرض ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﻏرب ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﭼﯾن و ژاﭘن آﻓﺗﺎب از طرف ﻏرب طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻗرآن ﺳﺧن ﺑرﺳر دو ﺷرق و دو ﻏرب
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺷرق  ،ﻏرب اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .و اﯾن ﯾﮏ ﻗرارداد ﺑﺷری اﺳت ﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﺗﻣدّن ھﺎی ﺷرﻗﯽ  ،ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﻣدّﻧﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ھم ﺷرﻗﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در دوراﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرده اﺳت .

ﻏرور :
ﺧود – ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧود – ﺑﺎوری و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﺣﺳﺎس ﺧود – ﺧداﺋﯽ درﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دو ﻧوع اﺳت  :ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ .
دوﻣﯽ ﻣﺗّﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
اوﻟش ﻣﺗّﮑﯽ ﺑﮫ ﺛروت و ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺎدّی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ّ
ﮐﮫ ﻧوع ّ
دوﻣﯽ ھﻣواره ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮔردد .
اوﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود و ّ
دوﻣﯽ اﻟﮭﯽ ّ .
اوﻟﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ّ
ﻣﻔﺗﺧر اﺳت ّ .

ﻏﻔّﺎری )اﺑوذر(:
از ﯾﺎران ﻧزدﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و ﻋﻠﯽ )ع( ﺑود ﮐﮫ در دورۀ ﺟﺎھﻠ ّﯾﺗش ﺑﮫ ﺣرﻓﮥ دزدی و ﻗﺗل و ﻏﺎرت ﻣردم ﻣﺷﻐول و ﺳردﺳﺗﮥ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ای راھزن ﺑود وﻟﯽ ﭘس از اﺳﻼم آوردﻧش اﺳوۀ ﺗﻘوی و ﻋداﻟت ﺷد و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم او را راﺳﺗﮕوﺗرﯾن اﻧﺳﺎن از آﻏﺎز
ﺧﻠﻘت  ،ﻧﺎﻣﯾد  .وی در ﺧﻼﻓت ﻋﺛﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺑرد و اﻓﺷﺎءﮔری ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺛروت اﻧدوزی دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﭘرداﺧت و ﺑﮫ اﻣر ﻋﺛﻣﺎن
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺑﺎ ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﮔردﯾد و او ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺎﻧواده اش ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﺑﯾﺎﺑﺎن رﺑذه از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣردﻧد .
ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑدرﻗﮫ اش ﺑرای ﺗﺑﻌﯾد ﮔﻔت " :ای اﺑوذر  ،ﺧﺷم ﺗو  ،ﺧﺷم ﺧداﺳت " ﺑﺳﯾﺎری او را ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣوﺣّد در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﻧد و او را ﻣزدک ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.

٦١

"ف"
ﻓﺎﺣﺷﮫ :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﻋﻣﺎل زﺷت و ﺧﻼف ﻋﻘل و دﯾن و وﺟدان را ﻋﻣدا ً از ﺧود آﺷﮑﺎر ﮐﻧد و ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر ﻧﻣﺎﯾد و از آن ﻟذّت
ﺑرد و ﻟذا ﻣردم را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﮑﺷﺎﻧد .

ﻓﺎراﺑﯽ )اﺑوﻧﺻر(:
اول ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻣﻌﻠّم ﺛﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ارﺳطو را ﻣﻌﻠّم ّ
ﺑﺎر ﺑﺳﺎط ﮐﻼس و ﺗدرﯾس ﻓﻠﺳﻔﮫ را داﺋر ﻧﻣود  .او ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را وارد ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧﻣود و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﻣﻌﺎرف و
ﺣﮑﻣت ﻗرآﻧﯽ را ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎزد  .ﻟذا او ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑّر اﻟﺗﻘﺎطﯽ و ﺷرک ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﻧﻣود ﻓﻠﺳﻔﮫ و
داﻧش ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﻣﺗرادف و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣﮑﻣت ﻗرآﻧﯽ ﺳﺎزد  .ﻏزاﻟﯽ او را ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﻓﺗﻧﮥ ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺧواﻧد .
ﺑﮭر ﺣﺎل ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻣﺗﺄﺛر از ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .او را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺟّﺎل ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد .

ﻓﺎطﻣﮫ :
وﺻﯽ ﮔوھره و ﻧور رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣد
دﺧﺗر ﻣﺣ ّﻣد )ص( و ﺧدﯾﺟﮫ )ع( و ھﻣﺳر ﻋﻠﯽ )ع( و ﻣﮭد ﺟرﯾﺎن اﻣﺎﻣت و در ﺣﻘﯾﻘت
ّ
اﺳت و ﻧﯾز آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧدۀ اﯾن ﻧور  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل او را زھرا ﻧﺎﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺷﻌﺷﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در ﺣدﯾث ﻣﻌراج ﻧﻘل
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐ ّل ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و اﻧﺑﯾﺎﯾش را ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧور ﻓﺎطﻣﮫ ﺧﻠﻖ ﮐرده و ﮔرﻧﮫ ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ آﻓرﯾده اﺳت .
زﻧدﮔﯽ او ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﮫ ﻣدّت ﻋﻣرش و ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرگ و ﻧﮫ ﻗﺑرش ھﯾﭼﮑدام ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .
ﻧﺑوت اوﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻓﺎطﻣﮫ از طرﯾﻖ ﺳﻠﻣﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑر  ،او را ﻣﺎدر ِ ﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﯾن دال ﺑر ا ُ ّم ّ
ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﻋﻠﯽ )ع( را ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﻧﻣود و ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺑﮫ ھﻣراه ﻓرزﻧداﻧش در ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﻔرط زﯾﺳت زﯾرا ﻋﻠﯽ )ع(
ﻋ َﻣر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﺷد و از
ھرﮔز رزﻗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ آورد  .او در ﺟواﻧﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎردار ﺑود در ﺣﻣﻠﮥ ﺑﺎﻧد ُ
دﻧﯾﺎ رﻓت  .او ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش را ﻏرق در ﻋﺑﺎدت ﺑود  .ﮔوﯾﻧد وی ھرﮔز ﻋﺎدت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧﯾز ﺷﯾر ھم ﻧداﺷﺗﮫ و
ﻓرزﻧداﻧش در ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑزرگ ﺷدﻧد " .ﻓﺎطﻣﮫ" ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "از ﺷﯾر ﮔﯾرﻧده " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھب اﺻﺎﻟت
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑود .
)ص(

ﻓرﺧزاد)ﻓروغ(:
ﺗﻧﮭﺎ زن ﻋﺎرف و ﺷﺎﻋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران ﮐﮫ دارای ﺑدﻋﺗﯽ در ﺷﻌر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دوران ﻣﺎﺳت و
ﺻﮫ ﺧﺎﻧداﻧش ﻗرﺑﺎﻧﯽ
اول در ﺑﯾداری زﻧﺎن ﻣدرن اﯾران اﯾﻔﺎ ﻧﻣود و در ُﺣﮑم رﺳوﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت زﻣﺎﻧﮫ و ﺧﺎ ّ
ﻧﻘﺷﯽ درﺟﮫ ّ
ﺷد و ﺑﮫ ﻣرﮔﯽ ﻣﺷﮑوک ﺷﮭﯾد ﺷد  .او اﺳوۀ ﯾﮏ زن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ و وﺟداﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در ﺷﻌر و ادﺑﯾﺎت
ﻣدرن ﻧﯾز ﺻﺎﺣب ﻣﮑﺗب ﺧﺎصّ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از ھر ﺣﯾث از ھﻣﮫ ﺷﺎﻋران ﻣدرن ارﺟﺢ و ﺑﮑرﺗر اﺳت  .او ﻣﻔﺎﺳد ﻓﮑری
زﻣﺎﻧﮫ را و ﻧﯾز داﻣﮭﺎی ﻣدرﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣدّن ﻏرب ﺑرای زﻧﺎن اﻓﮑﻧده ﺑود درک ﮐرد و ﻧﯾز ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع و ﺟﮭل ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ
ﻧﺑردی ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑرﺧﺎﺳت و از ﺳوی ﺗﻣدّن و ﺳﻧّت ھر دو ﻣﻐﺿوب و ﻣﺗﮭم ﮔردﯾد و در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺟواﻧﯽ از دﻧﯾﺎ رﻓت .
ﻣﻌرﻓت  ،ھﻧر و رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھر ﺳﮫ در وﺟود او ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود و از او ﯾﮏ زن اﻣﺎم وار ﺑرای زﻣﺎﻧﮫ اش ﭘدﯾد آورد ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑرزخ ﺑود و ﻧﮫ ھداﯾت .

ﻓﻠﯾﻧﯽ )ﻓدرﯾﮑو(:
از ﺧﻼّق ﺗرﯾن ﮐﺎرﮔرداﻧﮭﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎی ﻣدرن آﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎن و از اھﺎﻟﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗرﯾن ﺳوژه ھﺎ را ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾد و ھر اﺛری را ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﻣود  .ﺗﻼش او در واﻗﻊ ﮔرا ﺳﺎﺧﺗن ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﻧﺟﺎت ﺳﯾﻧﻣﺎ از
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ او در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن ﺟﮭﺎن داﻧﺳت  .وﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود او ﻧﯾز در اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ
رﺳﯾد و آﺛﺎر ﻧﮭﺎﺋﯽ او اﻋﺗراف ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻧون ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺷﮑﺳت ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮥ ﺣﻘﯾﻘت ﮔرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺳﯾﻧﻣﺎی
او را ﻣﯽ ﺗوان ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ھﻣﭼون ﺧود اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﮔراﺋﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً روی ﺑﮫ ﺳوی
اﺑﺗذاﻟﯽ ھوﻟﻧﺎک و ﺷﻧﯾﻊ داﺷت  .او ﺧﺎﺻّﮫ در ﻧزد ﻣردم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در ﺣﮑم ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣدرن و ﻧﺎﺟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﺧود
اﻋﺗراف ﻧﻣود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺿدّ ﺳﯾﻧﻣﺎ را ﭘدﯾد آورد  .ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋظﻣت و ﻗداﺳت و رﺳﺎﻟت  ،ﻣرد .

٦٢

"ق"
ﻗﺎﺿﯽ :
ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ را ﺧواﻧده و ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی )ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ( ﺷﮭﺎﻣت ﺻدور ﺣﮑم درﺑﺎرۀ
درﺳﺗﯽ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﻣردم را ﺑدﺳت آورده و در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻣﯾزان ﺗﻘﺻﯾر در اﻣر ﻗﺿﺎوت ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻋﻘل و اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟرم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﮐودﮐﺎن و دﯾواﻧﮕﺎن از ﻣﺟﺎزات ﻣﻌﺎﻓﻧد  .وﭼون طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف  ،اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و
ﻣﺧﺗﺎر ھرﮔز ﺧطﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺣدّ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎﺷد ﻟذا ﻓﻘط دﯾواﻧﮕﺎن و ﻣﺟﺑوران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﮔردﻧد  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻋظﯾم در ذات ﻗﺿﺎوت ھرﮔز ﺣل ﻧﺷده و ﮐﺳﯽ ھم ﺑﮫ آن ﺗوﺟّﮭﯽ ﻧدارد .

ﻗرآن :
ﮐﺗﺎب وﺣﯽ ﻣﺣ ّﻣد )ص( اﺳت وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن ھﻣﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﺳت ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت و ﯾﺎ آن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺗدوﯾن ﻧﻣود و ﻧﺎﺑود ﺷد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﻣوﺟود ﻧﯾز ﺣﺎوی اﺧﺑﺎر و ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را درﺑﺎرۀ
ﺑﺷرﯾّت از ﻗدﯾم ﺗﺎﮐﻧون و ﺗﺎ آﯾﻧدۀ ﺗﺎرﯾﺦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻧﯾز آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن اﻣر ﺑرای ﺣﻘﺎﻧﯾّت اﯾن ﮐﺗﺎب
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدﯾﻖ ﺗرﯾن ﮐﺗب  ،ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻗرآن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑرای ﺗﻔﮑّر اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد از اﺣﮑﺎﻣش  .اﯾن اﻣر در ﺧود ﮐﺗﺎب
ﻣذﮐور اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺑﮫ اﯾن وﺿوح از ﺟﺎﻧب ﻋﻣوم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و واروﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﺷود .
)ع(

ﻗﯾﺎﻣت:
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗﯾﺎم ﮐردن و ﺧﯾزش اﺳت  .ﺟز اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﺧواب و ﺑﻠﮑﮫ ﻣردﮔﺎﻧﻧد و ﺑﺎ ظﮭور ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﭘروردﮔﺎر
ھﻣﮫ زﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋﺎرﻓﺎن در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ و ﻗﺑل از ﻓرا رﺳﯾدن ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ،
ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد و ﺟﻣﺎﻟش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .

ﻗﯾر :
ﻟﻐﺗﯽ ﺗرﮐﯽ و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺳﯾﺎه" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺛﻘﯾل ﺗرﯾن و آﺧرﯾن ﻓرآوردۀ ﻧﻔت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ دوزخ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ﻣدرن را اﻧدود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﯾﺎت را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﮐ ّل زﻣﯾن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺳوی ﻗﯾر اﻧدود ﺷدن ﻣﯽ رود .

٦٣

"ک"

ﮐﺎﻓر :
در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن و ﮐﺗﻣﺎن و اﻧﮑﺎر ﻧﻣودن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود دروغ ﮔﻔﺗن  ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﺎﻓر و ﮐذّاب در
اول اﻣﯾﺎل و ﻧ ّﯾﺎت ﺧود را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻣودن وﺳﭘس اﻋﻣﺎل ﺧود را از دﯾﮕران  .ﻟذا راه
ﻗرآن ھﻣواره ﻣﻌﻧﺎی ﺗوأم اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ّ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻔر و ﮐذب ھﻣﺎﻧﺎ ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺻدق ﺑﺎ دﯾﮕران ھم ﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﮭﻠش درﺑﺎرۀ
ﺑﺎطن ﺧود  ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧود را زﺷت ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﻟذا از ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن ﮔﻣراھﯽ اﺳت .
اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﺻدﯾﻖ و ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ راز دل ﮔوﺋﯽ از ﮐﻔر ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و او ھﻣﺎن ﺣﮑم اﻣﺎم
را دارد  .و ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐﺎﻓر اﺳت .

ﮐﺎﺳﺗرو )ﻓﯾدل( :
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷوری ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ و ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻘﯾر و در
ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ اﺑر ﻗدرت آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑل زور و ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ و ﺗﮭدﯾد ﺑﻣب ھﺎی اﺗﻣﯽ آن ﺗﺎﮐﻧون ﭘﺎﯾداری ﮐرده و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﻣﻠّت ﺧود ﻧﻣوده اﺳت و ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را از ﻗﺑﯾل ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن و ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم و ﺗﻐذﯾﮫ
ﮐودﮐﺎن و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﭘﯾران را راﯾﮕﺎن ﻧﻣوده و ﭘس از ﻓرو ﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد  .او از اوﻟﯾﺎی
ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت .

ﮐوﻻ:
اﻧواع ﻧوﺷﺎﺑﮫ ھﺎی ﮔﺎزدار اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﺟﺎی آب ﻣﺻرف ﻣﯾﺷود و آب اھل دوزخ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد ﺗﺷﻧﮫ ﺗر
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋﺎﻣل ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض ﻣدرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻋﺗﯾﺎد زاﺳت و ﺗﻌﯾّن "آب آﺗﺷﯾن" در ﻗرآن ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﮔردد .

ﮐﯽ ﯾرﮐﮫ ﮔﺎرد :
از ﻋﺎرﻓﺎن ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﺷرب ﻗرن ﻧوزده اروﭘﺎ و ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم اﺳت  .او "ﺑودن" را ھﻣﺎﻧﺎ در ﺣﺿور ﺧدا
ﺑودن و ﻣﯾزان اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻧﻣودن ﻣﯽ داﻧﺳت و اﯾن را ھﺳﺗﯽ ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد  .ﺑدﯾن طرﯾﻖ وی ﻣذھﺑﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺗﻘﯾﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن ﺗوﺻﯾف ﻓﻠﺳﻔﯽ از ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن زﺑﺎن اراﺋﮫ داد  .وی ﻣردی ﻗدﯾّس و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﻗﯾﻖ اﻟﻘﻠب ﺑود و در
ﺟواﻧﯽ در ﮔذﺷت و ﺗﻣﺎم ﻋﻣر رﻧﺟور و زار ﺑود .

ﮐﺎرﻟوس :
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ﭼرﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و از اھﺎﻟﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدّت ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔروھش در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
آزادﯾﺧواھﺎن و ﻋداﻟت طﻠﺑﺎن ﻣﻠل و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣدّن ﻏرب و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣزدور ﻏرب ﺑﮫ ﻧﺑردی ﺑس ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﯽ اﻣﺎن اداﻣﮫ
ﺳوم ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ واﺳطﮥ رھﺑران
داد و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺿرﺑﺎت رواﻧﯽ را ﺑر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری وارد ﺳﺎﺧت  .در آﻏﺎز ھزاره ّ
ﮐﺷوری ﮐﮫ )اﻟﺟزاﯾر( ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻣﺑﺎرزه او ﺟﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﺗﺣوﯾل ﭘﻠﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ﺷد و ﺑواﺳطﮫ
ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ از ھﻣرزﻣﺎن او ﺑود ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷد  .او ﻧﯾز از اوﻟﯾﺎی ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت .

ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر :
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺳﺎﺑﮕر اﺳت و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﻣﺎد داﻧش وﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺷر ﻣدرن ﮐﮫ از ﺣدود ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮐرده اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻋﻠم ﺣﺳﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗﻣدّن ﻣدرن را ﺑﺎطل و ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﮐ ّل اﯾن ﺗﻣدّن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﮭﻠﮏ ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد ".ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ اﺳت ".ﻋﻠﯽ )ع(.

٦٤

ﮐورس )دﯾوﯾد(:
از روﺣﺎﻧﯾون ﻣؤﻣن و ﻗدﯾّس ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐوﭼﮏ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ طﺑﻖ اﺣﮑﺎم
ﻣﺳﯾﺢ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺗﻣدّن آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﻧد  .اﯾن ﻓرد ﺑﮫ ھﻣراه ﭘﯾرواﻧش ﮐﮫ در ﺷﮭرﮐﯽ در ﺗﮕزاس ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ دﺳﺗور ﮐﻠﯾﻧﮕﺗون رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﻣﺑﮭﺎی ﺧوﺷﮫ ای ﺟﻣﻠﮕﯽ در آﺗش ﺳوﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری زﻧﺎن و
ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز درﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﺑودﻧد  .اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻋﻣدی ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن ﺟرم و اﺗ ّﮭﺎﻣﯽ ھرﮔز از ﺟﺎﻧب ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﭘﯾﮕﯾری ﻧﺷد  .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن رأی را از ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را
ﺣﺎﺻل ﯾﮏ ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣود  .دﯾوﯾد ﮐورس ﻧﯾز از اوﻟﯾﺎی ﺧدا در ﻗﻠب ﺗﻣدّن اﺑﻠﯾس آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود .

٦٥

"گ"
ﮔﺎﻧدی )ﻣﮭﺎﺗﻣﺎ(:
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ارﺷد اﻟﮭﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎن ﺑود  .ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ھﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺗﻣدّن ﺷدن )اروﭘﺎﺋﯽ ﺷدن( ﺑﮫ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن رﻓت و در آﻧﺟﺎ ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت و ﺿدّ ﺗﻣدّن ﻏرب و دﺷﻣن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺷد و ﺑﮫ وطﻧش ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷت و ﻣﻠّﺗﯽ
ﺑزرگ دﭼﺎر ﺗﻔرﻗﮫ ھزار ﻣذھب را ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑدون ﺣزب و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراطوری ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧت و طوﻣﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ را ﻧﮫ ﻓﻘط در ھﻧد ﺑﻠﮑﮫ از ﮐ ّل ﻣﺷرق زﻣﯾن ﭘﯾﭼﯾد و ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧت  .ھر ﮔﺎه ﮐﮫ
ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ داﻣن ﻣﯽ زدﻧد وی روزه ھﺎی ﺷﺎﻗﮫ و طوﻻﻧﯽ ﻣدّت ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﻣرگ رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره
وﺟدان ھﻧد را ﺑﯾدار ﺳﺎﺧت  .او ﻣرﺗﺎﺿﯽ ﮐﺎﻣل ﺑود ﮐﮫ از ﻣﺎل دﻧﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﻧﮓ و ﯾﮏ ﺑز داﺷت ﮐﮫ ﺷﯾرش را ﻣﯽ ﺧورد و ﯾﮏ
ﭼرخ ﻧﺦ رﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ﻣﯽ ﻧﻣود  .او ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾد و ﺑﮫ دﺳت ﯾﮑﯽ از ﭘﯾرواﻧش ﺗرور ﺷد و
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﯾﮑﯽ از ﭘﯾرواﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد در آﻏوش ﮐﺷﯾدﻧش آﻣده ﺑود ﮔﻠوﻟﮫ ﺧورد ﮔﻔت  :ﭼﮫ ﺧوب آﻣدی ﭘﺳرم
ﺧﯾﻠﯽ وﻗت ﺑود ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎرت ﺑودم  .ﭘس از وی ﻧﮭرو ﺑﮫ راه ﻏرب رﻓت و دوﺑﺎره ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎرﺗﯽ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﮐﺷﯾد و ﻣرﯾد ﻏرب ﺳﺎﺧت  .او ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺻوﻓﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .

ﮔودل:
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﻧطﻖ و رﯾﺎﺿ ّﯾﺎت در اواﺳط ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﻧطﻖ را ﺑﮫ واﺳطﮥ رﯾﺎﺿﯾّﺎت ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
رﺳﺎﻧﯾد و اﺑطﺎﻟش را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ – ﻣﻧطﻘﯽ – رﯾﺎﺿﯾّﺎﺗﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ھر ﻣﻌﺎدﻟﮫ ای ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎدرﺳت اﺳت  .اﯾن ﻏﺎﯾت ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و داﻧش ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﺑﺷر ھرﮔز
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ واﺣد ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد و ھر اﻣری ﺑر ذات اﺑطﺎل ﻗرار دارد و ﻟذا ﮐ ّل ﺗﻣدّن ﺣﺎﺻل از آن دﭼﺎر ﺗﺿﺎدّی در ذات ﺧوﯾش
اﺳت و ﻟذا ﺧود – ﺑراﻧدازی ﻏﺎﯾت ﺗﻣدّن ﻋﻠﻣﯽ – ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

٦٦

"ل"

ﻻﺋوﺗزو :
ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﺣﮑﯾم و ﭘﯾﺎﻣﺑرﭼﯾن ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﻣﺗﻌ ّﻠﻖ ﺑﮫ ﻗرن ﭘﻧﺟم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد و ﻣﻌﺎﺻر ﺳﻘراط و ﺑودا و ﮐﻧﻔﺳﯾوس و ﺑﺎﻧﯽ
ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﺣﺑّت و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ ﻣﺣض  .ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﺗوان او را ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋرﻓﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن
داﻧﺳت و ﻧﯾز ﺑﺎﻧﯽ ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻋرﻓﺎن و ﻋﺷﻖ را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﺗﺎﺑش "داﺋو"
ﻧﺎم دارد ﮐﮫ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺷﮭرﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧظر ھﻣﮫ ﻣﺗﻔﮑّران و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣوده اﺳت و اﻧدﯾﺷﮥ
او را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﻣﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ اوﻣﺎﻧﯾزم واﻗﻌﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

ﻻک)ﺟﺎن(:
ﻓﯾﻠﺳوف ﻗرن ھﻔده اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻧﺎم ﮔراﺋﯽ و از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزاران ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺗﺟرﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وی ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑر ﺳر ﻧﺎﻣﮕذاری ﭘدﯾده ھﺎﺳت و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟز ﺑﮫ واﺳطﮥ داﻧش ﺗﺟرﺑﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود.
وﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﻌﺗﻘد ﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎھ ّﯾت ﭘدﯾده ھﺎ ﭘﯽ ﺑرد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ وی ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺟرﮔﮥ ﻓﻼﺳﻔﮥ
"ﻻ ادری" )ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم – ﺷﮑّﺎﮐﯾّت (ﭘﯾوﺳت و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﺋﯽ و ﻋﻠﻣﯽ او دﭼﺎر اﺑطﺎل ﺷد .او ﮐﮫ اداﻣﮫ دھﻧدۀ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻋﻠم ﮔرای ﻓراﻧﺳﯾس ﺑﯾﮑن ﺑود ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠش ﺑﺎطل ﺳﺎﺧت  .وﻟﯽ ﭘﯾروان اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﻧﮭﺎﺋﯽ آن ﺗوﺟّﮭﯽ ﻧﮑردﻧد و ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﺋﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺣض اداﻣﮫ دادﻧد و دﭼﺎر اﺑطﺎل ﮔﺷﺗﻧد .

ﻟرﻣﺎﻧﺗوف :
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﻋر روس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در  ١۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎھﮑﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎم "اﺑﻠﯾس" ﭘدﯾد آورد  .وی در ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺗﺄﺗر و
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﯾز ﻧﺑوﻏﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده داﺷت و آﺛﺎری ﺑر ﺟﺎی ﻧﮭﺎد  .او دارای ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑود او از ﻧﺳل
ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﭼون رﻣﺑو و ﭘو ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھﯾﭻ دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧداﺷت  .وی در ﺳنّ  ٢٧ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﯾﮏ دوﺋل ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻋﺷﻖ ﺟﺎﻧش را از دﺳت داد  .ﺑﺳﯾﺎری او را ھﻣردﯾف داﻧﺗﮫ و ﺷﮑﺳﭘﯾر و ﮔوﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﮐ ّل ﻧﺑوﻏش در ﻧوﺟواﻧﯽ آﺷﮑﺎر
ﺷد و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .

ﻟﻘﻣﺎن ﺣﮑﯾم :
ﺗﻧﮭﺎ ﺣﮑﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳوره ای از ﻗرآن ﺑﮫ ﻧﺎم اوﺳت  .او ﯾﮏ ﺑردۀ ﺣﺑﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣری در ﻧزد ﺳﻠطﺎﻧﯽ زﯾﺳت و ﺳﻠطﺎن
را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺣﮑﻣت ﺧود درآورد و ﻣرﯾد ﺳﺎﺧت  .ﺑرﺧﯽ او را ھﻣﺎن ﺳﻘراط ﻣﯽ داﻧﻧد وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾﺎت او ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھم
ﻋﺻر ﺣﺿرت داوود ھم ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺑل از ﺳﻘراط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﮭر ﺣﺎل او از ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت
اﻧﺑﯾﺎء را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ داد .ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾز او را ﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻣت ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺣﮑﻣت در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ از ﻗدﻣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت و ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺻر و ﺣﺑﺷﮫ ﮔزارش ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﮐ ّل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺞ از آن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﮑﻣت ﻓﻠوطﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺷراق اﺳت

ﻟﻧﯾن :
اﮔر ﻣﺎرﮐس را ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﻣوﻧﯾزم ﺑداﻧﻧد ﻟﻧﯾن  ،اﻣﺎم وﻣﺟری آن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑوﻣت را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑراﺳﺎس
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد  .او ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﯾﻠﺳوف و ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺑﺎرزاﺗش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺗزاری روس ﻓراری
و ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن ﺑود  .ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ وی روزی ھﯾﺟده ﺳﺎﻋت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐرده اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺧود – آﻣوﺧﺗﮫ ﺑوده اﺳت  .ﺑﺎ
ورود ﻣﺟدّدش ﺑﮫ روﺳﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اوج ﮔرﻓت و ﺑﮫ رھﺑری او ﭘﯾروز ﺷد  .ﮐﻣوﻧﯾزم او ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﺎرﮐس
و ﻓﻠﺳﻔﮥ آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﮐوﻧﯾن ﺑود  .در واﻗﻊ ﻟﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ
اﯾدﺋوﻟوژی ﻧﻣود و ﻟذا ﻣﺎرﮐﺳﯾزم ﺑﺎ ﻟﻧﯾﻧﯾزم ﻗرﯾن ﮔردﯾد  .او ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش را ﺻرف اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣود و ﻟذا او را
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗدرت اﯾدﺋوﻟوژی او دھﮭﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدﻧد و در واﻗﻊ ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎن ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .وی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻘوی و ﺟﺳور ﺑود و ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧﯾز ﻋﻼﻗﮫ ای واﻓر داﺷت  .ارادۀ ﺑﮫ

٦٧

اﺟرای ﻋداﻟت در ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﭼون او ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣدّی از ﯾﻘﯾن ﻧرﺳﯾد  .او ﺷﺟرۀ اﺷراﻓﯾّت روس را ﺑراﻧداﺧت و در
اﺟرای ﻋداﻟت ﮐﻣﺗرﯾن اﻏﻣﺎﺿﯽ روا ﻧﻣﯽ داﺷت  .او را ﻋﻠﯽ )ع( ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻧﯾز داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .

٦٨

"م"

ﻣﺎﻧﯽ :
او را ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺣﮑﯾم و اﯾدﺋوﻟوگ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾّت اﺳت  .او
ﯾﮏ ﻣﻎ زادۀ زردﺗﺷﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧروج ﻧﻣود و در  ٢۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ادّﻋﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﻣود و ﺗوﺳط ﺷﺎﭘور ﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣورد
ﺗﺻدﯾﻖ ﻗرار ﮔرﻓت وﻟﯽ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻓﺗﻧﮥ ﻣوﺑدان درﺑﺎر طرد و ﺗﺑﻌﯾد ﺷد و در ھﻧد و ﭼﯾن ﺑﮫ رﺳﺎﻟﺗش اداﻣﮫ داد و ﭘﯾروان
زﯾﺎدی در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﺑوداﺋﯾﺎن ﭘﯾدا ﮐرد  .او ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از دو ﻋﻧﺻر ﻧور و ظﻠﻣت ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻧوی
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن دو را از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﺳﺎزد و از اﻟﺗﻘﺎط و اﺷﺗراک اﯾن دو ﺑﭘرھﯾزد  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او دﯾﻧﯽ ﺿدّ ﺷرک ﭘدﯾد آورد و
ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھب اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ﺑود .دﯾن او دارای ھﻣﮫ اﺻول اوﻟّﯾﮥ ﻣذھب زردﺗﺷت و ﺑودا و ﻣﺳﯾﺢ و ﺣﮑﻣت ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود و
او اﯾن ﻣذاھب را ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﺳت  .او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ادّﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷده و ﺑﻠﮑﮫ زﻧده اﺳت  .دﯾن
وﺣﮑﻣت او ﺗﺎ ﻗﻠب اروﭘﺎ ﻧﻔوذ ﮐرد و ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اروﭘﺎ ﭘﯾرو او ﺑودﻧد و ﺳن اﮔوﺳﺗﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯾّت اﺳت ﻣﺎﻧوی ﺑود  .او ذات اﻟﮭﯽ را ﻣﺗﺷﮑّل از اراده و ﻋﻠم و ﺻﺑر و ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻧوی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
آن ﺑرﺳد  .او دﯾن ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﻧ ّﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﺳﺣر آﻣﯾزی ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺑﯾﺳواد ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐرد  .او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر
اول دﯾن ﺧود ﻗرار داد  .وﻣﺎل اﻧدوزی را
ﺻﺎﺣب ﺣﮑﻣﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣود  .اواﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘر را اﺻل ّ
اﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﯽ داﻧﺳت  .ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن او ﺑﮫ دﺳت ﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )ﺑﮭرام( ﭘﯾرواﻧش ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد و ﻣدّﺗﯽ ﺑﻌد ﻣزدک
ظﮭور ﮐرد ﮐﮫ دﯾن او را ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی اﻗﺗﺻﺎدی – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻣود و ﭘﯾروان ﮐﺛﯾری ﯾﺎﻓت او ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد و
ﺧرﻣﮫ ﻧﺎم داﺷت دﯾن ﻣزدک و ﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اﺷﺎﻋﮫ داد و ﺣﻔظ ﻧﻣود و ﺑﺎﻧﯽ
ﭘﯾرواﻧش ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد و زن ﻣزدک ﮐﮫ ّ
ﺧرم دﯾﻧﯽ ﺷد و در واﻗﻊ او ﻧﺎﺟﯽ دﯾن ﺷوھرش ﮔردﯾد و اﯾن دﯾن را ﺑﮫ اﺳﻼم و ﺗﺷﯾّﻊ رﺳﺎﻧﯾد و ﻣﮭد ﭘذﯾرش ﻣذھب
ﻣذھب ّ
ﻋﻠوی در اﯾران زﻣﯾن ﺷد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دﯾن ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک ﺑﺎ ﺑذر ﺗﺷﯾّﻊ ﺷﮑوﻓﺎ ﮔردﯾد و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷد  .اﻧدﯾﺷﮫ ﻋداﻟت
ﺗﺻوف ﻣدﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ِ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و
ّ
دﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﻣﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗرون ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ رﺟﻌت ﻣذھب ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن اﯾن آرﻣﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﻣﺛل ﻣﺎرﮐس  ،ﻟﻧﯾن  ،ﭘرودون  ،ﺑﺎﮐوﻧﯾن  ،ﻣﺎﺋو ،
ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو  ،دﮐﺗر ﻧﺧﺷب  ،دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ  ،ﻣﺣﻣود طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .

ﻣﺣ ّﻣد )ص(:
ﻧﺑوت را ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾد و ﺧﺗم ﮐرد  .او ﻣرﺗﺎض ﭼرﯾﮏ ﺑود و
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺳﻠّﺢ و ﭼرﯾﮏ از ﻧژاد ﺳﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﻣﺷﻐول ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧﮓ ﺑود  .ودر ﻋﯾن ﺣﺎل دارای ﻣﮭری ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد  .او ﺑﺎﻧﯽ ِﻣﮭر ﻗﮭّﺎر اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﻓﺎﺋﻖ آﻣد و ﻣوﺣّدی ﺧﺎﻟص
ﺷر ﻓرا رﻓت و ﻟذا ﻣظﮭر اﺷدّ وﺣدت اﺿداد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺷﻧﺎﺧت او ﻋﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻘﺎم وﺣداﻧﯾّت ذات
ﮔردﯾد و از ﻗﻠﻣرو ﺧﯾر و ّ
ﺧداﺳت  .دﯾن او دﯾن ﺟﻣﺎل ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﺷﮥ ﻓطری ﻣذھب اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑر
ﺟﻣﺎل ﻣﺣ ّﻣد ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .او ﺑﺎ اراﺋﮥ راه ﺧود – ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣﮑﺗب
ﻧﺑﯽ
اﺻﺣﺎب ﺻﻔّﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﭘﺎ ﺷده ﺑود ﺑﺷر را از ّ
ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺳﺎﺧت و در واﻗﻊ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ّ
ﺧودش ﻧﻣود و دﯾن را ﻓطری ﺳﺎﺧت و ﺣﮑﻣت ﺧود – ﺧداﺋﯽ را ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋﯾﺎن ﻧﻣود  .ﻣﺣ ّﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑود ﮐﮫ ﺧدا را از
آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن آورد و ﻣﻘﯾم ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳﺎﺧت .

ﻣﺻدّق )ﻣﺣ ّﻣد(:
او ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب ِ اﻗﺗﺻﺎدی ِ "ﻣﻠّﯽ ﮐردن " ﺛروﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺑدون اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت
ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را ﺑﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻏﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺎﻧﮫ داﻧﺳت  .اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑﺗدرﯾﺞ در ﮐ ّل
ﺳوم رااز اﺳﺎرت
ﺟﮭﺎن ﺟﺑرا ً در ﺣﺎل اﺟرا ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن او ﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﻣ ّﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ّ
اﻗﺗﺻﺎد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﻧظرﯾﮥ "اﻗﺗﺻﺎد ﺑدون ﻧﻔت" ﯾﮏ ﻧظرﯾﮥ ﺑﮑر و ﺷدﯾدا ً اوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ او ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزارش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺧﺎﺻّﮫ ﮐﮫ ﻧﻔت در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻧﺻر دوزخ اﺳت و ﻟذا ﻣﺻدّق را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎد
ﻏﯾر ﺟﮭﻧّﻣﯽ در آﺧر ا ّ
ﻟزﻣﺎن داﻧﺳت  .ﻧﮭﺿت وی ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺧﯾﺎﻧت روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و روﺣﺎﻧ ّﯾت ﺳﻧّﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﺧورد
٦٩

و او ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣرش در ﺗﺑﻌﯾد وﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺣض زﯾﺳت  .او ﻣردی ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﭘﺎک ﺳرﺷت و ﻋﺎدل و ﻣردم دوﺳت و ﺻﺎﻟﺢ
ﺑود  .او ﻧﯾز از اوﻟﯾﺎی ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران اﺳت .

ﻣرﯾم )ﻣﺟدﻟﯾﮫ(:
ﻣﻘرﺑﺗرﯾن ﺣواری ﻣﺳﯾﺢ و رھﺑر واﻣﺎم ﺣوارﯾّون ﭘس از ﻋروج ﻣﺳﯾﺢ ﺑود و دﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮥ او اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓت و
ّ
ﻧﺑوﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ زﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺳد آن ھم زﻧﯽ ﮐﮫ
او
ﻟذا
وﺻﯽ و اﻣﺎم ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑدﻋﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ّ
ﻗﺑل از اﯾﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﻋﻧوان زن ﺑدﮐﺎره در ﺷﮭر ﻣﻌروف ﺑود و دﭼﺎر ﺟذام و دھﮭﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﻻﻋﻼج ﺷده ﺑود و در ﻣﯾﺎن ﮔروھﯽ
ﻣردان دزد و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﻣﯽ زﯾﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ارزش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را در ﻗﻠﻣرو رﺷد و ﺗرﺑﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻧوی  ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﺗرﯾن و ﺣﯾرت آورﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ از ﻣﻘﺎم ﻣرﯾم ﻣﺎدر ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺳﺑﻘت ﺟﺳت  .او ﺗﻧﮭﺎ ﺣواری ﺑود ﮐﮫ ﭘس از
"ﻣﺻﻠوب ﺷدن" ﻣﺳﯾﺢ  ،ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﻧﮑرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣوارﯾون ﺷﮏ ﮐرده و ﮐﺎﻓر ﺷدﻧد و ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺗوﺑﮫ ﮐردﻧد  .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ او ﻧﯾز ﻋروج ﮐرد .

َﻣرد :
ﻣوﺟودی ﮐﮫ ھﻣواره اﺣﺳﺎس زﯾﺎدی ﺑودن دارد درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس زن .

ﻣوﻻی روﻣﯽ :
آﻟﺑرت ﺷواﯾﺗزر  ،ﻓﯾﻠﺳوف و ﻣوﺳﯾﻘﯽ دان و طﺑﯾب ﻗدﯾّس ﻣﻌﺎﺻر اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻧش را ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ زدﮔﺎن آﻓرﯾﻘﺎ از
دﺳت داد ﻣوﻟوی را ﺧردﻣﻧدﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﺣﮑﻣت را در ﻧوردﯾده و ﺧﺗم ﻧﻣوده اﺳت  .ﺗﻣدّن
ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﯾﻣﺎی ﺣﯾرت آور اﯾن ﻣرد ِ ﻋﺎرف و ﻋﺎﺷﻖ و ﻗدﯾّس و داﻧﺷﻣﻧد
آﯾﻧدۀ ﺑﺷری  ،ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣوﻟوی و ّ
ﻖ اﻣﺎﻣت را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد  .او ﯾﮏ
اﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وراﺛت ﺳﻧّﯽ ﻣذھب ﺑود ھﯾﭻ ﺷﯾﻌﮫ ای ﭼون او ﻧﺗواﻧﺳت ﺣ ّ
ﻋﻼّﻣﮥ دھر ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدار ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑر ﺗﻣﺎم ﻋﻠم و دﯾﻧش ﺧط ﺑطﻼن ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در وﺟود ﺷﻣس
وارد ﺷد و در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ رﺳﯾد و ﻟذا ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری را در وﺟود ﺧود
ﺑرﭘﺎﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن رﺳﯾد و ﭘﯾر ﮐﺎﻣل ﮔردﯾد  .او ﻋﺎﺷﻖ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ھزارۀ اﺧﯾر ﺟﮭﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت .

ﻣوﺳﯽ :
ﯾﮏ ﺑرده زادۀ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ ارادۀ اﻟﮭﯽ ﺳر از درﺑﺎر ﻓرﻋون در آورد و ﻋزﯾز درداﻧﮫ ﻓرﻋون
ﮔﺷت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت ﻋﮭدی ﻓرﻋون رﺳﯾد  .او ﻣردی داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﯾﻠﺳوف و ﻣﮭﻧدس و ﺟﻧﮕﺎوری ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑودﻧش اﻓﺷﺎء ﺷد و ﻓراری ﮔﺷت وﺑﮫ اﻣر ﻓرﻋون ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ در ﺻﺣرای ﺳوزان ﺳﯾﻧﺎ ﺷد و
ﺑﮫ طرزی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرد  .او ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﯾﻠﺳوف اﺳت وﻟذا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ و ﻣﺷﺎﺟره را ﺑﺎ
ﺧداوﻧد دارد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧدا ﺑرآﻣد  .وﻧﯾز ﭘر ﻣﻌﺟزه ﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧداﺳت و ﭘﯾرواﻧش ﻧﯾز ﻣﺗﮑﺑّرﺗرﯾن
اﻗوام ﺑﺷری ﺷدﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ اﻧدک ﻣدّﺗﯽ ﻏﯾﺑت ﻣوﺳﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑت ﭘرﺳت ﺷدﻧد و ﻣورد ﻟﻌن ﻣوﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و در ﮐ ّل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل دﯾن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﮔﺷﺗﻧد و ﻟذا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘش را در ﭘﯾداﯾش ﺗﻣدّن ﻣﺎدّی ﺑﺷر اﯾﻔﺎ ﻧﻣودﻧد و از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ارﮐﺎن آن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وﺗﻣدّن ﻣدرن در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﻣدّن ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ از ﻧوع ﺳﺎﻣری آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺑدﯾل ﻣﻌﺟزات
ﻋﻠﻣﯽ – ﻓﻧّﯽ اﺳت .

ﻣﺎﻟﮑوم اﯾﮑس :
ﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ در آﻣرﯾﮑﺎﺳت  .ﺳﯾﺎھﭘوﺳت دورﮔﮫ و ﺳرﮔرداﻧﯽ در اﻣﺎﮐن ﻓﺳﺎد ﻣﺣﻠّﮫ ھﺎرﻟم در ﻧﯾوﯾورک و ﻏرق در
ﻓﺳﺎد و ﻗﺎﭼﺎق و اﻋﺗﯾﺎد و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺑود ﮐﮫ در ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد ﻣﺣﮑوم ﺷد و در زﻧدان دﭼﺎر اﻟﮭﺎم ﮔردﯾد و ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺷد و ﭘس از ﻣدّﺗﯽ آزاد ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﺑﯾداری ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﺎن ﻓﻘﯾر و ﺗﺑﺎه ﺷده آﻣرﯾﮑﺎ ﭘرداﺧت و آﻧﺎن را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣدّن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻣﺗّﺣد ﻧﻣود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣورد اﻧﮑﺎر و ارﺗداد ﻋﺎﻟﯾﺟﺎه ﻣﺣ ّﻣد رھﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ واﺳطﮥ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾروان او
ﺗرور ﺷد  .او دارای زﻧدﮔﯽ ﻣرﺗﺎﺿﺎﻧﮫ ای ﺑود و ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻗدﯾّس آزادﯾﺧواه زﯾﺳت و ﻣﺑدّل ﺑﮫ وﺟدان ﺑﯾدار ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﺎن
ﺟﮭﺎن ﮔردﯾد  .او از اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺑود  .ھوﯾّت او ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود و در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل و آﻏﺎز ﺳنّ ﮐﻣﺎل از
دﻧﯾﺎ رﻓت .

٧٠

"ن"
ﻧﺧﺷب )دﮐﺗر ﻣﺣ ّﻣد(:
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزار ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﮔﻣﻧﺎم ﻣﺎﻧده اﺳت زﯾرا ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮭرت ﻧداﺷت وﺑﮫ
ﺗرﺑﯾت ﻣرﯾدان اﺷﺗﻐﺎل داﺷت و ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﻋﺎرف و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود و ﻣﮭد ظﮭور ھﻣﮫ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی اﺳﻼم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد  .دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺷﺎﮔردان اوﺳت .

ﻧرون :
اول ﻣﯾﻼدی و از ﻣظﺎھر ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﺑود ھﻣﭼون ﺷﺎھﺎﻧﯽ ﻣﺛل اردﺷﯾر
اﻣﭘراطور روم در ﻗرن ّ
ﺑﺎﺑﮑﺎن و ﻧﺎدر ﺷﺎه  ،او ﻧﯾز ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻧزدﯾﮑﺎﻧش ﺑدﺑﯾن ﺷد و ﻣﺎدر و ھﻣﺳرش را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد و ﺷﮭر ُرم را ﺑﮫ آﺗش
ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن دوراﻧش ﭘرداﺧت و در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎل ﺟﻧون از دﻧﯾﺎ رﻓت و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﻣرﮔش ﮔﻔت  :ﺟﮭﺎن  ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧدش را از دﺳت ﻣﯽ دھد !

ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﮏ:
ﻣﺷﮭورﺗرﯾن وزﯾر در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾران در ﻋﺻر ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن و از ﯾﺎران دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﺳن ﺻ ّﺑﺎح ﺑود  .او ﻧﯾز ﭼون
ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر طوﺳﯽ ﻣوﺟب اﺳﺗﻘرار و ﻋظﻣت ﺷﺎھﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود و ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﻧت آﻧﺎن را ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﺳﺎﺧت  .او را ﺑﺎﻧﯽ
داﻧﺷﮕﺎه در ﺳراﺳر اﯾران و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣدارس "ﻧظﺎﻣﯾّﮫ" از اوﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺗﺄﺳﯾس ﺷده
ﺑود  .ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﺑﺎرھﺎ او را از وزارت ﺷﺎھﺎن ظﺎﻟم و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻧﻊ ﮐرده و ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره ﺗوﺳط ﺷﺎھﺎن
ﻣﺗﺷرع و ﻧﺎﺑﻐﮫ در اﮐﺛر ﻋﻠوم
ﺳﻠﺟوﻗﯽ طرد و اﺧراج و رﺳوا ﺷد و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻓداﺋﯾﺎن ﺻ ّﺑﺎح ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد  .او داﻧﺷﻣﻧدی
ّ
ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠم و ﻧﺑوﻏش را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﻓروﺧت و ﺧود را ﺑدﻧﺎم ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ﻋﻠم ﻧﻣود ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﻗدرش ﺿﺎﯾﻊ و زﻧدﮔﯾش ﺗﺑﺎه ﮔﺷت و ﯾﮑﯽ از ﻋﺑرﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم ﻓروﺷﯽ ﮔردﯾد  .ھوﯾّت او ھﻣﭼون
ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر طوﺳﯽ در ﺗﺿﺎدّ ﺑﯾن اﺷدّ ﺧدﻣت و ﺧﯾﺎﻧت در ﻧوﺳﺎن ﺑوده اﺳت .

ﻧوح:
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت و ﮐﺗﺎب ﺑود ﮐﮫ ﺣدود ﭘﻧﺞ ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﯽ زﯾﺳت و طول ﻋﻣرش ﺗﺎ ﺣدود دو
ھزار ﺳﺎل رواﯾت ﺷده اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﺣدود ھزار ﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﻣود و در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش از دﺳت ﻣردﻣﺎن ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﺧورد و
ﺳﮑن" ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ
ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﻣرگ رﻓت و ﭼون ﻋﻣری ﻧوﺣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﮫ ﻧوح ﻣﻌروف ﺷد و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اش " ِ
دﻋﺎی او طوﻓﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺷد و ﺟزاو و ﺣدود ھﺷﺗﺎد ﺗن از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن ﻏرق ﺷدﻧد و ﻟذا ﺑﺷرﯾّت ﭘس از وی
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از اﺻﺣﺎب ﮐﺷﺗﯽ او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدش ﮐﻧﻌﺎن ﻧﯾز از ﮐﺎﻓران ﺑودﻧد و ﻏرق ﮔﺷﺗﻧد .

ﻧﯾﭼﮫ )ﻓردرﯾﮏ(:
اﻗﺑﺎل ﻻھوری او را ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ھم طراز ﻣوﻟوی ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ دارای دﻟﯽ ﻣؤﻣن و اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﺎﻓر ﺑود  .ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان
او را دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ﻣدرن داﻧﺳت ﮐﮫ از ھر ﺳﺧﻧش در آن واﺣد دو ﻣﻌﻧﺎ و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺗﺿﺎد ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﺷود  .او ﺧود را دﺟّﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧد و در ھﻣﮫ آﺛﺎرش ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺧود راﻧﯾز ﻧﻔﯽ ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺑدﯾن
ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﺗوان او را اﺳوۀ ﺧود –ﺑراﻧدازی ﻋرﻓﺎﻧﯽ داﻧﺳت و ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻣﺧﻠص ِ ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺧواﻧد .اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی او در ھزارۀ
ﺳوم ﻣﯾﻼدی در ﺣﺎل درک ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .او ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﮐ ّل ﻓﻠﺳﻔﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﺗﻣدّن ﻏرب و ﻟذا
ّ
ﻏﺎﯾت ﭘوﭼﯽ و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻋﻘل ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺟﻣوﻋﮥ آﺛﺎرش درﯾﺎی ﻣﺗﻼطﻣﯽ از ﺑرزخ و ﺣﯾراﻧﯽ اﺳت  .او را ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن
اﻧﺳﺎن ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده اﻧد  .او ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻏراﯾز ﺑﺷری ﮐﺷﺎﻧﯾد و ﻟذا ﺑﺎﻧﯽ رواﻧﮑﺎوی ﻏراﯾز ﺷد  .آﺛﺎرش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺧود – ﮐﺎوی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد وﻟﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھﯾﭻ اﯾده ای ﻧﻣﯽ ﮔردد  .ده ﺳﺎل آﺧر
ﻋﻣرش را ﺑﮫ ﺧﻣوﺷﯽ ﺣﯾرت آوری رﺳﯾد ﮐﮫ از ﻧظر ﻋوام دال ﺑر ﺟﻧون ﺑود .ﻧﮕرش و ﻓﻠﺳﻔﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺧﯾّﺎم اﯾراﻧﯽ و
اﭘﯾﮑور ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ارزﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم و ﺑوداﺋﯾزم ﮔراﯾﺷﯽ ﺷدﯾد دارد  .ﻓﻠﺳﻔﮫ او ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺿدّ رﯾﺎﮐﺎری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﯾﭻ ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ در ﻏرب ﭼون او "ﺻدق" را ﻣﺣور اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .
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"و"

واﮔﻧر)رﯾﭼﺎرد(:
از ﭘدران ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرن ﻏرب و ﺑﺎﻧﯽ ا ُﭘرا ﮐﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻣوﺳﯾﻘﯽ و رﻗص و ﺗﺄﺗر و اﺳطوره ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود  .او ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﻣﺑدّل ﺑﮫ اﺑزاری در ﺧدﻣت اﺣﯾﺎی ﻣﺳﯾﺣ ّﯾت و اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎزد و اﯾن دو را ﺑﮫ ھم ﺑﯾﺎﻣﯾزد و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﻣوﺟب ﻟذّت و ﻋﯾش و ﺟذﺑﮥ ﻣﻌﻧوی ﮔردد و در اﯾن اﻣر ﻣوﻓﻘﯾّﺗﯽ ﻋظﯾم ﺣﺎﺻل ﻧﻣود وﻟﯽ ﻓﻘط ﻣوﺟب ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻘدﯾس
ﻋﺷرﺗﮑده ھﺎی اﺷراﻓﯽ اروﭘﺎ ﺷد و ﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﮭرت او ﻧﯾز ﺷده ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﭼﮫ را از دﺳت داد و ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ ﺧود وارد ﻧﺑردی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﻧری ﻧﻣود و ﻧﯾﭼﮫ او را ﺑﮫ رﺳواﺋﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾد و او را ﺑﺎﻧﯽ اﻧﺣطﺎط و ﻓرﯾﺑﮑﺎری داﻧﺳت و
ﻣوﺳﯾﻘﯽ او را ﻣﮭد زاﯾش ﺗراژدی ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷدّ اﺑﺗذال ﻣﯽ رﺳد و ﻣردم را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .اﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً
درﺳت از آب درآﻣد و واﮔﻧر و ھﻣﺳرش ﮐﮫ از دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻧﯾﭼﮫ ﺑودﻧد در ﻗﺑﺎل ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ واﮔﻧر
ﻧوﺷت ﺑﮫ ﻓﺣﺎﺷﯽ و ﺗﮭﻣﺗﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺧود را رﺳوا ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ اﻧزوا ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل
ﻣوﺳﯾﻘﯽ واﮔﻧر را اوج ﮐﻣﺎل ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻏرب و ﺳرآﻏﺎز اﻧﺣطﺎط آن ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﻣﯽ ﺗوان او را ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻧدﯾﺷﮫ ای داﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﻣﺎل روﺣﺎﻧﯽ و اﺷراق و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻧﺎﯾل آﻣد  .وﻟﯽ او ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺑﯽ
ﺑدﯾل اﯾن اﻋﺗﻘﺎد و ھﻧر ﺑود و ﻧﯾز ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف و داﻧﺷﻣﻧدی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد در اﯾن آرﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺷﮑﺳت ﺧورد و
ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس رﺳﯾد وﻟﯽ ﭘﯾرواﻧش اﻣروزه ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ راه او اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﺑرای ﺗﺣﻘّﻖ آرﻣﺎن ﺧود ﮐﮫ
ﺳل ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺧود ﮐﺷﯽ و
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﺎزی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ھﻧر ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣذھب اﺳت ﺟز ﺗو ّ
اﻧواع اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ روش و ﻣﻘﺻدی دﯾﮕر ﻧدارﻧد  .ﻣﯽ ﺗوان واﮔﻧر را ﺑزرﮔﺗرﯾن و ھﻧرﻣﻧد ﺗرﯾن ﻧﺎﺑﻐﮥ روﺷﻧﻔﮑری دﯾﻧﯽ
و دﯾن ھﻧری داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣذھب و ھﻧر را ﯾﮑﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

وان ﮔوگ:
ﮐﺷﯾش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻘﯾری ﺑود ﮐﮫ دوران ﺟواﻧﯽ اش را در ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ ھداﯾت ﮐﺎرﮔران ﻣﺷﻐول ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﻠوا
اﻧﺟﺎﻣﯾد و اﺧراج ﮔردﯾد و ﻣدّﺗﯽ را در ﺳرﮔرداﻧﯽ ﺳﭘری ﻧﻣود و رﺳﺎﻟت دﯾﻧﯽ اش را رھﺎ ﮐرد و روی ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﻣود و ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑرادرش ﺣدود ده ﺳﺎل ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﭘرداﺧت و ﺑﺎﻻﺧره در ﺳﯽ و ھﻔت ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﺧﺗری ،
ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﻣود  .آﺛﺎرش ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟذﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﺑﮏ ھﻧری ﮐﺎﻣﻼً ﺑدﯾﻊ و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾد
ﻧﺑوده اﻧد و ﺳﯾﺎه ﻣﺷﻖ ھﺎﯾش ﻧﯾز اﻣروزه ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎﺋﯽ ﻧﺟوﻣﯽ ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﮔوﺋﯽ از طرﯾﻖ ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾش
ﺗواﻧﺳت ﭘﯾﺎم روﺣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺷرﯾّت اﻟﻘﺎء و اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد  .اﻣروزه او را ھﻣطراز ﻗدﯾّﺳﺎن ﺑزرگ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد  .او را
دﭼﺎر ﺟﻧون ادواری ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ آﺛﺎرش را در اﯾن ﺟﻧوﻧﮭﺎ ﺧﻠﻖ ﮐرده اﺳت  .او ﺧود اﻋﺗراف ﻧﻣوده ﮐﮫ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻗﺻد
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﻣوده ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت  .ﺑدﯾن طرﯾﻖ آﺛﺎرش ﺟﻣﻠﮕﯽ درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺄﺛﯾر ﺣﯾرت
آور آﻧﮭﺎ ﺑر ﺑﯾﻧﻧده از ھﻣﯾن روﺳت .

وﯾﺗﮕﻧﺷﺗﺎﯾن )ﻟودوﯾﮏ(:
ﻣﮭﻧدس ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ در ﯾﮏ آﺷﻧﺎﺋﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺑرﺗراﻧد راﺳل ﻧﺑوغ ﻓﻠﺳﻔﯽ اش ﺷﮑوﻓﺎ ﺷد و در اﻧدک ﻣدّﺗﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ راﺳل
را ﻧﻘد و ﻧﻔﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺻدﯾﻖ راﺳل ﻧﯾز واﻗﻊ ﺷد و راﺳل در ﻣﻘدّﻣﮫ ای ﺑر ﯾﮑﯽ از آﺛﺎرش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣروز
اﯾن اﺛر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ و درک ﻧﮑﻧد روح اﻧدﯾﺷﮫ ﻣدرن را ﻧﻔﮭﻣﯾده اﺳت  .او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطﻖ رﺳﯾد و اھل
ﻓﻠﺳﻔﮫ را دﻋوت ﺑﮫ ﺧﻣوﺷﯽ ﻧﻣود و ﺧﻣوﺷﯽ را ﺳرآﻏﺎز ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ داﻧﺳت  .وﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﻣوﺷﯽ و اﻧزوا و زﻧدﮔﯽ
ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ﮔراﺋﯾد و دﺳت از ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرداﺷت و ﺑﮫ زودی از دﻧﯾﺎ رﻓت  .او ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﺳﯾﻣﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣدّن
ﻣدرن اروﭘﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ره ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻌرﻓت را طﯽ ﻧﻣود و از اﺷدّ ﻓﻧّﯽ ﮔری ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌﻧوﯾّت و ﻋرﻓﺎن رﺳﯾد .

ورن )ژول(:
ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻓراﻧﺳوی اواﺧر ﻗرن ﻧوزده ﻣﯾﻼدی ﮐﮫ ﻗرار ﺑود داﻧﺷﻣﻧدی ﻣﺑﺗﮑر ﺷود وﻟﯽ داﺳﺗﺎن ﭘردازی ﭘﯾش ﮔوی ﺷد و در
رﻣﺎﻧﮭﺎﯾش ﺑﮫ ﺷرح وﻗﺎﯾﻊ و اﻣﺎﮐﻧﯽ ﺣﯾرت آور در ﺟﮭﺎن ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﺑﻌدھﺎ واﻗﻌﯾّت ﯾﺎﻓت  .آﺛﺎر او ﻣﻧﺷﺄ
ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﺧﻼّﻗﯾّت ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ادﺑﯽ و ھﻧری و ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در آﻣد و ﺣﺗّﯽ ﺳوژه
ﺑﺳﯾﺎری از اﺧﺗراﻋﺎت ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎی ﻧﺳل ﻣدرن داﻣن زد و ﺧﺎﺻّﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن را دﭼﺎر ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯾﮭﺎ ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ
٧٢

ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻧﻣود  .ﻧﻘش او در ﺗرﺑﯾت ﺗﻣدّن ﻣدرن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده و ﻋﻣوﻣﺎ ً
ﻣﺧرب ﺑوده اﺳت و در ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻧﺳل
ّ
ﺟوان از ﻋواﻣل ﭘﯾداﯾش ﺟﻧون ﮔردﯾده اﺳت .

وﯾرژﯾل:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﻋر زﺑﺎن ﻻﺗﯾن و ﯾﮑﯽ از ﭼﻧد ﺗن ادﯾﺑﺎن ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ﻏرب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .ﺷﺎھﮑﺎر ﻣﺎﻧدﮔﺎر او
"اﻧﮫ اﺋﯾد" ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش اﺳطوره ای زﻧدﮔﯽ روﺳﺗﺎﺋﯽ و ﺷﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازد  .او ﯾﮏ دھﻘﺎن زادۀ ﻓﻘﯾر ﺑود ﮐﮫ
ﻋﻣری را در ﯾﺄس و ﻓﻘر زﯾﺳت و اﺛر ﻣذﮐورش ﻧﯾز ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم آﺗش زدن آﺛﺎرش ﺑﮫ دﺳت ﺧودش ،
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت  .اﯾن اﺛر ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻧﺳﺎن در آﻏوش طﺑﯾﻌت اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ اﯾن دوران .

وﻟﺗر :
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯾﺎن رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ و ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادﯾﺧواه ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺑﻌﯾد و زﻧداﻧﯽ ﺷد و ﺗﺄﻟﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر در ھﻣﮫ
اﻣور ﺑﺷری ﺑر ﺟﺎی ﻧﮭﺎد و ﻧظر ّﯾﺎﺗﯽ ﺑﮑر و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ ﮐﺛﯾر در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺳﯾﺎﺳت و ﻣذھب و رواﻧﮑﺎوی
ﭘدﯾد آورد و ﻣظﮭر اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ و ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣدرن ﺟﮭﺎن ﺷد و ﯾﮑﯽ از اﺳوه ھﺎی آزادی و آزاد اﻧدﯾﺷﯽ ﮔردﯾد و
درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل روﺳو ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﮔرا ﺑود ﺣﺎﻣﯽ ﻣدرﻧﯾزم ﺷد و ھﻣﮫ اروﭘﺎﺋﯾﺎن را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﺳﺎﺧت و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
ﯾﮏ اﺳوۀ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و آزادﯾﺧواھﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻟﯾﺑراﻟﯾزم اﺳت .
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"ه"
ھﺎﺑﯾل :
ﺣوا ﺑود ﮐﮫ در اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﺑرای دادن ﺻدﻗﮫ ﻣورد ﻗﺑول ﭘروردﮔﺎر ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑرادر ﮐوﭼﮑش ﻗﺎﺑﯾل
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺳر آدم و ّ
ﮐﮫ دﺳﺗﮥ ﺧوﺷﮫ ای ﮐﭘﮏ زده ﺑرای ﺻدﻗﮫ آورده ﺑود و ﻣﻘﺑول درﮔﺎه ﺧدا واﻗﻊ ﻧﺷد از ﻓرط ﺑﺧل  ،ھﺎﺑﯾل را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد و
اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺗل ﺑﺧﯾﻼﻧﮫ در ﻗﻠﻣرو دﯾن ﺑود و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻗﺗﻠﮭﺎی ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷد .

ھﺎﯾﻧﮫ)ھﺎﻧرﯾش(:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﻋر ﻏزﻟﺳرای آﻟﻣﺎن و ﺑﻠﮑﮫ اروﭘﺎ ﺳت ﮐﮫ او را ھﻣطراز ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻟﮭﺎم ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣوﺳﯾﻘﯽ داﻧﺎن ﻏرب ﻗرار ﮔرﻓت ﺷﺎﻋری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﺛر ﻧوﯾس طﻧز ﭘرداز و ﻣﻘﺗدر ﺑود و ده ﺳﺎل آﺧر ﻋﻣرش را رﻧﺟور و
اﻓﺳرده زﯾﺳت .

ھداﯾت )ﺻﺎدق(:
ﺑزرﮔﺗرﯾن داﺳﺗﺎن ﭘرداز اھل ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺗﻔﮑّر آزاد اﻧدﯾش و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و
روﺷﻧﻔﮑران و اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت و آﺛﺎرش ھﻣﭼﻧﺎن ﭘرﺧواﻧﻧده ﺗرﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ در ھﻣﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋﺷﻖ ﻋﻣﯾﻘﯽ در درک اﺳرار ﺗﻣدّن و ﺣﮑﻣت و زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﯾراﻧﯾﺎن داﺷت و در اﯾن اﻣر ﺗﻼﺷﮭﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر
ﻧﻣود  .ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺣﺻﯾل ﻣﮭﻧدﺳﯽ و طب ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ رﻓت وﻟﯽ آن را رھﺎ ﻧﻣود ﺑﮫ ادﺑﯾﺎت و ھﻧر و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻣدرن ﭘرداﺧت
و ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺧود در ﻏرب را درک ﻧﻣود وﻟﯽ در ﮐﺷور اﯾران ﺗﻧﮭﺎ و ﻣﮭﺟور ﻣﺎﻧد  .ﻣردی ﺻدﯾﻖ و ﭘﺎک و
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﺣﯾﺎ و ﻣرﺗﺎض ﺑود  .ﻣﯽ ﺗوان او را ﻣرﺗﺎض ﻣدرن و روﺷﻧﻔﮑر ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ ﺑدﻋت در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ اﺳت .
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧواﻧﻧده را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻟذا ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑس
ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .او ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران اﺳت  .او ﺑﮫ ﺳنّ ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾران را ﺗرک ﮔﻔت و در
ﭘﺎرﯾس ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺧود ﮐﺷﯽ ﻧﻣود  .او را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﯾﭼﮥ اﯾراﻧﯽ داﻧﺳت .

ھراﮐﻠﯾت:
از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺣﮑﯾم ﮔرﯾﺎن ﺑود .او ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑر ذات ﻧﺎﭘﺎﯾداری و ﺗﻐﯾﯾر و ﻓﻧﺎ
ﻣﯾداﻧﺳت و ﺛﺑﺎت را اﻣری ﻣوھوم ﻣﯽ ﺧواﻧد و ھر ﭼﯾزی را ﺿدّ ﺧودش ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ در ﺧود ﻧﻔﯽ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود  .او
ﺟﮭﺎن ﻣﺎدّه را از ﺟﻧس آﺗش ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﻠّم ﺷده اﺳت  .او ﺧود ﺣﮑﯾﻣﯽ ﻗد ّﯾس ﺑود وﻟﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾش ﺑرداﺷﺗﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ اﻣری ﮐﺎذب اﺳت ھﻣﭼون ﺑرداﺷت ھﺎی ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﮫ از
ﺑﺳﯾﺎری ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻣوده اﻧد .

ھرﻣس :
ﻧﺎم ﯾوﻧﺎﻧﯽ ادرﯾس ﻧﺑﯽ اﺳت  .او ﻗﺑل از طوﻓﺎن ﻧوح ﻣﯽ زﯾﺳت و ﮔوﺋﯽ ﻧوح را ﻧﯾز دﯾدار ﮐرد  .او را ﺑﺎﻧﯽ درس و ﻣدرﺳﮫ
داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ادرﯾس ﻧﺎﻣﯾده اﻧد  .او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻠّﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم را آﻏﺎز ﮐرده و ﺧط و ﺳواد و ﺧواﻧدن را ﺑﻧﺎ
ﻧﮭﺎده اﺳت و ﺣﮑﻣت و داﻧش و ﻋﻠوم ﻏﯾﺑﯽ را اﺷﺎﻋﮫ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﺻﻧﺎﯾﻊ ھﻣﭼون ﻣﻌﻣﺎری و ﺧﯾّﺎطﯽ و ﺑﺎﻓﻧدﮔﯽ را
ﻧﯾز ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده اﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻠم طب را از او ﻣﯽ داﻧﻧد  .او ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣردﻣﺎن دوراﻧش ﺑﺳﯾﺎر آزار ﺷد و ﺑﺎﻻﺧره
ﭼون ﻣﺳﯾﺢ ﻋروج ﻧﻣود .

ھﮕل :
او را ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرب ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺧود – آﮔﺎھﯽ ذھﻧﯽ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎﻣل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘدﯾد آورده
و ﺧود – آﮔﺎھﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑر اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ را ھﻣﺎن ﺧدا ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻓﻠﺳﻔﮫ او را ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن آﺛﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ و ادﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﻧد و ﺧود او در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣرش در ﺷرح و ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻠﺳﻔﮫ اش ﻋﺎﺟز ﺑود و ﮔﻔت :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗم ﻣﯽ داﻧﺳﺗم وﻟﯽ ﺣﺎﻻ
٧٤

ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯽ داﻧد  .ﻓﻠﺳﻔﮫ او را ﻏﺎﯾت ذھن ﭘرﺳﺗﯽ و اﯾده آﻟﯾزم ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا او را اﻓﻼطون ﻣدرن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .اﮐﺛر ﻓﻠﺳﻔﮫ
ھﺎی ﻣدرن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻠﺳﻔﮥ او ﺑوده اﻧد  .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣظﮭر ارادۀ ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود
ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﻓﮑر ھﻣﺎن واﻗﻌﯾّت اﺳت و واﻗﻌﯾّﺗﯽ ﺟز ﻓﮑر اﻧﺳﺎن وﺟود ﻧدارد  .ﺧدای ھﮕل ﻋﯾن اﯾدۀ ﻋدم
اﺳت  .او ﭘس از دو ھزار ﺳﺎل دوﺑﺎره دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑود و ﻧﺑود را از ﺣﮑﻣت ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺣﯾﺎء ﻧﻣود و ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را
ﻗﻠﻣرو اﯾن ﺗﺿﺎد ﺗﺻوﯾر ﻧﻣود و آن را "ﺷدن" ﻧﺎﻣﯾد  .او ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻘدﯾس ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﺟرﯾﺎن دارد  ،رﺳﯾد .

ھﻣداﻧﯽ )ﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة(:
ﭼﮭﺎرم ھﺟری ﮐﮫ در ﺟواﻧﯽ ﺷﻣﻊ آﺟﯾن ﺷد و ﺑﮫ ﻓﺗوای ﯾﮏ ﻋﺎﻟم و ﺣﺎﮐم ﺷرع ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺳوزاﻧده ﺷدن
ﻋﺎرف ﻗرن
ّ
ﺳر" ﻣﻌروف ﺑوده اﺳت  .در اﯾن ﮐﺗﺎب وی اﺑﻠﯾس را ﻋﺎﺷﻖ
"
ﮐﺗﺎب
ﺑﮫ
ھﻣواره
اﺳت
"
ﺗﻣﮭﯾدات
"
ﮐﮫ
ﻣﺷﮭورش
ﮔردﯾد  .اﺛر
ّ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺷده اﺳت و رﺳول ﮐﺑﯾر اوﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻣر در
ﺗرﯾن ﻣﺧﻠوق ﺧدا و ﺧﺎﻟص ﺗرﯾن ﭘرﺳﺗﻧدۀ او ّ
ﻗرآن ﻧﯾز واﺿﺢ اﺳت دال ﺑر ﮐﻔر و ارﺗداد او ﺷد  .او اﺳوۀ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣظﻠوﻣﯾّت در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ھﻣطراز ﻣﻧﺻور
ﺣﻼّج ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود  .دﻓﺎﻋﯾّﺎت او ﻧﯾز ﯾﮏ اﺛر ﺑدﯾﻊ در دﻓﺎع از ﻋرﻓﺎن اﺳت .

ھوﺳرل)ادﻣوﻧد(:
ﻓﯾﻠﺳوف ﻋﺎرف ﻣﺷرب ﻣﻌﺎﺻر آﻟﻣﺎن و ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب "ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ" اﺳت ﮐﮫ در ﺻدد اﺑداع ﺣﮑﻣﺗﯽ ﺑود ﺗﺎ ذات ﯾﮕﺎﻧﮫ ھر
ﺷﯾﺋﯽ را ﺑﮫ ادراک ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑرﺳﺎﻧد  .اﯾن روش را "ﮐﺎھش ﻣﻧطﻘﯽ" ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ روش ﺳﻘراطﯽ ﺑود وﻟﯽ ﻣوﻓّﻖ ﺑﮫ ھدف ﺧود
ﻧﺷد  .او ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺳﻘراط و اﻓﻼطون ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﺧﺎصّ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت را از طرﯾﻖ دﯾﺎﻟوگ دو ﻧﻔره آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزد وﻟﯽ ﻣورد ﺗوﺟّﮭﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓت و ﺑﮫ اﻧزواء و اﻓﺳردﮔﯽ ﮔراﺋﯾد  .اﮐﺛر ﻓﻼﺳﻔﮫ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اروﭘﺎ از ﻣرﯾدان او
ﺑودﻧد و ھﻣﭼون ھﺎﯾدﮔر و ﺳﺎرﺗر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮑﺗب او ﭘرداﺧﺗﻧد  .او از ﻣﻧﺗﻘدان ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗﻣدّن و داﻧش اروﭘﺎﺋﯽ ﺑود و آن را
روی ﺑﮫ اﻓول ﻣﯽ داﻧﺳت و ﻟذا از طرف ﺳردﻣداران ﺗﻣدّن ﻏرﺑﯽ ﻣورد ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﻗرار ﮔرﻓت و اﻧدﯾﺷﮫ اش دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺳور
و ﺧﻔﻘﺎن ﮔردﯾد  .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣرﯾد او ھﺎﯾدﮔر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ روش او ﺑﮫ ذات ﺗﮑﻧوﻟوژی از طرﯾﻖ ﺗﺄوﯾل واژه ھﺎ رﺳﯾد و
آن را ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐ ّل ﺗﻣدّن ﻣدرن را ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .

ھوﻣر :
ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺳرای ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدود ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ زﯾﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧداﯾﺎن را ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧﯾده و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺗﻣدّن ﻏرب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و ھﻧر و ادﺑﯾﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻏرب از اوﺳت .
او را ﺧﺎﻟﻖ ﺧداﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر را در دﺳت دارﻧد  .ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﺗﻔﮑّران و ﺷﺎﻋران ﺗﻣدّن ﻏرب ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﺣﻣﺎﺳﮫ ھﺎی او ﺑوده اﻧد و در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﯾن اﺳطوره ھﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ھﻧر ﻣدرن و ﺣﺗّﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎ وارد
ﺷدﻧد و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد  .ھﯾﭻ ﻧوﯾﺳﻧده ای ﭼون او ﺑر ﮐ ّل ﺗﻣدّن اروﭘﺎ اﺛر ﻧﺑﺧﺷﯾده اﺳت  .او را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﭘدر ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺷﻌرای اروﭘﺎ داﻧﺳت .

ھﯾﺗﻠر :
ﺑزرﮔﺗرﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن ﻏرب ﮐﮫ ﺑرای ﺷرﻗﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧﯾر و ﺑرﮐت و اﺳﺗﻘﻼل از ﺳﻠطﮫ اروﭘﺎ را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد و
ﺳوم و اﺳﺗﻌﻣﺎر زده ﺧدﻣت ﻧﻧﻣود  .او ﻧﺎﺑﻐﮫ ای وطن ﭘرﺳت و ﺿدّ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ھﯾﭼﮑس ﭼون او ﺑﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ّ
و ﺿدّ ﯾﮭود ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻣﺎرﮐس و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﭼﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻣﺎدام ﺑﻼواﺗﺳﮑﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد اﯾدﺋوﻟوژی
ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاﺑﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﺳراﺳر اروﭘﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن طرﻓداراﻧﯽ آﺗﺷﯾن ﯾﺎﻓت و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓﺗﺢ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
از درون ﺣزﺑش و از ﺟﺎﻧب ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧش ﻣورد ﺧﯾﺎﻧت ﻗرار ﮔرﻓت  .او از ﺟﺎذﺑﮫ و ﻧﻔوذ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای
ﺑرﺧوردار ﺑود و اﮐﺛر ﻓﻼﺳﻔﮫ و داﻧﺷﻣﻧدان ﺑزرگ آﻟﻣﺎن را ﻣرﯾد ﺧود ﻧﻣوده و در طﯽ ﻣدّت ﮐوﺗﺎھﯽ آﻟﻣﺎن را از ﻏﺎﯾت
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧت و اﮔر ﺧﯾﺎﻧت اﻧﯾﺷﺗن و ﺑرﺧﯽ از ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺗﻣﯽ آﻟﻣﺎن ﻧﺑود او ﭘﯾروز
ﻣﯽ ﺷد  .او ﺧود ﻣردی ﻣﺗّﻘﯽ و ﭘﺎک ﺑود و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷرف ﺗرﯾن ﺣﮑّﺎم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد  .او ﭘس
ﻣﻘر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اش ﺑﮫ ھﻣراه اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﯾﺎراﻧش ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﻧﻣود .
ازﺷﮑﺳت و ﻣﺣﺎﺻرۀ ﮐﺎﻣل ﺑرﻟﯾن و ّ
ﻧﮭﺿت ﻧﺋوﻧﺎزﯾزم دﺳت ﭘروردۀ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎﺳت ﺗﺎ ھﯾﺗﻠر را ﺑدﻧﺎم ﺳﺎزﻧد .
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"ی "
ﯾﺎﺳﭘرس )ﮐﺎرل(:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑﺎﻧﯽ ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧﻼف ﺗﻣدّن اروﭘﺎﺳت  .او ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺣﮑﻣت
ﻣﻌرﻓﯽ
ﺳﻘراطﯽ را اﺣﯾﺎء ﻧﻣود و ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺣﻘﺎﻧ ّﯾت ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﭘرداﺧت و آﻧﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن "ھﺳﺗﯽ" در ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ﻧﻣود  .او ﺣﻘﯾﻘت را در درک ﺷﮑﺳت و ﭘذﯾرش و ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل از آن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ داﻧﺳت و اﯾن ﯾﮏ ﺣﮑﻣت ﮐﺎﻣﻼً دﯾﻧﯽ و
ﻧﺑوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﻧدﯾﺷﮥ او ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ ﻋرﻓﺎن ﻗرار داﺷت و ﻟذا از طرﯾﻖ ﻋﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮫ اﮐﺛر ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ رﺳﯾد و
ﺣﻘّﺎﻧﯾّﺗش را اﺛﺑﺎت ﻧﻣود  .او ﻓﻠﺳﻔﮫ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﺑرﮔرداﻧد .

ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث :
ﺳوم ھﺟری و ﻋﯾّﺎری دروﯾش و ﺟواﻧﻣرد و ﻣؤﻣن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﭘس از ﻏﻠﺑﮫ
از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾران در ﻗرن ّ
اﻋراب ﺑر اﯾران  ،ﮐﺷور را از ﺳﻠطﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺟﺑّﺎر ﻋرﺑﯽ ﻧﺟﺎت داد و ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﻠّﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮫ را ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و
ﺗﺳﻠﯾم ﮐﺷﺎﻧﯾد  .او ﻋﺎدﻟﺗرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾران اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن زﯾﺳت و ﻋﻣری ﺑﺎ ﻧﺎن و
ﭘﯾﺎز زﻧدﮔﯽ ﮔذراﻧﯾد و در طﯽ ﺣدود ده ﺳﺎل ﺳﻠطﻧﺗش اﯾراﻧﯾﺎن را ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل و ﻓﺧر ﻣﻠّﯽ – دﯾﻧﯽ رﺳﺎﻧﯾد .

ﯾوﺳف :
ﯾﮑﯽ از دوازده ﭘﺳر ﯾﻌﻘوب ﻧﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣورد ﺑﺧل ﺑرادراﻧش ﻗرار ﮔرﻓت زﯾرا ﻣﺣﺑوب ﭘدر و ﻓرزﻧد ﮐوﭼﮑش ﺑود و ﺟﻣﺎﻟﯽ
ﺑس زﯾﺑﺎ داﺷت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﭼﺎه اﻓﮑﻧده ﺷد و ﻓروﺧﺗﮫ ﮔﺷت و ﺳر از درﺑﺎر ﻓرﻋون ﻣﺻر درآورد و ﻣﺣﺑوب ھﻣﺳر او ﻗرار
ﮔرﻓت و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺗﮭﻣﺗش ﺑﮫ زﻧدان اﻓﮑﻧده ﺷد و دوﺑﺎره ﺑﺧﺷوده ﮔﺷت و ﺑﮫ وزارت و ﺳﻠطﻧت رﺳﯾد و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ زﻟﯾﺧﺎ
ﻣﻧور ﺑود و ھر زﻧﯽ را ﻣﻔﺗون ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و
ﭘس از ﻣرگ ﻓرﻋون  ،ازدواج ﻧﻣود  .او دارای ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟذّاب و ّ
ﻧﺑوت رﺳﯾد .
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﻋﺻﻣﺗش ﺑﮫ ّ
ﺧود ﻣردی ﭘﺎک ﺑود و در ﻗران ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳوۀ ﻋﺻﻣت ﻣرداﻧﮫ ّ

ﯾوﻧﮓ )ﮐﺎرل ﮔوﺳﺗﺎو(:
او ﺑزرﮔﺗرﯾن رواﻧﮑﺎو ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﻏرب اﺳت ﮐﮫ از رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﻓروﯾد ﺑﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ و دﯾﻧﯽ رﺳﯾد و ﻣﻌﺎﻟﺟﮥ اﻣراض ﻋﺻﺑﯽ و رواﻧﯽ و ﺣﺗّﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ را ﺟز از طرﯾﻖ ارﺗﺑﺎط روﺣﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮏ
ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎراﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﻣﯽ داﻧﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و طب اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن رﺳﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز ھرﮔز ﺑﮫ
طب
ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓت وﻟﯽ ﻋﻠّت و ﺣﻘﺎﻧ ّﯾت ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ اش را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن داد  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ او ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ّ
رواﻧﮑﺎواﻧﮥ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ رﺳﯾد و آن را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود  .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﺎﻧﯽ دارای اﯾن ﻗدرت ﻧﺑود دﭼﺎر
اﻓﺳردﮔﯽ ﺷدﯾد ﮔردﯾد و ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣرش در ﭘس اﯾن ﺑن ﺑﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﺎﻟﮭﺎی ﺷرﻗﯽ ﮔراﺋﯾد و ﺑﻧﺎی ﯾﮏ
ﺧراﻓﮫ ﻣدرن را ﭘدﯾد آورد و ﮐ ّل زﺣﻣﺎت ﺧود را ﺗﺑﺎه ﻧﻣود و از ﻣﺳﯾر اﺻﻠﯽ اش ﻣﻧﺣرف ﺳﺎﺧت .

ﯾﮭودا :
ﯾﮑﯽ از دوازده ﺣواری ﻣﺳﯾﺢ و از ﺗﺣﺻﯾل ﮐردﮔﺎن و اﺷراف ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت و ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ و
ﯾﺎراﻧش ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣود و ﻣﺧﻔﯾﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎﺳوﺳﺎن اﻣﭘراطوری ﻓروﺧت  .ﺷب ﻗﺑل از اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﺳﯾﺢ ﻋﻠﻧﺎ ً او را ﺑﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣود وﻟﯽ او ﺑﺎز ھم ﺗوﺑﮫ ﻧﮑرد  .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾﺣﯾّت و ﻧﯾز در "ﮐﻣدی اﻟﮭﯽ " اﺛر
ﻋﻧوان ﺧﺎﺋن در ﺣﺿور ﺧودش ّ
داﻧﺗﮫ  ،ﯾﮭودا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻠﯾد ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و در ﺑدﺗرﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه دوزخ ﻗرار دارد  .او ﺑﯾش از ﺳﺎﺋر ﺣوارﯾّون
ھﻣواره از ﻣﺳﯾﺢ طﻠب ﻣﻌﺟزه ﻣﯽ ﻧﻣود وﻟﯽ ﺑﺎز ھم در اﯾﻣﺎﻧش ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷد  .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ او را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺳﯾﺢ اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً
ﻣﺻﻠوب ﮐردﻧد و آﻧﮑﮫ ﻣﺻﻠوب ﺷد ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮭودا ﺑود .
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