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وای ﺑﮫ ﻣﺟﻧون ﻋﺷﻖ وای ﺑﮫ ﻣﺟﻧون ﻋﺷﻖ

آﺋﯾﻧﮫ ﮔردان ﻋﺷﻖ ﺻورت ﻟﯾﻠﯽ ﻧﻣود

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻻﻋﺮف اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﻦ
-١آﻧﮑﮫ ﺗو را از ﺧودت ﺑﺎز دارد و از ﻏﯾر ﺧودت ﻧﯾز ﻣﺑرا و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺳﺎزد ﺳوی ﺣﻖ را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺳﻣت ﺑﺻﯾرت و
ھداﯾت را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود ودﻋوت ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد و ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت .
-٢از ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﺷوﯾش ﺑرﺧﯾزد و دل آرام ﻧﮕﯾرد ﺑﭘرھﯾز ﮐﮫ ﮐﺎری ﺑﺎطل و ﺣﺳرت زاﺳت .
-٣ﺑﮫ ھر ﺳوﺋﯽ ﮐﮫ ذھن اﺣﺳﺎس ﺧطر و ﺿرر ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯽ ھراﺳد ،ﺑرو ﮐﮫ ﻗرارﮔﺎه دل و ﻧﻘطﮥ اﯾﻣﺎن اﺳت.
-۴اﮔر ﻣرز ظنّ )ذھن( و دل را ﻧﻣﯾﺗواﻧﯽ ﺗﺷﺧﯾص داد ﭘس ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﺑﻧﺷﯾن و ھﯾﭻ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﮕﯾر و ﮐﺎری ﻣﮑن ﺗﺎ
اﯾن ﻣرز ﺑراﯾت آﺷﮑﺎر ﺷود .
-۵ھرﮔﺎه ﺣﯾران و ﻣﺑﮭوت ﮔردﯾدی ﺗﻣﺎم ھ ّم و ﻏم و ﻓﮑر و ﻓﻌﻠت را ﺻرف ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و آن ﻧﻘطﮥ ﺣﯾراﻧﯽ ﻧﻣﺎ ﺗﺎ
آن ﻧﻘطﮫ روﺷن ﺷود و ﺗﺎ روﺷن ﻧﺷده روی ﺑرﻣﮕردان و ھﯾﭻ ﻓﮑری و ﮐﺎری را ﺑﺧودت راه ﻣده .
-۶ھرﮔﺎه رﻧﺞ و درد و ﮔرﻓﺗﺎری ای ﺑر ﺗو ﻋﺎرض ﺷد ھﯾﭻ در ﺧﯾﺎل ﻋﻼج ﻣﺑﺎش ﮐﮫ ﻋﻼﺟﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺳﻌﯽ
ﮐن ﮐﮫ راه و ﻣدﺧل ورودش را ﺑﯾﺎﺑﯽ ﭼون ﯾﺎﻓﺗﯽ از ھﻣﺎن راه ﺑﺎز ﮔرد .
-٧ھرﮔﺎه ﺑﮫ ﺳؤال و ﻣﻌ ّﻣﺎﺋﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾدی در ﺻدد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﻣﺑﺎش ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺎھﯾت و ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻧﺷﺄ ﺳؤال ﺗﺄﻣل
ﮐن ﻧﮫ در ﻋﻠل آن  .در ﺣﺎﻟش ﺗﻔﮑر ﮐن ﻧﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اش و ﻋﻠّﺗﯽ ﺟز ﺧوﯾﺷﺗن را ﭘذﯾرا ﻣﺑﺎش .
-٨ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ را ﻗﻠﺑﺎ ً دوﺳت داﺷﺗﯽ ﺑدان ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ او درﺑﺎرۀ ﺗو ﻋﺎﻟﯾﺗر اﺳت ﭘس ﻣرﯾد ﺑﺎش و ﺳﻌﯽ ﮐن اﯾن دوﺳﺗﯽ را
از ھر ﻧﯾﺎز و ﺗوﻗﻌﯽ ﭘﺎک و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺳﺎزی .
-٩ھر ﻧﯾﺎزی ﮐﮫ در ﺗو ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﻣﻘﺻودی ﺟز ھداﯾت ﺗو ﺑﺳوی ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد ﭘس ﻧﯾﺎزت را ﭘﯾروی ﻣﮑن ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎزت
را ﺑﮑﺎو و اﺑﻌﺎد و اﻋﻣﺎﻗش را ﺟﺳﺗﺟو ﮐن ﮐﮫ ﺟز اﯾن ﺑﮫ ھﯾﭻ طرﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎم ﻧﻣﯽ رﺳﯽ  .ﺣﻖ ِ ﻧﯾﺎزت را ﺑﯾﺎب .
-١٠ھر ﮐﺳﯽ ﻻاﻗل ﯾﮏ ﮐس دﯾﮕر اﺳت  .ﺗو ﻧﯾز ﺧود  ،دﯾﮕری  .ﺟز ﺧدا ھﯾﭼﮑس ﺧودش ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ ﺑﯾﺧودﻧد .ﺧودی
ات را ﻣﻌﻧﺎ و ﺟﺳﺗﺟو ﻣﮑن ﮐﮫ ﺟز ﺑطﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ  :ﺑﯽ ﺧودی ات را ﺑﺟو و درک ﮐن .
-١١ھرﭼﮫ ﺗورا ﻣﺄﯾوس ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺳوﯾش ﺑرو ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻓراﺗراز ادراک ﺗوﺳت در اﻧﺗظﺎر ﺗوﺳت.
-١٢در ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﻣﻌﺎرف و داﻧﺎﺋﯾﮭﺎ ھﻣواره ﺗﻧﺎﺳﺦ و ﺗﺣرﯾف و اﺳﺗﻌﺎرات و ﺗﻣﺛﯾل در ﮐﺎر اﺳت و آﻧﮕﺎه
ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺗو ﻣﯾرﺳد ﺑﮑﻠﯽ دﯾﮕر اﺳت و ﺗو ﺧود آﻧرا دﮔرﮔوﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزی .ﭘس در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺟز ﺑر ﻋﻘل ﺗﺟرﺑﯽ و ﺑر ﺣواس و ھوش ﺧود ﻣﺗﮑﯽ ﻣﺑﺎش .
-١٣دوﺳت ﺗو آﻧﮑس اﺳت ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﻋﻘل و ھوش و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧودت رﺟﻌت ﻣﯽ دھد و ﺗو را ﺑﮫ اﺳﺗﺧراج ﺧوﯾﺷﺗن
دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .
-١۴ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗو ،ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗو ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ ﺗورا ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧودت ﺳوق ﻧﻣﯾداد .ﭘس ھرﮔز ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧوﯾش
را ﭘﯾروی ﻣﮑن و ﺑدان ﮐﮫ ھرﮔز ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕران را ھم ﭘﯾروی ﻧﺗواﻧﯽ ﮐرد و ﻧﺧواھﯽ ﮐرد .ﺑﯾن ﺗو ودﯾﮕری ،ﻧوری
ﻗرار دارد آن ﻧور را ﺟﺳﺗﺟو ﮐن ﮐﮫ ﺣﻖ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود .
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-١۵ﺑﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﻧﯾﺳت ﻓﻘط ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ﺣﺟﺎب اﺳت ﮐﮫ ﭼون از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ) ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺟﺑرا ً
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ( آن ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺳراﺳر ﻋﺎرﺿﮥ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺳوی ﻧﯾﺳﺗﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھﺳﺗﯽ
ﻣﺄﯾوس ﮐﻧﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾﺳﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده و دام ﺑﺷر ﮔردﯾده اﺳت .
اﻧﺳﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺑﺎه ﺷده ای را ﻣﯾﺑﯾﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ او اﻣﯾدوار ﺑﺎش زﯾرا از ھﺳﺗﯽ دل ﮐﻧده اﺳت )ﺟﺑراً(
-١۶ﭼون
ِ
-١٧ھﺳﺗﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻔر اﺳت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺟز ﺧدا ﻓﮭﻣﯾده ﻧﺷود ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ ﻣظﮭر ﻧﯾﺳﺗﯽ ِ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت .
-١٨ھر ﺟﻣﻌﯽ ﻣظﮭر " ﺑﯽ ﺧود " ی ِ ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻟذا ﺣرﮐت آﻓرﯾن اﺳت ﭼﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﭼﮫ ﺟﻣﻊ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ  .ﻟذا اﮔر
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ِ ﺑﮫ ﺗﻔرﯾد و ﺗﺟرﯾد رﺳﯾده ای ﺑر ﺟﻣﻌﯽ وارد ﺷود آن ﺟﻣﻊ ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد و ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧودی ِ
ﺑرﺗری ﺑرﺳد .
ﺑﺧودی ﺧود ﻣوﺟب ﺣرﮐت و ﺗﺑدﯾل و ﻓراروﻧدﮔﯽ ِ آن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺷرح ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز
-١٩ﺷرح ھر واﻗﻌﮫ
ِ
ھﻣﯾﻧطور اﺳت.
-٢٠ﭘﺎک ﺷدن از ﻣﻌﺎرف ِ ﻧﻘﻠﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .
-٢١دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ و ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً از ﺑرآوردن ﺧواﺳﺗﮥ ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻓراھم آورده و در آن ﺳﻠطﮫ دارﻧد  ،ﻧﯾز
ﻣﺑراﺳت زﯾرا ﻓرد ﭼون ﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎع آﯾد ﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺿد ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺿد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﺳوی دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﮭﺎی ﻣرﻣوزﺗری ﻣﯽ روﻧد  .ﺟﻣﮭوری ھﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر
دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ھﻣﮥ دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ھﻣﮥ " ﺧود" ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﭼون ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺧودﯾت ﺑﺷر اﺳت و ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ " ﺧود " وﻗﺗﯽ ﺟﻣﻊ ﮔردد ﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺟواﻣﻊ ﺟﻣﮭوری ﺟواﻣﻌﯽ دﯾواﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و در ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺧود و ﺑﯽ ﺧودی زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٢٢ﻣﻌرﻓت ھر ﭼﮫ ﺧﺎﻟص ﺗر و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر ﺑﺎﺷد ﻓرد را ﺑﺳوی اﻧﻔﻌﺎل ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ ﺑرد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت
اﻣری ﺧود ــ ﮐﻔﺎﺳت و ﺗﻧﮭﺎ اﻣر ﺧود ــ ﮐﻔﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺑﺷر ﺳر ﻣﯽ زﻧد و او را ﺑﮫ ﺧود ــ ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .زﯾرا
ھﻣﮥ اﻓﻌﺎل ظﺎھری ﺑﺷر ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏﯾر ﻣﯽ رود و از ﻧﯾﺎز او ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾر ﺑﺷری اﺳت .
-٢٣ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﻏﯾر ﺑﮫ ﺗو رﺳد ﺗو را ﺑﮫ درﯾوزه ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 -٢۴آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﻧرﺳد ﻗدر ھﺳﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮑﺎن وادی ﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧد :ﮐﺎﻓران از ظﻠﻣت و ﻣؤﻣﻧﺎن
از ﻧور ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻋدم ﺧود ﻣﯾرﺳﻧد .ﻣوﺣد ﺷدن اﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﺻل ﻋدﻣﯽ ﺧوﯾش .ﭘس ﺗﺑﺎه ﺷدﮔﺎن ﮐﺎﻣل
و ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺎﻣل ھر دو ﻣﻘﯾم ﻋدم اﻧد در دو ﻗطب ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺗﺿﺎد .و ھر دو ﺑر درﮔﮫ وﺟود ﻗرار دارﻧد آن ﯾﮑﯽ
وﺟود را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﯾﮑﯽ وﺟود را ﺗﻌظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﺎه ﺷدﮔﺎن ﮐﺎﻣل  ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓران ﮐﺎﻣل
و ﺧﺎﻟص  ،ﺑﺎ ﻧظری آن ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺎﻣل را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ و اﯾﻣﺎن و ھداﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد اﺳت .
 -٢۵ھﻣواره ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود ورای ھر اﺣﺗﻣﺎل اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ذھن ﺑﺷری ﺑﮑﻠﯽ از درک
واﻗﻌﯾت ﻣﺑراﺳت  .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ذھن ﺑﮑﻠﯽ از " ﺧود " ﭘﺎک ﮔردد " .آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد " ﺗﻣﺎم ھ ّم و ﻏم ذھن اﺳت و ھﻣﯾن
اﻣر اﺳت ﮐﮫ ذھن را ﺑر واﻗﻌﯾت ﮐور ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢۶ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ اھل ﻻاﻟﮫ اﻻّ ﷲ ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ﭘرﺳﺗش )اﻟﮫ( را ﺣس و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﭼﯾز ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ورزی ﻧﯾﺳت ﺟز "ﷲ" ﮐﮫ "ﻻ"ی ﻣطﻠﻖ اﺳت و از اﺷدّ ﻻﺋﯽ ﻣﻌروف ﺑﮫ "ال ﻻ" ﺷده و اﻟﮭﮫ
و ﻣﻌﺷوق ﮐل ﻋﺎﻟم ﮔردﯾده و "ه" ﻣؤﻧث ھم ﺑﮫ آﺧرش آﻣده و ﷲ ﺷده اﺳت .ﭘس ﻻ اﻟﮫ اﻻّ ﷲ ﻣذھب ﻋﺷﻖ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و
ﻣطﻠﻖ اﺳت و ھر ﻋﺎﺷﻘﯽ درﺟﮫ ای از اﯾن ﻣذھب را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺣﻖ اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﺎطل اﺳت و ﻟذا ﺑﺎطل ﺧﺎﻧﮫ و ﺳﯾطره ای ﺟز ذھن ﺑﺷر ﻧدارد و ﻟذا
اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ ذھن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد .
 -٢٨ذھن آدﻣﯽ ﻋﺿو و ﮐﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺄﻣورﯾت درک ﻋدم را دارد و دل ھم ﻣﺳﺋول درک وﺟود اﺳت .
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 -٢٩ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ  ،ﺑﮫ ﯾﺎد آوردﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺷﺄ ﻧﯾﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑودﻧد و آدﻣﯽ را از ﻧﯾﺳﺗﯽ اش ﺗرﺳﺎﻧدﻧد ) ﺗﻧذﯾر( و ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ
اﻣﯾدوار ﻧﻣودﻧد )ﺑﺷﯾر( و دﻋوت ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﮐردﻧد  .ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎﻧﺎ دﻋوت ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ دار ﺷدن اﺳت  :ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد .
 -٣٠ﺑﺎ ﺧﺗم ﻧﺑوت  ،ﻧﻘطﮥ ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﺑر ﺑﺷرﯾت ﻓرود آﻣد و ﻣﺳﺗﻘر ﺷد ﯾﻌﻧﯽ "ﺑﺎﯾد" ،ﺷد :ﮐن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﯾﮑون
ﺷد .و آن ﻧﻘطﮫ اﻣﺎم اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ او را ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم :ﮐل ﺷﯽءٍ اﺣﺻﯾﻧﺎهُ ﻓﯽ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن .و در ﻋرﺻﮥ
ﺧﺗم ﻧﺑوت اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف ﻓﻘط اﻣر ﺑﮫ اﻣﺎم و دﻋوت ﺑﮫ اﻣﺎم اﺳت و ﻻﻏﯾر زﯾرا او ﻧﻘطﮥ وﺟود و ﺻﺎﺣب اﻋراف اﺳت .و
اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻌﯾّن و ﺷﺄن ﻧزول ﻻ اﻟﮫ اﻻّﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
" -٣١ﺧود" و "ﺧودﯾت" ﯾﺎ "ﻣن" و "ﻣﻧﯾّت" ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﺟز از ﻏﯾر ﻧدارد وﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻏﯾر اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ﻏﯾر زداﺋﯽ از
"ﺧود"  ،ﺧود ﺑﺳوی اﻧﺣﻼل و ﻓﻧﺎ ﻣﯾرود و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺧوﯾش اﺳت آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﺑﻧﺎم "ھو" .ﭘس ھر ﮐﮫ ﮔﻔت
"ﻣن" ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎﻧم ﺑدان ﮐذّاب اﺳت ﯾﺎ دﯾواﻧﮫ .
 -٣٢دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺟز ﺟﻧون ﻧدارد و درﺟﺎت ﺟﻧون در درﺟﺎت رﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯽ آﯾد  .وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ ﺧود
را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﭘس ﻣوﺟود دﯾﮕری در او ﻻﻧﮫ ﮐرده و وﺟودش را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوده اﺳت و در او آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺟﻧون اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ رﯾﺎﮐﺎری ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐذاب اﺳت زﯾرا اﺻﻼً در ﺧﺎﻧﮥ
وﺟودش ﺣﺿور ﻧدارد و وﺟودش در ﺗﺳﺧﯾر ﻣوﺟود دﯾﮕری اﺳت و ﺗو در ﺧﺎﻧﮥ وﺟود او ﺑﺎ " ﻏﯾر" ﺳروﮐﺎر داری و
اﯾن " ﻏﯾر " اﺳت ﮐﮫ از آدم رﯾﺎﮐﺎر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﺧود او .وﻟﯽ ﭼون ﺻورت آدﻣﯽ دارد و ﺧﺎﻧﮥ آدم اﺳت  ،ﺑﺎور
ﻧﻣﯽ ﺷود و رﺳوا و در ﻋذاب اﺳت  .ﭘس آدم دروﻏﮕو و رﯾﺎ ﮐﺎر " وﺟود " ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺿور ﻧدارد
و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون راﻧده ﺷده اﺳت  .ﺑرﺧﯽ در ﺑرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﮔم ﺷده اﻧد )ﺿﺎﻟّﯾن( وﺑرﺧﯽ ھﻧوز در اطراف ﺧﺎﻧﮥ
ﺧوﯾﺷﺗن ﭘرﺳﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺟرأت ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود را ﻧدارﻧد  .اﻧﺳﺎن ﮐذاب وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ُﻣرد ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺷود .
ﺑرﺧﯽ ﮐذاﺑﺎن ﺑواﺳطﮥ اﺟﻧّﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺑواﺳطﮥ ﺷﯾﺎطﯾن  :ﺟﻧون و دﯾواﻧﮕﯽ  .و اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮥ دل را ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻘﯾم دل اﺳت  .ھر ﮐﮫ اھل دل ﻧﺑﺎﺷد دﯾر ﯾﺎ زود از ﺧﺎﻧﮥ وﺟود راﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﻧواع ﺟﻧون
ﯾﺎ دﯾواﻧﮕﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد  .ﺳﻌﯽ آدﻣﯽ در دروغ و رﯾﺎ ﺳﻌﯽ او در ﺑﯾرون آﻣدن از ﺣرﯾم دل اﺳت و ﻣﻘدﻣﮥ ﺟﻧون و
دﯾواﻧﮕﯽ اﺳت .
 -٣٣آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯾﻧﺎﻣد )اﻋم از اﻣراض ﺗن و اﻋﺻﺎب و روان( ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﮐﺳﯽ او و ﻧداﺷﺗن دوﺳﺗﯽ
ﻣﺧﻠص اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﺣض وﺟودش دوﺳت ﺑدارد .ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ دوﺳت ﺑدارﻧد )در
ورای ھر ﻧﯾﺎزی( ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺣو ﻣﯽ ﺷوﻧد  .زﯾرا آدﻣﯽ در ﺑﯾﮑﺳﯽ  ،ﻣﺣﺻور و ﻣﺟﺑور و ﻣﻧﻘﺑض و در ھم ﭘﯾﭼﯾده
و ﻓﺷرده و در زﯾر ﭘﺎی دل ﺧوﯾش ﻟﮕد ﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود و اﻣراض روی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .دل ،دوﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠص ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ﺑراﯾش
ﻓراھم ﻧﮑﻧﯽ از ﺗو اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘس طﺑﯾﺑﯽ ﺟز ﺣﺑﯾب ﺧﺎﻟص و ﭘﺎک وﺟود ﻧدارد .
 -٣۴ﺗﺎ دل در ﺧﺎﻧﮥ وﺟود اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺣرﯾﻣش دور ﻧﺷوی و ﺧدﻣﺗش ﮐﻧﯽ و ﭼون دل ﺑﺳوی ﮐﺳﯽ ﭘر ﮐﺷﯾد و دﻟﺑری
ﮔزﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را ﻣرﯾدی ﮐﻧﯽ و ﺑﮭﻣراھش ﺑروی  .ﺻدق اﯾﻧﺳت و ﺳﻼﻣﺗﯽ و اﺳﻼم ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت و وﻻﯾت و وﻻﯾت
داری ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت و ھداﯾت ﻧﯾز .
 -٣۵ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻗﺻد ﺧود ــ ﻓروﺷﯽ )ﺑﮭر ﻧﯾّﺗﯽ و ﺑﮭر ﻗﯾﻣﺗﯽ( ﻻﺟرم ﻣﺣﺗﺎج ﺗﮑﻧﯾﮏ و ﻓوت و
ﻓن اﺳت  .ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎ از ھر ﻧوﻋش اﻋم از ﺻﻧﻌﺗﯽ و ھﻧری و رﻓﺗﺎری و ﮐﻼﻣﯽ  ،اﺑزار رﯾﺎ و ﺧود ــ ﻓروﺷﯽ اﺳت و
وﺳﯾﻠﮥ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳت .
 -٣۶ھر ﭼﮫ ﮐﮫ رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗو ﺑر ﺻدﻗت ﺑﯾﻔزا  ،ھر ﭼﮫ ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗو ﺑر ﻋدﻟت ﺑﯾﻔزا و ھر ﭼﮫ ﺟﻔﺎ و ﻋداوت ﻣﯽ
ت ﺗوﺳت ﮐﮫ
ﮐﻧﻧد ﺗو ﺑر وﻓﺎ و ﻋﺷﻘت ﺑﯾﻔزا  .آﻧﻘدر در اﯾن راه ﮐوﺷﺎ و ﺻﺑور ﺑﺎش ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑر ﭘﺎ ﺷود  .ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﺎن ﻗﺎﻣ ِ
ﺟﻣﺎﻟش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و آن ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎطل ﻓرود ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎطل را ﻣﺣو ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٧ﺗﻘﻠﯾد در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھر ﺟﺎ و ﺑﮭر ﺷﮑﻠﯽ  ،ﻧﻣود ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﺑّر اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘﺎﯾﻖ  .و آن ﻧﺷﺎن ِ ﻧﻔﺎق و
رﯾﺎﺳت  .در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺑﯾﺎء  ،ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﭘرورد و در ﻣﻘﺎﺑل اوﻟﯾﺎی ﺧدا  ،ﺷﺎﻋر ﻣﯽ ﭘرورد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﻠﻘت ﺧدا ،
ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد  .ﺗﻘﻠﯾد  ،روش ﮐﻔر ِ واروﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق  .ﻣﺳﺟد و ﺧﺎﻧﻘﺎه و داﻧﺷﮕﺎه ﺳﮫ ﺣوزۀ ﻣﺷﮭور
ﺗﻘﻠﯾد و ﻧﻔﺎق ھﺳﺗﻧد .
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 -٣٨ﺷﺎھد ﺧوﯾش و ﻣﺷﮭود ﺧوﯾش ﺑﺎش  .اﻣﯾر ﺧوﯾش و ﻣﺄﻣور ﺧوﯾش ﺑﺎش  .ﺣﺎﮐم ﺧوﯾش و ﻣﺣﮑوم ﺧوﯾش ﺑﺎش .
طﺎﻟب ﺧوﯾش و ﻣطﻠوب ﺧوﯾش ﺑﺎش  .ﻧﺑﯽ ﺧوﯾش و وﻟﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎش  .ﺧﺎﻟﻖ ﺧوﯾش و ﻣﺧﻠوق ﺧوﯾش ﺑﺎش  .زﯾرا ﺟز
اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ .
 -٣٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ  ،ﺣﻖ اﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﺎﺷﯽ  ،ﺑﺎطل اﺳت  .ﭘس ﻧظرﮐن ﭼﮫ ھﺳﺗﯽ ﺗﺎ از
ﺑﺎطل در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ .
-۴٠ﻋﺷﻖ ﺟز در اوﻟﯾﺎی ﺧدا  ،ھﻣواره ﯾﮏ طرﻓﮫ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ درﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از " ﻣن " ﭘﺎک ﺷده اﻧد  ،ﻋﺷﻖ
دوطرﻓﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت .
 -۴١ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ ﭼﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ و اﻋﺗﻘﺎدات و اطوار دﯾﻧﯽ در ھر ﺻورت و ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﮐﻔر و
ﻧﻔﺎق و ﺟﮭل و ظﻠﻣت اﺳت و ﺳﻣت ﻣﯾرﻧدﮔﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﻓرﻣود ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ھﻣواره ﭘﯾرو ﺳﻧّت آﺑﺎ
اﺟدادی ھﺳﺗﻧد و از آﻧﺟﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھر آﻧﭼﮫ از ﺣﺎﻓظﮥ ﻓردی ﻧﯾز ﺑرﻣﯽ آﯾد ﻣرده ﺧوری و ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﯾرﻧدﮔﯽ
اﺳت .اﯾن ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ در ﺷرﯾﻌت اﮐﺛراﻟﻧﺎس ﺑﺻورت ﭘرﺳﺗش ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم ﻋﺑﺎدی آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎد ﻧﻔﺎق دﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻓظﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘﯾروی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭر ﺷﮑﻠﯽ راز اﺳﺎرت و ﻣظﮭر ﺟﺑرھﺎﺳت .ﭘرﺳﺗش ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده
ﻧﯾز ﺟﻠوه ای دﯾﮕر از اﯾن ﺟﺑر و ﻧﻔﺎق اﺳت  .ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم )ﻏﺎﻟب ﭘرﺳﺗﯽ ــ ظﺎھر ﭘرﺳﺗﯽ ــ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ( ﻣﺣﺻول درﺟﮥ ﯾﮏ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﺋﯽ اﺳت .و از اﯾﻧرو ﮐل اﯾن ﺗﻣدن ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ ﻣظﮭر اﺷد ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم اﺳت ﺗﻣدﻧﯽ ﻣرده و در ﺣﺎل ﺗﺷﯾﯾﻊ و
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳم و ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻓنّ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﮔر اﻣروزه ھﻣﮥ ﻣذاھب
ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری اﺳت  .و ھﻣﮥ ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم ھﺎ ﺑﮫ
ِ
ﺗﺎرﯾﺧﮕرا ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳم ﺳر ﺳﭘرده اﻧد ،ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ ﻏﺎﯾت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ذھﻧﯽ )ﺗﺎرﯾﺧﯽ( اﺳت.
 -۴٢ﺑﯾن "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد" و "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت" ،اﻣﺎم ﻗرار دارد )اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل( ﭼون ﺑﮫ او رﺳﯾدی ﻣﯾﺑﯾﻧﯽ "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ھﺳت" ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .
 -۴٣اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﺑودن را ﮐﺎﻓﯽ دﯾده
و در آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧودش ﮐﺎﻣل اﺳت و در ھﻣﮫ ﺣﺎل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت را ﮐﺎﻓﯽ و
ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -۴۴اﻣﺗﺣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺻدق آن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ھم ﮐﮫ در ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺣﺗﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯽ و دﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧدک دروغ و رﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯽ ﺟﺎﻧت را ﺑرھﺎﻧﯽ  ،ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧﯽ  .در آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻋﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺻدق ﺳﻔﯾﻧﮥ ﻧﺟﺎت اﺳت  .ﭘس
دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﻣردودی در اﻣﺗﺣﺎن ﺻدق اﺳت .
 -۴۵دﯾدن و ﻧظر ﮐردن ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت در ھر درﺟﮫ و ﻋﻣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻣوﺟب از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗن و ﻗﯾﺎﻣت آن ﭼﯾز در
ھﻣﺎن درﺟﮫ و ﻋﻣﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود و ﻻﯾﮥ زﯾرﯾن ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﯾﮕر ﺟﻣﺎل ﺟﺎودان و ذاﺗﯽ و
ﺑﺎﻗﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود و آن ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺗوﺋﯽ  .زﯾرا اﯾن وادی ﺳراﺳر از ﺟﻧس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
اﺳت و ﺣرﮐت از ﺻﻔﺎت ﺑﺳوی ذات اﺳت  :ﺣرﮐت از ﮐﺛرت و ﺗﻔرﻗﮫ و اﺿداد ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد و اﺗّﺣﺎد  :از ﻓﻧﺎ ﺑﺳوی ﺑﻘﺎ.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن ﯾوم اﻟدﯾن و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﺳت .
ب ﺑﺎﺷد در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﺻداق
 -۴۶اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف اﮔر از ﺳر ﻣﻌرﻓت و ﻟطف و اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن وﺻدق و ُﺣ ّ
ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت  :ﺑﺷو! و ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺟوھرۀ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر در اھﻠش ﭼﯾزی ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت .
 -۴٧طﺎﻟب اﮔر ﺻدق و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣطﻠوﺑش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺻﺎل آن ﻧﻣﯽ رﺳد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋداوت و ﻧﻔرت ﺑﺎ
ﻣطﻠوﺑش ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﺧﺻوﻣت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۴٨اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻋوﯾﮭﺎی ﺑزرگ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس  :ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ھﯾﭻ ادﻋﺎ ﻧدارد و ﮔرﻧﮫ
ﮐﺎﻣل ﻧﺑود  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻏﺎﯾب اﺳت .
 -۴٩آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺎری ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد دﯾﮕر ﺧود آن ﮐﺎر ﻓراﻣوش و ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺷده
اﺳت .
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 -۵٠ﮔذﺷﺗﮫ ﻋرﺻﮥ " ﻓﯾﮑون " اﺳت و آﯾﻧده ﺑﺳﺗر " ﮐُن "  .ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧظر ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷده اﺳت و ﺷده ای ﺑﯾﺎﻣوزی و
ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ زﯾن ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺷوی  .و اﮐﻧوﻧﯾّت )ﺣﺎل( آﯾﻧﮫ ای اﺳت ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ و اﺑدی ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗوان واﻗﻌﮥ
" ﮐن ﻓﯾﮑون " را در ﺧﻠﻘت ﺧوﯾش و ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺣﺎل اﺳﺗﻘرار ﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﯽ و ﻋﻠم و ھﻧر و ﻧظر
ﺗﮑوﯾﻧﯽ وﺟود را ﺑدﺳت آوردی ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺧود ﻣظﮭر اﻣر " ﮐُن ﻓﯾﮑون " ﺑﺎﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ را ﮐﺳب ﻧﻣﺎﺋﯽ.
 -۵١از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳﺗﻘرار در ﺣﺎل آﻧﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮥ ﺧوﯾش را ﺑﺎ ھﻣﮥ وﻗﺎﯾﻌش ﺳراﺳر ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ و ھﯾﭻ ﺣﺳرﺗﯽ در
آن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آﯾﻧده ات ﻧﯾز ﺑر ﺣﻘّﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
 -۵٢ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺣﺎل راه ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮕر آﻧﮑﮫ از " ﺧود " ﮐﮫ ﻣﺧزن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﭘرھﯾزی و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾری و ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ
اﯾن ﮐﺎر ﻋظﯾم ﻧﻣﯽ ﺷوی ﻣﮕر آﻧﮑﮫ دِﻟت در ﮔرو اھل ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ درد ﺣﻖ ﺟوﯾﯽ در ﺗو
ﺑوده ﺑﺎﺷد و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت  .واﯾن ھﻣﺎن ﺑﺎر اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر دوش آدﻣﯽ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن
اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھد  ،اﯾن ﻋﺷﻖ و درد را ﻓرو ﻧﮭد و اﮐﺛرﯾت آدﻣﮭﺎ از زﯾر اﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﺑﺎر ﺧﺎص اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﯾﺎت ﺣﯾواﻧﯽ را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد .
 -۵٣آدم ﺧوب ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑد ﺑﺎﺷد و آدم ﺑد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧوب ﺑﺎﺷد .و آن ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ در ھر
ﮐدام از اﯾن دو ﺳو ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﻧﺎﻓﻖ و ُﺣﻘّﮫ ﺑﺎز ﻣﯾﺷود و ﻣﻧﻔور ھر دو ﺟﻧﺎح ﻣﯾﮕردد و ﺑﮫ ﻋذاﺑﯽ ﺑزرگ ﻣﯽ
اﻓﺗد و او ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻏﯾر از اﯾن ﺑﺎﺷد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در رأس ﺑدﺗرﯾﻧﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧوﺑﯽ و ﺑدی دو
ﻧوع ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت و ﺑﺧودی ﺧود ھﯾﭼﮑدام ﺑرﺗر از دﯾﮕری ﻧﯾﺳت و ھر اﻧﺳﺎن ﺧوﺑﯽ اﮔر ﺑﺧواھد ﺧود را ﺑرﺗر از ﺑدھﺎ
ﺟﻠوه دھد و ﻓﺧر ﻧﻣﺎﯾد او ھم ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺟرﮔﮥ ﺑدھﺎ وارد ﻣﯾﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ در ﺟﺎی ﺧودش
ﺑﻧﺷﯾﻧد و اﺧﻼق ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻓﻘط از اﯾن طرﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﺟﺑر و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻓرا ﻣﯽ رود.
 -۵۴ﺑﺳﯾﺎر ﺑرای اھل ﺗﻔﮑر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ از اﻋﺗﻘﺎد و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرﺧوردارﻧد وﻟﯽ در ﺑرﺧﯽ از
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻓﮑری و ﺗﺟرﺑﯽ ﺧود در ﺗﻧﺎﻗض و ﻧﻔﯽ ﺑرﺧﯽ از اﺻول و ﻣﺣﮑﻣﺎت دﯾن و آداب اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺣﯾران ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺗﻔﮑر و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺗﻌﻣﻖ و اﺳﺗﺣﮑﺎم در دﯾن ﺑوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗزﻟزل و ﺗردﯾد در
اﺳﺎس آن ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت .اﯾن واﻗﻌﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﭘﺎره ﺷدن ﭘوﺳﺗﮫ ای از ﺷرﯾﻌت داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد و
ﺑﺎز آن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺗﺻدﯾﻖ ھﻣﺎن ﺣﮑﻣﯽ از ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﻣﻧﺳوخ ﺷده ﺑود .اﯾن واﻗﻌﮫ را ﻣﯽ
ﺗوان دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺷرﯾﻌت و ﻣﻌرﻓت داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣواره اھل ﻋرﻓﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ اﻧد و اﻟﺑﺗّﮫ ﺑﺳﯾﺎری ھم دﭼﺎر ﻋﺟوﻟﯽ و ﯾﺎ
ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ و ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﻣﯾﺷوﻧد و از اﺻل راه ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردﻧد  ،ﻣﺛل ﻋﻣوم دراوﯾش ﻣﻌﺎﺻر  .اﺻوﻻً ھر ﺣﮑﻣﯽ از
ﺷرﯾﻌت اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و طﺎﻟﺑﺎﻧﮫ ﭘﯾروی ﺷود دﯾر ﯾﺎ زود ﻣﻌﻧﺎﯾش را در وﺟود ﺳﺎﻟﮏ از دﺳت داده و ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
ﺷرﯾﻌت ﻓﻘط در ﻧزد ﻋوام اﺳت ﮐﮫ ھزاران ﺳﺎل دﺳت ﻧﺧورده و ﻓﺳﯾل ﺷده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھب ِ ﺿد ﻣذھب ﺷده
اﺳت  .و اﯾن ﺑﮫ آن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم ﺷرﯾﻌت ادﯾﺎن را ﺑرای اﻣور و ﺑﺎزﯾﮭﺎی دﻧﯾوی ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﯾّـت
ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗرﺑﯾت.
 -۵۵آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " دﯾن ﺑرای دﻧﯾﺎ ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای اراﺋﮫ ﻧداده اﺳت " و ﻧﯾز آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :دﯾن ﺑرای ھﻣﮥ اﻣور
دﻧﯾوی ﺑﺷر ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد و ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری را ﺑﺻورت ﻧظﺎﻣﯽ واﺣد اداره ﮐرد و ھداﯾت
دوﻣﯽ ﺧودش را ﻣﺎﻟﮏ دﯾن ﭘﻧداﺷﺗﮫ و
ﻧﻣود ".ھر دو در ﺟﮭل و ﮔﻣراھﯽ اﻧد و ھردو ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه ﺑﯽ دﯾن ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ّ
اوﻟﯽ ﻣﯽ ﺧواھد او را ﺳرﻧﮕون ﻧﻣوده و ﺧودش ﺑر دﻧﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .
ﺑواﺳطﮥ آن ﻣﯽ ﺧواھد دﻧﯾﺎ را ﻣﺎﻟﮏ ﺷود و آن ّ
اﯾن دﻋوای ﺑﯾن ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ھﻼﮐت ھر دو ﻣﯽ ﮔردد  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑر ھﻣﮥ ارﮐﺎن ﻋﺎﻟم
و آدم و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری در ﺟزء و ﮐل  ،دﯾن ﺧدا ﺣﺎﮐم اﺳت و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﻋﻣر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد.
اﮔر اﻧﺳﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺷود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﺑﺷر اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻗﮭری )دوزﺧﯽ( و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻣﮭری
)ﺑﮭﺷﺗﯽ( ﺟﺎری اﺳت .اﯾن ھر دو ﮔروه دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و دﯾن اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﻧد .
 -۵۶آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد دﯾﮕری را ﺧوﺷﺑﺧت و ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد ھﻣﺎﻧﻘدر دﺷﻣن دﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮑس ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد دﯾﮕری را
ﺑﯾﭼﺎره و ﺗﺑﺎه ﻧﻣﺎﯾد .
 -۵٧ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﺎﻣل و ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺎﻟص در دﯾن ﺑوده اﺳت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ
در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣواره ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ ﺳرور و ﺧﺎﺗم و اﮐﻣل اﻧﺑﯾﺎء اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣواره ﻣورد ﺗوﺑﯾﺦ
و اﺻﻼح و ﺳرزﻧش ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﺑﺗدرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺧﺎﻟص ﺷدن در دﯾن اﺳت  .ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﭘﻧدار ﻏﻠط درﺑﺎرۀ اﻣﺎﻣﺎن
ھم وﺟود دارد  .ﻧﺑوت و وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﻣری اﻟﮭﯽ اﺳت وﻟﯽ در ظرف ﺑﺷری ﻧزول ﮐرده اﺳت و ﯾﮏ ﺷﺑﮫ
و ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﮐﺎﻣل و ﺧﺎﻟص ﺑروز ﻧﮑرده اﺳت و ﻣﺎ ﺷﺎھد درﯾﺎﺋﯽ از اﺳﺗﻐﻔﺎر و ﺗوﺑﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در
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دﻋﺎھﺎﯾﺷﺎن ﻣﻧﻌﮑس ﺷده اﺳت  .ﻣطﻠﻖ اﻧﮕﺎری اﻧﺑﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎن  ،ﺧود ﻧوﻋﯽ اﻧﮑﺎر و ﺟدل ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧدا
و دﯾن اوﺳت .
 " -۵٨ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدّﯾن " ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺷﻌﺎر و ﻣﺣﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼم اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﻘﯾّﮥ اﯾن آﯾﮫ آﻣده اﺳت
اﯾن ﻣﯾزان ِ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ در ﮐردار ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت  .ﭘس ھﻣﮥ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﮐﮫ ﻟﺑﺎس اﺳﻼم ﺑر ﺗن ﮐرده اﻧد ﺑﯽ
دﯾن ھﺳﺗﻧد و ﺿد اﺳﻼﻣﻧد  .و اﯾن آﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﻣﻘدس ﺗرﯾن آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ " آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ " اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و از ﻓﮭم آن ﮔرﯾزاﻧﻧد .
" -۵٩ﻗرآن" ﮐﺗﺎب ﻋﻣل ﻧﯾﺳت .ھرﮐﺳﯽ ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧراج ﻋﻣﻠﯽ آﻧرا ﺑﺧواﻧد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت و ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯾﺷود زﯾرا
ﺑزودی آﻧرا ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺑرای ھﻣﯾن ھم در ﻗرآن ﮐرﯾم ھرﮔز ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﺧواﻧﯾد و آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻣل
ﮑر و ﺗدﺑّر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد
آورﯾد و ﯾﺎ از آن ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﺎﺋﯾد  .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﺧواﻧﯾد و در آﯾﺎﺗش ﺗﻔ ّ
ھداﯾت ﺷوﯾد  .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺗﺑﻌﯾت ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص اﺳت و ﻧﮫ ﮐﺗﺎب  .ھﻣﮥ روﺣﺎﻧﯾت و واﻋظﺎن
ادﯾﺎن ﮐﮫ " اھل ﮐﺗﺎب " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد از ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن و رﯾﺎﮐﺎراﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ھم اﯾن وﺻف
ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت  .اﯾﻧﺎن ﮐﺗﺎب ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺧداﭘرﺳت .اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣﻌﺎﺻر ھم اداﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﺎن " اھل ﮐﺗﺎب "
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﻣﻧﺎﻓﻘﻧد  " .ﻗرآن " ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن اﺳت و ﻓﮭﻣﯾدن و ﺗﻔﮑر ﮐردن .
ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻓراوان دارﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﺳﺧﮥ ﻋﻣﻠﯽ اﺳﺗﺧراج ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف و
ﺗﺑدﯾل ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧرا " ﺗﻔﺳﯾر" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .ﺗﺑﻌﯾت ﮐﮫ آﻧﮭم اﻣری ﻗﻠﺑﯽ و ُﺣﺑّﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾدی و ﺗﻔﻧّﻧﯽ و
ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ  ،در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص و ﻣﻌرﻓت ﺟرﯾﺎن دارد و ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﻓﻘط ﻣؤﻣن ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرف
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ر ّﺑﯽ ﷲ " و از ﺧدا ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧداﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺑﻌﯾت از
او ﻗرار دارﻧد و اﯾن ھﻣﺎن اﻣر وﻻﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺑﺎ ﻋﺷﻖ و اﺧﺗﯾﺎر و ﻣﻌرﻓت اﺳت  .اﻣر ﺗﻘﻠﯾد ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷﺎﯾﻊ اﺳت ﺿد اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و دﺷﻣن ﺗﺷﯾﻊ ﻋﻠوی اﺳت  .ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻗرآن و ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﮐل ﺗﺟرﺑﮥ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ﮔواه ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن اﻣر اﺳت .
 -۶٠ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھر دو از ﻓطرت اﻧﺳﺎن و ﺳرﺷﺗﮥ ﺧﻠﻘت اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣذﮐور اﺳت وﻟﯽ ﻧﻔﺎق و
ﺷرک و رﯾﺎ و ﻣﮑر ﮐﮫ ھﻣﮫ طﯾف واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﻋﺎرﺿﮫ اﺳت و ﻟذا ﺑدﺗرﯾن ﻋذاﺑﮭﺎ را ﺑﮭﻣراه دارد و ھﻣواره ﻣوﺟب
ﺑطﺎﻟت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ آدم اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ اﻣراض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آدﻣﯽ را ﺧﺳراﻟدﻧﯾﺎ و آﺧرت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت و ﺧﺎﺻﺎن
اﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره و ﺟوھره و دﺳت ﻣﺎﯾﮫ و ﺗوﺷﮥ راه رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ
)اﮐﺛراﻟﻧﺎس( اﯾن ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺳﺗر و ﮐﯾﻔﯾت را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و اﻣﮑﺎن اﯾﻣﺎن آوردن و ھداﯾت
آﻧﮭﺎ را ھم ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺿﻌﯽ ﻓراھم دارد  .زﯾرا ﮐﺎﻓر اﮔر دﭼﺎر ﻣﮑر و رﯾﺎ و ﺑﺎزی ﺑﺎ دﯾن و ﺷﻌﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺷود
ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ و ﺷدﯾد ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ﻧﮭﺎﯾت درﻣﺎﻧده ﮔﯽ و ﺟﮭل ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ در او ﻓراھم ﻣﯽ
آﯾد  .وﻟﯽ اﻣروزه ﺣﺗّﯽ در ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓری ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و روﺳﯾﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑواﺳطﮥ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣردم را
ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﺛل آزادی و ﻋداﻟت و ﺑراﺑری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﺗﺧدﯾر و ﻓرﯾب ﻣردم ﻣﺷﻐوﻟﻧد و ﻣردم را ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ و اﯾﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارﻧد  .و اﻣروزه ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﺑزار ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺳﺎﺧﺗن ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم اﺳت .
 -۶١اﮐﺛرﯾت ﺑﺷر ﻧﻔﺳﺎ ً ﺑﮫ ﺷرارت و ﺑدی ﻣﺎﯾل اﺳت و ھﻣواره ﻋدّۀ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ دارﻧد  .ﺷر طﻠﺑﯽ ﺑﺷر
ھﻣﺎن ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ ﻓطری اوﺳت و ﻣﯾل او ﺑﮫ رﺟﻌت اﺳت ﺑﺳوی ﻋدم ازﻟﯽ ﺧوﯾش  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﺧواھﯽ ﺑﺷر ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ
اوﺳت  .وﻟﯽ ﭼون وﺟود ﺑر ﻋدم ﻓﺎﺋﻖ آﻣده اﺳت ﻋدم ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﻋذاب ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ  .اﻟﺑﺗّﮫ
اﯾن ﺷرطﻠﺑﯽ اﮐﺛر ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ او ﺑر ﮐﯾﻔﯾت و ﺳﻣت ﻣﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 -۶٢اﻧﺳﺎن ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت اﺳﯾر ﻣﮑﺎن و ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت اﺳﯾر زﻣﺎن وﻧﺎﺑودی اﺳت اﺳﯾر وﺟود و ﻟذا ﺟز ﻧﻘص و ﺧطﺎ و
ﮔﻧﺎه از او ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼرا ﮐﮫ ﺗﺎب ﻗدرت وﺟود را ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗدر وﺟود را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ وﺟود اﺳت
ﺑرآورده ﮐﻧد و وﺟود را اﺷﺑﺎع و ﺳﯾر و راﺿﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﻧﺳﺎن ﻧﺎﭼﺎر و ﮐﺎﻓر اﺳت و ﻧﺎﺗوان  .و ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎﻟش ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ
اوﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻧش ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اوﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﺟودﯾﺗش ﻓﻧﺎی اوﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم
ﻣﺣض وﺟود ﮔردد ﺗﺎ وﺟود او را ﺑﮑﻠﯽ در ﺑرﮔﯾرد و ﻣوﺟود ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن ﺳرﮔذﺷت ﺧدا ھم ھﺳت در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﮫ و
ظﮭورش از ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن و از اﻧﻔﻌﺎل ﺑﮫ ﻓﻌل و از ﻏﯾب ﺑﮫ ﻋﯾن و از ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود  .داﺳﺗﺎن اﻧﺳﺎن ازداﺳﺗﺎن ﺧدا
ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت  .و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﻋﯾن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  .در اﯾﻧﺟﺎ وﺟود و ﻋدم ﻓﻘط دو
وﺿﻌﯾت از ھﺳﺗﯽ اﺳت از ﺳﯾر ﻏﯾﺑت ﺗﺎ آﺷﮑﺎری ﮐﺎﻣل .
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 -۶٣ﺟرﯾﺎن ظﮭور ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن درﺟﺎت ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن )ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا( اﺳت .ﻋرﻓﺎی ﺣَﻘﮫ ھﻣﺎن
اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎطﻖ ھر ﻋﺻری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧور ھداﯾت زﻣﺎن ﺧوﯾﺷﻧد و ﮐل اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ظﮭور ﮐﺎﻣل و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم
زﻣﺎن ﺑﺎ آن وﯾژﮔﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در رواﯾت اﺳت ،ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ظﮭور و ﻋرﻓﮥ ﭘروردﮔﺎر از ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت .ﺳﯾر ﻋدم ﺗﺎ وﺟود و ﻏﯾﺑت ﺗﺎ ظﮭور.
 -۶۴ﻣؤﻣن اھل ﻣﻌرﻓت ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را از ﮐﺎﻓر ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻣؤﻣن و ﺟﺎھل و ﻋﺎﻟم و ظﺎﻟم ھﻣﮫ و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﭼﺷم
اوﻻد ﺧود ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد  .او ھم ﭘدر و ھم ﻣﺎدر ﺑﺷرﯾت اﺳت  .او ھﯾﭻ رﻗﯾب و ﺧﺻﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺑرای ﺧودش ﺟز ﺧودش
ﺳراغ ﻧدارد  .اﻟﺑﺗّﮫ اﯾن ﻧوع ﻧﮕﺎه را ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد و ﻗرار ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﺳﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧد .
 -۶۵ﺗﮑﻧوﻟوژی و ھﻧرھﺎ و ادﺑﯾﺎت و ﮐﻠﯾﮥ اﻋﻣﺎل ﺑﺷری ﻋرﺻﮫ ھﺎی ظﮭور و ﺑروز اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺳﺗر زاﯾﻣﺎن و
ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺑﺷرﯾت اﺳت  .و ﻣﯾل ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ ھﻣﺎن ﻣﯾل ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ و آزاد ﺷدن از ﺧوﯾش ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﻣﯾل
ﺑﮫ ظﮭور و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ھﻧرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر در آن واﺣد ھﻣﺎن ﻣﯾل ﺑﮫ آزادﺳﺎزی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و ھر ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ از ﺑﺷر
ﺳر ﻣﯽ زﻧد ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ و اﻧﮕﯾزه را دارد ﺣﺗﯽ ﺑزھﮑﺎری و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺷﮭوت و ﻣﯾل ﺟﻧﺳﯽ
ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور اﺳت  .اﮔر آزادی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﻌﺎر ﻋﺻر ﺗﮑﻧﯾﮏ اﺳت ﻧﯾز از ھﻣﯾن روﺳت  .رﻗص و آواز ﻧﯾز از اﯾن
دﯾدﮔﺎه ﻣﻔﮭوم ﺗرﻧد ﺣﺗﯽ ﻧﯾﺎﯾش و آداب ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾﺗﯽ دارد  .ﺳﺧن ﮔﻔﺗن راﯾﺞ ﺗرﯾن
وﻣﺳﺗﻣرﺗرﯾن روش آزاد ﺳﺎزی و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت  .اﻧدﯾﺷﯾدن ﻧﯾز در ﺟﻠوه ای دﯾﮕر ھﻣﯾن ﻣﺎھﯾت را دارد .
ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر وﺟود آدﻣﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او ھﺟوم ﻣﯽ آورد از ﮐﺎﻧﺎل ﺣواس  ،و ﺑﺷر اﯾن ﺟﮭﺎن درﯾﺎﻓت
ﺷده را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣذﮐور ﺑﺎز ﭘس ﻣﯽ دھد  .و ا ّﻣﺎ ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣﺎﻧﻊ از
ﺟرﯾﺎن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ظﮭور و ﺑروز ﺧوﯾش ﮔردد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد  .اﯾن ھﻣﺎن راه و روﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧدا ﭘﯾش
روی ﻣﯽ ﻧﮭد و اﯾن روش اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﺑوده اﺳت  .و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﻣر ﻣوﻓﻘﯾت ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮑردﻧد ﺑﮫ
درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺗری در دﯾن ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ وﺻﻔﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﺗﻘوا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﻟﺑﺗﮫ
ﮐﺎری ﮐﺑﯾر و ﻣطﻠﻖ اﺳت  .ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺧود را در درون ﺣﺑس ﻧﻣودن اﺳت و ﺑﮑﻠﯽ از ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون اﻧﻘطﺎع ﻧﻣودن و اﻧزوای
ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺳﯾر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت  .و اﯾن دﯾن ﺧﺎﻟص و اﯾده آل اﺳت و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﯾن
اﻣر ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﺗزﮐﯾﮫ ﮐﺎﻣل دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺣل ظﮭور ﺻﻔﺎت ﺧداﺋﯽ ﮔردﯾده اﻧد و ﺧﻠﯾﻔﺔ ﷲ ﺷده اﻧد  .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن
اﺻﺣﺎب اﻋراف و راھﯾﺎن رﺿوان ﺧدا ھﺳﺗﻧد و راه و روش زﻧدﮔﯽ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮑﻠﯽ از ﺳﺎﺋر اھل دﯾن ﺟدا ﺑوده اﺳت و
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗوﺳط دﯾﮕر اھل دﯾن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺟرم اﻟﺣﺎد ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد  .ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣﺎﺑﻘﯽ اھل دﯾن ھﻣﮫ
در درﺟﺎت ﺷرک ﻗرار دارﻧد  .آدﻣﯽ ﯾﺎ ظﮭور و ﺑروز اﻟﮭﯽ و ﻧوری دارد و ﯾﺎ ظﮭور و ﺑروز ﻣﺎدی و اﺑزاری  .و از اﯾن
رو اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﮐﺎﻣل ﺧدا اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣوﺟودﯾّت ﺟﮭﺎﻧﯽ اش ﻧﺎﭘﯾداﺳت و ﻧوری اﺳت .
 -۶۶ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری ﺑﺳوی ﭘذﯾرش دﯾن ﺧﺎﻟص ﻣﯽ رود و اﯾن اﻣری اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و از ﻓرط ﺷدّت
اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎ و از ﻣﺷﺎھدۀ رﺳواﺋﯾﮭﺎی آﺷﮑﺎر و وﻋده وﻋﯾدھﺎی ﺗﻣدن ﻣﺎدّی ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺑﮫ دﯾن
ﺧﺎﻟص ﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻣﺎل ﻣطﻠوب اﯾن ﻣﯾل ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗوأم اﺳت ﮐﮫ رھﺑری ﭼﻧﯾن ﺑﺷرﯾﺗﯽ را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽ
ﮔﯾرد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت ﻣﮑرر از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺣﺗّﯽ اﯾن رھﺑری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ھم از ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﻧُﮫ ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ طول
ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد .ﮔوﯾﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﮑرار ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮥ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ اﮐراه ﺗﻣﺎم و ﺑﺎ اﺻرار ھﻣﮥ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل او را اﻧﮑﺎر ﮐرده
ﺑودﻧد  ،ﺑرﺳرﮐﺎر آﻣد و در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋدل او را ﻧدارﻧد و ھﻣﯾﻧطور ھم ﺷد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐﺷﺗﮫ
ﺷد  .اﯾن واﻗﻌﮥ ﮔذﺷﺗﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و آن واﻗﻌﮥ آﯾﻧدۀ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ھر ﻣرد ﺣﻖ و اﻧﺳﺎن ﺧﺎﻟص در دﯾن را ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ھرﮔز وﺳوﺳﮥ رھﺑری ﺑر ﻣردم را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ آن اﻣﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﭼﺷم دﯾﮕری ﺑﻧﮕرد
و ﻣﯾل ﺑﮫ رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ــ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم را از ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﻧﯾّت ﻧﺟﺎت ﻣردم ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اﻧدﯾﺷﮥ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻼً ھر ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ دﯾﮕری اﻧدﯾﺷﮫ ای از ﺑﻧﯾﺎد ﻏﯾر دﯾﻧﯽ و ﻧﺎﺧﺎﻟص و ﺳﻠطﮫ ﮔراﻧﮫ و ﻏﯾر
ﺧداﺋﯽ اﺳت و ھﻣواره ﺗراژدی و ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ آورد و ھﯾﭻ ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ دﯾن ﺧدا ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ آﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ دﯾن و
اوﻟﯾن و ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ
ﺣﻘﯾﻘت و ﺑﺷرﯾت اﺳت  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺑﯾر دﯾﻧﯽ را دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﺧوﺑﯽ درﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و در ﻋﺻر ﻣﺎ او ّ
ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت .
ب ِ ﻗﻠﺑﯽ و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی
 -۶٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر اﺣﮑﺎم دﯾن و ﭘﯾش ﺷرط ورود در دﯾن ﺧدا ﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ُﺣ ّ
ﺧداﺳت و ﺑدون ﭼﻧﯾن ُﺣ ّﺑﯽ اﺻﻼً اﻣﮑﺎن ورود ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در دﯾن وﺟود ﻧدارد زﯾرا اﯾﻧﺎن ﺑﺎﻧﯾﺎن و ﭘﯾﺷﺗﺎزان دﯾن
ب ﻧدارد وﺑﻠﮑﮫ
و اﺳوه ھﺎی آن ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺗوﺳل ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣردان ﺣﻖ ﺑﻘﺻد رﻓﻊ ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ رﺑطﯽ ﺑﮫ ُﺣ ّ
راﺑطﮫ ای ﺗﺎﺟراﻧﮫ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﺧراﻓﯽ ﺑﺎ دﯾن اﺳت و ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و ﮐﻔر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﮐﺛر ﻣردم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .
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 -۶٨ﻣﮭم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺧﺎطب اﯾن ﺣﮑم ﮐﯾﺳت و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورد.
ﻣﮭم ﻧﯾّت ﺻدور ﺣﮑم اﺳت و ﺟدﯾّت و اﺧﻼص در ﺻدور ُﺣﮑم اﺳت و آﺛﺎرﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدّت آن ﺑر ﻣﺧﺎطب .اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت در اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ ﺑﺷدّت ﻣﮭم وﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت و راﺑطﮥ ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ از ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ ﺑرﻣﯽ
ﺧﯾزد  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﻣﯾزان ﺗواﻧش ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑدون ﺗردﯾد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود را از اﺟرای ﺧﺎﻟص و ﮐﺎﻣل آن
ﻋﺎﺟز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن ﺑﺳﺗر ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد و ﻓرد را در ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﻣرز ﺑﯾن ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد ﻗرار دارد و ﺧط ﻓﺎﺻل ﺑﯾن " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " و " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻘول ﻣﻌروف از ﻣوی ﺑﺎرﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت و ﻣﻌرﻓت در
ﻣرز ﺑﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣری ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻗرار دارد  .اﯾن ﻣرز وادی ﺣﯾرﺗﮭﺎ و اﯾﺟﺎز و ﮐراﻣت ﭘروردﮔﺎر در
ﺣﻖ اھﻠش ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -۶٩ﺗﻐﯾﯾرﮐردن ﯾﻌﻧﯽ دِﮔر ﺷدن ،ﻏﯾرﺷدن ،از ﺧود ﮔذﺷﺗن ،ﺑﯽ ﺧود ﮔردﯾدن و ﻓﻧﺎ ﺷدن از "ﺧود" ﻧﻘد ﺧوﯾش  .ﭘس
ﺟوھرۀ ﺗﻐﯾﯾر ھﻣﺎن ﻓﻧﺎﺳت .و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻓﯽ در وﺟود ﻓرد در ﺗﻐﯾﯾر ﮐردن و
ﺳﯾر ﻓﻧﺎ  ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﭘﯾش ﺷرط ھر ﺗﻐﯾﯾری ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی ھﻣﺎﻧﺎ "اﯾﻣﺎن" اﺳت .و ﻣﯾل ﺑﮫ رﺷد
و ﺗﮑﺎﻣل ھﻣﺎن ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﻏﯾرﺷدن و ﻓﻧﺎ ﮔردﯾدن اﺳت از ﺧود .ﭘس اھل رﺷد ھﻣﺎن اھل اﯾﻣﺎن و ﻓﻧﺎﺟوﯾﺎﻧﻧد .و رﺷد
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾراﺳت :ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﺷوق و اﺧﺗﯾﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻔر و اﺟﺑﺎر و ﻋذاب :رﺷد دوزﺧﯽ و رﺷد ﺑﮭﺷﺗﯽ .و در ﭘس
ھر ﺗﻐﯾﯾر و ﺑﯽ ﺧود ﺷدﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻘﺎء و "ﺧود" ﻧوﯾن و ﺑرﺗری آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧود ﺷدن و دﮔر
ﺷدن و ﻓﻧﺎ ﮔردﯾدن اﺳت ﺑرای ظﮭور و ﺧود ﻋﺎﻟﯾﺗر و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت  .ﭘس ﺗﻐﯾﯾر ﯾﻌﻧﯽ " ﻏﯾرﺷدن " و در
ﺧود واژۀ ﺗﻐﯾﯾر ھم اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ھر ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾری ھم "ﺧود" اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﯾﻌﻧﯽ
اﺳﺗﻣرار ﺟﺎوداﻧﮥ ﻏﯾرﺷدن ﺧود و ﺧود ﺷدن ﻏﯾر .و ﻣﺣﺻول ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای از ﺗﻐﯾﯾر ھم ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧوﯾﻧﯽ از
"ﺧود" ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ( .ﭘس ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺟوھرۀ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺧواه
ﻧﺎﺧواه ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد :ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯾل و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺑر .و اﯾن دو ﻧوع ﺗﻐﯾﯾر ھم دو ﻧوع ﻣﻌرﻓت را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد:
ﻣﻌرﻓت دوزﺧﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺑﮭﺷﺗﯽ  .ﻣﻌرﻓت دوزﺧﯽ ھﻣﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﻧش و ﻓن و ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ای اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻣﺎدی ﺑﺷر را ﭘدﯾد آورده اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ در ﻧزد اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی َﺣﻘﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد و از
آﻧﺎن ظﮭور ﮐرده و ﻣﯾﮑﻧد .و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﻌرﻓت دوزﺧﯽ ﮐﺎﻓران را ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﮐﮫ ﺟوھره اش از ﺑﺧل وﺳﻠطﮫ
و ﺳﺗم اﺳت و ھﻣواره ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ اھﻠش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻣﻌرﻓت ﺑﮭﺷﺗﯽ را "ﻋﻠم ّﻟدﻧﯽ" و ﯾﺎ
" ﻋﻠم ﻣن ﻋﻧدی " ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧدارﻧد و دﺷﻣن ُرﺷد ھﺳﺗﻧد و از
ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﯾزارﻧد .وﻟﯽ ﮐل ﻋﺎﻟم و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آن اﺳت ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردم ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺟﺎﺑراﻧﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺟرﯾﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺟدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﭘس ﺗﻐﯾﯾرﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾدن .و
ﺑرﺗرﯾن ﺧود و ﺧود ﻣطﻠﻖ ھﻣﺎن ﺧداﺳت ﮐﮫ از رگ ﮔردن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوداﻧﮫ و واﺣدۀ ﺧود ِ
اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺧداﺳت ﭘس ﻏﺎﯾت ﺗﻐﯾﯾر و ﻣﻘﺻو ِد آن  ،ﺧداﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﻣﻠﮥ ﻣﻌروف " ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳت " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ھﻣﮫ از ﺧدا آﻣده و ﺑﺳوی ﺧدا ﻣﯽ روﻧد اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑﺎ اﮐراه و ﺟدل و ﻋداوت و ﻋذاب و از راه
دوزخ اﯾن راه را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از راه ﺑﮭﺷت و ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ روﻧد  .ﭘس ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ از "ﺧود ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧود" ھﻣﺎﻧﺎ از " ﺧدا ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا " اﺳت  .ﭘس ﺗﻐﯾﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﺟرﯾﺎن ﻋﯾﺎن ﺷدن ﺧدا از ﭘرده ﻏﯾب  :از ﻓﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﺎ  .ﭘس دﮔر
ﺷدن و ﺗﻐﯾﯾر ﮐردن ﯾﻌﻧﯽ ﺟرﯾﺎن ظﮭور ﺟﻣﺎل ذات اﻧﺳﺎن  .ﭘس ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﺻل ﺳﯾر و ﮔردش ﺧدا در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت ،
ﮔذار ﺧﺎﻟﻖ از ﻣﺧﻠوق  .ﭘس ﺗﻐﯾﯾر ﯾﻌﻧﯽ  :ﻏﯾرﺷدن  ،ﻏﯾر ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﻓﻧﺎﺧواھﯽ و ﻏﯾر را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دادن و ﺑر
ﺳر ﺧﻠﻘت و ﮐل ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﭘس
ﺧود ﺗرﺟﯾﺢ دادن  .و اﯾن ھﻣﺎن اﻣر وﻻﯾت و ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺗﻐﯾﯾر ﮐردن ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾر ﻣﺗواﻟﯽ ِ از ﺑﻘﺎ ﺑﮫ ﻓﻧﺎ و از ﻓﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﺎ  :ﺟرﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﻏﯾب ﺑﮫ ﻋﯾن و ﻋﯾن ﺑﮫ ﻏﯾب .ﭘس ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﻐﯾﯾر و رﺷد ھﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت  .ﭘس ﻧﻔس اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری ﺑﺷر ھﻣﺎن ﻧﻔس ﺧداﺧواھﯽ و
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ِ اوﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﻘﻼﺑﯾون ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب ﮐﻼم و ظﺎھر ﻻﻣذھب ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﻣذھﺑﯽ ﺗر و ﺣﻖ ﺟوﺗر از
ﻗﺎﻋدﯾن و رﮐود ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺗدﯾِّن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎرﮐس از ﭘﺎپ ﺣﻖ ﭘرﺳت ﺗر اﺳت و ﻣﺎھﯾت ﻣذھﺑﯽ اش
ﺧﺎﻟص ﺗر اﺳت .
 " -٧٠ﺣﻘﯾﻘت " در ﻧزد ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ و ﻣﻌﻧﺎ و ﺟوھره ای اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت او را ﺗﺑﯾﯾن و ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﮐﺳﯽ اﯾن " ﺗوﺟﯾﮫ " را ﺑﺧودی ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺑﯾﺎن را در ﺧدﻣت
و اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت ِ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺧواﻧد  .ﭘس ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود ِ ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت ؟ ﺑدون ﺗردﯾد ﺧود ﺣﻘﯾﻘت
ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾش را ﺻرف اﺛﺑﺎت و آﺷﮑﺎری و ﺗﻘدﯾس و اﺷﺎﻋﮥ آن ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﯾزی ﺟز " ﺧود ِ " ﻓرد ﻧﯾﺳت .
ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ داﻧد و ﻏﯾر ﺧود را ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﯾﻘﯾن دارد ﮐﮫ
ﺣﻖ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻻﻏﯾر  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت و ﻣداﻓﻊ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت و ھر
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوھرۀ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﮔردد ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺣﻘﯾﻘت وﺟود را روﺷن ﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻗداﺳﺗش را ﻋﺎﻟﯾﺗر
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
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 -٧١ھر ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾر و رﺷدی و ﻧﯾز ﮐل ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل و ﺣرﮐت ﻋﺎﻟم و آدم ﻣﻘﺻودی ﺟز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺗﻔرﯾد و ﺗﺟرﯾد
ﻣﺣض ﻧدارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﮐﮫ ﻏﺎﯾت و ﻣﻘﺻود ﻋﺎﻟم اﺳت و ﮐل ﻋﺎﻟم در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﺳد و ﺟﻣﻊ و ﺣﺷر
ﻣﯽ ﮔردد ﻣﺣل ظﮭور ﻓرداﻧﯾّت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺣض ﻧﻔس ھﺎﺳت  .و در آن روز ھر ﮐﺳﯽ از ﻏﯾر ﺧوﯾش ﭘﺎک و ّ
ﻣﻧزه ﺷده و
ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯾت ھر ﻧﻔﺳﯽ و ﻧﻔس واﺣدۀ ﺟﮭﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﮐﻣﺎل وﺟود اﺳت در آن واﺣد
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھری ﮐﺎﻧون ﺗﺟﻣﻊ ﻋﺎﻟم اﺳت از ازل ﺗﺎ اﺑد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﺣل ظﮭور ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھر ﻧﻔﺳﯽ اﺳت و در
ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﭘروردﮔﺎر را ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ھر ﭼﯾزی اﺳت را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد وﺟود ﯾﮑﯽ اﺳت و ﺧوﯾش ﻋﯾن ﻏﯾر اﺳت و ﻏﯾری وﺟود ﻧدارد و ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ اﺳت و ھﻣﮫ اوﺳت  .و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻧﯾز
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھر ﺑﺳوی ﺗﻣدن و ﺗﺟﻣﻊ ھر ﭼﮫ ﻓﺷرده ﺗر ﻣﯽ رود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺷر ﻣﯽ ﮔراﯾد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﻣﺣﺷر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷود وﻟﯽ ﺑﺎطﻧﺎ ً ھر ﻓردی ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑطور ﻓزاﯾﻧده ای ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﺳوی ﺗﻔرﯾد و ﺗﺟرﯾد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود  " .و
در آن روز ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﺎر دﯾﮕری را ﺑر ﻧﺗواﻧد داﺷت و ھﯾﭻ ﻧﻔﺳﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻏﯾر ﺧودش ﻧﯾﺳت "  .اﯾن ﻧﯾز ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑﺎرز
از ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری اﺳت  .زﯾرا ﻣﺎ در ﻋرﺻﮥ ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﯾم  .ﭘس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﻣری اﺟﺑﺎری
اﺳت و ﺟزء ذات وﺟود و ﺣرﮐت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردم از آن ﺑﯾزارﻧد و ﺑﺎ ﺗﺟﻣﻊ و ﺗﻣدن و اﺣزاب
و ﮔروھﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد از آن ﻓرار ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺑر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ اﻓزوده ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھر ﭼﮫ ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود
ﻣﯾﻠش ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ و ّ
ﺗﺣزب و ﺗﻣرﮐز در ﺷﮭرھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷود و ﺟﻣﻌﯽ ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺣﺷر و ﻧﺷر دو روی واﻗﻌﮥ
ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠول ﻣﺗﻘﺎﺑل ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر ھر ﭼﮫ ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھری ﺟﻣﻊ ﺗر
ﻣﯾﺷود و ھر ﭼﻧد ظﺎھرا ً ﺟﻣﻊ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺗﻧﮭﺎﺗرو ﺑﯾﮑس ﺗر ﻣﯽ ﮔردد .
 -٧٢ﺑرای آدﻣﯽ ﺳﮫ ﻧوع ﻣﺷﺎھده وﺟود دارد  :ﻣﺷﺎھده ﺑواﺳطﮥ ﺗﺧﯾل در ﻋﺎﻟم ذھن  ،ﻣﺷﺎھده ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت و اﺷراق
از ﺑﺻﯾرت دل و ﻣﺷﺎھده ﻋﯾﻧﯽ از ﻋﺎﻟم ﻣﺎدی ﺑﯾرون ﺑواﺳطﮥ ﭼﺷم  .ﺑﺻﯾرت ﺧﺎﮐﯽ ﺑواﺳطﮥ ﭼﺷم  ،ﺑﺻﯾرت ﺧﯾﺎﻟﯽ
ﺑواﺳطﮥ ذھن و ﺑﺻﯾرت روﺣﯽ )ﻏﯾﺑﯽ( ﺑواﺳطﮥ دل  .ﭘس ﺳﮫ ﭼﺷم وﺟود دارد  :ﭼﺷم ﺻورت  ،ﭼﺷم ذھن و ﭼﺷم دل .
و اﯾن ﺳﮫ ﭼﺷم وﺳﯾﻠﮥ ﺳﮫ درﺟﮥ از ﻣﺷﺎھده اﻧد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﭼﺷم ﺻورت و ﭼﺷم ذھن و ﭼﺷم دل از ﺳﮫ درﺟﮫ از ﻋﺎﻟم
وﺟود  :ﻣﺎده  ،اﺷﺑﺎح )ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ( و روح  .و ﭼﺷم ذھن ﯾﮏ ﭼﺷم واﺳط و ﺑرزﺧﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ اﺳت در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ﻣﺎده و
روح  :ﭼﺷم ظﺎھر  ،ﭼﺷم ﺣﺎﺋل و ﭼﺷم ﺑﺎطن  .و اﯾن ﺳﮫ ﻧوع ﻣﺷﺎھده اﺳت از دوزخ و ﺑرزخ و ﺟﻧّت  .ﭼﺷم ظﺎھر ﺑﯾن
دوزخ ﺑﯾن اﺳت و ﭼﺷم ذھﻧﯽ ﺑرزخ ﺑﯾن اﺳت و ﭼﺷم دل ﺟﻧّت ﺑﯾن اﺳت  :ﭼﺷم دوزﺧﯽ و ﭼﺷم ﺑرزﺧﯽ و ﭼﺷم ﺑﮭﺷﺗﯽ.
و آدﻣﯽ از ﻣﺷﺎھدۀ دوزخ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﯾرون ھﻣواره ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد ﺑﮫ ﭼﺷم ذھﻧﯽ و در ذھن ھرﭼﻧد ﮐﮫ از دوزخ ﻓرار
ﮐرده وﻟﯽ در ﺑرزخ اﻓﺗﺎده و دﭼﺎر اﺷﺑﺎح ﺳرﮔردان اﺳت و ﻟذا ﺟﮭﺎن ذھﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی و ھوس ھﺎی
ﻧﺎﮐﺎم و درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﻓرﯾﺑﻧده و ﺑﺎطل ﺷوﻧده اﺳت  .و ﺑرای ﻓرار از اﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دل رﺟوع ﮐﻧد و
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﺑﺻﯾرت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت وﺟود وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدات و واﻗﻌﯾﺎت ﭘﺎﯾدار و ﻣطﻣﺋن و ﺣﯾﺎت ﺑﺧﺷﯽ ﻣﯽ رﺳد
و آﺳوده ﻣﯽ ﮔردد  .و ا ّﻣﺎ ﭼﺷم ﭼﮭﺎرم و ﻣﺷﺎھدۀ ﺑرﺗری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﭼﺷم واﺣده و ﻣﺷﺎھدۀ ﺗوﺣﯾدی
ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از اﯾن ﺳﮫ ﻧوع ﻣﺷﺎھده اﺳت وﻟﯽ اﯾن ھر ﺳﮫ ﻣﺷﺎھده و اﯾن ھر ﺳﮫ ﺟﮭﺎن را
در ﯾﮏ ﻧظم و ﺟرﯾﺎن واﺣدی و ﺑﺻورت واﻗﻌﯾت واﺣدی ﻣﯾﺑﯾﻧد .و اﯾن ﻣﺷﺎھده  ،ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن اﺳت و ﮐﻣﺎل ِ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد و ﺻﺎﺣب اﯾن ﻣﺷﺎھده را ﻣوﺣّد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺷده و ﯾﮑﯽ ﮐﻧﻧدۀ ﺟﮭﺎن  .اﯾن ﭼﺷم ﭼﮭﺎرم ھﻣﺎن ﭼﺷم ﺧداﺋﯽ و
ﭼﺷم ﺧداﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس واﺣد ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از اوﺳت و ﺑﺎ اﯾن ﭼﺷم ﻣﯽ ﺗوان ﻧﻔس واﺣدۀ وﺟود را دﯾدار ﻧﻣود و اﯾن
ﭼﺷم ﻟﻘﺎءاﻟﻠّﮭﯽ اﺳت .
 -٧٣از ﭘس ﺷﮑر ﺧدا ﺑرآﻣدن ﺳﺧت ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﺧدا ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺗﺷﮑر اﺳت و از ﭘس ھر ﺷﮑری ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﭼﻧﺎن ﺑر ﻧﻌﻣﺗﮭﺎ و ﮐرﻣش ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ وادی ﺣﯾرت و ﺧﻣوﺷﯽ ﻣﺣض ﻣﯽ ﺑرد  .وﻟﯽ از ﭘس ﺗﺷﮑر ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮥ
ﺑﻧده ای از ﺧدا ﺑرآﻣدن ﺣﻘﺎ ً ﮐﺎری ﺑس دﺷوار و ﺟﺎﻧﮕﯾر اﺳت و ﮔﺎه ﺟﺎن را ھم ﮐﮫ ﺑدھﯽ ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺑران
ﺷﮑرش را ﻧﮑرده ای و ﺑﺎز ھم ﺑدھﮑﺎری  .و اﯾن ﯾﮏ ﺑدھﮑﺎری ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت  .و ﺷﮑر ﺧدا ﻧﯾز ﻋﻣﻼً
از ھﻣﯾن راه ﻣﻘدور اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟز ﺗﺷﮑر از ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود او ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﮕر
ﺧوﯾﺷﺗن را " و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺷﮑر ﺧدا ﺧدﻣت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت ﮐردن اﺳت ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ھﻣواره ﮐﻔرت
را ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻧﮫ ﺷﮑرت را .
 -٧۴ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﯽ آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼص ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺷد ﺻﻔﺎت اﺿدادی ﺧدا را اﻣری واﺣد ﺑﻔﮭﻣﯽ و
در ﻧﻘطﮥ واﺣدی و در ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ درﯾﺎﺑﯽ  :ای ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﻗﮭّﺎران و ای ﻋزﯾزﺗرﯾن ﺟﺑّﺎران و ای رﺋوف ﺗرﯾن ﻋذاب
ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ای ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن ﻣﮑّﺎران و ای ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻧظم دھﻧدﮔﺎن و ای ﻗﺎدرﺗرﯾن رﻓﯾﻘﺎن و ای دوﺳت ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن و
ت ﯾﮕﺎﻧﮫ و ای واﺣد ﻣطﻠﻖ و ای ﺑو ِد ﻧﺑود و ای ﺑرﺗر از ﺗوﺻﯾف ھﺎ در دل ﺗوﺻﯾف ھﺎ  .و ای ﻣﺣﺎﻟﺗرﯾن
ای ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾ ِ
آﺳﺎﻧﯽ و ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن واﻗﻌﯾت .
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 -٧۵آدﻣﯽ در ھﻣﮫ ﺣﺎل از ﺣﻖ اﺳت و ﺑرﺣﻖ اﺳت و ھر ﭼﮫ از او ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔردد ﻧﯾز ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ دﻋوﯾﮭﺎی او
ادراک او از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً دروغ و ﺑﺎطل اﺳت  .ﭘس ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز ﻣﺷﮑل درک ﺧوﯾﺷﺗن وﺟود ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن .
 -٧۶آدﻣﯽ ﭼون وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻧﺎﺟﯽ( را ﻗﻠﺑﺎ ً و ﻋﻘﻼً ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد و راز ﻣوﺟودﯾت و ﻏﯾﺑت او را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت راﺣﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﮔوﺋﯽ ﺑر ﺟﻧّت ﺧدا وارد ﺷده اﺳت و واﻗﻌﺎ ً ھم ﭼﻧﯾن اﺳت زﯾرا ﺑدﯾن طرﯾﻖ
ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﺷده ای و او ﮐﻣﺎل ﺟﻧّت اﺳت و رﺿوان ﷲ اﺳت  .ﺑﺎﯾد ﺑﺎطﻧﺎ ً در ﺣﺿور او ﺑود و ﺑر ظﮭور او اﺻرار
ﻧورزﯾد  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ و زﺑﺎن او ﻣﯽ ﺷوی .
 -٧٧ﻧظر ﻧﯾﭼﮫ درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ اﺳت ﺑﻧظر اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ و ﺧﺎﺻﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( و ﻋرﻓﺎی
اﺳﻼﻣﯽ  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣرد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺷوق ﺑر ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی داﺷﺗﮫ اﺳت و از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ
ﻧظرﯾﮥ " اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر " او ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻋﻘﯾدۀ اﻣﺎﻣﯾﮫ درﺑﺎرۀ اﻣﺎﻣت ﻧزدﯾﮏ اﺳت  .و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣرد ﺣﻖ
ﭘرﺳت از ھر وادی و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد ﺑﮫ ﺣﻘّﺎﻧ ّﯾت و اﺻل ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن و اﻣر وﻻﯾت وﺟودی
ﻣﯽ رﺳد  .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣت ﯾﮏ اﻋﺗﻘﺎد ﻧﯾﺳت و اﮔر ھم ﻧوﻋﯽ اﻋﺗﻘﺎد اﺳت ﯾﮏ اﻋﺗﻘﺎد ذاﺗﯽ و ﻓطری اﺳت ﺳﻣت ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﮥ
ﺷر و در
ﺗﮑﺎﭘوھﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت " اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر " ﻧﯾﭼﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺧداﯾﮕوﻧﮫ و ﻣوﺣد اﺳت در ورای ﺧﯾر و ّ
ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت و ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺷرﯾت اﺳت  .ﺗﻣﺎم اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ درﺑﺎرۀ اﻣﺎم زﻣﺎن درﺑﺎرۀ ﺷﺧﺻﯾت " اﻧﺳﺎن
ﺑرﺗر ِ " ﻧﯾﭼﮫ ھم وﺟود دارد .
 -٧٨ﺑرﺗری اﻧﺳﺎﻧﯽ ِ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﻘط و ﻓﻘط از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد و
ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎر ﮔﻧﺎھﺎن و ﺧطﺎھﺎ و ﺟﮭﺎﻟت دﯾﮕران را ﺑر دوش ﮔﯾرد و ﺧود را ﻣﺳﺋول ﺑداﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻔت ﺧﻼﻓت
اﺳت ﮐﮫ در وادی ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھر دو وﺟود دارد و اﯾﻧﮭﺎ ﺣ ّﻣﺎﻻن ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد در ﮐﻣ ّﯾت و ﮐﯾﻔ ّﯾت ﮔوﻧﺎﮔون و اﻣﺎﻣﺎن
اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری ھم در وادی ھداﯾت و ھم در وادی ﺿﻼﻟت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد :اﻣﺎﻣﺎن ﺻدق و ھداﯾت و ﻣﻌرﻓت و اﻣﺎﻣﺎن
ﮐﻔر و ﺿﻼﻟت و ﺟﮭل .
 -٧٩ھﯾﭻ ادﻋﺎﺋﯽ در ﺑﺷر وﺟود ﻧدارد اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌﺟزه ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت و ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن اﻣر را ھر ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﯾﮏ ادﻋﺎﺋﯽ ﭘﺎﻓﺷﺎری و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻧﻣوده اﺳت ﺑزودی در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺟز ﻣﻌﺟزه ﻧﻣﯾﺗواﻧد دﻋوی اش را در ﻧظر
ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮕری اﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮥ دﻋوﯾﮭﺎی ﺑﺷری ﻣﻧﺷﺄ ﻏﯾﺑﯽ
دارﻧد و ﺟز ﺑواﺳطﮥ ﻗدرت ﻏﯾﺑﯽ وﺟود ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ظﺎھری دﻧﯾوی ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ از
ادﻋﺎھﺎی ﺑﺷر را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧد و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻧﯾوی ﻓﻘط اﺑزار ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺷر در ادﻋﺎھﺎﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑس  .دﻧﯾﺎ ﻓﻘط
ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺑﺧود آورد و ﻣﺗوﺟّﮫ ﻏﯾب وﺟودش ﻧﻣﺎﯾد و او را از " ﻏﯾر" ﻧوﻣﯾد و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺳﺎزد .
 -٨٠آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﻖ ﭘرﺳت در ﻣﺣدودۀ ﻋﻣر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﺎﻓران در طول ھزاران ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣرد
ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم اﮐﻧون ﺑﺑﯾﻧد ﻋﻣوم ﺑﺷرﯾت در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎﻟم و در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد  .از اﯾن رو ﻣردان ﺣﻖ را " ﭘﯾر"
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد زﯾرا ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری از ازل ﺗﺎ اﺑد ﻋﻣر ﮐرده اﻧد در ھﻣﺎن ﻣﺣدودۀ ﻋﻣر زﻣﯾﻧﯽ ﺧوﯾش .
 -٨١ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺟزه اﯾﻣﺎن ﻧدارد  .زﯾرا ﮐل اﻣور ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن در ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎز ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽ رود  .در ﻧظراھل ﻣﻌرﻓت ﭘرﯾدن ﯾﮏ ﻣﮕس ﻧﯾز ﻣﻌﺟزه اﺳت و ھر ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾرود و ﻣﯽ آﯾد ﻣﻌﺟزه اﺳت .
اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯾّﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐور و اﺳﯾر اوھﺎم اﺳت .
 -٨٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺻﺎﻟﺢ دﻧﯾوی ﻓﮑر ﺧود را ﺳﺎﻧﺳور ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎن ﺧود را ﺑدﺳت
ﺧود ﻣﯽ ﮐُﺷد و ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﭘزد و ﻣﯽ ﺧورد  .ﺣﺎﺻل ﺧود ــ ﺳﺎﻧﺳوری وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧوع ﺷﻘﺎوت و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﺎﻧﺳورﮔران ﻓﮑر ﻣردم در ﻣراﮐز اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﭘﻠﯾد ﺗرﯾن ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟﻣﻧد و دﺳت اﻧدرﮐﺎر
ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﺗﺎرﯾﺧﻧد و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﻓراد و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺧﺎﺻﮫ اﮔر اﯾن ﻋﻣل ﺗﺣت ﻋﻧوان دﯾن ﺻورت
اول ﺗﻔﮑّر و ﻣﻌﻧوﯾت در ﺑﺷر اﺳت  .ﭘس ﺳﺎﻧﺳورﮔران اﻧدﯾﺷﮫ  ،ﺿد ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن
ﭘذﯾرد زﯾرا دﯾن ﺧدا ﺑراﻧﮕﯾزﻧدۀ درﺟﮥ ّ
اﻓراد ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٨٣آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺷرﯾت ﻋﻘل ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺣﻣﺎﻗت اوﺳت و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺟﻧون ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﻋﻘل اوﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﻣﮑر و ﺧﺻوﻣت او ﺑﺎ ﺧداﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
ﺷر ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ؟ ﻓﮭم اﯾن واﻗﻌﮥ ﻋﺎم ﺑﺷری در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻓﮭم
ﺧداﺳت  .آﯾﺎ اﯾن راز در ورای ﺧﯾرو ّ
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺑﺷرﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ و دﯾن اﺳت  .اﻓراد ﺑﺷری ﺑر اﺳﺎس ﺣﻣﺎﻗت و ﻋداوﺗش ﺑﺎ ﺧدا و ﺑراﺳﺎس ﺟﻧون
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ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺣرﮐت ﻣﯽ آﯾد و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﮭرھﺎ ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻧﯾﺎ را آﺑﺎد ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾدو ﺗﻣدﻧﮭﺎ را ﻓراھم ﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﭼون ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﮫ اوج ﮐﻣﺎل ﺧود رﺳﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣرد ﺣﻖ و ﻋﺎﻗل و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﺷود و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑر ﺳر ﺑﺷر ﺧراب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن واﻗﻌﮥ ﻣﮑرر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت در اﻣواج ﺗو در ﺗو و ﺑﺎﻻروﻧده .و ھر
ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﻣدﻧﯽ وﯾران ﻣﯾﮕردد ﺑﺎز ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺷری ﺑﺎ ﺟﻧون و ﺣﻣﺎﻗت و ﻋداوﺗﯽ دو ﺻد ﭼﻧدان ﺷروع ﺑﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ﺗﻣدﻧﯽ
اﺣﻣﻖ ﺗر و دﯾواﻧﮫ ﺗر و ﺿد ﺧداﺋﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭼون ﺑﮫ اوج ﮐﮫ رﺳﯾد ﺑﺎز ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود و اﻟﯽ آﺧر  .و
ھﻣواره آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻧﻔر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﯾﮏ ﻧﻔر ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧد  .و آن ﯾﮏ ﻧﻔر ھﻣواره از ﺟﺎﻧب ﺧدا
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧدا ﮐﺎخ ﺗﻣدﻧﮭﺎ را ﺑرﺳر ﺑﺷر ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﻟﺑﺗّﮫ ﮐل ھﻣﮥ اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون دﻧﯾوی را ھم
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آﺑﺎد ﮐﻧد و ﻋﻠم ا ُﺧروی را ھم ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرد ﺣﻘﯽ ﻣﯾدھد ﺗﺎ وﯾران ﮐﻧد .در ﻓرھﻧﮓ
ﻋﻣوم ﺑﺷری وﯾراﻧﮕران را ﻣﺟﻧون و ﻻﻣذھب ﻣﯽ داﻧﻧد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎن ﺑراﻧدازﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺗﻣدﻧﮭﺎ را
ﺑرﮐﻧده اﻧد اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﻋﺎﻗﻼن و اھل ﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻓرھﻧﮓ ﺧدا ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری و ﺑﻠﮑﮫ درﺳت در ﻧﻘطﮥ ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار دارد و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ﺑر ﺧﻼف
ارادۀ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد  .ﺑﯾزاری اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺷرﯾت از دﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ از ھﻣﯾن روﺳت  .آﻧﻘدر ﺑﺷر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧدا
ﺑواﺳطﮥ ﻣﺧﻠﺻﺎﻧﯽ ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺷر دﺳت از " آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد " ﺑردارد و ﺑﮫ " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " راﺿﯽ ﺷود  .وﻟﯽ
ﺑﺷر ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﺷود راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺎﻣل ﺑﺷر ھﻣﺎﻧﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری اﺳت .
ﻣﻘر "
ﻣﻘر ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﺗﺳﻠﯾم و ُﺣ ّ
ﻘر " ﻣراد " و دل ّ
ب اﺳت و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ذھن ﻣ ّ
ﻣﻘر اراده )ﺧواﺳﺗن( و دل ّ
 -٨۴ذھن ّ
ﻣرﯾد " اﺳت  .ذھن ﻣﯽ ﺧواھد وﺟود را ﺑﮫ ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻣراد ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻗدرت و آرﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑرﺳد و دل ﻣﯽ ﺧواھد
وﺟود ﺻﺎﺣﺑش را ﻣرﯾد ﻣﺣض و ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد  .ذھن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮐﺑر و ﻏرور و ﺳﻠطﮫ و ﺧواھش و ا ّﻣﺎرﮔﯽ اﺳت و دل
ب و اﯾﺛﺎر اﺳت  .ذھن ،ﺑﻘﺎ طﻠب اﺳت و دل  ،ﻓﻧﺎ ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ذھن ﮐﺎﻧون ﺧود ﺧواھﯽ اﺳت و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗواﺿﻊ و ُﺣ ّ
دل ﮐﺎﻧون از ﺧود ﮔذﺷﺗن .ذھن ﻋرﺻﮥ دﻧﯾﺎﺳت و دل ﻋرﺻﮥ آﺧرت .و ﻟذا ﺣﺗّﯽ دﯾﻧﯽ ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ذھﻧﯽ ھم ﺑﯽ دﯾن اﺳت و از ﻣﮑر اوﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻻﻣذھب ھﺳﺗﻧد و ﻓﻠﺳﻔﮫ
ھﺎی ﺑﮫ ظﺎھر ﻣذھﺑﯽ ھم در واﻗﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺣﺻول ﻧﮭﺎﺋﯽ ذھن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻣﻌﺟزه
ﻣﺣﺻول دل اﺳت .
 -٨۵ﺗﻣﺎﯾل آدﻣﯽ ﺑﮫ دﯾن و اﺣﮑﺎم ﺧدا ﯾﺎ ﺑراﻧﮕﯾزﻧدۀ ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﺋﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﻔﻊ ﺧﺻوﺻﯽ اﻋم از ﻣﺎدی ﯾﺎ
اول ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد
دوم ﺑﮫ دﯾن ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و رﯾﺎی در دﯾن ﻣﯽ رﺳد و ﮔراﯾش ّ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  .ﮔراﯾش ّ
ﮐﮫ ﻣﻘﺻود دﯾن اﺳت و ﮐﻣﺎل آن  .ﮔراﯾش دوم ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر ﻋﻠﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
 -٨۶دﯾن دوﻟﺗﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد زﯾرا دوﻟت ﺑر ﮐﺎﻧون ﻗدرت اﺳﺗوار اﺳت و در ﺑﺳﯾﺞ ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی اﺳت و اﯾن
ﺿد دﯾن اﺳت .ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮥ ﻋﻠﯽ)ع( اﺛﺑﺎت اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ دﯾن و دﻧﯾﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
 -٨٧آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑراﺳﺎس ارزﺷﮭﺎ و ﻗداﺳﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل آزادی  ،ﻋداﻟت  ،ﺑراﺑری  ،ﺻﻔﺎ  ،ﺳﻼﻣت ّ ،
ﻋزت
و ﻣﺣﺑّت ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  ،ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﭘدﯾد آورﻧد ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎھﻠﻧد و ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ُﺣﻘّﮫ ﺑﺎزﻧد  .ﺟﺎھﻠﻧد از اﯾن
ﻟﺣﺎظ ﮐﮫ اﯾن ارزﺷﮭﺎ را اﺑزاری و اﺳﺑﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺣﮑوﻣت ھﺎ را ﭘدﯾده ھﺎی ﻓوق ﺑﺷری و ﻏﯾرﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد  .و
ﻣﻧﺎﻓﻘﻧد از اﯾن رو ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣردم را ﺑﮫ آزادی ﺑرﺳﺎﻧﻧد .
اول ﺟﮭل اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻋﺟول ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از دﯾﮕران ﻋﻘب ﻧﯾﻔﺗد
 -٨٨ﻋﺟﻠﮫ و ﺷﺗﺎب زدﮔﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی درﺟﮫ ّ
ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑواﺳطﮥ دوﯾدن ﺳرﯾﻊ ﺗر از زﻣﺎن ﺟﻠو ﺑﯾﻔﺗد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﺧود از زﻣﺎن را ﺟﺑران
ﻧﻣوده و ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑرﺳد  .ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ او در ﻗطﺎری در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﻗرار دارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻗطﺎر ﺟﻠو ﺑﯾﻔﺗد و ﻋﻘب
ھم ﻧﻣﯽ اﻓﺗد  .و در داﺧل اﯾن ﻗطﺎر ﻋﻘب و ﺟﻠو ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد  .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﻗطﺎر ﻣﯽ دود اﺣﻣﻖ ﻧﯾﺳت ؟ ﻣﻘوﻟﮥ
رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺣﮑم ھﻣﯾن دوﯾدن در داﺧل ﻗطﺎری در ﺣﺎل ﺣرﮐت اﺳت .
 -٨٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد و ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ "ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم" " ،ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم" " ،ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرم" و  ...ھﻧوز
در ﺣﻣﺎﻗت ﻋظﯾﻣﯽ ﻗرار دارد زﯾرا اﮔر اﻧدﮐﯽ ﺑﺧود آﯾد آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ " اوﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و  " ...ﮐﺳﯽ ﮐﮫ " ﻣن" را " او " دﯾد و ﻓﮭﻣﯾد و ﺗﺳﻠﯾﻣش ﺷد ﺑﮫ ھو ّﯾت )اوﺋﯾت(
رﺳﯾده و از درﯾﺎی ظﻠﻣت و ﺟﮭل و ﻓرﯾب ﺑﯾرون آﻣده اﺳت " .ﻣن" ﮐﺎﻧون ﺑﯽ ھوﯾّﺗﯽ و ﺑﯾﮭودﮔﯽ و ﻓرﯾب ﺧوردﮔﯽ
اﺳت و ﮐﺎﻧون ھﻣﮥ ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾرون را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﺷﻧّﺞ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .و ﺟﮭل و ﻓرﯾب ھﻣﮥ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ
از ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت زﯾرا ﻓﯾﻠﺳوف در ﺣﺎل اﻧدﯾﺷﯾدن ﻣﯾﭘﻧدارد ﮐﮫ  " :ﻣﻧم ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم و ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧم " و از اﯾن رو
ھﻣﮥ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋﻣﻼً ﻣﻌﮑوس از آب در ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻟذا ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﺎھﻼﻧﮥ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
رﺳﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر ﻣردم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧود ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﻌﮑوس ﺗرﯾن و ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن
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اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣﻠﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر از ﻣردم ﻋﺎدی اﺳت و ﭘﯾروان ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ ھم ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﺗر از ﻣردم ﻋﺎدی ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد .و اﺻﻼً ﻏﺎﯾت ﺟﺑری ﮐل ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم اﺳت
ﻣره ﮔﯽ و ﺑﯽ ھوﯾّﺗﯽ اﺳت .و ﻧﯾﭼﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﮑر ﻏرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺳﺎد و ﺟﮭل و ﺟﻧون
ﮐﮫ دو روی ﺳﮑّﮥ ﭘوﭼﯽ و روز ّ
ً
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ را ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن داد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﻏرب را ﻋﻣﻼ ﺧﺗم ﻧﻣود .ﻧﯾﭼﮫ را ﻣﯾﺗوان ﺧﺎﺗم اﻟﻔﻼﺳﻔﮥ ﻏرب ﻧﺎﻣﯾد .
 -٩٠اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن از طرف ﺧدا ﺑﮫ اﻧواع ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری ﺻﺎدر ﺷده اﺳت اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری و ﻓﻌّﺎل
ھﺳﺗﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه  .ﯾﻌﻧﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرود و آﻧﮭﺎ را ﺑﺧواﻧد و اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت وﻗﺗﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ و ﺣﻘﺎﻧ ّﯾت آن ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑس  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗرآن ﺷرح "آﻧﭼﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد" ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷرح واﻗﻌﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷرح " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " ﻣﯾﺑﺎﺷد .درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت درﯾﺎﺋﯽ از ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و
ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺑن ﺑﺳﺗﮭﺎ و ﻧﻔﮭﻣﯽ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑرطرف ﻣﯾﺳﺎزد و دﮐﺎن دﯾن ﻓروﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ھم ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ
ﺳر ھم راﺣت ﻣﯽ ﺷود و رﺳﺎﻟت ﮐذاﺋﯽ اش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد  .و ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
ﻧﻣﺎﯾد و ﺟﻣﺎﻋت آﺧوﻧد و ﻣﻔ ّ
دﯾن و اﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﻧﯽ ﺑﺷر ھم از اﺳﺎرت ﺷﯾﺎطﯾن و طﺎﻏوت ھﺎی زﻣﺎﻧﮫ آزاد ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻔرو ﺳﺗم در ﺟﮭﺎن ﺑﻐﺎﯾت
ﺗﺿﻌﯾف ﺷده و ﺑﮫ ﺳوی ھﻼﮐت ﻣﯾرود و دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺷﻌﺎﺋر ﻣﻌﻧوی و ﻣذھﺑﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﯾطﻧت ھﺎی ﺧود
ﺑﮭره ﮔﯾرد  .زﯾرا در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺎدﻣﺎن ِ ﮐﺎﻓران و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﮐﺎﻓر  ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و دﯾن ﻓروﺷﺎن
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻓﻠﺳﻔﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑوده اﻧد و ﺑﺎﺑراﻧدازی ﻧﻔﺎق  ،ﮐﻣر ﮐﻔر ﻣﯾﺷﮑﻧد و ﺧدﺷﮫ ای ﮐُﺷﻧده ﺑر ﻗﻠب ﺳﺗم
وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻣذھب ﺿد ﻣذھب ﮐﮫ ﺳﻧﮓ زﯾر ﺑﻧﺎی ظﻠم ﺑوده اﺳت ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .
ﺗﺻرﻓﯽ در ﮐم و ﮐﯾف و ﺳﻣت و ﺳوی آن ﻧدارم و
 " -٩١زﻧدﮔﯽ ﻣن " اﮔر زﻧدﮔﯽ "ﻣن" اﺳت ﭘس ﭼرا ﮐﻣﺗرﯾن دﺧل و
ّ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺷﺎﻧس ﯾﺎ ﺳرﻧوﺷت ﯾﺎ اﻧواع ﺟﺑرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم
ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧم  .ﭘس ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ " زﻧدﮔﯽ ﻣن " ﺟﻠوه ای از زﻧدﮔﯽ اوﺳت و ﻣن ﺻورﺗﯽ از اوﺳت  .ﺣﺎﻻ اﯾن
" او " )ھو( را ﺑﮫ ھر ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻟﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﻧﺎﻣﯾد  :ﺧدا  ،ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ  ،اﻧرژی و ﻏﯾره  .ﻣﺎ ﺑرﺳر اﺳم ھﯾﭻ دﻋواﺋﯽ
اول ﺷﺧص ﻣﻔرد )ﻣن( ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد  .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺑﺎور
ﻧدارﯾم  .ﺑﮭرﺣﺎل اوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﻣﯾر ّ
ﮐﻧﯾم و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ " او " ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣن اﺳت راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم و ﺑﺷﻧﺎﺳﯾﻣش و از ﺧودش ﻧﺎﻣش را ﺑﭘرﺳﯾم  .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً
اﮔر از " او " ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ " :ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ؟" درﺟواب ﻣﯽ ﮔوﯾد  " :ﻣﻧم آﻧﮑﮫ ﻣﻧم "  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﭘرﺳﯾد
و ھﻣﯾن ﺟواب را ﺷﻧﯾد.
 " -٩٢ﻧﯾﭼﮫ " ظﮭور دﮔر ﺑﺎرۀ ﻣﺳﯾﺢ)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت رﯾﺎﺋﯽ را از ﺧود راﻧد و دﯾن ﺧود را از آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﭘس
ﮔرﻓت و ﮐﺎﻓرﺷﺎن ﻧﻣود و ﺧود را دﺟّﺎل ﺧواﻧد  .ظﮭور ﻧﯾﭼﮫ ،ﻣظﮭر ﻗﮭر ﻣﺳﯾﺢ ﺑود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ا ّﻣت ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺧوﯾش .
ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﻏرب ﻗدّﯾﺳﯽ ﭘﺎﮐﺗر و ﺑﯽ ادﻋﺎﺗر و ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺗر از ﻧﯾﭼﮫ وﺟود ﻧدارد  .ﻧﯾﭼﮫ  ،ﻣﺳﯾﺣﯽ
اﺳت ﻣﻧﮑر ﺧودش .
ﻣوﺣدان در ﺗﻘ ّﯾﮫ اﻧد و اﯾن اﻣری طﺑﯾﻌﯽ
 -٩٣در ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن )ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯾرﺟﮭﺎن( ھﻣﮥ ﻣردان ﺣﻖ و ﻣؤﻣﻧﺎن و ّ
اﺳت و ﻧﮫ ﺗﺻﻧّﻌﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ  .و ﻟذا ﻣﺧﻠﺻﺎن دﯾﻧﯽ ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ دارﻧد و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗﮭر ﺧداﺳت ﺑر ﺑﺷرﯾت .
وﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ھﻣﮥ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﮐﮫ در ورای ﺧﯾر و ﺷرﻧد ،در آن واﺣد ھم ﮐﻔر
ﺷر .ﭘس اﯾن ﻗﮭر ﻧﮭﺎﯾت ﻟطف اﺳت ﻣﺛل ﻏﯾﺑت اﻣﺎم
ﮐﺎﻣﻠﻧد و ھم اﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟﺻﻧد .ھم ﻣظﮭر اﺷد ﺧﯾرﻧد و ھم ﻣظﮭر اﺷد ّ
زﻣﺎن)ع( .
 -٩۴ﺧود ــ ﺷﻧﺎﺳﯽ دو ﻣرﺣﻠﮥ ﮐﻠﯽ دارد  .ﻣرﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ اﺻﻼً ﺧودت ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ اوﺳت .
دوم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ او ﭼﮑﺎره و ﮐﯾﺳت و ﭼون ﺑﮫ ﻏﺎﯾت " او " ﺷﻧﺎﺳﯽ رﺳﯾدی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ
و ﻣرﺣﻠﮥ ّ
ﺧودﺗﯽ  .ﮐل ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺷری ھﻣﯾن دو ﻗوس اﺳت و ﮐﻠﯾﮥ ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﻣﯾﺑﺎﺷد و
ھﻣﮥ ﮐراﻣﺗﮭﺎی وﺟود در ھﻣﯾن رﻓت و ﺑرﮔﺷت اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس ﺧود ــ ﺷﻧﺎﺳﯽ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﯾن رواﻧﮑﺎوﯾﮭﺎی
ﺟدﯾد ﻧدارد .
 -٩۵ھرﮔﺎه ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﺧود را در ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺻره و ﺑن ﺑﺳت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھﯾﭻ راه ﺧروﺟﯽ ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺑزرگ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن وﺿﻊ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺻﺑر و ﺧوﯾﺷﺗن داری و
ﺧﻣوﺷﯽ و آراﻣش را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و دﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧزﻧد و ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺧود را ﺑرای ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﺑزرگ آﻣﺎده ﺳﺎزد
ﻗوت و ﻣﻌرﻓت ﮐﻼن ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ در ھﻧﮕﺎم واﻗﻌﮫ ﺑﺗواﻧد
و در دوران ﺻﺑر ﺗﻣﺎم ﻧﯾروﯾش را ذﺧﯾره ﻧﻣوده و ﺻرف ﺑﺻﯾرت و ّ
ﺑﮭره ای ﮐﻼن ﺑرد و از ھم ﻓرو ﻧﭘﺎﺷد .
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 -٩۶ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼون ﺑﮫ ﻣدارج ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳد ﻣوﺟب ظﮭور ﺣﻘﺎﯾﻖ ذاﺗﯽ اھﻠش ﻣﯽ ﺷود و ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ ﺑﺷر آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای آﺷﮑﺎر دارد و ﺣرف و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﺳت و دﻋوﯾﮭﺎی دروﻏﯾن ﻧﯾﺳت و ﺷﻌر و
ﺷطﺣﯾﺎت ﺗوﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت ﻋﯾن ﺣﺿور و ظﮭور اﺳت  .ﭘس ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣدارج ظﮭور ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ ﺧوﯾش اﺳت :آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد و ﺗو ّﻟد از ﺑطن
ﺧوﯾش .ﭘس اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧداوﻧد از وﺟودش ﺑر ﻣردم آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود .
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " :ﺧداوﻧد ﺟز ﺑواﺳطﮥ وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود".
 -٩٧از ﺣﺿرت ﯾوﺳف)ع( :در زﻧدان ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﺣﺗﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣدت زﻧداﻧت ﺑﺳر رﺳﯾد و زﻧدان ﺑﺎن ﯾﺎدش رﻓت ﮐﮫ
آزادت ﮐﻧد ﺑﺎز ھم ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ زﻧداﻧﺑﺎن  ،ﺳﻠطﺎن و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺷو وﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯾﺎور ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ات ﺑﺳر آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑر
ﺗﺿرع ﻣﮑن و ﺟز ﺑﮫ ﺣﻖ
ﻣدت زﻧداﻧﯾت اﻓزوده ﻣﯽ ﮔردد  .اﮔر ﭘﺎک و ﻣﺧﻠﺻﯽ وﺑرای ﺣﻖ ﺑﮫ زﻧدان آﻣده ای ﭘس
ّ
ﺳل ﻣﺑﺎش  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻣﺣﺎﺻرۀ ﮐﺎﻣﻠﯽ و ھﯾﭻ دادرس و ھﯾﭻ ﯾﺎوری ﻧﯾﺳت در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣد ﺑﮫ ﺧدا ﻗرار داری
ﻣﺗو ِ
ﭘس ﭼﯾزی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺧواه و آزادی ﻣﺧواه آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آزاد ﺑودی ﻣﮕر ﭼﮫ ﺑودی ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﺑرای آزادی ﺣرص ﻣﯾزﻧﯽ ؟
 -٩٨آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ھﺎﺋﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد  :ﻋده ای ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ِ ﻟذت و ﻋﯾش و ﻋﺷرت ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر  ،ﻋده ای ﺑﮫ ﻋﺷﻖ
ﻗدرت و ﺷﮭرت و رﯾﺎﺳت  ،ﻋده ای ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺛروت و ﻣﮑﻧت و ﺟﻼل و ﺟﺑروت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋدۀ ﺑﺳﯾﺎر اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری
ھم ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﮐﺳب ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت وﺑﺻﯾرت ھر ﭼﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐل
ﺑﺷرﯾت از اﯾن ﭼﮭﺎر ﮔروه ﺧﺎرج ﺑﺎﺷد ﺑﮭرﺣﺎل ھر ﺑﺷری در طﯾﻔﯽ و درﺟﮫ ای از اﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎ و آرزوھﺎ ﻣﺷﻐول زﻧدﮔﯽ
ﮐردن اﺳت .ﺑﮭرﺣﺎل ﺟز آن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر طﺎﻟب ﻣﻌرﻓت ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﻣﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ وﺣﺳرت و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ و درد از دﻧﯾﺎ
ﻣﯾروﻧد .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آرزوھﺎﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ﺧود را ﺑدﺑﺧت و ﺑدﺷﺎﻧس ﻣﯽ داﻧﻧد و آﻧﺎن ھم ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از
آرزوھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﻧد ﺧود را ﻓرﯾب ﺧورده و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﮭرۀ ﻣﺎﻧدﮔﺎری از زﻧدﮔﯽ ﻧﺑرده اﻧد .
آدﻣﯽ ﺑرای اﯾن ﻗﺻد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت و اﯾن ﻓﮭم ﺗﻧﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺗوﺷﮥ راه
آﺧرت ﺑﺷر اﺳت .ھﻣﮥ ﻋﺷﻖ ھﺎ ﺑﮫ ﻓﺳﻖ ﻣﯾرﺳد و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد اﻻّ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺧود ِ ﻋﺷﻖ ﻣﯾرﺳد.
 -٩٩اھل ﻣﻌرﻓت و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺳﻠﮑﺎن ﺑواﺳطﮥ اﻧرژی و ﻗدرت ﺣﺎﺻل از ﺳﯾرو ﺳﻠوﮐﯽ ﮐﮫ دارﻧد و ﺑواﺳطﮥ ﻧﯾروھﺎی آزاد
ﺷوﻧده و ﻓرا روﻧده ای ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً در وﺟودﺷﺎن ﺑﺣرﮐت ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣواره ﺧود را ﺑواﺳطﮥ ﺻﺑر و ﻗﻧﺎﻋت و ﻓﻘر و
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد ورﻧﮫ اﯾن ﻗدرت ﻋظﯾم دروﻧﯽ در ﺑﯾرون آﻧﮭﺎ را از اﺣﺎطﮥ ﺧود ﺧﺎرج ﻧﻣوده و ﺑﮫ ھﻼﮐت و ﻓﻼﮐت
ﻣﯽ اﻧدازد  .ﻣﻌرﻓت ﻓﻘط در ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻼل ﺷده و ھﺿم ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﮐﺎر دﯾن آﻣده و ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔراﯾد .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﺗﺿﻌﺎف و ﻓﻘر از ﻻزﻣﮫ ھﺎی اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت ورﻧﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﮫ ﻓروش رﻓﺗﮫ و ﻓرد را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .
اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد اھل ﻣﻌرﻓت را در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﺻور و ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود ﻧﻌﻣت ﺑزرگ و ﻻزﻣﮥ ھداﯾت اﺳت اھل
ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درﯾﺎﺑد و ﻧﺎﺷﮑری ﻧﮑﻧد و ھرﮔز در ھوس آزادﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗدرت ﻣﺎدی ﻧﺑﺎﺷد
و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻠﻌﮑس .زﯾرا ھرﮔﺎه ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺑﺎزار رود ھﻣﺎﻧﺟﺎ از ﺣرﮐت ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد  .ﮐﺎر اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و
وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻏﯾﺑت او دال ﺑر اﯾن ﺣﺟت اﺳت  .ﺗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻏﺎﯾب اﺳت ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷﻧد ورﻧﮫ ﺑﮫ
ﺗﺑﺎھﯽ و اﻧﺣراف ﻣﯾروﻧد و از ﻣﺳﯾر ھداﯾت ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﻓﻘر وﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﻧت اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت و اﯾن روح ﺳﻧت و
ﻋﺗرت اﺳت .
 -١٠٠اﻣروزه ﺗوﺳل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺟﻣﺎﻋت روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺗﻌﮭد و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و آﻣرﯾﮑﺎ ،
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺑﯾزاری ﺟﺑری آﻧﮭﺎ از ﻧﻔﺎق ﺧود و ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ وﻻﯾت طﺎﻏوت و ﮐﻔر اﺳت و اﯾن اﻣری اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر و ﺑرﺣﻖ
اﺳت زﯾرا ﻋذاب ﻧﻔﺎق ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را واﻣﯾدارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻔر ﭘﻧﺎه ﺑرﻧد زﯾرا ﻋذاب ﮐﻔر ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻔﯾف ﺗر اﺳت .
١٠١ــ ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﻔر ﺑﺗواﻧد ﺑﮑﻠﯽ رﯾﺷﮥ رﯾﺎ و ﺗزوﯾر را در ﺧود ﺑراﻧدازد ﻋﯾن دﯾن و اﯾﻣﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻧطﻔﮥ
ﮐﻔر ﺑر رﯾﺎ اﺳت زﯾرا ھﻣواره ﻣﯾل ﺑﮫ ظﮭور ﻣﺎدی دارد و ﭼون در ﺣوزۀ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ھﻣواره ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ رﻗﯾب اﺳت
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﮑر ﻣﯾﺷود .اﺻﻼً ﮐﻔر ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر ﻏﯾب و ﺟﮭﺎن ﺑﺎطن اﺳت و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺗظﺎھر و ﺑروز ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی.
آن اﻧﮑﺎر ﺑﮫ اﯾن رﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷود .و ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش و ﻓﺗﺢ ﻋرﺻﮫ ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺗر ﺗظﺎھر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺳﺗم و ﻣﮑر و ﺟﻧﺎﯾت
ﻣﯾﺷود .و ھﻣﯾن ﺗﻼش ﮔﺎه او را واﻣﯾدارد ﺗﺎ ﻟﺑﺎس دﯾن و ﺷﻌﺎر ﻣذھﺑﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣوزه ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺟﮭﺎن و ﮐل
ﺑﺷرﯾت را در ﺣرﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾّت ﺧود درآورد و اﯾن ﻧﻔﺎق اﺳت وﻟﯽ در ﻧﻔﺎق ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﮔﺎه اﺣﺳﺎس
ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﮐﻔر ﺧود رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن رﺟﻌت ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ دارد و ﺳراﺳر ﺟﻧون
آﺳﺎ اﺳت و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھﻣﮥ ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮥ ﺧود را ھم ﻣﺟﺑور اﺳت زﯾر ﭘﺎ ﺑﮕذارد  .ﻣﺛل ﻣﺎھﯾت و
ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺑری آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﻣروزه ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺟﻧون ﻋﻣﻠﯽ رﺳﯾده
اﻧد .اﻣروزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر وظﯾﻔﮫ ای ﺟز ﺳر ﭘوش ﻧﮭﺎدن ﺑر رﺳواﺋﯾﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ ﮐﻔر ﻧدارد و آﻧﮭﺎ
را واﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻔرﺷﺎن رﺟﻌت ﮐﻧﻧد و ﺑﯾش از اﯾن ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ اﻣﺎﻣﺎن طﺎﻏوت ﺧود ﻧﺷوﻧد .و ﮔﺎه ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی
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ﻣﻧﺎﻓﻖ را در ﻧﻔﺎﻗﺷﺎن ﺗﻘوﯾت و ﺗﺷدﯾد و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود رﺳﯾده و ﺑﺳوی ﮐﻔر ﺑﺎزﮔردﻧد.
ﺑرﺧورد ﺣﻘوق ﺑﺷر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻر از اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت :اﯾران ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻟﺟزاﯾر
و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﺗز اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب اﺳﺗراﺗژﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﻧﻔﺎق را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ﺧود رﺳﺎﻧﯾده و ﺳﭘس ﺑﮫ داﻣﺎن ﻏرب ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد .اﯾن ﻣﮑر ﺟﮭﺎن طﺎﻏوت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧودش و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﯾن ﺧﺎﻟص
ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد ﻣﮑرﺷﺎن را ﺑﺳوی ﺧودﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد  .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺷری ﺧواه ﻧﺎﺧواه در ﺧدﻣت
دﯾن ﺧﺎﻟص اﺳت و ﺑﮫ دﯾن ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺧدﻣت ﺣﻖ اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﻣﺻداق إﻧّﺎ ِ ّ و إﻧّﺎ
اﻟﯾﮫ راﺟﻌون اﺳت .
ﺗﺻرف آدم در
ﺗﺻرف ﺑﺷری در ﮐﺎر ﻋﺎﻟم ﺑﮭرﺣﺎل از ﮐﻔرو ﮐم ﺻﺑری و ﺷرک اوﺳت و ﻣﻧﺷﺄ آن  ،دﺧل و
١٠٢ــ دﺧل و
ّ
ّ
ﮐﺎر و ﺣﺎل ﺧوﯾش اﺳت  .اﯾن دﺧﺎﻟت اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ھﯾﭻ ﺑر ّ
ﻋزت و ﻟذّت و راﺣت و ﺳﻼﻣت آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا
ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻋذاب ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در اﻧﻔﻌﺎل ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﻣﺎل اﯾن اﻣر وﺟود ﻣﻘدس اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﺣﺗّﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗظﺎھر وﺟودی ھم ﻧدارد و ﺷﺎھد ﻣﺣض اﺳت .
١٠٣ــ ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن دﯾن و اﯾن اﺳﻼم و اﯾن راه و روﺷﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و
ﺑﮫ ھﯾﭻ دردی ﻧﻣﯽ ﺧورد  .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑر ﻣﺎھﯾت و ﻋﻠّت ھﻣﮥ ﺑطﺎﻟﺗﮭﺎ و
ﻋذاﺑﮭﺎﯾش ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﮐﺎری ﻋظﯾم اﺳت و ﺑﺳﺗر ھر اﻧﻘﻼب و ﺗﻐﯾﯾری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣﮑﺎن ﻧﺟﺎت را ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺧطر ﻣﮭﻠﮏ ﭘوﭼﯽ ﮔری را از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺑرد و راه ﺧودـ ﻓرﯾﺑﯽ را ﺑر ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﻧدد  .آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر ﮐوﭼﮑﯽ
اﺳت ؟ ﻣﺎ دﯾﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺷﯾﻌﯽ ﺗرﯾن و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗرﯾن ﺗﻔﮑر و راه را در اﯾن ھزارۀ اﺧﯾر ﺟﮭﺎن ﺑر ﺑﺷر ﻧﻣوده اﯾم  .آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﻋﻣوم ﻋرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺷﻌر و اﺳﺗﻌﺎره و ﺷﮏ و ﺗرس ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺛر و واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺑﺎ ﯾﻘﯾن و ﺷﮭﺎﻣت ﮐﺎﻣل ادا
ﮐردﯾم  .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﺛﺎل ﻧﻣودﻧد ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ اﺛﺑﺎت ﮐردﯾم  .ﺑﺳﯾﺎری از ﻋرﻓﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎ را ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑرده و
اﻓﺳﺎﻧﮫ ﮐردﻧد و ﻣﺎ ﺑﺎز آﻧﮭﺎ را از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن آورده و از اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻋﯾن واﻗﻌﮫ را ﻧﺷﺎن دادﯾم  .در اﯾن ھزارۀ اﺧﯾر ،
ھﯾﭼﮑس ﭼون ﻣﺎ ﻗرآن را در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ادﯾﺎن را اﺛﺑﺎت ﻧﮑرده اﺳت و ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺷر در
دﯾن ودﯾن در ﺑﺷر را ﻧﻧﻣوده اﺳت  .ﻣﺎ ﻗرآن را از ھﺟران ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯾرون آورده و ﺑدﺳت ﺑﺷر رﺳﺎﻧﯾدﯾم  .ھﯾﭼﮑس
ﭼون ﻣﺎ ﺣﻖ ﺧدا و اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی او را ادا ﻧﮑرده اﺳت و ھﯾﭼﮑس ﭼون ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺗﻣدن ﺑﺷری را در ﻗﺎﻣوس ﻗرآن
ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﻌﯾّن ﻧﺑﺧﺷﯾده اﺳت و ھﯾﭼﮑس ﭼون ﻣﺎ در اﯾن ھزاره ﺗﯾﻎ ﺣﻖ را ﺑر ﻓرق ﺳر ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق و ﺟﮭل و ﺳﺗم ﻓرو
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﮑرده اﺳت  .ﻣﺎ
ﻧﯾﺎورده اﺳت  .و ھﯾﭼﮑس ﭼون ﻣﺎ در اﯾن دوران ﺣﻖ ﺑﺷر را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺣﻘّش را ﺑﮫ او ّ
ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﺟﺎری در ظﺎھر و ﺑﺎطن ﭘدﯾده ھﺎﺳت و وﺣدت وﺟود را در
ارﮐﺎن و اﺑدان ﻋﺎﻟم و آدم ﻧﻣودﯾم  .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺗوب ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺧﺗم ﻧﺑوت را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺟﺎری در ﻧﻔس ﻋﺎﻟم و آدم ﻧﺷﺎن داده و ﺣﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﮐردﯾم .
١٠۴ــ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن واﻗﻌﮫ ای ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد دﻗﯾﻘﺎ ً ﻋ ّﻠت و اﻧﮕﯾزه و ﻣﺣرک واﻗﻌﮫ ﺑوده اﺳت .ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ
ﻧطﻔﮥ واﻗﻌﮥ ﺑرﺗر دﯾﮕری ﮔردد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﻣواره ﻧطﻔﮥ ھر دﮔرﮔوﻧﯽ اﺳت و از آن ﺑﮭره ﻧﻣﯽ ﺑرد و ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯾرود ،ﺣﻖ
اﺳت .
١٠۵ــ آﻧﮑﮫ از "ﺧود" ﻣﯽ ﮔذرد ﺑﮫ ﻗﻠوب دﯾﮕران راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘس اﯾﺛﺎر ﺑﺎ ﻧﻔوذﺗرﯾن رﺳﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ھر
ﺗﺑﻠﯾﻎ اﺳت .
١٠۶ــ آﻧﮑﮫ ﮐﺎرش و راھش ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗر اﺳت ﺻﺑورﺗر اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﺗﻧﮭﺎﺗراﺳت  .و ﺗﻧﮭﺎﺗرﺷدن ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﺷدن ِ راه و روش او ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻧّت ﺧدا در ﻋﺎﻟم
ارض اﺳت  .ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺻﺑر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺻﺑر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﭼون ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﯾد ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت و اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .
١٠٧ـ ﮔﻼﯾﮫ ﺑردن ﺑﮫ ﻧزد ﻏﯾرﺧدا و ﻏﯾر دوﺳت ﺟز ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﻣﯽ آورد .
١٠٨ــ ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﺧت ﺗر ﻣﯾﺷود ﺻﺑر ھم واﺟﺑﺗر ﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷده اﺳت ﮐﮫ " :ﻧﯾﺳت ﺻﺑری ﻣﮕر
ﺑر ﺧدا ".ﭘس ھﯾﭻ ﺑﯽ ﺻﺑری ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ ﺧدا در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺷدّت ﺑﮫ ﺗو رو ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﯽ ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧد  .ﺻﺑری ﻧﯾﺳت اﻻّ ﺻﺑر ﺑر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ .
١٠٩ــ ﻣﻼک درﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﮑم ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻣﯾزان اﺛری اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎطن ﻣﺧﺎطب و ﺷﻧوﻧده اش ﻣﯽ ﮔذارد و راه و
روش زﻧدﮔﯽ اش را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد و او را وادار ﺑﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظری در ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت ﺧوﯾش ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺧود را و زﻧدﮔﯽ
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را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﻧﮕرد  .ﭘس ﻣﻼک درﺳﺗﯽ ﺳﺧن وراه و روﺷﯽ ﺑرای دﯾﮕران آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی آﻧرا ﺑﺎور
و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ از آن ﮔرﯾزی ﻧدارﻧد و ﮔوﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ آن ﻣﺣﺎﺻره و
ﺗﺳﺧﯾر ﺷده اﻧد  .ﭘس ﻣﻼک درﺳﺗﯽ ﭘدﯾده ای ﻗدرت ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧدﮔﯽ آن در ﻗﻠوب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠﺷﺎن و اﻋﺗﻘﺎدﺷﺎن.
ﭘس ﯾﮏ ﺣﮑم درﺳت و ﺣﻖ ﺑر ﻣﯾزان ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن آن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻣﯾزان اﺛری اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس ﻋﻣل ﻣﯽ ﮔذارد و
ﺑطرز اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﻣﺎھﯾت ﻋﻣل را دﮔرﮔون ﻣﯾﺳﺎزد .ﭘس درﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯾّت اﺣﮑﺎم و ﺷﻌﺎﺋری ﻣﺛل آزادی ،اﺳﺗﻘﻼل،
ﺻدق ،ﻋداﻟت ،اﺧﻼص ،اﯾﺛﺎر و اﻣﺛﺎﻟﮭم در ﻋﻣﻠﯽ ﺑودن آن ﻧﯾﺳت و در ﺗﺻدﯾﻖ وﺗﮑذﯾب آن ھم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در آﻧﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ ھﻣواره در ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﮐﺎرﻧد و در ﻧﻔس ﻋﻣل ﺑﺷری ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮫ در
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧدﮔﺎن و رھرواﻧش و ﭼﮫ در ﻣﻧﮑران و دﺷﻣﻧﺎﻧش  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﻣﺣﮏ ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص درﺳﺗﯽ و
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺳﺧن و اﻧدﯾﺷﮫ ای وﺟود ﻧدارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺣﮏ ﺗﺟرﺑﯽ و ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ای ھم ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص درﺳﺗﯽ
و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻋﻣل وﺟود ﻧدارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ دارﯾم و ﻧﻣﺎز ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ھر دو ﯾﮏ ﺷﮑل دارﻧد و ﺧﯾرات
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ دارﯾم و ﺧﯾرات ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ دارﯾم و ھردو ﭼﻧدان ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾّﺎت ﻋﻣﻠﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد .
١١٠ــ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺎوراء طﺑﯾﻌﯽ ﯾﮏ اﻣر ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻣذھﺑﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ
ﮔراﯾش ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و ﻧﺎﺗوراﻟﯾﺳم ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ ﺣﺎﺻل از ﻣﺎﺷﯾﻧﯾزم و اﻣر ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻣﻌرﻓﺗﯽ
ﺣﺎﺻل ﯾﮏ ﺗﮑﺎﭘوی ﻋﻣﯾﻖ دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت و ذاﺗﺎ ً ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﻣﺛل آﺛﺎر ﻧﯾﭼﮫ( و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم ﺣﺎﺻل
ﭘﺎﺳﯾوﯾزم اﺳت و ﭘﺎﺳﯾوﯾﺳت ﺗرﯾن و ﻣﻧﻔﻌل ﺗرﯾن و ﻣﺄﯾوس ﺗرﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻧﺎم وﯾﻠﯾﺎم ﺟﯾﻣز آﻧرا ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت و
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ " ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻗدرت" ﻣﺣﺻول ﻣرﺗﺎض ﺗرﯾن و ﻣﺗواﺿﻊ ﺗرﯾن و رﻧﺟورﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﻗرن ﻧوزده ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﭼﮫ
اول ﻗرن ﻧوزدھم ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎرﮐس اﺳت
اﺳت و ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺗرﯾن و ﭘرھﯾزﮐﺎر ﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﻧﯾﻣﮥ ّ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﮕل اﺳت ﮐﮫ ﻻﻣذھب ﺗرﯾن و ﻋﯾﺎﺷﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف زﻣﺎن
ﺧودش ﺑود .آﯾﺎ اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎی ﻋظﯾم ﻣﻧطﻘﯽ ﺣﯾرت آور ﻧﯾﺳت؟ ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻗﺗّﺎﻟﺗرﯾن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت ﮐﮫ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن ﺑﺷر روی زﻣﯾن اﺳت .اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم ﺗﺿﺎدھﺎی اﯾن ﭼﻧﯾن و ﺑﮫ اﯾن ﺷدت ﻣﺧﺗص ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﺟﮭﺎن ﭘدﯾد آﻣده و ھﻣواره ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻣﺎل اﯾن ﺗﺿﺎد وﺟود ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( اﺳت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ظﮭورش .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ در رواﯾﺎت از اﺋﻣﮫ آﻣده اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﮥ ﻣردم ﺑﺎ ﺣﯾرت ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد
ﮐﮫ " :آﯾﺎ اﯾن ھﻣﺎن ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر رﺣﻣت و ﻟطف ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻗﺗل ﻋﺎﻣﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ
راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ؟ "
١١١ــ ﭘﯾش ﺷرط و ﭘس ﺷرط ِ وﺟودی ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ  ،ﺻﺑر و ﺳﮑوت و آراﻣش اﺳت و در ﻣوﺿﻊ ﺷﮭﺎدت و
ﺑﯽ ﻧظری ﻣﺎﻧدن  .و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﺷﺎﻗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم از ﭘس آن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧواه
ﻧﺎﺧواه ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب " اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت " ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺳوی ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ ﻋﻣدی ﻣﯽ روﻧد  .زﯾرا ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ
اول ِ اھﺎﻟﯽ اﯾن وادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺑﺳﯾﺎر وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾز اﺳت  :وﺳوﺳﮥ ﻗدرت و رھﺑری ﻣردم  .و ھﻣﯾن ﺑﻼ و آﻓت درﺟﮥ ّ
اﮐﺛر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺣراف و ﺟﮭل ﻣرﮐب ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ِ ﻣﮑﺗب " اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت " ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﻣروزه
ﺟﻣﺎﻋت روﺷﻧﻔﮑر ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد و ھﻧوز ﮔﺎﻣﯽ ﺑرﻧداﺷﺗﮫ و ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ وارد ﺑﺎزار ﺧود ــ
ﻓروﺷﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردﻧد  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﯾن ﺧطﺎ را ھﻣواره ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﻧﻣود وﻟﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭼﮑس
آﻧرا ﻧﻔﮭﻣﯾد و ﺟدّی ﻧﮕرﻓت و ﺷﺎﯾد ھم اﺻوﻻً ﺟدﯾﺗﯽ در ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻣﻌرﻓت و ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟز ﺑﮫ ﻗدرت
ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾدﻧد  .ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﺎر ﺷﺎﻗﮫ ای اﺳت زﯾرا اھﻠش را ﺑر ﺳر دو راھﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻗرار ﻣﯾدھد :رھﺑری ﺑر دﯾﮕران ﯾﺎ
ﺗﺳﻠﯾم ﻓﮭم ﺧود ﺷدن و ﻓﮭم ﺑرﺗر را ﭘﯾروی ﻧﻣودن  :اھل ﺣﮑوﻣت ﺷدن و ﯾﺎ اھل اﻣﺎﻣت ﺷدن  :اھل اﻧﻘﻼب ﺷدن و ﯾﺎ
اھل ﻗﯾﺎﻣت ﺷدن  :ﺳﻠطﻧت ﯾﺎ وﻻﯾت  :ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ھداﯾت  :ﺗظﺎھر ﯾﺎ ﺗﻘﯾّﮫ  .ﻓرﯾب دادن ﻣردم ﺑﻘﺻد ﺣﮑوﻣت ﺑر آﻧﮭﺎ و ﯾﺎ
ﻧوری در ﻗﻠب ظﻠﻣت زﻣﺎن ﺑودن  :اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت ﯾﺎ اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت .
١١٢ــ ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮥ آدﻣﯽ از ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا اﮔر از ﺧودش ﻣﯽ ﺑود ﺑر ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎدش اﺷراف داﺷت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑر
ﺟرﯾﺎن ﻧﻘدش ھم اﺷراف ﻧدارد .ﻧﮫ ﻋﻣل آدﻣﯽ از ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر ﻣﯽ ﺑود ﺑر آن اراده ﻣﯽ ﯾﺎﻓت و ﻋﺎﻗﺑﺗش را ﻧﯾز
ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐرد .ﻧﮫ اﺣﺳﺎس آدﻣﯽ از ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر ﻣﯽ ﺑود او را دﭼﺎر ﺳرﮔﯾﺟﮫ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﮐﻧﺗرﻟش ﻣﯽ
ﻧﻣود .ﻧﮫ ﻋﻣر آدﻣﯽ از ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑدن او  .اﮔر ﻣﯾﺑود ازدﺳﺗش ﻧﻣﯽ رﻓت .ﭘس از ﭼﮫ رو آدﻣﯽ ﻣﺳﺋول
ﺧوﯾش اﺳت؟ ﻣﻧظور ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﺗﻘﺎدی در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا و در ﻗﯾﺎﻣت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻏرﯾزی و ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ ای
روزﻣره .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت روی ﻧﺧﺳت
ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش دارد در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ در ﺣﯾﺎت
ّ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺳﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺧداﺳت و اﮔر ﺧدا را در ﮐﺎﻧون وﺟدان و ذات آدﻣﯽ ﺑداﻧﯾم اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﻣﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳت
و ﯾﮑﯽ اﺳت .ﺑﮭرﺣﺎل اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﭼﮫ روﺳت و ﭼرا اﺻﻼً ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد و آدﻣﯽ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ھم
از زﯾر ﺑﺎرش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧد ﺣﺗّﯽ ﺑﺎ رﺟوع ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ھم ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮔراﯾش ﺑﺷر ﺑﮫ
ﻣﺧدرات داروﺋﯽ و ﻏﯾر داروﺋﯽ ھﻣﮕﯽ ﻣﻧظوری ﺟز ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐردن از ﺧوﯾش ﻧدارد وﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎم اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ رﻧﺞ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺷدﯾدﺗر ﻣﯾﮑﻧد .و ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ھﯾﭻ ﻓوت و ﻓن و ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ھم ﺑﺷر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت اﻧدﮐﯽ از ﺷدت و ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ
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اﯾن ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮑﺎھد و ﻓﻘط آﻧرا ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر ﮐرده و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟدﯾدﺗر ﺑراﯾش ﭘدﯾد آورده و در
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟدﯾدﺗر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ اﯾن ﺑﺎر ﻣﺣﺳوس ﺗر و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾرﺗر آﻣده اﺳت .ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﺑﮫ ﮐﻣﮏ رواﻧﮑﺎوی ھﺎ و ﺗﺋوﺻوﻓﯽ
ھﺎ آﺧرﯾن ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑﺷر از اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺟﺎم داد و ﻧﮭﺎﯾﺗش ﺑﮫ ﻣﺧدرات ﺗوھم زا و ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ و
ﺟﻧون ھﺎ رﺳﯾد .اﯾن ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ "ﻧﯾﺳﺗﯽ" ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎر ھﺳﺗﯽ
را ﺑﮑﺷد .و ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺋول ﻧﺑودن ﺧود ﺑﺎﺷد و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ در او ﻣوﺟودﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و او را ﻣﺣل ظﮭور ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻗرار داده اﺳت .در ﻗﺎﻣوس دﯾن و ﻗرآن اﯾن ھﻣﺎن
ﮐﺷﯾدن آن ﺑﺎر اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت و آدﻣﯽ ﻣﺳﺋول ﺧدا ﺷده اﺳت و ﺑﺎر ھﺳﺗﯽ ﺧدا را ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﺎﯾد ﺧوب ھم ﺑﮑﺷد و
زﯾﺑﺎ و ﺻﺑوراﻧﮫ و ﺧﻣوش و ﺑﺎ رﺿﺎ و ﻋﺷﻖ ﺑﮑﺷد و دﺳت از ﭘﺎ ﺧطﺎ ﻧﮑﻧد و ﻧﻖ ھم ﻧزﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت )اﻧﺳﺎن(
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﻓﻌل و ارادۀ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﺳت )ﺧدا( را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت و ﭼﻧﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ھم
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا ﺑﺎزﭘس دھد .اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت .اﮔر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و راز را ﻓﮭﻣﯾدی ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓﮭﻣﯾدی وﮔرﻧﮫ ھﯾﭻ ﻧﺧواھﯽ
ﻓﮭﻣﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺋول ﺧودش ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯾداﻧد و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧودی در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ
ﺧداﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋول ﺧدا ﺷده اﺳت .آﯾﺎ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر ﯾﮏ ﮐﻣﯽ ﺳﺧت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت؟! ﭼرا! وﻟﯽ در ﻋوض ِ اﯾن ﺳﺧﺗﯽ
اﻧﺳﺎن را از ﻧﯾﺳﺗﯽ رھﺎﻧﯾده و ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد .اﯾن ﺗراژدی ﺑرای اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن اﺳت و ﺑﮫ زﺣﻣﺗش ﻣﯽ ارزد.
اﮔر ﻧﻣﯽ ارزﯾد ﺑﺷر اﯾﻧﻘدر ﺑرای ﺗﻣدﯾد و طوﻻﻧﯽ ﮐردن ﻋﻣرش زﺣﻣت ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯾد و اﯾﻧﻘدر ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد .وﻟﯽ ﺧدا
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ اﺻﻼً اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ اﯾن زﺣﻣﺎت ﻧﯾﺳت و ﻣن راﺿﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺧودت را در ﻋذاب اﻓﮑﻧﯽ ،ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ
آرام ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﻣن ﮐﺎرم را ﺑﮑﻧم و ﺑﮫ ﺗو روزی ﺑدھم  .ﺧدا ﺟز " ﺻﺑر" ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری از ﺑﺷر ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﺳت  .و
اﯾن را ھم ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺳﺎﻧﯽ را دوﺳﺗﺎن و ﻣﺧﻠﺻﺎن ﺧود ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از ﺧودﺷﺎن ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺳﻠب
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد :ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن! ﮐﮫ ھرﮔز ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎﺳت) .ﻗرآن(-
ﭘس اﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﻧﯾز اﻣری ﮐﺎذب و وھﻣﯽ اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧود را ﺧودش ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت اﮔر
ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ ھﻣﮫ اوﺳت آﻧﮕﺎه از درﯾﺎﺋﯽ دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑش واﻣﯽ ﮔذارد و
ﻣﯽ رود ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧودش ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﻧﺎ اﺳت.
١١٣ــ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ھر ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾزان و ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧدارد و ﺑﻘول ﻣﻌروف ﺑﺷر ﺟﺑراً در ھﻣﮥ
اﻣور ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ دﺳت ﻣﯽ زﻧد و ﺟز اﯾن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ در ﺟﮭﺎن
ادراک و اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل ﻣﻼﮐﯽ ﺟز ﺧودش ﻧدارد و ﺧود ھر ﮐﺳﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﮕرش او ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت و درﮐﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ
از ﺧودش دارد و ﺗﺟرﺑﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﺳب ﮐرده اﺳت ﻣﯾزان درک و ﺗﺟرﺑﮫ و ﻗﺿﺎوﺗش درﺑﺎرۀ ﮐل ﺟﮭﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت  .اﯾن ﯾﮏ اﺻل اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر و ﻓوق اﻋﺗﻘﺎدی اﺳت وﻟﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﻼﺳﻔﮫ و روﺷﻧﻔﮑران ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺷدﯾدﺗر
و ﻣﺎﺑﻘﯽ ِ ﻣردم در ﺣد ﺧﻔﯾف ﺗری اﯾن اﺻل آﺷﮑﺎر را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﯾن ﻧﺳﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾرت آور اﺳت  .و اﯾن ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺧود ــ ﻓراﻣوﺷﯽ اﺳت و راز ﻏﻔﻠت و ﺟﮭل و ﺟﻧون ﺑﺷر اﺳت .اﯾن ﻏﻔﻠت در اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران
ﺑﯾﺷﺗر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺧودﺷﺎن ،ﺷدﯾدﺗر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺳﺎﺋر ﻣردم ﻏﺎﻓﻠﺗر و ﺟﺎھﻠﺗرﻧد  .ﻓﻘط اﯾن
ﺟﺎھﻼن و ﮐﺎﻓران ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﮐﯾش ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﻘﻼء و ﻋرﻓﺎ ھم ﺟز اﯾن ﭼﺎره ای ﻧدارﻧد
وﻟﯽ ﻻاﻗل ﺑر اﯾن اﺻل آﮔﺎه ھﺳﺗﻧد و از آن ﻏﺎﻓل ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .و ﮐﯾش ھر ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟرﺑﮫ و ادراک او از ﺧوﯾﺷﺗن
ﻧﯾﺳت .و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ھﻣﮥ اﻓراد ﺑﺷری ﮐﯾش واﺣدی دارﻧد و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮐﯾش ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﯾش ﺧود ﻣﯽ ﺳﻧﺟﻧد .و
از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺣﺗﯽ دو ﺗﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھم ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﻗﺿﺎوت و اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .درواﻗﻊ ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮏ و دﯾدﮔﺎه وﺟود دارد و ھر ﮐﺳﯽ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ﮐﯾش ﺧود درآورد .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺧود ــ ﻣﺣوری و
دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﻏرور و ﮐﺑر ﺑﺷری ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و ﻣؤﻣن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻟﺣﺎظ ھﻣﮫ ﻣﺛل او ھﺳﺗﻧد
و او ﺑرﺗر از دﯾﮕران ﻧﯾﺳت و ﻣوﺟود ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ھم ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ دو ﺗﺎ ﺑرادر ھم ﯾﮏ ﺟور
اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل و ﻓﮑر ﻧدارﻧد و اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت ﮐﮫ اﮔر ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ اﻧد ﭘس ﭼرا ﯾﮑﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ھﻣدﯾﮕرﻧد  .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ از اﺻول و ﮐﻠﯾﺎت و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم وﮔرﻧﮫ ھزار دﻟﯾل ﺑر
ﺗﺿﺎد اﻓراد ﺑﺷری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺣﯾﺎت ﻏرﯾزی و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﺳﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ذﮐر
ﺷود .ﻣﺎ اﺻﻠﯽ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻣور و اﺣﮑﺎم و ﻓراﻣﯾن ﺑر اﯾن اﺻل ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺛل وﺣﯽ
ُﻣﻧزل ﺑر ﺣﻖ و درﺳت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﺧود اﯾن اﺻل ﺑﺎ ﺧودش در ﺗﺿﺎدی آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ در ﻣﺎھﯾت
اﯾن اﺻل آﺷﮑﺎر ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﮑﺗﮥ ﺟﺎﻟب دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ھر ﮐﺳﯽ ﺧودش را ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد و ﺣﻖ ﺑﺟﺎﻧب ﻣﯾداﻧد
و دﯾﮕران را ھﻣﮫ ﯾﮏ ﺟور و ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارد .ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن "ﺧود" ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﺗﺿﺎدھﺎی ﺷدﯾد و
آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣﺛﻼً ھر ﮐﺳﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ "ﺧود" را ﺑرﺣﻖ و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﻣﯽ داﻧد ﺑﺷدت از ﺧودش ﺑﯾزار
وﮔرﯾزان اﺳت و ﻣﯾﺧواھد در ﺟﻣﻊ ﮔم ﺷود و ﻣﺛل دﯾﮕران ﮔردد  .اﻟﺑﺗﮫ آدﻣﯽ ھرﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ وﺣداﻧﯾت و
ﺣﻘّﺎﻧ ّﯾت ﺧود را ﺑرﻣﺳﻧد اﺛﺑﺎت و ﺳﻠطﮫ ﺑﻧﺷﺎﻧد وﻟﯽ ھر ﺑﺎر ﻧﺎﮐﺎﻣﺗر از دﻓﻌﮥ ﻗﺑل ﺷده و ﺑﺎز ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﭘﻧﺎه
ﻣﯽ ﺑرد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣرﻧﮓ ﺟﻣﺎﻋت ﺷود و ﺧود را از ﯾﺎد ﺑﺑرد  .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد و ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن
"ﺧود" ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت و ﻟذا ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت و ﺣﺿور و ظﮭور و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ﮐﮫ ﻣظﮭر وﺟود اﺳت در آدﻣﯽ اﯾن
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ﺗو ّھم را ﭘدﯾد آورده ﮐﮫ اﯾن ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ در ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎی "ﺧود" ﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﺳت و
ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺷر ﺗﺿﺎد ﺑﯾن "ﺧود" و ﺧداﺳت .ھﻣﮥ ﺗﺿﺎدھﺎ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺗﻼش اﺳت ﮐﮫ
آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد "ﺧود" را ھﻣﺎن ﺧدا ﺑداﻧد و ﺑر ﺟﺎی او ﺑﻧﺷﺎﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد  .ﺳﺎﯾﮥ وﺟود ﺑر ﻋدم ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﯾﮥ ﺧدا ﺑر
"ﺧود" اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺿﺎد آﻓرﯾده اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن ﺗﻼش ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺗﻼش ﺑﺎطﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺣﻖ ﺗرﯾن ﺗﻼش ﺑﺷراﺳت
ﮐﮫ ﺧود را ﺑرﺟﺎی ﺧدا و ﺧدا را ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دھد زﯾرا ﺧﻠﻘت آدم ﺑرای ھﻣﯾن اﻣر اﺳت  .وﻟﯽ روش آدﻣﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً
اﺷﺗﺑﺎه اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﮑوس اﺳت آدﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " ﺧود " را ﺑر ﺧدا ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم
ﻣﺣض ﺧدا ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧدا ﺑرﺟﺎی او ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﻋﯾن " ﺧود" ﮔردد و ھﻣﮥ ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑرطرف ﮔردد و ﺗوﺣﯾد آﺷﮑﺎر آﯾد " .ﺧود"
ﺳﺎﯾﮥ ﺧداﺳت ﺑر ﻋدم  .و اﯾن واﻗﻌﮫ  ،اﻣر را ﺑر ﻋدم )آدم( ﻣﺷﺗﺑﮫ ﮐرده اﺳت  .و ا ّﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋدم ﻧﯾز ﻏﯾر ﺧدا ﻧﯾﺳت
و اﮔر ﻏﯾر ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ ﺷرک اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺗﻧﺎﻗض اﺳت ﭘس ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺷر از
ﺧودش ﻣﯽ داﻧد و از ﺧدا ﻧﻣﯽ داﻧد ھﻣﮫ ﺑﺎطل و دروغ و ﻟذا ﺗﺿﺎد آﻓرﯾن اﺳت  .ﺑﺷر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ ﺧود را ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﮐﻧد و در ﺻﺑر ﻏرق ﺷود و ﺧﺎﻣوش ﮔردد  .و اﯾن ﺗوﻓﯾﻖ را ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺧدا ﺑﺧواھد و اﻟﺑﺗّﮫ ﺗﺎ ﺧدا ﻧﺧواھد ﺑﺷر
ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از او ﺑﺧواھد زﯾرا داﻋﯽ و راﻋﯽ ھر دو ﺧداﺳت و ذاﮐر و ﻣذﮐور ھر دو اوﺳت  " .ﺧود " ﺧدا را ﺑﮫ
ﺿﻣﯾر " ﺗو " ﻣﯽ ﺧواﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن  .در اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ھو )او( ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎھدی ﺑﯽ ﻧظر اﺳت ﺑر اﯾن واﻗﻌﮥ
ﺧود ــ ﺧداﺋﯽ  " .ھو" ﻋرﺻﮥ ﺗوﺣﯾد و ﺧﻼﻓت اﺳت و ﮐﺎﻧون وﺣدت ِ ﺧود و ﺧدا .
١١۴ــ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﺑﺻﯾرت ﺑر ﻋﻣل ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد در اﯾﻧﮑﮫ آن ﻋﻣل را
اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﯾدھﯽ زﯾرا در ھر ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ آن ﻋﻣل ﭼون رﺳﯾد آن ﮐﺎر را ﺧواھﯽ ﮐرد اﮔر دﻟت ﺑﺧواھد  .ﺗﻣﺎم
ﺷﻧﺎﺧت ﺗو درﺑﺎرۀ ﻋﻣﻠﯽ ﻓﻘط در ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺗوای آن ﻋﻣل اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد و در ﺷﮑل ظﺎھری آن اﺛری ﻧدارد  .ﺷﻧﺎﺧت آدﻣﯽ
در ھر درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ را دﭼﺎر دﻏدﻏﮫ و اﺿطراب و وﺳواس ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗری ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
ھر ﭼﮫ ﺷﻧﺎﺧت وﺳﯾﻊ ﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﺑﺎﺷد اﺿطراب اﻋﻣﺎل ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﻣﺣﮑﻣﺗرﯾن و ﺑﯽ
دﻏدﻏﮫ ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ اﻋﻣﺎل ﮐور و ﻏرﯾزی او ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﮭل ﮐﺎﻣل ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .ﭘس آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑواﺳطﮥ ﻋﻠم و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﮑل اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎر و روش زﻧدﮔﯽ دﯾﮕران ﯾﺎ ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد دﭼﺎر ﺗﻧﺎﻗض و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﻓﻘط وﻓﻘط ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺻﻧﻌت اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑل ظﺎھری رﻓﺗﺎر ﺑﺷری را
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎھﯾت اﯾن رﻓﺗﺎر را دﮔرﮔون ﻧﻣﺎﯾد و ارﺗﻘﺎء دھد و ﺑﻠﮑﮫ ﺛﻘﯾل و ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﯽ
روح ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﻣﻌرﻓت ﻣوﺟب رﻗﯾﻖ و ﻟطﯾف و زﻻل ﮐردن ﻣﺎھﯾت اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑﺷر در اﺣﺎطﮥ
ﻣﻧور
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﻌﮑس اﯾن راه را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطن ﻋﻣل آدﻣﯽ را روﺷن ﻧﻣوده و ﻋﻣل را ﻣﺑدل ﺑﮫ ﻣﻧﺷوری ّ
ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻣل ﮐﻧﻧده اش از ﺑطن آن ﻋﻣل ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ طراود و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ آدﻣﯽ از اﺳﺎرت
و ﺣﺑس اﻋﻣﺎﻟش رھﺎ ﻣﯾﺷود و اﻋﻣﺎل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮔردوﻧﮥ رھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﮫ اﺳﺎرت .وﻟﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻓﻘط ﺻورت ظﺎھر
اﻋﻣﺎل را ﺗﻐﯾﯾر داده و ﭘﯾﭼﯾده ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘوﺳﺗﮥ ظﺎھری رﻓﺗﺎر را ﺷﻘﯽ و ﺳﺧت و ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻓرد در درون
اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﺣﺑوس و اﺳﯾر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﻣﮑﺎن ظﮭور و رھﺎﺋﯽ را ﺑراوﺳﺧت و ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺑواﺳطﮥ
اﻋﻣﺎﻟش ظﮭور ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ و آزاد ﻣﯾﮕردد و اﻧﺳﺎن ﻓﻧّﯽ ﺑواﺳطﮥ اﻋﻣﺎﻟش ﻣﺣﺻور و ﻣﺣﺑوس ﻣﯾﮕردد.
١١۵ــ ﻋﻠم ﺑر ﻋﻣل ﺑﺷری ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻋﻠم ﻣﻣﮑن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت  .و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑر اﻋﻣﺎل
ﺳر
ﺧود ﻋﻠم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد  .وﻟﯽ ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎم در زﻣﺎن اﺳت اﯾن ﻋﻠم ﻗﺑل از وﻗوع ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری  ،ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﯾ ّ
ﻣﯽ آﯾد  .ﻋﻠم ﺑر ﻋﻣل ﺧوﯾش ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠم ﺑر اﻓﻌﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت زﯾرا ﻓﻌﻠﯽ از ﺑﺷر ﺳر ﻧﻣﯽ زﻧد اﻻّ ﺑﮫ ارادۀ او و
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﻓﻌﺎل ﺧدا از اﻋﺿﺎء و ﺟوارح ﺑﺷر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮥ اوﺳت  .طﺑﻖ اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ " ھر ﭼﯾزی ﺑر
ﺷﮑل دھﻧده اش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد " و ﺷﮑل دھﻧدۀ اﻧﺳﺎن ﺧداﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧداﺳت و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا و
ﺑرای ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل ﺑﺷری ﺑﮫ اﻣر ﺧدا و از ﺧداﺳت و ﺑﺳوی ﺧداﺳت و ﺑرﺧدا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻧﺗﯾﺟﮥ ھر ﻋﻣﻠﯽ ھم از ﺳوی ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
" ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﻋﺎﻗﺑت ھر اﻣری در ﻧزد ﺧداﺳت" و اﯾن ﮐﻼم ﮐﮫ "ای ﻓرزﻧد آدم ﺑر ﺧداﯾت ﻣﻌﺻﯾت ﻣﮑن و ﺑﮫ او ﺗﮭﻣت
ﻣزن" از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺳرﻣﻧﺷﺄ دارد  .وﻟﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﺷر اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش را ھﻣﮫ از ﺧودش و ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ داﻧد و ھﻣﯾن
ﻣﻧﺷﺄ ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﭼون ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻋﻣﺎﻟش ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﯾﻠش از آب در ﻧﻣﯽ آﯾد ﻟذا ﺧدا را ﻣﺗﮭم ﻣﯾﺳﺎزد.
اﯾن ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧﺗن ﺧدا ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا را ﻋﻠّت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻋﻣﺎل ﺧود داﻧﺳﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﯾن ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻋﻠت ﺷﮑﺳت
ﺧود را دﯾﮕران ﺑداﻧد اﯾن ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺑﺧداﺳت زﯾرا ﻋﻠّت ﺷﮑﺳت ھر ﻋﻣﻠﯽ ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠّت ھر ﭘﯾروزی ﻧﯾز
ﺧداﺳت .زﯾرا آدﻣﯽ در ﭘﯾروزی اﻋﻣﺎﻟش ﻧﯾز ﺧودش را ﻋﻠت ﻣﯾداﻧد و در ﺷﮑﺳت اﻋﻣﺎﻟش دﯾﮕران ﯾﺎ ﺧدا را ﻣﺗﮭم
ﻣﯾﺳﺎزد و ﮐﻔر ﻣﯽ ﮔوﯾد .اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﻌرف ِ ﺧداﯾﻧد و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت را اﻓﺷﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣل
ﮐﻧﻧده ﺧداﺳت و ﻋﻣل از ﺧداﺳت و ﺑرﺧداﺳت و ﺑرای ﺧداﺳت و ھدﻓش ھم ﻣﻌرﻓﯽ ﺧداﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ)ع(
ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ " ﺧدا را ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ؟" ﻓرﻣود" :از اﯾﻧﮑﮫ ھر ﭼﮫ ﺧواﺳﺗم ﻧﺷد" .و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻟم و آدم از
ﻋدم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت وﻟﯽ ﻓرق آدم از ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :آدﻣﯽ در ﺣﺎل
ﺧﻠﻘﺗش ﺑر ﺧﻠﻖ ﺧوﯾﺷﺗن ﺷﺎھد اﺳت  .آدﻣﯽ ﺷﺎھد اﺳت ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط ﺧداﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی
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اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت  .اﯾن آﮔﺎھﯽ و ﺷﮭﺎدت ِ ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧوﯾش ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣوﺟودﯾت ﺧﺎص اﻧﺳﺎﻧﯽ در
ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟز در ﻣﺎھﯾت اﻋﻣﺎل ﺑﺷر ﻗﺎﺑل درک و ﺑﺎور ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﺑراﺳت و درﺧدﻣت اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً ﮐﻧﻧده اش اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .و اﮔر اﻧﺳﺎن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ّ
را ﻣﻧﮑر ﺷود از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ او ﻧﯾﺳت زﯾرا او ﺧود اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت
را ﺑرﺧود ﻧﮭﺎده اﺳت .
١١۶ــ ﻗﻠم در دﺳت اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﺛل ﻧﻘش ﺟﺑرﺋﯾل و روح اﻟﻘدس اﺳت ﺑرای اﻧﺑﯾﺎی اﻟواﻟﻌزم و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
از آن ﺗراوش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧط ﺣﻖ از ﺑﺎطل را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد وﻣرز ﻋﻘل از ﺟﻧون را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ  " :ﻗﺳم ﺑﮫ ﻗﻠم و
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻧﻌﻣت ﭘروردﮔﺎر وﻣر ّﺑﯽ ات ﻣﺟﻧون ﻧﯾﺳﺗﯽ ".در اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠص اھل ﻣﻌرﻓت  ،ﻗﻠم در دﺳت
رب اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ " ﻋﻠّم اﻻﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻠم"  .آﻧﮑﮫ ر ّﺑﯽ ﺟز ﺧدا ﺑرﻧﮕزﯾد و ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا ﭘﺷت
ﺣﺿرت ّ
ﻧﻣود ﻣﺷﻣول اﯾن آﯾﮥ ﻣذﮐور اﺳت و ﮔرﻧﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻗﻠم در ﻧزد ﻣﻌﻠّم  ،ﺳواد ﻣﯽ آﻣوزد و ﻧﮫ ﻋﻠم  .و ﺧداوﻧد ﻧﯾزﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻋﻠم ﻓﻘط در ﻧزد اوﺳت و ﻓﻘط ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳﻌﯽ و اﺧﻼص اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻗﻠم ﺑدﺳت
ﮔرﻓﺗن و ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺗﻌﻠﯾم ﮔرﻓﺗن ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗرﺑﯾت ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷد ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻗﻠم ﺟﺎری ﻣﯾﺷود .
١١٧ــ ﮐ ّل ارزش دﻧﯾﺎ و ﮐﺎﻻھﺎﯾش در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از آن ﺑﮕذری  .ﺗﺎ از آن ﻧﮕذری ﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘش را و ﻧﮫ ﻧﻔﻊ اﻧدک و
ﻣوﻗﺗﯽ اش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ  .از دﻧﯾﺎ و اھﻠش اﻧﺗظﺎری ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻔﺎ داﺷﺗن ﺟﮭل اﺳت .
١١٨ــ در ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﺎرش ﭘﯾش روی ﻣﯾﮕﯾرم ھﻣﮥ آن ﻣﺳﺎﺋل و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻗﺑﻠﯽ ام ﻣورد ﻧظر
ﺳﯽ ﺟدّی ﺗر و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗر و روش ﺗوﺣﯾدی ﺗر ﺑﮫ
ﺑوده ﺑﺎر دﮔر ﺑﺎ ﻧﮕرﺷﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﺑﺎ اﺷراﻓﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﺑﺎ ﺣ ّ
ﺑوﺗﮥ آزﻣون و ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑرم  .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠّت ﺑﺎ دﯾدی ﻋﺟوﻻﻧﮫ و ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﮕرﯾد ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻣوﺿوع و ﻣﺣﺗوا ﺗﮑراری ﻣﯽ آﯾﻧد  .ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم در واﻗﻊ ﮔزارش آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت ﻣن در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎن در
ﻣن اﺳت  .ﻣن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﺗن در اوج ﻋطش ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺻﯾرت ﺑرﺗر و ﻣطﻣﺋن ﺗری از ﺧوﯾﺷﺗن ھﺳﺗم  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻧوﺷﺗن ﻣن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد و ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﺑﻧوﯾﺳم و اﮔر آﻧﻘدر ﻋﻣر ﻣﯽ داﺷﺗم ﺟز ﻧوﺷﺗن ﮐﺎر و ھ ّم و ﻏﻣﯽ
ﻧﻣﯽ داﺷﺗم  .ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ در ھر ﮐﺗﺎب ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑم  ،ﺧﺎﻟص ﺗر  ،ﻣوﺣدﺗر  ،روﺷن
ﺗر و ﺳﺎﻟم ﺗر ﻣﯽ ﺷوم  .و ﭼون اﯾن ارزﺷﮭﺎ ﭘﺎﯾﺎن و ﻏﺎﯾﺗﯽ ﻧدارد ﻟذا ﻧوﺷﺗن ﻣرا ھم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  .ﻣن در ﺣﺎل ﻧوﺷﺗن
اول ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﻌد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﻧﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ اول ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم و ﺑﻌد ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﺎل
ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ّ
ﻧوﺷﺗن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﻣﯽ ﻓﮭﻣم  .ﻧوﺷﺗن ﺑرای ﻣن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﮭﺎم و اﺷراق اﺳت و ﻣﺎھﯾﺗش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وﺣﯽ ﮔوﻧﮫ اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺛﺎرم را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد در اﯾن ﻗول ﻣﺷﺗرﮐﻧد ﮐﮫ  :ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗو ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﻔﮑر
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ دﯾدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺧواﻧﻧده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗو درﺣﺎل ﻧوﺷﺗن دﯾده ای ﺑﺑﯾﻧد و ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .و از اﯾن
ﻟﺣﺎظ ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾث اﺋﻣﮥ اطﮭﺎر دارد .
١١٩ــ " اﯾﻣﺎن " ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮔﻔﺗﮕوﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺻﻔﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑواﺳطﮥ آن ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت و
ﺑدون آن ھﯾﭻ ھم ﻧﯾﺳت  .ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺳﺎﺋر ارزﺷﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن را ﻓرزﻧد اﯾﻣﺎن ﻣﯾداﻧد و اﯾﻣﺎن را ﺳرزﻣﯾن
ﺳﻌﺎدت و ھداﯾت ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ را زﻧده و ﺑﯾدار و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣرده و ﯾﺎ
دور ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﻼً ﺟﻣﺎﻋت ﻓﯾﻠﺳوف آن ﮔوھرۀ ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯾت اﯾﻣﺎن را ﻧدارﻧد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آﻧرا ﻣﺗرادف ﺑﺎ
ﺟﮭل و ﺗﻌﺻّب ﺑداﻧﻧد  .در ﻣﯾﺎن ﻣﺗﻔﮑران ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ھم ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﺑرﺧورد ﮐرده ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ را
اﻟﻘﺎء ﻧﻣوده اﺳت اﻻّ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﻣﺛل ﮐﯾرﮐﮫ ﮔﺎرد داﻧﻣﺎرﮐﯽ و ﮔﺎﺑرﯾل ﻣﺎرﺳل ﻓراﻧﺳوی و ﭘل ﺗﯾﻠﯾﺦ اﺗرﯾﺷﯽ ﮐﮫ در
رأس ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را ﺑﺎ ﭼﺷﻣﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ از ﺗﻌﺎﺑﯾر روان ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻓراﺗر روﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﺷم ﻏرﯾزه ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً آﻧرا ﺑﮫ اﺳطوره ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺣوﯾل داده اﻧد .
ﮔرﭼﮫ ﮐﯾرﮐﮫ ﮔﺎرد دﯾدﮔﺎھﯽ ﺟدّی ﺗر دارد و اﯾﻣﺎن را ﺣﺎﺻل ﻧﺑرد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ داﻧد  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺗﻔﮑر ﺟدی درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺎﻣده ھﻧوز اﯾﻣﺎن دارد و اﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻓطری اﺳت ﮐﮫ در ﺑدو ﺗوﻟد در اﻧﺳﺎن وﺟود
دارد .دﻟﯾری و ﻧﺗرﺳﯽ ﻧوﺟواﻧﺎن از اﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎﺳت و ﻧﮫ از ﺟﮭل آﻧﮭﺎ  .آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺧودش ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﺟدی درﺑﺎرۀ
ﺧود و ﺣﺎﻻت و اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد آن اﯾﻣﺎن ﻓطری و ﻏرﯾزه وار دﭼﺎر ﺗزﻟزل ﺷده و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد و ﮐﻔر
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﮐﻔر  ،ﺗرس و ﺗردﯾد و اﺿطراب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺟدال و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن
ﻣﯾﺷود .اﮔر اﯾن راه ﺑﺧود آﺋﯽ و ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺧودــ ﺑراﻧدازی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و
درﮐﻣﺎل اﯾن ﺧود ــ ﺑراﻧدازی اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر "اﯾﻣﺎن" ﺑﺎ ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ روﺷن و زﻻل و اھوراﺋﯽ در دل طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ارﻣﻐﺎﻧش ﺑﺻﯾرت و اطﻣﯾﻧﺎن و آراﻣش اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ آن اﯾﻣﺎن دوران ﻧوﺟواﻧﯽ ﺧﺎم و وﺣﺷﯽ و ﯾﺎﻏﯽ ﺑود اﯾن
اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾش اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺧﺗﮫ و ﻣﮭرﺑﺎن و ﺻﺑور اﺳت و وﯾژﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ھر دوی آﻧﮭﺎ
دﻟﯾری اﺳت .آن ﯾﮑﯽ دﻟﯾری را ﺻرف ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﮐرد وﻟﯽ اﯾن ﯾﮑﯽ آﻧرا ﺻرف ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﮐﻧد  .آن ﯾﮑﯽ ﺻرف
ھوس ﺑﺎزی ﺷد و از دﺳت رﻓت وﻟﯽ اﯾن ﯾﮑﯽ ﺻرف ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی و اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﮔردد و ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
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اﻧﺳﺎن را ﺑﺧود ﻣﯽ آورد ﺷﮑﺳت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳت و ﻣﺣﺻول ھوﺳﺑﺎزی و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﻣﺎن را اﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
واژۀ ﺧودش ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت دروﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾم درﮐش ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﻣﻠﻣوس اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧدارد  .اﯾﻣﺎن
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﺑرد ﮐﺑﯾری اﺳت ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎ ﺧودش دارد و دراﯾن ﻧﺑرد از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و دﻧﯾﺎ و ﻋﺎطﻔﮫ
و ﻣﺎل و ﺟﺎﻧش ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮔذارد و ﻟذا اﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﻼﻧﯽ ﺑدﺳت آﻣده اﺳت و ﺧﯾﺎل و ﺗﻠﻘﯾن و ﺑﺎوری دﻣدﻣﯽ و
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭼون ﺧورﺷﯾدی اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﻧﮫ طﻠوع ﮐرده اﺳت  .اﯾﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﻣﺣﺻول اﯾﺛﺎر و از ﺧود
ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎﺳت در وادی ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و طﻠب ﺣﻘﯾﻘت  .ﺗﺎ ﺑﮑﻠﯽ از ﺧود ﻧﮕذری ﺧدا را درﺟﺎی ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎ
ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎوری .
١٢٠ــ آدﻣﯽ در ره زﻧﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣوﻓّﻖ اﺳت وﻟﯽ در ره ﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ھر ﺻدھزاران ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ ھم ﺗوﻓﯾﻘﯽ ﺑدﺳت
ﻧﯾﺎورد  .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭼﺎه ﺑس ﻓراوان اﺳت وﻟﯽ راه ﻓﻘط ﯾﮑﯽ اﺳت  .و ﻧﯾز ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎه
ﻓراوان اﺳت وﻟﯽ ﻋﺎﺷﻖ راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت  .ﺑﮭرﺣﺎل در ھر دوراﻧﯽ ﺣﺗّﯽ اﮔر ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر
راه را ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر طﯽ ﮐﻧد ﺑرای ﮐل ﺑﺷرﯾت ﮐﺎﻓﯾﺳت  .و ھﻣواره ﻻاﻗل ﯾﮏ ﻧﻔر اﯾن راه را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد وﮔرﻧﮫ ﺑﺷر اﻣﮑﺎن
اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت .
١٢١ــ ﭼون و ﭼرا ﮐردن در ﺳرﻧوﺷت اﻓراد و اﻗوام اﻣری ﺑﺎطل اﺳت زﯾرا در ﻧﻔس اﯾن ﭼون و ﭼرا ھﻣواره ﻣوﺿوع
ﺑﻧﯾﺎدی اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓراﻣوش ﯾﺎ ﻋﻣدا ً اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﻓﻼﻧﯽ ﭼﻧﺎن ﺷد ! زﯾرا ﺧواﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺷود .و ھﻣﯾن! از ﭘس
ِ
ھر ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺟﺑر ﺳر ﺑرﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﻣل ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ و اﻧﮑﺎر اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت و
ﺑﻘول ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ " ﻣﻌﺗﻘدﯾن ﺑﮫ ﺟﺑر اھل دوزﺧﻧد "  .زﯾرا اﺧﺗﯾﺎر ﺧوﯾﺷﺗن را ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎﻧت ﺧﺎص اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
اﺳت ﻣﻧﮑرﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺻﻼً ﺧدا راﻣﻧﮑرﻧد در ﺧﻠﻘت ﺧوﯾش  .و ﻟذا ﺧود را ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن اﻧﮑﺎر  ،درب دوزخ اﺳت.
١٢٢ــ ھﻣواره اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ھوﺷﻣﻧدﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎدﻗﺗرﯾن
آدﻣﮭﺎ و ﮐﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣؤﻣن ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘﻠﯾد ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎﮐﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﭘرورش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻧور ﺷدﯾدﺗر ﺑﺎﺷد ﮐوری ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻋرﯾﺎﻧﺗر ﺷود
ﺑﺎطل ﻧﯾز آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ آﯾد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ وﺟود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻣﯽ رﺳد ﻣدﻋﯾﺎن ﮐذاﺋﯽ
وﺟود رﺳواﺗر ﺷده و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑودﯾﺷﺎن آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﮔردد .
١٢٣ــ ﺗﻧﮭﺎﺗرﺷدن ھﻣﺎﻧﺎ آﺷﮑﺎرﺗر ﺷدن اﺳت و ﻣﺗﺟ ّﻠﯽ ﺗر ﮔﺷﺗن اﺳت ﻋرﺻﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن ﺑﯾرون ﻣﯽ رﯾزد و ﻋﯾن
ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎﺗر ﺷدن ھﻣﺎن ﺻﺎدق ﺗر و ﺑﯽ رﯾﺎ ﺗرﺷدن و ﻣوﺣدﺗر وﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن اﺳت .
١٢۴ــ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ای وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار و ﺗﻼش و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت آدﻣﯽ از آﻧﮭﺎ رﯾﺷﮫ
ﻣﯾﮕﯾرد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد :ﺻدق ،ﺣﻖ ،ﻣﻌرﻓت ،ﺗﮑﺎﻣل ،ﻋدل ،ﻣﺣﺑّت ،ﺳﻼﻣت ،اﺧﺗﯾﺎر ،ﻧﺟﺎت ،ﻣردم ،ﺧدا،
دﯾن ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،زﻧدﮔﯽ  ،ﻧﺎﺑودی ،رﻧﺞ و  ...و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮥ ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﺑراﯾن واژه ھﺎ ﺗﮑﯾﮫ دارﻧد و اﺻﻼً اﯾن واژه ھﺎ
ﭘدﯾد آورﻧدۀ ھر ﻓﮑر و ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد و وﺟوه ﻣﺷﺗرک ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣوﺿوع ﻣﺣوری ﻧﺑرد
ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس وﺣدت ﻋﻠّت ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺿﺎد اﺳت و ﺷﺑﺎھت ھﺎ دال ﺑر اﻓﺗراﻗﻧد .
١٢۵ــ ھﻣﮥ دﻋواھﺎ ﺑرﺳر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ "ﻣن ﺑﮭﺗرم" :زﯾﺑﺎﺗرم ،ﻓﮭﻣﯾده ﺗرم ،ﺻﺎدﻗﺗرم ،ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرم ،اﯾﺛﺎرﮔرﺗرم ،ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
ﺗرم ،درﺳﺗﮑﺎرﺗرم و  . ...وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ دﺳت از اﯾن ادﻋﺎ ﺑﮭر طرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد در ﮔﻔﺗﺎر و
رﻓﺗﺎر  .و ﮐﻣﺎل " ﺑﮭﺗری " آن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺑﺎ ً و ﻋﻣﻼً ﻣرﯾد ﺷوی  .ﻣرﯾد ھﻣﮥ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد و داد ﻣﯾزﻧﻧد
ﮐﮫ از ﺗو ﺑﮭﺗرﻧد  .اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯽ از ﺗو ﻓرار ﺧواھﻧد ﮐرد و دﺳت از دﻋوی ﺧود ﺑرﺧواھﻧد داﺷت و اﻋﺗراف ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗو ﺑﮭﺗر از آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯽ  .وﻗﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﺳد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ً از ﺗو ﺑﮭﺗرﻧد و ﻣرﯾدی ﺗو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ واﺟب آﻣده اﺳت وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﻣرﯾدی ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد  .ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺧود را اﺻﻼح ﮐﻧﯽ و ﺧوب
ﺷوی  .ﺧوب ﺑودن ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺑﮭﺗر ﺑودن .
١٢۶ــ ﭼون ﺑوی ﻣرگ ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳد آدﻣﯽ از ﮐل زﻧدﮔﯽ ای ﮐﮫ ﮐرده و از ﮐﻠﯾﮥ اﻋﻣﺎل ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕردد و ﺗوﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗوﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد  .ای ﮐﺎش ھﻣواره ﺑوی ﻣرگ ﺑﮫ ﻣﺷﺎم آﯾد و ھرﮔز ﻧرود .ﻣرگ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣوﻧس
ﺳﮭوﯾت ِ دﻣﺎغ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ؟ ھر ﮐﮫ اﯾن
آدم اﺳت و ﺑوﯾش دﻣﺎغ را ﭘُر و ﺑﯽ ﺣس ﻧﻣوده اﺳت  .ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﮐرﺧﺗﯽ و
ّ
راه را ﺑﯾﺎﺑد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﺑزرﮔﯽ رﺳﯾده اﺳت و ھزاران ﺑﺎر از ﻧو زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﺳت و ھر ﺑﺎری ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر .
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١٢٧ــ ﻣﻧﺷﺄ ﻏرور ﺑﺷری از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺧودش اﺳت  .ﭘس ﻏرور از ﺟﮭل اﺳت و از ﺟﮭل
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود اﺳت  .ﻓﻘط آﻧﮑﮫ دﯾد و ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺳت وﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺧداﺳت  ،آﻧﮕﺎه از ﻧردﺑﺎن ﻏرور ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ
آﯾد و دﺳت از اﻧﮑﺎر ﺧدا ﻣﯽ ﮐﺷد ﺑﺎ دﺳت ﮐﺷﯾدن از ﺧودش  .و اﯾن آﻏﺎز اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا و ﻏﯾب اﺳت .
١٢٨ــ ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﺑرای ﺑﺷر ﺗﮑﻧﯾﮏ ﭘرﺳت اﻣروز ﺑﺳﯾﺎر درد آور اﺳت زﯾرا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﺎﺟزﺗر
و ﻣرﯾض ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎز ﻓطری اش ﺑﮫ ﻧﺎﺟﯽ ﻏﯾﺑﯽ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﮔردد
ﺑﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺷری ﯾﻌﻧﯽ " ﺧدا " ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﮑﺎرش اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .وﻟذا ﺑﯾن ﺧدا )ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﺎﺟﯽ و دادرس( و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ِ ﺧود در ﺗﺿﺎدی ھوﻟﻧﺎک اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺑﯾن " ﺧود " و " ﺧدا " ﺳرﮔردان ﻣﺎﻧده
اﺳت ﮐﮫ ﮐدام را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺧو ِد ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻏول ﺗر و ﭘروارﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺿﻌﯾف ﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﺟﺑراً
ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دادرس ﻏﯾﺑﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد و ﻧﯾﺎزش ﺑﮫ ﺧدا ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳﺗش در زﻧﺟﯾر اﺳت )ﺗﮑﻧﯾﮏ( و
ﮐﻣﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺧدا ﻣﯾرﺳد .اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ھﻣﺎن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺳﺑب و اﯾﺟﺎز اﺳت و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻓﯾزﯾﮏ و
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﺑﯽ آﺑﯽ  .اﯾن ﺗﺿﺎد ﭼون ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳد ﺣل ﮔرددﺑﺻورت ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎرﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻣﮥ زﻧﺟﯾرھﺎ را ﭘﺎره ﮐﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﻣﻧﮭدم ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺷر را رودرروی اﻣﺎﻣش ﻗرار دھد ﮐﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل ﻏﯾﺑﯽ
ﭘروردﮔﺎر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت .
١٢٩ــ ھر ﻧﺳﺧﮥ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺑرای اﻣراض ﺗن و ﯾﺎ روان و ﭼﮫ ﺑرای ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای اﻣراض ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻏﯾره ﻓﻘط و ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺧﺎﺻﯾّت ﺷﻔﺎﺑﺧش دارد و ﺑس  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ داﻧش ﻓﻧﯽ ﺑﺷراﻣروز
ھرﮔز ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و ﺑﺎور آن ﻧﺧواھد ﺑود .
١٣٠ــ ﺣﮑﻣت در ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻗرآﻧﯽ آن اﻣری از اﻣور ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ در درﺟﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﻠﺻﯾن داده ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﺎھﯾت ﺗوﺣﯾدی دارد و ﻣﺷﻣول درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻊ دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ طب
واﻗﻌﯽ و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣﮑﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ ھﻣﺎن طﺑﯾﺑﺎن و روان ﺷﻧﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻧﺎﺳﺎن ودﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎن و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن و ﺧداﺷﻧﺎﺳﺎن واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮥ اﯾن ﻣﻌﺎرف اﻣری واﺣد اﺳت و ﺷﻔﺎ و
ﺷﻔﺎﻋت در ھﻣﮥ اﻣور ﺑﺷری در دل ﺣﮑﻣت ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت و از اﯾن رو ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت ﺧﯾر ﮐﺛﯾری
اﺳت  .ﺣﮑﻣت از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوم ﻟدﻧّﯽ و ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و اﺧﻼص در دﯾن ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد و از اﺟرھﺎی
ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص اﺳت  .و اﯾن اﻧﺣراف و ﻧﻔﺎق ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺗﻔﮑران اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻼﻣﮥ
طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﺑﺎ آن در اﻓﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﺣﮑﻣت ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت .
١٣١ــ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧداﻧﺳﺗن ھﺎ و ﺗردﯾدھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت اﻣر ﺣﻘﯽ ﺑر وﺟود ﮐﺳﯽ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ او را ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻣوده و
ﻣﺗوﺟﮫ داﻧﺎﺋﯽ ﺑرﺗری ﮐﻧد و ﺗﺎ ﻣوﻗﻌش ﻓرا ﻧرﺳد آن ﺟﮭل وﺗردﯾد ﺑرطرف ﻧﺷود  .و اﻟﺑﺗّﮫ اﮔر آدﻣﯽ در ﺳﻣت ﺑرطرف
ﻧﻣودن آن ﺟﮭل ﯾﺎ ﺗردﯾد ﺳﻣﺎﺟت و ﺑﯽ ﺻﺑری ﻧﻣﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد وﻟﯽ ﻓرد از اﯾن داﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﻧﺣراف و
ﺿرری ﮐﻼن ﺧواھد اﻓﺗﺎد و دﺳت ﺑﮑﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﺟز ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد  .ﭘس ھر ﻋﻠم و ﺑﺻﯾرت و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﮫ
ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌش داده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻼح اوﺳت داده ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻣﺻﻠﺣت و ﺣﻘﯾﻘت در ذات
آدﻣﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ و ﺑﯽ ﺟﮭت ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾﮕری را زودﺗر و ﯾﺎ دﯾرﺗر از ﻣوﻗﻌش
ّ
ﺑﺎﻋزت اﺳت  .و
از ﺧواب ﺑﯾدار ﮐﻧد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺻﺑوری و داﻧﺎﺋﯽ رد ﭘﺎی ﺣرﮐت آدﻣﯽ در ﻣﺳﯾر رﺷدی ﺳﺎﻟم و
ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﺧطر اھل داﻧش ھﻣﯾن ﻋﺟوﻟﯽ آﻧﮭﺎﺳت  .و ﺣرص در داﻧﺎﺋﯽ و ﻋﺟوﻟﯽ در آن از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﯾطﻧت
اﺳت و ﻓﻘط ﺑﻘﺻد ﺧود ــ ﻓروﺷﯽ و ﺗﺑﮭﮑﺎری اﺳت و ﺑس  .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی را ﻧﻣﯾداﻧد و ﯾﺎ در آن ﻣردّد اﺳت وﻟﯽ
ﺑﺷدت ﻧﯾﺎزﻣﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧد وﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﺻﺑور ﻣﯽ ﻣﺎﻧد وﺑﯾﮭوده ﺑﮫ ظن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و اﺣﺗﻣﺎﻻت
ﻣﺗوﺳل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﺣﺳب اﯾن ﭘﻧدارھﺎی ﻣﺗزﻟزل دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ زﻧد و ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺗﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،
درب ﺣﻘﯾﻘت و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑرﺗر ﺑر او ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﮔﺷﺎﯾش اﺳت ﮐﮫ آن ﺳؤال را ھم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻗﺑل از اﯾن ﮔﺷﺎﯾش ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤاﻟش ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﺎری ﺧطرﻧﺎک ﺑدﺳت ﺧود ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳرت زا
و ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑود .
١٣٢ــ اﯾﻧﮑﮫ در ﻧظﺎم ﻣدرن ارزﯾﺎﺑﯽ ارزﺷﮭﺎی ﺗﻣدن ﻣﻌﺎﺻر ھر ھوش و اﺳﺗﻌداد و ﺗواﻧﺎﺋﯽ را ﺟز ﺑﺎ ﺟواز رﺳﻣﯽ و
ﻣدرک اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد از اﯾن روﺳت ﮐﮫ زﺟر ﮐﺷﯾدن و ﺳﻠطﮫ ﭘذﯾری و ﺧود ــ ﻓروﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻼک ھﻣﮥ
ارزﺷﮭﺎ اﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ ﻋﻠﻣﯽ و ھﻧر و ﻧﺑوﻏﯽ از ﺧود ﮐﺷف ﮐرده ﺑﺎﺷد و آﻧرا در رواﺑط ﺳراﺳر ﻓﺗﻧﮫ وﻓﺳﺎد و ﻋذاب
ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده ﺑﺎﺷد وﺑراﯾش ﺟﺎن ﻧﮑﻧده ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎم ھوﯾت ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﻧﻔروﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی اﺻﻼً ﻣﻌﺗﺑر و
ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﮑﺎر اﯾن ﺗﻣدن ﻧﻣﯽ آﯾد  .و واﻗﻌﺎ ً ھم ھﻣﯾﻧطور اﺳت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ از ﻣﺣﺗوی و ﺣﻘﯾﻘﺗش ﺗﮭﯽ ﮔردد و
در ﺑﺎزار ﻗﺎﭼﺎق ﻋﻠم و ھﻧر و اﻧدﯾﺷﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷود و ﺧود ﻓرد ھم ﺗﺑﺎه ﮔردد و در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از آن
ﺑﮭره ای در ﺗﻘوﯾت ﺟﮭل و ﺟﻧون اﯾن ﺗﻣدن ﺑرﮔرﻓت .
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١٣٣ــ ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺗﻠﺦ ﺗر و ﺑﯾﻣﺎرﮐﻧﻧده ﺗر از آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد و دوﺳﺗﯽ ﻧﻣوده و ﺧدﻣت ﺑﯽ ﻣزد و
ﻣﻧّت ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ وﻟﯽ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺧﺎﺋن و ﭘﻠﯾد از آب درآﯾد و از ﺻدق ﺗو ﻧﮭﺎﯾت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده را ﮐرده ﺑﺎﺷد و
ﺗو را ﻓروﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﺋﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ زﺧﻣﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺑر دل و ﺟﺎن ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارﻧد وﻟﯽ ﻣوﺟب
ﺑﯾداری و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋظﯾﻣﯽ در اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺷود  .و ﺧﯾﺎﻧت دﯾدن از ﺟﺎﻧب ﻣﻌﺷوق در رأس اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ ﻗرار دارد.
اﯾن زﺧم  ،ﺻدق ﺗو را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺻدق و اﺧﻼص ﺑرﺗری ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن ﻣﻌرﻓت و اﺧﻼص ﻣوﺟب
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﻗﻠﺑﺎ ً ﻋﻔو ﮐﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ از او طﻠب ﻣﻐﻔرت ﻧﻣﺎﺋﯽ از اﯾﻧﮑﮫ او را ﺑﯾش از ﺣد و ﻗدر او ﭼﻧﺎن
ﻣورد ﻣﺣﺑّت ﻗرار دادی ﮐﮫ اﻣر را ﺑراو ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﻧﺣراف و ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺷﺎﻧﯾدی و ﺑدﻧﺎﻣش ﮐردی و ﺧودت ﺧوش
ﻧﺎم و ﻣﻔﺗﺧر ﺷدی و ارﺗﻘﺎء ھم ﯾﺎﻓﺗﯽ و از ﺧواب ﻏرﯾزه ﺑﯾدار ﺷدی  .ﭘس زﺧﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺑوب و دوﺳت ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ زﻧد از
ﺣﻖ اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود او اﯾن ﺣﻖ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻓطرﺗﺎ ً ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن زﺧم ﺑر ﻓرق ﺳر ﺟﮭل ﺗو ﻓرود آﻣده
اﺳت و دﻟت را ﺑﯾدار و زﻧده ﮐرده اﺳت و ﺑﺧود آورده اﺳت ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔﺳﯽ ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن زﺧﻣﯽ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻗدر اﯾن زﺧم را ﺑﺧوﺑﯽ درک ﮐرده اﺳت و از ﻋﺷﻖ ﮐور
ﺑﯾرون آﻣده و در وادی دوﺳت داﺷﺗن وارد ﺷده اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﮔذراﺳت وﻟﯽ دوﺳت داﺷﺗن ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت  .زھر ﺧﯾﺎﻧت
ﻣﻌﺷوق ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﺧﯽ ھﺎی ﻣﻌروف ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺗﺎب ھﺿم آﻧرا ﻧدارد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد .
١٣۴ــ ﯾﺎﻓﺗن راﺑطﮫ و ﻣﻌﻧﺎ و ھﻣﺧواﻧﯽ ﺑﯾن اﻋﻣﺎل و وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯾروﻧﯽ از ﯾﮑطرف و ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ از طرف دﯾﮕر
ﺗﻣﺎم ھم ّ و ﻏم و ﮐﺎﻧون ﺗوﺟّﮫ اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮥ ﻣدرن ﺑﺷری ﺑﮑﻠﯽ ﻓراﻣوش و اﻧﮑﺎر ﺷده اﺳت و
اﯾن ﻧﺳﯾﺎن و ﮐﻔران ﻣوﺟب ﭘدﯾدآﻣدن ﺧﻼء ﻋظﯾﻣﯽ درﻣﺎھﯾت ﺑﺷری ﮔردﯾده و اﺳﮑزوﻓرﻧﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮓ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن از
ھﻣﯾن ﻓﻘدان اﺳت  .اﯾن ﻓﻘدان و ﻧﺳﯾﺎن ﺣﺗّﯽ در ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ھوﻟﻧﺎﮐﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷود .
وھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی اﯾن ﻣرض ﻓﮑری ھﻣﯾن ﻣﺗﻔﮑرﯾن دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد دﯾن ﻓﻘط در ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻣﺻداق دارد و ﺑﺎ
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن ﺳروﮐﺎری ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺗﺳﻠﯾم دﯾن ﺷوﻧد  .ﭼﻧﯾن طرز ﻓﮑری ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧزوای دﯾن و
ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر دو ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه اﻧﺣراﻓﯽ و ﻏﯾر
دﯾﻧﯽ اﺳت و از اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد  .دﯾن را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در واﻗﻌﯾت ﺟﺎری اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن دﯾد و ﻓﮭﻣﯾد و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود ﻧﮫ در آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﮐﻔر ﯾﺎ ﻧﻔﺎق ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .ﻧﺑرد ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺟﻧﺎح ﻣﺷﮭور
در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺟداﺋﯽ دﯾن از ﺳﯾﺎﺳت و ﺣﮑوﻣت وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﻣود اﯾن اﻓراط
و ﺗﻔرﯾط و اﻧﺣراف اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در ﺧطر ﮐﻔر و دﯾﮕری اﺳوۀ ﻧﻔﺎق ﺷده اﺳت و در اﯾن ﻧﺑرد ﺑدون ﺗردﯾد ﮐﻔر ﭘﯾروز
ﻣﯾﺷود .ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾن ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ ﺑر ﺑﺷر در ﻧظﺎﻣﮭﺎی
ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﺑﺻورت ﻗﮭری اﺳت و ﻋذاب آور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
١٣۵ــ اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻود دﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺳؤاﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از ھر
ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد اھل ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ از ﺧودش ﺑﭘرﺳد  .ﺑطور واﺿﺢ ﺗر اﯾن ﺳؤال ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ طرح ﺷود :ﮐﮫ ﭼرا ھر
ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑرﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﺎﺷد؟ ﭼرا ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ،ﺑﺎﺷد ؟ ﭼرا ھر
ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رازی ﻧﮭﻔﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﭼرا ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﻣوﺟود و اﻣری ﻣطﻠﻖ و ﻣﺎوراﺋﯽ ﻣﺛل ﺧدا،
ﻓﮭﻣﯾده ﺷود؟ ﭼرا ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣطﻠﻖ و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺑرﺧورد ﻧﻣود ؟ ﭼرا ﺑﺎﯾد ھر ﭼﯾزی را در
ﺣرﯾم ﻗداﺳت دﯾد و ﻓﮭﻣﯾد؟ در ﻧﻔس اﯾن ﭼراھﺎ ﭘﺎﺳﺦ آﺷﮑﺎر اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑدﯾن ﺳو ﻣﯾرود
و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ِ ﺧود اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرﺧورد ﻧﻣﺎﯾد  .ﺧود ھﻣﯾن اﻣر دال ﺑر ﻓطرت دﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن و
ﺟﮭﺎن اﺳت و واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و اﺻﻼً ﮐل ﻣﻌﻧﺎ و روﻧد رﺷد ﺑﺷر اﺳت  .و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓر ھم
از ﻓطرت دﯾﻧﯽ ﺧود و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔرﯾزی ﻧدارد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑواﺳطﮥ اﻧﮑﺎرش ﺑﺳوی ﺧراﻓﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﻗدﯾم و ﺟدﯾد ِ ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و ﺗﺋوﺻوﻓﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و روان ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ و رﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻟﮕﯾری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯾرود و اﯾن
ﺧود ﺗﻧﺑﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓطرﺗﺎ ً دﭼﺎرش ﻣﯽ ﺷود و درﺳت ﮔرﻓﺗﺎر ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧﮑرش ﺑوده اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﯾﺎﻏﯾﺎﻧﮫ و از روی ﻋذاب .
١٣۶ــ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭼﯾزی ﺟز "ذﮐر" )ﯾﺎدآوری( ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﻟﻔﺑﺎی اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻓطرت و ﺗﻔﮑّر ﺟدی در
روزﻣرۀ ﺣﯾﺎت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ھﻣﺎن اﺻل و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣروزه اﺳﺎﺳﺎ ً از ﯾﺎد ﺑرده و ﺑﮑﻠﯽ ﮔم ﺷده
واﻗﻌﯾت
ّ
اﺳت.و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﭼﯾزی ﺟز درﺟﺎت ذﮐر ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻧزول ﻗرآن اﺳت ﺑر ﻗﻠوب اھل اﯾﻣﺎن در درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون.
١٣٧ــ ﻣﻌرﻓت رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﺑرطرف ﻧﻣودن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ اھﻠش را ﻧدارد و
ھداﯾت اھﻠش ﺑﺳوی وﺣدت و ﺻﻠﺢ و ﻣﺣﺑّت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮥ وﺟود  .ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ آن ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ راه ﺣل ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت اراﺋﮫ دھد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻣری ﻋﺎﻟﯽ و واﺣد و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت و ﺑﺧودی ﺧود
ﺣل ﮐﻧﻧده ﻣﺷﮑﻼت اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود " آﻧﮑﮫ ﺑرﺧود ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﻓت ﻣﺷﮑﻠش ﺣل ﺷد " .
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١٣٨ــ ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ ﻣذﮐور اﺳت "ﺗﺳﻠﯾم" ھم ﭘﯾش ﺷرط اﯾﻣﺎن اﺳت و اﻣﺗﺣﺎن ﻗﺑوﻟﯽ در اﯾﻣﺎن اﺳت و
ھم ﻧﺷﺎﻧﮥ اﯾﻣﺎن آوردن اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻣﺣﮏ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد  .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺣوادث ﺷدن ﺑر ﺣﺳب ﺧواﺳﺗﮫ و
رﺿﺎﯾت ﺧود ﮐﮫ ھوس ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﭼﯾزی ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﺧود ﺷدن  .و در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از
آن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد .و اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت ﺗﺳﻠﯾم اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾﺗش اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾد و آدﻣﯽ را ﺑﺳوی ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣﯽ ﺑرد  .ﭘس ﺗﺳﻠﯾم در ھر ﺣﺎل ﻧوﻋﯽ ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻓوق ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ اﯾﻣﺎن از
ﺟوھرۀ ﻋﺷﻖ و دوﺳﺗﯽ اﺳت و وﺟود را ﻏﻧﯽ و ﻗوی و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻏﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن اﯾﻣﺎن آوردن ﺟرﯾﺎن
ﺧود را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن اﺳت و ﺑﮫ ﺧود ﺑرﺗری رﺳﯾدن ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از ﺧود ﺑﯾﺧود ﺷدن اﺳت و ھر ﻣرﺣﻠﮫ از اﯾﻣﺎن ﺑﺎ
اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ از ﺗﺳﻠﯾم ﺑرﺗری ﺗوأم اﺳت " .ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ھر ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر
اﯾﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﻓرا رﻓﺗن از ﻋﻘل ﻣﺎدی و ﮔﺳﺳﺗن از زﻧﺟﯾرۀ ﻋﻠﯾّت و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﻋﺷﻖ و اﯾﺟﺎز اﺳت .
١٣٩ــ ﻗدّﯾس ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت زﻧﺎ ھم ﺑﮑﻧد  .ﻓرق ﻗدﯾس و ﭘﻠﯾد در
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗدﯾس در ﺣﺎل ﮔﻧﺎه ﮐردن از ﺧودش ﭘﺎک ﻣﯾﺷود و ﭘﻠﯾد ﺑﮫ ﺧودش ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﮕردد .زﯾرا ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎه ﺑﺷر در
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺧودش ھﺳت و ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ اﺻﻼً ھﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﮥ ﮐردار و اﻓﮑﺎر و ﮔﻔﺗﺎر ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑر
ﭼﻧﯾن ﭘﻧداری اﺳت ﺳراﺳر ﮔﻧﺎه اﺳت و ﺧﯾر و ﺛواب و ﭘﺎﮐﯽ اش در ﻓﻧﺎ اﺳت  .ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ ﺛواﺑﺗر و ﺧﯾرﺗر و ﭘﺎک ﮐﻧﻧده
ﺗر و ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و دﯾﻧﯽ ﺗر از ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷوﻧده اش ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠش ﺑدان ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و در
ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب ﻣﺳﺗﻣرا ً دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﺧداﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﻓﻧﺎی ﺧوﯾش اﺳت  .از اﯾن روﺳت ﮐﮫ در ﺣدﯾث دارﯾم
ﮐﮫ " ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧﺷوع و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد در ﻧزد ﺧدا ﭘﺳﻧدﯾده ﺗر از ﺛواﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻏرور ﮔردد  . " .ﭘس
ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر ﭼﺎق و ﻻﻏرﺷدن " ﻣن " و ﻣﻧﯾّت و ﭘﻧدار " ﻣن ھﺳﺗم " اﺳت  .ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ " ﻣن " را در
اﻧﺳﺎن ﻻﻏر ﻧﻣﺎﯾد ﮔﻧﺎه را در ﺑﺷر ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺳﻌﺎدت ﺑﺷراﺳت  .و ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺛل ﻋﺑﺎدات ﺳﮭوی و
رﯾﺎﺋﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣوﺟب ﺗﺷدﯾد و ﭘروار ﮐردن ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺑﺷر ﻧﺑوده اﺳت  .ﭘﻠﯾدﺗرﯾن اﻓراد ھﻣواره از ﻣﯾﺎن ﭼﻧﯾن
ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﻧد .
١۴٠ــ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت در ﺟﺎن و دل و روان و ﺧون ﺑﺷر ﺟﺎری و ﺳﺎری ﺷده اﺳت و از اﯾن رو ﻧﺑوت ﺧﺗم ﮔردﯾده اﺳت
 .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد و اﺻﻼً از ﺗرﺑﯾت دﯾﻧﯽ ھم ﺑرﺧوردار ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد در
ﻣﻘﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻧﺎدرﺳت ﺧود در درون و ﺑرون دﭼﺎر ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود  .و ﺗﺑﮭﮑﺎران ﺣرﻓﮫ ای ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑﻧظرﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
اﺻﻼً وﺟداﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻓطری ﺧﺎرج ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و ﻣﺷﻣول اﯾن ﺣﮑم ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ" :و ﺧداوﻧد
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻓران را ﺑﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ در اﯾن ﺣﯾﺎت ﭼﻧد روزۀ دﻧﯾﺎ ﻣﺷﻐول ﻓﺳﺎد و ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻌد از ﻣرگ
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻧﮭﺎ ﺑرﺳد -".ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺣﮑوﻣت ﺷرﯾﻌت اﻧﺑﯾﺎء در ﻧﻔس اﻋﻣﺎل ﺑﺷری ﺟﺎری اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﻧدارد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷوﻧد و ﺷرﯾﻌت اﻧﺑﯾﺎء را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت اﺣﮑﺎم اﺻوﻟﯽ ﺷرع
ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﺟز ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧدارد و ﺣدود ﺷرﻋﯽ ھم ﻓﻘط ﺑراﯾﻧﺎن وارد اﺳت آﻧﮭم ﺑدﺳت ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن و آﻧﮭم ﺑﺎ ﻋﺷﻖ و اﺧﺗﯾﺎر
اﺳت و ﻧﮫ اﺟﺑﺎر  .اﯾن وﺿﻊ در ﺻدر اﺳﻼم ﻣﮑرر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت  .ﻣﺛل آن زﻧﺎﮐﺎر و آن ﺷراﺑﺧوار ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد
ﻋﻠﯽ)ع( رﻓﺗﻧد و از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣد ﺷرﻋﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻋﻠﯽ)ع( آﻧﮭﺎ را ﺷﻔﺎﻋت ﻓرﻣود و ﻣرﺧص ﮐرد  .درﺑﺎرۀ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺳﺧت ﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗری ﺷده اﺳت زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺧود ﺑﺎ ﺧدای ﺧود ﻋﮭد ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﺧداوﻧد ھم ﻋﮭد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره آﻧﮭﺎ
را ﭘﺎک ﻧﮕﮫ دارد و رﺷد دھد  .اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ھﻣﮕﯽ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .
١۴١ــ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺑﮑﺎرت در دﺧﺗران ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷدّت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮥ اﺧﻼﻗﯽ ــ دﯾﻧﯽ اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏرﯾزی ــ رواﻧﯽ ﻧﯾز ھﺳت و
در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب ادﻋﺎھﺎی اھل ﮐﺗﺎب )روﺷﻧﻔﮑران( ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮑﻠﯽ ﺣل و ﻣﻧﺗﻔﯽ
ﮔردﯾده و ﻓراﻣوش ﺷده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺣﺗﯽ در ﻗﻠب ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮭﺎن و ﺣﺗﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎی زﺟرآوری در ﺳﮑوت ﻓرھﻧﮓ ھﺎ و اﻓراد  ،ﺷدﯾدﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﺿور دارد و ﻧﻘطﮥ ﻣرﻣوز و ﺧﺎﻣوش ِ ﺑﺧش
ﻋﻣده ای از ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﮭﺎی زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧون ﻣﯽ رود و ﺑﮫ اﻣراض ھوﻟﻧﺎک
رواﻧﯽ ﺑدل ﺷده ﮔﺎه ھم ﺑﺻورت ارﺗﮑﺎب ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد وﻟﯽ ﺑﺎز ھم ﻣﺳﺋوﻟﯾن و اھل ﮐﺗﺎب و ﺧود زن
ﺳرﻣﮕوی آﺷﮑﺎری ﮐرده اﻧد  .ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺷوھر در ﺷب زﻓﺎف ھﻣﺳر
وﺷوھرھﺎ از اﻋﺗراف ﺑﮫ آن ﺳرﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻧد و آﻧرا ّ
ﺧود را ﺑدون ﺑﮑﺎرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ورطﮥ ھوﻟﻧﺎﮐﯽ در اﻧدرون ﺧود ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون ﻓرھﻧﮓ اھل ﮐﺗﺎب ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻖ
روزﻣره ﺑﺻورت ﺟﻧون و
ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺷده اﺳت ﻟذا اﯾن ﺳﻘوط در ﺳﮑوت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺑر اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ در اﻋﻣﺎل
ّ
اﻧزﺟﺎر و اﻧﻔﺟﺎرات ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ واھﯽ و در ﮔﻔﺗﺎرھﺎﺋﯽ ﺳرﺑﺳﺗﮫ و رﯾﺎﺋﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت  .و آﻧﺟﺎ ھم ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣرد ﺑﮫ
ﺻدا ﻣﯽ آﯾد و ﺣرف دﻟش را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮐﺎر ﺑﮫ طﻼق ﻣﯽ ﮐﺷد و زن ﻣﯽ رود ﭘﯽ ﮐﺎرش  .اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑود
ﺑر " اﻓﺳﺎﻧﮥ ﺑﮑﺎرت "  .ﮔوﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ " ﺑﮑﺎرت " ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ زن ﺑﺎﺷد راﺑطﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣرد دارد  .زﻧﺎن
اﮔر در اﯾن ﺑﺎره اﺣﺳﺎس واﻋﺗﻘﺎد و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﭼﻧداﻧﯽ داﺷﺗﻧد در ﺣﻔظ آن ﺳﻌﯽ ﻓراواﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای آﻧرا از
دﺳت ﻧﻣﯽ دادﻧد  .وﻟﯽ زن ﻓﻘط در ﺷب زﻓﺎف اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﮔوﯾﺎ از ﺧواﺑﯽ ﻋﻣﯾﻖ و ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ ﺑزرگ ﺑﯾدار و ھوﺷﯾﺎر ﻣﯽ
ﺷود و ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ آن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرد وﻟﯽ دﯾﮕر دﯾر ﺷده اﺳت  .و روی دﯾﮕر اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺧود ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ از
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ﯾﺎدش ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﯾن ﺑﮑﺎرت ھﻣﺳرش ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ ﻣرد دﯾﮕری ﻣﺛل ﺧودش از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت در دوران
ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻧوﺟواﻧﯽ  .و اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣﮑم دﯾﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎره ،ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺷود ﺑر آن ﻗﺿﺎوت ﮐرد و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ داد
ﻻاﻗل در ﻗرآن وﺟود ﻧدارد .وﻟﯽ اھﻣﯾت ﺑﮑﺎرت در ﻗرآن ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت و ﻣﺛﻼً ﯾﮑﯽ از وﻋده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗّﻘﯾﺎن در
ﺑﮭﺷت داده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺳر زﯾﺑﺎ و ﺑﺎﮐره ای اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از آن دﺳت ھﯾﭻ ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﺑﮫ او ﻧرﺳﯾده اﺳت  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﮑﺎرت زن در دﻧﯾﺎ ﮐﻣﯾﺎب اﺳت و اﮔر ھم ھﺳت ظﺎھری اﺳت و ﺑﺎطن زن ﻋﻣوﻣﺎ ً درﯾده
ﺷده اﺳت و ﻗﻠوﺑﺷﺎن آﻟوده ﮔردﯾده اﺳت  .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣواره ﻣﯽ ﺗوان ھرزﮔﯽ ﮐرد وﻟﯽ ﺑﮑﺎرت را ﺣﻔظ ﻧﻣود و اﻣروزه
ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﮑﺎرت ﻣﺻﻧوﻋﯽ ھم درﺳت ﮐرد و  . ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن " اﻓﺳﺎﻧﮥ ﺑﮑﺎرت " ھﻣﭼﻧﺎن
ﺳرﺟﺎی ﺧودش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﺗﺎزه ﻣرد در ﺷب زﻓﺎف ھرﮔز ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﺣ ّﺟت ظﺎھری و ﻣﺳﻠّم ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮑﺎرت ﯾﺎ
ﻋدم ﺑﮑﺎرت ھﻣﺳرش را ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﺑرای ﺧودش اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد  .ﻗطره ای ﺧون آﻧﮭم از وﺟود ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣدود ده روز از ھر
ﻣﺎه را ﺧون آﻟوده اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت  .ﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﺧﺎﺻﮫ اﻣروزه دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ھورﻣوﻧﯽ و
رﺣﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و ھﻣواره دﭼﺎر ﺗرﺷﺣﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣﮑم دﯾﻧﯽ ھم در اﯾن ﺑﺎره
وﺟود ﻧدارد  .اﻟﺑﺗّﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرد ﺣﻖ دارد ﮐﮫ در ﻣوﻗﻊ ﻋﻘد ازدواج در ﺷراﯾط ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ ھﻣﺳرش ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً
ﺑﺎﮐره ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﯾن ادﻋﺎ و ﺷرط ھرﮔز ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎﺗﯽ ﻗطﻌﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺧواھد ﺑود و ﻗوز ﺑﺎﻻی ﻗوز ﺧواھد ﺷد و ﻣﻌﻣﺎ را
ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻣﯾﻖ در روان ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ و
ﻋرﻓﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ و روان ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ و طﺑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺗﺎﮐﻧون ﺑرطرف و ﺣل و روﺷن ﻧﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻣﺎﺋﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ  .در آﻟﻣﺎن ﺑودم ﮐﮫ ﯾﮏ دوﺳت آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾم ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
ھﻧوز ھم در آﻟﻣﺎن اﻓراد و اﻗﺷﺎری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ روی ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺑﮑﺎرت در ازدواج ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎﺳﻧد و در ﺷب زﻓﺎف ﻗﺑﻼً
ﻋروس را ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ ﭘﯾرزن ﮐﺎرﮐﺷﺗﮥ ﻓﺎﻣﯾل داﻣﺎد ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ای ﺗﺟرﺑﯽ ﺑﮑﺎرت را اﺛﺑﺎت ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﻧد و اﮔر
ﺑﮑﺎرت وﺟود داﺷت ﺧودش ﺑﺎ دﺳت ﺑردارد و ﺧون را ﺑر روی دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ داﻣﺎد ﺑدھد  .اﯾن رﺳم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﻣﺗﻔﺎوت ھﻧوز در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم وﺟود دارد و ﺑر اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋده ای از زﻧﺎن ﺑﺎﺗﺟرﺑﮥ ﻓﺎﻣﯾل داﻣﺎد ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و اﯾن واﻗﻌﮫ از اھﻣﯾﺗﯽ ﺧﺎص ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳر داﻣﺎد ﮐﻼه ﺑرود  .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻣﺎی
اﻓﺳﺎﻧﮫ ای در ﻧزد ﻣردم ﻋوام و ا ٌ ّﻣﯽ ﭼﻘدر راﺣت ﺣل وﻓﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗّﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧّت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر
ﻓرھﻧﮓ اھل ﮐﺗﺎب در ﺣﺎل اﻧﻘراض اﺳت و ﻣﯾرود ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔردد  .ﻣﺛﻼً ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ و ازدواج و ﻋروﺳﯽ
ﺑﻘدری ﺳرﺳﺎم آور اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوم ﻣردم اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ روی ﺑﮑﺎرت ﺣﺳﺎﺳ ّﯾت ﻧﺷﺎن دھﻧد و از طرﻓﯽ
دﯾﮕر ﻣردم ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺑﮑﺎرﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و ﺑﮭﺗر اﺳت ﮔﻧدش را در ﻧﯾﺎورﻧد و آﺑروی ﺧودﺷﺎن
را ﻧﺑرﻧد  .و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺟﻧﺳﯽ رﺳﺎﻧﮫ ای و ﮐﺗب و ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎری از
ﺑﮑﺎرت دﺧﺗران ﺟوان ﺑواﺳطﮥ ﻣردان و ﭘﺳران ﻧزدﯾﮏ ﻓﺎﻣﯾل از ﺑﯾن ﻣﯽ رود و ﺑﺳﯾﺎری از دﺧﺗران ﺑدﺳت ﺧودﺷﺎن
ﺑﮑﺎرت ﺧوﯾش را ﻣﯽ درﻧد  .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم ﮐﮫ ﻓﺎﺟﻌﮥ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ زﯾر ﭘوﺳت اﯾن ﺗﻣدن ﺑطرز ﻓزاﯾﻧده ای
در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﻧون ﺧﺎص ﺧودش ﺷده اﺳت و ﻣوﺟب ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﮔردﯾده اﺳت  .اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ روز
ﺑروز دردﻧﺎﮐﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺳری ھﺳﺗﻧد و ﻗﺻد ازدواج ﺑﺎ او را دارﻧد
ﻋﻣدا ً ﻗﺑل از ازدواج ﺑﺎ ﭘﺳر ﻣورد ﻋﻼﻗﮥ ﺧود  ،ﺑﺎ ﻓرد دﯾﮕری ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻋدم ﺑﮑﺎرت ﺧود در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر اﺻﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﻣﺳر ﻗﺑل ﺑﮕذارﻧد  .ﺑﮭرﺣﺎل ﻣﮑر و ﻋذاﺑﮭﺎی ﺣﺎﺻل از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺑﻌﺎد و
ﺗرﻓﻧدھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ای ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت  .ﻣﺛﻼً ﺑرﺧﯽ از دﺧﺗران در ﺷب زﻓﺎف ﺧود را ﺑﮫ ﻏش و ﺿﻌف ﻣﯽ زﻧﻧد و
ﻣﺎﻧﻊ ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﮫ دﮐﺗر و ﺟراح ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد ﺗﺎ دﮐﺗر ﺑﮑﺎرت ﻧداﺷﺗﮥ آﻧﮭﺎ را ﺑردارد و ﺳﭘس ﺗﺣوﯾل ﺷوھر
دھد و ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﮐذاﺋﯽ ﻏش و ﺿﻌف ھم ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود  .ﻣوردی ﺑرﺧورد ﮐردم ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدود ھﺷت ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ
ازدواج ﮐرده وﻟﯽ ھﻧوز ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﮑرده ﺑود  .ﺑﮫ ﻋﻠﺗش ﮐﮫ ﭘﯽ ﺑردم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ زن ﺑﺎﮐره ﻧﺑوده و ﺗرس
داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﻣوده و رﺳوا ﺷود  .وﻟذا ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧزدﯾﮑﯽ دﭼﺎر ﺗﺷﻧﺞ ﻣﯽ ﺷده و ﭼون ﺷوھرش او را ﺧﯾﻠﯽ
دوﺳت داﺷﺗﮫ او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﮐرده و دﯾﮕر ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﺣﺎﻻ اﯾن ﺷوھر ﭼﮕوﻧﮫ ﻏرﯾزۀ ﺟﻧﺳﯽ ﺧود
را ارﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود داﺳﺗﺎن دردﻧﺎک و ﺣﯾرت آور دﯾﮕری دارد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﯾش از ﺣد ﺣرﻣت ﺑﺷری
ﺟرﯾﺣﮫ دار ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ﺑرای روﺷن ﺗر ﺷدن اﺑﻌﺎد اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از آن دم ﻧﻣﯽ زﻧد  .دردی
ﮐﮫ ﭼون ﺧوره ای روح ﺑﺷر را در درون ﻣﯽ ﺧورد و ﻣﯽ ﮔﻧداﻧد وﻟﯽ در ﺷﺄن ﺗﻣدﻧﯽ ﻣدرن و اھل ﮐﺗﺎب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
درد اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد  .آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت دﻧﺑﺎل ﺷﻌﺎرھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘدس ﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر دﯾﮕری ﻣﺛل آزادی ،
اﺳﺗﻘﻼل  ،ﭘﯾﺷرﻓت  ،دﻣوﮐراﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﺎﺷﻧد !! ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ھم ﻣﺎ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت!! ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾم
ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣﺗﻣدن اﻣروزه ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺣﻘﮫ ﺑﺎز و دﯾواﻧﮫ و ﺑدﺑﺧت ﺷده اﺳت  ،اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ از آن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣروز
اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻗداﺳت و ﻋظﻣت ﻣﺳﺋﻠﮥ راﺑطﮥ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت و ﻣﺳﺋﻠﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ارﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺷده و ﻟذا اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھم ﺑواﺳطﮥ ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ اش در ﺣﺎل از ﮐﺎر
اﻓﺗﺎدن اﺳت و اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ و ﺧﺎﺻّﮫ ھم ﺟﻧس ﺑﺎزی ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﮑﺎر اﻓﺗﺎده اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھم ﻣﺛل ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺳﺎﺋل ،
اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی اﻧﺳﺎن و رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﭘُر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻏﻼم ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮕوش ﺧود ﻧﻣوده و
ﺑﮫ ﻗﮭﻘرای اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .ﻋروﺳﮑﮭﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری و ژﻻﺗﯾﻧﯽ ﺷﮭوﺗﻧﺎﮐﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض
ھﺳﺗﻧد و ﺑﮑﺎرت ھم دارﻧد و ﻧﯾز اﺑزارآﻻت ﺟﻧﺳﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و اﻣﺛﺎﻟﮭم  ،دﯾﮕر ﺑﺷر اﻣروز را از ھﻣﮥ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت
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رھﺎﻧﯾده اﺳت  .زﯾرا دﯾﮕر اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﮔوﯾﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧﺳﺎن را ﺣﺗﯽ از اﻧﺳﺎن
ﺑودن ھم ﺗﺑرﺋﮫ ﮐرده اﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل اﻧﺳﺎن زﻧﺎﺋﯽ ﺑﮑﺎرت را ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑدﺗرﯾن ﻧﺎﺳزا را ﺑﺧودش داده و ﺧود را ﺑﮫ ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت  " .ﺑﮑﺎرت " اﯾن ﭘردۀ ﺑس ﺣﻘﯾر و
ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﺑﮫ ظﺎھر ﺧراﻓﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﭼﮕوﻧﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣﻐرور و ﻣدﻋﯽ را ﺑﮫ ﻣﺿﺣﮑﮫ ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﺎخ ادﻋﺎھﺎﯾش را
ﺑراﯾش ﭘوچ ﮐرده و رﯾﺷﺧﻧد ﻣﯽ زﻧد  .ﺑراﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗداﺳت و ﻋظﻣت و ﭘﯾﭼﯾده ﮔﯽ و ﻣﮑﺎرﮔﯽ اش ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی
ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﺑﺎل ﭘﺷﮫ ای اﺳت و ﭘﺷﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺎل اﻧﺳﺎن ﺧﻧده و ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .وﺿﻊ اﻧﺳﺎن ﻣﺗﮑﺑر و ﻣﻧﮑر ﯾﮏ ﺗراژدی
ﻣﺿﺣﮏ و ﯾﮏ ﮐﻣدی ﺗﮭوع آور اﺳت .ﺑرای رﯾﺷﺧﻧد ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺿﻌف و ﺟﮭل و ﻏرور ﺑﺷر ھﻣﯾن ﯾﮏ ﭘرده ﮐﺎﻓﯾﺳت .
١۴٢ــ ﺗﺎرﯾﺦ و دوراﻧﮭﺎ را و ﻧﯾز اﻓراد ﺑﺷری را ھﻣواره ﮐﺳﺎﻧﯽ رﻗم ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ در ﻧظر ﻋﻣوم ﺑﺷرﯾت دﯾواﻧﮫ ھﺎﺋﯽ
ﺧطرﻧﺎک و ﺣﯾرت آورﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد وﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد و در ھﯾﭻ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﻧد .
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح دﯾواﻧﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس از آﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ دﯾواﻧﮫ ھﺎﺋﯽ
ﺑﻐﺎﯾت ﺧطرﻧﺎک و زﻧﺟﯾری و ﺑﯽ رﺣم ﻣﯽ ﺷوﯾم ﻣﺛل ﭼﻧﮕﯾز و ھﻼﮐو و ھﯾﺗﻠر  .و ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر از اﯾن دﯾواﻧﮕﺎن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻧﺑﮫ ﺳر ﺗﻣدﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑُرﻧد و ھر ﮐﺳﯽ از ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮕذرد ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﺷود و ظﺎھرا ً ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎء دارﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧوﻧﺧواران ﻣﻌروف ﺗﺎرﯾﺦ  .در رأس اﯾن آدﻣﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﻧﯾﭼﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از
ﻓرط ﺳﺳﺗﯽ و ﺿﻌف و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣورﭼﮫ از دﺳﺗﺷﺎن ﻟﻘﻣﮫ را ﻣﯽ رﺑﺎﯾد  .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻧﮭدم ﮐﻧﻧدۀ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و رواﻧﮭﺎی
ﺗﺑﮭﮑﺎرﻧد .ﻣﺎرﮐس را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان در اﯾن ﺟرﮔﮫ داﻧﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ھر ﺳﮫ دﺳﺗﮫ آدﻣﮭﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺧطرﻧﺎک ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﮫ ﭘدران ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾﺗﻧد ﯾﮏ ﺻﻔت ﻣﺷﺗرک دارﻧد وآن ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭل و ﺗﮑﺑّر
وﻓﺳﺎد ﺑﺷر اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯾرﻏﺿب ﺗﺑﮭﮑﺎران ھﺳﺗﻧد و ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺟز ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی آن راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و
ھر ﯾﮏ اﺑزار ﺧود را دارا ھﺳﺗﻧد  :ﻣﺣ ّﺑت  ،ﺧرد  ،ﺗﯾﻎ  .وﻟﯽ در ﻣﯾﺎن اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ﯾﮑﯽ ھم ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾن
اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ﺳت و ﻣﺣﺑّت و ﺧرد و ﺗﯾﻎ ھرﺳﮫ را دارد و آن ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت .
١۴٣ـ ﮐﻣﺎل ﺻدق اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﺑﺎﺷﯽ  .زﯾرا ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﭘﻧدار و ﺳﻌﯽ ﺗو در دﻋوی " ﺑودن " اﺳت ﻣﻧﺷﺄ ﮐذب ﺗو.
ﭘس دروغ و رﯾﺎی ﺗو ﮐﮫ ﻧطﻔﮥ ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﺗوﺳت از ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺗو از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداری ﮐﮫ ﺗو ھﺳﺗﯽ .
١۴۴ــ ھﻣواره ﻣذھﺑﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻋﻣﻠﯽ در ﺧطر ِ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿد ﻣذھﺑﯽ ﺗرﯾن ﻋﻣل ﮔردد و ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﮑس ﺿد
ﻣذھﺑﯽ ﺗرﯾن ﻋﻣل ھﺎ در ﺷ ُُرف اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺧدا ﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن ﻋﻣل ﮔردد  .و اﯾن از آن روﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت و دﯾن
و ارزﺷﮭﺎی ﻧﺎب اﻧﺳﺎﻧﯽ ھرﮔز اﺳﯾر ﻗﺎﻟب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑل و ﻗﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻور ﺣﻘﯾﻘت اﺳت  .ﺧﺎﺻﮫ در
ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن ظﮭور اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯾرت آور ﺷدﯾدﺗر و ﻓراواﻧﺗر ﻣﯾﺷود .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری ﭘدﯾد
آورد ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ در اﻣور ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﻣﺳﮑﯽ ﮔردد در دﺳت ﻓرﺻت طﻠﺑﺎن ﺗﺎ ھر ﻋﻣل زﺷت و
ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ای را ﺑر ﺣﻖ و ﺧداﺋﯽ ﺑﺧواﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﺟﺎی دﯾن و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﻋوض ﺷود و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺑر ﺟﺎی ﯾﮑدﯾﮕر
ﻗرار ﮔﯾرد و ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗﺎﻟﺑﮭﺎی ﮐرداری را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود ﻧﻔﯽ و ﺑﺎطل ﺷود .ھﻣﺎﻧطوﮐﮫ ﻋﻣﻼً در ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ
ھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ دروﯾﺷﯽ ﭼﻧﯾن ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﭘدﯾد آﻣده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺷده اﺳت و در واﻗﻊ ﻧﻣود ﯾﮑﯽ از ﻣﮑّﺎراﻧﮫ
ﺗرﯾن و وﻗﯾﺢ ﺗرﯾن ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت و ﻧوع دﯾﮕر اﯾن ﺧطر در ھﯾﭘﯽ ﮔری ﻏرب ﺑروز ﻧﻣود .و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ
ھﯾﭘﯾﮕری در ﻏرب اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﯾﭼﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻣردی ﻗدّﯾس وار ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ درواﯾش ھم ﺑﮫ
ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺗدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً در زھد و طﮭﺎرت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ زﯾﺳت ﮐرده اﻧد و ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺷرﯾﻌت و ﺗﻘوا ﻧﯾز
ﺑودﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎ ھﻣواره در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺑزرگ در طول ﺗﺎرﯾﺦ وﺟود
داﺷﺗﮫ اﺳت و ﭘﯾروان ﭼﻧﯾن روش ﻣﮑّﺎراﻧﮫ ای ھﻣواره رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺣﻖ آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯾﮕردد .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ "ﺣﻖ
آﻣد و ﺑﺎطل دﯾﮕر ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﻋرض ِ وﺟود ،ﻧدارد ".و ظرف وﺟود و ھﻣﮥ اﺷﮑﺎل و اﻓﻌﺎل آن ﻣظﮭر ﺣﻖ و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت
و وﺟود آدﻣﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟز ﺣﻘﯾﻘت را ﺑرﻧﻣﯾﺗﺎﺑد .و ا ّﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑطرز ﮐﺎﺳﮥ داﻏﺗر از آش ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺑرای ﺷرﯾﻌت
)ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم( دل ﻣﯽ ﺳوزاﻧﻧد و ﻧﻌره ھﺎی وا اﺳﻼﻣﺎ ﺳرﻣﯽ دھﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕران ﺣﻖ و ﺣﻘﯾﻘت و ﺷرﯾﻌت و دﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﺧود از دﺷﻣﻧﺎن دﯾن و در رأس ﻣﮑّﺎران و دﮐﺎﻧداران دﯾن ﻗرار دارﻧد و ﻧﻌره ھﺎﯾﺷﺎن ﻓﻘط آﺧرﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل آﻧﮭﺎ
در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دﮐﺎﻧﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗرس از رﺳواﺋﯽ آﻧﮭﺎ را ﮔﺎه ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم اھل ﺣﻖ ھم ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .و از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ " ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺷﮑل دھﻧدۀ ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد " ﻟذا ھر ﻓرم و ﻗﺎﻟﺑﯽ ﺟﺑرا ً آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧدۀ ﻣﺎھﯾت
دروﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻣظﮭر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ واﺣد اﺳت  .ﻣﺷﮑل ﻓﻘط ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺟﮭل اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر" .و
ﺧداوﻧد اراده ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧود ﺑﮫ ﮐﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﻧﻣوده و اﺛﺑﺎت ﮐﻧد -".و اﯾن از وﯾژﮔﯽ ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﮐﻣﺎل دﯾن ﺣﻖ در ﻣﻌﺎرف دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ﺧود را ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﺗوﺣﯾد را ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ اﺣدی ﻗدرت ﮔرﯾز از دﯾن ﺧدا را ﻧدارد و آﻧﮑﮫ ﻋدوﺗر اﺳت در دﯾن ﻣﺟﺑورﺗر اﺳت و ﺗﺳﻠﯾم ﺗر ﻣﯽ آﯾد .
١۴۵ــ آدﻣﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋدل ﭘروردﮔﺎرش را ﻧدارد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :اﮔر او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻋدﻟش ﺑﺎ ﺑﺷر رﻓﺗﺎر ﮐﻧد طوﻣﺎر ﺑﺷرﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾش از اﯾﻧﮭﺎ ﺑرﭼﯾده ﺷده ﺑود " .آدﻣﯽ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ دﯾﮕران ﻋﺎدل ﺑﺎﺷد
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و ﻧﮫ ﺗﺎب آن دارد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋدل رﻓﺗﺎر ﺷود  .ﻋدل ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ھﺳﺗﯽ و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﺎدل ِ دو ﮐﻔﮥ ﺗرازوی
وﺟود و ﻋدم اﺳت ﮐﮫ در ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت  .ھﻣﯾن اﻣر ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی و ﺧﺎﺻﮫ آدم از ﻋدم ﭘدﯾد
آﻣده اﺳت ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وﺟودش ﻣﻌﺎدل ﻋدم اوﺳت ﮐﮫ ﺑراﯾش ھﺳﺗﯽ را ﻣﻘدور ﮐرده اﺳت و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺑود آدﻣﯽ
ﺑر وﺟود ﻣﯽ ﺷورﯾد و طﻐﯾﺎن ﻣﯽ ﮐرد و ﺗﺎب وﺟود را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت  .درک ﻋدل ﺑرای آدﻣﯽ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺗرادف ﻧﺎﺑودی اﺳت.
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در اﻣر ﻗﺿﺎوت و ﺟزاء ﺑﮭﺗر ﻣﺣﺳوس اﺳت  .ﻣﺛﻼً اﮔر ھر ﮐﺳﯽ در ﺣد ﺷﻌور و ﺻدﻗش ﺑﺧواھد ﺧود را
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﻧد و در درون ﺧود ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻧﺻﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﮔﻧﺎھﺎن و ﺧطﺎھﺎ و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎﯾش آﻧﻘدر ﻋظﯾم و زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ
اﮔر ﺑﺧواھد طﺑﻖ ﻋدل ﻣﺟﺎزات ﺷود اﺻﻼً ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﺑرای ﻣوﺟودﯾت و اداﻣﮥ ﺑﻘﺎی ﺧود ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺣﮑم
ﻧﺎﺑودی ﺧود را ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد  .در ﺟﻧﺑﮥ ﺗﻔﮑر و ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻔﮑرﯾﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺑﺎب " وﺟود " ﮐﺎوش و ﺗﻌﻣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد زﯾرا ھﻣواره وﺟود را ﻣﺗرادف ﻋدم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮥ اﺧﻼﻗﯽ و
ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺎﺻل از ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑراﺗﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ﭘوﭼﯽ اﺳت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻋﻧﺻر رﺣﻣت و ﮐراﻣت و ﻟطف و ﻣﺣﺑت و ﻋﻔو
را ھم ﺑﮑﺎرآورﻧد ﺗﺎ از اﯾن ورطﮫ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد  .ﺧداوﻧد و دﯾن او و اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی او ﺑواﺳطﮥ ﻋدل ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت و
ﺳﺗﺎﯾش ﺑرای ﻋﻣوم ﺑﺷر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ از درب رﺣﻣت و ﮐ ََرم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮔردﻧد اﻻّ ﺑرای
اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻋدل ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗدر و ﻣﻧزﻟت ﻣﻌرﻓﺗﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت ﺟﮭﺎن و
اﻧﺳﺎن و ﺧﺎﻟﻘش از دﯾدﮔﺎه ﻋدل ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر اﺳت از دﯾدﮔﺎه رﺣﻣت  .ﭼون رﺣﻣت ﺧدا ﻋدﻟش را ﺑرای ﺑﺷر ﺗﺧﻔﯾف ﻣﯽ
دھد و ھﻣواره رﺣﻣﺗش ﺑر ﻋدﻟش ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد )ﻗرآن ﮐرﯾم( -و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوم ﺑﺷر ﻣﺷرک اﺳت و ﺧود را
درﮐﺎر وﺻﻔﺎت و وﺟود ﺧدا ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﭘﻧدارد اﻻّ ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺎﺷﻖ او .طﻠﺑﮑﺎری و ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ و ﮐﻔران اﮐﺛر ﺑﺷرﯾت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺣﺎﺻل ﺳﺑﻘت رﺣﻣت او ﺑر ﻋدﻟش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺳﮭو ّﯾت و ﻏﻔﻠت دﭼﺎر ﻧﻣوده و اﻣر را ﺑر
او ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در رﻓﺗﺎر ﺑﯾن اﻓراد ﺑﺷری ﻧﯾز وﺟود دارد ﺧﺎﺻّﮫ رﻓﺗﺎرﻣردان ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣردم ازدرب
رﺣﻣت و ﻟطف و ﮐ ََرم ﺑوده اﺳت و ﻟذا ھﻣواره ﻋﻣوم ﺑﺷر ﺑﮫ اﯾن ﻣردان ﻧﺳﺑت ﺟﻧون و ﺟﮭل و ﮐﻔر داده و ﮔﺎه آﻧﮭﺎ را
ﮐﺷﺗﮫ اﻧد و ﭘس از ﮐﺷﺗن آﻧﮭﺎ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷده و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺧداﺋﯽ داده و ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻗﺑرھﺎی آﻧﮭﺎ روی آورده
اﻧد .اﮐﺛر ﻣردم ﻣﯽ ﺧواھﻧد در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر از درب ﻋدل وارد ﺷوﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺑن
ﺑﺳت و ﺗﺷﻧﺞ ﻣﯽ رﺳﻧد وﺗﻣﺎم ﻋﻣر در ﺟدال و ﺟﻧﮓ و ﻋداوت ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد .و اﯾن از ﺟﮭل آﻧﮭﺎﺳت و ﺗﮑﺑّرﺷﺎن .و از
طرﻓﯽ دﯾﮕر ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری و ﻋداﻟت طﻠﺑﯽ ﺑﺷر ﺧﺎﺻّﮫ در ﺗﻣدن ﻣﻌﺎﺻر و ﻋﺻر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺑری از ﻣﮭر ،ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﺷری را ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر ﺑﺳوی ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﺑرده وﻟﯽ در ﻋﻣل ﻓﻘط ﺗﺷﻧّﺞ و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﻧون و ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت و ھﻣﮥ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ِ ﺣﺎﺻل اﯾن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻋداﻟت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺣﮑﺎم ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷده اﻧد .و اﯾن ﻧﯾز دﻟﯾل آﺷﮑﺎر دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋداﻟت را ﻧدارد و ﻋﻣوﻣﺎ ً اﺻﻼً از درک ﻋدل ﻧﯾز
ﻏﺎﻓل اﺳت  .ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑرای ﻋدل ﻧﻣوده روﺷن ﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف اﺳت ﮐﮫ "ﻋدل ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی را ﺑر
ﺟﺎی ﺧودش ﻗرار دادن"  .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ازﻟﯽ ھر ﭼﯾزی ﺟز "ﻋدم" ﻧﯾﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺎدل ﺷدن ھر ﮐﺳﯽ و ﭼﯾزی
ﻣﺗرادف ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی آن  .و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﻋداﻟت و ﺑراﺑری اﻓراد دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﺎﺑودی اﻓراد اﺳت و اﻓراد ﺑﺷری ﻓﻘط در
ﻧﺎﺑودی ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑراﺑر ﺷوﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻧظر ﺑﺷر ﺟﺎھل ﺗﺑﻌﯾض و ﻧﺎﺑراﺑری و ﺗﻔﺎوت و
ﺗﻧﺎﻗض و اﺧﺗﻼف طﺑﻘﺎت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﺣﺎﮐﻣﯾت رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗّﯽ در ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺟواﻣﻊ
ھم رﺣﻣت ﺧداﺳت ﮐﮫ راز ﺑﻘﺎی اﻓراد و ﺟواﻣﻊ اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑﻌﺿﯽ را ﺑر ﺑﻌﺿﯽ ﻓﺿل داده اﺳت و در ﺷرﯾﻌت ھﺎ و
روش ھﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ ﻧﮭﺎده اﺳت ﺗﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺧردﻣﻧدان را از ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد ) .ﻗرآن ﮐرﯾم(
ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑراﺑرﺳﺎزی زن و ﻣرد در ﺟواﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻر اﯾن ﺑراﺑری ﻋﻣﻼً و ﻋﯾﻧﺎ ً ﺟز ﻧﺎﺑودی ارزﺷﮭﺎ
ﻧﺑود و زن از زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺧود و ﻣرد ھم از ﻣرداﻧﮕﯽ اش ﺳﺎﻗط و ﻧﺎﺑود ﺷد و ھر دو در ھﯾﭼﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑراﺑری
ﮐذاﺋﯽ و ﻧﺎﺑراﺑر رﺳﯾدﻧد و در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﻼش اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ھر دو ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧﺳﯾّت ّ
ﺗﻧزل ﯾﺎﻓﺗﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﺑﮫ ﻣﯾزان
زﯾﺎدی از دﺳت دادﻧد  .و ﻋﻠﻧﺎ ً ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺑراﺑری ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و رﯾﺎﺋﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﮐﻣﯾت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮥ ﻣرد ﺑر زن ﭘﯾﭼﯾده
ﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﮔردﯾده اﺳت و ﻣﮑر و ﻓﺳﺎد زن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرد رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮥ ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﺷﻌﺎر ﻋداﻟت ﺧواھﯽ ﺑﺷر ﮐﺎﻣﻼً دروغ اﺳت و ﺑﺷر ﺗﺎب ﻋداﻟت ﻧدارد و ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( رأی داده ﺑودﻧد و او را
ﺑﺎ اﮐراه ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺑودﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن او ﺷدﻧد و او را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾدﻧد  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرگ در
ھﻣﮥ ﺟواﻧب ﺣﯾﺎت ﺑﺷر ﺑﺷدّت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ و ﻣﮭ ّم اﺳت  .ﻣﺛﻼً در رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در رواﺑط زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﯾز
اﯾن اﻣر ﺑﺷدت ﻗﺎﺑل ﺗﺄ ّﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﺟور و ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﺑّت را ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ وﻓﺎ و ﻣﺣﺑّت ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﺳﺦ
داد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛل  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رﺣﻣت ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد ﻧﮫ ﻋداﻟت  .و اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آدم اﺳت زﯾرا ﻋﻣوﻣﺎ ً آدﻣﯽ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ
ﻋداﻟت ﻧﯾﺳت وﺑﻠﮑﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋداﻟت ﻣﯽ ﻧﺎﻣد اﺳﺎﺳﺎ ً رﺷوه و ﺧود ﻓروﺷﯽ و ﻓرﯾب ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﻧﻘﺎب ﻣﺣﺑّت
دارد .
ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ در ﺷﻌﺎر ﻋداﻟت ﭘﯾﺷﮕﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺣﻘّﮫ ﺑﺎز و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود اﯾن واﻗﻌﮫ را ھم در رواﺑط اﻓراد و ھم در ﻋﻣﻠﮑرد
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﻧﺎ ً ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد  .و ﮐﻼم آﺧر اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﻓﻘط در اﯾﺛﺎر ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻋدل وﺟود ﺑرﺳد و آﻧرا درک ﻧﻣﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز ﻓﻘط از درب ﻣﺣ ّﺑت و اﯾﺛﺎر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
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ﺑﮫ ﻋدل رﺳﯾد  :ﮔذﺷﺗن از ﺧود ﺑرای ﺧدا  .زﯾرا ﮔذﺷﺗن از ﺧود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧﻠﻖ ﺧدا ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ ﻋداﻟت ﭘﯾﺷﮕﯽ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻋداوت ﻣﯽ ﺷود  .ﭼون ﺧدا ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﺣﺳﺎب اﺳت ﻟذا در راﺑطﮥ ﺑﺎ اوﺳت ﮐﮫ
اﯾﺛﺎر اﺻﻼً ﻣﺣﻘﻖ و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و ﻻﻏﯾر  .آﻧﮑﮫ از " ﺧود " ﺑرای ﺧدا در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻘش ﻣﯾﮕذرد
در واﻗﻊ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺧود ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﻣﯽ ﮔذرد و ﺑﮫ ﻋدم ﺧوﯾش ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﺻل وﺟودی اوﺳت و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ب و اﯾﺛﺎر اﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﮔذﺷت در واﻗﻊ ﮔذﺷ ِ
ت از ﻋدم و رﺟوع ﺑﮫ وﺟود ﺑوده اﺳت  .ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋدل در دل ِ ُﺣ ّ
ﮐﮫ ﺣﺿور دارد و ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود و ﻻﻏﯾر  .ﭘس ﻋﺎدل واﻗﻌﯽ ھﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﺑس  .ﭘس ﻋدل ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی
اﺳت و ھﺳﺗﮥ وﺟود اﺳت و ﻟﺑﺎس ﻣﮭر ﺑرﺗن دارد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﺳراﺳر ﺑر ﻣﮭر و ﻏﻔران اﺳت و
ﻧﮫ ﺑر ﻋدل  .و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻋدل از اﺻول دﯾن اﺳت و ﻧﮫ ﻣﮭر  .و ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋدل و ﻣﮭر دو ﮐﻔﮥ ﺗرازوی
ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
ﻖ ﺣﺗﯽ از آﺳﺗﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﯾز ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد  .ھر ﮐﺳﯽ ﺣﻖ را اﯾﻧﮕوﻧﮫ دﯾد ﺑر ﺣﻖ اﺳت و ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧوﯾش
١۴۶ــ ﺣ ّ
ﻣﯽ رﺳد و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺷرک اﺳت و ھﻣواره ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن اﺑطﺎل ﭘذﯾری ﻧﯾز ﺑﺎز ﺣﻖ آﺷﮑﺎراﺳت .
١۴٧ــ ﯾﮑﯽ از ﺳؤاﻻت و وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی و ﻣﺳﺗﻣر اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﻣﻌﺎرف و
ﻣﺷﺎھدات و ﻋﻠوم و ﺣﮑﻣت ھﺎ در ﮐﺟﺎﺳت و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای آن ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺎرﺑرد ﻓردی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم ﭘﯾدا ﻧﻣود؟ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﺑﯾﺷﺗر روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺟﻧﺑﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺷری اﯾن ﺳؤال
ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود .و از طرﻓﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﯾل و اﻣﮑﺎن ﺗن در دادن ﻋﻣوم ﺑﺷر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺿﻌﯾف
ﺗر ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﺗﺿﺎد در ﺑطن اﯾن ﺳؤال ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ﻧوﻣﯾدی و اﻧﻔﻌﺎل و ﮔﺎه
ﺷﮑﯽ ﻋظﯾم درﺑﺎرۀ ﮐل راه و ﻣﻌﺎرف ﺑدﺳت آﻣده ،وﺟود ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌرﻓت را ﺑﺎ ﺧطر ﺑزرگ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن
وﺿﻌﯾت را در ﺑرﺧﯽ ﻣراﺣل زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوم ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم  .و اﯾن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﯾن
ﺳﺧن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋزﯾزﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ" :ﻣﺧﻠﺻﯾن در ﺧطر ﻋظﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد" .اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از ﺧطر را ﻣﯽ ﺗوان " ﯾﺄس از ﻋﻣل " و
وﺳوﺳﮥ ﻋﻣل ﮔراﺋﯽ زود رس و ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ اﻣروزه آﻧرا ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم )ﻋﻣل ﮔراﺋﯽ و ﻧﻔﻊ ﭘرﺳﺗﯽ( ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺧطر ﺳﺧن ﻣﻌروﻓﯽ از ﺳﻠطﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﯾروان اﯾن راه وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣﯾﻔرﻣود "ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد :ﭘس ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ؟ از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ".ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﺧﺎﻟﺻﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر
ﻣﯾﺷود ﻋﻣل را ھم ﻟطﯾف ﺗر و ﻧوری ﺗر ﻣﯾﮑﻧد و ﺟﻠوۀ ﻧﻣﺎﯾش ﻓﯾزﯾﮑﯽ ِ آﻧرا ﻧﯾز ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻋﻣﺎل ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و
ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻓرد را ﺣذف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾّﺗﮭﺎی رواﻧﯽ و رﻓﺗﺎری ﺑﺷر واﻗﻌﺎ ً ﺟزء ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﺳﺗﮭﻼک
وﺟود اوﺳت و ﺟز ھرزﮔﯽ و ﺑﯾﮭودﮔﯽ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧدارد و از ھر ﺻد اﻗدام ﺑﺷر ﮔﺎه ﯾﮑﯽ اش ھم ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﺳﻼﻣت ﺑﺧش و ﻣطﻠوﺑﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ھم از ﮐﺛرت اﻋﻣﺎل ﻣﯾﮑﺎھد و ھم از ﺗظﺎھر ﻣﺎدی و
ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و اﺑزاری آن .زﯾرا ﺑﯾواﺳطﮫ ﺑوﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و اﺑزار و اﺳﺑﺎب را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه در ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺋﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋظﯾم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در ﻧظر ﻋﻘول ﻣﺷرﮐﺎن ﻧﮫ ﻣﻌﻘول
اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻘﺑول وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﺳوء ظن ھﺎ و اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن
اﺳت ﮐﮫ در وادی ﻣﻌرﻓت ،ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﺻﺑر ﯾﮏ واﺟب ِ وﺟودی اﺳت ورﻧﮫ ره ﺑﮫ ﻣﻘﺻودی ﻧﻣﯽ ﺑرد  .ﻣﯾوۀ ﻧﺎرس
ﺟز ﺿرر ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧدارد .و ا ّﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮥ رﺳﯾدﮔﯽ ِ ﻣﻌرﻓت ﭼﯾﺳت ؟ ﯾﮏ ﻋﺎرف رﺳﯾده و ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﺑرای ﺧود در
ﺟﮭﺎن ﺷرک و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق و ﺟﮭل ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﻖ و ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ" :ﭘس ِﮐﯽ و ﮐﺟﺎ؟" از
اﯾن دﯾدﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ  :ھرﮔز و ھﯾﭻ ﺟﺎ! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎطﻊ و ﻣطﻠﻖ ﺧود ﺑﺧود ﺻﺑری ﻣطﻠﻖ و ﺗﺎﺑﮫ
اﻧﺗﮭﺎ ﻣﯽ طﻠﺑد .و ﺻﺑر در اﯾن وادی ﻣطﻠﻘﺎ ً ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ زﻣﺎن ﺷﻣول ﻧﯾﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺣﺳوس ﻣﯾﺷود وﻟﯽ
اﻣری ﺑﺎطﻧﯽ و رواﻧﯽ اﺳت و ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯾرود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺟوﯾد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی "ھرﮔز و ھﯾﭻ
ﺟﺎ".اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ظرف ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﯾﺄس ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﺄس از راه ﺑرای
ﻖ ِ ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﺻل اﯾن ﻣﮑﺗب ﻣﯾرﺳﯾم و
اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻏﻔﻠت و ﺷرک و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣ ّ
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان آﻧرا ﻣﮑﺗب " اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت " ﻧﺎﻣﯾد و ﯾﺎ ﻣﮑﺗب " ﻣﻌرﻓت ﺑرای ﻣﻌرﻓت " و ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻓﯽ
روزﻣرۀ ﻣﺎدی اش ھم ﺧودش را
اﺳت .اﻟﺑﺗّﮫ اﯾن ﮐﻔﺎﯾت و اﺻﺎﻟت ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در وﺟود اھﻠش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و در ﺣﯾﺎت
ّ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣﻘّﺎﻧﯾّت راھﯽ ﮐﮫ آﻣده ﺑﮑﻠﯽ ﺷﮏ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﮐﻔﺎﯾت ﻧﮫ ﺑﻌﻧوان ﻧوﻋﯽ ﺟﺑر و
ﺗﻣﮑﯾن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻔت ﻋﺷﻖ و اﺧﺗﯾﺎر و اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎﺷد  .اﺻﻼً ﻣﯾزان درﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺧت و زﻧدﮔﯽ ﺣﺎﺻل از آن
ﺳﯽ و وﺟودی و ﻋﻣﻠﯽ و رواﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﺷﻌﺎری و رﯾﺎﺋﯽ  .و
ھﻣﯾن اﺳت و اﯾن ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺣ ّ
ﺣس واﺣد و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧودش را ﻧﻔرﯾﺑد و ﺑﺧود دروغ ﻧﮕوﯾد  .ﭼون زﻧدﮔﯽ ھر ﻓردی در ھر آن ﯾﮏ
ّ
اﻧﮑﺎر و روﺷن و ﮔوﯾﺎ اﺳت ﺑرای ﺧود ﻓرد و ﻧﮫ ﭘدﯾده ای ادﻋﺎﺋﯽ و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرای دﯾﮕران  .ﭘس از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ
ﮐﺎﻣل  ،ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت  .و ﻋﻣل ﮐﺎﻣل را ﺣﺗﯽ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻌرﻓت ھم دﯾر ﯾﺎ زود ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .زﯾرا ﻋﻣل ﮐﺎﻣل ﻋﻣﻠﯽ
ﻓردی ﻧﯾﺳت و ﭼون ﺗوﺣﯾدی اﺳت ھﻣﮥ ﺷﺎھدان و ﺑﻠﮑﮫ ﻏﯾر ﺷﺎھدان را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردد و دﮔرﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭼون ﻋﻣل
ﮐﺎﻣل از ﻧﻔس واﺣدۀ ﻋﺎرف ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻟذا ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ﻧﻔس ﺑﺷری را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و ﻣﻧظور ﻣﺎ از ﮐﺎﻣل و
ﮐﻣﺎل  ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﯾﺳت ﭼون ﮐﻣﺎل اﻣری ﺑر زﻣﺎن اﺳت و ﻧﮫ در زﻣﺎن  .ﻋﻣل ﮐﺎﻣل ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﮫ را
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دﮔرﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧد  .و از اﯾن رو ﻋﺎرﻓﺎن را ﻣﯽ ﺗوان ﻣوﺗور ﻣﺣرک زﻣﺎن داﻧﺳت  .ﭘس ﺷﻌﺎر " ھرﮔز و ھﯾﭻ
ﺟﺎ " ﯾﮏ ﺻﻔت ﻣﺣوری وﺟود ﻋﺎرف اﺳت و از ھﻣﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺑرزﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد و از آن
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و آﻧرا رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑر ﻗدرت ﻻﯾزال " ﺻﺑر " ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﮔوھرۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت ﺗﮑﯾﮫ دارﻧد و از ھﻣﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻣﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد  .زﯾرا زﻣﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز
ﺗﻣدﯾد ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ھم در ظﺎھر و ھم در ﺑﺎطن  :طوﻟﯽ و ﻋرﺿﯽ .ﭘس ﺑﯽ زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و
ﺑﯽ ﻣﮑﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯾدھد و اﯾن ﺻﻔت ﺧداﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت از اﯾن
روﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ ﺧوﯾش ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ﭘس ﻣﮑﺗب " ﻣﻌرﻓت ﺑرای ﻣﻌرﻓت"
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧدا" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼون ﺑﮫ ﻗول ﺧدا  ،آدم ﺑرای ﻣﻌرﻓت آﻓرﯾده ﺷده اﺳت  .ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻣﻘدّم ﺑر
وﺟود اﺳت زﯾرا ﺟز ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻣﯽ ﺗوان وﺟود ﯾﺎﻓت.
١۴٨ــ دﻧﯾﺎ ﺑرای آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧﯽ ﯾﺎ او ﺗو را ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣﺎﯾد  .ﻋﻣوﻣﺎ ً راﺑطﮥ ﺑﺷر ﺑﺎ دﻧﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو
ﺣﺎﻟت اﺳت ﮐﮫ دو روی ﺳﮑّﮥ واﺣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .دﻧﯾﺎ ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﭼون آﺋﯾﻧﮫ ﮐﻧﯽ و ﺧود را در آن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ  .دﻧﯾﺎ را از " ﺧود " ﭘﺎک ﮐن و " ﺧود " را از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﮐن ﺗﺎ روﺷن ﺷوی و روﺷن ﺷود  .ﭼون ﻣﺎه ﺑﺎش ﺑر
روی آب وﭼون ﮐرﻣﯽ ﻣﺑﺎش در ﻟﺟن .
١۴٩ــ ﭼون ﻗﻠم ﺑدﺳت ﻣﯽ ﮔﯾری ﺻﻔر ﺑﺎش و ﮔوﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠم ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن ﻣﯾﺷود و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑر روی ﮐﺎﻏذ ﻣﯽ آورد ﻣرز ﺣﻖ و ﺑﺎطل را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗو را از اﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﺟﮭل و ﺟﻧون ﺑﺎز ﻣﯽ دارد  .زﯾرا ﻗﻠم ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺧﻠﻘت در ﻣرز ھﺳﺗﯽ و ﻋدم ﻗرار دارد .ﭘس در وﺿﻊ ﻗﻠم ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ﺑواﺳطﮥ آن ﺧﻠﻖ ﺷو.
و اﯾن ﺑﺎﯾد اﺧﻼق اھل ﻗﻠم ﺑﺎﺷد .
١۵٠ــ و ﻧﯾز ﻣﺎ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﯾﮑﻧﻧد .و ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﻓﺗﺧﺎر اﯾن ﺣﻖ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم و ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ
ﻣدﻋﯾﺎن ﻣﺷﮭور اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم )اھل وﺟود( واﻗﻌﺎ ً اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﺑودﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ
ﻣﺎھﺳﺗﯾم .ﺑرھﻣﯾن اﺳﺎس ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت و اوﻣﺎﻧﯾﺳت واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﯾم و ﻧﮫ ﻣدﻋﯽ دروﻏﯾن" .ﭼﯾزی ﺑودن" و
"ﺧواﺳﺗن ِ ﺑودن ِ ﭼﯾزی" ﺧﯾﻠﯽ ﻓرق دارد ﻣﺛل ﻓرق ﻋدم و وﺟود اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود را دﻣوﮐرات واﻗﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم
زﯾرا ﺣﻖ ﻣردم را ﻗﻠﺑﺎ ً و ﻋﻘﻼً و ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن واﻧﮭﺎدﯾم و ﺑرآﻧﺎن ﻧﺗﺎﺧﺗﯾم و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردﯾم " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزدﺷﺎن
اﺳت " ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ھرﮔز ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺷدّت ﻣﻧﮑرﻧد و ﻧﯾز ﻟﯾﺑرال ﮐﺎﻣﻠﯾم و ﻋﻣوم ﻣدﻋﯾﺎن آزادی
ﮑر ھر ﻧوع اﺗﮭﺎﻣﯽ را
را ﮐذاب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم زﯾرا ﮐﺎﻣﻼً آزادﯾم و ﻋﺎﺷﻖ آزادی ھﺳﺗﯾم و آزادی ﺑﺧش ھﺳﺗﯾم  .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺷ ّ
ﻗﻠﺑﺎ ً ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺧود ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ھر اﺗﮭﺎﻣﯽ را ﻗﻠﺑﺎ ً ﭘذﯾرا ﺷده و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده اﯾم و اﯾن زﺣﻣت را از
دﯾﮕران ﺑرداﺷﺗﮫ اﯾم .ﻣﺎ ھرﮔز ﺑﮫ زﺣﻣت دﯾﮕران راﺿﯽ ﻧﺑوده اﯾم و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھر ﻧوع زﺣﻣﺗﯽ ھم از وﺟود ﻣﺎ
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .
١۵١ــ ﻣن در آﺛﺎرم ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ام و اﮔر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣن ﺑﺎ آﺛﺎر
اﻣروزﯾم ﺑﺷدت در ﺗﻧﺎﻗﺿﻧد اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت  .ﻗﻠم و ﻧوﺷﺗن اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﭼوب اﺳت و ﻣرﮐب و ﺟز ﺳﯾﺎھﯽ )ﺳواد(
ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آورد .
١۵٢ــ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ در ﻣطﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر دﯾﮕران "ﺧود" را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻔﺳﯾر و ﺟﺳﺗﺟو ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده اش را
ﺷر "ﺧود"
ﺑﺟوﯾد و ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﻧﯾن ﺧواﻧدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت .و ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ از ّ
رھﯾده ﺑﺎﺷد.
١۵٣ــ اﺣﺳﺎس ﺷﮑﺳت ﯾﮏ آﻣوزﮔﺎر ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺳوز در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾروزی و اﺟر ﮐﺎر اوﺳت زﯾرا
ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرگ دﺳت ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮥ دادﻧﯽ و ﮔرﻓﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت و از ﻣﺎھﯾت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و
ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻣﺷﺎرﮐت ھم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی اﺳت از اﯾن روﺳت ﮐﮫ آﻧﮑس ﮐﮫ ﻣرﺑﯽ ﮔری در ھر ﻣﻘوﻟﮫ ای را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺷﻐل و وظﯾﻔﮫ ﺑرﮔزﯾده اﺳت آدم ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺑﺧت و ﺟﺎھﻠﯽ اﺳت و ﺑﮫ رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ اﻓﺗد .
١۵۴ــ آﻧﮑﮫ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻧﮕرد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ﻣﺳﺗﻠزم اﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﯾﮫ
ﺷده ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﺧودش را ﻋﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﺻﻼً ﭼﺷم دﯾدن ﻏﯾر ﺧوﯾش را ﻧدارد و اﯾن ظﻠﻣت )ﺗﺎرﯾﮑﯽ(
اﺳت و ﺑﯽ ﺳﺎﯾﮫ ﺷدن " ﺑﯽ ﺧود " ﺷدن اﺳت .
١۵۵ــ از وﯾژﮔﯽ ﮐﻼم ﻣرد ﺣﻖ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ دھد و ﻧﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ ﺧواﻧﻧده ﯾﺎ ﺷﻧوﻧده را ﺑﮫ ﺧودش
رﺟﻌت ﻣﯽ دھد و او را از ﺧود ــ ﮔرﯾزی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد .
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١۵۶ــ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ ذﮐر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣر ّﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎرآﻣد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻟش ﺑﮫ
ﯾﺎد ﺧدا ﺑﯾدار ﺷده و ﻣﺟذوب ﺣﻖ اﺳت و ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺟذﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﻠوب ﻣرده و در ﺧواب را ﺑﯾدار و زﻧده ﻧﻣﺎﯾد
ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد .
١۵٧ــ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد  :ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در دﺳت اﯾن ﺑﺷر ﻣﺗﻣدن ﺟدﯾد اﺳت ﺟﻌﻠﯽ و دروﻏﯾن اﺳت و ﺑﮑﻠﯽ از
ﻣﺑراﺳت ﭘس آﯾﺎ ﺑﺷر اﻣروز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮑﻠﯽ دﺳت از ﺗﻣﺎﻣﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ
ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر آن ﻧﮭﺎده اﻧد ّ
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺳد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﺎطل ﺑودن اﯾن ارزﺷﮭﺎی ﺧﯾﺎﻟﯽ را ﺑﺎور و ﻗﻠﺑﺎ ً ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد و اﻧﮑﺎر و
ﺗﮑ ّﺑر ﻧورزد  .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔﺎم اﺳت .ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﯾﭻ ﻓرﻣول واﺣدی ﻧدارد و ھر ﮐﺳﯽ راه و روش زﻧدﮔﯽ درﺳت
را ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﭘس راھﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾش روی ﻣﯽ ﻧﮭﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و روﺷن و ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و از اﯾن ﺳﮭل ﺗر
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .و ﻣﺎ اﯾن آﺋﯾﻧﮫ را ﭘدﯾد آورده اﯾم ﺗﺎ ھر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در آن ﺑﻧﮕرد و واﻗﻌﯽ و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ را ﺗﺷﺧﯾص
اول ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا ﺧدا در دﯾﻧش ﭼﻧﯾن ﻗرار داده
دھد .ﻣﺎ ﺑﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺷری ﺑﮫ ﻋﻧوان ارزش درﺟﮥ ّ
اﺳت ﭘس ھر ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑﺧواھد اﯾن آزادی را ﺳﻠب ﮐﻧد دﺷﻣن ﺧداﺳت و دﺷﻣن اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘﺎپ ﯾﺎ آﯾت ﷲ
ﺑﺎﺷد .
١۵٨ــ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دﯾن را در ﻣدارس دﯾﻧﯽ و ﻋﻠم را در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﯽ ﺗردﯾد از دﯾن و ﻋﻠم ﺑﮭره ای
ﻧﺧواھﯾم ﺑرد .
١۵٩ــ ﻣﺎ ﻣﺣﻘﻘﺎ ً اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ اﺑزارھﺎ و ارزﺷﮭﺎ و راھﮭﺎ و روﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻧزد ﺑﺷر اﻣروز اﺳت و آﻧرا ﻣﯽ
ﭘرﺳﺗد واروﻧﮫ و ﺿد ﻧﺎﻣﮭﺎ و ﻣﻌﻧﺎھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر آن ﻧﮭﺎده اﻧد  .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻدوھﺷﺗﺎد درﺟﮫ رﺟﻌت ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺑرﺟﺎی ﺧود ﻗرار ﮔﯾرد .
١۶٠ــ ﻓرھﻧﮓ ھﺎ و ﺗﻣدن ھﺎ و ﻋُرف و ﻋﺎدات و آداب ﮐﮭن ﺑﺷری ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ ارزش و ﺣﺗّﯽ ﻣﻘدّس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
واروﻧﮫ ﮐردﻧﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺣﻘﯾﻘت ﺟز از اﯾن طرﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود .اھﻣ ّﯾت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻧّت ھﺎ
از اﯾﻧروﺳت و ﻧﮫ ﺟﮭﺗﯽ دﯾﮕر  .ھﻣﮥ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب و ﺧراﻓﺎت و اﻋﺗﻘﺎدات ﺑﺎطل ھم درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ارزﺷﻣﻧد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐورﮐوراﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ و ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗن و ﯾﺎ ﺿرب و اﻧﺣﻼل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازد دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺑﺗﻼ
و ﻣﻌﺗﻘد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز ھﻣﺎﻧطور ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد و ﺣﻣﺎﯾت و ﭘرﺳﺗش آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﮫ اﻧﮑﺎر آﻧﮭﺎ ﻣﯽ رﺳد.
و واروﻧﮫ ﮐردن اﯾن ھﺎ ﺟز در ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﻓﺗن ﻗﻠﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .و اﻧﻘﻼﺑﯾون واﻗﻌﯽ ھﻣواره ﻋرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد.
١۶١ــ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓردرﯾﮏ ﻧﯾﭼﮫ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ،ﺧود را ﻣرﯾد ﮐﺎﻣل دﯾوﻧﯾﺳوس )اﻟﮭﮫ ﺷراب و ﻣﺳﺗﯽ(
ﻣﯾﺧواﻧد و ﺣﺗﯽ در اواﺧر ﻋﻣرش ﻋﻠﻧﺎ ً ﺧود را دﯾوﻧﯾﺳوس ﻧﺎﻣﯾده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺷراﺑﺧواری ﻧﻔرت دارد و از اﯾن رو
آﻟﻣﺎﻧﯽ ھﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮑوھش ﮐرده اﺳت و اﯾن را از ﺣﯾواﻧﯾّت و رذاﻟت ﺑﺷری ﻣﯾداﻧد .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺳﯾﺎر
ﺟﺎی ﺗﺄﻣل دارد .ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻧﯾﭼﮫ ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺣﺎﻓظ و ﺧﯾﺎم ﻣﺎ دارد و ﺳﺎﺋر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾش ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ اﯾن دو
ﺑزرﮔوار اﺳت و ﻧﯾز روش زﻧدﮔﯽ او  .و اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﻣﺎ را واﻣﯾدارد ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾت ﮐﻠﯽ ِ اﯾن ﻣﺧﻠﺻﺎن ِ ﮐﺎﻓرﻧﻣﺎ ﺗﻔﮑّر
ﺟدّی ﺗر ﻧﻣﺎﺋﯾم  .ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﻣردان ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺷﻧﺎﺧت ﻣرﻣوز ﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮥ زﻧدﮔﯽ اﻓراد و ﻓرھﻧﮓ ھﺎﺳت و اھل ﻣﻌرﻓت را
در ﻣﺳﯾر ﺗوﺣﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً آدﻣﯽ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﯾزار اﺳت و ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎﺷد دل ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد  .ﻓﮭم اﯾن ﻣﻌﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﺎﻓﺗن ﺷﺎه ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی
اﺳت زﯾرا ﺗوﺣﯾد در ﺧدا ﻓﮭﻣﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻓﮭم ﻣﯽ ﮔردد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷد ﺧدا
ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﺗوﺣﯾد ﮐﮫ اﺻل دﯾن و ﺑﻧﯾﺎد ﺧﻠﻘت و وﺟود اﺳت ﺑرای وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﮫ ﺑرای وﺟود ﺧدا .زﯾرا
ﺧدا ﺑدون وﺟود اﻧﺳﺎن ﺧود ﺑﺧود ﯾﮑﯽ اﺳت واﯾن ﯾﮑﯽ ﺑودﻧش رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر او ﻧدارد .ﺗوﺣﯾد در وﺟود ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ
از ﻧظر دﯾﮕران ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻧﺎﻗض اﺳت وﻟﯽ در ﻧظر ﺧود ﻋﺎرف آن ﻣﻘﺎم ﺗﺿرع و ﺧﺷوع و ﻋﺑودﯾت اﺳت ﮐﮫ
ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ ﺧود را ﻣﻧﮑر اﺳت  .ﻧﺑرد ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎ ﻗداﺳت ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت و اﻧﮑﺎر او درﺑﺎرۀ ﺧودش و وﺻﯾت او ﮐﮫ
ﻣﺑﺎدا ﻣرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗدﯾس ﺑﺧﺎک ﺑﺳﭘﺎرﻧد ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻣﻘوﻟﮫ اﺳت  .زﯾرا ھﯾﭻ ﻗدّﯾس واﻗﻌﯽ ﺧودش را ﻗدﯾس ﻧﻣﯽ داﻧد و
ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد .
١۶٢ــ ﻣن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻣروزه دﻟم ﺑرای روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﺣﺟّر و درﻣﺎﻧدۀ ادﯾﺎن ﻣﯾﺳوزد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای روﺣﺎﻧﯾت ﺷﯾﻌﮫ.
زﯾرا ﺻﺎدﻗﺎن اﯾن ﮔروه ﺑرای ﺣﻔظ ظﺎھر دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﺑﺳﯾﺎر زﺣﻣت ﮐﺷﯾده و ﮔﺎه ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐرده اﻧد و ﺣﺎﺻل
زﺣﻣﺎت اﯾﻧﮭﺎ ھﻣواره ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗﮫ و تُ ◌َ ف ﺳرﺑﺎﻻ ﺷده اﺳت .ﻣن ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠﺻﺎﻧﮫ ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺑدون ﮐﺎرﺑرد زور
و ﺗﮭدﯾد و ﺗﮭﻣت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد و ﻣﺄﯾوس ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺣﺎﻓظ ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﺳﻧت و ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﮭن ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﺎﻗﯽ ھم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺷود  .زﯾرا ھر ﭼﻧد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
اﯾﻧﮭﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﺣﻔظش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺟﻌل اﺳت وﻟﯽ از روی ھﻣﯾن ﺟﻌل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﭘﯽ اﺻل را اﺳﺗﺧراج ﮐرد
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و ھﯾﭻ راه دﯾﮕری ھم ﻧدارد .از اﯾن رو ﻣن اﯾﻧﮭﺎ را از ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارم و ﻣﺣﺗرم ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم .
زﺣﻣﺎت اﯾﻧﮭﺎ را ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﭘﺎس ﻧﻣﯽ دارﻧد .و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ھﻣواره ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺷت ﮐرده و ﻟﻌﻧﺗﺷﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
١۶٣ــ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑرای ﺟﮭل و ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ و ﺳﺗﻣش دارد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا وﺟود ﻧدارد و اﮔر وﺟود ﻣﯽ داﺷت
ﺣﺗﻣﺎ ً ﺧود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐرد  .اﯾن دو ﻣوﺿوع ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭل و ﻏﯾﺑت ﺧدا ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﺎ ھم دارﻧد ؟ ﺟز در ﻣﻧطﻖ ھﺎی
دﻟﺧوﺷﮑﻧﮏ ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ظﻠم ﮐردن و ﻧﺑودن ﺧدا وﺟود ﻧدارد ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ و ﺑﺎور ﻧداﺷﺗن ﭼﯾزی
ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد  ،وﺟود ﻧدارد  .ﺧود ﺧدا ھم در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد او را وﺻف ﮐﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳد و
ﺑﺎور ﮐﻧد اﻻّ ﺑﮫ اذن ﺧود ﺧدا  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ھم از ﺑﺷری ﮐﮫ ﺧودش ﺧﻠﻖ ﮐرده و ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺧوب او را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد اﻧﺗظﺎری ﻏﯾر ﻣﻣﮑن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن اﻧﺗظﺎری ﻣﺧﻠوق ﺧود را ﻣؤاﺧذه و ﻋذاب ھم ﺑﮑﻧد آﻧﮭم
ﻋذاﺑﮭﺎی اﺑدی  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺧداﺋﯽ را ھم ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑرای ﺧودش در ﺧﯾﺎﻟش آﻓرﯾده اﺳت ھرﮔز وﺟود ﻧدارد و اﮔر وﺟود ﻣﯽ
داﺷت دﯾدﻧﯽ ﻣﯽ ﺑود .ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ را ﺑﺷر در ذھن ﺧودش ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد وﻟﯽ در ﺑﯾرون اﺛری ﻣﺳﻠّم و ﻣﻌﯾّن از او
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد اورا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد و ﺑﺑﯾﻧد  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﯾزی ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷر را اﯾﻧﻘدر ﭘﻧﮭﺎن
و آﺷﮑﺎر ﺑﺧودش ﻣﺷﻐول ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺑطرﯾﻘﯽ او را ﺑﺧواﻧد و ﯾﺎ ﻣﻧﮑرش ﺷود و ﺑﺎ او ﺑﺟﻧﮕد .اﯾن ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓر و
ﻣﻌﺗﻘد ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اوﺳت و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻣذاﮐره و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻟﺗﻣﺎس دﻋﺎﺳت  .اﯾن ﺧدای
ﺧﯾﺎل ﺑﮭر ﺣﺎل ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﺑوده اﺳت و ﭘرﺳﺗش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ ورزی اﺳت .ﺧود ﺧدا ھم اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را در ﮐﺗﺎﺑش
ﻋﻠﻧﺎ ً و ﻣﮑررا ً ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﺷر ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ھوای ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت و ﺗﮭﻣﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺧدا  .و
از اﯾن روﺳت ﮐﮫ اﻟﺗﻣﺎس دﻋﺎ از ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ھﻣواره دﯾر ﯾﺎ زود ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ دﻋوای ﺑﺎ او و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ او
و اﻧﮑﺎر او  .زﯾرا ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ھﯾﭻ ﮐﺎری ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ﻻﺟرم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
اﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗن اﺳت  .ﺻﺎدق ھداﯾت ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ
دردﻧﺎک ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺧدا ﻣﻘدس ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد" و اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﻣدﻋﯽ ﻣدرن اروﭘﺎ ھم
ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣرف را ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد "ﺧدا ﺑرﺗر از ھﺳﺗﯽ اﺳت ".و ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧدا آﻧﺗﯽ
ﺗز و ﺿ ِدّ ھﺳﺗن اﺳت  .در ھﻣﯾن اﻋﺗراﻓﺎت ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرﮔﯽ در ورای ﺑﺎور و ﻧﺎﺑﺎوری ﮔوﯾﻧدﮔﺎﻧش وﺟود دارد و آن اﯾﻧﮑﮫ
ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ در واﻗﻊ ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﻧد  .و ﺗﻌرﯾف ﺻﺎدق ھداﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﺳوس ﺗر اﺳت زﯾرا ﺑﺎ ﺧود ﮐﺷﯽ اش ﮐﮫ
در ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺑﺳﺎط ﺧﺎطر اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻘدس ﺗر و ﺑرﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد زﻧده ﺑﻣﺎﻧد و اﺻﻼً وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﺧداوﻧد راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدای ذھﻧﯽ ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود اﺳت .ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭘرس اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
ﻣذھﺑﯽ آﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در درک ھﺳﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﺧورد ﺧدا ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻘول ﺧودش اھل ﺗراﻧﺳداﻧس
)اﺷراق و ﻋروج( ﻣﯾﮕردد  .ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓرق ﺑودن و ﻧﺑودن را داﻧﺳت و دﯾد و ﺑﺎور ﮐرد ﺧدا ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷود و
در اﯾن واﻗﻌﮫ  ،ﺧدا ﺑﺎوری دﯾﮕر ﯾﮏ ﻣوﺿوع ذھﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺑﺎور در روان  ،روان ﻣﯽ ﮔردد و ﭼون ﺧون ﺑﮫ
ھﻣﮥ ﮐﺎﻟﺑد ﻣﯾرﺳد .و ﺧدا ﺑﺎوری ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼون ﺑﮫ ذھن رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺷود ﻋﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﭘوﭼﯽ اﺳت  .ﭘس ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب اﻣﺛﺎل ھداﯾت و ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧدا ﺑﺎورﺗرﻧد ﺗﺎ ﭘﺎپ ھﺎ و اﮐﺛر آﯾت ﷲ ھﺎ  .زﯾرا ﺧدا را از ذھن ﺧود ﭘﺎک ﮐرده اﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را از ﺧود ﺟدا و ﻣﺑرا ﻧﻣوده اﻧد و ﺧود را از ﺧدا  .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی " ﺗﻘوی " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﭘرھﯾز از ﺧدا .
ﺳری از اﺳرار وﺟود ﻣﺧﻠﺻﺎن ِ ﮐﺎﻓرﻧﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
و اﯾن ّ
١۶۴ــ ھﻣﮥﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ذھﻧﯽ آدﻣﯽ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧدارد و اﺻﻼً ذھن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت"
را ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺻورت ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻧدﯾﺷﮫ در درون و ﻣﺎده در ﺑﯾرون ﻧﺷﺎن داده
ﻣﺑراﺳت .زﯾرا ذھن ھﺳﺗﯽ ﺧوار اﺳت و ﻧﮫ ھﺳﺗﯽ ﻓﮭم.
ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ذھن ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً از درک ھﺳﺗﯽ و " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " ّ
و درﺳت ﻋﮑس اﯾن واﻗﻌﮫ در دل اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ دل آدﻣﯽ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ دارد و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ھﺳت
ﻣﯽ آورد و ھﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد  .و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺻرف ﻧﯾﺳت ﻟذا دل ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً اﯾﺛﺎرﮔر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذھن
ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺑﻠﻌﻧده و ﺳﻠطﮫ ﮔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و درﯾوزه .ﭘس ذھن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔرا و دل ھﺳﺗﯽ ﮔرا اﺳت  .و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﯾر ذھن اﺳت
و ﺑﺎ دل آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳت اﯾن دو ﺗﻌرﯾف را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ھﻣواره ﺑﮫ دل ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرﯾد ذھن ﻣﯽ ﺷود  .و
اﮔر ﺑواﺳطﮥ دل اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎور و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت و اﮔر ﻗوی ﺗرﯾن ذھن ھﺎی ﺧداﺟو ھم
ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﮐﺎﻓرﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت  .زﯾرا ﺧدا ﺣرﯾم ھﺳﺗﯽ اﺳت .
١۶۵ــ ﻓرق ﺷﻧﺎﺧت ﺟزﺋﯽ و ﮐ ّﻠﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھر اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓرق ﺷﻧﺎﺧت دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت  .زﯾرا
ذره ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﺷﻧﺎﺧت ﮐﻠﯽ
ﺷﻧﺎﺧت ﺟزﺋﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﮐردن اﺳت ﺗﺎ دل و ﺟﮕر ﭼﯾزی را ﺑﯾرون ﺑرﯾزد و زﯾر ّ
ﺑدون ﭼﻧﯾن ﮐﺎری از ھﻣﺎن دﯾد و ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد و ﮔوﺋﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺳطﺣﯽ و ظﺎھری اﺳت  .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﮔر
ﺳﯽ و ظﺎھری
دﻗﯾﻖ ﺗر ﺑﺎﺷﯾم ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت  .ﺷﻧﺎﺧت ﺟزﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻋﻠوم و ﻓﻧون از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد ﺷﻧﺎﺧت ﻋﯾﻧﯽ و ﺣ ّ
ّ
ﺳﯽ ﭼﯾزھﺎﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺣﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎی ﮐﻠﯽ
ھﺳﺗﻧد و ﺷﻧﺎﺧت ﮐﻠﯽ ره ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﻏﯾب و ﺟﻠوۀ ﻓوق ﺣ ّ
ذھن ﻧﯾز ﻣﻘدم و رھﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎی ﺟزﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﻣﺎدی را ﻓرزﻧدان ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد و
ھﻣواره اﯾن ﻓرزﻧد ﻣﺣﺗﺎج واﻟد ﺧوﯾش اﺳت و ﺑرای اداﻣﮥ ﮐﺎرش ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺟدﯾدﺗری ﻣﺣﺗﺎج اﺳت ﻣﺛﻼً ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم و
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ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم از ﺟﻣﻠﮥ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺟدﯾدﺗری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠوم ﺟزﺋﯽ ﺑرای ﺧود ﺗراﺷﯾده اﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑﻧد  .در ﺷﻧﺎﺧت
ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم اﯾن ﻗﺎﻋدۀ ﮐﻠﯽ وﺟود دارد  .ﻣﺛﻼً ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﻓرزﻧدان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن ﺗوﺣﯾدی اﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑﻘﺎ
اداﻣﮫ دھﻧد اﻻ ّ در ﭘرﺗو وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن ﺟدﯾدﺗر و ﺧﻼّق ﺗری  .وﻗﺗﯽ زﻧدﮔﯽ اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ را ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
آﻧﺎن ھﻣواره در ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻖ واﺣد ﺑوده و درد ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺳوداﮔران ﺟدّی ﻣﻌرﻓت ﮐﻠﯽ در ﺟﮭﺎن
ﺑوده اﻧد و ﺑرای ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرده اﻧد و در ﺟﺳﺗﺟوی ﺷرﯾﻌت ﻧﺑوده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ در اﯾن ﺟﺳﺗﺟوی
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ ﻋرﻓﺎن ﻣﺛل درﺧت ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت و در
اوﻟﯽ ﻣﺛل ﻣوﻟوی اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﺧطر اﻧﺣﻼل ﻗرار دارد .و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑزرگ و طراز ّ
ای ﮐﺎﻣﻼً ﻧو ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﺻدﯾﻖ و اﺣﯾﺎ ﻧﻣوده اﺳت .و ﻣﺛﻧوی او ﮐﺎری ﺟز اﯾن ﻧﮑرده اﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﺦ
ﺑﮭﺎﺋﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب را "ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﺎرﻓﺎن را اوﺻﯾﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم
ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء وﺣﯽ را از ﻏﯾر )ﻣﺛﻼً ﺟﺑرﺋﯾل( ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد وﻟﯽ ﻋرﻓﺎ  ،وﺣﯽ را از دل ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .ﭘس
ﻣﻘﺎم ﻋرﻓﺎی ﺣﻘﮫ و ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎب ﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر از اﻧﺑﯾﺎء اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺑﯽ اﮐرم)ص( ﻓرﻣوده ﮐﮫ" :زﯾن ﭘس از
ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣن ﮐﺳﺎﻧﯽ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم آﻧﮭﺎ ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد".
١۶۶ــ اﮔر ﺑﺳﯾﺎر روﺷن و ﺳﺎده ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و اﺳرارآﻣﯾزﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷر ھﺳﺗﯾم و ھﻣﮫ
ﺳرﻓروﺷﯽ و دﯾن ﻓروﺷﯽ و ﻋﻘده ﻓروﺷﯽ را ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺧود را در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ و ﺑﮫ
دﮐﺎﻧﮭﺎی ّ
ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﻔروﺧﺗﮫ اﯾم و ھر ﮐﺟﺎ ھم ﮐﮫ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﯾﺎ اﮐراه ﺧطﺎﺋﯽ ﮐرده اﯾم ﺗوﺑﮫ ﻧﻣوده و اﺻﻼح ﺷده اﯾم  .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﻓروﺷد ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ و ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و از ھﻣﯾن رو ﭘﯾﭼﯾده و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ھزارﻻ ﻣﯽ ﮔردد  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻓطرﺗﺎ ً در وﺟداﻧش آﮔﺎھﯽ دارد ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗش از ارزش ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ھم ﺑﯾﺷﺗر اﺳت وﻟﯽ
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺧود ﻓروﺷﯽ ﻣﯾرود ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را در ﻧزد ﺧودش ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣوده و ﻗﯾﻣت ﺧود را ﭘﺎﺋﯾن
آورد و از ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻋﻘده ﺷدن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘﯾﭼﯾده و رﯾﺎ ﮐﺎر ﺷدن و ﺧودــ ﻓرﯾب ﺷدن اﺳت آﻏﺎز ﺷده اﺳت و از ھﻣﯾن
ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺗوﺟﯾﮫ ھم ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده ﮔﯽ اﺳت و ﭘﯾﭼﯾده ﺳﺎﺧﺗن و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻧﻣودن و ﻣﺧﻔﯽ
دوم اﯾن ﻣﮑﺗب
ﺳﺎﺧﺗن اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑدﺳت ﺧود  ،ﺧود را ﮐور و ﮐر و ﺧر و اﺣﻣﻖ ﺳﺎﺧﺗن اﺳت  .و ﻣرﺣﻠﮥ ّ
"اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت" وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺷﺗری ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺧود را ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﺎﯾد  .و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﮑس ﻣرﺣﻠﮥ اول
را اﻧﺟﺎم دھد ﯾﻌﻧﯽ ﻧرخ ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد و ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﯾﻣت دﻟﺧواه ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼوﻧﮫ و ﺗﺧﻔﯾف ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ آن ﻧرخ ﻣورد ﻧظر
ﺑرﺳد .و در اﯾن ﻣوج دوم ﺧود ـ ﻓروﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد اﺣﺳﺎس ﭘﯾروزی ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ﭘﯾروزی ﺣﻣﺎﻗت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﺎم
دارد .و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ھم ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ِ ﺑدون ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﺧودـ ﻓروﺷﺎن دارای ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺧﺎص ﺧود
ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﯽ ﺳواد ﺑﺎﺷﻧد .و ﻓرق ﻓﯾﻠﺳوﻓﮭﺎی ﺑﺎ ﺳواد و ﺑﯾﺳواد در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﺎ ﺳواد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از
ﺑﯽ ﺳوادان ﻧرخ ﺧود را ﭘﺎﺋﯾن آورده و ﺧود را ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣوده اﺳت در ﻧزد ﺧود  .و ﻟذا در ﺑﺎزار ﺧود ﻓروﺷﯽ ﻣﺷﺗرﯾﮭﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ارزش ﺳواد و ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﺟﮭﺎن اﻣروز دﻗﯾﻘﺎ ً از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت و ﻻﻏﯾر.
١۶٧ــ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ آﻧرا ﻣﯾﺧواﻧد ﮔوﯾﺎ ﺧود او آﻧرا ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .در
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم ھﻣﯾﻧطور اﺳت ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﭘﯽ ﻣﯽ زﻧﯾم ﺑزودی ﺧود را ﻋﯾن ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ
ﺧطر ھم وﺟود دارد و آن ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷدن اﻣر اﺳت و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺑر وﻏرور و ﺧود ﺑﯾﻧﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای داﻣﻧﮕﯾر طرف ﻣﯽ
ﺷود و ﺑزودی ﺑر ﺳر ﺧودش ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .اﯾن ﺷﮑﺳﺗن ،آن ﺧطر را ﺟﺑران و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺣﺳن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺷﮑﺳت
ھﻣواره او را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧودش ﻣﯽ آورد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻏرور و ﻏﻔﻠت ﻣﯾﺷود و او را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺧودش
ﻣﯾﮑﻧد .و ﻣﻧظور ﻣﺎ ھم ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت .در واﻗﻊ ﻣﺎ در ﺣﮑم ﭼﺎﺷﻧﯽ اﻧﻔﺟﺎر و ﻣﺎﺷﮥ اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ ھﺳﺗﯾم.
 -١۶٨اﮔر ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﯾز ﻓﺿﯾﻠﺗﮭﺎی ﺧدادادی ِ ﺧود را ﺑرﻣﯽ ﺷﻣرﯾم از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
دھﯾم ﮐﮫ اﮔر دﻋوی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻧﻣﯽ روﯾم دﻟﯾل ﺑر ﺣﻣﺎﻗت ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﻟﯾل ﺑر ھوﺷﯾﺎری و زرﻧﮕﯽ ﻣﺎﺳت .و
اﮔر ھم اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ را ﻣﯽ زﻧﯾم ھم دال ﺑر ﺗﮑﺑر و ﻏرور ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دال ﺑر دﻟﺳوزی ﻣﺎ ﺑر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﺳت ﺗﺎ ﻓﮑر
ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎ زرﻧﮕﺗرﻧد و ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑروﻧد و ﺧود را ﺗﺑﺎه ﺳﺎزﻧد  .اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ آﻣوﺧﺗﮫ اﯾم .ﺑﻘول
ﻋﻠﯽ)ع( "زﯾرک ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت" .اﮔر ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ روﯾم از زﯾرﮐﯽ و ﻗدرت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺳت
زﯾرا ﻣﺎ ﺑﺎزار ﺑزرﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﯾش ﻗدر ﮐﺎﻻ را ﻣﯾداﻧد و آن ﻣﺷﺗری ﺧداﺳت .
١۶٩ــ از ﺑطﺎﻟت ِ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻋت آﺧوﻧد و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺑرای ﺧودش ﻗﺎﺋل اﺳت ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ در ﻧزد ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن
ﮐﺳﺎﻧش ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﺗرﯾن و ﺑﯽ ﺣرﻣت ﺗرﯾن وﺿﻊ را دارد و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐس او ﻧﯾز ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﺎوری ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧودش ﻧدارد و از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردم ﺷدﯾدﺗرﯾن ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﺳﺎﻟوﺳﯽ را ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺗرﯾن
وﻋده ھﺎ را ﻣﯽ دھد ﯾﮑﯽ ﺑرای اﯾن دﻧﯾﺎ و دﯾﮕری ﺑرای آن دﻧﯾﺎ  .و ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ را ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ او را
ﺑﺎور ﮐﻧد زﯾرا اﮐﺛر ﻣردم ﻓﻘط دروﻏﮭﺎی ﺑزرگ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ طﺎﻟب ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ
اﻣر ﻣﺣﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺟﺎت دھد زﯾرا ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود ﻧدارﻧد  .و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل
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ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار و آﺧوﻧد ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود  .ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار  ،ﮐﺎﻓران را و آﺧوﻧد ھم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
وای ﺑر آن روزی ﮐﮫ آﺧوﻧد  ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺷود ! در ﭼﻧﯾن روزی اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن دو ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳد زﯾرا ﻣردم ﺗﺣت رھﺑری ِ آﺧوﻧد ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار از ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﯾرﺳﻧد زﯾرا دروﻏﮭﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑر ﺳر ﺧودﺷﺎن
ﻣﯾﺷﮑﻧد .و آن روز ھﻣﯾن اﻣروز اﺳت ﮐﮫ رھﺑری آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت ﻣواد ﻣﺧدر و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوﻋش ھم
دارو و دﮐﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﻣﺣﺎل اﺳت .
ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ طرﻓدار و ﻣرﯾد ﻣﺣﺎﻻت ھﺳﺗﻧد و آن از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺧدا ھم
ﮐﺎرھﺎﯾش ھﻣﮫ ﻣﺣﺎل اﺳت و ﻓﻘط ﻣﺣﺎﻻت را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺧودش وﺟود ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت .
ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺧدا رﺟوع ﮐﻧﻧد و از دﻻّﻟﮭﺎی ﺧدا دﺳت ﺑﮑﺷﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧودﺷﺎن رﺟوع
ﮐﻧﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣردم ﻣﻘدّس ھﺳﺗﻧد زﯾرا دﯾواﻧﮫ اﻧد و دﯾواﻧﮫ ھم ﭘﺎک اﺳت و ﮔﻧﺎھﯽ ﻧدارد  .اﯾن ﺑﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺷﻔﺎﻋت
ﺧﻠﻖ اﺳت ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا  .زﯾرا ﻣﺎ ﺟز ﺑﺎ ﺧدا ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و اﯾن و آن ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد  .زﯾرا ﻣﺎ ﺧداــ آﻣوﺧﺗﮫ اﯾم و ﺟز
ﺑﮫ اﺳﺗﺎد درس ﭘس ﻧﻣﯽ دھﯾم  .و اﺳﺗﺎد درس ﻣﺎ ﺧداﺳت  .و ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه اﯾن ﮐﻼس ﻣردم ھﺳﺗﻧد  .در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣردم را
دوﺳت داﺷﺗﮫ اﯾم زﯾرا ﻣﺎ ﺧود ِ ﻣردﻣﯾم  .ﻣردم ﺑﯾﺧودﻧد و ﻣﺎ " ﺧو ِد " آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم  .ﭘس ﻣﺎ ﺧود را ﺷﻔﺎﻋت ﺧواھﯽ ﻣﯽ
رب و ﺧدا دارﻧد و ﺑﯾﮭوده ﺑﮫ
ﮐﻧﯾم ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا و ﻣﻧّﺗﯽ ﺟز ﺑر ﺧود ﻧدارﯾم  .ﻣردم ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻣﺎﻟﮏ و ّ
ﺣﺎل ﺧود واﻧﮭﺎده ﻧﺷده اﻧد  .در ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﺳﺗم ﻣردم ﻧﯾز ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻟدﻧّﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت  .ﻣﺎ ﺧدا را در ﻣردم
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾم و در " ﺧود " ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم  .و در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﺳﺧن را ھم درﺑﺎرۀ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﯾﺎﻓزاﺋﯾم ﮐﮫ " ھر ﮐﮫ
ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﻓﻧﺎ ﺷد "  .ﻣﺎ ھر ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﻧﻘد و ﻧﻔرﯾن و ردّ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﻣﯽ
دارﯾم  .ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ھﺳﺗﯾم زﯾرا آﻧﮭﺎ را ﺑﯽ ﻣزد و ﻣنّ ◌ّ ت ﺗرﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺗرﯾن ﺧدﻣﺗﮕذاران
و ﻣﻌﻠّﻣﺎن ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم  .ﻣﺎ در آﻧﮭﺎ اﺧﻼﺻﯽ دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﺳت  .و اﯾن ﺣدﯾث از اﯾن روﺳت ﮐﮫ " ﺧدا ﺑر
ت "در"
ﺟﻣﺎﻋت اﺳت " ﻧﮫ از آن رو ﮐﮫ آﺧوﻧدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺧدا در ﻓرد اﺳت و ﺑر ﺟﻣﻊ  .ﺑﻧﮕر ﺗﻔﺎو ِ
و "ﺑر" را .
١٧٠ــ و ا ّﻣﺎ ﻓرق ﯾﮑﯽ و ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﻓرق ﯾﮏ ﻋدد ﺳﯾب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧروار ﺳﯾب ﭼﯾﺳت؟ ﻓرق ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﻓرق
ﯾﮏ و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﭼﯾﺳت؟ ﻓرق ذره و ﮐل ﭼﯾﺳت؟ اﮔر اﯾن را ﻓﮭﻣﯾدی ﺑﮫ روح ﺗوﺣﯾد رﺳﯾدی .ﺑﮭﺗر اﺳت درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻧﺎی
"ﻓرق" اﻧدﮐﯽ ﺗﻌﻣﻖ ﮐﻧﯾم  .ﻓرق ﺑﯾن دو ﭼﯾز آن ﺧط ﯾﺎ ﺣرﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام از آن دو ﭼﯾز در آن ﺣﺿور و ﺷراﮐت
ﻧدارﻧد و ﭘﺎک از ھر دو ﭼﯾز اﺳت .و دﻗﯾﻘﺎ ً از ﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ )ﻓرق( اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ھر ﯾﮏ از آن دو ﭼﯾز را در
ﺗﻔرﯾد ﮐﺎﻣل ﻣﺷﺎھده ﮐرد و ﻓﮭﻣﯾد .اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﺑﺗّﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻗﺎﺑل وﺻول ﻧﯾﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻼن
ﺑﺎطﻧﯽ در ﺑﺻﯾرت دارد  .اﯾن ﺧط اﻓﺗراق ھﻣﺎن ﺳﮑوی ﻋرﻓﺎت و ﻋرﻓﺎن و واﻗﻊ ﺑﯾﻧﯽ اﺳت .از اﯾن ﺳﮑّو ﻣﯾﺗوان اﯾن و
آن را واﻗﻌﺎ ً از ھم ﺗﻣﯾز داد و ﻧﯾز ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن و آن را دﯾد .زﯾرا اﯾن ﺳﮑّو در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺧط ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺻﯾرت ﺗوﺣﯾدی اﺳت .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرق ﺑﯾن دو ﭼﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن دو ﭼﯾز ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﺷود .اﯾن ﻓرق ھر ﭼﮫ ﺷدﯾدﺗر ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر و ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ﺗوﺣﯾدش ﻧﯾز آﺷﮑﺎرﺗر دﯾده ﻣﯾﺷود.
ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ از ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت اﺳت و ﺑﮫ ﻋﮑس  .و اﺷدّ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن دو ﭼﯾز ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن دو ﭼﯾز
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓرق ﺑﯾن دو ﭼﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺷﺎﺑﮫ آن دو را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣود و ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دو ﭼﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓرق آن دو را ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺗﺿﺎد و ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .و ا ّﻣﺎ ﻓرﻗﯽ را ﮐﮫ
ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣورد ﻧظر و ﺳؤال ﻗرار داده اﯾم ﯾﮏ ﻓرق ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻣﺎرﺷﯽ اﺳت و ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﻔﺎوﺗﯽ
را ﻣورد ﺳؤال ﺟدّی ﻗرار داده ﺑﺎﺷد زﯾرا آدﻣﯽ در وادی اﻋداد و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺧود را ھرﮔز ﺑﮫ ﺗردﯾد ﻧﻣﯽ اﻧدازد زﯾرا ﻣﯽ
ﭘﻧدارد ﮐﮫ از ﺑدﯾﮭﯽ ﺗرﯾن اﻣور اﺳت و اﯾن اﻣر را ﮐﺎﻣﻼً ﻓﮭﻣﯾده اﺳت  .ﻓرق ﺑﯾن ﯾﮏ ﺳﯾب و ﯾﮏ اﻧﺑﺎر ﺳﯾب را ﻓﻘط در
ﺗﻔﺎوت ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و اﯾن ﺗﻔﺎوت را ﺧﯾﻠﯽ آﺳﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻣل ﺗﻔرﯾﻖ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد و اﯾن ﻧﮭﺎﯾت ﺳطﺣﯽ ﻧﮕری و
ﺳﮭوﯾﮕری ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت و اﻣروزه ﮐﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷر ﻧﻘش و ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻠﯽ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت اﯾن ﺟﮭﺎﻟت و ﻗﺷری ﮔری ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧون ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت  .و ﺳؤال ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﻔﺎوت ﻋددی و
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﯾزﯾﮑﯽ آﯾﺎ ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺛﻼً ﺑﯾن ١و  ٢وﺟود دارد  .آﯾﺎ ﺟز از طرﯾﻖ ﻋﻣل ﺗﻔرﯾﻖ ﻣﯾﺗوان ﻓرق دﯾﮕری ﭘﯾدا
ﮐرد؟ زﯾرا ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﺷر ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻔﮭﻣد و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﭘذﯾرد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آن ﺗﻔﺎوت در ﻋددی ﺑﯾﺎن
و ﻋﯾﺎن ﮔردد  .و اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﺷدن ﺑﺷر اﻣروز اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧوﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﺟﮭﻠﯽ ﮐُﺷﻧده اﺳت  .ھﻣﮥ
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣورد ﻗﺑول ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺣﺟﻣﯽ و وزﻧﯽ و طوﻟﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﺳت و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در
ﻋددی ﻣﻌﻠوم و ﻣﻘﺑول ﻣﯽ ﮔردد و ھﻣﮥ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در اﻋداد و آﻣﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﺷود
و ﻻﻏﯾر  .و اﯾن ﻧﺷﺎن ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺑزرگ و ﻣزﻣن ﻣﻌرﻓﺗﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ھﻼﮐت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺷر ﻣﯽ ﺷود  .آﯾﺎ
ﻓرق ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﺳﯾب ھم اﻧدازه و ھم رﻧﮓ ﮐﮫ از درﺧت و ﺷﺎﺧﮥ واﺣدی ﭼﯾده ﺷده اﺳت  ،ﭼﯾﺳت ؟ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻧﮭﺎﯾت
ھﻣﺳﺎﻧﯽ و اﺷﺗراک ،اﻓﺗراق را ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد زﯾرا ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻓرﯾﺑﮭﺎی ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ّ
ﺗﻧزل ﻣﯾدھد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از
دو ﭼﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم در واﻗﻊ آن دو ﭼﯾز را ﺗﺎ ﺳرﺣد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺳﺗﺟو و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل
ھرﮔز دو ﭼﯾز ﮐﺎﻣﻼً و ﺻد در ﺻد ھﻣﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ِ وﺟود  ،ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ھم از ﻟﺣﺎظ ﺷﮑل و ﺧواص ﻣﺎدی و ھم
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ھرﮔز اﻣﮑﺎن ﻧدارد دو ﺗﺎﺳﯾب ﺻددرﺻد ﯾﮑﺳﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷود و ﺑﺎﻻﺧره در ﺷﮑل واﻧدازه و
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وزن و ﻋطر و ﻣزه و رﻧﮓ و ﺗرﮐﯾب ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ اﻧدک ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود دارد و اﯾن اﻧدک ﺗﻔﺎوت در
ب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ  ،وﺟود دارد ھم در رﻧﮓ و اﻧدازه و ﺷﮑل و ھم در ﻣزه و ﻣﯾزان اﻣﻼح و
ھﻣﮥ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﯾن دوﺗﺎ ﺳﯾ ِ
وﯾﺗﺎﻣﯾﻧﮭﺎ و ﻏﯾره  .و ﺑﺎ ﭼﺷم ﻣﻌرﻓت ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻓرق ِ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک راز ھﻣﮥ آن ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد اﺳت  .اﮔر ﻧﮕوﺋﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻓرق ھﻣﺎن ﺷﺑﺎھت اﺳت وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ دو روی ﺳﮑﮥ واﺣدی ھﺳﺗﻧد و از
ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح وﺳوﺳﮥ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ و
ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھداﯾﺗﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و ﺗﻔﮑر در ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧداﺳت ﮐﮫ از طرف ﻗرآن ﺑﺷدّت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده و ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺣﺳوب ﮔردﯾده اﺳت  .ﭘس اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮏ ﺑﺣث و ﺟﻧون روﺷﻧﻔﮑرﻣﺂﺑﺎﻧﮫ و
ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑزودی ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﮫ راﺑطﮥ ﺑﻧﯾﺎدی و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﻣﺳﺎﺋل ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن دارد .
و ﺑﺎز ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ ﻓرق ﯾﮏ ﺳﯾب ﺑﺎ دو ﺳﯾب و ھزار ﺗﺎ ﺳﯾب  .ﭘس ﻓرق ﯾﮏ ﺳﯾب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯾب دﯾﮕر دﻗﯾﻘﺎ ً اﮔر ھﻣﺎن
ﺷﺑﺎھﺗﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﻻاﻗل ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺑﺎھت اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ھرﮔز ﺳﺧن و اﻧدﯾﺷﮫ و وﺳوﺳﮥ ﻣﻌرﻓﺗﯽ
درﺑﺎرۀ ﻓرق ﯾﮏ ﺳﯾب ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﻣطرح ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ھم ﻣطرح ﻧﻣﯾﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن دو ﭘدﯾد آﯾد و ﯾﺎ ﻧظر ﮐﺳﯽ را ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﺎز اﯾن ﺷﺑﺎھت ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋددی ﺧواھد ﺑود
ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻼن ﻋﻧﺻر ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻋدد و وزن اﺗﻣﯽ در ﺳﯾب و ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً وﺟود دارد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت
ﺗﺎزه ﺑﺎ ﮐﺷف اﯾن ﺷﺑﺎھت اﺳت ﮐﮫ ﻓرق ﮐﻼن ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺷﮭودﺗر ﺷده و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد  .ﺣﺎﻻ ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس
و ﻗﯾﺎس ﻋددی ﺑﯾﺎﺋﯾم دﻗﯾﻘﺗر ﺑﮫ ﻓرق ﺑﯾن ﯾﮏ ﺳﯾب و ﭼﻧد ﺗﺎ ﺳﯾب ﺑﭘردازﯾم .وﻗﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﺳﯾب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎز ھم
ﻓرق اﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻓرق ﺑﯾن ﯾﮏ ﺳﯾب از طرﻓﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧروار ﺳﯾب در طرف دﯾﮕر ،ﻣﯽ ﺷود ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻓرق ھﺎی آن ﯾﮏ
ﺳﯾب ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﯾب ھﺎی دﯾﮕر در طرف ﻣﻘﺎﺑل )ﯾﮏ ﺧروار ﺳﯾب( .ﭘس در واﻗﻊ اﯾن ﯾﮏ ﻓرق ﺧرواری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اﯾن ھم ﻓرق ﻋددی اﺳت ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﯾﺷﺗر و ﻋدد ﮔﻧده ﺗر .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻧوع ﻓرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوم ﺑﺷر و ﮐل اﯾن ﺗﻣدن ﺑﺎ داﻧش
و داﻧﺷﻣﻧداﻧش ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درک ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎر دارﻧد  .وﻟﯽ ﻋﻣﻼً ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻓﮭﻣﯽ از ﺟﮭﺎن و ﭘدﯾده
ھﺎﯾش ھرﮔز ﺑﺷر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺧود را ﺑرطرف ﮐﻧد و اﻧدﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﺣﺗﯽ ﻣﺎدی ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد و ﻟذت
ﻣﺎدی اش را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس اﯾن ﻧوع ﺷﻧﺎﺧت و داﻧش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺳرﺑﺎر و ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﮐﻧﻧده
وﻓرﯾب دھﻧده و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزﻧده ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .ﮐل اﯾن ﺗﻣدن ﻋددی ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑطﺎﻟت و ﺟﻧوﻧش را ﻣرﺗﺑﺎ ً◌ً آﺷﮑﺎرﺗر
ﻣﯾﺳﺎزد .ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺗر ھم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﻋدد ﺳﯾب را ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧورد و ﺻدﺗﺎ ﺳﯾب
را ﺻدﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧورد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺻد ﺗﺎ ﺳﯾب را ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧورد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ھﻣﯾﻧطور ھم ھﺳت
و ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺻد ﺗﺎ ﺳﯾب ﻣﯽ ﺧورد و ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر در ﻣﻘﺎﺑﻠش اﺻﻼً ﺳﯾﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺧورد و ﯾﺎ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺧورد  .اﯾن
ﻓرق اداﻣﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋددی ھﻣﺎن ﻓرق ﺳﺎﺑﻖ اﺳت و در ھﻣﯾن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧوع دﯾﮕر از ﻓرق را ﻣﺛﺎل آورد و
آن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻋدد ﺳﯾب ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﻧزد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗر و ﻋزﯾزﺗر اﺳت و ﻧﯾز ﮔراﻧﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺻد ﺗﺎ ﺳﯾب ﯾﮑﺟﺎ .
ﻣﺎ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣﺟﺑورﯾم ﮐﮫ ﻓرق ﭼﯾزھﺎ را ﻓﻘط در راﺑطﮥ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻠوم ﮐﻧﯾم و ﮔرﻧﮫ ﺗﺻور ﻓرق ﺑﯾن دو ﭼﯾز ﺑدون
راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﺣﺎل اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻻاﻗل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻧﺎﺳﻧدۀ اﯾن ﻓرق ﺑﺎ آن ﻣرﺑوط اﺳت  .در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن را
ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ اﮔر اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﻓرق و ﺷﺑﺎھﺗﯽ ھم ﺑﯾن ﭼﯾزھﺎ وﺟود ﻧدارد  .اﯾن ﺣﮑم را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑطور ﻗﺎطﻊ
ﺑدھﯾم زﯾرا ھﻣﯾن ﺣﮑم ھم ﺣﮑﻣﯽ از ﺟﺎﻧب اﻧﺳﺎن و در راﺑطﮥ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﺳﯾب ﯾﺎ ﭼﯾزی دﯾﮕر  .ﭘس
اﻧﺳﺎن از ﻣﺎھﯾت ﭼﯾزھﺎی ﻏﯾرﺧودش ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﺑدون ﺷﮏ ھﻣﮥ اﯾن ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ و ﻓرﻗﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﺗر و ﺑﻧﯾﺎد ﻓﮭم و
داﻧش ﻋﻣوم ﺑﺷر اﺳت  ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧد و ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی و ﭼﻧد درﺻد از
اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ و داﻧش ﺑطور ﺧﺎﻟﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﺷود و ﭼﻘدرش و ﺗﺎ ﮐﺟﺎﯾش ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﯾن
ﻣرز ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻓرق ھرﮔز ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت .ﻻاﻗل در ﻗﻠﻣرو داﻧش و ﺗﺷﺧﯾص ﻋددی و راﯾﺞ ﺑﺷری ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﯾﺳت.
ﭘس ﻓرق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑﮑﻠﯽ ُﮔم اﺳت و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﺧوﯾش و ﻏﯾر ھرﮔز ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت و ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھﯽ در ظﺎھر و ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﺗوﺋﯽ و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد دﯾﮕر و ﻏﯾر اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرز
ﺑﯾن ﺧود و ﻏﯾر را ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯽ ﻣرز و ﻓرق ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﻏﯾر را ﺑﯾﺎﺑﯽ ؟! اﯾن ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﻓرق ﺑﯾن دو
ﺳﯾب را ﺑﺎ ﻣزه و ﻟﻣس و ﺑو و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ات درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮫ ﺧود آن دو ﺳﯾب .ﭘس اﯾن ﻓرق ﯾﺎ ﺷﺑﺎھت ﺧود ﺗوﺋﯽ  .و ﻋﺎﻣل
اﻓﺗراق و ﺗﺷﺎﺑﮫ ﺑﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ دو اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭼﯾزی واﺣد دو ﺳﻠﯾﻘﮫ و
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دو ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺟور زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل
ﺷﻧﺎﺧت اﻣری ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻓردی و ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد اﺳت و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن و ﺣس و درک
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧود را داراﺳت ﺑﺎ ھﻣﮥ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم دارﻧد  .ھﻣﮥ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی ﺑﯾن آدﻣﮭﺎ دال ﺑرﻓرق ﺑﯾن
آﻧﮭﺎﺳت و ﺷدّت و ﮐﺛرت ﺷﺑﺎھت دﻗﯾﻘﺎ ً دال ﺑر ﺷدت و ﮐﺛرت اﻓﺗراق ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﻣروزه ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺻﻧﻌت و داﻧش ﻓﻧﯽ  ،ﮐل ﺟواﻣﻊ و اﻓراد ﺑﺷری ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھری و آداب و رﻓﺗﺎر و ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﺎر و
ﻣﻧطﻖ و روش زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭم ﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﻋرﯾﺎﻧﺗر ﻣﯽ ﺷود و آن وﺣدت ﻣﺎدی ِ ﺣﺎﺻل
از داﻧش ﻋددی ھر ﭼﮫ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﺳوی ﺗﺿﺎد و اﻧﻔﺟﺎرھﺎی ﺑزرﮔﺗری ﻣﯾروﻧد  .ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وﯾژۀ ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی و ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی ﺑوده اﺳت  .ھﻣﮥ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗدﯾم ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻗوام و ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﺑوده اﺳت و اﻣروزه اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ ﺑطن ﻓرھﻧﮓ و درون ﻣﻠّت ھﺎ رﺳوخ ﮐرده و
ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی و ﺗﺷﺎﺑﮫ روزاﻓزون اﻓراد ﺑﺷری اﺳت و در دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻧون
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ﺧﺎﻧواده ھﺎ ھم رﺳﯾده و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی درون ﺧﺎﻧواد ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷدّت در ﺣﺎل رﺷد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ھرﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﺗر
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ آداب و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺗری ﻣﯽ رﺳﻧد دﻓﻊ و ﻧﻔﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺷدﯾدﺗر و ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻧﺎﺑود
ﺳﺎزی ھم ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﮭﺎ ھر ﭼﮫ ﺟﻣﻊ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھرﭼﮫ ﯾﮏ ﺟورﺗر ﻣﯾﺷوﻧد
ﻣﺗﺿﺎدﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺟﻠوه ای از ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻓرد ﺑﺎ ﺗﻣدن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗدﯾم ﺗرھﺎ اﮔر ھر ﻓردی ﯾﮏ ﻣﻘدار
ﺗﻔﺎوت و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑل ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔری در ﺣﯾطﮥ رواﺑط ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ داﺷت  ،اﻣروزه ھر ﻓرد ﺑﺎ ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑﺷر و
ﮐل ﺗﻣدن در ﺗﺿﺎد و ﻋداوت اﻓﺗﺎده اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﮑﺎھد ﺗﺎ راﺣﺗﺗر ﺷود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺗﻼش او ﺣﺎﺻل ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ دھد  .روﻧد رﺷد ھوﻟﻧﺎک ﺗرور ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ و ﺑزھﮑﺎرﯾﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮥ ھﻣﯾن
وﺿﻊ اﺳت  .اﯾن ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از واﻗﻌﮥ ﺣﺷر وﻧﺷر اﺳت ﮐﮫ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ھﻣﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻔﺟﺎرھﺎ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻗﻠب ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺗﺣﺎدھﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷت .اﻟﺑﺗّﮫ آﺷﮑﺎرﺗرﯾن ﻋﻠّت اﯾن وﺿﻊ ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده و ﺗﺷدﯾد ﺷوﻧده را ﭼﯾزی ﺟز داﻧش ﻋددی و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﺣﺻول آن اﺳت  ،ﻧﻣﯽ ﺗوان دﯾد  .زﯾرا ﺑﺷر
ﺑواﺳطﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺑﺳرﻋت و ﺷدت ھﻣﺳﺎن و ﺷﺑﯾﮫ و ﺟﻣﻊ و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳرﻋت و ﺷدت ﻣﺗﻼﺷﯽ و
ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﮔردد .ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷﺗﯽ ﻣﺳﻠم اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﺟﻣﻌﯽ ﭘدﯾده ای ﻓرﯾﺑﻧده و
ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزﻧده اﺳت و ﺗﻣﺎم ارزﺷﮭﺎﯾش ﻋددی اﺳت ﭼون از ارزش ﻋدد و ﻋددﭘرﺳﺗﯽ )ﺗﺟﻣﻊ ﯾﮏ ھﺎ( ﺑر آﻣده
اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓرداﻧ ّﯾت و واﺣد ﺷدن اﺳت و ﻓﻘط ﻣﻌرﻓت ﻓردی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت واﻗﻌﯽ و رﺷد دھﻧده و ﭘﺎﯾدار
ﻣﺿرﺷدن آن ﭼﯾز
اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣواره ﺗﻼش در ﺗﮑﺛﯾر ﭼﯾزی ﻣوﺟب ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت ﺷدن و ﺑﻠﮑﮫ
ّ
ﻣﯾﮕردد اﯾن ﻣﺛﺎل را در ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﺛﺑﺎت ﻧﻣود و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺧﺳﺗﯾن آﯾﮫ از ﺳورۀ " ﺗﮑﺎﺛر"
)ﮐﺛرت طﻠﺑﯽ( ﻣﯽ اﻧدازد .و ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾر ﺗطور ﺟﮭﺎن و ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯽ و ﮐﺛرت و ﺷدّت و ﺛﻘﻠﯽ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﮕر ﺑرای اﻧﮭدام و اﻧﻔﺟﺎر و اﺛﺑﺎت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﻘّﺎﻧﯾّت ﻓرد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .
ﺳر وﺟود و
و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻠوه ای از اﺻل ﺗوﺣﯾد در ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ در ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ّ
ﺳر وﺣداﻧﯾت و ﻓردﯾّت اﺳت  .ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل وﺟود دارد و وﺟودش ﺣس و ﺗﺻدﯾﻖ و اﺛﺑﺎت
ﻣوﺟودﯾّت ھﻣﺎﻧﺎ ّ
ﻣﺑرا و ﺟدا و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت در ﺑودﻧش  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯾم و
ﺧودش
ﻏﯾر
از
و
اﺳت
وﯾﮑﯽ
اﺳت
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻓرد
ّ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﺣﺎﺻل ﺗﺟﻣﻊ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ھر ﭼﯾزی ﺣﺎﺻل ﺗﺟﻣﻊ و وﺣدت ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋﻧﺎﺻر
اﺳت .ھر ﭼﯾزی ﯾﺎ ﺣﺎﺻل ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻌدادی از ﻋﻧﺎﺻر ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت و ﯾﺎ ﺣﺎﺻل ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﯾﮏ ﻋﻧﺻر اﺳت و
ﺑﺎ اﯾن دﯾد اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻓرداﻧﯾت و ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺑﻔﮭﻣﯾم ﭼﯾزی ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻋدم و ﻧﺑودن اﺳت زﯾرا آن
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﻘط از ﯾﮏ ﻋﻧﺻر و ﯾﮏ واﺣد ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .در داﻧش ﻣﺎدی ھم در ﻓﯾزﯾﮏ ذره ای اﯾن واﻗﻌﯾت
اﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﮐوارﺗزھﺎ ﮐﮫ ذراﺗﯽ ﻓرﺿﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺑودن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺗﮏ ﻋﻧﺻر و
واﺣد و ﯾﮑدﺳت و ﯾﮑّﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﺎ ھر ﻗﺿﺎوﺗﯽ ھم ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎﺷد ﺧدا را ﮐﮫ ﻣظﮭر
ﮐﺎﻣل وﺣداﻧﯾت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐرده و ﻏﯾرﻗﺎﺑل درک و ﺣس ﻧﻣوده اﺳت و ﺑودش را ﻋﯾن
ﻧﺑودن ﻗرار داده اﺳت  .وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣﺗّﯽ داﻧش ﻓﯾزﯾﮏ ھم ﻣﻌﺗرف اﺳت و اﯾﻣﺎن آورده اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺎده ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ذره ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯾزﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣﺎل
ذرۀ واﺣد و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﯾﮑدﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗراردارد و آن ّ
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﯾﮏ ﻋﻧﺻر و ّ
اﺳت ﮐﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد راز وﺟود ﻣﺎدی ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺎده ﺑر ﭼﯾزی ﺑﻧﺎ ﺷده و از ﭼﯾزی ﭘدﯾد آﻣده ﮐﮫ آن
ﭼﯾز اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ از ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .و اﯾن اﻋﺗراف ﺟﺑری داﻧﺷﻣﻧدان ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را از ﻋدم ﭘدﯾد آورده اﺳت و اﺻل و ﻣﺎدر ھﺳﺗﯽ  ،ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻋﻘول ﻣﺎدی ﺑﺷر ﺑﮫ
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﭼﯾزی ﺑﺧواھد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﯽ ﻣﺛﺎل و ﺑدون ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی
ﺑﺎﯾد وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣس ﻣﺎدی ﺑﺷر ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻور ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑﺎور ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑد  .ﭘس
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑودن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮥ ﻣﺣض و ﯾﮑدﺳت و ﺧﺎﻟص و ﯾﮑداﻧﮫ ﺑودن اﺳت ﻋﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﻣﮕر ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن ﭼﯾز ﻣﺣﺎﻟﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
وﺟود دارد  .و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت دﻻﻟت دارد ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت" .ﭘس ﻓرق ﺑﯾن ﯾﮏ و ﺧﯾﻠﯽ )ﻓرق ﻓرد و
ﺟﻣﻊ( ھﻣﺎن ﻓرق ﺑﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺻل و ﻋﻠّت ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس .
ﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اش ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم در واﻗﻊ ﻧﯾﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﻧﯾﺳت  ،ھﻣﺎن
ﭘس ﺑر اﺳﺎس ﻋﻘول ﺣ ّ
اﺳت ﮐﮫ ھﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ھم در ﻣﺎده و ھم در ﻣﻌﻧﺎ  .و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﻌرﻓت
و ﺷﻧﺎﺧت ھم ﻣﻌﻧﺎی ھر ﭼﯾزی از ﻧﯾﺳﺗﯽ آن ﭼﯾز ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻣﺎدۀ آﻧرا ﺗﺄﯾﯾد و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس راﺑطﮥ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ
ھم دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن راﺑطﮥ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﻣﺎدۀ ﯾﮏ ﭼﯾز وﺟود ﺑﯾروﻧﯽ ﻧدارد وﻟﯽ ﻋﻠت وﺟود ﺑﯾروﻧﯽ آن ﭼﯾز اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎده وﺟود ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻣﺎده را ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود .و ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎده دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣظﮭر ﺗﺟﻣﻊ و ﺛﻘل اﺳت
و ﻣﻌﻧﺎ از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺣض ﺗراوش ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ھﺳﺗﯽ و ﻣﺎده و ﺗﺟﻣﻊ و ﮐﺛرت ﯾﮏ طرف اﺳت و ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﻌﻧﺎ و
اول اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﻣوﺟب ﭘدﯾد
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻔرﯾد طرف دﯾﮕر ﻗرار دارد و اﯾن طرف دوم ﻋﻠت اﻟﻌﻠل طرف ّ
آﻣدن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎی ﻋددی و ھﻣﮥ ﻣﻌﻧﺎھﺎی اﯾن ﺗﻣدن ﺻد و ھﺷﺗﺎد درﺟﮫ
ﻣﻌﮑوس اﺳت .و ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾز راه رﺷد و ﺣﻘﯾﻘت ھم ﺑﺎ ﻧﻌل واروﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
اﮐﺛرﯾت ﺑﺷرﯾت )ﻣردم ـ ﺟﻣﻊ( راه ﺣﻖ و درﺳت و رﺷد و ﺑدﯾﮭﯽ ﻣﯾداﻧﻧد درواﻗﻊ ﭼﺎه اﺳت و ﺑﺎطل و دروغ و ﻏﯾر واﻗﻌﯽ
و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﺣﻘﯾﻘﯽ دﯾن  ،راه رﺷد و ﻧﺟﺎت و ﺳﻌﺎدت و ﺣﻘﯾﻘت ھﻣواره ﺑﺎ
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واژۀ "رﺟﻌت" ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت از راه آﻣده  .ﻧﯾﭼﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﻔﮑرات ﻓردی ﺧود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت دﯾﻧﯽ رﺳﯾد
و آﻧرا " ﺑﺎزﮔﺷت ﺟﺎوﯾدان " ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ در ﻣﺣور اﻧدﯾﺷﮥ او ﻗرار دارد  .ﭘس دﯾن ﻧﯾز در ﻓرداﻧﯾت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﻧﮫ در
ﺟﻣﻌﯾت .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ راه و روش و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣردان ﺣﻖ )ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن( درﺳت ﺑرﺧﻼف ﺟﮭت ﮐل ﺑﺷرﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ
و ﺗﻣدن و ﻣردم اﺳت  .و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻣردان ﺣﻖ را ﺳﺎﻟﮑﺎن وادی ﻓﻧﺎ ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد .در واﻗﻊ اﯾن ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن ﺑﺳوی ﺑﻘﺎ ﻣﯽ روﻧد
وﻟﯽ در ﻧظر ﻣردم ،ﻓﻧﺎ ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺣﻖ ﻓﻘط در ﺳﯾر ﻓزاﯾﻧدۀ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺗﺟرﯾد و ﺗﻔرﯾد و ﺧﺎﻟﺻﯽ و ﯾﮑدﺳت و
ﯾﮑداﻧﮫ و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺷدن اﺳت و ﺑس  .زﯾرا ﻣطﻠﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺟز او ﻧﯾﺳت  .و اﻧﺳﺎن
ﻣوﺣّد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﺎﭘذﯾر وﻟﯽ ھر ﺗﺑدﯾﻠﯽ از اوﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و
اﯾن ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ اﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯽ دار و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺗظﺎھر ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﻻﺧره ھﺳﺗﯽ او ﺑﮭﻣراه ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری )ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺟﻣﻊ( ظﺎھراً در
ﺧﻼف ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﮔوﯾﺎ اﺻﻼً ﺿد و دﺷﻣن وﺟودی ِ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ھﻣدﯾﮕر رﺿﺎﯾت ﻧﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ راز
ﻣوﺟودﯾت و ﻋﻠت وﺟود ﯾﮑدﯾﮕرﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺣﺟت ﺧدا )اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد( ﺑﺷرﯾت )ﺟﻣﻊ( اﻣﮑﺎن اداﻣﮥ ﺑﻘﺎ ﻧدارد.
زﯾرا ھﻣواره ﺟﻣﻊ )ﻣردم(  ،ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ را ﻋﯾن ﻧﺎﺑودی و ﻓﻧﺎ ﺷدن ﻣﯽ داﻧﻧد و از اﯾن رو ﺑﮫ ﮔرد ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
اﺻطﻼح از ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد و ھﻣواره ﺑﮭر وﺳﯾﻠﮫ ای ﺗﺟﻣﻊ ﺧود را ﻗوی ﺗر و ﮐﻼن ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻋﻣﻼً روز
ﺑروز اﺣﺳﺎس ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺧطر ﻧﺎﺑودی در آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾن ﺗﻼش ھم ﺟز ﻋذاب ﻧﺻﯾب آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
ﺷود .اﺻﻼً اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم در ﻧﻔس و ﻣﺎھﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی و در ﻧﯾّت ھﻣﮥ ﺑﺎﻧﯾﺎن آن ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟﻣﻊ و ﺟﻣﻊ ﮔراﺋﯽ ﻧﺑوده
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋزﯾزﺗرﯾن و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﭘدﯾده ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗدرت ﺟﻣﻌﯽ و
اﻣﮑﺎن ﺗﺟﻣﻊ ھر ﭼﮫ ﺷدﯾدﺗر را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد .از ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه اھﻣ ِّﯾت ﺟﻧون آﻣﯾز دﻣوﮐراﺳﯽ و ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺗﺷﮑﯾﻼت و
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﺣزاب ﺑﮭﺗر ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﺎه ﺳران اﯾن ﺗﻣدن )ﺗﺟ ّﻣﻊ( ﺑرای ﺑرﻗراری اﯾن اھداف دﺳت
ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎﻣﮭﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﺛﻼً آﻣرﯾﮑﺎ ﺧود را ﭘﯾﺎﻣﺑر دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮥ ھﻣﮥ
ﺟﻣﻊ ﮔراﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮥ ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻣرگ را ﺣﯾﺎت ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﻧد و ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎﯾﺷﺎن ﺻدو ھﺷﺗﺎد درﺟﮫ ﻣﻌﮑوس اﺳت  .ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻣدن و ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ ﺷدّت و ﺛﻘل وﺳﯾﺎھﯽ
ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ رﺳد ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن )ﻣوﺣدان( ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗری از آن ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آن ﺗﻧﮭﺎی ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل )اﻣﺎم زﻣﺎن( ﺣﺿرت ﻣﮭدی ﺧود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ظﮭور او اﯾن ﺣﺷر ﻏﻠﯾظ ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ ﮔراﯾد و در اﯾن واﻗﻌﮫ
ﺑﺧش ﻋﻣدۀ ﺑﺷرﯾت ﺟﻣﻊ ﭘرﺳت )ﻋدم ﭘرﺳت( ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺗرادف اﺳت ﺑﺎ ظﮭور "اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر" در
اﻧدﯾﺷﮥ ﻧﯾﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ظﮭور را در ﺳرآﻏﺎز ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺗﻣدن و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد  ،ﻧوﯾد داد .و ﻧﯾز ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﺑری ﮐل ﺟﮭﺎن ﮐﺛرت و ﺛﻘل )ﻣﺎده( و ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت دﭼﺎر ﻧﺷر و ﺗﻔرﯾد و ﺗوﺣﯾد ﻣﯾﺷود و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی ﻣﺗرادف
اﺳت ﺑﺎ اﻧﻔﺟﺎر ﮐﺎﻣل ﻋﺎﻟم ﻣﺎده .و ﭼون ﺛﻘل ﮐﺎﻣﻼً ﺑرطرف ﺷد ﻧور ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود اﺳت آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود و ﺟﻣﺎل
ﭘروردﮔﺎر دﯾدار ﻣﯾﺷود و ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺣﻖ و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ در ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻣردم آﻧرا ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد.
ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھﺳت ﻣﯽ آﯾد و ھﺳﺗﯽ ،ﻧﯾﺳت ﻣﯾﮕردد .و ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑوده اﺳت.
ﻣﺿر و ﻧﺎﺣﻖ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑد اﺳت ﮐﮫ ﺑد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑدی اش ھم ﺑﮫ
١٧١ــ ﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺑد و
ّ
ﺧودش ﻣﯾرﺳد و ﺟز ﺑﮫ ﺧودش ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽ ﺷود و ﮐﺳﯽ ﻧﺎﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟذا ھرﮔز ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧودش
ﻧﻣﯾرﺳد ﭘس ﻧﺎﺣﻖ ﺑودﻧش ھم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود اوﺳت و ﻻﻏﯾر  .ﭘس ﮐﺳﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را ﻟﻌﻧت ﮐﻧد و ﺧداوﻧد ھم
اﯾن اﻣر را در ﮐﺗﺎﺑش آورده اﺳت  .و اھل ﻣﻌرﻓت ھﻣواره ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺣﻖ ﺣﺎﮐم و ﺟﺎری ﻧﯾﺳت و ﺑﺎطل از
ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت  .و آﻧﺎن ھم ﮐﮫ ﺟدال و ﻗﺗﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھم از ﺣَﻖ ﻣﯽ ﮐَﻧﻧد و ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧﺑرد ﺟز ﭘﯾروزی و ظﮭور ﺣﻖ
ﺑﺷرﯾّت ھم ﺟدال و ﻗﺗﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟز ﺑﮫ ﻧﯾّت
ﻧﯾﺳت  .ﺣﻖ ﺑﺧودی ﺧود  ،ﺧود را آﺷﮑﺎر و اﺛﺑﺎت ﻣﯾﮑﻧد و اﮐﺛرﯾت ِ
ﭘوﺷﺎﻧﯾدن و ﮐﺗﻣﺎن ِ ﺣﻖ .وﻟﯽ ﺣﻖ از ﺑطن ھﻣﯾن ﺟداﻟﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود .ﭘس اﯾن ﺟدال از ﺣﻖ اﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺣﻖ ﻣﯾﺷود .ﭘس ھر ﺑﯽ ﻗراری از ﺣﻖ اﺳت و ھر ﻗراری ﺑر ﺣﻖ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻘش را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟدال ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﭼون ﺑﮫ ﺣﻘش رﺳﯾد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
١٧٢ــ ﻧوﺷﺗن اﮔر ﺑﮫ ﻧ ّﯾت ﺧودــ ﻓﮭﻣﯽ و ﺧودــ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺳﻠ ّﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻧ ّﯾت ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ و ﺧود ــ ﻓروﺷﯽ و ﻣردم
ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  .و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد " :ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺗﻔﮑر و ﻣﺣﻘﻖ در اراﺋﮫ دادن آﺛﺎر ﺧود ﺑﮫ ﻣردم اﺳت ﮐﮫ
در ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧش ،ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد" ﺑﺳﯾﺎر ﺧود ﻓرﯾب ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎی ﺑزرگ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﻓراد ﺑﺷری ھﻣواره در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻣﺗﻔﮑرﯾن و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧش ﻣﺣﺑوس و ﻣﺣﺻور ﺑوده اﺳت و ﺟز
اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑﮫ ﮔوش ﮐﺳﯽ ﻧرﺳﯾده اﺳت و ﺑﻌد ھﺎ ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻗﻠم ﻣﯽ زﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛر ﻧﯾم ﺑﻧدی ھم ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣردم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﺷﮭرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن
ﮐﯾﻔﯾت و ارزش ﺳﺎﺑﻖ را ھم از دﺳت داده و ﺗﮭﯽ و ﭘوچ ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﮫ ﮔرداب ﺗﺑﺎھﯽ و ﺟﻧون ﻣﯽ اﻓﺗﻧد  .آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺑﮫ ﻗﺻد ارﺷﺎد و روﺷﻧﮕری و ھداﯾت دﯾﮕران ﻗﻠم ﻣﯽ زﻧﻧد ﺟز ره ﺿﻼﻟت ﻧﻣﯽ روﻧد  .آﻧﮑﮫ ﺧود را ﺗرﺑﯾت و
ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه اﯾن ﺗرﺑﯾت و ھداﯾت ﺑﮫ ﻣردم ھم ﻣﯽ رﺳد دﯾر ﯾﺎ زود  .آدﻣﯽ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﺗرﺑﯾت و
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ھداﯾت ﺧودش و در درون ﺧودش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣردم را ارﺷﺎد ﻧﻣﺎﯾد  .ارﺷﺎد روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗرﺑﯾت
و ارﺷﺎد ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت و ادب ﻣﯾﻣوﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ .
١٧٣ــ در ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن )ﻋﺻرﺣﺎﺿر( ھﯾﭻ ﺗﺟ ّﻣﻌﯽ و اﺗﺣﺎدی ﺑﯾن اﻓراد ﺑﺷری ﺑﮭر ﻧﯾّﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر
ﺻدق ﺑﺎﺷد  :ﺑﮫ ﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻓرھﻧﮕﯽ  ،ﻋﻘﯾدﺗﯽ  ،ھﻧری  ،ﻋﻠﻣﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻏﯾره  .ﻟذا ھر ﺟﻣﻌﯽ ﺑر ﮐذب و
رﯾﺎ و ﺟﮭل اﺳت و ﺑﺳوی ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓرو ﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ رود  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﺷر ﻣﻌﺎﺻر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد اﺗﺣﺎدھﺎﺋﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗر و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗر و ﺑﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﺷدﯾدﺗر و ﻗدرﺗﻣﻧدﺗری ﭘدﯾد آورد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﭼﮭﺎر ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﭘﺎﯾد وﻟﯽ
اﯾن ﺗﻼش دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ دھد و زودﺗر و ﺑﺎ اﻧﻔﺟﺎر ﺷدﯾدﺗری ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد  .ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺗﺟﻣﻊ
اﺳت و ھﺳﺗﮥ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻣﻌﯾت اﺳت ﻧﯾز در اﯾن ﻋرﺻﮫ در ﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯾدن اﺳت و آن ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ زور ﻣﯽ زﻧﻧد
ﮐﮫ ظﺎھر ﺟﻣﻊ را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻋﻣﻼً و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﮔرﭼﮫ زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ھر ﻓردی در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻧزوا و
زﻧدان دروﻧﯽ ﺧود ﻣﺣﺑوس اﺳت و ھﻣﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﻔﺟر ﻧﺷوﻧد و ﻋﻣﻼً ھﯾﭻ ﭘﯾوﻧد و اﺗﺣﺎدی ﺑﯾن اﻓراد ﺧﺎﻧواده
ﻧﯾﺳت ــ ﺣﺗﯽ در ﭘﯾوﻧد زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﻧﯾز اﯾن وﺿﻊ وﺟود دارد و روز ﺑﮫ روز ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﻣﮕر اﻧﺳﺎن
ﻣوﺣد و وارﺳﺗﮥ از " ﺧود " ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ و ﻋذاﺑﯽ  .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر ھر ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ
وارد ﺷود ﻣوﺟب اﻧﻔﺟﺎر آن ﺟﻣﻊ اﺳت ﺑﺧودی ﺧود و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺳﺧن ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ .
١٧۴ــ آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن آﻣدن زﻣﺎن ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ؟ زﻣﺎن ﭼﯾﺳت و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﭘدﯾده ای ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ
اﺳت ؟ ﺑﺷر زﻣﺎن را ﺟز در ﺗﻐﯾﯾرات ﺻوری ِ ﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد  .ﭘس آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﺧرﯾن وﺷدﯾدﺗرﯾن و ﺳرﯾﻊ
ﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات اﺳت  .ﭼرا ﺳرﻋت و ﺷدت ﺗﻐﯾﯾرات دال ﺑرﭘﺎﯾﺎن ﺗﻐﯾﯾرات و آﺧرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻣﮑﻧﮫ اﺳت؟ ﻣﺛﻼً اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻋﻣرش ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ آﺧر زﻣﺎﻧش ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷود ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﻐزی و ﺟﺳﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ
دوم و آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﻣر
و  ...اﻓزوده و ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳد .ﻣﺛﻼً ﺳن ﭼﮭل ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺳرآﻏﺎز ﻧﯾﻣﮥ ّ
ھر ﮐﺳﯽ اﺳت .آدﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آﺧر اﻟزﻣﺎن ﻋﻣرش ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷود ﺟدّی ﺗر ﻣﯾﺷود و ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗری
اول ﻋﻣرش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و در او ﺟد ّﯾﺗﯽ ﭼﻧدان وﺟود ﻧدارد و اﮐﺛراً در ﺧواب و
اﻧﺟﺎم دھد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در ﻧﯾﻣﮥ ّ
ﺧﯾﺎل اﺳت و ﭼﻧدان ظﮭور و ﺑروز ﻣﺣﮑم وﺟدی ﻧدارد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓردی ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ
در ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻋﻣرش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗر ﻣﯾﺷود و ﺟﻣﻊ را ﺟدّی ﺗر ﻣﯾﮕﯾرد .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻋﻣر و ﺣرﯾم آﺧراﻟزﻣﺎن
ھر ﻓردی ﺗوأم اﺳت ﺑﺎ ﺳﺳﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾری ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺑوی ﻣرگ ﻣﯽ دھد و در اوج ﻧﯾﺎزش ﺑﮫ
ﺟﻣﻊ وﻟﯽ ﮐﻣﺗر ﺗﺎب ﺟﻣﻊ را دارد و در واﻗﻊ ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﻣﺎدی اش ﻧﯾز ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﮔردد
و ﻣﺗﮑﺑرﺗر و ﺷﮑﻧﻧده ﺗر ھم ﻣﯽ ﺷود .
ﻗوت ﺑﺳﯾﺎر
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھﻣﮥ اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﻣر ﻓردی را ﺑﺎ ﺷدّت و ﺣدّت و ّ
ﮐﻼن ﺗری ﺑﺎ ﺧود دارد و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش روزﺑﮫ روز در طﺑﯾﻌت و ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرھﻧﮓ آﺷﮑﺎرﺗر
ﻣﯾﺷود .و ا ّﻣﺎ ﭼرا ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺷﺎﻧﮥ آﺧرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات اﺳت؟ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳؤال ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
روﺷن ﮔردد  .وﻗﺗﯽ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﺳﻧﮕﯽ را از ھواﭘﯾﻣﺎ در آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﺳوی زﻣﯾن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺳرﻋت و ﺷﺗﺎب ﺳﻧﮓ ھر ﭼﮫ
ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻋﻠت آﻣدن ﺳﻧﮓ ﺑﮫ زﻣﯾن ھﻣﺎن ﻗوت ﺟﺎذﺑﮥ زﻣﯾن اﺳت و زﻣﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧﮓ را ﺑﺳوی ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻟذا ھر ﭼﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺑدأ ﮐﺷش ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺳرﻋﺗش ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯾﺷود .زﻣﺎن ھم ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑدأ ﺣرﮐت ﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺷﺗﺎﺑش ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻋﺎﻟم و
آدم ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑدأ و ﻋﻠت ﺣرﮐت ﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت و ﻣﻘﺻود و ﻣﻌﺎد ﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن راه و ﺣرﮐت ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﺷﺗﺎﺑش ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺣرﮐت ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﯾﻊ ﺗر و
ﺷدﯾدﺗر را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا زﻣﺎن ﺟز در ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺳوس ﻧﯾﺳت و ﺗﻐﯾﯾر از ﺣرﮐت اﺳت و ﺣرﮐت ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺳت
و ﭼون زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾرات ھم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و اﯾن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﺛل ﺑرﺧورد ﺳﻧﮓ از آﺳﻣﺎن
ﺑﮫ زﻣﯾن ھﻣراه ﺑﺎ اﻧﻔﺟﺎر و ﺗﺧرﯾب اﺳت .و ﭼون زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﻣﮑﺎن )ﻣﺎده ــ ﺟﮭﺎن( ھم ﺑﮫ اﺻل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧود
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و ﺣﺎﻟت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺣرﮐﺎت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ و آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﻣر ھر
ﮐﺳﯽ ﺑﮫ او دﺳت ﻣﯽ دھد ﭘﺎﯾﺎن ھر ﭼﯾز و دوره ای ھم ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺗوأم اﺳت .
 ١٧۵ــ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وﻗف ﻣﻌرﻓت ھر ﭼﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗر و وﺳﯾﻊ ﺗر ﻧﻣوده اﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧودش اﺟﺎزه دھد
ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﻋزﯾزﺗرﯾن اﻋﻣﺎﻟش و ﺣﺗّﯽ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدﻧش ﺑﺧودی ﺧود و در ﺧﺎرج از ﺣرﯾم ﻣﻌرﻓت ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن
اﺟﺎزه ﻧدادن ﺑﺻورت ﯾﮏ اﻣر ﻏرﯾزی ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ دﯾﮕران از ھﯾﭻ دری ﺟز درب ﻣﻌرﻓت
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑر ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ وارد ﺷوﻧد و ﺑﺎ او راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﻧد و او را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧود ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣوری در ﺳﯾر ﺗﻧﮭﺎ ﺷدن اھل ﻣﻌرﻓت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد ﻣﻌرﻓت ﻣﯾﺷود و ھﯾﭼﮑس از
ﺗﺷﻌﺷﻊ ﻧورش ﮔرﯾزی ﻧدارد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ او ﻗطﻊ راﺑطﮫ ھم ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ ﯾﺎد او دﯾﮕران را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ
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اﻧدازد و ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن روﺑرو ﻣﯾﮑﻧد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﺎد اھل ﻣﻌرﻓت ﻣﺛل ﯾﺎد ﺧدا )ذﮐر( ﻣوﺟب ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .اھل ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻧون اﺷﺎﻋﮥ ﻧوری ِ ذﮐر و دﯾن و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
١٧۶ــ آدﻣﯽ در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دارد و اﺣﺳﺎس و اﻓﮑﺎر و
اﻋﻣﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ھم ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن دﯾدﮔﺎھﮭﺎ از او ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﺻوﻻً اﯾن واژۀ " دﯾدﮔﺎه " ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎر ھم
راﯾﺞ اﺳت واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم " ﺗﻔﺎوت اﻓراد و طﺑﻘﺎت و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری در ﺗﻔﺎوت دﯾدﮔﺎه آﻧﮭﺎﺳت
در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت " ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ؟ دﯾدﮔﺎه ﯾﻌﻧﯽ آن ﺟﺎ و ﺳﻣت و زاوﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ در آن
ﻣوﻗﻌﯾت ﻗرار دارﻧد و آﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺧود و ﺟﮭﺎن ﺳروﮐﺎر دارﻧد :ﻣﺣل ﻗرار ،زﻣﺎن ﻗرار و ﺳﻣت و زاوﯾﮥ ﻧﮕرﺷﯽ ﮐﮫ ﺧود
ﺣﺎﺻل آن ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت  .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً زاوﯾﮫ و ﺳﻣت دﯾد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﺷراﯾط ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ؟ در
اﯾﻧﺻورت ﺟﻐراﻓﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻋﻧوان دو اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮕرش و ﺷﺧﺻﯾت و اﻋﻣﺎل و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺷری ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود و
اﯾن ﺧود ﯾﮏ " ﺟﺑر" وﺟودی را ﺑرای ﺑﺷر ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ دارد زﯾرا ﻣﺣل زادﮔﺎه و ﻣﯾراث ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھر ﮐﺳﯽ در اﺧﺗﯾﺎر و
اﻧﺗﺧﺎب او ﻧﯾﺳت  .و اﯾن دو ﺟﺑر را ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﺟﺑر داﻧﺳت و آﻧرا ﺟﺑر " زاﯾش " ﯾﺎ ﺗوﻟد ﻧﺎﻣﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ
ﺳرﻧوﺷت ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﮐﺟﺎ و ِﮐﯽ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل اﮔر واﻗﻌﺎ ً وﺿﻊ ﺑﺷری ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺑر
ﺑﺎﺷد طﺑﻌﺎ ً ﻣﯾل ﺑﮫ آزادی از اﯾن ﺟﺑر ھم واﮐﻧش ﻣﻧطﻘﯽ آن اﺳت و ﺣﻖ اﺳت و ﺑواﺳطﮥ ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎ و ﻣﺑﺎدﻻت ﮔوﻧﺎﮔون
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺋر اﻓراد و اﻗوام ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺟﺑر را ﺷﮑﺳت  .و اﻣروزه ھﻣﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎر "
آزادی" دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت در ﺳرﻟوﺣﮥ ھﻣﮥ ﺷﻌﺎرھﺎی اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﻣﮥ
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﮐل اﯾن ﺗﻣدن را ﭘدﯾد آورده اﺳت و آرﻣﺎﻧﮭﺎی آن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود
از ﺑطن ھﻣﯾن ﻣﯾل ﺑﮫ آزادی از اﯾن ﺟﺑر ﺑروز ﮐرده اﺳت :آزادی ﺑﯾﺎن و اﺣزاب و ارﺗﺑﺎطﺎت ،آزادی ﻣﺳﺎﻓرت و ﺑرﭼﯾدن
ﻣرزھﺎ ،آزادی و ﺳﮭوﻟت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت و داﻧش اﻓراد و ﺟواﻣﻊ دﯾﮕر ﺑر روی زﻣﯾن و در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،
آزادی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺣﮑوﻣت ،آزادی ﺗﺟﺎرت و ﺳﻧت ﺷﮑﻧﯽ  .ھﻣﮕﯽ ﺑرآﻣده از ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﻣروز
ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺟﺑر "زاﯾش" ﺑﮫ آن ﻣﺗوﺳل ﺷده اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رھﺎﺋﯽ از ﺟﺑر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن )ﺗﺎرﯾﺦ
و ﺟﻐراﻓﯽ( ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ھﻣﯾﻧطور اﺳت؟ ﺑدون ﺗردﯾد رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎ اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﯽ
ھﯾﭻ دﺳﯾﺳﮫ و ﺷﯾطﻧﺗﯽ ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد ﭼﯾزھﺎی ﺑدی ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻻاﻗل ﺳﮭوﻟﺗﯽ در ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺑﺷر اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ ً ﻣوﺟب رھﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن از ﺟﺑر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ھم ﻣﯽ ﺷود؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﭘس ﻻﺟرم اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ و ھﻣﮥ ﺗﻼﺷﮭﺎی
آن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑرﺣﻖ ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن را ﻣددی ﻧﻣﺎﯾد  .زﯾرا ﻧﯾّت اﺻﻠﯽ اﯾن آرﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﻣﯾل
رھﺎﺋﯽ از ﺟﺑر "زاﯾش" ﻧﺑوده اﺳت ﭘس اﮔر ﻧﯾّت ﻋﻣل ﺑرآورده ﻧﺷود ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺟﮭل و ﻓرﯾﺑﯽ در ﮐﺎر ﺑوده اﺳت و اﯾن
ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎ ھم ﺳراﺑﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ھم ﺳراب اﺳت و ﭼﮫ ﺳراب ھوﻟﻧﺎﮐﯽ .ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن وھم
ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و رﺷد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف و راه و روش ﻣﮭﻠﮏ و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾده
ﺷده اﺳت و ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ" :ﻓﻘط اﻣروزه ﺑواﺳطﮥ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ارﺗﺑﺎطﺎت و آزادﯾﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣﮑﺎن رﺷد و رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت و ﻗﺑﻼً اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧﺑوده اﺳت ".ﺑﺎ اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺣداﻗل ﺟﺑری ﮐﮫ ﺑر ﻣﯽ آﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت از ازل ﺗﺎﮐﻧون
ﺑرروی زﻣﯾن ﺑﮭدر رﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﮑر ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺟﺑر ﺷﮑﻧﯽ و آزادی ﭘدﯾد آﻣده ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﺑری
ﻣرﻣوز ﺗر و ﺧطرﻧﺎﮐﺗر ﺷده اﺳت و ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺟﺑر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن در طﯾف وﺳﯾﻊ ﺗر آن
رﺳﯾده اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر ﭘرﺳﺗﯽ .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( "ﻣﻌﺗﻘدﯾن ﺑﮫ ﺟﺑر ﮐﺎﻓراﻧﻧد" .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ِ وﺟود ﺧوﯾش را ﺷﻧﺎﺧت و ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ از اﺳﺎرت و ﺟﺑر آن ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺗﺣرک ﻣﮑﺎﻧﯽ و اطﻼﻋﺎت و اﺧﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ .و اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺣرک و اطﻼﻋﺎت ظﺎھری ھم ﻓﻘط
ﺷوﯾم و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑواﺳطﮥ ّ
ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺧدﻣت رﺷد و ﺗرﺑﯾت و آزادی ِ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺎﺷد و ﻻﻏﯾر  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘرﺳت ھر ﭼﮫ
ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺳﯾر و ﺳﯾﺎﺣت ﻧﻣﺎﯾد و داﻧش ﮐﺳب ﮐﻧد ﻓﻘط ﺑر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ او اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و ھﻣواره
در ﺟﺑرھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺗری ﮔرﻓﺗﺎرﺗر ﻣﯽ آﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻣت دﯾد و ﻧﮕرش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺳوی ﺧودش ﺑﺎﺷد و زاوﯾﮥ اﯾن
ﻧﮕرش ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دل ﺑﺎﺷد .و ﻋﻣوم ﺑﺷر در ﺳﻣت ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ ﻧﮕرد و اﮔر ھم ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺟﺑرا ً ﺑﺧودش ﺑﺎزﮔرداﻧﯾده ﻣﯽ
ﺷود )ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎ( ﻧظر ﺑﮫ ذھن و آرزوھﺎی ﺧود دارد و ﻧﮫ ﺑر دﻟش  .ﺗﻣﺎم رواﻧﮑﺎوی و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﻣدرن
ﻏرب ﻣطﻠﻘﺎ ً زاوﯾﮥ ﻧﮕرش ﺑر دل را ﻣﻧﮑر اﺳت و ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎ را در ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ذھﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺑرﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺗری ﺑﻧﺎم " ﺟﺑررواﻧﯽ" ﻣﯽ رﺳد و آﻧرا ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ھم ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺑر "
زاﯾش" اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼون از ﻓﻼن واﻟدﯾن در ﭼﻧﺎن ﻣﮑﺎن و زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده ای ﭘس ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﯽ  .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت
ﭼﻧﺎن ﺗﻼش ﺟﺎھﻼﻧﮫ ای ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺟﺑر زاﯾش ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ھﻣﺎن ﺟﺑر  .وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر ﺟﺑر ﺑﺻورت
اﻋﺗﻘﺎد و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣذھب ﺟدﯾدی در آﻣده اﺳت و ﮐﻔر ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺟﮭل ﻣدﻋﯽ و ﻣﺗﮑﺑّر و ﻣرﮐّب اﺳت  .ﮐﻔری ﮐﮫ ﺧود
را ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧد و ﺟﮭﻠﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻋﻠم ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺟﺑری ﮐﮫ ﺧود را ﻣظﮭر آزادی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
١٧٧ــ ﺑﮭرﺣﺎل ﻣﺣوری ﺗرﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﻣﻧطﻘﯽ ﺗرﯾن ﺷﻌﺎر اﻧﺳﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم  ،آزادی اﺳت  .ﺑﺎ
ھﻣﯾن ﺷﻌﺎر ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣدن ﻣدرن آﻏﺎز ﺷد و ﮔوﯾﺎ ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﮐﻣﺗر آﻧرا ﻗﺎﺑل وﺻول ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﯾﺷﺗر آﻧرا از دﺳت ﻣﯽ دھد .رﻧﺳﺎﻧس ﮐﮫ َر ِﺣم اﯾن ﺗﻣدن اﺳت "آزادی" را در ﺳر ﻟوﺣﮥ ھﻣﮥ اﻓﮑﺎر و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش داﺷت
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و در رأس ھﻣﮥ آزادﯾﮭﺎ ﻧﯾز آزادی ﺑﯾﺎن ﺑوده اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن اھﻣﯾّت ﺑﺷدت ﻓزاﯾﻧده ای ﻣوﺟود اﺳت و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻧواع آزادﯾﮭﺎی دﯾﮕر ھم ﺧود طﻔﯾﻠﯽ و ﻓرزﻧدان آزادی ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ "آزادی" ﭘﯾﺷﺗﺎز ھﻣﮥ
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺷراﺳت آزادی ﺑﯾﺎن ھم ﭘﯾﺷﺗﺎز ھﻣﮥ آزادﯾﮭﺎی دﯾﮕر اﺳت .اﺻوﻻً ﺑﺷر ،ﺑﯾﺎن را ﺑﮭﺗرﯾن و ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ راه راﺑطﮫ
ﺑرﻗرار ﮐردن ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﯾداﻧد و "راﺑطﮫ" را ﺑﮭﺗرﯾن و ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ راه آزاد ﺳﺎزی ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .ﭘس ﺑﯾﺎن ،
راﺑطﮫ و آزادی ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن واﺣد اﺳت ﮐﮫ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺣور ھﻣﮥ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر آن از ﻧﺎن و ﮔﺎه از
ﺟﺎن ھم ﻣﯽ ﮔذرد .و ھﯾﭻ ﺑﺷری ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺑﺷر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑرای اﯾن اﻣر ﻣﺑﺎرزه و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻧﮑرده اﺳت وﻟﯽ از ﭘس
ھر ﻣﺑﺎرزه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺷدﯾدﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗری ﻣﺑﺗﻼ ﮔردﯾده اﺳت  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﮐﮫ ﺑﺷر در ﻧﮭﺎﯾت ﻋطش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آزادی ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد در ﻧﮭﺎﯾت ﻧوﻣﯾدی ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و اﯾن ﻧوﻣﯾدی
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ وﺿﻌﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ دﻓﺎع از دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺧﻔﻘﺎن دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن وﺿﻊ در
ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧودش و در ﺟواﻣﻊ ﻏﯾر ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز در ﺷﮑل ﺧﺎص ﺧودش در ﺟرﯾﺎن اﺳت  .در ﻏرب اﯾن ﺟرﯾﺎن
ﺷﮑل ﻣﺧوف ﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗری دارد و در ﺷرق ﻋﻠﻧﯽ ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣﺎھﯾت ﺿد آزادی در ﻗﻠب آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑطرز آﺷﮑﺎری روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣذھﺑﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ
دﺳﺗور رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﮫ ﺳﺧﻧﮕوی آزادی در ﺟﮭﺎن اﺳت ﺑﺎ آﺗش ﻣﯽ ﺳوزاﻧﻧد وﯾﮏ ﺷﮭرک ﺑﯽ آزار و آرام دﯾﻧﯽ را ﺑﺎ
زن و ﺑﭼﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ ﮐدام از ﻣﺑﻠﻐﺎن آزادی در ﺷرق و ﻏرب ﺟﮭﺎن اﻋﺗراﺿﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻗﺗل ﻋﺎم
ھوﻟﻧﺎک ﺑزودی ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻻاﻗل آزادی و آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ رﺳﯾده اﺳت
ﮐﮫ ﺿد ﺧودش ﺷده اﺳت و ھرﮐﺳﯽ آزاد اﺳت ﮐﮫ آزاد ﻧﺑﺎﺷد و در ﭼﮭﺎرﭼوب دﯾوارھﺎی اﺳﺎرت ﺑﮫ آزادی زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و
اﯾن زﻧدان را ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺷﻌﺎر ﺑدھد و ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ در ﮐﻣﺎل آزادی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮐﺳﯽ در ﺑﯾرون از
اﯾن زﻧدان ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ درون زﻧدان ﺑﯾﺎﯾد و ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﺷود .و ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش  " :ﻻ اﮐراه ﻓﯽ
اﻟدﯾن " ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط در دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺑری ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑردﯾن ﺧدا وارد ﺷد ﺑﮫ آزادی رﺳﯾده اﺳت و ﻧﯾز
ورود در دﯾن ﺧدا ھم ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر و آزادی اﺳت و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﯽ ﺗواﻧد وارد ﺷود و ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎ زور
واردش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷود و ﮐﺳﯽ ھم ﺑﺎ زور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾﮕری را وارد ﺑر دﯾن ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ دﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
آزادی رﺳﯾد و ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ آزادی اراده ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دﯾن وارد ﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻋﺷﻖ وارد در دﯾن ﺧدا ﺷد .
ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺗوان آزاد ﺷد  .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﮫ ؟ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا ﺑﮫ آزادی ﮐﺎﻣل رﺳﯾده و
رﺳﺗﮕﺎر ﺷده اﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن آزادۀ واﻗﻌﯽ ﺧود ﻣظﮭر ﺗوﺣﯾد و اﺷﺎﻋﮥ ﻧور آزادی اﺳت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آزادی را ﺑرﻣﯽ
اﻧﮕﯾزد  .ﭘس " آزادی " ھم وﺟود ِ اﻧﺳﺎن ِ آزاد اﺳت  .اﻧﺳﺎن آزاد اﺳت ﮐﮫ آزادی ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ طﺎﻟب آن
ﺑﺎﺷد  .آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﺑواﺳطﮥ اﻋﻣﺎل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود آزاد ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ در اﺳﺎرﺗﮭﺎی
ﻣﺧوﻓﺗری ﻣﯽ اﻓﺗد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را آزاد ﮐﻧد ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را آزاد ﮐﻧد  :راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
آزاد ﺷده اﺳت  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ آزاد ﺷده اﺳت و از اﺳﺎرت " ﺧود" در آﻣده اﺳت .
اﻧﺳﺎن زﻧداﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺟز اﯾن زﻧدان و زﻧداﻧﺑﺎﻧﯽ ﻧدارد  .آﻧﮑﮫ دﯾﮕران و ﺷراﯾط و ﺣﮑوﻣت را ﺳد آزادی ﺧود
ﻣﯾداﻧد اﺣﻣﻖ اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﺣرﯾم ھﺎی آزادی ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود دﻗﯾﻘﺎ ً داﻣﮭﺎی اﺳﺎرت و ﺳﻠطﮫ اﺳت  .اﻣروزه
ﺷﻌﺎر آزادی ﻓرﯾﺑﻧده ﺗرﯾن وﺳوﺳﮥ اﺑﻠﯾس اﺳت ﺑرای ﺑﮫ دوزخ ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﺑﺷر .آدﻣﯽ در ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ظﺎھراً آزادﺗر اﺳت در
ﺣرﯾم ﺳﻠطﮫ ای ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣروزه آزادی ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺷدن ﺑرای ﻣﺳﻠط ﺷدن .و ﭼون ھﻣواره ﻣﺳﻠّﺣﺎن
و ﺳﻠطﮫ ﮔران ﻗدرﺗﻣﻧدﺗری ﻗرار دارﻧد ﻟذا ﻓﻘط ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت و اﺳﺎرت آﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑر زﯾر دﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﺳﻠط
ﺗر ﺑﺎﺷﯽ .ﭘس اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷدت از ﺣرﯾم ﭼﻧﯾن آزادی ھﺎﺋﯽ ﺑر ﺣذر ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ داﻣﮭﺎی ﺳﻠطﮫ و اﺳﺎرت ھﺳﺗﻧد.
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آﻧﺟﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎرت ﻋﻠﻧﯽ ﺗر اﺳت آزادی ﺑﯾﺷﺗری وﺟود دارد :ﻣﺛل زﻧدان ھﺎ .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر
آزادﯾﺧواھﺎن ﺟﮭﺎن در زﻧداﻧﮭﺎ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .و اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( ﮐﮫ ﮐﻣﺎل آزادﮔﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ
ﺧود را در ﭼﺎھﯽ ﺣﺑس ﮐرده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺗﮭم ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻣﺷﻐول ﺗدوﯾن
اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﺎرت و ﺧﻔﻘﺎن ھﺳﺗﯾم .اﯾن اﺗﮭﺎم را ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم  .و اﯾن ﮐﻼم را ﻧﯾز ﺑﯾﻔزاﺋﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ آزادی ﺧود را در ﺧﺎرج از ﺧود ﻣﯽ ﺟوﯾد ھﻣواره ﺗﺣت اﺳﺎرت دﯾﮕران و ﺣﮑوﻣت ھﺎ و ﺷراﯾط ﺑﯾروﻧﯽ
اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣﯾن آدﻣﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗورﺗرﯾن ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد .دﯾﮑﺗﺎﺗورﺗرﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﯾﮏ روزی
آزادﯾﺧواه ﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد  .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻓرزﻧد ﻣﻧطﻘﯽ ِ آزادی اﺳت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
در ﻣﺎھﯾت آزادی دﮔرﮔوﻧﮫ ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .
١٧٨ــ ﺑﯾن ﻣﯾل ﺑﮫ ﭼﯾزی و ﺧود آن ﭼﯾز ﭼﮫ ﺗﻔﺎوت اﺳت ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ذھن اﺳت و واﻗﻌﯾت آن ﭼﯾز در ﺑﯾرون
ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ اﺳت ؟ اﯾن ھﻣﺎن ﺳؤال ﻣﻌروف ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ  :ﻓرق ﺑﯾن اﯾده و واﻗﻌﯾت ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﻓرق ﺑﯾن اﺳم
و ﻣﺳ ّﻣﯽ ﭼﯾﺳت ؟ ﻓرق ﺑﯾن ﻋطش و آب ﭼﯾﺳت ؟ ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺗﺷﻧﮫ اش ﻧﺷود آب ﭘﯾداﯾش ﻧﻣﯽ ﺷود .
اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﻣﻌروف ﺑﯾن اﯾده آﻟﯾﺳم )اﺻﺎﻟت اﯾده( و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم )اﺻﺎﻟت ﻣﺎده( اﺳت و اﯾن ﻧﺑرد ﻗدﯾﻣﺗر ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺗﻘدّم
ﻣرغ ﯾﺎ ﺗﺧم ﻣرغ ﺑوده اﺳت  .ﻧﺑردی ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺟز ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم )ﯾﺄس از ﺷﻧﺎﺧت( ﻧرﺳﯾد  .وﻟﯽ ﻗﺻد ﻣﺎ از طرح
دﮔرﺑﺎرۀ اﯾن ﻣﻌﻣﺎی ﮐﮭن آن اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ﺳؤال ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم ﮐﮫ ﭼرا ھﻣواره آدﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﻣﻌﻣﺎھﺎﺋﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ ﻣﯽ رﺳد  .ﭼﻧﯾن ﺳؤاﻟﯽ ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﺟﻣﺎﻋت ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋوام ھم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
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روزﻣره ﺑﺎ آن ﺳروﮐﺎر دارﻧد ﺗﺣت ﺳؤاﻟﮭﺎﺋﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل  :ارﺟﺣﯾت ﺑﺎ ﮐدام ﮐﺎر اﺳت ؟ ﮐدام
و ﻣﻧطﻖ دﯾﮕری در زﻧدﮔﯽ
ّ
ﺑﮭﺗر اﺳت ؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻘدﻣﺗر اﺳت ؟ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﯾﺳت ؟ راه درﺳت ﺗر ﮐداﻣﯾﮏ اﺳت ؟ و...و...و .ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﺷﺧﯾص ﺗﻘدم و ﺗﺄﺧر و ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠول و اﺻل و ﻓرع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﻧواع ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ وﻓرھﻧﮕﮭﺎ و ﺳﻠﯾﻘﮫ ھﺎ ﺟﻠوه ﻣﯽ
ﮐﻧد  .ﺳؤال ﻣﻌروف ﺑﮫ زﯾرﺑﻧﺎ و روﺑﻧﺎ ھم از ھﻣﯾن ﻣﺎھﯾت اﺳت و اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم ﺷﺎﯾد ﺳؤاﻟﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﯾد ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺷﺄ و ﻣﻌﻧﺎﯾش ھﻣﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ  :آﯾﺎ ﺗﻘدم ﺑﺎ اﯾده اﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾت ؟ ﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن
ﻣﻧﺷﺄ را در ھﻣﮥ ﺳؤاﻟﮭﺎ ﯾﺎﻓت  .ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ اﻧدﮐﯽ در ﻣﺳﺎﺋل ﺧودش ﺗﺄﻣل ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا دﯾﮕران ھﻣواره در ﺣﺎل
ﻧﻣﺎﯾش )رﯾﺎ( ھﺳﺗﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗو ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻣل واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوی ھم ﺣرف واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .
ﭘس آﯾﺎ اﺻل  ،ﻣن و اﯾده آﻟﮭﺎی ﻣن اﺳت ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن اﺳت  :ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،طﺑﯾﻌت  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت  ،ﺗﮑﻧوﻟوژی ،
ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻل  ،ﭼﯾزی ﺟز ﺧود اﯾن ﺳؤال داﺋﻣﯽ ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و اﺻل اﯾن ﺳؤال را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﭘﯾدا ﮐرد  .ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺎس اﯾن ﺳؤال را ﺑﺎﯾد ﯾﺎﻓت و ﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ آﻧرا  .زﯾرا ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮥ ﻣﺷﮭور ﺑراﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده،
ﻋده ای را ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣوده اﺳت و در ﭘﯾروی و ﻋﻣل ﺑﮫ آن و در ﻣﺳﯾر اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ آن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻌﮑوس
رﺳﯾده اﺳت  .ھﻣﮥ اﯾده آﻟﯾﺳت ھﺎ ﻋﺎﻗﺑت ﺷدﯾدا ً ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺷده اﻧد و ﺳﯾر اﯾده آﻟﯾﺳم در ﻣﮭدش ﯾﻌﻧﯽ آﻟﻣﺎن ﺑوده اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .و ﻧﯾز ھﻣﮥ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ اﯾده آﻟﯾﺳم اﻓراطﯽ رﺳﯾده اﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم آﻟﻣﺎن ﺑﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾده آﻟﯾزم اﻓراطﯽ ﺗری ﻣﺛل اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم اﻧﺟﺎﻣﯾد .و ﮐل اﯾن ﺣرﮐت و اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﺑﮫ
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ﭘوﭼﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣرﮐزش آﻟﻣﺎن ﺑوده اﺳت  .از ھﮕل ﺗﺎ ﻣﺎرﮐس و از ﻣﺎرﮐس ﺗﺎ ﻧﯾﭼﮫ .
اﻟﺑﺗّﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳؤال ﻗدﯾﻣﯽ و راﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼً روﺷن اﺳت ﮐﮫ "ﻣن آﺋﯾﻧﮥ ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺑدون اﯾن
آﺋﯾﻧﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارد و اﮔر ھم دارد ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣرا ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﻧﯾﺳت" و ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﻣن ِ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎن ِ َﻣﻧﯽ  .اﯾن
روزﻣره ﻟزوﻣﺎ ً ﻣﺷﮑﻠﯽ را ﺣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .زﯾرا
ﭘﺎﺳﺦ  ،ﻣﻧطﻖ را از آن ﺗﺿﺎد اﻓراط و ﺗﻔرﯾطﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد وﻟﯽ در ﻋﻣل
ّ
وﻗﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ دو اﻣر در ﯾﮏ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﯽ ﺷوم آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﮐدام را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾده و ﺧواھش ذھﻧﯽ ﺧود را
ﻣﻼک ﻗرار دھم ﯾﺎ ﺷراﯾط و ارزﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾروﻧﯽ ﺧوﯾش را  .وﻟﯽ در ﻋﻣل واﻗﻌﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺻورت ﻣﯽ
ﭘذﯾرد آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ راﺑطﮫ و ﺗﻧش و ﻧﺑردی ﺑﯾن اﯾده و واﻗﻌﯾت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و در اﯾن ﮐش ﻣﮑش ﺑﺎﻻﺧره اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد  .آﯾﺎ اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ؟ اﯾدۀ ﻣن ﺑر واﻗﻌﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورد
و واﻗﻌﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ﺑر اﯾدۀ ﻣن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐﮫ ﺑﺻورت ﯾﮏ ﻧﺑرد ﻣرﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑوﻗوع ﻣﯽ
ﺳوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ورای اﯾده و ﻣﺎده اﺳت  .ﻧﮫ ﻣن اﺳت و ﻧﮫ ﺗو ﺑﻠﮑﮫ
ﭘﯾوﻧدد و ﭼﯾزی واﺣد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻣر ّ
"او" اﺳت  .اوﺋﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺗﺻوری و اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از ﺷﮑل و ﻣﺎھﯾت آن ﻧداﺷﺗم و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﯾرت ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺷده ام  .اﯾن
"او" ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮥ ﻣن و واﻗﻌﯾت ﻣﺎدی ﺑﯾرون ھر دو از آن ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد  .و ﺣﺎﻻ اﯾن اوﺋﯽ ﮐﮫ ﻏﯾب ﺑود
آﺷﮑﺎر ﺷده و ﺑﺎز در ﻣن ﺟدﯾد و اﯾدۀ ﺟدﯾد و ﻧﯾز در واﻗﻌﯾت و ﺷراﯾط ﺟدﯾد ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣن اﺳت
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن آﺋﯾﻧﮥ ﺟﮭﺎﻧم و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن آﺋﯾﻧﮥ ﻣن اﺳت  .و ا ّﻣﺎ ﺑﯾن اﯾن دو آﺋﯾﻧﮫ ﮐﮫ
ظﺎھرا ً ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد ﺣﺗﻣﺎ ً ﭼﯾزی ﻧﺎﻣرﺋﯽ وﺟود دارد وﮔرﻧﮫ ﻧﮫ اﯾن اﯾده در ﻣن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﻣد و ﻧﮫ آن ﻧﻘش در
ﺟﮭﺎن  .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺳت از ﻣن ﭘرﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺷﯾد و ﻧظر را ﻣﻌطوف ﻧﻣود ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣن و ﺟﮭﺎن
ﺣﺎﺋل اﺳت وﻟﯽ دﯾده و ﻓﮭﻣﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﮔر اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ اﯾده اش در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد ھرﮔز آن ﺳؤال و
وﺳوﺳﮫ در آدﻣﯽ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﻣد  .وﻟﯽ ﭼون ھﻣواره ﻧﺎﮐﺎم اﺳت ﻟذا ﺑﮫ ﭼون و ﭼرا ﻣﯽ اﻓﺗد و اﯾن ﺳؤال ﺗﻘدم و ﺗﺄﺧر ھم
ﻣﺣﺻول ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻋﻠّت ﮐوﺗﺎه دﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻋﻠﺗش ھم " او " اﺳت ﮐﮫ
ﺣﺎﺋل اﺳت ﺑﯾن اﯾده و واﻗﻌﯾت  .ﭘس اوﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﭼون و ﭼراﺳت  .اوﺋﯽ ﮐﮫ وﺟودش ﻋﯾن ﻋدم ﻣﯽ آﯾد
وﻟﯽ اراده و ﻓﻌﻠش ﻋﯾﺎن اﺳت و ھﻣو ﻓرق و ﻣرز ﺑﯾن اﯾده و ﻣﺎده اﺳت و ﻧﯾز ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک و ﮐﺎﻧون وﺻﺎل آن دواﺳت.
ﭘس ﯾﺎﻓﺗن اﯾن ﻓرق ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ وﺻﺎل اﯾده ﺑﺎ ﻣﺎده ﻧﯾز ھﺳت و اﯾﻧﺳت آن ﭘﯾروزی ﺑزرگ و ﻓﺗﺢ آﺷﮑﺎر .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن
ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﺧداوﻧد ﺣﺎﺋل اﺳت ﺑﯾن ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن و ظﺎھرش )ﺟﮭﺎن("  .ﭘس در ﺧداﺳت و در ﺧط ﻓرق و ﻓراق ﺑﯾن
اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﯾﮑﯽ ﺷده و اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻓراق ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﯽ
رﺳد .و ﭼﮕوﻧﮫ در ﻋﻣل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﺧط رﺳﯾد ؟ از طرﯾﻖ ﻧﻔﯽ ﺧود و اﯾده ھﺎی ﺧود و ﻧﻔﯽ ﺟﮭﺎن و ﻧﻘش ھﺎی آن.
از طرﯾﻖ ﮔذﺷﺗن از ﻣن و ﺗو ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ او رﺳﯾد و او را درﯾﺎﻓت و دﯾد  .اوﺋﯽ ﮐﮫ اﺻل و ﻋﻠّت اﺳت و ﻣﻘدّم و ﻣؤﺧر
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن" .ﻗرآن ﮐرﯾم -و " اوﺳت ﺣﺎﺋل و ﻓﺎﺻل و واﺻل و واﺣد" .ﻗرآن ﮐرﯾم-
اﺳت" .و اوﺳت ّ
ّ
واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﮫ اﯾده ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻣﺎده .و اﯾﻧﺳت رﺋﺎﻟﯾزم ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ .رﺋﺎﻟﯾﺳم آﻗﺎی طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ )ﻋﻼﻣﮫ(
ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم .
١٧٩ــ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﻧّت ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺻﻼﺑت و اھﻣﯾّت ارزﺷﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی آن ﺑر اھﻠش آﺷﮑﺎرﺗر
ﻣﯽ ﮔردد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﻧت ﺷﮑﻧﺎن ﺑزرگ ھﻣواره ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﻏﺎﻟﺑﮭﺎی ھﻣﺎن ﺳﻧت ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن و اﯾﻣﺎن  .ﻣﺛﻼً ﻣﺎرﮐس در اواﺧر ﻋﻣرش ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﺷﺎھﮑﺎر ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل ﺑود و در
آن ﮐﺗﺎب ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﻠطﮫ ھﻣﺎن روﻧد ﺟﮭل ﺑﺷر اﺳت و ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی زﯾر ﺑﻧﺎی ﻓﻘر روﺣﯽ و ﻋﻘﻠﯽ
اﺳت ﺧودش در ﻧﮭﺎﯾت ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش را ﺑﮫ واﺳطﮥ اﯾن ﻓﻘﺎرت و ﺑﯾﻣﺎری ﯾﮑﯽ
ﭘس از دﯾﮕری از دﺳت ﻣﯽ داد و ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن واﺳطﮫ ُﻣرد .و ﻧﯾﭼﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﮭﺎر ﺗرﯾن آﺛﺎر ﺿد ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﺿد
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اﺧﻼق را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﺧودش در ﻗﻠب اروﭘﺎ و ﺗﻣدن ﻣﺷﻐول ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣرﺗﺎﺿﺎﻧﮫ ﺑود و ﻗدّﯾس وار زﯾﺳت و
ُﻣرد  .و ﻋﮑس اﯾن وﺿﻊ ھم وﺟود دارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از دﯾﮕران ﺑر ﺳﻧّت ھﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘرﭼم دار آن
ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ زودی آﻧرا زودﺗر از دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد  .آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﺑرﺟﺳﺗﮥ اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت
ﮐﮫ در اواﺧر ﻋﻣرش ﻣدرﺳﮫ و ﺣوزه و ﻣﺳﺟد را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣود و طرﻓدار ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ ﺷد  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘول و واﺣد و ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ُﻣﻧﺟﯽ  .زﯾرا ﻧﺎﺟﯾﺎن واﻗﻌﯽ
ھم ﺻﺎدﻗﺎﻧﻧد  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﻧﺟﯽ ﺑﺎﺷد ُﺣﻘﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود .
١٨٠ــ از ﺟﻣﻠﮫ ﺳؤاﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر اھل ﻣﻌرﻓت روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻘدم و اﺻل اﺳت
ﯾﺎ ﺧدﻣت ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ﺳﻌﺎدت و ھداﯾت  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض از اﯾن روﺳت ﮐﮫ طﺎﻟب ﺣﻘﯾﻘت ﺧود ﻣﻘﺻودی ﺟز
ت واﺣد و ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧدارد وﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای آﺷﮑﺎر ﻧﻣودن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ھﻧوز زود ﺑﺎﺷد و
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘ ِ
ﻣوﺟب ﮔردد ﮐﮫ طﺎﻟب ﻣﻧﺣرف و ﺳﺎﻗط ﮔردد  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﯾن ﺳؤال اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺑل طرح اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اھل ﻣﻌرﻓت در
راﺑطﮥ ﺑﺎ دﯾﮕران )ﻣردم( ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ .و آﯾﺎ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﻣﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھداﯾت ﻣردم اﺳت و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﮔﻣراه ﻧﮑردن ﻣردم  .آﺷﮑﺎرﮐردن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد و ﺑﺧودی ﺧود دﯾﮕران در اﯾن اﻣر دﺧﯾل ھﺳﺗﻧد.
ﭘس آﯾﺎ اﯾن دﺧﺎﻟت ﺑرای اھل آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت و روش ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط
اﺳت و در ھر ﮐﺟﺎ و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن در ﮔﻣراھﯽ اﺳت  ،آﺷﮑﺎر ﻧﻣود؟
ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ طﻠب ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺧﺎطب )ﻣردم( را ﺗﺷﺧﯾص داد و ﺧود اﯾن ﺗﺷﺧﯾص ﺧود ﺟﻧﺑﮫ ای از ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑرای ﺧو ِد اھل ِ ﻣﻌرﻓت ھم روﺷن ﺑﺎﺷد و ﮔرﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯾﮕردد  .ﭘس آدﻣﯽ ﺗﺎ
ﺣﻖ ﻣﺧﺎطب ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺳد اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﺑر او آﺷﮑﺎر ﮐﻧد زﯾرا ﺣﻘﯾﻘت ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﺣﻖ ِ ﮔﻣﺷدۀ
ِ
اوﺳت .ﭘس ھر ﻓرد و ﮔروه و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دارد ﮐﮫ آﻧرا ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و اھل ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺣﻖ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ھر ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﮔرﻧﮫ اﺻﻼً اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺣﻖ ﺧود را
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت دﯾﮕران را ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺣﻘﺷﺎن را ادا ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ﺟز اھل ﻣﻌرﻓت ﻗﺎدر ﺑﮫ ادا ﻧﻣودن ﺣﻘوق دﯾﮕران
ﻧﯾﺳت  .ﭘس اﯾن ﺳﺧن ﮐﮫ " اﺳرار ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧزد اھﻠش آﺷﮑﺎر ﻧﻣود " ﺳﺧن واھﯽ و ﺑﯾﻣورد اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ
ﻧﺎاھﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را درﯾﺎﺑد ھر ﭼﻧد در ﮐﻣﺎل ﻋﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .
١٨١ــ ھرﮔﺎه ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ رﺳﯾدی ﮐﮫ دﯾﮕر ﺳؤاﻟﯽ از ﺗو ﯾﺎ ﮐس دﯾﮕری و از ﺧودش ﻧﯾز ﻧدارد )ﭼﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه(
ﺗو ھم ﺧﻣوش ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺧودت از او و از ﺧودت  ،ﺑرﺳﯽ وﻗﺎﻧﻊ ﺷوی  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﻧدارد آﺋﯾﻧﮫ
اﺳت ﭘس ﺑﻧﺷﯾن و ﮔرد و ﺧﺎک ﻣﮑن و ﺧودت را در آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐن .
١٨٢ــ اﻧدﯾﺷﮥ ھر ﮐﺳﯽ ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود او دارد ؟ و اﻋﻣﺎل و آﺛﺎر ھرﮐﺳﯽ ﻧﯾز ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ اش دارد ؟ در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭘرده ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑطور ﺧﺎص ﻣﻧظور ھﻣﺎن اھل
ف ﺧود اوﺳت و ﻣﯽ ﺗوان ﺑواﺳطﮥ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت
ﻣﻌر ِ
ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .آﯾﺎ اﻋﻣﺎل و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ھر ﮐﺳﯽ ّ
را ﺷﻧﺎﺧت ؟ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻓﻘط ﮐﺎرش اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎر دﯾﮕرش
ﮐﮫ ﻣﮑﻣل و روی دﯾﮕر ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت اوﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻓرق اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎ ﺳﺎﺋرﯾن در ھﻣﯾن
ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در وﺟﮫ دوﻣش اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮐﺛر ﻣردم ھﻣواره ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود را از
دﯾد دﯾﮕران ﭘﻧﮭﺎن دارﻧد و درون ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد ) ﺑﺎ رﯾﺎ و دروغ( اھل ﻣﻌرﻓت درﺳت ﻋﮑس اﯾن راه و روش را در
زﻧدﮔﯽ ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺧود را ﺑﮫ اھل ﺟﮭﺎن ﻣﻌرﻓﯽ و آﺷﮑﺎر
ﻧﻣﺎﯾد  .اﺻﻼً ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺳت ﺑزرگ در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت  :ﺷﮑﺳت در ﻣﻌرﻓﯽ
ﺧوﯾش و ﺳوء ﺗﻔﺎھم در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﻋﻣوم ﻣردم ﭘس از ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﮑرر اﯾن ﺷﮑﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳﻧد ﮐﮫ اﺻﻼً
دﺳت از اﯾن ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺑردارﻧد و ﺧود را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .رﯾﺎﮐﺎری ﮐﮫ روح ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوم ﺑﺷراﺳت از ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ
ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ اﺑزاری ﮐﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران در دﺳت دارﻧد اﻧدﯾﺷﮫ و ﮐردار اﺳت و
ﭼون ھﻣواره ﺑﯾن ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ و ظﮭور اﻋﻣﺎل ﺗﻧﺎﻗض وﺟود دارد ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن ﺗﻼش ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت و ﺳوء ﺗﻔﺎھم و اﺗﮭﺎم ﻣﯽ ﺷود و اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ دﺳت از اﯾن ظﮭور و ﺑروز ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و طﺑﯾﻌﯽ ﺑر ﻣﯾدارﻧد و
ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ رﯾﺎ و دروغ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﺻﻼً ﻋطش ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻏرﯾزۀ ﺑﺷر اﺳت و ﺻﻔﺗﯽ ﻣﺧﺗص
اﻧﺳﺎن اﺳت  .آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را در ﻧﮭﺎﯾت ﺧوﺑﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ و درﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯾّت و ﺑزرﮔﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﯾﮏ ﻣﯾل ذاﺗﯽ و ﺧداﺋﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﻗرار دارد و اﯾن ﻣﯾل اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑر ﺣﻖ
اﺳت و ﺣﻖ ﺗرﯾن ﻣﯾل در اﻧﺳﺎن ھﻣﯾن اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧواھد در ﻧظر دﯾﮕران ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﯾل ﻧدارد ﮐﺳﯽ
را ﺑﭘرﺳﺗد و از ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﻧطﻔﮥ ﮐل اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری ﺑﺷراﺳت و اﻋﻣﺎل او آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل ﺑﺷری ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﮐذب و رﯾﺎ و ھﻣﮥ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد و ﻣﻌذب ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ھﻣﯾن
ﺗﺿﺎد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧودش ﺧداﯾﮕوﻧﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود و دﯾﮕران ھﻣﮫ ﺑﻧدۀ او ﺑﺎﺷﻧد و ﺣﻘﯾر و ﭘﺳت ﺑﻣﺎﻧﻧد  .اﮔر
اﯾن ﺣﻖ ﺑرای ﻣن ﺣﻖ اﺳت ﭘس ﺑرای دﯾﮕران ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻖ ﺑﺎﺷد و ﻣﻘﺑول آﯾد  .ھﻣﯾن ﻧﺎﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺳﺧن
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ﻣرا ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻣن در ﺗﺿﺎد ﻣﯽ اﻧدازد و ﻣرا رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ دﺳت از ادﻋﺎی ﺧود ﺑردارم و ﻣﯾل
ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران را در ﺧودم ﺳرﮐوب ﻧﻣﺎﯾم و ﻣﺧﻔﯽ ﺷوم و ﺑﮫ ﻋذاب اﻓﺗم  .اﮔر اﯾن ﺣﻖ را ﺑﮫ دﯾﮕران ھم ﺑدھم
آﻧﮕﺎه از ﻋذاب رﯾﺎﮐﺎری ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﺳﺧن و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎل ﻣن از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود و ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً آﺋﯾﻧﮫ
ای ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و ﺣﺗﯽ دﺷﻣﻧﺎن ھم ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑرﺗرم از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .و
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑرﺗر و اﻋﻣﺎل ﺑرﺗر از وﺟود ﺳر ﻣﯾزﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺳﯾر رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن
اﺳت.
١٨٣ــ از دﯾدﮔﺎه ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ھﯾﭻ ﻋﻠّﺗﯽ ﮐﺎﻣل و ُﻣﺳﻠّم ﺑرای اﻋﻣﺎل و ﺻﻔﺎت و ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر وﺟود ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ
آن ﻋﻠت ﺧدا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓوق ﻋﻠﯾت اﺳت و ﻣطﻠﻖ اﺳت  .ﭘس ھر ﻓرد ﺑﺷری و ﻧﯾز ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﮥ ﻓﻌل
واﻧﻔﻌﺎﻻﺗش و در ھﻣﮥ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑراو ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﯾﮏ رﻣز و راز داﻧﺳت  .ﻣﻌﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر و روﺷن ﺗر
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﮔردد ﺑﯾﺷﺗر اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﯾد  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھر ﭼﮫ ﮐﻣﺗر ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﻣﺗر ﻣوﺟب ﺣﯾرت
اﺳت و ﺑدﯾﮭﯽ ﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوم ﻓرزاﻧﮕﺎن و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ  ،آدﻣﯽ را دﯾواﻧﮫ و
ﻋﺎﻟم را اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد وﻟﯽ ﺑرای ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده و روﺷن و ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت و در ﯾﮏ ﺟدول ﺿرب
ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷدﻧﯽ اﺳت  .ﺣﺗﯽ ﺧراﻓﺎت و اﻋﺗﻘﺎدات ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺧﯾﻠﯽ ﺑدﯾﮭﯽ و ﺟدول ﺿرﺑﯽ اﺳت  .ﯾﻘﯾن
ﻣردان ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز ھرﮔز ﯾﻘﯾﻧﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺧﺑﺎری و ﻓﻧﯽ و ﺑﮫ زﺑﺎن اﻣروزی ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺑوده اﺳت و اﯾن ﯾﻘﯾن ھرﮔز از
ت ﻣﻧطﻘﯽ ِ
ﺑﺎﺑت اﺷراف آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﯾﻧده و آﯾﻧده ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﻧﺑوده اﺳت و اﯾن ﯾﻘﯾن ﻧﯾز از ﺑطن ﺣﻘﯾﻘت رازﮔوﻧﮕﯽ و ﻣطﻠﻘﯾ ِ
وﺟود ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .راز ﺑودن و ﻣطﻠﻖ ﺑودن ﻣﺎھﯾﺗﯽ واﺣد دارد  .ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺳﻣت ﻧﻔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد رازوار ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﻣﻌﻣﺎ و ﺟﺎدوﺋﯽ ﻣﯽ آﯾد و ﮐل ﻋﺎﻟم و آدم و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ھﻣﯾﻧطور اﺳت وﻟﯽ
ﺳرﭼﺷﻣﮥ ظﮭور اﯾن راز ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت و ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺳﻣت ﻧﻔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن در ﺣرﮐت
اﺳت و ﻣﺻداق " ﻻاﻟﮫ" اﺳت  .ﻣطﻠﻖ ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل طﻼق دادن ﺧوﯾش ﺑودن  .اﯾن وﺿﻊ در اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎ
ﺳرﻋت و ﺷدّت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران  ،ﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺧود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم اﯾن راه )ﻻاﻟﮫ( ﻧﻣوده و ﮔﺎه از
ﺳﺎﺑﻘون " ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑودن اﻧﺳﺎن از ذات
آن ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ " ال ﻻ " )ﷲ( ﻣﯾرﺳﻧد و ﻣﺻداق " اﻟ ّ
اﻟﻠﮭﯽ اوﺳت  .و از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت اﯾن اﻣواج ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ راز و رﻣز ﺑﺷری  .ﺗﺎ ﻣﯾﺧواھﯽ ﭼﯾزی را ﻓﮭم ﮐﻧﯽ آن ﭼﯾزﺷروع
ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ آﻧرا ﻓﮭﻣﯾدی دﯾﮕر آن ﭼﯾز وﺟود ﻧدارد و ﺑﮑﻠﯽ ﭼﯾز دﮔری اﺳت  .ﭘس رازﮔوﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز از
اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺗﺎ ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ " ھﻣﯾن اﺳت " دﯾﮕر ﻧﯾﺳت .
١٨۴ــ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎی او اﺷﺗﺑﺎه اﺳت و ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮫ را ﺗﻌطﯾل
ﺷر اﯾن ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی در اﻣﺎن ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﺑﺎز ھم از ّ
ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرد و آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮥ ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﺧود ﻗﺎﺿﯽ در اﯾن
ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺧودش ﻣﺷﻐول اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﻧﻘدر ﺷﮭﺎﻣت ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودش را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﻧﻣﺎﯾد .
در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷود و ذھن آرام ﻣﯽ ﮔﯾرد و وﺟود ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﺻﻠﺢ وارد ﻣﯽ
ﺷود و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ظن ّ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد و ﭼﺷم ﺑﺻﯾرت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود .
١٨۵ــ ھر داﻧﺳﺗن ﺟدﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗن ﺟدﯾد ﻧﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗواﻧﺳﺗن ھﺎی ﻣﻌﻣول را ھم ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر آن
داﻧﺎﺋﯽ ﺟدﯾد ﺑﻧﯾﺎدی و ﺑﺻﯾرﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮔﺎه ﻓرد را ﺑﮫ اﻧﻔﻌﺎل و ﺳﮑون ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ھﻣﮥ اﻣور ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .و ھﯾﭻ داﻧﺎﺋﯽ ﺑﻧﯾﺎدی
ﺟدﯾدی ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺑن ﺑﺳﺗﯽ ﺷدﯾد از اﻋﻣﺎل ﺧود ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھر داﻧﺎﺋﯽ ﺟدﯾد
ﺑﺧودی ﺧود در اواﺧر ﻋﻣر ﯾﮑﺳری ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﻗدﯾم ھم ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر داﻧﺎﺋﯽ ﺟدﯾدی اﮔر واﻗﻌﺎ ً داﻧﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻓرﺿﯾﮫ  ،ﺧواه ﻧﺎﺧواه آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﮑون و ﺳﮑوت و ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑزرگ در ھﻣﮥ ارﮐﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد
ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻧوﯾﻧﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺣرﮐت ھرﮔز ﺑر اﺳﺎس ﺗﺋوری ِ داﻧﺎﺋﯽ ِﺑدﺳت آﻣده  ،ﻧﯾﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﭘدﯾد آﻣده اﻧد ھرﮔز ﻗﺎﺑل ﺗﺋورﯾزه ﺷدن ﻧﯾﺳﺗﻧد و دﺷﻣن ﻓرﻣﺎﻟﯾزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺣﺗﯽ داﻧش ھﺎی ﺳطﺣﯽ و اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ و اﺑزاری
ﺑﺷر ھم ﺑر ھﻣﯾن ﻗﺎﻋده ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ در طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺻل روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ھﻣﺎن اﺻل اﺑطﺎل
ﭘذﯾری در داﻧش اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟﺑﺎت ﺑطﺎﻟت ﺑﺷر اﻣروز را ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت .
١٨۶ــ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ذھن ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﺎ ھرﮔز ﻧﻣﯾﺷود و ﯾﺎ اﮔر ﺑﺷود ﺟز ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ آورد .و ا ّﻣﺎ آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ دل ﻣﯽ ﺧواھد اﮔر ﺑﺷود آرﻣﺎن اﺳت وﻟﯽ اﮔر ﻧﺷود آرﻣﺎن ﺑرﺗری را ﭘﯾش روی ﻣﯽ ﻧﮭد و آدﻣﯽ را در واﻗﻊ ﻧﺷدن آن
آرﻣﺎن ﺷﺎدﮐﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد .
١٨٧ــ ﺗﺋﺎﺗر و ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﺎ ﺑﺷر اﻣروز ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ اﮔر اﻧدﮐﯽ از اﺳﺎرت اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ھﻧرھﻔﺗم ﺑﯾرون آﺋﯾم
و از ﺑﯾرون ﺑر آن ﻧظر ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " را ﺑﮑﻠﯽ اﻧﮑﺎر و ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻣوده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧرا ﮐﮫ
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"ﻧﯾﺳت" ،اﻧﮕﺎرد و "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت" را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھﺳت ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻔر اﺳت  .اﻣروزه ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ
راﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻧدﮔو و ﺳﯾﻣﺎی اﺑﻠﯾس اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯾت طﺎﻏوت و ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﺳﺗم و ﻓرﯾب را ﯾﮑﺟﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯾدھد .ﭘردۀ
ﺗﻠوﯾزﯾون ھﻣﺎن ﭘرده ای اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮔوش ھﺎ و ﭼﺷﻣﮭﺎ و دﻟﮭﺎ زده ﺷده اﺳت  .اﯾن ﻓﻘط ھﻧر ھﻔﺗم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻣﻊ
ﺟﻣﯾﻊ ﺷش ھﻧر دﯾﮕر ھم ھﺳت و ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ را ﺑﺧدﻣت ﺷﯾطﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﮑر ﺷﯾطﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺳت و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد
اﺳت و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت آﺷﮑﺎر ﺷود ﺑﯽ رﯾﺷﮕﯽ اﯾن ﻣﮑر ھم آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ھﻧوز ھم ھﺳﺗﻧد ﺧود ﻓرﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد " اﮔر ﺗﮑﻧوﻟوژی در دﺳت اھﻠش ﺑﺎﺷد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺣﺳن ﺷده و ﺑﺧدﻣت ﺣﻘﯾﻘت و رﺷد اﻧﺳﺎن در ﻣﯽ آﯾد  " .وﻟﯽ
ﻏﺎﻓﻠﻧد ﮐﮫ اھﻠش ﺑرای آﺷﮑﺎر ﻧﻣودن ﺣﻘﯾﻘت و رﺷد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧوع ﺗﮑﻧﯾﮏ و اﺑزاری ﻧدارﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺟوھرۀ
ﺟﮭل ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ اﺑزار و ﻓن ھﯾﭻ ﺗﻌﻠﯾم وﺗرﺑﯾت و رﺷدی ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت  .ھﻣﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺎطل و
واژﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣدن را ﭘدﯾد آورده اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن رﯾﺎ )ﻧﻣﺎﯾش دادن( اﺳت ﮐﮫ ھﻧرھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏ و اﺑزار ﺧود را
ﭘدﯾد آورده اﺳت ﺗﺎ رﺳﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳﺎﻧد و رﺳﺎﻟﺗش ھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﯾت را اﻓﺳﺎﻧﮫ و اﻓﺳﺎﻧﮫ را واﻗﻌﯾت ﺟﻠوه
دھد  .ﺻدق را ﺟﻧون ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و ﻣﮑر را ﺧرد ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  .واﻗﻌﯾت را ﻣﺳﺧره ﮐﻧد و ﻣﺳﺧرﮔﯽ را ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎﯾد .
١٨٨ــ ﻗﺎﻧون ﭼﯾﺳت؟ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﺷود! ھر ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻧﺟﯾری اﺳت ﺑر ﮔردن و
دﺳت و ﭘﺎ و اﻋﺻﺎب و اﻧدﯾﺷﮫ و زﺑﺎن ِ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑطور روزاﻓزوﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﺣش و ﺟﻧون و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯾرود .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً
اﻓراد دﯾواﻧﮫ و وﺣﺷت زده ای ﮐﮫ ﺟز در ﺗﺑﮭﮑﺎری اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ اﯾن زﻧﺟﯾرھﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﺑﻠﮑﮫ روز ﺑﮫ روز روﺷﮭﺎی ﻣرﻣوزﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗری از ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت را ﮐﺷف ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺗرس از زﯾﺳﺗن ﺑﺳﯾﺎر
ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﺗرس از زﻧﺟﯾرھﺎی ﻗﺎﻧون اﺳت .اﯾن اﻣر را ﻗﺎﻧوﻧﮕزاران ھم ﻣﯾداﻧﻧد .ﭘس ﺑرای ﭼﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮕزاری
ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد؟ دو ﺧﺎﺻﯾت اﺳﺎﺳﯽ دارد :ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ دﯾواﻧﮕﺎن طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﺗوده ھﺎ( ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺟﻧﺎﯾت ﺧود را
ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و آﺑروی رھﺑران ﺣﻔظ ﺷود و اﻧﺿﺑﺎط ظﺎھری ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن اﻣر راز اﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎی
دوم اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻓﻘط ﺑرای اداﻣﮥ ﻏﺎرﺗﮕری و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮐﺑﯾر ﺣﺎﮐﻣﺎن و طﺑﻘﺎت واﺑﺳﺗﮥ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳت .و ّ
ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ و رﺳﻣﯽ و ﻋﻠﻧﯽ و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﭘﺎول ﻣﺎل و ﺟﺎن و ﻧﺎﻣوس ﻣردم ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس
ﻗواﻧﯾن ھرﮔز ﺑرای ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم ﺗﺻوﯾب ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻗﺎﻧون ﺗﺻوﯾب
ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﻣردم از آن ﺑﮕرﯾزﻧد و ﺑﮫ روﺷﮭﺎی رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺗر و ﻣﮑﺎراﻧﮫ ﺗر و ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﮫ ﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗری
دزدی و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد .و ﺣﺎﮐﻣﺎن و طﺑﻘﮥ ﻣﺳﻠط ھم ﻋﻠﻧﯽ ﺗر و راﺣت ﺗر و در اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ
ﺷﺎن اداﻣﮫ دھﻧد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺑطور زﯾرﮐﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺧود ﻓروﺷﯾﮭﺎی ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﻧﻘب زده و ﺧود را ﺑﮫ
ﭘﺷت ﭘردۀ ﺿﯾﺎﻓت ﻏﺎرﺗﮕرﯾﮭﺎی ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد و از ﺑﻌد ھر ﭼﭘﺎوﻟﯽ ﺗﮫ ﻣﺎﻧدۀ ﺳﻔره را ﻣﯾدزدﻧد و ﻓرار ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎﻻﺧره ﻣردم ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺧود در ﭘس ﭘرده ﺣﺿور ﺑﮭم ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد :دﻣوﮐراﺳﯽ!
١٨٩ــ ھر درد و ﻣرﺿﯽ و ﮔرﻓﺗﺎری و ﺑن ﺑﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺷر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد زﻧﺟﯾرھﺎﺋﯽ اﺳت ﺑر ﮔردن ﺟﮭل و ﺟﻧون و
ﻣﮑر و ﺳﺗم او ﺗﺎ آھﺳﺗﮫ ﺗر در اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑراﻧد و ﻣﮭﻠﺗش ﺑرای ﺗوﺑﮫ و اﺻﻼح ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﻋذاب ھﺎ ﻧﯾز ھﻣﮫ
ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧدا و رﺣﻣت ﻗﮭری او ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﻋﻣﺎق وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧود ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔردد  .ﭘس راه ﻋﻼج ﺑﻧﯾﺎدی ھر
ﻣﺷﮑﻠﯽ در رﻓﺗن و در اﻓﺗﺎدن ﺑﺎ آن و از ﺑﯾرون طﻠب ﻣدد ﮐردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧود آﻣدن و ﺧود را اﺻﻼح ﻧﻣودن اﺳت .
آﯾﺎ اﯾن ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾﺳت ؟
١٩٠ــ ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد "اﻋﻣﺎل ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن اﺟر و ﺟزای اوﺳت" .ﭘس ﺧداوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اوﻟﯾﮫ و وﺿﻌﯾت ﻗﻠﺑﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺣﮑم
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺑر ظﺎھر ﻋﻣل ﺣﮑم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺑﺎطن و ﻧﯾّت ّ
ّ
ﺑﺻورت اﻋﻣﺎل ﺧﯾر وﺷر ّ از ﺑﺷر ﺻﺎدر ﻣﯾﺷود .ﭘس اﻋﻣﺎل ﺧﯾر و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﭘﺎک و ﺑﺎ ﮐراﻣت و ﻋزت و رﺷد دھﻧده
از دﻟﮭﺎﺋﯽ ﺣﻖ ﭘرﺳت و ﭘﺎک و زﯾﺑﺎ ﺳر ﻣﯽ زﻧد .آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک از ﻧﯾّﺎت ﺧود زﺟر ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ﺑﻠﮑﮫ از اﻋﻣﺎل ﺧود
دﭼﺎر ﻋذاب ﻣﯾﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻋﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﻋﻠش ﺑﺎز ﻣﯾﮕردد.
١٩١ــ اﻋﺗﯾﺎد  ،ﺣﺎﺻل اﺳﺗﺿﻌﺎف ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻟﺣﺎظﯽ دﭼﺎر ﻧﻘﺻﺎﻧﯽ اﺳت )اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ،
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ( اﮔر ﺑواﺳطﮥ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻧﻘص ﺑﮫ ﻗدرداﻧﯽ و ﺷﮑر آن ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﻧﭘردازد
ﻣﺳﻠﻣﺎ ً دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ اﻧواع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوع اﻋﺗﯾﺎد داروﺋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ و اﻟﮑﻠﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود .اﻋﺗﯾﺎد ،ﺣﺎﺻل
ﺗﺣﻘﯾر ﻓﻘر اﺳت .و اﻋﺗﯾﺎد ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ھﻣﮥ ﻋذاﺑﮭﺎﺳت .ﭘس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻋﺗﯾﺎد ﺣﺎﺻل ِ ﺟﮭل ِ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
١٩٢ــ ﺑﺷر ،طﯽ ھزاران ﺳﺎل ﺗﻼش ﻧﻣوده ﺗﺎ ھﻣﮥ آﻣﺎل و اﻋﻣﺎل و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺣوادﺛﯽ را ﮐﮫ ﺑر وی ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﻗواﻋد و ﻗﺎﻧون و ﻧظم و آداب ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت دروﻧﯽ و
ﺑروﻧﯽ ﺧود را در ﻗﺎﻟب ﻓﮭم ﺧود ﺑرﯾزد و ھر ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺎر ﻣوﻓﻖ ﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺗر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
ﺷود و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﻣروزه ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻧﺳﺎن ﻏرﺑﯽ را ﻣظﮭر ﻓرھﻧﮓ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗﮑﺎﻣل ھم ﺑر
ھﻣﯾن اﺳﺎس ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم ﻧﻣﺎد ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﯾن ﻣوﻓﻘﯾت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر ﻓﮭم ﺧود از ﺧود را در ﺑﯾرون
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از ﺧود  ،ﺗﻌﯾّن و ﺗﺟﺳم ﺑﺧﺷﯾده و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود را در اﯾن ظرف ﻣﯽ رﯾزد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ادب و ﺗرﺑﯾت ﺷود و رﺷد ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن
ﺧﻼﺻﮥ ﺗﻌرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن اﺳت  .ﭘس اﯾن ﺗﻣدن ﺣﺎﺻل ﻋﯾﻧﯽ ِ ﻓﮭم ﺑﺷر از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن واﻗﻌﮫ در ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑن
ﺑﺳت رﺳﯾدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮭم ﺑﺷر از ﺧودش ﺑر ﺳر ﺧودش ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓﮭم ﺑﮑﻠﯽ ﻏﻠط ﺑوده
اﺳت  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﺷر از ﭼﻧﯾن ﻓﮭﻣﯽ ﺑﺷدّت در ﺣﺎل ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ و ﺗوﺑﮫ اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوج اﯾن ﺗوﺑﮫ ﺑﺻورت ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم
)ﭘوﭼﯽ ﮔراﺋﯽ( و آﻧﺎرﺷﯾﺳم وﺗرورﯾﺳم و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻧﺑرد ﺑﺷر ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و اﯾن ﺟﮭﺎد
اﮐﺑری اﺳت ﮐﮫ ﺟﺑرا ً از وﺟود ﺑﺷر ﺳر زده اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﯾل اﻧﺳﺎن در ﺗﺑدﯾل اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون )ﻗواﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و (...و ﻗﺎﻧون ﺑﮫ اﺑزار  ،ﯾﮏ ﻣﯾل ﻏﻠطﯽ ﺑوده اﺳت ؟ آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺷد ؟ آﯾﺎ ﺑﺷرﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت در دوران ﮐﻣون و ﻏﺎر ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺑدو ّﯾت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ؟ اﮔر اﻣری ﺣﻘﺎ ً ﻏﻠط ﺑﺎﺷد اﺻﻼً ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ واﻗﻊ ﮔردد  .و اﮔر
واﻗﻌﯾﺗﯽ درﺳت ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧودش ﺑﯾﻔﺗد  .از اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم و آن اﯾﻧﮑﮫ
آدﻣﯽ در اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﮔﻧﺎھﺎن ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ آزﻣوده ﻣﯾﺷود و در راﺳﺗﯽ و درﺳﺗﮑﺎری ﺧوﯾش ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .آدﻣﯽ
ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻣﯽ ﺧواھد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر اﺳت .
آدﻣﯽ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ از ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرﺗر اﺳت  .ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺟﺑرا ً و ﺑﺎ ھزاران ﻋذاب  ،ﺑﺎور ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟز
ﺧدا ﯾﺎور و آرﻣﺎﻧﯽ در ﺧور اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧدوه ﺗﻣﺎم ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .
ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از ﺧود اﺳت و ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﮕذرد  .ﻣﯾرود ﺑﺎور ﮐﻧد اﮔر ﺑﺎﻟﯽ در آورد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺳﯾر و ﺳﯾﺎﺣت ﻧﻣﺎﯾد و ﻗدرﺗﯽ ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ ھﻣﮥ آرزوھﺎی ﻣﺣﺎﻟش ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻟذّﺗﮭﺎی ﻣﺣﺎﻟش
ﺑرﺳد ﺗﺎزه ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت و ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧزل ﻧﺎﺑودی ﺧود رﺳﯾده اﺳت  .و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺟﺑراً
دارد ﻣﯾرود ﺗﺎ دﺳت از ﺧود ﮐﺷﯾده و ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑرد  .دﺳت از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﮐﺷﯾده و دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﭼﯾزی
ﺷود ﮐﮫ آﻧرا ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .آدﻣﯽ دارد ﻣﯾرود ﺗﺎ ذات ﺧداﺋﯽ ﺧود را ﺑﺎور ﮐﻧد و ﺧود را ﻻﯾﻖ ﮐﻣﺗر از
ﺧدا ﻧداﻧد .و ھﯾﭻ ﮐس ﭼون ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ،در اﯾن راه و در اﯾن رﺟﻌت و در اﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣدد
ﻧرﺳﺎﻧﯾده اﺳت  .و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﻋﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧدﻣت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ در دﯾﻧش ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑوده  ،ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت  .ﺷﮑرش !
طرﯾﻖ ﻋﺷﻖ واﮔذاری و ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼوﻣﺎﮐﻧﯽ

رﺳم وﻓﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوھم ﭼوﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﮐﻧﯽ

وﻓﺎ ﺑﻣﯾرد ﮔر ﺗو ھم وﻓﺎ را رھﺎ ﮐﻧﯽ

ﮔوﯾﻧد وﻓﺎ ﺑﺎ ﺟﻔﺎ ﭘﯾﺷﮕﺎن ،ﺟﻔﺎ ﺑود

ب روی ﻣﺎﺳت  .و ﺷب ﻋرﺻﮥ ﺳودا و
١٩٣ــ روز ﻋرﺻﮥ ﻗﺎﻧوﻧﺑﻧدی و اﻣﻧﯾّت و ﺣراﺳت از ھﺳﺗﯽ ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت و آ ِ
ﺧطر و ﭘرده ﺑرداری و ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ اﺳت و ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧدن در ﺧطر اﻓﮑﻧدن ﺧوﯾش اﺳت و ﺑرای روز دﮔر آب روی
ﻧوﯾﻧﯽ ﭘدﯾد آوردن اﺳت .روز ﭼون ﻋرﺻﮥ ﻋﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﭘس ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﮭﺎﻧﯽ و ﺣﺟﺎب دارد و ﻗواﻧﯾن و آداب ھﻣﮕﯽ ﭘرده
ھﺎی وﺟودﻧد .و ﺷب ﭼون در ﭘرده ﻣﯽ اﻓﮑﻧد ﻟذا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﺟﺎب ﻧﯾﺳت و ﻋرﯾﺎن ﺷدن ﺑﺎ اﻣﻧﯾّت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد  .و در
اﯾن ﻋرﯾﺎﻧﯽ ھﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑر ﺧود ﻣﯽ آﺷوﺑد و ﺧود را ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد  .اھل ﻣﻌرﻓت ﻓﻘط ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺷب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
و اھل ﻣﺻﻠﺣت ھم ﺑﮫ ﻋﺷﻖ روز  .و ﺷب زﻧده داری در ھر ﺻورﺗش ﻧﺑرد ﺗن ﺑﮫ ﺗن اﺳت ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن .و ﺣرﯾم رﺳواﺋﯽ
ﺧوﯾش اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﺧوﯾش .اھل ﻣﻌرﻓت ﺷب ھﺎ ﻓﺎﻋل و ﺷﺎھد اﺳت و روزھﺎ ﻣﻔﻌول و ﻣﺷﮭود اﺳت  .آدﻣﯽ روز را
گُ◌َ م اﺳت و ﺷب ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧد  .ھﻣﮥ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه دﮔرﮔون ﻧﻣودﻧد و ﺳرﻧوﺷت ﺟواﻣﻊ را
ﻧﯾز ﻣﻧﻘﻠب ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﮔﺎه ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد ﺑدون ﺷﮏ از ﺳوداﮔران و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷب ﺑوده اﻧد و ﺷب زﻧده داران
دﺳت ﺑﮫ ﯾﻘﮫ و ﮔرﯾﺑﺎن ﺧوﯾش  .ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن  ،ﺷب زﻧده داری از ﻏذا ﺧوردن ھم واﺟب ﺗر ﻣﯽ آﯾد و در اﯾن
ﺳوداﺳت ﮐﮫ زﻧده و ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺎﻓران و ﺗﺑﮭﮑﺎران ﻧﯾز در ﺷب زﻧده داری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺗﺑﺎھﯽ و
ﺟﻧﺎﯾت و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﺷب ھﺎ ﮔردش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﺗر و ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر اﺳت و ھر ﮐﺳﯽ در راھﯽ ﮐﮫ
ھﺳت ره ﺻد ﺳﺎﻟﮫ را ﭼﻧد ﺷﺑﮫ ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد  .ﺷب آﺋﯾﻧﮥ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣردان ﺣﻖ اﺳت و در ھر ﺳﺣرﮔﺎه ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﯾّن
ﻣﯾرﺳد .ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﺑﮫ ﺷب راھﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺷب ﺣرﯾم ﻋرﯾﺎﻧﯽ وﺻدق اﺳت .
١٩۴ــ ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭘرس از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺗﻔﮑّرﯾن ﺟدّی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ از اﻣواج ﻣﻧﮭدم ﮐﻧﻧدۀ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﭼﮫ و
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدرﺑرده و در ﺣرﯾم ﺗﻔﮑر ﺗوﺣﯾدی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣوﺟب اﺳﺗﮭﻼک و ﺗﺑﺎھﯽ اراده او ﻧﺷده و او را ﺑﮫ ﻣرداب ﺗوﺟﯾﮫ ﮔری ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﻧداﺧﺗﮫ اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﻣﺛﺎل ﺳﺎرﺗر و
ﮐﺎﻣو و ﻓروم ﺑدان ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﻧد  .ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﻣرد ﺑر اھل ﻣﻌرﻓت ﺿروری اﺳت.
اول " وﺟود" در ﻋﺎﻟم و آدم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ " ھدﯾﮫ " اﺳت ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑش  .ﯾﻌﻧﯽ "داده ﺷده" اﺳت
١٩۵ــ وﯾژﮔﯽ درﺟﮥ ّ
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑراﯾش ﺗﻼﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ و ﺑﯽ ﻋﻠّت اﺳت  .و ﭼون داده ﺷد
ﺑﺎ ارادۀ ﺻﺎﺣﺑش در ھم ﻣﯽ آﻣﯾزد و ﺑﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﺑر روی اﯾن "ھدﯾﮫ" اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت و ﺧﺻﺎﺋل و
ﻣﻌﻧﺎﯾش آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷود و در اﯾن آﺷﻧﺎﺋﯽ و وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ )ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ( دﭼﺎر ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض ﻋظﯾم ﻣﯾﮕردد و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ
اﯾن ﺻﻔﺎت و ارزش ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از اﯾن "ھدﯾﮫ" ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودش ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھﻣﮫ از "ھدﯾﮫ"
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اﺳت  .و وﯾژﮔﯽ دﯾﮕر وﺟود ﺧﺎﺻﮫ در اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب وﺟود و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ھدﯾﮫ ﺑﮫ او ﻋرﺿﮫ ﺷده اﺳت آﯾﺎ
ﺧود وﺟود اﺳت ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﻋﺎرﺿﮫ ای ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ ﺧﺎک و وﺟود ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﺎدی ،وﺟود و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺗوأﻣﺎ ً و
ﺳﯽ اﯾن
ھﻣزﻣﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺻﺎﺣب ِ وﺟود ﻣﻘدم ﺑر وﺟود ﻧﯾﺳت و ﻣؤﺧر ﺑر آن ھم ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ و ﺣ ّ
دو اﮔر ﭘدﯾده ای واﺣد ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﺷوﻧد ﻻاﻗل ﭘدﯾده ای ھم زﻣﺎن و دوﻗﻠو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و در اﯾن ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت .ﻓرق و ﯾﺎ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ دار از ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﺗﻔﮑر در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﺷر ﺑوده اﺳت  .ﻣﺳﻠّم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻗﺑل از داده ﺷدن اﯾن " ھدﯾﮫ " ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﺎدی اﺳت اﺻﻼً ﮐﺳﯽ ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر و ﺧواھش
وﺟود ﯾﺎﻓﺗن ﺑﺎﺷد و ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺗﻌﯾّن و ظﮭور ﯾﺎﺑد .وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮕوﺋﯾم" :ﺻﺎﺣب وﺟود" ﻣﻧظور ﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت
ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "اراده" ﻓﮭم و ﺣس ﻣﯾﮕردد و ا ّﻣﺎ ﺧود وﺟود ﻣﺎدی ﻋرﺻﮥ ظﮭور اﺳت و درﯾﭼﮫ و اﺑزار و اﻣﮑﺎن ﺑروز اراده
اﺳت .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻣوﺟودﯾت آدﻣﯽ را ﺑرای ﻓﮭم دﻗﯾﻘﺗر ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم ﺑﮫ "اراده" و "ﻣﺎده" .اراده ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث
ﻧﯾﺳت ﭼون اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ و ﺑﺷدّت ﻣﺣﺳوس و ﻣﻘﺑول اﺳت و ﺑﺧودی ﺧود ﻣﻔﮭوم اﺳت و ﭼون و ﭼرا ﮐردن در آن ھﯾﭻ
ﭼﯾزی ﺑر ﻓﮭم ﻣﺎ از آن ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ را از ﻓﮭم ﮐﻠﯽ آن دور ﻣﯾﮑﻧد .و ا ّﻣﺎ ﻣﺎدﯾت وﺟود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗن ﺑﺎﺷد ﺷﺎﻣل
ﮐل ﺟرﯾﺎن اﻋﺻﺎب و روان و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻏراﯾز و اﻋﺿﺎء و ﺟوارح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اراده ﺑواﺳطﮫ ﺗن ﻗﺻد ظﮭور و ﺑروز
ﺳﯽ و ﻓﮭﻣﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐل اﻓﻌﺎل آدﻣﯽ ﺗﻼﺷﯽ در اﯾن ﺟﮭت اﺳت .و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اراده و ﺗن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺣ ّ
ﻗوه ای در ھﻣﯾن ﻣوﺟودﯾت آدﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧرا " ﺗﻔﮑّر" ﻣﯽ
ﺑﺷدت ﺑﮭم واﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ّ
ﻧﺎﻣﯾم و ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯾن اﯾن دو ﺗﻔﺎوت ﺑﺑﯾﻧﯾم و اﯾن دو را در ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺗردﯾدی
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود ِ " ﺗﻔﮑّر" ﻣﺣﺻول راﺑطﮥ ﺑﯾن اﯾن دو اﺳت و در ﻋﯾن اﺷدّ اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺑﺑﯾﻧد و اﯾن ﺗﻼش ﺑﺻورت اﻋﻣﺎل ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻼش اراده )ھﺳﺗﯽ دار( در ﺗﺻﺎﺣب
ﮐﺎﻣل ھﺳﺗﯽ )ھدﯾﮫ( و ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر آن و آﺷﮑﺎر ﺷدن از آن ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ " ﻓﮑر" زاﺋﯾده ﺷود ﺗﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻓﮑر ﺑر
ھﺳﺗﯽ ِ ﺧود ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و ﻣﺳﻠط ﮔردد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن " ﻓﮑر" اﺑزار ﺧروج و ظﮭور اراده از ﺗن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ
ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﻓﮑری ﻧﯾﺳت و ھر ﻋﻣﻠﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﮑر اﺳت ﮐﮫ از ﺗن ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اراده ﺑﺻورت اﻣواج
ب ﺳواری راﻣﯽ ﺑرای راﻧدن او در ﺗن
ﻓﮑری ﺗن را وادار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ او در آﯾد و از او اطﺎﻋت ﮐﻧد و اﺑزار و اﺳ ِ
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از ﺗن ﺧروج ﻧﻣﺎﯾد  .ﻧﺳﺑت اراده ﺑﮫ ﺗن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣرد اﺳت ﺑﺎ ﻣرﮐﺑش ﮐﮫ وﺣﺷﯽ و ﺑﯽ ﻗرار اﺳت  .ﭘس ھر
ﻣرﺣﻠﮫ از ﺗﻼش اراده در ﻣﺳﻠط ﺷدن ﺑرﻣﺎدۀ ﺧوﯾش  ،ﺑﺻورت ﯾﮏ ﻣوج ﻓﮑری ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﻋﻣﺎل ھﻣﺎن
ﺧروج اﻓﮑﺎر اﺳت از ﺗن  .ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﻘدم اﺳت ﺑر اﻋﺻﺎب و ﺣواس و ﻋواطف و ﻣﯽ ﺧواھد ﺑر
آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧد و ﺧود اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣوﺟب ﭘدﯾد آﻣدن "روان" اﺳت  .واژۀ "روان" ﻧﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﻣﺳ ّﻣﺎﺋﯽ اﺳت زﯾرا اراده
ﺑواﺳطﮥ ﻓﮑر  ،ﻣﺎدۀ ﺧوﯾش را ﻧرم و روان و ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑر آن ﺳوارﺷود  .ﺳواری اراده ﺑر ﺗن ﻣوﺟب ﭘدﯾد
آﻣدن " روان " اﺳت  .رواﻧﮭﺎی ﻧﺎروان و ﺳﺎﮐن و اﻓﺳرده و رﻧﺟور ھم دارﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اراده ھﺎﺋﯽ ﺿﻌﯾف اﺳت و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد از ﺗن ﺧود ﺳواری ﺑﮕﯾرﻧد و ﺟﺎری ﺷوﻧد  .ﺣﺎﻻ ﺑﮫ دﻻﯾﻠش ﻓﻌﻼً ﮐﺎری ﻧدارﯾم  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل
اراده ﺑر ﺗن و روان ﺷدن اﯾن دو ﺑر اﻣری واﺣد .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن وﺣدت وﺟود اﺳت در ﺗﻔﮑرات اﺳﻼﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ِ
ﺷرق و ﻏرب  .اراده ﻣﯾﺧواھد ﺗن را ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻣطﯾﻊ و ﻣرﯾد ﺧود ﻧﻣﺎﯾد و در ﺧود ﺣل و ﺑﺎ ﺧود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﺗن ﺟز اراده ﻧﺑﺎﺷد و ﻣظﮭر ارادۀ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد و آﺋﯾﻧﮥ اراده ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﮐل ﺑﺳﺗر و ﻣﻧﺷﺄ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ رواﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻧوﻋﻧد :رواﻧﮭﺎی اﻓﺳرده و ﺧﺳﺗﮫ و راﮐد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺗﺳﻠط اراده ﺑر ﺗن و ﯾﺎ
ﻧﺎﺗواﻧﯽ راﻧدن و رﻓﺗن و ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺗن در راﺑطﮥ ﺑﺎ اراده اﺳت  .و رواﻧﮭﺎی وﺣﺷﯽ ﮐﮫ در ﻧﺑرد ﺑﯾن اراده و ﺗن ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾﻧد  .و رواﻧﮭﺎی روان و روﻧده و آرام و ﺷﺎد  .و ا ّﻣﺎ در روﺷن ﮐردن ﻣﺎھﯾت و ﻣﻌﻧﺎی اراده ﭼﯾزی ﭼﻧدان ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت اﻻ ّ اﯾﻧﮑﮫ اراده را ھﻣﺎن ﺻﺎﺣب و ﺻﺎﺣب ﺷوﻧده ﺑﺧواﻧﯾم  .ﻧﺳﺑت اراده ﺑﮫ ﺗن ﻣﺛل زﻣﯾن اﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  .ﯾﺎ ﻣﺛل
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام ﺑدون دﯾﮕری ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻧدارﻧد  .در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﺳﺑت اراده ﺑﮫ ﺗن ﻣﺛل
ﻧﺳﺑت ﻋدم اﺳت ﺑﮫ وﺟود  .از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف ﻧﯾﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷود ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺟود اﺳت و
ﺳر ﻧﯾﺳت اﻻّ در
در ﻋﯾن ﺣﺎل وﺟود ھم ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف ﻧﯾﺳت اﻻّ در ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯾ ّ
ﺑﺳﺗر ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ  .در ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان اراده را ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﻣﻌﻧﺎی "روح" داﻧﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرﻣﺎ و ﻧﯾز در
ﻓرھﻧﮓ ﻗرآن ،اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ روح از ﺟﺳﻣش آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را "روﺣﺎﻧﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم و
اﯾن واﻗﻌﮥ ﻋروج روح اﺳت از ﺗن و ﯾﺎ ﻧزول ﺗن اﺳت در روح  .و ھﻣﺎﻏوﺷﯽ و اﺗﺣﺎد روح و ﺗن اﺳت  .ﻧﺳﺑت روح
)اراده( ﺑﮫ ﺗن ﻣﺛل آﺳﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ زﻣﯾن  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺳﻣﺎن از ﻓرط وﺟود ﻧداﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ آﺑﯽ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد .
ﺳﯾﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ روح از ﺗﻧش آﺷﮑﺎرﺷده و ﺑر ﺗﻧش ﻣﺳﻠط ﺷده و ﺻﺎﺣب اراده ﺷده اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗواﺿﻊ و
ﺧﺎﺷﻊ و ﺗﺳﻠﯾم و راﺿﯽ و ﺧﺷﻧود اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗن او ﻣرﯾد ﮐﺎﻣل اراده و روﺣش ﮔردﯾده اﺳت و اﯾن ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ در دﯾن ﻧﯾز ھﺳت و ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻋﺎم وﺟودی در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر اھل ﻓﮑری آﻧرا درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش
را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﯾن اراده و ﺗن ﻓراق و ﺧﻼء ﻋظﯾﻣﯽ ﻗرار دارد و راه ﺑﯾن اﯾن دو ھﻣﺎن " دﯾن " اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﯾن راه رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن "ﺧدا " ﯾﻌﻧﯽ اﻋطﺎ ﮐﻧﻧدۀ آن
" ھدﯾﮫ " )وﺟود( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و از اﯾن رو راه دﯾن را راه ﺗوﺣﯾد ھم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و رﺳﺗﮕﺎرﺷده را
ﻣوﺣّد )ﯾﮑﯽ ﺷده( ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و در ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺳﻠطﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﮐل اﯾن راه ھﻣﺎن
راه آﻣدن ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت و راه ظﮭور ﻏﯾب اﺳت و اﯾن ﮐل واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن اﺳت در ﻋرﺻﮥ "ﻓﯾﮑون" )ﺷدن( .و
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ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﻧﺳت و ﻣﺎﺟرای ﺗوﻟد اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻘت ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت  .و ا ّﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن اراده )ﻋدم ،روح ،اﻣر ،ﮐون ( و
ﺗن )ﺣﯾواﻧﯾت( ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺋل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ "ﺧدا ﺣﺎﺋل اﺳت ﺑﯾن ﻗﻠب و ﻣرء
آدﻣﯽ" ﮐﮫ ﻗﻠب ﮐﺎﻧون ﺣس ّ اراده اﺳت و ﻣرء ھﻣﺎن وﺟود ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ــ ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺷراﺳت .اراده ﻓﻘط ﺣس ﻣﯽ ﺷود و ﻓﮭم
ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب ﮐﺎﻧون اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ھرﮔز ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑر ﮐل ﺗن
ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد و ﻓرﻣﺎﻧدۀ ﮐل ﻗوای ﺣﯾﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﻖ و اﺻﻠﯾّت و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺎ آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﻔﮭوم
ﻧﯾﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ﻓﮭم را ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ دارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺑر آﺷﮑﺎری ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد  .و ا ّﻣﺎ ﻓﮑر اﯾن اﺗﺣﺎد و
وﺻﺎل ﮐﮫ ازھﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﻓراق ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد از ﺧداﺳت و اﻣر اوﺳت  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻓﻌﺎﻟﯽ ھم ﮐﮫ از
وﺟود ﺳرﻣﯾزﻧد ﺣﺎﺻل اﯾن اﻣر اﺳت و اﻓﻌﺎل ﺧداﺳت  .ﭘس ﮐل وﺟود آدﻣﯽ در ظﺎھر و ﺑﺎطن ھﻣﮫ ﺣﺎﺻل ِ اﻣر ﺧدا و
ﻋرﺻﮥ اﻣر اوﺳت و از اوﺳت و ﺑر ارادۀ او ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳوی او ﻣﯾرود .و اﻧﺳﺎن ﺑﺧودی ﺧود ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﻧدارد و
ﺧودی ﻧدارد و ﻣﻧﮭﺎی ﺧدا ﺟز ﻋدم ﻧﯾﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮥ "وﺣدت وﺟود" اﺳت ﮐﮫ ھم ﻋﻘﻠﯽ و ھم دﯾﻧﯽ اﺳت و دﯾن
ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻏﯾر از اﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷرک و ﺟﮭل اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯾﺗوان اﻧﺳﺎن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرد :اﻧﺳﺎن ،ﺧداﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﺷﮭود ﺑرﺳد .اﯾن ﺗﻌرﯾف را ﺧود ﺧدا ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش در ﻣﻌراج ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ:
"ﭼون دوﺳت داﺷﺗم ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧم دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻘت زدم و ."...ﭘس ھر ﮐﺳﯽ اﮔر دوﺳت دارد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ
"ﻣن ﺧدا ھﺳﺗم" وﻟﯽ ﻣﺷﮑل اﯾن ادﻋﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ اش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا اﺛﺑﺎت ﻧﻣوده و ﺗﻌﯾّن ﺑﺧﺷد .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ظﮭور .وآﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران ﺧواھﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ :او ﺧداﺳت .وﻟﯽ ﺧود او ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن
ﺑﺷری ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم .ﭘس اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ھر ﮐﺳﯽ را ﺧداﺋﯽ ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ھﻧوز آﺷﮑﺎر ﻧﺷده اﺳت و در راه اﺳت .ﭘس
در اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻﺑر و اﻧﺗظﺎر از اھ ّم واﺟﺑﺎت ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت.
١٩۶ــ ھر ﻧﮕرﺷﯽ ﺳﺑﮏ ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﮕﺎرش را ﺑﮭﻣراه ﻣﯽ آورد  .ھر ﻧوری ﭼون ﺑﮫ ﻣﺎده ای ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺳﺎﯾﮫ ای ﭘدﯾد ﻣﯽ
آورد و ھر ﺳﺎﯾﮫ ای ﻏﻠظت وﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺎص ﺧود و ﺷﮑل ﺧﺎص ﺧود را دارد و اﯾن ھﻣﺎن ﺳﺑﮏ ﻧﮕﺎرش ﺣﺎﺻل از ھر
ﻧﮕرﺷﯽ اﺳت  .ﺧدا ﮐﮫ ﻧور اﺳت ﭼون ﺑر ﻣﺎدۀ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد او را ﺑﮫ ﮔوﯾش و ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎﯾﮫ
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﭼون اﯾن ﺳﺎﯾﮫ ﺑر ﮐﺎﻏذ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺳﯾﺎھﯽ اش )ﺳواد( آﺷﮑﺎر اﺳت  .و ﭼون ﻣﺟدداً اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر اﯾن
ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ )واژه ھﺎ( ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺟرﯾﺎن ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑّر ﻧورش را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .زﯾرا ﻓﮭﻣﯾدن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﮫ ﻧور اﺳت و ﺟرﯾﺎن راه ﯾﺎﻓﺗن از ﺳﺎﯾﮥ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺻل وﺟود آن اﺳت  .ﭘس ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗن و ﻧوﺷﺗن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺗﺑدﯾل
ﻧور ﺑﮫ ﻣﺎده )ﺗﺎرﯾﮑﯽ ــ ﺛﻘل( اﺳت و ﺧواﻧدن و ﺗﻔﮑّر ﮐردن در آن ﺟرﯾﺎن ﻣﻌﮑوس ﺗﺑدﯾل ﻣﺎده ﺑﮫ ﻧور اﺳت  .ﻧوری ﮐﮫ از
ﻣﺎدۀ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﯾﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎز ﺳﯾﺎھﯽ )ﺳواد( ﮐﮫ از ﻣﺎده اﻧﺳﺎﻧﯽ رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد و از او ﻣﯽ ﮔذرد و
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ﻣﯽ ﺷود .از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت را ﻧور ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .و ا ّﻣﺎ ﻧوری ﮐﮫ ﺑر دل ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺑﺎزﺗﺎﺑش
دﯾﮕر اﺳت و ﻧوری ﮐﮫ ﺑر ذھن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﻧﯾز دﯾﮕر اﺳت  .اﻧﻌﮑﺎس ﻧور دل ﺑﺳﯾﺎر ﻟطﯾف و روﺷﻧﮕر اﺳت و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧور
ذھن ﻣﺗﺷﻧﺞ ﮐﻧﻧده و ﻣﮑدر اﺳت .
١٩٧ــ ﭼون اراده از اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑروز ﮐﻧد ﯾﺎ در اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻋﯾن ﺟﻣﺎدی ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎﻟﮑﯾت را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ
ﻧوری اﺳت و ﺑر دل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ اﺳت  .ﯾﺎ راﮐد و ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ در ﻗﻠوب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر روان
ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .ارادۀ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ِﮔل ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ دل .
١٩٨ــ ﺗﻘﻠﯾد در وﺟود اﻓراد ﺑﺷری ﺑﻘدری ﻋﻣوﻣﯽ و ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺧود ﻧوﻋﯽ ﻏرﯾزه اﺳت وھﻣﭼون ﻏرﯾزۀ
ﺟﻧﺳﯽ در ھر ﺳﻧّﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  .ﺗﻘﻠﯾد اﺳﺎﺳﺎ ً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  :اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ
ﯾﺎ ﺧﺻﺎﺋل و اﻋﻣﺎل و اﻓﮑﺎر و روش ھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ اﻣور اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗوۀ ﺗﻘﻠﯾد ﮐردن را در ﺑﺷر ﺗﺣرﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣردان ﺣﻖ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﺳوژه
ھﺎی ﺗﻘﻠﯾد ﺑوده اﻧد و ﭘس از ﺻدھﺎ و ھزاران ﺳﺎل ھﻧوز ھم ﻣورد ﺗﻘﻠﯾد ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺳﺗر و ھﺳﺗﮥ
ﭘدﯾدآﻣدن ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﺑوده اﻧد  .اﻟﺑﺗّﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﻠّد ﺑﮫ اﯾن ﻗﺻد ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺛل اﻧﺳﺎن ﻣورد ﺗﻘﻠﯾد ﺷود و اﺻﻼً ﺧود
او ﺷود وﻟﯽ ھرﮔز ﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت  .اﮔر دﻗّت ﮐﻧﯾم ﻣﻘﻠّدان ھر اﻧﺳﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌرف وﺟود آن اﻧﺳﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑطور ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ّ
ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ وﺟود ﻣرﻣوز و ﺳﺣر آﻣﯾز و راز دار اﺳت ﮐﮫ در ﻣوﺟودﯾت ﻣﻘﻠدان ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧوﯾش آﺷﮑﺎر و
ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺷود  .و اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗّﻔﺎق ﻣردم ھﻣواره راه و روﺷﯽ ﺟز ﺗﻘﻠﯾد ﻧدارﻧد و ﮔوﯾﺎ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﻣﮑﯾدن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن و آﺷﮑﺎر ﻧﻣودن وﺟود آﻧﺎن ﻧدارﻧد  .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺟواﻣﻊ و ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺷرح
و اﻧﺑﺳﺎط و ﻣﻌرﻓﯽ ِ راز وﺟود ِ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھر اﻧﺳﺎن راز ﮔوﻧﮫ و اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در وﺟود ﻣﻘﻠدان ﺧود
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺷراح ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل وﺟود اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل ھﻣﮥ داﻧﺷﻣﻧدان و اﻧدﯾﺷﻣﻧدان و ھﻧرﻣﻧدان ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻘﻠﯾد اﻧواع و درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت :ﺗﻘﻠﯾد
از راه و روش ﮐﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ،ﺗﻘﻠﯾد از ﺑرﺧﯽ از اﻋﻣﺎل ،ﺗﻘﻠﯾد از ﯾﮏ ﻓﮑر ﯾﺎ ﯾﮏ اﻋﺗﻘﺎد و ﻓرﻣول ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ روش ھﻧری و
اﻣﺛﺎﻟﮭم .وﻟﯽ ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺗﻘﻠﯾد از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣزﻣن ﺗرﯾن و طوﯾل ﺗرﯾن و ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻘﻠﯾد ﺑوده
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اﺳت  :ﭼﮫ ﺗﻘﻠﯾد از اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎ و ﭼﮫ از اﻓﮑﺎر و اﻋﺗﻘﺎداﺗﺷﺎن .و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮥ ﺧﺎص ﺗﻘﻠﯾد اﺳت و ا ّﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾد دﯾﮕری ھم
دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺗر و ﻏرﯾزی ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ وﺗﮑرار
ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣﻘﻠّداﻧﯽ ﮐم و ﺑﯾش دارد .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ در آن واﺣد ھم ﻣﻘﻠّد اﺳت و ھم ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯾﺷود .و در
اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون اﻧﺷراح و اﻧﺑﺳﺎط و ﮐﺛرت و ﺗداوم در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی از اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺑود
ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﻧّت و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرھﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود  .اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻧﺎﻗل ﺳﺧﻧﺎن دﯾﮕران و اﺷﺎﻋﮫ دھﻧدۀ اﻧدﯾﺷﮥ
دﯾﮕران و ﻋﺎﻣل ﺑﮫ ﻋﻣل دﯾﮕران ھﺳﺗﻧد و ﻣوﺟود ﺑﮫ وﺟود دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن "دﯾﮕران" ﺑرﺧﯽ زﻧده و ﺑرﺧﯽ ﻣرده
اﻧد و اﮐﺛرا ً ھم در ﻧزد ﻧﺎﻗﻼن و ﻋﺎﻣﻠﺷﺎن ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺛر ﻣردم ﺑر ﺟﺎی دﯾﮕراﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ
را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻧﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول زﻧدﮔﯽ ﺑر ﺟﺎی ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺛر ﻣردم ﺧﻠﯾﻔﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ھﻣواره ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب وﺟود ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺟﺎی ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از
اﯾن رو ﻣوﺿوع ﺗﻘﻠﯾد ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس ﻣردم ھﻣﮫ ﻓطرﺗﺎ ً ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ " ﺧود" ﺑﺎﺷﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن از
اﻟﮕوھﺎﺋﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ "ﺧود" ھﺳﺗﻧد و در اﯾن ﺗﻘﻠﯾد "ﺑﯽ ﺧود" ﻣﯾﺷوﻧد وﻟﯽ ﺑﺎز ھم دو ﺗﺎ "ﺑﯽ ﺧود" ﯾﮏ ﺟور
ﻧﯾﺳت و ھر ﺑﯽ ﺧودی ﻧﯾز اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر " ﺧود" ی در ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺗﮑرار "ﺧود" ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾﺳت و
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ اﺳت .و از اﯾﻧروﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان ﯾﮏ ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮏ واﺣد ھم دو ﻧﻔر ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﮑر
و ﻋﻣل ﯾﮑﺟور ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس ھﻣﯾن " ﺧود" ھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را از ﺣﺎﻟت و ﺻﻔت ﮔﻠّﮫ ای و
ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﯾرون آورده اﻧد و وﯾژه ﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧﺷﯾده اﻧد  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑودن اﺳت  .ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل
آﺋﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺣﯾط ﺧود ﻋﮑس ﺑر ﻣﯾدارد و در دل ﺧود ﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ھر ﻋﺻر و ﺟﺎﻣﻌﮥ واﺣدی
ھر ﻓردی ﺑﺎ ﻓرد دﯾﮕر ﻓﻘط ﻓرﻗش در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﮑس "ﺧود" را در ﺧودش ﻧدارد و اﯾن راز اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎﻧدن و
ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺑودن ھر ﻓرد اﺳت در وادی ﺗﻘﻠﯾد .و ا ّﻣﺎ در وادی ﺧﻼﻗ ّﯾت و در ﻣورد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎران ﺻﺎﺣب "ﺧود" اﯾن
وﺿﻊ درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر اﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻣﻘﻠّدی ﺟز ﻋﮑس " ﺧود" را در ﺧود ﻧﮕﮫ ﻧﻣﯽ دارد و ھﻣﮥ
ﺻورھﺎی ﻏﯾر را از ﺧود ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و " ﺧود " ﻣﯽ ﮔردد و آﺋﯾﻧﮥ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ِ ﺑﺷرﯾت
ﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺳﺎن ﻣﻘﻠد  ،ﻏﯾر اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺗﺎرﯾﺦ را ﺣذف ﮐﻧﯾم ﮐل
ﺑﺷرﯾت را ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ ﻏﯾر و ﻏرﯾﺑﮫ و ﺑﻠﮑﮫ دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﺑﮫ
ﮐﺟﺎ ﻣﯾرود و ﻣﺛل ﯾﮏ ﮐﺎروان ﮔﻣﺷده در ﮐوﯾر اﺳت  .وﻟﯽ ﻏﯾرت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را در ﺧوﯾﺷﯾّت ﻣردان ﺣﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﯾم و ﺳﻣت ﺗﺎرﯾﺦ را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺗﺎرﯾﺦ را دﯾواﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  .ﻣردان ﺣﻖ ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾدﮔﺎن ﻧﻔس ﺑﺷرﻧد و ﺑرای
ھﻣﯾن ھم ﻧظر ﺑﺷر را ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺟﻠب ﻧﻣوده و ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد .ﭘس آدﻣﯽ ﯾﺎ از طرﯾﻖ
ﺧودش ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و ﺧود ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧودش آﻣده و ﺧود ﺷده اﺳت  .ﭘس ﺑﯽ ﺧودی ھر ﮐﺳﯽ
ﻧﯾز ھﻣﺎن ﺧود اوﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺳت .و در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺟﺑورﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﺟرای از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر را ﻧوع
دﯾﮕری ﻓﮭم ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﺟدﯾدی ﺑرﺳﯾم  .ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس را ﺑﮭﺗر و ﺑرﺗر از دﯾﮕری ﻗرار ﻧﻣﯾدھد .زﯾرا ﺗﺎزه
آن "ﺧود" ھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺑﮫ ﻧوﺑﮥ ﺧودﺷﺎن ﻣظﮭر ﺑﯽ ﺧودی اﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن ﻋﻣوم ﻣردم در ﻋﺻر آﻧﮭﺎ  ،ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﻣﺟﻧون ﻣﯽ داده اﻧد  .اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ھم در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا  ،ﺑﯽ ﺧود ﺑودﻧد و ﻣﻘﻠ ِد " ﺧود " ﺧدا ﺑودﻧد و از اﯾن
ﺑﯽ ﺧودی و ﺗﻘﻠﯾد ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾدﻧد  .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ " ﺗﻘﻠﯾد " ﯾﮏ اﻣر ﺣﻘﯽ اﺳت و اﺻﻼً اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ دو ﻧوع ﮐﻠّﯽ از ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﺗﻘﻠﯾد از ﺧدا و ﺗﻘﻠﯾد از ﺑﺷر  .ﺗﻘﻠﯾد از ﺑﺷر ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﺗﻘﻠﯾد از
ﺧدا ﺣﻖ ﺗر اﺳت  .وﻟﯽ ﭼون در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﻣﻼً اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺷر ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻧوع ﺗﻘﻠﯾد
را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺷر ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﺑﻧﺷﯾﻧد  .ﺗﻘﻠﯾد از ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻘﻠﯾد از ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﺳوی
ﻧﯾﺳﺗﯽ رﻓﺗن اﺳت و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﻣﺎﻣﯾت "ﺧود" را از دﺳت دادن و از ﺧود ﭘﺎک ﺷدن اﺳت و آﺋﯾﻧﮥ ﺧود ِ ﺧدا
ﺷدن اﺳت و اﻟﺑﺗّﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻘﻠﯾدی ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  .ﺳﺧﺗﯽ آن از ﺗرس اﺳت  .و اﮔر ﻋرﻓﺎی ﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾد را ﺗﻘﺑﯾﺢ و ﻟﻌﻧت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر در ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗرار دارد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗﻘﻠﯾد ﮐردن از ﺑﺷر روزﺑﮫ روز
ﺳﺧت ﺗر و ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺗر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺷر را ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران و ﺟﻧون واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا ﺗﻘﻠﯾد ﺑﺷر از
ﺑﺷر ﯾﺎ ﮔروه ﺑﺷری ،ﻣﺗﺿ ّﻣن ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺷﮑل ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﭘﺎﯾداری اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑواﺳطﮥ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرﯾﻊ و ﺷدﯾد ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺛل ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﮫ از روی ﻣدﻟﯽ طرح ﺑرﻣﯾدارد و آن ﻣدل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷد و اﮔر
ﻣﺗﺣرک و دﮔرﮔون ﺷوﻧده ﺑﺎﺷد ﺑرداﺷﺗن اﻟﮕو ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .در ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺷر ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ
دﺳت از ﺗﻘﻠﯾد ظﺎھری )از ﺳﺎﺋرﯾن( ﺑﮑﺷد و ﺧود اﯾن اﻣر اﻣروزه ﻣوﺟب ﺳﺳت ﺷدن ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺑﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷرﯾﻌﺗﮭﺎ
ﺷده اﺳت و ﭘدﯾد آﻣدن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﺋوﺻوﻓﯽ و اﻧواع دروﯾﺷﯾﮕری و ھﯾﭘﯽ ﮔری از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧطر
ﺑزرﮔﺗری را ﭘدﯾد آورده اﺳت زﯾرا در اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ،ﺑﺷر ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻣت و ﺳوﺋﯽ از "ﺧود" ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ﺳﻌﯽ ﺑر
ﮐُﺷﺗن و ﺗﺧدﯾر و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزی "ﺧود" دارد و ﻣﯾﺧواھد "ﺧود" را ﻓراﻣوش ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻟذا ﻋذاﺑﮭﺎی ھوﻟﻧﺎﮐﯽ
را ﺑﮭﻣراه ﻣﯽ آورد و ﺟﻧوﻧﮭﺎی ﻧوﯾﻧﯽ را .ﮐل اﯾن داﺳﺗﺎن ﺗﻘﻠﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز و در ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر اھﻣﯾت
ﺣﯾﺎﺗﯽ و وﺟودی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧد ﮐﮫ ﺟز اﯾن راھﯽ وﺟود ﻧدارد  .ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻘﻠﯾد
ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧودی ﺧود وﺟودی ﻧدارد وﺗرس ﻣردم از روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود و ﺑﯾزاری از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً
ھﻣﺎن ﺗرس از ﻧﺎﺑودی اﺳت زﯾرا " ﺧود " در ﻣﺎھﯾﺗش ﻧﺎﺑود اﺳت و اﯾن ﻧﺎﺑودی را ﻓطرﺗﺎ ً ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ
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ﺗرﺳﺎﻧد  .و اﯾن ﻧﯾز ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﺧودی ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد "ﺧود" ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺷﻧﺎﺳد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ در آﺋﯾﻧﮥ ﻓﻧﺎی "
ﺧود " ﻧﻘش ﯾﮏ دوﺳت ﻣﺧﻠص ﺑﺎﺷد ﮐﮫ " ﺧود " را در ﺧداﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و در او ﻣوﺟود ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  :اﻣﺎم !
١٩٩ــ ﯾﮏ ﻣﻌﻠّم و ﻣرﺑّﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺗو ﯾﺎد ﺑدھد و ﺑر ذﺧﯾرۀ ﺣﺎﻓظﮫ ات ﺑﯾﻔزاﯾد ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ
ﻗوت را در ﺗو ﺑﻧﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺗو ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧودت ﺑﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺑﯾﻧﯽ و
راه ﺗﻌﺎﻟﯽ و از ﺧود ﻓرا رﻓﺗن را ﺑﺗو ﻧﺷﺎن دھد و اﯾن ّ
ﺑﯾﺎﻣوزی .ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ آﻣوزاﻧد ﺑﻠﮑﮫ آﻣوﺧﺗن را ﻣﯽ آﻣوزاﻧد و ﺧودــ آﻣوزی را.
٢٠٠ــ ﺳﻌﯽ ﺑر ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑردن ،ﻧوﻋﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﮐردن رﯾﺎﺋﯽ و ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ اﺳت و ﻓرد را ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﺑﺷدّت ﻣﻌذّب ﻣﯾﮑﻧد.
٢٠١ــ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺗﻧد و ﭘﺎﯾدار ،ﻣردﮔﺎﻧﻧد  .و از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺗر ﮐﮫ در ﭘﺎﯾداری ﺟﺎوﯾدان ﻗرار دارﻧد ﻧﯾﺎﻣده ﮔﺎﻧﻧد  .ھر ﭼﮫ
از ﻣرگ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮔذرد ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود در ذھن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﺧﺎطره و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ
ﻓراﻣوﺷﯽ ﮐﻠّﯽ  .اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء وﺿﻌﯽ دﮔر دارﻧد  .آﻧﮭﺎ در وﺟود ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﺣﺿوری ﺟﺎودان دارﻧد و اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﮫ
ﺧﺎطره اﺳت و ﻧﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ  .ﺣﺗّﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن داﻧﺷﻣﻧدان و ھﻧرﻣﻧدان ﺣداﮐﺛر ﺑﻌﻧوان ﺧﺎطره در ذھن ﭘﯾروان ﺧود ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ
وﺟود دارﻧد و ﺑﻌد ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ا ّﻣﺎ ﺛﺑﺎت و ﺣﺿور و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﯾﺎﻣده ﮔﺎن ﺑﮑﻠﯽ دﮔر اﺳت و ﮔﺎه آدﻣﯽ آﻧﺎن را
در ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟودش ﺣس و درک ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ راﻧﻧد و ﺑﺳوی ظﮭور
ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﮔوﯾﺎ ﻣﺣرک و آورﻧدۀ زﻣﺎن آﯾﻧده ھﺳﺗﻧد  .آﯾﻧده از آن آﻧﮭﺎﺳت و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﻣﯽ ﮔذرد .
آدﻣﯽ در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺟﻣﻊ زﻧده ﮔﺎن اﺳت  ،در ﮔذﺷﺗﮫ اش ﮔذﺷﺗﮕﺎن اﺳت و در آﯾﻧده اش آﯾﻧدﮔﺎن اﺳت  .آدﻣﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
اش ﻗرار دارد و در آﯾﻧده اش ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و در ﺣﺎﻟش ﺑﯽ ﻗرار اﺳت و از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھراﺳﺎن اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل از
ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮔرﯾزد  .ھﻣﯾن وﺿﻊ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺣرﮐت و ﺗﮑﺎﭘو واﻣﯾدارد ﺗﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺑﮭﺗر و ﻣﻘﺑوﻟﺗر ﺟﺎوداﻧﮫ ﮔردد .
ﻧﺎﺑودی ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎورش ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎورش ﮐﻧد زﯾرا وﺟود ﻧدارد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھرﮔز ﻗﺎدر
ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮥ در آن ھم ﻧﯾﺳت زﯾرا ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﻣﯽ آﯾد  .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻧظر ﮐﺎﻓران ﺧداﺋﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت
وﻟﯽ ھﻣواره ﺑﺎ او در ﺟداﻟﻧد  .ﭘس ﺧداﺋﯽ ھﺳت  .آدﻣﯽ از ھﻣﮫ ﺳو ﺑواﺳطﮥ ﺧدا ﻣﺣﺎﺻره و ﻣﺣﯾط و ﻣﺣﺎط اﺳت ﻧﮫ ﺑﺎ او
ﻗرار دارد و ﻧﮫ از او ره ﻓرار دارد  .ﻧﮫ ﺑﯽ او ﻣﯽ ﺧواھد و ﻧﮫ ﺑﺎ او ﻣﯽ ﺗواﻧد  .ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑود و ﻧﺑود ھﻣﮫ ﺷرح
اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت .
٢٠٢ــ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﭘﺎﯾدار اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔوﯾﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﻧﯾﺳﺗﯽ دورﺗر ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت؟
٢٠٣ــ اﻧدﯾﺷﮥ اﻧﺳﺎن رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧدارد وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ھرﮔز ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻣت و ﺳو
و ﻋﻼﺋم آﻧرا ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و از آن ﻣﯽ ﮔرﯾزد  .اﻧدﯾﺷﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧد ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد ﭘﺎک ﻣﯾﺷود .ﺧﻣوﺷﯽ در ﻋرﺻﮥ ﻋﺎﻟﯽ
ﻋرﻓﺎن از ھﻣﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد  .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم)ص( ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾد و ﻟذا ﻧﺑوت )ﺧﺑرآوری(
در او ﺧﺗم ﺷد .
٢٠۴ــ ھر اﻧدﯾﺷﮫ ای ھر ﭼﻧد ﻋﺎﻟﯽ و ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎﺷد در درون ﺧودش ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻧدﯾﺷﯾدن ﻋرﺻﮥ ﻓﻧﺎ در اﻧﺳﺎن
اﺳت و ﯾﺎدﮔﺎر ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت ﺗﺎ اﺻﻠﯾﺗش را از ﯾﺎد ﻧﺑرد و ﻗدر ﺑﻘﺎ را ﺑﻔﮭﻣد.
٢٠۵ــ ﻣﻔﯾدﺗرﯾن ﻣوﺿوع اﻧدﯾﺷﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن  ،ﻣوﺿوع " ﻧﯾﺳﺗﯽ " اﺳت و اﮔر ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ﻣوﺿوع "ﻣرگ" اﺳت .
ﺛواب اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣرگ در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﯾن روﺳت  .در ﺷرﯾﻌت  ،اﻧدﯾﺷﮥ ﻣرگ و در طرﯾﻘت  ،اﻧدﯾﺷﮥ ﻓﻧﺎ ،
ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت  .زﯾرا از اﯾن ﺑﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻗدر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑر او ﻣﻌﻠوم و ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ﻣﯽ اﻓﺗد .
٢٠۶ــ ﺧدای ھر ﮐﺳﯽ از زاوﯾﮥ دﯾد او ﺑﯾرون اﺳت وﻟﯽ در ﻣﻌرض دﯾدﮔﺎه ﺷﺎھدان ﻗرار دارد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﻋﯾن ﻓﻧﺎﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و آﻧﮑﮫ ﻓﻧﺎ از ﺧوﯾش اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺧوﯾش را ﺑﺑﯾﻧد  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ﻧظر ﺷﺎھدان ﮐﺎﻣل اﺳت و در ﻧظر ﺧوﯾش اﺻﻼً ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﺧواھد ﻧﺎﻗص ﯾﺎ ﮐﺎﻣل
ﺑﺎﺷد  .وﻟﯽ ﺣﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣواره ﭘس از ھر ﻣوﺟﯽ از ﺑﯽ ﺧوﯾﺷﯽ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺧوﯾش ﺧود را
در دﯾﮕران ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد و در اﯾن ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧظری ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻣﯾﮑﻧد ﺧود را ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﻗص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐﻣﺎل ﻧﻘص ﺧود را
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎز از ﺧود ﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺎﻗص ﺑودن در ﻧزد اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾز اﻣری ﮐﺎﻣل اﺳت  .و اﯾﻧﺳت
ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ " ﻧﺎﻗص ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺧود را ﺟز اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل " .
٢٠٧ــ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﮐﺳﯽ ارزش و ﺧوب و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ آﯾد ﺑﯾﺷﺗر در ﺧط ﺑﯽ ارزش ﺷدن و ﺑد و ﭘﺳت ﮔردﯾدن ﻗرار
دارد و او ﺧود را ﺳﭘر ﺑﻼی ﺑدﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧوﺑﯽ ھﺎی ﺧود را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت ﺣﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ "ﺧود"
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ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ رود و ﺑدﯾﮭﺎ ﺑر ﺧوﺑﯽ ھﺎﯾش ﻏﻠﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و "ﺧوﺑﯽ" ﺷﮑﺳت ﻣﯾﺧورد و "ﺧود" ﺧﺳﺗﮫ و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده ﺑﮫ
آﺧرﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺧوﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻋزﻟت و ﺷب اﺳت ﻣﯽ ﮔرﯾزد  .وﻟﯽ در اﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺗﮭﺎﺟم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﺧوﺑﯽ ِ ﺧود ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد و اﯾن ﺑﺎر ﺣﻣﻠﮫ ای ﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﻏﯾر و ﺑدی اﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧوﯾش اﺳت و ﺧود ﺧوﺑﯽ
ﺑر ﺧود ھﺟوم ﻣﯽ آورد و ﺧود ﺑر ﺧوﺑﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯾﺑرد .در اﯾن ﻧﺑرد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺧوﺑﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺳﻠﯾم ﺑدی ﻣﯽ ﮔردد
ﺷری ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﯾﺎ "ﺧود" ﻣﻧﺣل ﺷده و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﺧوﺑﯽ و ﺑدی ﺑﮭم ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑﺎ ھم ﺻﻠﺢ ﻣﯽ
و " ﺧود" ّ
ﮐﻧﻧد  .در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ  ،ﺧوﺑﯽ و ارزش ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ از " ﺧود " ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺧواھد اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ دﯾﮕران ﺑرﺳﺎﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺗﺳﻠﯾم ﺧود ﻧﻣﺎﯾد و ﻋﺎﻗﺑت
ﺷر دﯾدن و ﺗﺳﻠﯾم اﯾن ﺷرارت ﺷدن اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ دﺳت از ﺧود ﮐﺷﯾدن
اﯾن واﻗﻌﮫ ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن ﺑدی ﺧود اﺳت و ﺧود را ّ
و ﺧود راﻣﻧﺣل ﮐردن اﺳت و از ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ﺷر ّ رھﯾدن اﺳت و ﺧوﺑﯽ را ﺑﮫ ﺑدی واﻧﮭﺎدن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ھرﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑﮑﻧﻧد  .در ﻣﺣدودۀ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ِ ﺧﺎﮐﯽ و ﻧﻣودی ِ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ھﻣواره ﭘﯾروزی ﺑﺎ ﺑدی اﺳت و ﺷﮑﺳت ﺑﺎ ﺧوﺑﯽ .
ﮔوﯾﺎ ﺧوﺑﯽ ﺣﻖ ِ ﻧﻣود و ﺗظﺎھر و ﺟﻠوه ﮔری ﭼﻧدان ﻧدارد و ﻣﮭﻠﺗش ﺑرای ﺑروز ﻧﻣودن ﺧوﺑﯽ در ھﻣﯾن ﺣدّ اﺳت ﮐﮫ
ﺣﻘﺎﻧﯾّت ﺧوﺑﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن ِ طرﻓدار ﺧوﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﺷود و ﺑس  .و آﻧﮕﺎه ﺧوﺑﯽ ﺧودش ﺑﮫ ﻧﮭﺎن ﺧﺎﻧﮥ دل ِ اﻧﺳﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﺧوﺑﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .در واﻗﻊ ﺧود ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾدان را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔرﯾزد و اﯾن اﻣر را ﺑر ﺑدی ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﮔوﯾﺎ ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت و ﺑدی را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز و ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﻧﺎﺑود ﺷود و ﺧودش ﺧود را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد
و آﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﯾد و ﺟﻣﺎل ﺧود را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﮐﻼً ﺑﮫ ﻋﻧوان زﻣﺎن و ﻋﻣر  ،ﻣﺣدودۀ زﻣﺎﻧﯽ و
ﻋﻣری ِ ﺧوﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه و ﺑرﻋﮑس ﻋﻣر ﺑدی در ﺟﻠوۀ ﺧﺎک ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ھﻣﮥ اﯾﻧﺣﺎل ﭼون ﻋرﺻﮥ
ﺗرﮐﺗﺎزی در ﺧﺎک ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳد ﭘﯾروزی ﺧوﺑﯽ آﺷﮑﺎر و ﻣﺳﻠّم ﻣﯽ ﺷود  .ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎﻣل ﺑودن و ﺑر ﺣﻖ ﺑودن و
ﻋﯾﺎن ﺑودﻧش اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ظﮭور و ﻣﺎﻧدن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﻗت زﯾﺎد ﻧدارد و در ھﻣﺎن ﻣدت ﮐوﺗﺎه ھﺳﺗﯽ ﺧود را در
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺟﺎودان ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش واﻣﯾدارد  .ھر ﺧوﺑﯽ ای ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه و در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ رود و آﻧﮕﺎه ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﺑدی ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ آﺛﺎر ﺧوﺑﯽ را ﭘﺎک ﻧﻣﺎﯾد و ﺧوﺑﯽ را ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﺧود را ﺑر ﺟﺎی او ﺑﻧﺷﺎﻧد وﻟﯽ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻼش ﺑدی ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﭘﯾروزی وﺣﻘّﺎﻧﯾّت " ﺧوﺑﯽ " ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﻣﯽ
ﺗوان " ﺑدی " را اﺳﺗﻣرار ﺗﺎرﯾﺧﯽ ِ " ﺧوﺑﯽ " داﻧﺳت  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر " ﺧوﺑﯽ " ﭼون اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣﺎده
اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد و ﻧﻣودش در ﻣﺎده ﭘﺎﯾدار ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑدی ﻣﯽ ﺷود  .آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﻣود و ﺑروز ﺟﺎوداﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺑد اﺳت  .ﭼرا ؟ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧوﺑﯽ در ذات ﺧود ﻓراروﻧده و ﻧو ﺷوﻧده و ﺧﻼّق و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت و در ھر ظﮭورش ﻣﻧﺣﺻر
ﺑﻔرد و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ھﻣﯾن ﺧﺻﻠﺗش ﻣوﺟب ﻧﻔﯽ ﺧوﯾش از ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﻧﻣود ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻓﻧﺎ
ﺷوﻧدﮔﯽ اش را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان "ﺧوﺑﯽ" را از ﺧود ﻓراروﻧدﮔﯽ و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ داﻧﺳت و "ﺑدی" را در
ﺧودﻣﺎﻧدﮔﯽ و در ﺧود ﮔﻧدﯾدﮔﯽ و اﺳﺗﻣرار ﺻوری و ﺗﮑراری و ﮐﮭﻧﮕﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﭘﯾروزی ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و
ﭘﺎﯾداری  .ﭘﯾروزی و ﺑﻘﺎی ظﺎھری ﺑﺎ ﺑدی اﺳت و ﭘﯾروزی و ﺑﻘﺎی ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺎ ﺧوﺑﯽ اﺳت  .ﺧوﺑﯽ و ﺑدی ﺑﺎطن و
ظﺎھرﯾﮑدﯾﮕرﻧد .دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن دو راز وﺟود اﺳت و وﺟود را ﺗﻌﯾِّن و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺟﻠوۀ ﻏﯾب و
ﺷﮭود اﺳت .ﺧوﺑﯽ ﺑر ﺑدی اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺎن از ﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗن را ﻣﯽ
ﮔﻧداﻧد و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺧوﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑد اﺳت و ﺑدی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب اﺳت .وﺟود از ﻋدم اﺳت .ﺧوﺑﯽ ﺗو از ﺑدی
دﯾﮕران اﺳت و ﺑدی ﺗو از ﺧوﺑﯽ ِ آﻧﮭﺎﺳت.
٢٠٨ــ ھر ﺗوﺻﯾف و ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﺑر ﺻﻔﺎت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ در وﺻف ھر ﭼﯾزی ﺧواه ﻧﺎﺧواه از آن
ﭼﯾز ﻣﯽ ﮔذرﯾم ﯾﺎ آن ﭼﯾز را ازدﺳت ﻣﯽ دھﯾم زﯾرا ﺻﻔﺎت  ،ﻋﺎﻟم اﺿداد را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﮑﻧد و در ھر ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﺑﮫ
ورطﮥ اﺳﺗﮭﻼک ﻣﯽ اﻓﺗﯾم و اﯾن ھﻣﺎن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗﻌرﯾف اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ و ﺗﺑﺎه ﻣﯾﮕردد و از دﺳت ﻣﯽ رود .و
اﺳﺗﮭﻼک ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧده ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ از دﺳت ﺧودش ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺧود را در اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺷﮑﺳت ﺧورده
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﭘس ﻋﺎﻗﺑت ھر ﺗﻌرﯾف و اﺛﺑﺎﺗﯽ ﺷﮑﺳت و اﺳﺗﮭﻼک و از دﺳت رﻓﺗن اﺳت  .ﺣﺎﻻاﮔر ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗﻌرﯾف " ،
ﺧدا " ﺑﺎﺷد اﯾن ﺷﮑﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺣد ﻣﻣﮑن اﺳت  .زﯾرا در ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾف و اﺛﺑﺎت ﺧدا  ،درواﻗﻊ
ﻣﺷﻐول ﻧﺷﺎن دادن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣدّ ِ " ﺧود " ھﺳﺗﯾم و ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود را آﺷﮑﺎر و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود
را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾم و ﮔوﯾﺎ ﺧداﯾﻣﺎن از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت  .و اﯾن وﺿﻊ را ﺑطور ﮐﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮥ دﯾﻧﯽ و اﻟﮭﯾّﺎت ﺑﮫ
وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .اﺻوﻻً ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف و ﺗﺛﺑﯾت ﭼﯾزی در اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آن ﭼﯾز در وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺗﻧﺎﻗض وﺗردﯾد ﺑوده و در ﺧطر اﻧﺣﻼل و از دﺳت رﻓﺗن ﺑﺎﺷد  .و ھﻣﯾن وﺿﻊ آدﻣﯽ را واﻣﯾدارد ﺗﺎ دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷود و
در اﯾن ﺧطر وﺿرر ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮭﻣراه آن ﻣوﺿوع از دﺳت ﺑرود و در ﺗوﻟد ﺟدﯾد دﺧﯾل وﺷﺎھد ﺑﺎﺷد  .ﺗراژدی "
ﻣرگ ﺧدا " در اﻧدﯾﺷﮥ ﻧﯾﭼﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن اﯾن وﻗﺎﯾﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺗوﻟد " اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر" ﭘس از
آن ﻣرگ .اﺻوﻻ ً آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش و ﺗﮑﺎﭘوﺋﯽ دﺳت ﻧﻣﯽ زﻧد )ﭼﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ و ﯾﺎ ﻋﻣل( ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺣس ﻣرﻣوز ﻣرگ و از
دﺳت رﻓﺗن او را ﺑﮫ اﯾن ﺣرﮐت و ﺧﯾزش واﻣﯾدارد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯾﭻ ھﺎ و ﮔﻠوﮔﺎھﮭﺎی ارزﺷﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧو و اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑزرگ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد .ﭘس اﺣﺳﺎس ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺷﮑﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻌﻧﺎھﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .ﻣرگ و ﻣﻌﻧوﯾت راﺑطﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم دارﻧد .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺣس ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن اﺳت .ﭘس
ﺗوﺻﯾف ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺟﮭت اﺛﺑﺎت و اﺳﺗﻣرار ﺣﻘﺎﻧ ّﯾت وﺟودی آن ﭼﯾزاﺳت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﺿﺎد ﻓﻧﺎﮐﻧﻧدۀ آن ﭼﯾز از ﺑطن آن
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ﭼﯾز اﺳت و ﻣﯾﺧواھد آن ﭼﯾز را از ﻓﻧﺎﺷوﻧدﮔﯽ ﻧﺟﺎت دھد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﻧﺎی آن ﭼﯾز ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و آن ﭼﯾز را از
ﻣوﺟودﯾت ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﮐﺎﻣﻼً ﻧوﯾﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم آن ﭼﯾز را ﻣﻣﮑن اﺳت
ھﻧوز ﺑر روی ﺧود ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﮕری در ﻣﯽ آﯾد  .ﭘس ﺗوﺻﯾف ﮐردن در ھر درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺟرﯾﺎن
ﻓراﺑردن و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧﺷﯾدن اﺳت ﺧواه ﯾﺎ ﻧﺎﺧواه  .و ھر ﭼﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﺗر و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﻠﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن طﺑﻊ
ﻣﻧﻔﯽ اش ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود .
٢٠٩ــ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز ﺗﮑﺎﭘو ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن و ﻣﻌﻧﯽ ﮐردن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت  .و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ھر
ﺑﺷری ﻧﻔﺳﺎ ً ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺣﻖ و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ وﺟود دارد و ﻻاﻗل اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ھﯾﭼﮑس
ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﺑطور ﻣﺳﻠّم ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣورد ﻧظر او از ﭼﮫ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت  :ﻏﯾﺑﯽ
اﺳت و ﯾﺎ ﻋﯾﻧﯽ  .ﻣﺎدی اﺳت ﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ  .دروﻧﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺑﯾروﻧﯽ  ،ﺣﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻓﮑری  ،اﻋﺗﻘﺎدی اﺳت ﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ  .ﺷﺎﯾد
ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻓراد ﺑﺷری آﻧرا ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن دارﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﮐﻣﺗرﯾن اﺷﺗراک
ﻓﮑری ﯾﺎ ﺣﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺎطﻔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎدی ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت  .ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑر ﻣدار اﯾن ﻣوﺿوع ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری
ﭼﯾزھﺎ را ﭘدﯾد آورده اﺳت وﻟﯽ ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ھﻣواره ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر و ﻏﯾﺑﯽ ﺗر و ﺑﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﺗر ﻣﯽ ﺷود  .و ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ
اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل  ،ﺧود را ﺑﺎ ﺣﻖ و طرﻓدار ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ داﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳت و او ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت  .و ﺑر ﺳر اﯾن
ادﻋﺎ ﻧزاﻋﮭﺎی ﻣﺳﺗﻣری ﺑﯾن اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﺷﺎﯾد ھﻣﮥ ﺟداﻟﮭﺎی ﺑﺷری ﺑر ﺳر ھﻣﯾن اﻣر
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺣﻖ ِ ﺧود را ﺣﻖ ﺗر ﻣﯽ داﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳر ﺗﺳﻠﯾم ﺑر اﯾن اﻣر ﻓرود آورﻧد و
او را ﺑرﺣﻖ ﺗر ﺑﺧواﻧﻧد  .در اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮭﺗر درک و ﺑﺎور ﻧﻣود ﮐﮫ" :ﺧداوﻧد ﮐل ﻋﺎﻟم و ھرﭼﮫ
ﮐﮫ در آن اﺳت را ﺑرﺣﻖ ﭘدﯾد آورده اﺳت ".و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز در ﺑرﺣﻖ ﺑودن ﺧوﯾش ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﮑﯽ روا ﻧﻣﯽ
دارد و اﯾن ﺑﺎور ﻓوق اﻧدﯾﺷﮫ و ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت ﻗرار دارد و ھﻣﭼون ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﻧوع ﻏرﯾزه اﺳت و ﮔوﯾﺎ ﻏرﯾزۀ وﺟودی
اﺳت و ﺑودن ِ ﻣﺣض ﺑﺧودی ﺧود ﺑرای ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در واﻗﻊ آدﻣﯽ ﺑرای ﺑرﺣﻖ ﺑودن ﺧوﯾش ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﺳﻧد و اﺳﺗدﻻل و اﺑزار و ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﻧدارد و ھﻣﯾن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ " ﻣن ھﺳﺗم ﭘس ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣن اﺳت  " .و ﻧﺑرد
ﺑﯾن اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ ﺑر ﺳر اﯾن ﺣﻖ در واﻗﻊ ﻧﺑرد ﺑﯾن ھﺳﺗﯽ ھﺎﺳت و ﮔوﯾﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﻣﻌﺗﻘداﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣن ﯾﺎ
ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم و ﻻﻏﯾر .ﯾﻌﻧﯽ ﺟز ﻣن ﮐس و ﭼﯾز دﯾﮕری ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭼون ﻣن ھﺳﺗم و
ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﺟود ﻏﯾرﻧﯾﺳت و آﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﻣرا دزﯾده و دﻋوی ﻧﺎﺣﻘﯽ ﮐرده اﻧد و ھﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ دروﻏﯾن اﺳت و
ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ اﻓراد وﮔروھﮭﺎ ھم در ﺧدﻣت اﺛﺑﺎت ھﻣﯾن اﻣر اﺳت و ھﻣﮥ رﻧﺟﮭﺎ ﺑرای ﭼﻧﯾن اﺛﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ رﻧﺞ
ﺑﯾﮭوده ای .آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت اﯾن رﻧﺞ و اﯾن اﺛﺑﺎت و اﯾن ادﻋﺎ و اﯾن ﺣﻖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرد و ﮐم ﮐم دﺳت از اﯾن ﺣﻖ
ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﺣﻖ ِ دﯾﮕران ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدن ِ ﻓرد اﺳت و ﺟرﯾﺎن اﻧﺣﻼل ِ اﻧدﯾﺷﮫ و
اﻋﺗﻘﺎدات ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت .زﯾرا اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑﺣرﮐت در ﻧﻣﯽ آﯾد ﻣﮕر در ﺟﮭت اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺻﺎﺣﺑش .و اﻋﺗﻘﺎدی ﺷﮑل ﻧﻣﯽ
ﮔﯾرد ﻣﮕر ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐردن ﺣﻖ ﺧوﯾش و ﺣﻖ ﺧوﯾش را ﺑر ھﻣﮥ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﻠط ﻧﻣودن .ﻋﺎﻗﺑت ﭼﻧﯾن
ﺑرﺧوردی ﺑﺎﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ دﯾدﯾم و ﺳر ﺳﭘردن ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت و ﭘوﭼﯽ و ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ اﺳت از ﺳر ﻧﺎﭼﺎری .و ﻋﻣوم ﻣردم
دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾرﺳﻧد .ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎطل ﻣﯽ رﺳﻧد .ﺑرﺧﯽ ھم ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣرزی ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد
ﯾﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﯾﺎ ﭼرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر  .ﺑﮭر ﺣﺎل درﻧظر ﻋﺎم اﯾن ھر دو ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن دارﻧد ﺑﮭر
ﺣس و ﺗﺻوﯾری از ﺣﻘﯾﻘت ،ﺳﻠطﮫ ﮔری اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﺣس
ﺣﺎل در ﭼﻧﯾن
ّ
و ظﮭور وﺑروزی از ﺣﻖ را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﮐرد" :ﻋطش وﺟودی ﻓرد ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﻓردﯾت و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﻣﻊ و ﺟﮭﺎن ﺑﯽ
اﻧﺗﮭﺎ ﺷدن .اﯾن ﻋطش را ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻠﯽ ﮔراﺋﯽ و ﮐل ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر ھم ﻧﺎﻣﯾد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھر ﻓردی ﺧود را
ﺣﺳﯽ دﭼﺎر ﯾﮏ اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ﻏرﯾزی و وﺟودی اﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧد و ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن را ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارد و در ﭼﻧﯾن
ّ
ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﯾن وﺿﻊ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ھر اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺣﺎﺻل اﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت و ھر ﺗﻼﺷﯽ و ﺗﮑﺎﭘوﺋﯽ .ﭘس
ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودن "ﺧود" )ﻓرد( اﺳت و ﺣﻖ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑودن اﯾن وﺟود ﺣﻘﯾر و ﻣﯾرﻧده
اﺳت .آﯾﺎ اﯾن ﺣﻖ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ھﻣﺎن ﺣﻖ ِ ﺧداﺋﯽ ﺑودن اﻧﺳﺎن داﻧﺳت؟ ﺣﻖ ِ ﺧودــ ﺧداﺋﯽ؟ از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
راﺑطﮥ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ ﺧدا ﻓﮭﻣﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺣﻖ اﻧﺳﺎن و ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺧدا ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﺑﺷر ﺑﺎﻻﺧره از اﯾن ﺣﻖ ﺧود ﺻرف ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد و ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن در اﯾن راه و ﺑر اﯾن ﺣﻖ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﺣﻖ از ھﻣﮥ ﺣﻘوق دﻧﯾوی ﺧود ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺣﻖ ﺧود از ﺣﻘوق دﯾﮕران ﻣﯽ ﮔذرﻧد وﺣﻖ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد .ﭘس ﻧزد ﺑﺷر ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ دوﮔوﻧﮫ رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد :ﺣﻖ ِ آدﻣﺧواری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری و ﺣﻖ از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ و ﺧود را ﺑرای ﺣﻖ دﯾﮕران ﻓدا ﮐردن .ﺣﻖ ا ّوﻟﯽ در
دوﻣﯽ در اﯾﺛﺎر و ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود ﻣﯽ رﺳد )رﺿوان( .
ﺑطﺎﻟت ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )در دوزخ(  .و ﺣﻖ ّ
ﯾﮑﯽ از طرﯾﻖ ﻗدرت و دﯾﮕری از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت  .آﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﻘش رﺳﯾد ﺣﻘﯾﻘت را ﻏول ﺑﻐﺎﯾت وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
در ﻋظﻣت ﮐل ﻋﺎﻟم ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺑﻠﻌد .و ا ّﻣﺎ دﯾﮕر ﺣﻘﯾﻘت را ﯾﺎر ﻣطﻠﻖ و ﺧودی ای ﻣﯽ ﺑﯾﻧد در ﻋظﻣت ﺟﮭﺎن و ﻧﮭﺎﯾت
ﻟطف و ﻣﻌﻧو ّﯾـت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ او را در آﻏوش ﻣﯽ ﮔﯾرد .
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٢١٠ــ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎھﯾت ھﺎی ﺑروزی ﺗﮑﻧوﻟوژی طﺑﻊ رﺳﺎﻧﮫ ای آن اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ اﺻﻼً ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر ﻣﻌﻧﺎ و
اﻧﮕﯾزۀ ﺳرﻋت ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و ﺳرﻋت ھم ﺟز ﺑر اﻧﮕﯾزه "رﺳﯾدن" ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد .ﭘس طﺑﻊ رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﮏ
طﺑﻊ ﺑﻧﯾﺎدی و وﺟود ﺷﻣول اﺳت و طﺑﻌﯽ ﺛﺎﻧوی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻌداً ﻋﺎرض ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑر آن ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد  .و اﮔر
ﮔل ﺳرﺳﺑد ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،اﺑزارھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت :رادﯾو  ،اﺗوﻣوﺑﯾل  ،ﻣوﺷﮏ ،ﻣﺎھواره و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺷﻐول رﺳﺎﻧﯾدن و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ  .ﯾﺎ ﺧود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﺟﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﯾﺎ اﺧﺑﺎر و
اطﻼﻋﺎت را ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣﻘوﻻت اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﺑراﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﺳرﻋت را ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘﺻدی ﻧﯾﺎز دارد و ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑرﺳد
و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﭘدﯾد آورده و روز ﺑروز ﺑر ﺳرﻋت رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧود ﻣﯽ اﻓزاﯾد آدﻣﯽ را ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
رﺳﺎﻧﯾده اﺳت ؟ وزﯾن ﭘس ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗرش ﻗﺻد ﮐﺟﺎ دارد؟ و اﺻﻼً ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن و ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎ
آﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺧود از ﺳرﻋﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳرﻋﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد ﻣﺛل
رآﮐﺗورھﺎی اﺗﻣﯽ .اﺻﻼً در ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﻌﻧﺎی رﺷد ﺟز ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﯾﺷود .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯾل ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﻘﺻد را
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﻘﺻدی وﺟود ﻧدارد و "ﺳرﻋت ﺑرای ﺳرﻋت" و "اﺻﺎﻟت ﺷﺗﺎب" ﻣذھب ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن
ﺗﻣدن اﺳت و ﺣﺗّﯽ اﺟﺎزۀ ﭼﻧﯾن ﺳؤاﻟﯽ را ﻧﻣﯽ دھد و ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳؤاﻟﯽ را ﺑطور ﺟدی طرح ﮐﻧد دﺷﻣن ﺗﻣﺎﻣﯾت
ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧد و او را ﻣرﺗﺟﻊ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﺗﻣﺎم ﻗدرت رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧود را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ را از ﮐﻣﺗرﯾن
ﺣرﮐت ھم ﺑﺎز دارد و ﭘﯾﺎﻣش و ﺳؤاﻟش ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧرﺳد .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ﻣذھب رﺳﺎﻧﮫ اﺳت در ﻣورد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣذھﺑش را ﻣورد ﺳؤال و ﺗردﯾد و ﺗوﺑﯾﺦ ﻗرار دھﻧد ﻣذھب ﺧود را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ او ﺑﮫ
ﮐﺳﯽ ﺑرﺳد و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ او ﺑرﺳد و ﺑرای ﺣﻔظ ﻣذھب ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺑﺎطل ﺧود ﺗﻣﺎم ﻗدرﺗش را ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗﺎ اﻓراد و ﻣﻠل طرﻓدار و ﺧﺎدﻣش ﻣطﻠﻘﺎ ً از اﺻل اول اﯾن ﻣذھب )ﺳرﻋت ﺑرای ﺳرﻋت( ﻣﻧﺣرف ﻧﺷوﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻗدرت رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧود را ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﻣوﺟودﯾﺗش را ﻣﺷﻐول ھﻣﯾن
اﻣر ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻔظ ﺑﻘﺎی ﺧودﻧﻣﺎﯾد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ازﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯽ ﻣﺣوری ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘدﯾد آﻣدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺧﻔﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ــ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣروزه آﺧرﯾن و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر دارد
وﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﺟﮭﺎن را ﺑﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ھﯾﭼﮑس در ﺟﮭﺎن از ﻣدار ﭘوﭼﯽ "اﺻﺎﻟت ﺷﺗﺎب" ﺧﺎرج ﻧﺷود
و ﻣﺑﺎدا اﯾن ﻓﮑر ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ "آﯾﺎ ﻣﻘﺻد ﮐﺟﺎﺳت؟" .اﯾن ﺟرﯾﺎن دارد ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﮐل ﭘژوھﺷﮭﺎ و آزﻣﺎﯾﺷﺎت
ﻋﻠﻣﯽ وﻓﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺧدﻣت اﻣر ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺑﺎطل و رﺳوای اﯾن ﻣذھب )ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳم( ﮐﺳﯽ
را ﺑﮫ ﺳؤال و ﺗردﯾدی واﻧدارد و ﺣرﮐﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد و ﻣﺎھﯾت ﭘوچ آن ﺑﮫ ﮔوش ﮐﺳﯽ ﻧرﺳد و دروﻏﮭﺎﯾش رﺳوا ﻧﮕردد
و اﮔر ھم ﺷد ﮐﺳﯽ را از ﻣدار ﭘوﭼﯽ ﺧﺎرج ﻧﮑﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ﺑر ﺟوھرۀ ﺳرﻋت و رﺳﺎﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣده ﺑود
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿد رﺳﺎﻟت و ﻣذھب ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳوی ﺧودـ ﺑراﻧدازی ﻣﯽ رود .ﻣﻘﺻد ﺗﮑﻧوﻟوژی از ھﻣﺎن ﻧﺧﺳت ھم
ﭘوﭼﯽ و ﻧﺎﺑودی ﺑود و آﺧرش ھم ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻣﯽ رﺳد .ﻣﺎھﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی در ھﻣﮥ ﻣراﺣﻠش ﭼﯾزی ﺟز
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺟﺎﺳوﺳﯽ ھم ﻧﺎﻣﯾد و ﯾﺎ ﺧﺑر ﭼﯾﻧﯽ .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت آن و ﮐﺎرﺑرد ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣﺣﺻوﻻﺗش ﻧﯾز ﺟز ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻧﯾﺳت  .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧواص ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای ﺑﺷر ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺧدﻣت ھﻣﯾن
اﻣر اﺳت  .آﯾﺎ اﯾن طور ﻧﯾﺳت ؟ اﻧدﮐﯽ ﺗﻔﮑر و دﻗت ﻧظر ﺑﮑﺎر ﺑرﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺳﺧﻧﯽ ﮔزاﻓﮫ و اﻏراق آﻣﯾز ﻧﯾﺳت و
ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﻠم ﮐﺎﻓران را ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺳﻠطﮫ ﺟو و ﺑﺧﯾل  ،ﻻزﻣﮥ ﺳﻠطﮫ و
ﺑﺧل و ﺣرص ھم ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ و دزدی اﺳت .و ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﺳﺗﻌﻣﺎر
و اﺳﺗﺣﻣﺎر را درک ﮐرد و دﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن دوران ھﻣزﻣﺎن اﺳت ﺑﺎ ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﺎ ﻋﺻر ﭘدﯾد
آﻣدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ .و ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﻧﺳﺟم و ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن وﺿﻊ ھم ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزﻣﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه رﻧﮓ
ادﺑﯾﺎت دارد و ﮔﺎه ﻟﺑﺎس ھﻧر ﺑرﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔﺎه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻘدس ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
ﭘوﭼﯽ ﺣﺎﺻل از "ﺳرﻋت ﺑرای ﺳرﻋت" اﺳت و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﻣذھب ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳم اﺳت.
٢١١ــ در ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﻌﺎﺻری ھﻣﭼون ﻣﺎ ،ﻋرﻓﺎن و ﻓﻠﺳﻔﮫ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ھﻧر و ﻣذھب و ﺗﺷﯾﻊ وﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و طب و ﻣﺎده و ﻋﺷﻖ ﺑﮭم ﻧﯾﺎﻣﯾﺧﺗﮫ و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن و ﻣﻌﻧﺎی واﺣد ﻧﺷده اﺳت .
آﻧﮭم در ﻧﮭﺎﯾت روﺷﻧﯽ و ﺳﺎده ﮔﯽ وﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷدت ﻋﻣﻖ و ﮐﻠﯽ ﮔراﺋﯽ در ﻧﮭﺎﯾت ﺟزﺋﯽ ﺑﯾﻧﯽ .و ﻣﺎ ﺧود را اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﮐرده و ﺧواھﯾم ﮐرد ﯾﻘﯾن دارﯾم .ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ دل ﺷﯾطﺎن
را ﺑﺳوزاﻧﯾم و رﻋﺷﮫ ﺑر ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﺎن اﻓﮑﻧﯾم  .ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن و ﺗﻣﺟﯾدی را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟز از ﻣوﻻﯾﻣﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ﺳراغ
ﻧدارﯾم و ﻣﺎ ﺧود وارث اوﺋﯾم .
٢١٢ــ زﻣﺎن ﺑﺳﺗر اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و ذھن اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد زﻣﺎن را ﺑواﺳ ّ
طﮥ درک ﺗﻐﯾﯾرات ،درﯾﺎﺑد .و
ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺣوﻻت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .و ذھن اﻧﺳﺎن ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن و ھوﺷﯾﺎرﺗرﯾن ﻣﺎده در ﻣﮑﺎن اﺳت و
ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن اﻣﮑﺎن ﻧﯾز ھﺳت و اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﭘﯾﭼﯾده و ﻋﺎﻟﯽ ای ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود ذھن ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و
ﻣﺷﻣول زﻣﺎن اﺳت  .درواﻗﻊ ذھن ﻣﺎده ای از ﻣﮑﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺧوﯾش اﺳت و درک ذھﻧﯽ از ﺧودش در آﺋﯾﻧﮥ
ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻐز آدﻣﯽ ﻣﺎدۀ ﺑﺧود آﻣدۀ ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت و ﮐل ﻋﺎﻟم ﻣﺎدۀ ﺑﯾروﻧﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻐز اﻧﺳﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و درک ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن اﻧﺳﺎن در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺑﺧود آﻣدن ﻣﺎدۀ
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ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﺟرﯾﺎن رﺳﯾدن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ذھن اﺳت و ﺟرﯾﺎن ﺑﺧودآﺋﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن در
ذھن اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟرﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ذھن اﺳت و ﺟرﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﻣﺎدۀ ﻣﻐز ﺑﮫ ﮐل ﻣﺎدۀ ﻋﺎﻟم و ﺟرﯾﺎن ﺟﺎی
ﮔرﻓﺗن ﮐل ﻣﺎدۀ ﻋﺎﻟم در ﻣﺎدۀ ﻣﻐز  .درﺟﺎت اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن درﺟﺎت اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و درﺟﺎت درک اﻧﺳﺎن از زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ درک ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ رﺳد و راه ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت اﻻ ّ از درﯾﭼﮥ دل  .ﻓﻘط اھل دل
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮥ ﮐل ﺟﮭﺎﻧﻧد و در اﻧدﯾﺷﮥ رھﺎﺋﯽ از زﻣﺎن و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ زﯾرا ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻓرارﻓﺗن از زﻣﺎن
اﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓرارﻓﺗن از ذھن و ذھﻧﯾت اﺳت و ﺧروج از ﺧوﯾش از درﯾﭼﮥ دل  .زﯾرا ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ذھن
ﻣﯽ ﺗواﻧد درﯾﺎﺑد زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳت و ﺗﺎ از ﺧود ﺧروج ﻧﮑﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾن درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳت .
 ٢١٣ــ ھر اﻧدﯾﺷﮥ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس ﭘذﯾرش و ﺳﭘس ﻧﻔﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻗدﯾم ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ؟ ﺗﺎ
ﭼﯾزی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﻣﻘﺑول ﻧﯾﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﺎﺑل ﻧﻔﯽ ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﭘذﯾرش ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و درﺟﺎﺗش
در ﻧﻔﯽ آن روﺷن ﻣﯽ ﺷود .ﭘذﯾرش اﻧدﯾﺷﮫ ای اﮔر ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد در روان و اﻋﺻﺎب و ﺧون و اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل ﻓرد ﺟﺎری
ﻣﯽ ﺷود و او را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ ھﻣﺎن ﻧﻔﯽ اﺳت .و اﯾن ﻧﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطل ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی روﺷن ﻧﻣودن ﺣﻘﯾﻘت ﻗﻠﺑﯽ آن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و در اﯾن رﺳﺎﻟت اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑرﺗر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮥ
ﻗﺑﻠﯽ را زﯾر ﭘﺎی ﺧود دارد  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﺳﯾر ﺟرﯾﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧدﯾﺷﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ .
ت ﺟﻠوه ای از وﺟود ﺻﺎﺣب
٢١۴ــ درک و ﭘذﯾرش اﻧدﯾﺷﮫ ای در ھر درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺟرﯾﺎن ِ درﯾﺎﻓ ِ
اﺻﻠﯽ آن اﻧدﯾﺷﮫ .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﮔﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﻣﻌرف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗرار
ﻣظﮭر وﺟود دﮔر ﺑﺎرۀ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ اﺳت و ﮔﺎه ّ
ﻣﻌرف اﻣﺎم زﻣﺎن)ع(.
اﺳت ھزار ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﯾد .ﻣﺛل ﻧﯾﭼﮫ ﮐﮫ ﺧود ﺗﺟﻠّﯽ درﺟﮫ ای از ﻣﺳﯾﺢ ﺑود و ّ
٢١٥ــ آ َﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧودش و ﻋﻣدا ً ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﮑﺳت ﻣﯽ رود آدﻣﯽ ﻣﺗظﺎھر و ﺣﻘﮫ ﺑﺎز اﺳت و ﻣﻧظورش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣن ﺷﮑﺳت را ﺧورده ام و ﺷﮑﺳت ﻣرا ﻧﺧورده اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟرﯾﺎن "ﻣﻼﻣﺗﯾﮫ" اﺳت و ھﯾﭻ
ﻣﻌرﻓت وﺷﮭﺎﻣت وﺻدق و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺳراﺳر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗرس و رﺳواﺋﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﺑﺳوی ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾد
ﺑﺎﯾد آرام ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم و او را ﭘذﯾرا ﺷوﯾم زﯾرا ﺣﻖ ﻣﺎ در آن ﺗﻼش را ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و در ﻟﺑﺎس ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
آورده اﺳت ﺗﺎ ﺟز ﻣﺎ ﮐﺳﯽ آﻧرا در ﻧﯾﺎﺑد .ﻣرگ ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور اﺳت و ﺑﺎ ﺣﺎﻟت ﺷﯾون و زار ،ﺣﻖ ﺣﯾﺎت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن
ﺣس ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔوھرۀ ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﭘس آﻧﮑﮫ از ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮕران دﻓﺎع
ﻣﯽ دھد و از آن ﺑرﺗر
ّ
ﻣﯽ ﮐﻧد اﺣﻣﻖ اﺳت .
٢١٦ــ ھر ﭼﮫ ﻣﻌرﻓت ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻓراﺗر ﻣﯽ رود و در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻣﺗرادف ﻣﯽ ﮔردﻧد و در ھم ﺣل ﺷده و در ﯾﮏ واژه و ﻣﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم و ﺧﻼﺻﮫ و واﺣد ﻣﯽ ﮔردﻧد و آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﮐﮫ
ﻋرﺻﮥ ﻣﺷﺎھده اﺳت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .
٢١٧ــ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اش ﺑﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧود اوﺳت و زﻧدﮔﯾش ﺗﻔﺳﯾر اﻧدﯾﺷﮥ اوﺳت .اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻗص
ﺟرأت ﺑروز اﻧدﯾﺷﮫ اش را ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آﻧرا در اﻣﺛﺎل و ِﺣﮑَم و واژه ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﭘﯾﭼد ﺗﺎ رﺳوا ﻧﮕردد  .اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای ﺧود ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑرﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺳﺧﻧش از ﺧود اوﺳت و ﺟز از ﺧودش ﺳﺧن
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد  .اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻗص ﺟرأت ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﺧود را ﻧدارد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ اﺻﻼً ﺳﺧﻧﯽ از ﺧود ﻧدارد .
ﺣس
ﺳش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻋﻣﻠش ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗن اﯾن
٢١٨ــ اﻧدﯾﺷﮥ ھر ﮐﺳﯽ درک او از ﺣ ّ
ّ
اﺳت  .و ا ّﻣﺎ ﮔﻔﺗﺎرش ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ارﺗﻘﺎء دادن ﺧوﯾش اﺳت .
٢١٩ــ آﻧﮑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿﺑش ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر و ﺟدّی ﺗر و طوﻻﻧﯽ ﺗر اﺳت ﭼون ﺑﮫ او رﺳﯽ ﺟز ﻣﮭر و ﻟطف و ﮐ ََرم ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ
ھﻣﭼون ﻧﺎﺟﯽ ِ ﺧود .
٢٢٠ــ ﻏﺎﻣض ﺗرﯾن و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ ﺗرﯾن و ﻣﺣﺎﻟﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎد و اﻧدﯾﺷﮥ دﯾﻧﯽ ﻣﺎﺟرای ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت از ﻋدم .ﮐﮫ در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎوردﯾﻧﯽ اﺳت .و ﻧﯾز ﻏﺎﻣض ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮥ ﻏﯾر دﯾﻧﯽ ﺑﺷر ھم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ "وﺟود" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﺣور اﻧدﯾﺷﮥ ﻋﻣوم ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت و از ھزاران ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﻧدﮐﯽ ھم از ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و اﺑﮭﺎم
آن ﮐﻣﺗر ﻧﺷده و روﺷن ﺗر ﻧﮕﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ واژه ھﺎی ﻣﺟرد و ﭘوچ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗش اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم اﺳت
ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ رواﻧﯽ و ﺷﻌوری و ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺎﺻل از آن ﺟز ھﯾﭼﯽ و ﭘوﭼﯽ ﻧﯾﺳت  .زﯾرا ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم از ﻋدم را
ﺑدﺳت ﭘروردﮔﺎر ﺑﭘذﯾرﻧد و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣﺗﮑﺑراﻧﮥ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ داﻧش ﻓﻧﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷده اﺳت ﮐﮫ
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وﺟود ﺑﺷر را ﺑﮫ ﻗﻌر اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .اﻧﮑﺎر ﺧدا در ﺧﻠﻘت ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﻠوق
آدﻣﯽ )ﺗﮑﻧوﻟوژی( ﺻﺎﺣﺑش را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺑﮑﺷﺎﻧد  .اﯾن اﻧﮑﺎر ﻣﺣﺻول آن اﻧﮑﺎر اﺳت .
٢٢١ــ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣﺳ ّﯽ و ﺷﻌوری ﺣﻖ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ ﺧدا را ﺑﺎور ﻧﮑﻧد وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﮫ وﺟود ﺧودش را
ﺑﺎور ﻧﮑﻧد .و ھر ﮐﮫ وﺟود ﺧود و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ ﺧوﯾش را ﺟدی ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎور ﮐﻧد ﻻﺟرم ﺑﺳوی ﺑﺎور
ﺧدا ﻣﯾرود زﯾرا ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺧود در ﺧودش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و وﺟود ﻏﯾﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺗن و دل و رواﻧش اﺣﺎطﮫ دارد ﺑﺎ
ﭘوﺳت و ﮔوﺷت ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ھﻣﺎن ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﮐﮫ از " او" در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ھﻣﺎن وﺟودی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﺧداﯾش ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺧداﯾش ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎﻣﯾد .
٢٢٢ــ آﻧﮑﮫ ﺧدا را در درون ﺧود ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد "اﻣﺎم" اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا را در ﺑرون از ﺧود ﻣﯽ
ﺟوﯾﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد "اﻣت" ھﺳﺗﻧد" .اﻣت" در ﺟﺳﺗﺟوی "اﻣﺎم" اﺳت و ﺟز اﻣﺎم را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﭘرﺳﺗد ﻓﻘط اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ
ﺧدا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
٢٢٣ــ ھرﮔﺎه ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﮔرﮔون ﺷود اﮔر طﺎﻟب دﮔرﮔوﻧﯽ ﺷد ﻧﺟﺎت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮔرﻧﮫ در آن ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ ﻣﯾرد  .ﺑن ﺑﺳت ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺟﮭش و رﺷد اﺳت .آدﻣﯽ ﯾﺎ طﺎﻟب رﺷد اﺳت ﯾﺎ طﺎﻟب ﺗﺑﺎھﯽ.
٢٢٤ــ ھرﭼﮫ ﮐﮫ دﯾوار ﻣﺣﺎﺻره ﺗﻧﮓ ﺗر ﻣﯽ ﺷود آدﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﺎﻏﯽ ﺗر و دﯾواﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳوی ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯾرود و ﯾﺎ
آرام ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺑﮫ درون ﻧﻘب ﻣﯽ زﻧد و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻣﯾرود ﺗﺎ در آن ﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﺑرون راه ﯾﺎﺑد .در آن ﺳو ﺑر ﮐل
ﺟﮭﺎن اﺣﺎطﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ﻣﺣﺎﺻرۀ اوﯾﻧد .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾوار ﻣﺣﺎﺻره ﺑﮫ ﺟدارۀ ﺗن رﺳﯾد و آدﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺷد ﺧروج
از درون اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .
٢٢٥ــ اﻧﺳﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ از اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﺧوﯾش اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ھم ﺑﮫ ﺷراﺑﺧواری ﻣﯾﻧﺷﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ او
ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑر وی ھﯾﭻ اﺣﺎطﮫ ای ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺑﻠﯾس ﻣﺣﯾط اﺳت و دراﯾﻧﺻورت اﺑﻠﯾس را ھم
ﺑﮫ ارادت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺗﺳﻠﯾم ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺑﻠﯾس ھزاران ھزار ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﭼﻧﯾن ﻟﺣظﮫ ای ﺑوده اﺳت .
٢٢٦ــ در طﺑﻊ ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ ﺑﺷر ﻧﺷﺎﻧﮫ رازواری از ﺟﮭﺎﻧﺧواری و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗّﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ از اﯾن واژه
ھﺎ ﻟزوﻣﺎ ً ﺣﮑم اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺻﺎﺣب اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و دﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن را ھم ﺑﺎ ﺧود
داراﺳت .آدﻣﯽ ﺳﻌﯽ اش در درﺟﮥ اول اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻗﻠﺑﮭﺎ ﺷود وﻟﯽ اﮔر ﻧﺷد ﻻاﻗل ﺳﻠطﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺗﺻدﯾﻖ ﺷدن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﮑﻔﯾر ﺷدن .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﺷﻐول اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن درﺟﮫ دﯾﮕران ھم ﻣﺷﻐول او
ھﺳﺗﻧد و اﯾن اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻘﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺗﮑﻔﯾری  .ﯾﺎ ﺧدﻣﺗﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ  .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧود ﯾﮏ ﺷﮭرت
طﻠﺑﯽ ﻏرﯾزی در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﺻﺎرش ﺗﻧﮓ ﻣﯽ آﯾد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﻋﻣدی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل آﮔﺎھﺎﻧﮥ ﺑﺷر ﺗﺻﻧﻌﯽ )رﯾﺎﺋﯽ( ھﺳﺗﻧد وﻟذا دﯾر ﯾﺎ زود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﺻﺎﺋل و اﻋﻣﺎل و اﺷﺗﻐﺎﻻت ﻏرﯾزی و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺑﮭﺗرﻧد از اﻋﻣﺎل ﻋﻣدی و ارادی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ؟ ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل ارادی ﺑﺷر ﺷﮭرت طﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و ھﻣﯾن اﻣر ﻧﻔس رﯾﺎ اﺳت  .و ﺳؤال دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻣل ﺑﺎ
آﮔﺎھﯽ و اراده ای ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﮭرت طﻠﺑﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ )ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ( ﻧﺑﺎﺷد ؟ آری! ﻋﻣل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ!
وﻟﯽ آﯾﺎ در ﻋﻣل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﮐﻼً در ﻋﺷﻖ ھﯾﭻ آﮔﺎھﯽ ﻧﻘش ﻧدارد ؟ آﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ حُ◌َ ﺳن اﺳت؟ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر
از آﮔﺎھﯽ ﻣﯾرﺳﯾم ﮐﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ذھﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﻧوع آﮔﺎھﯽ را ﻣﻌرﻓت ﻣﯾﻧﺎﻣﯾم و ﺑﺻﯾرت ،ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً از ﻧوع
ﻣﺷﺎھده اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻧطﻖ .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣواره ﮐﻣﺎﺑﯾش آﮔﺎھﯽ ذھﻧﯽ دﺧﺎﻟت دارد و اﯾن از ﻧﻘﺻﺎن ﮐﺎر اﺳت  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از وﺳوﺳﮥ ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ در ھر ﺣدی ،رﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت زﯾرا ﺑﺧودش ﮐﻔﺎﯾت ﮐرده اﺳت و ﭼون اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود ھﯾﭻ اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ﺧودش ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آن ﺣﻖ را ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﮐﺎﻣل.
آدﻣﯽ در ﺷﮭرت و ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ روی ﺑﮫ ﺿﻌف و اﺳﺗﮭﻼک و ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ ﻣﺣض ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺳﺎﻗط ﻣﯾﮕردد.
ﻓراوان ﺑوده اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دراوج ﺷﮭرﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه از ﻧظرھﺎ اﻓﺗﺎده اﻧد و ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرده و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺟﻧون و اﻋﺗﯾﺎد ﮔردﯾده
اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﯾﮕر ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﺧود را ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد زﯾرا از " ﺧود" دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت  .ﺷﮭرت طﻠﺑﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ
ﺗرﯾن ﻧوع ﺧود ــ ﻓروﺷﯽ اﺳت و ھﻣواره ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز ﺣﺳرت و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧدارد .
٢٢٧ــ ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺎدر ِ ھﻣﮥ ﮐﯾش ھﺎ و ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب و راه و روش ھﺎﺳت .و ھر ﮐﺳﯽ اﯾن ﮐﯾش را ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﯾﺎ اﺣﻣﻖ اﺳت و ﯾﺎ ﺣﻘﮫ ﺑﺎز  .اﯾن ﮐﯾش در ﻋرﻓﺎی َﺣﻘّﮫ ﮐﮫ آزاد ﺟﺎن ﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷرﻧد در ﮐﻣﺎل و اوﺟش ظﮭور ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻋﺷﻖ و اﻟوھﯾت ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم و آدم در ﻓردی ﺑﮫ ﻧﺎم "ﭘﯾر"
ﺗﺟﻠّﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ وﺣدت ﻣﯽ رﺳد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﮐﯾش ھﺎ  ،ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر در ﺣﺎل ﻓراﻣوﺷﯽ
و اﻧﻘراض اﺳت و ﺑﺟﺎی آن ﮐﯾش اﺑزار و ﮐﯾش ﭘول و ﮐﯾش ﺷﮑم و زﯾر ﺷﮑم و ﮐﯾش ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺷود  .ھر ﮐﮫ
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ﺗﺣت ﻋﻧوان و ﻧﺎم دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﮑر و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﯾش آن ﺷﺧﺻﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﮔر ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻗﻠﺑﺎ ً ﺗﻌﻠﻘﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ھرﮔز ﺗﺣت ﻧﺎم او دﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ زﻧﯾم ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗوﺑﯾﺦ و ﺑدﻧﺎﻣﯽ آن ﻓرد ﮔردد  .اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﮏ دز ِد ﺷﺧﺻﯾت اﺳت و ﺑﮫ ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳت  .ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﮐﯾش ھﺎﺳت و ﭘﺎﮐﺗرﯾن
روﺷﮭﺎ را ﺑﮭﻣراه دارد  .ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت ﮐﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﮐﯾش آزادﮔﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳت ﻧﮫ آدﻣﻔروﺷﺎن و ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن
و دزدان .
٢٢٨ـ ﺻﺑر ﺑر ﺑﯾﮑﺳﯽ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺻﺑر ﺑر ﺧداﺳت و ﺻﺑر ﺑرای ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺧﯾّﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .ﭘس
ھﻣواره ﺑدان ﮐﮫ ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧوب و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯾداﻧﯽ از آن ﺧوﺑﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر ھم ھﺳت ﭘس ﻋﺟول ﻣﺑﺎش و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐن
و اﮔر ﻋﺎﻗل ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻟب ﮔور ﻧﻣﯽ ﺟﻧﺑﯽ و آرام ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧوﺑﯽ ﺑرﺳﯽ  .ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر
ﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎز ھم ﺿرر ﮐرده ای زﯾرا ﺗو ﻻﯾﻖ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ھﺳﺗﯽ  .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺟز ﺑرای ﺻﺑر آﻓرﯾده ﻧﺷده اﺳت و
ﮐﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر از ﺻﺑر و ﺧﻣوﺷﯽ و ﻗرار وﺟود ﻧدارد و ﮐﺎری ﮐﺑﯾرﺗر از آن ﻧﯾز ﻧﯾﺳت و ﮐﺎری ﺳﺧت ﺗر از آن ﻧﯾز در
ﻋﯾن آﺳﺎﻧﯽ و ﻧﮭﺎﯾت ﺳﮭوﻟت  .و ﻋﺟز و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ای ﻧﯾﺳت اﻻ در ﻋﺟوﻟﯽ  .در ﺟﺎﺋﯽ ﮔﻔﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺻﺑر ﻧﯾﻣﯽ از وﺟود
اﺳت وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺻﺑر ﮐل وﺟود اﺳت و ﺻﺑر ﺑرﺗر  ،وﺟود ﺑرﺗر اﺳت و ﺑرﺗرﯾن وﺟودھﺎ از ﺑرﺗرﯾن
ﺻﺑرھﺎﺳت  .ﺑواﺳطﮥ ﺻﺑر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد  .ﺻﺑر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑرد ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺳﺗر
ﻣرگ و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺻﺑر ﮐﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف زﻣﺎن ﺣرﮐت ﮐردن  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﻧﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺻﺑر اﺳت و راه رﺟﻌت اﺳت ﺑﺳوی ﺧدا .ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ زﻣﺎن ﺗو را ﺑﺎ ﺧودش ﺑﺑرد  .ﺗو زﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧودت ﺑﺎز ﮔردان ﺑﮫ ﻣﺑدأ
آن  .اﯾن ﮐﺎر ﻋﻠﯽ وار اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی ﭼﻧﯾن اﺳت .
ﻓﻧﯽ وﺟود ﻧدارد  .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﮔر اﻋﺗﻘﺎد
٢٢٩ــ ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧود ــ ﻓرﯾب ھﻣﮥ ﻣﺷﮑﻼت ،ﻓ ّﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺟز راه ﺣ ّل ّ
دﯾﻧﯽ ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﺣﯽ را ھم ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﻓﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣﯾداﻧد و راه ﺣل اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺧراﻓﺎت ﻣﯽ ﺧواﻧد.
٢٣٠ــ ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻧﯾز اﮔر ﺑﺧدﻣت ﻣﻘﺎﺻد ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ )ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ و رﺑﺎﺋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و  (...ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺷ ّر
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﯾر ھر ﭼﯾزی در ﺟﻧﺑﮥ اﻧﺳﺎﻧﯽ آن ﭼﯾز اﺳت وﮔرﻧﮫ ھﯾﭻ
ﺷر  .ﻣﺛﻼً طﺑﯾﺑﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ای ﺟز ﭘول ﻧدارد ھﻣواره در درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎران ﻧﺎﮐﺎم
ﭼﯾزی ﺑﺧودی ﺧود ﻧﮫ ﺧﯾر اﺳت و ﻧﮫ ّ
اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺗﺧﺻص و ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن داروھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .و ﺑرﻋﮑس ﻧﯾز ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾّت
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ای ﺑرای درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ِ ﺧود اﻗدام ﻧﮑﻧد ﺣﺗﯽ ﺣﺎذق ﺗرﯾن طﺑﯾب ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾد و
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن دارو ﻣوﺟب ﺗﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری اش ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺧود دﻻﺋل ﻏﯾرﺧودی
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھرﮔز ﻋﻼﺟﯽ ﻧدارد .
٢٣١ـــ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺑر ﻋذاب ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺿد ﻣذھب اﺳت .ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺑرﻣﺷﮑﻼت ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺿد ﻋﻠم اﺳت .ﻋﻘﻠﯽ
ﮐﮫ ﺟز ﺑر ﺗﺷﻧﺞ و ﮔﻣراھﯽ ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺿد ﻋﻘل اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑر رﻧﺟﮭﺎ و ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺿد اﻧﺳﺎن
اﺳت .
اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺟرﯾﺎن دارد ﻧﺑردی در آراﻣش و ﺳﮑوت .و اﯾن
٢٣٢ــ ﺑﯾن ﻣﻌرﻓت و زﻧدﮔﯽ
ِ
ﺧون دل اﺳت ﮐﮫ رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺑردی ﮐﮫ ﺑﯾن ﻓرد و ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺷﺎھدی ھم ﺟز ﺧودش ﻧدارد .ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺣﯾﺎت
ت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و وﺟود ﻓرد را ﺻﯾﻘل ﻣﯾدھد و ﺑﮫ ﺗﺟ ّﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺑزرﮔﺗرﯾن
و ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ارﺗﻘﺎی ﺣﯾﺎ ِ
ﻣﺷﮑل ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ھﻣواره ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ھﻣﯾن روﺳت .ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ را
ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺳﻼطﯾن آن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .ﮔوﯾﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﯾل ﻧدارﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌرض
دﯾد او ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﻣﺎھﯾت و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﺋﯽ آن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود  .و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ھراس
دارد و ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اش ﺑﮫ او روی ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺧود را ﻋرﯾﺎن و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد او ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔرﯾزد.
ﭼرا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﺷﻧﺎﺧت ﺧوﯾش ﺗﺎ اﯾن ﺣد وﺣﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود را ﺑﮫ ھر ﻋذاب و ﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽ اﻧدازﻧد وﺑﮫ ھر
دﺷﻣﻧﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد وﻟﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧود و روﯾﺎروﺋﯽ و رﻓﺎﻗت ﺑﺎ ﺧود را ﻧدارﻧد  .ﭼرا اﻧﺳﺎن دوﺳت ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧودش دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد؟ زﯾرا ﺷﻧﺎﺧت و دوﺳﺗﯽ ﺟرﯾﺎن واﺣدی اﺳت و ﺟﮭل و ﺧﺻوﻣت ھم در طرف دﯾﮕر ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن
اﺳت .دوﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻓﮭم ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت و دﺷﻣﻧﯽ ھم ﺣﺎﺻل ﺟﮭل ﻣﺗﻘﺎﺑل آدﻣﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر اﺳت .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
دﺷﻣﻧﯽ و ﮔرﯾز اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﺣﺎﺻل ﺟﮭل او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﺟﮭل ﻧﯾز ﺣﺎﺻل دﺷﻣﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾش اﺳت و از اﯾن رو ھﻣواره ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد و از دﺷﻣﻧﺎن ﺧودﺗﺑﻌﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎری ﺑرای ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ".ﻗرآن -ﻣﻧﺷﺄ دﯾن ﮔرﯾزی و ﺧﺻوﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﻘﺎرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از اﻋﻣﺎل و اﻣﯾﺎل ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧد .و اﯾن ﺣﻘﺎرت ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ذاﺗﯽ ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ
ﺣس ذاﺗﯽ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل و ﮐردار ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض و
اﺳت ﮐﮫ در اﻋﻣﺎق ﻣوج ﻣﯽ زﻧد .روﯾﺎروﺋﯽ اﯾن
ّ
ﺗﺿﺎد ﻋظﯾﻣﯽ در ﺧودش ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﺗﺿﺎدھﺎ و ﮐش ﻣﮑش ھﺎی ﺣﺳﯽ و ﻓﮑری و رﻓﺗﺎری اﺳت ﮐﮫ در
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ﻋرﺻﮥ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺻورت ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﻼوﻗﻔﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد .آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً ﺧود را
ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ در ظﮭور و ﺑروز اﯾن ﺣس ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر اﺳت و ﺟز ﻋﺟز و ﺟﮭل و ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧود را ﺣﺗﯽ از ﺣﯾواﻧﺎت ھم درﻣﺎﻧده ﺗر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .و اﯾن ﻧطﻔﮥ دﺷﻣﻧﯽ و ﮔرﯾز از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن
ﻓراری از ﺧوﯾش وﻗﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﺷدت اﯾن
ﺣﻘﺎرت ﺧوﯾش ﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم اﯾن اﺣﮑﺎم ﺷود و ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺧود را زﯾﺑﺎ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر
اﯾن اﺣﮑﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮔردد .و اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﻣوده و در
آن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﻧﺎﻓﻖ و رﯾﺎﮐﺎر و رﻧﺟورﺗر از ﮐﺎﻓران از آب در ﻣﯽ آﯾﻧد زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺑﺎﺗر و ﺗواﻧﺎ ﺗر
ﻧﺷده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ زﺷﺗﯽ و ﺟﮭﻠﺷﺎن و ﻋﺟزﺷﺎن دو ﺻد ﭼﻧدان در ﻧظر ﺧودﺷﺎن آﺷﮑﺎرﺗر ﺷده اﺳت و ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻣﻌرض
دﯾد دﯾﮕران ھم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  .ﻟذا ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ رﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎدﺧود ﺑﮫ دﯾن را ﺑﺎطﻧﺎ ً از دﺳت داده اﻧد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧود را ﺑﺎ آداب و اطوار ﻋﺑﺎدی و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ دﯾن ﺗزﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻻاﻗل در ﻧظر دﯾﮕران ﺧوب و ﭘﺎک ﺟﻠوه
ﮐﻧﻧد  .از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت آدﻣﯽ در ﺗﻼش دﯾﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ )دﯾﮕران( اﺳت و ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﮐﺎﻓر
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯾﺳﺎزد .زﯾرا آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ اﮔر در ﻧظر ﺧودش زﺷت ﻣﯽ آﯾد ﻻاﻗل در ﻧظر دﯾﮕران زﯾﺑﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾد
و ﻣﺳﺋﻠﮫ در ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت و ﮔﺎه ﺑرای ﺧوب ﺟﻠوه دادن ﺧود در ﻧظر دﯾﮕران دﺳت ﺑﮫ اﻣور ﺧﯾرات ﻣﯾزﻧد و ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺑرای ﺧودش ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت راه ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ دھﺎن ﻣردم را در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﺧوﯾش ﺑﺑﻧدد  .اﯾن ﺧﯾرات اﺷﮑﺎل
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎدو دادن و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ دادن ھﺎ ھم ﯾﮑﯽ از اﻧواع آن اﺳت  .وﻟﯽ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻓﻘط
اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت دﯾﻧﯽ و اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و راه ﺧود را در زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ
دﯾن و اﻣردﯾﻧﯽ ﺑرای آن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ و رﯾﺷﮥ ﺿﻌف و ﺟﮭل و ﺗﺑﺎھﯽ ﺧود ﺑرﺳد و آﻧﮭﺎ را از رﯾﺷﮫ ﺑرﮐﻧد  .و
اﯾن ﭘﯾروزی اﻟﺑﺗﮫ ﻧﯾﺎز ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﺻﺑر و ﻣﻘﺎوﻣت در دﯾن دارد و اھﻣﯾت ﺻﺑر در ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ از ھﻣﯾن روﺳت .
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھرﮔز ﺑﺎ آداب ﻋﺑﺎدی و ﻗﻠﺑﯽ در دﯾن ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺷدّت از ور رﻓﺗن ﺟﺎھﻼﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾن اﻣور
روزﻣره ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻣﺛل ﺻدق ،ﻗﻧﺎﻋت ،اﯾﺛﺎر ،ﺻﺑر ،ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ،
ﻣﯽ ﭘرھﯾزﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﺣﮑﺎم ﻋﻣﻠﯽ دﯾن را در زﻧدﮔﯽ
ّ
ﺣﻼﻟﯽ و ...اﯾن اﻓراد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ اھﻣﯾت و ﻗداﺳت و ﻗدر اﯾن اﺣﮑﺎم و ﺑﮫ اﯾﺟﺎز آن در ﺗﺣوﻻت دروﻧﯽ وﺑﯾروﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ اﻣور ﻋﺑﺎدی از دﻟﺷﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾﺎز روﺣﯽ و ﻧﮫ
وظﯾﻔﮫ ای دﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت آن اﺟر ﺑﮕﯾرﻧد  .ﺑﻠﮑﮫ اﻣور ﻋﺑﺎدی را اﺟر ﻋﻣل ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻧزد ﺧودش زﯾﺑﺎ و ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ رﺳد و در اﯾن راه ﺧداﯾش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻌداد
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾﺎز ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣواره اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر اﺳت و در ﺟرﮔﮥ
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .دﯾن اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ھداﯾت ﮐﻧﻧده و ﺳﻼﻣت ﺑﺧش اﺳت و اﮔر وظﯾﻔﮫ و وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﺷد ﮔﻣراھﯽ ﻣﺿﺎﻋف ﻣﯽ آورد
و اﮔر دﺳﯾﺳﮫ ﺑﺎﺷد ره ﺻد ﺳﺎﻟﮥ ﺗﺑﺎھﯽ را در ﺑﺷر ھﻣوار ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس ﻓﻘط دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﺟﺎب و دﺷﻣﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾش و ﺧدای ﺧوﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .دﯾن  ،ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .دﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ﻧﮫ ﺑواﺳ ّطﮥ وراﺛت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت.
دﯾن ،درﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درد ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و داغ اﻧﺳﺎن ﺑودن دارد و از اﯾن درد و داغ ﻧﻣﯾﮕرﯾزد .دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راه،
ھﻣﺎﻧﺎ راه رﺟﻌت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ذات ﺧوﯾش اﺳت و روش ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﯾﺎﺑﯽ اﺳت .و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز دﯾن و دﯾن داری
را ﻧﻣﺎز و اﻣورﻋﺑﺎدی ﻣﯽ داﻧﻧد از دﯾن ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮭره و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد  .در ﺳﯾر ﺗﺣول و ﺗطور دﯾﻧﯽ ﻧﯾز
اﻣور ﻋﺑﺎدی آﺧرﯾن اﻣوری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﭘدﯾد آﻣده و ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻋﺑﺎدت ﻧﺗﯾﺟﮥ دﯾن اﺳت و ﻧﮫ وﺳﯾﻠﮥ دﯾن  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﺟز اﻣور ﻋﺑﺎدی ھﯾﭻ ﺣرف دﯾﮕری ﻧدارﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح راه و روش دﯾن را ﺑﮫ ﻣردم ﺧﺎطر
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟز ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻧﻔﺎق ﭘروری ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﯾﺎﮔران ﺣﻘﯾﻘت و ﻓطرت دﯾﻧﯽ ﺑوده اﻧد
ھرﮔز ﭼﻧﯾن رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.
٢٣٣ــ دﯾن و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف و ﺣﺗﯽ اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ را ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ ﮐﺗب ﮐﺳب ﻧﻣود و ﺑواﺳ ّطﮥ آن ھداﯾت
ﯾﺎﻓت  .اطﻼﻋﺎت واﺧﺑﺎر ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺻدق ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﺣﺟت ﺗﺄﯾﯾد ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺷوﻧد
ھم ﮐﻣﺗرﯾن دﺧﺎﻟﺗﯽ در اﻣر اﯾﻣﺎن و رﺳﺗﮕﺎری ﺑﺷر ﻧدارﻧد  .ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھزاران ﺣﺟت ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ زﯾر
ﺳؤاﻟﻧد و ھرﮔز اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل را ﺑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد  .از ﺧود ﻗرآن ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن
ﮐﺗﺎب اﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗرآن در دﺳت ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘس از رﺣﻠت ﭘﯾﺎﻣﺑر و در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣؤﻣﻧﯾن و ﻣﺧﻠﺻﯾن و اﻣﺎﻧت داران ﺻدﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد در زﻧدان و ﺗﺑﻌﯾد ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﭘدﯾد آﻣد
و آﻧﮭم ﺗﺣت ﻧظﺎرت و رھﺑری و اﻣر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﻧﺑﺎن ﻧﻔﺎق و ﻋداوت ﺑﺎ دﯾن ﺧﺎﻟص و ﻋﻠﯽ)ع( ﺑودﻧد و ھﻣﮫ در
ﺧﻔﺎ ﺳر در آﺧور و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﻣﯾّﮫ داﺷﺗﻧد و ﻋﺛﻣﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻣﻊ آوری و ﺗدوﯾن ﻗرآن دﺧﺎﻟت و
رﯾﺎﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در طﯽ ھﻣﯾن ﻣدت ﺟﻣﻊ آوری ﻗرآن ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﻣﻧزﻟش ﻣﺷﻐول ھﻣﯾن ﮐﺎر
ﺑود و ﻧﯾﻣﮥ ﮐﺎرش را ﺑﮫ ﻣﺳﺟد آورد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑر او ﺧﻧدﯾدﻧد و دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﻗرآن ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧدﯾد .ﭘس اﯾن از ﻗرآن  .و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﮑﻠﯾف اﺣﺎدﯾث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺋﻣﮥ اطﮭﺎر ﺧﯾﻠﯽ روﺷن ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺳر آﻧﮭﺎ آﻣده اﺳت ﺑﺎ
ﺗوﺟّﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﮐﮫ اﮐﺛر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺎﻗﻼن ﺣدﯾث ﺑﻌدھﺎ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﺎھﻼن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن از آب در آﻣدﻧد  .و ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدر اﺳﻼم و وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ﻋﺻر ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺋﻣﮫ ُر◌َ خ داده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ ﺣﺟّﺗﯽ ﺑر ھر ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﺎھﯾت
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺦ در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﮑّﺎم وﻗت ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش درآﻣده اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻧﮫ ﻗرآن ﻧﮫ ﺣدﯾث و ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای اھل ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺣﺟﺗﯽ ﯾﻘﯾن ﺑﺎر و اﯾﻣﺎن آﻓرﯾن ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آن ﺣدّ ﮐﮫ
ﻗﻠب و روان ﻓرد را ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم و اطﻣﯾﻧﺎن ﺑرﺳﺎﻧد و ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت او را ﺳﻣت وﺳو ﺑﺧﺷد و دﮔرﮔون ﺳﺎزد و ﺑﺧدﻣت دﯾن
درآورد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد "اﮔر ﺑرای رﺳوا ﮐردن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻧﻣﯽ ﺑود اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺗوب ﻧﻣﯽ ﺷد ".در
ﻣورد ﺣدﯾث و ﺗﺎرﯾﺦ ھم ھﻣﯾﻧطور اﺳت و اﺻﻼً درﺑﺎرۀ ھر ﮐﺗﺎب دﯾﮕری ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت و اﮔر ﺧداوﻧد اھل ﮐﺗﺎب را اﮐﺛراً
ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد از ھﻣﯾن روﺳت .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺣدﯾﺛﯽ را ﻣﺳﺗﻣﺳﮏ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑدون ﺷﮏ
ﻣﻧﺎﻓﻘﻧد و اﺻﻼً ﺧودﺷﺎن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻧدارﻧد .در آﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی در ﻗرآن از ﺿﻣﯾر "اﯾن ﮐﺗﺎب" اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺧود ﺟﺎی ﺗﺄﻣل ﺑﺳﯾﺎر دارد .زﯾرا ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﯾن آﯾﺎت ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷده اﺻﻼً ﮐﺗﺎﺑﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻻاﻗل
ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﮭل ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻧزول اﯾن آﯾﺎت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋﻠم ﻗﻠﺑﯽ و
اﯾﻣﺎن ﺧود دﯾن را ﮐﺷف ﻧﻣود آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﯾﺎ اﺣﺎدﯾث ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل روز ِ روﺷن ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﺗﻌﯾّن اﯾن
آﯾﺎت و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ و درﺳﺗﯽ اﺣﺎدﯾث را ﻗﻠﺑﺎ ً در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم ﮐﻼم و
ﺣدﯾث و ﺗﻔﺳﯾر و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣدارس دﯾﻧﯽ آﻣوﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود رﺑطﯽ ﺑﮫ
دﯾن ﻧدارد و ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً از ھﻣﺎن آﻣوزﺷﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﺋر ﻣدارس وﺟود دارد واطﻼﻋﺎت و اﺧﺑﺎری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در درﯾﺎﺋﯽ
از ظن و ﺗردﯾد و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻌﺻّب ﻏوطﮫ ورﻧد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھرﮔز اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﯾﮫ ای ﻧﮑرده
اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در اﺣﺎدﯾث ھم ذﮐری ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻧﻘد و ﻧﻔﯽ ھم ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد  .و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در اﺻول ﮐﺎﻓﯽ
ﭼﻧد ﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل از اﻣﺎﻣﺎن آﯾﮫ ای از ﮐﻼم ﷲ آورده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﯾﮥ ﻣﺷﺎﺑﮭش در ﻗرآن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ  ،ﺗﻔﺎوت دارد  .و ﻧﯾز
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﮑررا ً از " ﮐﺗﺎب ﻋﻠﯽ " ﻧﺎم ﺑرده اﻧد و از آن ﻧﻘل ﻗول ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
دﯾﻧﯽ ھم  ،ﻋﻘل ﻣﻘدّم ﺑر دﯾن اﺳت و ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾن را ﮐﺷف ﮐﻧد و در آن ﻗرار ﮔﯾرد  .ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧود در
آﺛﺎرﻣﺎن ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از ﻗرآن ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺎن آورده اﯾم آﻧرا ﺣﺟّﺗﯽ ﺑر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت اﻣر در ﻣﻌرض
دﯾد ﻗرارداده اﯾم و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس  .ﯾﻌﻧﯽ ھرﮔز آﯾﮫ ﯾﺎ ﺣدﯾﺛﯽ را ﻣﻼک اﺛﺑﺎت ﯾﺎ ﻧﻔﯽ واﻗﻌﮫ ای ﻗرار ﻧداده اﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣواره
ﺗﻘدم ﻋﻘل ﺑر دﯾن را رﻋﺎﯾت ﮐرده اﯾم زﯾرا ﺧود ﺧداوﻧد اﯾﻧطور اﻣر ﮐرده اﺳت  .ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﮐﺷف ﻣﯽ
ﮐﻧد و دﯾن ھم ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣوده و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ھداﯾت ﻣﯽ اﻧدازد  .درﺑﺎرۀ ھﻣﯾن ﻗرآﻧﯽ ھم ﮐﮫ
در دﺳت دارﯾم روش ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻘﻠﯽ و ﺻﺑوراﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت  .آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻدق و ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش در ﻋﺎﻟم وﺟود و
ﺗﻌﯾّن رﺳﯾده اﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻼم ﷲ اﺳت در آن ﺗﻌﻣﻖ و ﺳﻠوک ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾدی اش ﺑرﺳﯾم و
ا ّﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ در آن ﺗردﯾد دارﯾم را ھرﮔز ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﯾم و ﺻﺑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
در آن ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑر ﻣﺎ روﺷن ﺷود  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺗﺎﮐﻧون ھﻧوز در اﯾن ﮐﺗﺎب آﯾﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑطور ﯾﻘﯾن ﺑﮫ
ﺟﻌﻠﯽ ﺑودﻧش رﺳﯾده ﺑﺎﺷﯾم  .ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت ﺗﻌﻘﻠﯽ اﻧد  ،ﺑرﺧﯽ ﺗﺄوﯾﻠﯽ اﻧد  ،ﺑرﺧﯽ اﻣرﻧد و ﺑرﺧﯽ واﻗﻌﮫ اﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﻧﮭﺎ را
از ھم ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧت و در ھﻣﮥ اﯾن رده ھﺎ درﺟﺎت دﯾﻧﯽ و ﻋﻠم درﺟﺎت را و ﻧﯾز ﻣﺣﮑﻣﺎت و ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎت را و ﻧﺎﺳﺦ و
ﻣﻧﺳوخ را ھم وارد ﮐرد .و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر آﯾﺎت ﻧﺑوی و آﯾﺎت وﻟوی را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص داد .و ھﻣﮥ اﯾن اﻣور ﺟز ﺑرای
اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﻋرﻓﺎ( اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟز دﮐّﺎن ﺗﻔﺳﯾرﮔری و ﺗﺑدﯾل ﮔری ﮐﻼم ﺧدا ﮐﺎر دﯾﮕری ﻧدارﻧد ﮐﮫ
ھم دﮐﺎن دﯾن ﻓروﺷﯽ و ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل دﯾن ﺑﮫ ﺿد دﯾن اﺳت و ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﺷدّ ﮐﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
٢٣۴ــ اﺻوﻻً ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردن و ﺷﻧﯾدن ﺳﺧن ھﺎی دﯾﮕران ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن اﻣر ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﮔردد وﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺷود
و ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﮔردد و ﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾرو ﻧﻘد ﺷود  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای اﯾن اﻣر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾﮕران ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و ﯾﺎ
ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾده اﻧد و ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾّت آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻧ ّﯾت ﺷﻧﺎﺧت دﯾﮕر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و
ﺣس و دﯾدﮔﺎه و ﺗﺟرﺑﮥ
ﺣس ھﺎ و دﯾدﮔﺎھﮭﺎ و ﺗﺟرﺑﯾﺎت دﯾﮕران ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﭘﯾروی و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ارﺗﻘﺎء دادن
ﯾﺎﻓﺗن
ّ
ّ
◌ُ
ب ﻋدی ﺑر اﺑﻌﺎد وﺟود و ﭼﺷﻣﯽ ﺑر
ﺧود از زﻧدﮔﯽ  .ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ و ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ َ
ﻗوۀ ادراک ﺗو ﺑﯾﻔزاﯾد و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗل اﻧﺑﺎر ﮔردد .در ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧوﯾﺳﻧده اش را ﺟﺳﺗﺟو و ﮐﺷف
ﭼﺷﻣﺎن ﺗو و ﻓﮭﻣﯽ ﺑر ّ
ﻧﻣود ﻧﮫ واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را .ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده اش را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺧواﻧﻧدۀ ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده اش را ﭘﯾدا ﮐﻧد .ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ اﮔر ﺗو را از ﺧودت ﺑﺎﻻ ﻧﺑرد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺧودش .ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﺗوﺟﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد .
٢٣۵ــ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺧوﺑﯽ از ﺑدی اﺳت و ﺑﺎطل از ﺣﻖ اﺳت و وﻓﺎ از ﺟﻔﺎﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ ﻧﮕری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب و ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ  :ﺧوﺑﯽ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﺑدی و ﺣﻖ و ﺑﺎطل
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و وﻓﺎ و ﺟﻔﺎ ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻋﺟوﻻﻧﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﺧودــ ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ و ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﮫ اﺳت و
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم )ﭘوﭼﯽ ﭘرﺳﺗﯽ( اﺳت ﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی  .ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ ﻓرد را ﺳﺎﻗط ﻣﯾﮑﻧد و از ﺳﻠوک ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .اﯾن
ﮐرات ﺑﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﮔوﺷزد ﺷده اﺳت ﮐﮫ" :ھرﮔز ﻣﭘﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺻدق و ﮐذب ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﭘﺎک
ﺧطﺎ در ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ّ
وﭘﻠﯾد ﺑراﺑر اﺳت "...و اﻣروزه ﻏﺎﻟب ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺳوم ﺑﮫ دروﯾﺷﯽ و ﺗﺋوﺻوﻓﯽ و رواﻧﮑﺎوی ﻣدرن ﺑطرز ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮔﺎه
ﻣﮑّﺎراﻧﮫ ای ﻣﺷﻐول اﺛﺑﺎت ﭼﻧﯾن ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ِ ﻣﮭﻠﮏ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن آﺧرﯾن ﺳﻧﮕر ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻋرﻓﺎن
ﺑر ﺗن ﮐرده اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺑرگ و ﺷﮑوﻓﮥ درﺧت ﯾﮑﯽ اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯾوه و ﮐرم درﺧت
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ﯾﮑﯽ اﺳت و ھر دو را ﺑﺎﯾد ﺧورد؟ ﭼون ھردو از ﯾﮏ درﺧت اﺳت .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت
و ھر دو از ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت ؟ اﮔر اﯾن دوھﺎ ﯾﮑﺳﺎﻧﻧد ﭘس ﭼرا ﻋﻣﻼً و اﺣﺳﺎﺳﺎ ً ﺑرای ﺑﺷر ﻓرق دارد و ﺑﺷر دوﺳت دارد
ﮐﮫ ﺻﺎدق ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﻧﮫ ﺣﻘﮫ ﺑﺎز .و ﺧدﻣﺗﮕزارو ﺑﺷردوﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردد ﻧﮫ ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر و ھوﺳﺑﺎز .اﮔر ھر دو ﯾﮑﺳﺎن
اﺳت ﭘس ﭼرا ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻼف ﻣﯽ ﭘردازﻧد و دزدﯾﮭﺎ و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ در ﺧﻔﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد
و ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺣرﻓﮫ ای در دادﮔﺎه ﺑﺎ دھﮭﺎ ﺳﻧد و ﺷﺎھد ،ﻣﻧﮑر ﺟرم ﺧوﯾش اﺳت و ﺧود را ﭘﺎک و ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﻧﺎﻣد؟
ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺣﻘﮫ ﺑﺎز ﺑﮭﺗر اﺳت دﺳت از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧودــ ﻓرﯾﺑﯽ ﺑردارد زﯾرا ﻓﻘط ﺑر ﻋذاﺑش ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ
از او ﺣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐرم از ﺧود ﻣﯾوه اﺳت آﯾﺎ ﭼرا ﮐرم را ﻧﻣﯽ ﺧورﯾم ؟
اول ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾﻧد )ﻣﺛل دورۀ ﮐودﮐﯽ( و ھﻣﯾن
٢٣۶ــ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش در ﻧظر ّ
وﺿﻊ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎزی و ا ُﻧس ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ زﻧد و ﮐم ﮐم اﻧﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
اﯾﻧطور ھم ﻧﯾﺳت و ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده اﺳت  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎزی ﮐﻧد و ﺟﮭﺎن ھم از ھﻣﯾن طرﯾﻖ از
اﻧﺳﺎن دور ﻣﯽ ﺷودو ھر ﭼﮫ دورﺗر ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎز اﻧﺳﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﭘﯾﭼﯾده ﮔﯾﮭﺎﯾش ﺑﺎزی ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎز ﺿرﺑﮫ ھﺎی ﻣﮭﻠﮑﺗری ﻣﯽ ﺧورد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ راز و اﺳرار ﻣﯽ ﺷود و آدﻣﯽ را ﺑﮫ ھراس ﻣﯽ اﻧدازد
ﺗﺎ ﺑﮑﻠﯽ از ﺟﮭﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد ﻣﮕر در ﺣد ﻧﯾﺎزھﺎی واﺟب و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺧود و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻧﮭﺎﯾت اﺣﺗﯾﺎط و اﯾﻣﻧﯽ و
آﻧﮭم ﺑواﺳطﮥ اﺑزار و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓوت و ﻓن و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ و ﻗواﻧﯾن و ﺿواﺑط
و رواﺑط  .و ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯾزه ھﺎی طﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗری
ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﮕﯾزۀ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎزی اﺳت  .آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ از واﻗﻌﯾت ﻋرﯾﺎن
ﺟﮭﺎن دورﺗر ﻣﯽ ﺷود ھراﺳش ھم از ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻣﺳﻠﺢ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺎز اﯾن اﺳﻠﺣﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑر
ھراس ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ داروھﺎ و ﻣﺧدرات ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ھراس را در درون ﺧود ﮐﻧﺗرل ﯾﺎ ﺗﺿﻌﯾف
ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﮭر ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﺧطر و ﺿرر ﻧدارد وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺟدّی اﺳت ﺧطر و ﺿرر را ھم ﻣﯽ ﭘذﯾرد
و ﻧﯾﺎز ﮐﻣﺗری ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ واﺑزار و اﺳﻠﺣﮫ و ﺣﻔﺎظ دارد  .زﯾرا ﺟدﯾّت ﯾﮏ اﻣر ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت و ﺣﺎﺻل ﻋطش ِ ﺷﻧﺎﺧت ﺣﯾﺎت
و ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﭼﻧﯾن ﻋطﺷﯽ اﮔر ﮐﺎﻣل و ﺧﺎﻟص ﺑﺎﺷد و ﺑﺎزی ای در آن ﻧﺑﺎﺷد ﻓرد را ﻋرﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗن ﺑﮫ ﺗن و
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺟﮭﺎن را ﻟﻣس ﮐﻧد  .و اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :اﮔر ﺧدا ﺷرم ﻧﻣﯽ داﺷت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺣﺗّﯽ ﻟﺑﺎس ھم ﻧﻣﯽ
داد ".دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻟﻌب و ﻟﮭو )ﺑﺎزﯾﮕری( را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎور ﮐرده
اﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻋرﺻﮥ ﺑﺎزی و ﻻس زدن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدّی و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺣﯾﺎت اﺑدی اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﺗﻧﮭﺎ
ﺗوﺷﮥ راه اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻋرﯾﺎﻧﯽ )ﻓﻘر( را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ را از ﻧزدﯾﮏ و ﺑﯽ واﺳطﮫ
ﺣس و درک ﻧﻣﺎﯾﻧد .
٢٣٧ــ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎدر ھﻣﮥ داﻧش اﻣروزﯾن ﺑﺷرﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت از اﯾن ﻟﺣﺎظ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺧﺎطر ﻧﻘص و
اﻧﮑﺎر ﺑﺎطﻧﯽ اش درﺑﺎرۀ ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑﺗدرﯾﺞ اﻧﺳﺎن را ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑودن ﮐﺎﻓﯽ ﻧدﯾد و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﺧود اﻧﺳﺎن
ﻧﯾﺎﻓت وﺑﺳوی ﻓن و اﺑزار ﺗراﺷﯽ رﻓت ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑواﺳطﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑرای ﺣﻖ اﻧﺳﺎن ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘدﯾد آورده و دﯾدﯾم ﮐﮫ در
اﯾن روش ﺑﻘول ﻧﯾﭼﮫ  ،ﺧود اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮑﻠﯽ ﻓراﻣوش ﺷد و اﺑزار ،ﻣﻘﺻود ﮔردﯾد و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷد .
ﯾﻌﻧﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﺧودش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھدف ﺷد  .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻖ و آرﻣﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ و اﺑزار
و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھرﮔز ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود و ﺑﮫ آرﻣﺎﻧش ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼً ﻓراﻣوش ﻣﯾﮕردد  .ﮔﻧﺎھﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﮫ ﻏﯾر اﻧﺳﺎن رﺟوع ﮐﻧد .آدﻣﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی وﺳﯾﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮥ آن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود و آن وﺳﯾﻠﮫ ﺟﺎی ھدف را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺛل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻏذا را ﺑﺧورد ﻏذا
اﻧﺳﺎن را ﺑﺧورد .و ﺑﺷر اﻣروز دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت .ﻏذاﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﺧورد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻔﺎﻟﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑوی ﮔﻧدش ﺳر ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﺷد .
٢٣٨ــ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ " :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل اﯾن ﺗﻣدن راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ  " .و ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از
ﻧﺟﺎت ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎن راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم زﯾرا ﻧﺟﺎت ﯾﺎ ﮐﺎﻣل اﺳت و ﯾﺎ داﻣﯽ ﻧوﯾن و ﻣﮭﻠﮑﺗر اﺳت  .آدﻣﯽ ﮐﮫ در درون ﭼﺎھﯽ
ﺳﻘوط ﮐرده اﺳت ﯾﺎ از ﭼﺎه ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ ﻧﻣﯽ آﯾد و ﺣﺎﻟت وﺳطﯽ وﺟود ﻧدارد  .ﺣﺎﻟت وﺳطش ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣرﺗﺑﺎ ً طﻧﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻣرش ﺑﺑﻧدﯾم و ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺷﯾم و ﺑﺎز در وﺳط راه وﻟش ﮐﻧﯾم  .ھﻣﮥ راه ﺣﻠﮭﺎی اﯾن ﺗﻣدن ﺣﺎﮐم ﺑرای اﻧﺳﺎن
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ ﻧﺟﺎت را از ﺑﺷر ﺳﻠب ﮐرده و او را ﭘوچ ﭘرﺳت ﻧﻣوده اﺳت  .راه ﺣل وﺳط ﻓﻘط
ﻣوﺟب زﺧﻣﯽ ﺗر و ھﻼﮐﺗرو ﻣﺄﯾوس ﺗر ﺷدن اﺳت  .راه ﺣﻠﮭﺎی وﺳطﯽ و ﻣﯾﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﭼﺎه ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد .
٢٣٩ــ ﺳ﷼ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ " اﻣﺎم ﻋﻠﯽ " ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ھﻣﮥ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ھﻧر ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽ ﺷود و ھﻧر ھﻔﺗم )ﺳﯾﻧﻣﺎ( ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺳﺎﺋر ھﻧرھﺎﺳت ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺧدﻣت اﺷﺎﻋﮫ و ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﻘدﯾس ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و
ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ھﺎ و ﻣﮑرھﺎ و ﺳﺗم ھﺎ ﺑﺎﺷد و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺻدق و اﺧﻼص و ﻣﻌرﻓت ﻓﻘط رﺳﺎﻟت ﻣﻧﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻔﺎ
ﮐﻧد و اﯾن ارزﺷﮭﺎ را ﻟوث و ﻣﺳﺧره و اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺟﻠوه دھد .
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٢۴٠ــ راه دﯾن راه ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﺎده و راﺣﺗﯽ اﺳت ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﻗﻠﺑﺎ ً ﺗﺷﻧﮫ اش ﺑﺎﺷد  " .ﺑﮕو ﮐﮫ اﺳﻼم را ﻧﯾﺎورده
اﯾم ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎ را ﺳﺧت ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرھﺎ را آﺳﺎن ﮐﻧﯾم "  .ﻗرآن ــ وﻗﺗﯽ از دﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم از ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎ و ﺻﻔﺎﺗﯽ
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻓطرﺗﺎ ً ﺧواھﺎن آن اﺳت :ﺳﻼﻣﺗﯽّ ،
ﻋزت ،آراﻣش ،رﺷد ،وﻓﺎ ،ﻣﺣﺑّت و . ...ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺷر ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋطش وﻧﯾﺎز واﻗﻌﯽ ﺑﮫ اﯾن ارزش ھﺎ را ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮭﺎ ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﺻﻧﻌﯽ ﭘدﯾد
آورده و آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻗﻠﺑﺎ ً و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود طﺎﻟب ﺳﻼﻣﺗﯽ و آراﻣش ﺑﺎﺷد ﺑﮫ آن ﻣﯽ
رﺳد و ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن روش ھم ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳد ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﻣراه اﯾن طﻠﺑش ﻣﯾل ﺑﺎطل دﯾﮕری ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر آن طﻠب
ﺣﻘﯾﻘﯽ رﺟﺣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺛﻼً ﭘول ﺑﯾﺷﺗر ،رﯾﺎﺳت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻏرور ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﯾﺎﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط دﻋﺎھﺎی ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﻼً اﯾن دﻋﺎ ﺑرآورده ﻧﻣﯽ ﺷود" :ﺧداﯾﺎ )ﯾﺎ
طﺑﯾﺑﺎ( ﺑﻣن ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑده و ﯾﺎ ﻣرا از اﯾن رﺳواﺋﯽ ﻧﺟﺎت ﺑده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮑر ﻧﻣﺎﯾم و ﺑﯾﺷﺗر ﺑر دﯾﮕران ﺳﻠطﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم و ﻓﺳﺎد ﻧﻣﺎﯾم زﯾرا اﯾن ﺑﯾﻣﺎری و ﮔرﻓﺗﺎری ﻣرا ﻧﺎﺗوان ﮐرده اﺳت ".ﻓﻘط در دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗن ھﻣﺎن و ﺷدن
ھﻣﺎن اﺳت .ﻋﻣوم ﺑﺷر ﻣﻌﺎﺻر اﺻﻼً ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧواھد .اﺻﻼً ﺧواﺳﺗن را از ﯾﺎد ﺑرده اﺳت و ﻓﻘط در
ﺟﺳﺗﺟوی ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼً ﺑداﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ را ﺑرای ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد .ﺑﺷر ﻓﻧﯽ اﻣروز ھﻧر و
طﺑﻊ ﺧواﺳﺗن را از دﺳت داده اﺳت  .و اﯾن ﻧﺑوغ را از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻓﻘط ﻣظﮭر ﺗواﻧﺳﺗن
اﺳت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اراده و ﻧﯾّﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﺳﻘوط در ﺟﻣﺎد ّﯾت ﻣﺣض اﺳت.
٢۴١ــ از وﯾژﮔﯽ اھل ﻣﻌرﻓت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﮫ ﯾﺎد دارد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ اﯾن راه را و آن ﮐﺎر را ﺷروع ﮐرده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺳﺗﻣرا ً رﺟوع ﺑﮫ طﻠب و ﻧﯾّت اوﻟﯾﮥ ھر ﻋﻣل و اﻗدام ﺧود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ھدف را از ﯾﺎد ﻧﺑرده و
ﺑﺎزﯾﭼﮥ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و از ﺧطر "وﺳﯾﻠﮫ ﺷدن" ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و از ﺧطر در اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم ﭘرھﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد و
ھرﮔز ﺑرای ھدف ،وﺳﯾﻠﮫ را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا اﯾن ﺷﻌﺎر و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﮫ" :ھدف ،وﺳﯾﻠﮫ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد"
دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در وﺳط راه ﺧودش وﺳﯾﻠﮫ و ﺑﺎزﯾﭼﮥ اﺳﺑﺎب و اﺑزار و ﺷراﯾط ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھدﻓش
ﻧﻣﯽ رﺳد ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼً ﺧودش ﺗﺑﺎه و ﻓراﻣوش ﻣﯾﺷود .و اﯾﻧﺳت ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ "ھرﮔﺎه در راھﯽ درﻣﺎﻧده
ﺷدی ﺑﮫ ﻧﯾّت اوﻟﯾﮥ آن راه رﺟوع ﮐن".
٢۴٢ــ از ﻧﺎﺣﻖ ﺑودن و ﻧﺎﮐﺎم ﺷدن ھر اﻗداﻣﯽ ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ در ھﻣﺎن آﻏﺎزش دﭼﺎر ﺗردﯾد و ھراس ھﺳﺗﯽ.
٢۴٣ــ ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن آدم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺧﻼص دﯾﮕران را ﺣﻣﺎﻗت وﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﺑﺧت ﺗر از او ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﺧﻼص را ﺟﻧون و ﯾﺎ ﻣﮑر ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﺑدﺑﺧت ﺗر از اﯾن ھم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺧﻼص را ﺳﺣر و ﺟﺎدو ﻣﯽ ﭘﻧدارد .
وﻟﯽ ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﻋﻣل ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ای ﻧدﯾده اﺳت .
٢۴۴ــ اﯾﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑﯾواﺳطﮫ ﮔﯽ ِ راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑر ﺳﻧّت ﻓﻘر ھﺳﺗﻧد
 .ﻓﻘری ﺑﺎ ﻓﺧر و رﺿﺎﯾت و ﺷﮑر .
ب ﻗﻠﺑﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن
٢۴۵ــ اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﭘﺎﯾدار و ﻧﺎب ھﻣواره ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد و اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن وحُ◌َ ّ
دﯾﮕر .ﭘس ﻣﻧﺷﺄ اﯾﻣﺎن ،ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا و اﻧدﯾﺷﮥ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺟود ﻋﯾﻧﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺧدا ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .زﯾرا ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻣﺎد و
ُﺣﺑّﯽ ﻓﻘط در راﺑطﮥ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧدا ﺑﯾن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﻻﻏﯾر .و اﯾن ھﻣﺎن وﻻﯾت اﺳت .
٢۴۶ــ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در راﺑطﮥ ﺑﺎ دﯾﮕران وﺿﻊ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و اﻓﺳﺎﻧﮫ واری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﺎﻓران او را ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ﺧطرﻧﺎک
ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن او را ﺟﺎدوﮔری ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ در ﺧواب و ﺑﯾداری آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘﺎﯾد  .و ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ او را
ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯾدارﻧد از او ﻣﯽ ھراﺳﻧد و در راﺑطﮥ ﺑﺎ او در ﺧوف و رﺟﺎء ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد و او را ھﻣﮫ ﺟﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﮔوﯾﺎ ﺑدون وﺟود او ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد و اوﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب وﺟود ھﻣﮫ اﺳت و ﺑر آﻧﮭﺎ اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد و در
راﺑطﮥ ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ،او را ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد .ھﻣﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً او را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﯽ آزار و
ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽ داﻧﻧد و ھرﮔز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﺿﺎد را ﻓﮭم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑرآن ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻧد .اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل راز ﮐﺑﯾر
ﺧدا در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت و آﯾت ﷲ واﻗﻌﯽ ھﻣوﺳت .
٢۴٧ــ اﻧدﯾﺷﮫ )ذھﻧﯾت( ﯾﺎ ﻋﻘب اﺳت ﯾﺎ ﺟﻠو .ھرﮔز ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻠو ﻣﯽ اﻓﺗد ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺧود راﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﮐﻼه ﺳرش رﻓﺗﮫ اﺳت .و ھرﮔﺎه ھم ﮐﮫ زور ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ ﺣﺎﺿر و ﻣرد زﻣﺎن ﺑﺎﺷد اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دارد از
دﺳت ﻣﯽ رود و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻧﮫ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﭼﯾزی را دارد و ﻧﮫ ﻗدرت ﻓﮭم آﻧرا .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣواره ﻣﻔﻌول اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎھد و ﻓﺎﻋل ﺑﺎﺷد.
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٢۴٨ــ ﮔﺎه دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﻣوﺿوع واﺣدی در دو زﻣﺎن ﻣﺗﻔﺎوت دو ﻧظر ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺗﺿﺎد اراﺋﮫ
ﻣﯾﺷود ﺣﺗّﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺗﻔﺎق ﻣﮭﻣﯽ ھم در راﺑطﮥ ﺑﺎ آن ﻣوﺿوع رخ ﻧداده اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظر
را ﺗﻐﯾﯾر دھد  .ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﺑرد و ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑدون ھﯾﭻ اﺗﻔﺎق ﺑﯾروﻧﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ آن ﻓرد ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد  .ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ آدﻣﯽ درﺳت در ﻟﺣظﮥﭘﯾروزی ،ﻣﯽ ﻣﯾرد .ﮔﺎه
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ آدﻣﯽ درﺳت در اوج اﻧدوه ،ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟدﯾد رخ داده ﺑﺎﺷد .و ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺗد ﮐﮫ در طﯽ ده ﺳﺎل از ﻋﻣر ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ دﮔرﮔوﻧﯽ ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ و ﻋﻣﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد رخ ﻧﻣﯾدھد و ﮔﺎه در ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ از ھﻣﮫ ﺳو ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺷوی .ﺣﻘﯾﻘت و ﻗﻠب ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدم و ﻋﺎﻟم را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣود و ﻧﮫ در زﻧﺟﯾره ھﺎی ﻋﻠ ّﯾت .زﯾرا ﺣوادث ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻌﻘول ﺧود ﻣﺣﺻول اﺗﻔﺎق ھﺎ ھﺳﺗﻧد  .ﮐل
ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﯾﮏ اﺗﻔﺎق اﺳت .اﺗﻔﺎق ﺳرﻧﺦ واﻗﻌﯾت ﺟﺎری و ﻣﻌﻣول اﺳت .ﻣﻌﻣول در ﻧﺎﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﻌﻘول در ﻧﺎﻣﻌﻘول و ﻣوﺟود در ﻧﺎﺑود و ﺣﯾﺎت در ﻣرگ .در "ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻧﺑودن" ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ "ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑودن" را ﯾﺎﻓت .ﻧﺎﮔﺎه
ﺳرﭼﺷﻣﮥ زﻣﺎن اﺳت .در ﺧﺎرج از زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن ﻗرار دارد و ﻣﮑﺎن در ﺧﺎرج از ﺧوﯾش ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺷود .واﻧدﯾﺷﮫ
از ﺧﺎرج ذھن ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﺧﺎرج ازذھن ﻣﯽ رود  .ھرﭼﯾزی از ﻏﯾر اﺳت و ﺑﺳوی ﻏﯾر ﺧود ﻣﯽ رود  .ھر " ﺧود" ی
ﮐﺎﻧون ظﮭور " ﻏﯾر" اﺳت و ﻣﺣل ﻣﻌرﻓﯽ ﻏﯾر اﺳت  .ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل آن ﭼﯾز اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل وﺟود دارد ﮐﮫ ھرﮔز وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﺣﺎﻻ ھم ﮐﮫ وﺟود دارد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﮫ ﺑرای ﺧوﯾش اﺳت و ﻧﮫ
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ﺧوﯾش دارد  .ھر ﭼﯾزی ﺑﺧودی ﺧود اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد و ﻋﺑث اﺳت زﯾرا اﺻﻼً ﺧودی در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و ﺟﮭﺎن
ﻏرق ﺑﯽ ﺧود اﺳت  .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ اﺷﺎره اﺳت ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﮏ ﭼﺷﻣﮏ اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﻗﺎﺑل ﺗﻔﺳﯾر ﻧﯾﺳت .
ھر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودش ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯽ ﺧودی اش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﺳت
از ﺧود ﺑردارد ﺑﯾﺷﺗر ﺧودش ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﺷود .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎﺧواﻧﺎ ﺗر ﻣﯽ ﺷود وھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﻣﺎ ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺟدی ﻣﯽ ﺷود ط ّﻧﺎزﺗر ﻣﯽ ﮔردد .و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟراھﺎ ﻓﻘط
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺻﺎﺣب و ﺧﺎﻟﻖ آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .آدﻣﯽ از ﺟﮭل ﺧود ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠم او ﻣﯽ ﺷود.
٢۴٩ــ ﻧﮭﺎﯾت ﺟدﯾّت اﻧﺳﺎن آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﻗﮭری ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐل
ذره ای از آﻧرا ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﻧدازد ﺑﺧودش رﯾﺷﺧﻧدی ﻣﯽ زﻧد و ﺗﺳﻠﯾم
ﺟﮭﺎن را ﺑراﻧدازد وﻟﯽ ﭼون ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ّ
ﻣﯽ ﺷود و دوﺳت داﺷﺗن را ﻣﯽ آﻣوزد  .اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑورﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﺟز اﯾن ﭼﺎره ای ﻧدارد .
٢۵٠ــ آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺟﮭﺎن و ھر آﻧﭼﮫ در آﻧﺳت را ﺑﮑﻠﯽ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﺣﻘﯾﻘﺗش را درک ﮐﻧد.
ھﺳﺗﯽ را ﻓﻘط ﻣﻧﮭﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺗوان دﯾد و ﻓﮭﻣﯾد .
٢۵١ــ ﺑﺻﯾرت ﮐﻠﯽ ﺣﺎﺻل ﻓراﻣوش ﮐردن و ﻧدﯾدن ﺟزﺋﯾﺎت اﺳت  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺷﻣﺎرش
اﺳت  .آدم ﺣﺳﺎﺑﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌرﻓت ﮐﻠﯽ ﺑدﺳت آورد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را درﯾﺎﺑد و ﻓﻘط ﺑﺎ ﺑﺻﯾرت ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﺑر ﺟزﺋﯾﺎت ﻓﺎﺋﻖ آﻣد .
٢۵٢ــ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﺗﺷﺎﺑﮫ ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﻟﻐوی اﯾن واژه ھﺎ :ﻋدد ،ﻋداوت ،ﻋﺎدت ،ﻋدل ،ﻋدم
و  ...آﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن واﺣدی را ﺗداﻋﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت واﺣدی را ؟
٢۵٣ــ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ﻣﺛل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎزه داری ﻧﻔﮭﻣﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺄﻣل و ﺻﺑر
ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺷﺧوار ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﺎورت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ  .و ﺟﺎﻟب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ از اﯾن ﻣوﺿوع ﺧوﺷﺣﺎل ھم ﻣﯽ
ﺷوی .و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ" :ای ﻣردم ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧم ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣم و ﻣن ﻧﻔﮭم ﺗر
ازﺷﻣﺎ ھﺳﺗم ﭘس از ﺷﻣﺎ ﺑرﺗرم  .ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﮐﻣﯽ ﻧﻔﮭم ھﺳﺗﯾد و ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻔﮭم ھﺳﺗم" ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرق ﻋﺎرف و
ﻋﺎﻣﯽ ﻓﻘط در ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھزار ﺑﺎر ﺑﺎرﯾﮑﺗر زﻣوﺳت .ﺑزﺑﺎن دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﮏ ﻧﻔﮭم و ﺟﺎھل ﮐﺎﻣل
اﺳت و ﮐﻣﺎل ﺟﮭل ﺧود را درﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت و از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻧﮭﺎﯾت ﺧﺷوع و ﺑﯽ ادﻋﺎﺋﯽ و ﺗﺳﻠﯾم
اﺳت .و ا ّﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ " ﻧﻔﮭﻣﯽ" ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑﻔﮭﻣد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭل ﺑر ﻣﺎھﯾت
ﺧوﯾش آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﺎھل اﺳت .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﭼﮕوﻧﮫ "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت" ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود آﮔﺎه ﻣﯾﺷود.
زﯾرا ﺧودــﺂﮔﺎھﯽ و ھﺳﺗﯽ اﻣری واﺣد اﺳت و اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻣورد اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر اﺳت .و اﯾن ﺳﺧن دﮐﺎرت ﮐﮫ
" ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﭘس ھﺳﺗم" ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻌﻧﺎی ھﺳﺗﯽ اﺳت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ از آﻧﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑر ھﺳﺗﯽ ِ ﺧود ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺳﺧن دﮐﺎرت را ﻣﯽ ﺗوان اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﮐرد ﮐﮫ "ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ھﺳﺗم ﭘس
ھﺳﺗم"  .زﯾرا ھر ﻧوع اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻟزوﻣﺎ ً ﺑرای اﻧدﯾﺷﻧده اش ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ آﻓرﯾﻧد زﯾرا ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ و
ذھﻧﯾت دارﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐل ﺗوﺟﮫ ﻧدارد و ﻧﻣﯽ
اﻧدﯾﺷد در ﺟرﯾﺎن ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻧدارد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھر درﺟﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری ﺻﺎﺣب آن ھﺳﺗﯽ
اﺳت  .ﺑﻧظر ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ درﺧت و ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ و ﯾﮏ ﺣﺑﺎب آب ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ دارد .اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب ھﺳﺗﯽ
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آن اﺳت و ھﺳﺗﯽ ای ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﺧوﯾش اﺳت و ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ اش ھﺳﺗﯽ اش ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ ھﺳﺗﯽ ﺧﺎص اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل
آن اﻧدﯾﺷﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺟزﺋﯽ و ﻣﺣدود ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻓردی ﺧود ﻓرا ﻣﯾرود و ﺧود را درﮐل ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮐل
ھﺳﺗﯽ را در ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑر ﺟوھرۀ "ﺑودن" ﻣﺣض ﻧظر دارد و ﺑرآن ﺟوھره ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎز
ھم آن ﺳﺧن دﮐﺎرت را دﻗﯾﻘﺗر ﻧﻣود و ﮔﻔت "ﭼون در ورای ھﺳﺗﯽ ِ ﻣﻧﻔرد ﺧوﯾش ھﺳﺗم و ورای ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
ﭘس ھﺳﺗم و اﻧﺳﺎن ھﺳﺗم ".و اﯾن ﺣﺎﺻل اﻧدﯾﺷﮥ در ذات ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را از ﺣدود ﺧود ﻓرا ﻣﯽ ﺑرد و از
ﻣﮑﺎﻧﯾّت ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣﻘﺎم ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ھﺳت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﭘﺎﯾدار ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ھﺳﺗﯽ از ﺧطر اﻧﮭدام ﺣدود و ﻓردﯾت ﺧوﯾش ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ از ﺧطر
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ رھد زﯾرا ﺣدود و ﻓردﯾت و ﭼﯾزی ﻣﺣدود و ﺧﺎص ﺧوﯾش ﺑودن ھﻣواره در ﺧطر ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﻣﺣﺻول
ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﺳﺎﯾﮫ ای از ھﺳﺗﯽ اﺳت .ھﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣطﻣﺋن و ﮔرﯾزان و ھراﺳﺎن اﺳت و در اﺣﺎطﮥ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دارد  .زﯾرا
ھﺳﺗﯽ ﻓردی و ﻣﺣدود و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺣس ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾدھد و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺣس و درک ھﺳﺗﯽ ﻏﺎﻓل اﺳت
و در واﻗﻊ ھﺳﺗﯽ دار ﻧﯾﺳت  .ﭘس در اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎز ھم ﺣﻘﺎﻧﯾّت ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾﻧش آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ" :آﻧﮑﮫ ﺧود
را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود ﺷد ".زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت و ﻟذا از ﺧود و ﻣﺣدودﯾت وﺟودی اش ﻓرا ﻣﯽ
رود و اﯾن ﻓرا رﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً درﺟﺎت ﻣﻌرﻓت اﺳت  .ﭘس ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﺻول ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ھﺎی
ﻣﺎدون اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣﺣﺻول ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ھﺳﺗﯽ دارد ﮐﮫ از ھﺳﺗﯽ ﻣﺣدود و
ﺳﻧﮕﯽ ﺧود ﻓراﺗر ﻣﯽ رود و ﻣﺛﻼً ﻧظر ﺑر آب و ﮔﯾﺎه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ھﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎدی اش
ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣوﺟود در ﻋﺎﻟم وﺟود ھﻣواره از "ﺧود" ﻓرا ﻣﯽ رود و ﻣﯾل ﺑﮫ ورای ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﻧدﯾﺷﮥ
ﺑرﺗر از " ﺧود " اﺳت و ﮐل ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ در اﻧدﯾﺷﮥ ﮐل
ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘس اﻧدﯾﺷﮥ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ راز ھﺳﺗن ھر ﭼﯾزی اﺳت در درﺟﮥ اول
اﻧدﯾﺷﮥ "ھﺳﺗﯽ ﮐل ﺧوﯾش" اﺳت و ﺳﭘس اﻧدﯾﺷﮥ ﻓرا رﻓﺗن از ﮐل ﺧود اوﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﺎل زدﯾم ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ
در اﻧدﯾﺷﮥ ھﺳﺗﯽ ﮐل ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﺟﮭﺎن ارض )ﺧﺎک( ﻣﯾرﺳد و در اﻧدﯾﺷﮥ ﻓرا رﻓﺗن از ﮐل ﺧود ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻧﺑﺎﺗﯽ
و ﺟﺎﻧدار ﻣﯽ رﺳد و اﻟﯽ آﺧر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳد و از اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد  .اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ " ھر ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم
ھﺳﺗﯽ ﺗﺳﻠﯾم اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣﺗﺣﺻن در وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت " در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻔﮭوم وﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ھر
ھﺳﺗﯽ ای در ﺣﺎل ﻓرارﻓﺗن از ﺧوﯾش اﺳت و ﮐﺎﻧون اﯾن ﻓراروﻧدﮔﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐل ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم
اﺳت زﯾرا ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﮐل ﻣﯾرود و از ﺧود ﻓرا ﻣﯽ رود و ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل اﯾن واﻗﻌﮫ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﯾﺎ اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل اﺳت  .و اﯾن ﺻﻔت ھﺳﺗﯽ ﻣﺷﻣول ﮐل اﺷﯾﺎء ﺑﺧﺎطر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت و
اﺻﻼً ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده و ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮥ ھﺳﺗﯽ
ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر ﺑﺎﺷد و ھﺳﺗﯽ ﮐل را ﻋﺎﻟﯾﺗر درﯾﺎﺑد و ﺗواﻧﺎﺋﯽ اش در ﻓرارﻓﺗن از ھﺳﺗﯽ ﮐل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و
ﻣوﺟوداﺗش ﺑﺳوی ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﺳﻠﯾم ارادۀ او ﻣﯽ ﺷود وﺑﮫ او اﻗﺗدا ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣﺎﻣت او را در
ھﺳﺗن ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .زﯾرا ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ در ﺣﺎل ﺣﻣل و ﮐﺷﯾدن ﺑﺎر ھﺳﺗﯽ ِ ﮐل ﻋﺎﻟم اﺳت و ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم را از ﺧطر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ
رھﺎﻧد و ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض ﺟﺎوﯾدان ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﭘس اھﻣﯾت ﻣﻌرﻓت ِ ﺑر ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ اھﻣﯾﺗﯽ وﺟودی و وﺟود آﻓرﯾن اﺳت
و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و آدﻣﯽ را از ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ رھﺎﻧد  .زﯾرا وﺟود ﻓردی ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺧطر و ﺿرر
ﻧﺎﺑودی و از دﺳت رﻓﺗن اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ اﯾن واﻗﻌﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﺗوﺷﮥ آﺧرت ھم ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻌرﻓت ﺑر
ھﺳﺗﯽ ِ ﻧﺎﻣﺣدود و ﻣطﻠﻖ ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺑﺎ ﻣرگ  ،ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﺣدود و ﻓردی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ھر ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ھﺳﺗﯽ وﺣﯾﺎت ﻧﺎﻣﺣدود و ﻓوق ﺧودی را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد از آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷود وﮔرﻧﮫ در ﻋذاب َخ◌ُ ﻟد )اﺑدی( ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﻋذاب ﻧﺎﺑودی و ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺑرزخ ھم ﻣرﺣﻠﮫ ای از اﯾن ﻋذاب اﺳت و
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ھﺳﺗﯽ ﻣﺣدود و ھﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ )ﮐل( اﺳت  .زﯾرا ھﺳﺗﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺣدود( ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯾدھد و ﺑﺎ
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان وارد ھﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣﺣدود )ﻣطﻠﻖ( ﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﻏذا و آب دﻧﯾوی ﭘس از ﻣرگ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﯾﺳت و ﭘول اﯾن دﻧﯾﺎ در آﺧرت ارزﺷﯽ ﻧدارد .و اﯾن اﯾﺟﺎز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻓوق ھر ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود آﮔﺎه ﺷود و از ﺧود ﻓرا رود .ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن را
ﻣﯾدھد ﮐﮫ "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت" ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود آﮔﺎه ﺷود .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن اﺳت و ﯾﮏ
ھدﯾﮥ ﻋﺎﻟﯽ از طرف ﺧداوﻧد اﺳت وھدﯾﮫ ای ﻋﺎﻟﯾﺗر از آن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻧﯾﺳت  .واﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ "ﺟﮭل" ﺑر
ﺟﮭﺎﻟت ﺧوﯾش آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود و ﺧود راﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧد .
٢۵۴ــ ھر ﻓرد ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻻﯾﻖ ھﻣﺎن وﺿﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ داراﺳت  .وﻟﯾﺎﻗت اﻣری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .اﻧﺳﺎن
ﺑﻣﯾزان ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر " ﺧود " ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " ﻓرا ﻣﯾرود و در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻗدر ھﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
آن " ﻗدر" را دﺳت ﻣﺎﯾﮥ ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗری ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺷد ھﻣﯾن اﺳت  .ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣوﺟب دﮔرﮔوﻧﯽ ﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود  .ﻗدر
ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﻌرﻓت او از ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
٢۵۵ــ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب دﮔرﮔوﻧﯽ و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ در طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺷود و از ﺧﺎک  ،آب را و از
ت
آب ،ﻧﺑﺎت را و از ﻧﺑﺎت ﺣﯾوان را و از ﺣﯾوان  ،اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯾﺗر از ﻣوﺟودﯾ ِ
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ﻣﺎدی اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ درذات اﻧﺳﺎن ﻗرار دارد ﻣوﺟب ﭘدﯾد آﻣدن ﺧﺎک از ﻋدم اﺳت  .و ھﻣﯾن ﭼﺷم اﺳت
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﻋدم ﺑﮫ ﺧﺎک و از ﺧﺎک ﺗﺎ ﺧدا ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد .ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھم ﯾﻌﻧﯽ راھﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﭼﺷم در ذات
ﺧوﯾش ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و آدﻣﯽ را ﺻﺎﺣب ﻧظر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﺎن ﻧظری ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود آورد ﺑر ارادۀ "ﮐن
ﻓﯾﮑون" .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧﮥ دﺳت ﺳﺎز ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧود آﻓرﯾده اﺳت.
٢۵۶ــ ﺧﯾﺎﻧت ﯾﻌﻧﯽ ﻗدر ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ را ﺷﻧﺎﺧﺗن و آﻧرا ﻻﯾﻖ ﺧدﻣت و ﺣﻣﺎﯾت دﯾدن و ﺧود را ﻣوظف ﺑﮫ ﺣﻔظ و ﭘﯾروی
از آن دﯾدن وﻟﯽ ﺑﮫ آن ﭘﺷت ﻧﻣودن و ﺑرﻋﻠﯾﮫ آن ﻋﻣل ﮐردن و ﺑﺎ آن ﻋداوت ﻧﻣودن  .ﭘس ﺧﯾﺎﻧت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌرﻓت
ﺧوﯾش ﻋﻣل ﮐردن  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﺧوﯾش و ﻋداوت ﻧﻣودن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮥ وﺟود
ﺧوﯾش اﺳت  .ﭘس ﺧﯾﺎﻧت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن  .و ا ّﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا آدﻣﯽ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼرا ﺧﯾﺎﻧت در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓراوان و راﯾﺞ اﺳت و ﺑﺻورت ﻋﺎدت و ﻓرھﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ در آﻣده اﺳت  .اﺻوﻻً ﺧﯾﺎﻧت در اھل اﯾﻣﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
ﻣﺛﻼً آن روﺣﺎﻧﯾت ﯾﮭود و دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ اﻣﭘراطور روم را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ ﺧﺎﺋن ﻧﺎﻣﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮭودا را ﮐﮫ
روزی اﯾﻣﺎن آورده ﺑود و ﺳﭘس ﻣﺳﯾﺢ را ﻟو داد ﺧﺎﺋن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣوﺿوﻋﯽ اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورده اﺳت ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد در ﺣﻖ آن ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد زﯾرا ﺣﻖ آﻧرا ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎور ﻧﮑرده اﺳت  .ﭘس ﺧﯾﺎﻧت ﻓﻘط در اﯾﻣﺎن اﺳت و
ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺧوﯾش اﺳت .اﻟﺑﺗّﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘض در اﯾﻣﺎن و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣل
ﺑودن اﯾﻣﺎن اﺳت  .وﻟﯽ ﺑر اﺳﺎس واﻗﻌﯾت ھﺎ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﯾزان ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣل ﺑودن اﯾﻣﺎﻧﯽ را اﺛﺑﺎت ﮐرد و ﺑﯾﺎن
ﻧﻣود  .ﺧﯾﺎﻧت ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﻣردان ﺣﻖ ﺑوده اﺳت و ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت زﯾرا ﺗﯾﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑر ﻓرق ﺳر اﯾﻣﺎن ﻓرود ﻣﯽ آﯾد .ﺧﯾﺎﻧت ﺟز در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧﯽ و وﺟداﻧﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﻧدارد .ﺧﯾﺎﻧت
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھرﮔز ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارﻧد ﻣﺛﻼً ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ وطن را ﻣﯽ ﺗوان در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﻋﯾن ﺧدﻣت ﺑﮫ وطن
داﻧﺳت  .ﺧﯾﺎﻧت ﺟز در اﻣور ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ  ،ﺗﮭﻣﺗﯽ ﻧﺎﺣﻖ وﯾﮏ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از واژه اﺳت ﺑرای ﺳرﮐوب
ﮐردن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن  .ﺧﯾﺎﻧت ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل ﺧود را دارد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺻﯾرت ﻗﻠﺑﯽ وﯾﻘﯾن ﻋﻘﻠﯽ و ﺑﺎور ﻋﯾﻧﯽ
ﺑﺎﺷد و در اﻋﻣﺎق وﺟود رﺧﻧﮫ ﮐرده و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن اﯾﻣﺎن ھم ﻋﻣﻼً ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻋﮑس اﯾن ﺗﻌﮭّد
ﭘدﯾد آﯾد  .ﺧﯾﺎﻧت در اﻣور اﻋﺗﻘﺎدات ذھﻧﯽ و ﺗﻌﮭدات ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ وﮔروھﯽ ھم واژه ای ﻧﺎوارد اﺳت زﯾرا ﺑﺎورھﺎی
ھر ﮐﺳﯽ در اﻣور ﺳطﺣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣرﺗﺑﺎ ً در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾراﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﺗﻐﯾﯾر در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان
دال ﺑر ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣود  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد اﯾن واژه در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﻣﺛﻼً
ﺧﯾﺎﻧت زن و ﺷوھر ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر  .و اﻣور ﻋﺎطﻔﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻗﻠﺑﯽ و رﯾﺷﮫ دار ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣردم اﻧﺗظﺎر
روزﻣره  ،دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر و ﯾﺎ اﻧﺣﻼل ﮔردد  .ﭘس ﺧﯾﺎﻧت
ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺣوادث
ّ
در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﻗﻠﺑﯽ و ﻓوق ﻣﻧطﻘﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﮔراﻧﻔروﺷﯽ ﺑﻘﺎل ﺳر ﮐوﭼﮫ را
ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺷر  ،ﺧﯾﺎﻧت در رأس ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ ﻗرار دارد و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ اﺳت .
دزدی و دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺗﮭﻣت زدن و ﺣﺗّﯽ آدﻣﮑﺷﯽ ھﺎی راﯾﺞ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣﯽ آﯾد  .ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ارزش وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺧﯾﺎﻧت در راﺑطﮥ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻗﻠﺑﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن ﻋﺎطﻔﯽ و ﯾﻘﯾن
روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣطرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ ﻗداﺳت ھﺎی ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ آﺷﮑﺎر  .ﺧﯾﺎﻧت
ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣر ﻗﻠﺑﯽ و ُﺣﺑّﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺷدﯾد وﺟودی  .و اﯾن اﻣور را ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان در دو
دﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن داد  :ﯾﮑﯽ ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ در ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑﺷری رخ ﻣﯽ دھد و
دﯾﮕری ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﺟت روﺣﺎﻧﯽ در وﺟود ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﭘرﺳت اﺳت از ﻧوع آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ را ﺑراﺳﺎس اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮔرد آورده اﺳت و ﯾﺎ ﻣﺛل ﻋﺷﻖ
ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی .ﭘس ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻋﺷﻖ ﭘدﯾد آﯾد و ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و در ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕر اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول و اﺻﻼح راه و روش و اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﺧﯾﺎﻧت  .و ﻋﺷﻖ ﯾﺎ ﻏرﯾزی
اﺳت و ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﺗﯽ  .ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻏرﯾزی اﮔر ﺑوﺻﺎل ﻧرﺳد ﮐﮫ در آن ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻣطرح ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺑوﺻﺎل ﺑرﺳد دﯾر ﯾﺎ زود
ﺗﺑﺎه ﻣﯾﮕردد ﭼﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن  .و ﻓﻘط ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺧرد و ﺑﺻﯾرت و ﻋطش ﻗﻠﺑﯽ
و ﻧﯾﺎز روﺣﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد واﻣری ﻧﺎب و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .و ﺧﯾﺎﻧت ھم ﻓﻘط در ھﻣﯾن ﻣورد اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾﻖ ﺧود را ادا
ﻣﯽ ﮐﻧد و در طول ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻧزد ﻋﻣوم ﺑﺷر ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ
دوم و راﯾﺞ ﺷده اﺳت و
ﺷود  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﯾن زن و ﺷوھر در ﻋرف ﻋﺎدی ﻣردم ﯾﮏ ﺧﯾﺎﻧت درﺟﮥ ّ
ﺣﺗّﯽ از ﻗﺑﺎﺣت ھم اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ رودرواﺳﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت زﯾرا ﻏرﯾزی و ﮐور اﺳت و
اﻧﺗظﺎر زﯾﺎدی از آن ﻧﯾﺳت و ھر آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﺗﺑﺎه ﺷود  .ﺣﺎﻻ اﯾن ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﯾﺎﻧت را اﮔر از درﺟﺎت
ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ آن ﭘﺎﺋﯾن ﺗر آورﯾم ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت در دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷﻌور و ﺷرف و ﭘﺎﮐﯽ
واﯾﻣﺎن و دﯾن وﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟﺎرت و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﻏرﯾزی و ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و
ﺣزﺑﯽ  .ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای ﺑر اﺳﺎس دوﺳت داﺷﺗن ﮐﮫ اﻣری ﻗﻠﺑﯽ و ﻓوق ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﺷود و اﮔر رﺷد ﮐﻧد
و ﺑﺧواھد ﭘﺎﯾدار ﮔردد ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻌرﻓﺗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮔره ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﺳوی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑزرگ وﺟودی ﮐﮫ ﺧواه ﻧﺎﺧواه دﯾﻧﯽ
اﻧد  ،ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﻘط در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﺳﻣت ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﺧﻼص را ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد و ﺟﺎوداﻧﮫ
ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ھداﯾت و وﻻﯾت ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل راﺑطﮥ ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( وﯾﺎ ﻣوﻻﻧﺎ و ﺷﻣس ﮐﮫ از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن
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اﯾن دوﺳﺗﯽ ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﯾوﻧدی ﻋﻣﯾﻖ و ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﺑﺎﺷد اﮔر ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ رخ دھد ﻧﯾز
ﻋظﯾم ﺗر اﺳت  .و ا ّﻣﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ ھر آن در ﺑطن ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺑزرگ اﻣﮑﺎن وﻗوﻋش ھﺳت ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت و ﭼﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد ؟
ھر ﭘﯾوﻧد ﺑزرگ اﻧﺳﺎﻧﯽ ــ ﻣﻌرﻓﺗﯽ را ﻣﯾﺗوان ﺷﺑﯾﮫ ﻧﻣود ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد ﭘروﺗون و ﻧوﺗرون ﮐﮫ ھﺳﺗﮥ اﺗم را ﻣﯾﺳﺎزد و ﺷﺎﻟودۀ
ھﺳﺗﯽ ِ ﻣﺎده اﺳت  .و ﺧﯾﺎﻧت در اﯾن ﭘﯾوﻧد ﻣﺛل ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷدن ھﺳﺗﮥ اﺗم اﺳت و اﻧﻔﺟﺎری ﻋظﯾم ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺟﮭﺎﻧﯽ را
ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد .اﺳﺗﻣرار اﯾن ﭘﯾوﻧد ﻧور ھداﯾت را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﮑﺳﺗن آن ﻣوﺟب ﻓﺗﻧﮫ ای ﻋظﯾم و آﺗﺷﯾن ﻣﯾﺷود
و ﺣﻘﯾﻘت آن ﭘﯾوﻧد را ﺑﺻورت آﺗش ﺳوزاﻧﻧده اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ دھد و ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾوﻧد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺳد و ﻋداوت و
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ورزﯾدﻧد ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و طرف ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧﻧده در وﺳط اﯾن آﺗش ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ وﺳوﺳﮥ ﻣﻧﮑران اﯾن ﭘﯾوﻧد
ﺑﮫ اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺗرﻏﯾب ﺷده اﺳت و ﺣﺎﻻ ﺧود و ھﻣﮥ وﺳوﺳﮫ ﮔران ﺑﺎطﻧﯽ و ظﺎھری اش در اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﺳوزﻧد و در
ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن  ،ھﻣﮥ آن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف و ارزﺷﮭﺎی ﻣوﺟود در ﺑطن آن ﭘﯾوﻧد را اﻋﺗراف و ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺧﯾﺎﻧت ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺑر اﺳﺎس ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ِ ﺣﻘﯾﻘت آن ﭘﯾوﻧد ِ آﻏﺎز ﺷده ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾرﺳد و اﺷﺎﻋﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻋﻣﻼً ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﺣﻘﯾﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻧﮭﺎﻧﺧﺎﻧﮥ راز و از
ﺧﺻوﺻﯾت ﺑﯾرون آﯾد و ﻋﻣوﻣﯾت ﯾﺎﺑد آﻧﮭم ﺑدﺳت دﺷﻣﻧﺎﻧش! ﭘس ﺧود ﺣﻘﯾﻘت و اھل ﺣﻖ در ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧد ﺿرر
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺳودی ﮐﺑﯾر ﻣﯽ ﺑرد .
٢۵٧ــ ھر رازی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ راز اﺳت وﻣﯾل دارد ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺻﺎﺣﺑش ﺑﺧوﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و
ﺻﺎﺣﺑش در آن ﻣردّد و ﻣﺗﺣ ّﯾر اﺳت و ﺣﺗّﯽ آﻧرا ھوﻟﻧﺎک ﯾﺎ زﺷت ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﮭﻣﯾده ﺷد و ُﺣﺳن و
ﺣﻘش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷد دﯾﮕر ﻣﯾل ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس ﻓﻘط زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﺗردﯾد ھﺎ
و ﻣﺟﮭوﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .
٢۵٨ــ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﮥ ﻣﻌﺎرف و ارزش ھﺎ و ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎﺻﮫ ﺷﯾﻌﯽ را از ﺳﺎﺋر ﻧظﺎﻣﮭﺎی اﻋﺗﻘﺎدی و
ﻋﻣﻠﯽ ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد و ﺑرای ﺧود ﯾﮏ ﻧظﺎم واﺣد و طراز ا ّول ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺳﺎزد وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( اﺳت و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت
وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( ﺑﺎور ﻧﺷده اﺳت وﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت اﻣﮑﺎن ﭘدﯾد آﻣدن ﻓرھﻧﮓ ﺷﯾﻌﯽ وﺟود ﻧدارد وﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺳوی ﻧﻔﺎق و رﯾﺎ و ﺗﺷﻧﺞ ﻣﯾرود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم ﻓرھﻧﮓ ﮐﻔر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
دارد ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﮫ و اﺻل ِ واﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن و اﻧﺳﺎﻧﯾت و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ و ارزش ھﺎ
ﺳﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و ﻣﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻣدن ﺷود  .و ﻣﺎ در ﮐﻠﯾﮥ آﺛﺎرﻣﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﺣ ّ
ھم و ﻏﻣﯽ ﺟز اﯾن ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم و اﻧﺷﺎءﷲ اﯾن ﺑﻧﯾﺎد را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم .
روزﻣره ﮔﯽ ﺣﯾﺎت ﺑﺷر زﻧده و ﻣﻌﺎﺻر اﺳﺗﺧراج
٢۵٩ــ ﻣﺎ ھﻣﮥ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ را ازﻣﺎدﯾّت و
ّ
ﮐرده اﯾم و ﻧﮫ از ﺧﯾﺎﻻت و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﻗواﻋد ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗراردادی  .ﻓرق آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮥ آﺛﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕرش در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد
و ﻗدﯾم ﺟﮭﺎن ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت  .ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت را از ﺧﺎک اﺳﺗﺧراج ﮐرده اﯾم ﻧﮫ از ھوا )آﺳﻣﺎن( .ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ
ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮐرد ﻣﺎ در ﺳطﺢ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯾﺗرش ﺑﺎ ﻋرﻓﺎن و ﺗﺷﯾﻊ ﮐرده اﯾم و در ﻋﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﮐردن ﺣﻘﺎﯾﻖ
ھرﮔز ﺑﮫ اﺑﺗذاﻟش ﻧﮑﺷﯾده اﯾم و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑش ﻧﻣوده اﯾم و ا ّﻣﺎ ھﻣﮥ آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب ﻣﺎ ﻓﻘط ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺟﺎم داده اﯾم .
٢۶٠ــ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﺎﯾدﮔر و ﯾﺎﺳﭘرس ھم ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑﮫ اﯾن اﺻل رﺳﯾده اﻧد و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﮑّر ﮐﻠﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻣول )و ﺑﮫ
زﻋم ﻣﺎ ﺗﻔﮑر ﺗوﺣﯾدی( از آﻧﺟﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺳؤال ﺑطور ﺟدّی ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ  " :ﭼرا ﭼﯾزی
وﺟود دارد ﺑﺟﺎی آﻧﮑﮫ اﺻﻼً وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  " .و اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ  " :ﻣن ﭼرا ھﺳﺗم ؟ درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ آﺳﺎن اﻣﮑﺎن
ﺣس ﻣذھﺑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ ﺿد ﻣذھﺑﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺳﺎﺋل را ﺑﮫ ﻣوﺿوع
داﺷت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷم " اﯾن ﺳؤاﻻت ﭼﮫ ﺑر اﺳﺎس
ّ
اول ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت .
" ﻋدم " ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺟﺑرا ً ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺧﻠﻘت آﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﺻل ّ
٢۶١ــ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ " آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " ﻏﯾر از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣروز ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .و ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دادﯾم "
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت " ﺳراﺳر دردﯾن اﺳت و ﺗﺣت ﺳﯾطرۀ اﺣﮑﺎم ﺧداﺳت و ھﻣﮫ از ﺣﻖ اﺳت  .او ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود و " ﻻاﻟﮫ
" را ﻧﻣود و ﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﯾم و " ﷲ " را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾم .
٢۶٢ــ ﺑﺎز ھم از ﻣﺎ ﺧواھﯾد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ  " :آﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن اﯾﻧﻘدر ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﻧﮑﻧﯾد ؟! " .ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔوﺋﯾم ﺧﯾر ! زﯾرا ﮐس دﯾﮕری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد  .ﻣﺎ ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺣرﯾف را از ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و
ﻣﺷرﮐﺎن ﺳﻠب ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم  .ﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾم  .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋوﻟﯾت واﺟب دﯾﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و
ﮔرﻧﮫ ھﯾﭻ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ از ﺗﻌرﯾف ﺧودش ﻟذّﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرد و ﺑﻠﮑﮫ ﺷرم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾﻧﮑﺎر ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت اﺳت وﻟﯽ ﭼﺎره
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ای ﻧدارﯾم زﯾرا ﺑﻐﺎﯾت ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﮐس ھﺳﺗﯾم  .اﻟﺑﺗّﮫ دﻟﯾل درﺟﮥ دوم اﯾن ﺗﻌرﯾف ھم آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮭﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳم و ﺑﺑﯾﻧم
اول اﺳت .
ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﯾﻘﯾن دارم ﯾﺎ ﻧﮫ .ﮐﮫ اﯾن دﻟﯾل ھم در ﺧدﻣت دﻟﯾل ّ
٢۶٣ــ ﺷﺎﯾد ﺗﻣدن ﻣﻌﺎﺻر را ﺑﺗوان ﻋﺻر ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی ﻧﺎﻣﯾد  .اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺳﺗن ﺑﺎ ﭼﯾزی در درون ﺧود و ﯾﺎ
ﺧود را در درون ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﺳﺗن اﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻋﺗﻘﺎدی ﻋرﯾﺎن و ﻣﺣﮑم در اﯾن زﻣﺎﻧﮫ ﺑﻧدرت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد
وﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣده ﺗﻼش ﺑﺷرﻣﺗﻣدن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود را از ﺑﻧد ھر ﭘﯾوﻧد و ﻋﮭد دروﻧﯽ رھﺎ ﺳﺎزد ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾن ﺑﺷر ھرﮔز
ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ واﻗﻌﯽ در اﯾن ﺗﻼش ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده اﺳت وﮔرﻧﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﭘرﯾﺷﺎن و دﯾواﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد و ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ داروھﺎی آرام
ﺑﺧش و ﻣﺧدرات و اﻟﮑل ﻧﻣﯽ ﮔﺷت و ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﺧراﻓﺎت ﻣدرن روی ﻧﻣﯽ آورد .اﯾﻧﮭﺎ ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر در ھﻣﮫ ﺣﺎل
ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑزرگ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﺗﮑﯽ و ﻣﻘﯾّد ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﯾﮏ ﻧﯾﺎز رواﻧﯽ و وﺟودی اﺳت .ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﺷﺗن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑرای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد رﻋﺎﯾت ﮐﻧد وﻟﯽ
اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ذاﺗﯽ ﺑﮫ او ﺗرﺣم ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﺎﺗواﻧﯽ اش را ﺑر او ﺑﺑﺧﺷﺎﯾد .اﻋﺗﻘﺎد دﻻﻟت ﮐﻧﻧدۀ وﺟود اﻧﺳﺎن
اﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره آدﻣﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﺧوﯾش را ﺑرﺗر از ﺗواﻧﺎﺋﯽ وداﻧﺎﺋﯽ ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯽ دھد و درﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣوﺟب ﻣﺻوﻧﯾت وﺟود از ﺳﻘوط واﻧﺣطﺎط ﮐﺎﻣل اﺳت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺋﯽ ﺑﻧد اﺳت وﻟﯽ
ھﻣﯾن ﻣو ﻣوﺟب ﺣراﺳت از اﻧﺳﺎﻧﯾت ِ وﺟود اﺳت .اﻋﺗﻘﺎد  ،ﻣﯾل ﺑﮫ ارﺗﻘﺎء اﺳت  .اﻋﺗﻘﺎد اﻣﯾد اﺳت :اﻣﯾد ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ.
اﻣﯾد ﺑﮫ ﻧﺟﺎت از ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﭘس اﮔر ﯾﺎﺳﭘرس ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ "اﻋﺗﻘﺎد ،ﺧود وﺟوداﺳت" ﭼﻧدان ھم اﻏراق ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﮑرده اﺳت
زﯾرا ﻓﻠﺳﻔﮫ از درک ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻘوﻻﺗﯽ ﻋﺎﺟز اﺳت و اﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد ،ﺣﺎﻓظ وﺟود اﺳت در
ﻣﺣدودﯾت ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧدۀ ﻣﺎدّه  .اﻋﺗﻘﺎد ھﻣﺎن ﮔوھره ای اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در ﺣدود ﻣﺎدی ــ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ وﺟود از ﺧطر ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ رھﺎﻧد و ﺑﺳوی وﺟود ﮐﻠﯽ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳوق ﻣﯽ دھد و اﮔر ھم ﺳوق ﻧدھد ﻻاﻗل ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺗرﯾن ﻧوع اﻋﺗﻘﺎد ھم ﺑﮭﺗر از ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی اﺳت زﯾرا ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی ﺑرای وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺎل اﺳت و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﺧود ﻧوﻋﯽ
اﻋﺗﻘﺎد اﺳت :اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی .و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ھﺎ ھﻣواره ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد در ﺟﻧﮕﻧد و ھرﮔز اﯾن ﺟﻧﮓ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ
ﺑﮫ آﺧرش اﻋﺗﻘﺎد در وﺟود ﺣﺿور دارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ای اﯾن اﻋﺗﻘﺎد را ﮐرﺧت و ﺑﯽ ﺣس ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺛﻼً از طرﯾﻖ
دارو و ﻣﺧدر .ﺑﺷر اﻣروز ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻌﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﭘول ﯾﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﻗدرت و ﯾﺎ ﻋﻠم ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ
ﻧﺗواﺳﺗﮫ اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻣﺎورای "ﺧود" ﺷود ﻧﮫ ﻣﺎدون و ﻣﺧﻠوق ﺧود .
ﺑزرگ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺧﺎﻟص و روﺷن و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺳت  .اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ اﻋم از ﻋﺎطﻔﯽ
٢۶۴ــ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ِ
ِ
ﮐﺑﯾر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻣﺎ از ﻧﯾﺎزھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ
ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮭر طرﯾﻖ ﺣﺟﺎب ِ
ﮔوﺋﯾم و ﻧﮫ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ راﺑطﮥ ﻧﯾﺎزﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮔدا
ﻣﺳﻠﮑﺎﻧﮫ وﺣﻘﯾر و ﺳﻠطﮫ ﮔراﻧﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻏرق در رﯾﺎ و ﺗﻧﺎﻗض اﺳت و ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻدق ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد و ﺳﻣت
ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﺗﺣد و ﺗوﺣﯾدی را ﭘﯾدا ﮐﻧد  .زﯾرا دروغ و رﯾﺎ و ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ ﻓرزﻧد ﻧﯾﺎز اﺳت و ﭼون اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی اﺳت
ﮐﮫ ذاﺗﺎ ً ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﻟذا ﺧود ﻧﯾﺎز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮏ اﻣر ﮐﺎذب و ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت ﭘس از دروغ ﺟز
دروغ ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻋظﯾم ﻣوﺟود در ﻋﻠم ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ از ھﻣﯾن روﺳت زﯾرا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن
ﺑراﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﯾده اﻧد و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس دروغ ﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ دروﻏﯾن رﺳﯾده اﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻣﻼً از ﺣﯾطﮥ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﺷده اﺳت و ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت و
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و اطﻼﻋﺎت داده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ زور و ﻧﯾرﻧﮓ.
٢۶۵ــ آزادی در اﺻل ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رھﺎ ﺷدن از ﺣد ﺗن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ رھﺎﺋﯽ از وﺟود ﻣﺣدود و ﺟزﺋﯽ ﺧوﯾش  .زﯾرا در
اﯾن ﻣﺣدوده ھﻣواره ﺧطر ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ وﺟود دارد و ﻣرگ اﯾن ﺧطر را ھﻣﯾﺷﮫ ھﺷدار ﻣﯽ دھد  .ﭘس آزادی ﯾﮏ اﺻل
وﺟودی اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و  . ...آزادی ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ وﺟودی ﮐﻠﯽ و ﻓﻧﺎ ﻧﺎﭘذﯾر  .ﭘس
ﻣﯾل ﺑﮫ آزادی ﺗرس از ﻓﻧﺎﺳت و ﻋطش ﺟﺎوداﻧﮕﯽ  .اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺑﺷر ﺧود را ﮔرﻓﺗﺎر آزادﯾﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﺑﯾرون از ﺧود
ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﺧودش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رھﺎ ﮔردد و ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرﺳد  ،ﺧود ﺳؤاﻟﯽ ﺑس ﻣﮭم اﺳت .
اﺻﻼً آزادﯾﺧواھﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﺻل وﺟودی آزادی دارد ؟ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻠﻌﯾدن دﯾﮕران و ﺑﺎ ﺳﻠطﮥ
ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﮑری و اﻗﺗﺻﺎدی وﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر دﯾﮕران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد و از ﺣدّ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻓراﺗر رود و ﮔﺷﺎد وﮐﻼن
ﮔردد  .اﯾن ﯾﮏ ﺣس ﺧطﺎ و اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوم ﺑﺷر را ﻣﺑﺗﻼ ﮐرده اﺳت و ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﻗدرﺗﮭﺎی آدﻣﺧوار ﻧﻣوده اﺳت .
اﺻﻼً ﭘدﯾد آﻣدن ارزﺷﮭﺎی دروﻏﯾن و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ای ﻣﺛل دﻣوﮐراﺳﯽ رﯾﺷﮫ در اﯾن ﺧطﺎی ﺑﺷر دارد  .آدﻣﯽ در ﺟﻣﻊ
گ◌ُ ﻧدﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣس َﮔـ َﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود و از ﺟﻣﻊ ﻣﺗﻧﻔر ﻣﯽ
اﺣﺳﺎس ُﮔﻧدﮔﯽ و وﺳﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑزودی اﯾن ﺣس َ
ﺣس اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﺋﯽ اﺳت .اﯾن آزادی ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣروز طﺎﻟب آﻧﺳت و ﮔﺎه ﺑراﯾش
ﮔردد .اﻣروزه آزادﯾﺧواھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً ِ ّ
ﺧون ﻣﯽ رﯾزد ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﻋددی دارد ﺗﺎ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ .آزادی اﻣروزه ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﻧوی .ﮐﺛرﺗﯽ اﺳت
ﺗﺎ وﺣدﺗﯽ .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت آزادﯾﺧواھﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯾل او در رھﺎ ﺷدن از ﮐﺛرت )ﺗن ھﺎ( اﺳت و ﺑﺳوی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و
وﺟود ﮐﻠﯽ و ﺗوﺣﯾدی رﻓﺗن  .وﻟﯽ ﻋﻣﻼً راه و روش درﺳت ﻣﻌﮑوس را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود ﭼﻧﯾن
آزادی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺧوﻓﺗرﯾن و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺗرﯾن اﺳﺎرﺗﮭﺎ ﺷده اﺳت و اﻧﺳﺎن در زﻧداﻧﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﺗﻧﮓ اﺳت وﻟﯽ دﯾوارش را
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ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ آزادی ﻧﯾز ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮥ ارزش ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮫ ﺷده اﺳت و ﻧﻣﺎدی از ﻣذھب
ادی ﺿ ِد آزادی .آزادی ای ﻧﯾﺳت ﺟز آزادی ِ از زﻧدان "ﺧود" .
ﺿد ﻣذھب اﺳت  :آز ِ
٢۶۶ــ ﭼرا ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎی وﺟودی در ﻧظر ﺑﺷر ﻣﻌﮑوس ﺷده اﺳت؟ ﭼرا ھﻣﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ واروﻧﮫ اﺳت؟ ﭼرا ھﻣﮥ راھﮭﺎ
ت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﺻدو
درﺳت در ﺳﻣت
ﺧﻼف ﻣﻘﺻود طﯽ ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼرا ﺟﺎی ﺷرق و ﻏرب ﻋوض ﺷده اﺳت؟ ﭼرا ﺳﻣ ِ
ِ
ھﺷﺗﺎد درﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ؟ ﭼرا اﮐﺛر ﻣردم وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮕوﯾﻧد "ﭘﺎﺋﯾن " ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد و ﺑﮫ ﻋﮑس .ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺳﺎده آﯾﺎ راز "ﻣذھب ِ ﺿد ﻣذھب " ﭼﯾﺳت؟ ﭼرا ﺑﺷرﯾت راه ِ ﭼﺎه را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺛﻘل و ﺟﻣﺎدی ﻓرو
ﻣﯾرود؟ ﭼرا ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﺳت؟ ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﺑﺧودش ظﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را در ﻋذاﺑﮭﺎی ﺗودرﺗو ﻏرق
ﻣﯾﮑﻧد؟ ﭼرا ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧودش اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺧودــ ﺑراﻧدازی ﻣﯾﮑﻧد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻼً روﺷن اﺳت! زﯾرا "ﺧود" ﭼﺎره ای ﺟز
ﺑراﻓﺗﺎدن و ﻧﺎﺑودی ﻧدارد :ﯾﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧوش و ﺑﺎ ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت و ﺻدق و ﺻﻔﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺑر و ﻓﺳﻖ و ﻣﮑر و ﻋذاب .
ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود و ﻣﯾﺷود .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺗﺷﻌﺷﻊ آﻓﺗﺎب ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت آﻧﻘدر روﺷن و روان ﮔردد ﺗﺎ
اﻧﺑﺳﺎط ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﮐل ﺑﭘﯾوﻧدد و ﯾﺎ در ﺛﻘل و ﺳﯾﺎھﯽ ﮔم ﺷود.
٢۶٧ــ آﻧﮑﮫ در ﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود از "ﺧود" ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﻓﻧﺎ ﺷده اﺳت در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او را درﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺛل
ﻣرﮐز داﯾره ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ داﯾره و ﻋﻠّت وﺟودی داﯾره اﺳت وﻟﯽ ﻋﻣﻼً ﭼﻧﯾن ﻧﻘطﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ
داﯾره وﺟود دارد ﻧﻘطﮫ وﺟود ﻋﯾﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧدارد زﯾرا ﺗﻌرﯾف وﺟودی اش اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻠّت
وﺟود اﺳت .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر اﺳت ﻣﻌﻠول ِ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳت و دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ وﺟود ﻋﻠت ﻧﺎﻣﻌﻠوم
ﺧوﯾش.
٢۶٨ــ ﻧﺳﺑت ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺻﻧﻌت  ،ﻣﺛل ﺧداﺳت ﺑﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﯾﻧﯽ
اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارد و ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳﺗﯽ اش را ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﻋﻠّت ِ ھﻣﮥ ھﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت  .ﭘس ﻋﻠّت و اﺻل ﭼﯾزی
ﺳﯽ و
ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف ﻧﯾﺳت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺳﺑب ﺷود ﮐﮫ آن ﻋ ّﻠت وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼوﻧﮑﮫ اﮔر ﻋﻠّت وﺟودی ﺣ ّ
ﻣﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻠول ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دﻧﯾﺎﭘرﺳت و ظﺎھر ﭘرﺳت و ﻣﺎده
ﭘرﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺻﻼً ﻗﺎﺋل ﺑﮫ وﺟودش ﺑﺎﺷد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺧدا را در ﺣد ﺧودش ﭘﺎﺋﯾن آورد و ﺑﺎزﯾﭼﮥ
ﺧود ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن دﯾﮕر ﺧدا و ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ "ﺧود" اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺧرۀ ﺧودش ﺷده اﺳت  .ﻣﺛل ﺧدای ﻣﺷرﮐﺎن
و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﻠول و ﺑﺎزﯾﭼﮥ آﻧﮭﺎﺳت و ﻣﺧﻠوق ِ ﺟﮭل و ﻣﮑر اﺳت .
٢۶٩ــ "اﯾﺑس" ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾس ﺑزرگ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ".ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗدرت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از ھر
دوطرف درﺳت از آب در ﻣﯽ آﯾد  .ﻗدرت را اﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻧﯾوی ﺑﮕﯾرﯾم ﻣﺛل ﻗدرت ﺳﻼطﯾن و رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠل  ،اﯾن
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دروﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗدرت ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ اش ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾّﺗﯽ اﺳت و ﭘدﯾده ای ﺟﺑری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎﻣﻼً
ﻋذاب آور اﺳت و ﮐﺎﻧون ﺳوء ظن و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺣﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ھﻣﮫ ﭼﺷم طﻣﻊ ﺑﮫ
ﻗدرت دارﻧد و ھﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﻧون ﺑﮫ ﭼﺷم ﺗرس و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھر آن ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و
اول ﻣﻌﺎدﻟﮫ اﺳت.
در واﻗﻊ ﺻﺎﺣب ﻗدرت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣظﻧون اﺳت و ھﻣﮫ را دﺷﻣن و رﻗﯾب ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .اﯾن ﻣﺎھﯾت طرف ّ
و ا ّﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ از طرف دﯾﮕرش ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ِ ﺣﺎﺻل از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺷﮑل دﯾﮕری دارد و ﻣﺧﺗص ﻣردان ﺣﻖ و
اھل ﻣﻌﺎرف ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺳت و ﻗدرت آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣﻌرﻓت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺷﺎن و ﻗدرت ﻧﻔوذ ﻣﻌرﻓت آﻧﮭﺎ در ﻣردم و در
طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ھﻣﯾن ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺑودن دﯾدﮔﺎھﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧد و ﺧودﺷﺎن ﻣوﺟب
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎﻟت ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﻣﺿﺎﻋف ﮔردد زﯾرا ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ از
اﺷﺎﻋﮫ ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﺷدّت ھراس دارﻧد و آﻧرا در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻗدرت ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﭼﻧﯾن اﻓرادی را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر و
اﻧزوا و ﯾﺎ زﻧدان ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ﺟﺑر دﯾر ﯾﺎ زود از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑزرگ و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد
اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ درآﻣده و ﻋﻣوﻣﯾت ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد .ھﻣواره اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑزرگ و ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺿد ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی
ب اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ھم ﺑﺷدّت از ﻗدرت دﻧﯾوی ﺑﯾزارﻧد و اﯾن ﻧﯾز ﺟﻧﺑﮥ دﯾﮕری از ﻋﻠّت ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎﺳت.
ھﺳﺗﻧد و ﺧو ِد ﺻﺎﺣ ِ
از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻗدرت ﺑرﻣﯾﺧﯾزد و اﯾن ﻗدرﺗﯽ ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ در ﺟﻣﺎﻋت اﯾن ﻧوع ﻗدرت ﺗﺣﻠﯾل
ﻣﯾرود و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯾﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗدرت دﻧﯾوی و ﺟﮭﺎﻧﺧواراﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑزرگ
ﺑدﺳت ﻣردم ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﮑﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳوداھﺎی ﺑزرگ دﻧﯾوی ﻣﯾﺷود و ﻣﺎھﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ــ اﻗﺗﺻﺎدی
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و روح و ﺣﻘﯾﻘت آن از دﺳت ﻣﯾرود و ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .اﺻوﻻً ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ
ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد و واﻗﻌﺎ ً ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧود ﺷده ﺑﺎﺷد واز ﺳوی ھﻣﮫ طرد و ﻧﻔﯽ و ﻧﻔرﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ از
ﺳوی ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎن ﺧود  .و ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺎ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑﯾﻧدﯾﺷد و ﻋﻣل ﮐﻧد دﭼﺎر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﺷود  .و ا ّﻣﺎ ﻗدرت ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ از آﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ھﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾم اﻧدﯾﺷﮥ اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻣوﺟودﯾت و راه و روش او را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻣرﮔش و ﯾﺎ ﻗﺑل از ﻣرگ  .ﻗدرت ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗدرت
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ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻧﺎب اﺳت زﯾرا اﻧدﯾﺷﮫ و راھش را ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻗدرت دﻧﯾوی و در ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد و ﺑر ھﻣﮫ ﻏﺎﻟب و ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧد  .و اﯾن ﻗدرﺗﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭻ
اھرم ﺳﻠطﮫ ﻧدارد و ﺑدون زور و زر و ﺗزوﯾر ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﻧﺳﺎن ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش روی
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در درون ﺧودش ﺑزرگ و وﺳﯾﻊ و ﻋﺎﻟﯽ ﺷود  .و رﺷد ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺳﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾد  .در ﺟﻣﺎﻋت ﻧﮫ ﻗدرﺗﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت و ﻧﮫ اﻣﮑﺎن رﺷدی ﺳﻼﻣت ﺑﺧش و ﺑﺎ ّ
ﻋزت و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز  .ارزش ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎدۀ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در آن اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﻗدرت ﻧﯾز از ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮕردد.
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﺑزرگ رﺳﯾد ".و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎش ﺣﺗﯽ در ﺟﻣﻊ " .
و ﺧود او ﮐﺎﺷف ﻏﺎﯾت و ﻗﻠّﮥ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑود و ﻓﺎﺗﺢ ﺑرﺗرﯾن راه و روش ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن  .و در ﻗدرت روح ﯾﮏ اﺳطوره
ﺑود.
٢٧٠ــ ﭘﺎﺳﺦ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ "آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد؟" اﯾﻧﺳت :اﮔر دوﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠص و ﭘﺎک و ﻋﺎﺷﻖ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯽ.
٢٧١ــ ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ارزﺷﯽ ﺑﺷرطﯽ ﺑر ﺣﻖ و ﻣﺎﻧدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ِ دﯾﻧﯽ ِ وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺗﺎ ﺣدودی
روﺷن وﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد  .ﻣﺎﻧدﮔﺎری اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت .
٢٧٢ــ ھر ﻣﻌﻧﺎ و ارزﺷﯽ اﮔر از دﯾدﮔﺎه وﺣدت و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺷود ﺑﺧودی ﺧود ھﻣﮥ ﺳﺎﺋر ﻣﻌﺎﻧﯽ و ارزش ھﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ را در ﺧود دارد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .در ھر ﻧﮕرﺷﯽ وﺗﮑﺎﭘوﺋﯽ اﮔر ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی واﺣد ﭘدﯾد آﯾد دﻟﯾل درﺳﺗﯽ آن
اﺳت وﻟﯽ اﮔر دو ﯾﺎ ﺳﮫ و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻧﯽ ھم ردﯾف ﭘدﯾد آﯾد دﻟﯾل ﻧﻘﺻﺎن آن ﻧﮕرش اﺳت و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرد .ﻣﺛﻼً
ھر ﺷﻌﺎری در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﺣﯾﺎت ﻓردی ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص و روﺷن و ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻗﺎﺑل اﺟرا و ﺗﺣﻘﻖ آﯾد وﮔرﻧﮫ دال ﺑر ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ و ﺗردﯾد و ﺷرک و ﺟﮭل اﺳت و ھرﮔز ره ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرد .ﺑﻧظر
ﻣﺎ ﻧظرﯾﮫ ﻣﻌروف "ﻋرﻓﺎن ،ﺑراﺑری ،آزادی" از دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﯾﮏ ﻧظرﯾﮥ ﻧﺎﻗص اﺳت و ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت  .ﻣﺛﻼً اﻣروزه
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻓﻘط و ﻓﻘط از طرﯾﻖ ِ ﭘﯾروی واﻗﻌﯽ از ﯾﮏ ﺷﻌﺎر واﺣد اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﮥ ﺑن ﺑﺳﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻋﺗﻘﺎدی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و آن " ﺻدق " اﺳت .
٢٧٣ــ ﻓرق ﺑﯾن ﻓردو ﺟﻣﻊ ھﻣﺎن ﻓرق ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت  .اﯾن ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺗﻌرﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﯾن
ﻣﻌﺿﻠﮥ ﻗدﯾم ﺟﮭﺎن اﻧدﯾﺷﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﮏ ﻓرد وﻗﺗﯽ در ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ  ،ﻣﺣﻔﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣزﺑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻋﺷرﺗﮑده
ای ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد از ﺧود ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﭼون از آن ﺟﻣﻊ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً اﯾن اﺣﺳﺎس را در ﺗﻣﺎم
وﺟودش دارد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺑروز ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺣﯾرت آور و ﻏﯾر ﻣﻌﻘول
در ﺟﻣﻊ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت و آن ﮔﺎه ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺧودش ﻣﯽ آﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً اﯾن ﻋﻣل ﯾﺎ ﺳﺧن از او ﻧﺑوده اﺳت و
ﮔوﯾﺎ ﺧود ِ او اﺻﻼً در آن ﺟﻣﻊ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻋﻣل ﺟﻣﻌﯽ ِ ﯾﮏ ﻓرد ،ﻋﻣﻠﯽ ﻓﻧﺎﺋﯽ اﺳت و ﻟذا ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﻋﻣل را ﻓرد
ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﮔردن ﺑﮕﯾرد زﯾرا اﺻﻼً از ﺧودش ﻧﻣﯽ داﻧد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺟﻣﻊ ﭘﺳﻧد ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻋث اﻓﺗﺧﺎر ﮔردد
ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﺳﺎﺋر اﻓراد ﺟﻣﻊ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد آن ﻋﻣل را از او ﺑداﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھر ﮐﺳﯽ از ﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﯾن ھم
ﯾﮏ ادﻋﺎی دروﻏﯾن اﺳت زﯾرا ﻓرد در ﺟﻣﻊ وﺟود ﻧدارد  .ﻓرق ﺑﯾن ﯾﮏ و دو ھم در ھﻣﮥ ﻣوﺿوﻋﺎت ھﻣﯾﻧطور اﺳت .
دو وﺟود ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ وﺟود دارد  .دو را ھم ﺑواﺳطﮥ دو ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم  .اﻋﻣﺎل ﺟﻣﻌﯽ وﺻﻔﺎت
ﺟﻣﻌﯽ ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل و ﺻﻔﺎت ِ ﺑﯾﺧودی اﺳت و ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺟﻧوﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾد و ﯾﺎ ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده  .ﻣﺛﻼً زن و
ﺷوھر ﮐﮫ ﺑﺷدّت ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد )ھﻣﺧواﺑﮕﯽ( ھر ﮐدام ﺑﺳوی ﻓﻧﺎ و ﺑﯾﺧودی ﮐﺎﻣل ﻣﯾروﻧد و ﺣﺎﺻل اﯾن ﻓﻧﺎ و ﻋﻣل
ﺟﻧوﻧﯽ ھم ﯾﮏ ﮐودک ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘدﯾده ای ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ ھﯾﭼﮑدام از آن دو ﻧدارد .
در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﺧن ﻣﻌروف ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ "ﺧدا ﺑر ﺟﻣﺎﻋت اﺳت ".ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﻋل واﻗﻌﯽ در ھر
ﺟﻣﻌﯽ ﺧداﺳت و اﻋﻣﺎل ﺟﻣﻌﯽ ھر ﻓردی اﻋﻣﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻓﻧﺎﺋﯽ اﺳت و در ﺣﺎﻟت ﻓﻧﺎی ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻓﻌﻠش
آﺷﮑﺎر و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺷود  .اﻟﺑﺗّﮫ اﯾن وﺿﻊ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻓرداﻧ ّﯾت ھم ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗﺟرﯾد ،
ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرد از "ﺧود" )ﻣﻧﯾّت( ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود وﺻﻔﺎت واﻓﻌﺎل ﺧداﺋﯽ از او ﺳر ﻣﯽ زﻧد  .ﺑرای
ھﻣﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﻣردان ﺣﻖ راﻣﺟﻧون ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .ﺑﯽ ﺧود ﺷدن آﻧﮭﺎ را ﺟﻧون ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد واﻋﻣﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدۀ
ﺣﺎﺻل اﯾن ﻓﻧﺎ را ﺟﺎدو ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد  .ﺗﻔﺎوت ﺑﻧﯾﺎدی ِ ﻓﻧﺎی ﻓرد از ﺧودش ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾﮫ و ﻓﻧﺎی ﻓرد از
ﺧودش ﺑواﺳطﮥ ﻋﻣل ﺟﻣﻌﯽ  ،درﭼﯾﺳت ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﻓﻧﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻓﻧﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭼﯾﺳت ؟ ﻓﻧﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻣﯽ
ﺗوان ﻓﻧﺎی ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻓﻧﺎی در ﺧوﯾش ﻧﺎﻣﯾد و ﻓﻧﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻓﻧﺎی ﺑﺎ واﺳطﮫ ﯾﺎ ﻓﻧﺎی در دﯾﮕران ﺧواﻧد  .ھر دو ﻧوع
ﻓﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﯾّت رھﺎﺋﯽ از " ﺧوﯾش " اﺳت و ﺑرای ﺧوﯾش اﺳت ﯾﮑﯽ از طرﯾﻖ ِ ﻣﻌرﻓت و دﯾﮕری از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎرﮐت  .و
اﻟﺑﺗّﮫ درﺟﺎت و ﺷدّت ﻓﻧﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣد ﻧظر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻓﮭم ﮔردد  .از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﯾن دو ﻧوع ﻓﻧﺎ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻧﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﺑرای ﻓرد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻧﺑﮫ ای از ﺻﻔت و ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻧدﮔﺎر
وﺟودی ﻓرد ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻓﻧﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾر ﯾﺎ زود ﺑرای ﻓرد ﺣﺳرت ﺑﺎر و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ زاﺳت و او را در ﻓردﯾت و
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ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾّت ﺷدﯾدﺗر و ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺗر و درﻣﺎﻧده ﺗری ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻧﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣوﺟب رھﺎﺋﯽ و رﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ ﺷود
و ﻓﻧﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟب درﻣﺎﻧده ﮔﯽ و ﺑﯾزاری از ﺧود وﻧﻔرت از دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﻧﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣوﺟب
دوﺳﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ِ ﻓرد ﺑﺎ ﻣردم ﻣﯽ ﮔردد وﻟﯽ ﻓﻧﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑدﺑﯾﻧﯽ ھﺎ و ﺑﯾزارﯾﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران داﻣن ﻣﯽ زﻧد و ﻓرد
ھﻣواره اﺣﺳﺎس ﻓرﯾب ﺧورده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﻣردم ﭘﯾش ﻣﯽ رود .اﯾﻧﮑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ھﺎ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ
ﻟﯾﺑراﻟﯾزم وﻓرد ﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧون آﻣﯾز ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود از ھﻣﯾن روﺳت  .دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ ھم ﮐﮫ ﻧوع دﯾﮕری از ﻣردم ﮔراﺋﯽ و
ﺟﻣﻊ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﺳوی دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﮭﺎی ﻣﺧوﻓﺗری ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓردﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺳﯾﺎر رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و ﭘﯾﭼﯾده.
و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺷری ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد و از ﻣﯾﺎن ﻣﯾروﻧد وﻟﯽ ﺟواﻣﻊ ﭘﺎﯾدارﻧد .و ھﻣﯾن ﺑﻘﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟواﻣﻊ
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﭘدﯾد آﻣدن ﻣﮑﺎﺗب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و "اﺻﺎﻟت ﺟﺎﻣﻌﮫ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﻐﺎﯾت
ﮐودﮐﺎﻧﮫ و ﻣﺑﺗذل اﺳت  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ واﺻﻼً ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻣل ارزش ھﺎی اﻓراد ﺑﺷری اﺳت و در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﺧود اﯾن اﺳﺗﻣرار ھم ﻓﻘط ﺑﺧﺎطر ارزش ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺻل و ﺣﺎﻣل ارزش
ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺻل و ﺣﺎﻣل ارزﺷﮭﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت و ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻓراد ﺑﺷری اﺳت ﻧﮫ
ﻣوﺟودﯾت آﻧﮭﺎ  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض در اﺧﻼق ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن ﺑوده اﺳت  .رﻧﺟورﺗرﯾن ﺑﺷر ،اﻧﺳﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﺳت زﯾرا اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻟﺣظﮫ ای ھم او را رھﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮭر دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای
ﻣردم ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ اﺣﻣﻖ اﺳت و ﯾﺎ ﺣﻘﮫ ﺑﺎز  .اﻧﺳﺎن اﮔر ھم ﺧودرا ﺑرای ﯾﮏ ﺷﻌﺎر و آرﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧد اول و
آﺧرش ﺑرای رﺿﺎو ﻓﻧﺎی ﺧوﯾش اﺳت  .و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ  ،ﺧود را ﺑرای ﻣردم ﻓدا ﮐردن ﮐﻔر اﺳت و ﮐﻔر ﺑودﻧش
ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت وھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ روﺷن ﺷد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ﮐﻔر اﺳت زﯾرا
اﺻﻼً ﭼﻧﯾن ﻓدا ﮐردﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت وﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﺑوده اﺳت و ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد واﻗﻌﺎ ً ﺑرای ﻣردم ﺧود را
ﻓدا ﮐﻧد و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﻐﺎﯾت دروغ اﺳت  .ﻓدا ﺷدن ﺑرای دوﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت زﯾرا دوﺳت  ،ﺧوﯾش اﺳت ﻧﮫ ﻏﯾر  .ﻓﻘط
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻓدا و اﯾﺛﺎر ﮐرده اﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن او را ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم  .و اﻧﺳﺎن ھم ﻓﻘط
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑرای ﺧدا ﻓدا ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﺟوھرۀ ﻣﮭر و اﯾﺛﺎر ﻣطﻠﻖ او در اﻧﺳﺎن ﺟﺎری اﺳت و اﯾن را ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد
و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ "ﺷﮭﯾد" از اﺳﻣﺎء ﺧداﺳت .و ﻓدا ﮐردن ﺧود ﺑرای ﺧدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮥ "ﺧدا" و
ﺧداﺟوﺋﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ذھﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺻﻔﺎت ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و در ﺗﺎر و ﭘود و ﺧون و
روان او ﺟﺎرﯾﺳت .ﺧدای ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻗدرت ﻣﮭر و اﯾﺛﺎری در اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آورد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﮐﺳﯽ ﺗﺣت
ﻋﻧوان ھر اﻋﺗﻘﺎد ذھﻧﯽ اﻋم از ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﺎ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﻏﯾره اﮔر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧداﺋﯽ ِ ﯾﺎﻓﺗﮫ در
وﺟود ﺧوﯾش اﯾﺛﺎر و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ در درﺟﮫ ای از ﺷﮭﺎدت ﻗرار دارد .اﻟﺑﺗّﮫ ﺷﮭﯾد ﺑودن ﻓﻘط
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎن دادن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ درﺟﺎت اﯾﺛﺎر را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑرﺗر و ﻧﺎب ﺗر از ﺟﺎن دادن ھم وﺟود
دارد و ﺑﻘول دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ از ﻧﺎم و آﺑروی دﻧﯾوی ﮔذﺷﺗن ﺑرای ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑﻣراﺗب ﻋﺎﻟﯾﺗر از ﮔذﺷﺗن از ﺟﺎن اﺳت و ﺳﺧت
ﺗر .ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ در از "ﺧود" ﮔذﺷﺗن اﺳت در درﺟﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوع و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ  .زﯾرا از " ﺧود" ﮔذﺷﺗن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن
ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ اﺳت و ﮐل ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺷر را در ﺑر دارد  .ﭘس ﻓﻧﺎ و از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ در ﻋﻣل و ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﻣﻌﯽ  ،ﻏرﯾزی
ﺗرﯾن و ﮐورﺗرﯾن و ﺟﺑری ﺗرﯾن ﻧوع ﻓﻧﺎﺳت .از ازدواج ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﺣزﺑﯽ و ﻏﯾره  .و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ
ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻔرت و ﻓرﯾب ﺧوردﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
٢٧۴ــ اﺻوﻻً اﻧدﯾﺷﯾدن و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻓﻌل ﻓرارﻓﺗن از ﻣﺎدﯾّت اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن را
ﻣﻌﻧوﯾت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .ﻣﻌﻧﺎ ﮐردن ھﻣﺎن ﻓرا رﻓﺗن از وﺟود ﻋﯾﻧﯽ اﺳت  .ﻓرارﻓﺗن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎده را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏﯾب و
ﻓﻧﺎﯾش ﺳوق دادن  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ وﺟود ﻋﯾﻧﯽ را ﺑﺳوی ﻏﯾب ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم و ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻓﻧﺎ ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧﯾم ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎب
ﺗر و ﺗوﺣﯾدی ﺗر و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺳﺧن ﻣوﻻی روﻣﯽ از ﻧوادر ﻣﻌﺎرف ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
"ھر ﭼﯾزی ﺗﺎ ﻓﻧﺎ ﻧﮕردد ﻗدرش آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود ".ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﯾر اﻧدﯾﺷﮫ و درﺟﺎت آن و ﮐﺎر ذھن ﺑﺷر ﭼﯾزی ﺟز
ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ وادی ﻓﻧﺎ ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ذھن ﺑﺷر ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻧﯾﺳت ﮔرا اﺳت .ذھن ﻣﺛل ﯾﮏ رآﮐﺗور اﺗﻣﯽ ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ای اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرش ﮔرﻓﺗن ﻣﺎده و ﺗﺑدﯾل و رﺟﻌت آن ﺑﮫ ﻋﻧﺻر اوﻟﯾﮥ ﭘدﯾد آورﻧدۀ ﻣﺎده اﺳت  .و ﻋﻧﺻر واﺣدی ﮐﮫ
ﮐل ﻋﺎﻟم ﻣﺎده از آن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﭼﯾزی ﺟز "ﻋدم" ﻧﯾﺳت .ﭘس اﻧدﯾﺷﯾدن ﻧﺎﺑود ﮐردن اﺳت  .و ﮐﻣﺎل اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣﺎن
درک ﻋدم اﺳت وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧدﯾﺷﮫ و ذھن ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ "ﻋدم" را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل درک ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ
ﺣرﯾﻣش ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐز اﯾن داﯾرۀ وﺟود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺳد ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد از دور آﻧرا ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد و ﺗوﺻﯾﻔﯽ
ﻧﺎﻣﺣﺳوس و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ از ﻋدم اراﺋﮫ دھد  .زﯾرا واﻗﻌﯾت ﻋدم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف اﺳت و اﮔر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﺑﺎﺷد ﻋدم
ﻧﯾﺳت .ﭘس ذھن ﻣطﻠﻘﺎ ً از درک "وﺟود" ﻋﺎﺟز اﺳت زﯾرا ﻋدم را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد درک ﮐﻧد .
٢٧۵ــ ﻗدرت ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺷراﯾط ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد  .ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ آﻧﻘدر ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از ﻗدرت ﺧود ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت  .ﻗدرت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺳﺎن در اﺑزارھﺎ ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﻣﯽ ﮔردد .
٢٧۶ــ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ " ﺗو ﺧود را ﻣرﯾد و اداﻣﮫ دھﻧدۀ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﯽ  .ﭘس ﭼرا درﺳت ﺑر
ﺧﻼف ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮥ او )ﻣردم ﮔراﺋﯽ( ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او دﺷﻣن ﺳرﺳﺧت ﻋرﻓﺎن ﻓردی )ﻏﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
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ﺑود و آﻧرا ﯾﮏ اﻧﺣراف ﺑزرگ در دﯾن ﻣﯽ داﻧﺳت ".ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم  :اوﻻً ﻣرﯾد ﺑودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﻠد ﺑودن ﻧﯾﺳت و ﮐﭘﯽ
ﺑرداری ﮐردن و ﺗﮑرار ﻧﻣودن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﺑث اﺳت و ﮐﺎر ﻋﻣوم ﻣردم وﺑﮫ اﺻطﻼح روﺷﻧﻔﮑران ھﻣﯾن اﺳت و ﺑرای
ھﻣﯾن ھﻣواره در ﺑن ﺑﺳت و اﻧزﺟﺎر و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺧود ﺷرﯾﻌﺗﯽ از اول ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﯾﮏ ﻓرد ﺑود و ھرﮔز
ﺟﻣﻌﯽ و ﺣزﺑﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎورد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘدﯾد آورد .در ﺣﺳﯾﻧﯾﮥ
ارﺷﺎد ھم ﯾﮏ ﻓرد ﺑود و ﺗﻧﮭﺎی ﺗﻧﮭﺎ ﺑود و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣرﮐت ﺟﻣﻌﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎ ﭘدﯾد آورد و
ﺑﺎطﻧﺎ ً رھﺑری ﻧﻣود  .و ﺛﺎﻟﺛﺎ ً او وﺻﯾﺗﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧودش ﻓرﺻت و اﻣﮑﺎن اداﯾش را ﻧداﺷت و ﻣﺎ اﯾن وﺻﯾت را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮥ اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت اﯾﻣﺎﻧﯽ اوﺳت ﺑﺟﺎ آورده اﯾم و ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣﺎ اﯾﻧﮑﺎر را ﻧﮑرده و ﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮑﻧد .ﮔروه ﻓرﻗﺎن ﮐﮫ
ﺻدﯾﻖ ﺗرﯾن ﭘﯾرو او ﺑود در ھﻣﺎن ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ﻟﻐزﯾد و از ھدف اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺣرف ﺷد و ﺟرﯾﺎﻧﺎت دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم وی
ﺑوﺟود آﻣدﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺷﻐول ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﻧﺗﻠﮑﺗواﻟﯾﺳﺗﯽ )روﺷﻧﻔﮑری ﺑﺎزی( و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ و ﺗوﺟﯾﮫ ھﺎی روزﻣره ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدﻧد
و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﻧواع ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزﻣﮭﺎ ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد  .ھر ﮐس و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺟزﺋﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ اش را ﮔرﻓت و ﻣﻧﺣرف ﺷد و ﻣﺎ ﮐل
روح و ﻗﻠب و ﺟﮕر اﻧدﯾﺷﮫ اش را ﮔرﻓﺗﯾم  .او ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﺎب ﺗر از آن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ در آﺛﺎرش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷد .
ﺑﻌﻼوه ﺧود او در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر ﻋﻣرش در زﻧدان ﺑﮫ ﺑﺻﯾرت و ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻣل ﺑﮑر و ﻧوﯾﻧﯽ رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت زﯾرا دﯾﮕر آن رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺳﯾﺎﺳﯽ ــ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧداﺷت و ﺑرای ﺑﺎزار ﻧﻔﻌﯽ ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯾﮑرد و
ﺑدرد ﮐﺎر رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺧورد و آن رﺟﻌت ﻣﺟدد او ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﺑود و ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺎ ﺷرﯾﻌﺗﯽ را از ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ
آﻏﺎز ﮐردﯾم و اداﻣﮫ دادﯾم .و ا ّﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن اﮔر ﺣﻘﺎ ً ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻧﺎب و ﺷﯾﻌﯽ اﺳت اﻣر واﺣد و
ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ورای ﻓردﯾّت و ﺟﻣﻌﯾت اﺳت و اﺻﻼً دو ﻧوع ﻋرﻓﺎن ﻧدارﯾم و ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ در دوران
ﺟواﻧﯽ اش اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﻻﻧﺎ و ﻋطﺎر و ﺳﻌدی و اﻣﺛﺎﻟﮭم داﺷت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﭼرا آﻧﮭﺎ ﺣرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد
ﻧﮑرده اﻧد  .وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻣﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻧظر او ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و آن ﻧظر ﺳﺎﺑﻘش ﺣﺎﺻل ﻧوﻋﯽ ﺳﯾﺎﺳت زده ﮔﯽ و اﻧﻘﻼب
ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺟوﻻﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﮐل روﺷﻧﻔﮑران داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﺣوزه ای ﻣﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﺷده ﺑود و ﻧوﻋﯽ آﻓت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ در ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر و رﻗﯾﻖ ﺗر ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﻌدا ً ﭘﺎک ﺷد  .ﻣﺎ ﯾﻘﯾن دارﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﻣروز در دﻧﯾﺎ ﻣﯽ
ﺑود ھﻣﯾن راھﯽ و روﺷﯽ را ﻣﯾرﻓت ﮐﮫ ﻣﺎ رﻓﺗﮫ اﯾم  .اﯾن ﯾﻘﯾن ﻣﺎ ﺗﺋورﯾﮏ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠﺑﯽ و ﺷﮭودی اﺳت  .ﻣن ﺑﺎرھﺎ
او را در ﺧواب دﯾدم و ﺑﻣن رھﻧﻣود ﻣﯽ داد و اﺻﻼح و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐرد  .ﻣن ﺣﺿور روﺣﺎﻧﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ
در ﺗﻣﺎم وﺟودم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم  .اﯾن اﺣﺳﺎس ﻗﺎﺑل ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت  .اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔوﺷت و ﺧون و ﻣﻐز و
رواﻧم در ﺧواب و ﺑﯾداری .درﺳت از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﮐرد ﻣن آﻏﺎز ﮐردم .
٢٧٧ــ ﻧوﺷﺗن ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﺑرآوردن اﺳت از ﻋدم و ﺑر ﺧود ﻧﮕرﯾﺳﺗن  .ﻧوﺷﺗن ،روﯾﺎروﺋﯽ
ﻋدم اﺳت ﺑﺎ ﺧودش  .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ھﺳﺗن اﺳت  .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻠم در ﻣرز ﻋدم و وﺟود ﻗرار دارد  .و ا ّﻣﺎ ﺑرای دﯾﮕران،
ﻧوﺷﺗن ﻧﺷﺧوار ﺧﯾﺎﻻت ﻋدم اﺳت ﺑرای وﺟود  .ﻣﺛل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧواب اﺳت و ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺑﯾدار اﺳت  .ﭘس ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻧﺑود و ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ  .زﯾرا آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﺎﺻرۀ وﺟود ﻗرار دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ
ﺧود ــ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن وﺿﻊ را درک ﻧﻣﺎﯾد و ﻓرﻗش ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات در ھﻣﯾن ادراک اﺳت  .ﺧدا ﮐﮫ ﻣظﮭر وﺟود ﻣطﻠﻖ
اﺳت ﻣﺣﯾط اﺳت ﺑر ھر ﭼﯾزی در ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ  .اﯾن ﺳﺧن در ﻗرآن ﻧﯾز ﻣذﮐور اﺳت  .و اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣﺣﺎﺻره
اﺳت  .اﺛر ﻣﺣدود ﺷدن ﻋدم ﺑواﺳطﮥ ﻣﺣﺎﺻرۀ وﺟود اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎدی و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ را ﻣوﺟب ﮔردﯾده
اﺳت  .ﺑﺎ ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎه و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺧدا و ﯾﮏ وﺟود ﻣطﻠﻖ ﻣوﺟود اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾش از
ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق ھم وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺧﻠوق ھﻣﺎن ﻋدم ِ ﻣﺣﺎﺻره و ﻣﺣدود ﺷده اﺳت ﮐﮫ در زﻧدان وﺟود )ﺧدا(
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آداب وﺟود را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﻣوﺟود ﮔردد و آﻧﮕﺎه از اﯾن ﺣﺻر و ﺣدّ و ﺣﺑس ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و آزاد ﺷود و
رﺳﺗﮕﺎر ﮔردد  .و ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣﻌرﻓت وﺟودی از ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ "ﭼرا ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ
ﭼﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﭼﯾزھﺎ وﺟود دارﻧد؟" اﯾن ﯾﮏ ﺳؤال وﺟود ﮔراﯾﺎﻧﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .ﻣﺎ
دوﻣش اﯾﻧﺳت
در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ آزادی ھﻣﺎن رھﺎﺋﯽ از ﺣدّ ِ ﻋدم اﺳت )رھﺎﺋﯽ از ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت( ﻣﺳﺋﻠﮫ ّ
ﮐﮫ در اﯾن رھﺎﺋﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﮐﺛرﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﻣﺳﺋﻠﮥ آزادی و ﮐﺛرت ھﻣواره ﺑﮭر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺋﻠﮫ ای
ﺣس اﺳﺎرت را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن
اول ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘﺎﺑل وﺣدت و ﮐﺛرت  .و ﺧود اﯾن ﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ
درﺟﮫ ّ
ّ
ﺣس در ﻣﻔﺎھﯾم آزادﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدﯾدﺗر ﻣﻔﮭوم و ﻣﺣﺳوس اﺳت  .ﭘس ﻣﺎ ﺧدا و وﺟود ﻣطﻠﻖ را در ﺣس ﻓرا ﮔﯾرﻧده
ّ
ﮔﯽ و اﺣﺎطﮥ ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺑﯾرون ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷدت از درون ﺧوﯾش  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن
ﮐرﯾم از ﺟﻣﻠﮫ ﺻﻔﺎت ﺧدا ﻋﻼوه ﺑر " ﻣﺣﯾط " )ﻓرا ﮔﯾرﻧده و در ﺑر ﮔﯾرﻧده(  " ،ﻣﺣﺎط " ھم ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎطن ھر ﭼﯾزی
ﻧﯾز ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ھر ﭼﯾزی را از درون و ﺑرون ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺑرون ﺑر اﻧﺳﺎن
وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز در درون اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود از ﺧداﺳت  .ﻟذا ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺻورت و ﭘوﺳﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ
آﻧﮭم ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾث دارﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﺻورت ﺧود ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺻورت ﺑﺧﺷﯾد و ﻧﯾز در ﻗرآن " ظﺎھر"
ﻣﺻور "  .ﭘس ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب اﻧﺳﺎن از ﺧودش ھﯾﭻ وﺟودی ﻧدارد و واﻗﻌﺎ ً ﻋدم ﻣﺣض اﺳت
از ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت و ﻧﯾز "
ّ
در ﻣﺣﺎﺻرۀ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮥ وﺟود )ﺧدا(  .اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔﺷﺎﯾش اﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ
ﺳرش ﻣﺎ را ﺷدﯾدﺗر در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺳت
ﺳرش اﻓزوده ﻣﯾﺷود و ّ
درﺑﺎب آن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾم ﻓﻘط ﺑر ّ
از اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑردارﯾم زﯾرا ﺟز اﯾن ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐرد و ھﻣﯾن ﮐﺎر ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ در ﺑﺎب وﺟود ﺧوﯾش ﺑﺳوی راز

67

وﺟود ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان در رازش وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از ﺣﺻر ﻋدم ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و اﯾن آزادی و رﺳﺗﮕﺎری
اﺳت  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم و درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧود ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾز از اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی او ﻣﯽ رود .ﻧور وﺟودش
در ظﻠﻣت ﻋدم ﺑﺳوی ﺧودش ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و از اﯾن ﻧزول و ﻋروج ﻧور اوﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھﺳﺗﯽ ﻣﯾﯾﺎﺑد .او ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺟر
ﻋﻣﻠش ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ رﺳد و آدم ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺗﻼﺷﯽ ﻧﯾﺳت واﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت اﻻّ ﺑرای ﻧﺟﺎت آدم از ﻋدم .و ھﻣﮥ
اﯾن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت از ﺧداﺳت .و درک اﯾن وﺿﻊ و واﻗﻌﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن آزاد ﺷدن اﺳت" .آﻧﮑﮫ ﺧود را
ﺷﻧﺎﺧت رﺳﺗﮕﺎر ﺷد )آزاد ﺷد( ".ﻋﻠﯽ)ع(-
ب ﻗﻠﺑﯽ
٢٧٨ــ ﺗﺎ ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﮫ ﺳﺧن او را ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ درک ﮐرد وﻧﮫ ﺑﺎورش ﻧﻣﺎﺋﯽ  .اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ " َح◌ُ ّ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻌرﻓت اﺳت" ﺑﮑﻠﯽ ﻏﻠط اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ھوس و ھوﺳﺑﺎزی و ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ب ﭘﯾش ﺷرط ﻣﻌرﻓت اﺳت .و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧﯽ ﺳﺧن و اﻧدﯾﺷﮥﮐﺳﯽ را درک ﮐﻧﯽ اﯾن ادراک ﺧود ﺑﺧود
ُﺣ ّ
ب ﭘﯾش ﺷرط
ﺑﺎور ﻣﯽ آورد .ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ از ﺑﻐض و اﻧﮑﺎر اﺳت .ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ُﺣ ّ
ﻣﻌرﻓت اﺳت ﭘس اﻣری ﮐور اﺳت زﯾرا ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﺷرط دوﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس  .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ طﺎﻟب ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد ﺧود ﺑﺧود و ﻗﻠﺑﺎ ً اھل ﻣﻌرﻓت را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﺑر اﺳﺎس ھﻣﯾن دوﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در
اول ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ را ﭘذﯾرا ﺷوی ﺗﺎ
ﺣﻖ آن ﻓرد ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺣﻖ ُﺣ ّ
ب ﺧودش ﻧﯾز ﻣﯽ رﺳد .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ّ
ب ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرا ﺑودن ﻗﻠﺑﯽ  .و ﻣﻌرﻓت از دل اﺳت
درﮐش ﮐﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ او را درﯾﺎﺑﯽ .و ُﺣ ّ
ﮐﮫ ﺑر ذھن ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﮔرﻧﮫ ﺧﯾﺎﻻت واھﯽ و ﻓرﯾﺑﻧده ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .ھر اﻧدﯾﺷﮫ ای ﯾﺎ ﻣﺣﺻول ﻧﺑرد و ﺟدال اﺳت و
ﯾﺎ ﻣﺣﺻول ُﺣب و دوﺳﺗﯽ  .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﺷری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺟداﻟﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﯾرﻧده ھﺳﺗﻧد و دﯾر ﯾﺎ
زود ﺑطﺎﻟﺗﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
٢٧٩ــ اﻧدﯾﺷﮫ ﭼﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗطور ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣر ھر ﺑﺷری ﭼﮭﺎر ﻋرﺻﮫ و ﺟﻧﺑﮫ از ﺧودش ﺑروز ﻣﯾدھد:
دﯾﻧﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧّﯽ .و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣرﺗﺑﮫ و ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﯾز اﯾن ﭼﮭﺎر ﺟﻠوه اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺗرﺗﯾب از ﯾﮑدﯾﮕر زاﺋﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺣﺎﺻل ﺗﺑدﯾل از ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠوۀ اﻧدﯾﺷﮫ ،دﯾﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﮐودﮐﯽ ﭼون ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺑﻠوغ ﻋﻘﻠﯽ
ﻣﯽ رﺳد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳؤاﻟش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده اﺳت .ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳؤال از طرﻓﯾن واﻟدﯾن از اھﻣﯾﺗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی در ﺑﭼّﮫ ﺑرﺧوردار اﺳت .ﭼﮭﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳؤال ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﺗﺣرﯾﮏ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧوع اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯾﺷود .ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ ﯾﺎ دﯾﻧﯽ اﻧد ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ و ﯾﺎ ﻓ ّﻧﯽ .و ﯾﺎ ﻣﺧﻠوطﯽ از اﯾﻧﮭﺎ.
ﭘس اﻧدﯾﺷﮥ دﯾﻧﯽ ﻓطری ﺗرﯾن و اﺻﯾل ﺗرﯾن و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﻧوع اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟود را ﻣد ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرد .و
اﻧدﯾﺷﮥ ﻓﻠﺳﻔﯽ ھم ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود دور ﻣﯾﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﻋﻠﻣﯽ )ﻋﻠت ــ ﻣﻌﻠوﻟﯽ( ﻣﯾﺷود و اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھم
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود دور ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﻓﻧّﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و
ﻋرﺻﮥ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزه ﺷدن )ﭘوچ ﺷدن( ذھﻧﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ ذھن ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯾرﺳد و
ﺑر ﺳر ﺧودش ﺧراب ﻣﯽ ﺷود و اﺻﻼً ﺧود را ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺧواھد از ﺷر ﺧودش رھﺎ ﺷود .و ﺑرای اﯾن رھﺎﺋﯽ
ﺑﮫ ھر ﮐﺎری دﺳت ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮥ آن رﺟوع ﺑﮫ ﻣﺧدرات اﺳت .در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ طﺑﻌﺎ ً ذھن ﺑﺷدت ﺿد دﯾن و ﺿد
ھر ﺳؤال و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻧﯾﺎدی و ﻓطری اﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋداوت ذھن ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت اﺻﻠﯽ ﺧوﯾش اﺳت زﯾرا ذھن ﻓﻧّﯽ
ھﻣواره ﺗﺑﺎھﯽ و ﺑطﺎﻟت و ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺳﺧرﮔﯽ ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ذھﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ از ﻋدم آﻣده
اﺳت ﻻﺟرم ﺑﮫ ﻋدم ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ آﺷﮑﺎرا ﻧطﻔﮥ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر را در ﺣرﯾم اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﭘس ﺗﻔﮑّرﺟدّی در
ﺑﺎب وﺟود و ﻋدم از ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﺗﻔﮑرات دﯾﻧﯽ اﺳت .از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ﻓن ﭘرﺳﺗﯽ ذھﻧﯽ ﺑﮭﺗرﯾن
و ﺻﺎدق ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﻏرب ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻣوﺟودﯾت اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺟﺑور ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮥ "وﺟود" رﺟﻌت ﻧﻣﺎﯾﻧد و
ﺳﻘراط را از ﭘس دو ھزار ﺳﺎل ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺎز ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد .ظﮭور اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم در اروﭘﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن وﺿﻊ اﺳت و
رﺟﻌﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ اﻟف ِ ﺗﻔﮑر دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ :ﭼرا ﻣن ھﺳﺗم ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺑﺎﺷم؟ اﯾن ﺗﻔﮑر ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻘول
ھﺎﯾدﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت و ﺑﻘول ھوﺳرل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳرآﻏﺎز ﻣرگ اﻧدﯾﺷﮥ ﻓﻧّﯽ اﺳت.
ﮐردن اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن
٢٨٠ــ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧراﻓﺎت در ﺣوزۀ اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ﻓﻧّﯽ
ِ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺗرﯾن و وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﻧوع ﺧراﻓﺎت را در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺷﺎھدش ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷدت و وﺳﻌت در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺧراﻓﺎت دﯾﻧﯽ )ﺳﺣر
و ﺟﺎدو و (...ﺑوده اﻧد و ﺧراﻓﺎت ﺧود را ﺑﮫ اﮐﺛر ادﯾﺎن ﺧﺎﺻﮫ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل داده اﻧد و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻋﺗﻘﺎدات ﺧراﻓﯽ
در ﻗوم ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ از ﺷﺧص ﺳﺎﻣری ﺷروع ﺷد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﺳﺎﺧت و
اول درﺑﺎر ﻓرﻋون ﺑود و ﯾﮏ اھل ﻓنّ درﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﺳوب
در ﺗﺎرﯾﺦ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺎﻣری از ﻣﮭﻧدﺳﯾن طراز ّ
ﻣﯽ ﮔﺷت ﮐﮫ آن ﮔوﺳﺎﻟﮫ ﻣﻌروف را ﺳﺎﺧت ﮐﮫ از ﺧودش ﺻدا ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐرد  .ﭘس ﺧراﻓﮫ ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم در دﯾن اﺳت.
در اﺳﻼم ھم اﯾن وﺿﻊ را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھم و ﻏم روﺣﺎﻧﯾت )اﮐﺛرﯾت( ﻓﻘط ﻣﺳﺎﺋل ظﺎھری و ﻓﻧّﯽ و اطواری
اﺳت .در واﻗﻊ روح ﺣﺎﮐم ﺑر روﺣﺎﻧﯾت اﺳﻼم ھﻣﺎن روح ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل و ﺳﺎﻣری اﺳت .ﺑﺎ ﻧظری ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾّﮫ
ﺑﺧوﺑﯽ اﯾن ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳم را ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧون ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
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٢٨١ــ ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :ﮐﮫ ﺷﻣﺎﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﮐﻠﯾﮥ اﻋﻣﺎل ودﺳﺗﺎوردھﺎو اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺷر ﻣﺗﻣدن اﻣروز را ﺗﺧطﺋﮫ و
ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧﯽ و آﻧرا ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﺗﻘدی ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ھﺳت از ﺧداﺳت و ھﻣﮫ از ﺣﻖ اﺳت
و ﺑرﺣﻖ اﺳت و ﮐل ﻋﺎﻟم و آدم ﺧواه ﻧﺎﺧواه دردﯾن ﺧدا ﻗراردارد؟" .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾﻧطور اﺳت وﻟﯽ ﺑﺷر ﻧﺑﺎﯾدﻋذاب
ﺑﮑﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﻋذاب ﻧﮑﺷد و راھش ھم ﺑﯾش از ﺣد ﺳﺎده اﺳت و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠﻧﯽ
اﺳت و ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﯾن و ﺑس .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺻدق ﺳﻔﯾﻧﮥ ﻧﺟﺎت اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﺋﯾم وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ دارد ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷد ﻗﺑول ﮐﻧد ﮐﮫ دارد ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷد و اﯾن ﻋذاب ﺣﺎﺻل ﺗﮑﺑّر و اﻧﮑﺎر اودر ﻗﺑﺎل ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧﯽ اﺳت.
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد .آﯾﺎ اﯾﻧﮑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﺳﺧن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯽ رﺑط و ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت؟ ﻣﺎ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺳﺎﻋﮫ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن را ھم ﻋﻼج و ﻧﺟﺎت ﻓردی ﻣﯽ داﻧﯾم و ھم راه
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم .ﻣﺎ ﻧﺟﺎت و ﻋﻼج اﻟ ّ
رﺳﺗﮕﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﻣﺎ اﺳﺗراﺗژی و اﯾدﺋوﻟوژی و آرﻣﺎﻧﺷﮭرﭘﯾش روی ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﯾم .ﻣﺎ ﻓﻘط دﻋوت ﺑﮫ ﺻدق
ﮐﮫ اﺻل اول دﯾن اﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
٢٨٢ــ ﻋدم ،وﺟود ﻧدارد زﯾرا وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﻋدم را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻋدم راﻣﺗﻼﺷﯽ و ﺧراب ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
روﯾﺎروﺋﯽ وﺟود و ﻋدم را ﻋﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺛرت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم در ﻣﺣﺎﺻره و ھﺟوم و ﺳﻠطﮥ ﻣطﻠﻘﮥ
وﺟود ﮐﮫ اﻣری واﺣد اﺳت ﺑﮫ ﮐﺛرت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ دﭼﺎر ﺷده اﺳت و ﻋﺎﻟم ﻣﺧﻠوق و ﮐل طﺑﯾﻌت و ﮐﺎﺋﻧﺎت ،ﺻورت اﯾن ﮐﺛرت
اﺳت ﮐﮫ دال ﺑر ﺷﮑﺳت ﻣطﻠﻘﮥ ﻋدم اﺳت درزﯾر ﺳﻠطﮥ ﯾﮕﺎﻧﮥ وﺟود .در وادی اﻧدﯾﺷﮫ ،راﺑطﮥ ﺑﯾن وﺟودو ﻋدم را ﺟز در
ﻣﻌﻧﺎ و راﺑطﮥ ﺑﯾن ﯾﮏ ) (١و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ،ﻧﻣﯽ ﺗوان درک ﮐرد و اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن و روﺷن ﺗرﯾن وﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ادراک ذھﻧﯽ از
اﯾن اﻣر اﺳت و ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺑرای ذھن ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻣﺣﺎﺻره و ﺳﻠطﮥ ﻣطﻠﻘﮥ وﺟود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑر ﻋدم ﺑﮫ ظﺎھر دال ﺑر
ﻗﮭّﺎرﯾّت و ﻗدّارﯾت اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎطن دال ﺑر ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت و اﯾﺛﺎر ﮐﺎﻣل ِ وﺟود از ﺧودش .زﯾرا در اﯾن واﻗﻌﮫ وﺟود
ﻏﯾب ﻣﯽ ﺷود و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌدوم ﻣﯾﮕردد و ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺿر و ظﺎھر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد در ﺳﯾﻣﺎی ﻣوﺟودات ﮐﺛﯾر و ﺑﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣطﻠﻖ را ﺑرﻋﮭده دارد و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟز وﺟود ﻧدارد و
ﻧﮭﺎﯾت .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھر ﻣوﺟودی ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ّ
ﻓﻘط ﺑر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎد وﺟودی ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗر
ﯾﮏ ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﻋﺎرﯾﮫ ای ﻣﯾﺗواﻧد آن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت و اﺻﻠﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ھر
ﺧﻠﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ .ﻓﻘط ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ِ
ﻣﻌرف ھﺳﺗﯽ و ھﺳﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرف ِ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺟود اﺳت .
و
ھﺳت
ﭼﯾزی ﭼون ﯾﮏ ﭼﯾز واﺣد اﺳت ﭘس ﭼﯾزی
ّ
ﻣﻧطﻘﯽ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ِ وﺟود در ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣطﻠﻖ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﻣظﮭر وﺟود اﺳت در رأس ھﻣﮥ
ﺻﻔﺎﺗش ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮔوھرۀﻣﻌﻧوی ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اوﺳت .ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ای ﮐﮫ ﺑﻘدری ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﺧود را
طﻼق ﻣﯽ دھد و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺻﻣدﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺑطن اﺣدﯾّت ﺳر ﻣﯽ زﻧد .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻋدم آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت  .و ﺻدای ﺷرک و ﻣﻌﻧﺎی واﺣ ِد ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودﻧد ﯾﮑﯽ اﺳت .و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ھر
ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﺳت دارد ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣن ﻧﯾﺳﺗم .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ وﺟود واﺣدی ﮐﮫ ظﺎھراً ﻧﯾﺳت  .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ :ﻣن ھﻣﺎن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗم .ﭘس ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت واﺣد ِ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم "ﻧﯾﺳﺗﯽ" اﺳت .و
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ِ ﻣطﻠﻖ .ھﺳﺗ ِﯽ طﻼق داده ﺷده .ﭼون ھﺳﺗﯽ ﺧودش را طﻼق داده و ﻧﻔﯽ و ﻓدا ﮐرده اﺳت  ،اﯾن ﺟﮭﺎن
ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ھﺳﺗﯽ ھﺎ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت و ﻣطﻠﻖ ھردو ﯾﮑﯽ اﺳت و در درک ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ رﺳﯾم و در
درک ﻣطﻠﻖ ﺑودن ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽ رﺳﯾم .ﯾﮏ ،ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﺳت .و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت  ،ﯾﮏ اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت  .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻧﺎی
"ﻧظم" را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان درک ﻧﻣود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧظم ﺟﮭﺎن از ﮔوھرۀ ھﻣﯾن ﯾﮏ ﺑودن ھر ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ راز وﺟو ِد ھر
ﭼﯾزی و ﺑﺳﺗر ﻣوﺟودﯾت ھر ﭼﯾزی اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻌرﯾف و درک وﺟود ﺧدا از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣورد ﻧظر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻧظم ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن ﻧظم ﺣﺎﺻل ِ ﻧﮭﺎﯾت ِ ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﺷﮑﺳت ِ ﻋدم اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ِ
وﺟود )ﯾﮏ(  .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻧظم ﺣﺎﺻل ِ ﮐﻣﺎل ِ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ اﺳت و اﯾن ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ از اﻣر واﺣدی اﺳت و ﻟذا ﻣظﮭر ﻧظم و
اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت  .وﻗﺗﯽ از ﻓروﭘﺎﺷﯽ و اﻧﮭدام ِ ﻋدم ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮔوﺋﯽ ﻋدم ﻧﯾز ﭼﯾزی و ﻣوﺟودی
اﺳت .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ذھن ﺑﺷر ﺗﺎ ﻋدم ﭼﯾزی ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾﺳت  .ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑواﺳ ّط◌ّ ۀ ﻋدم ﻣوﺿوﻋﯾﺗش اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﺟود درک ﺷود  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ
ﻗوۀ ﻣﺣرﮐﮫ ذھن اﺳت
ذھن ﺑﺷر ﺟز ﺑر اﺳﺎس اﺿداد  ،ﻋﻣﻠﯽ ﺻورت ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﻘول ﻣﻌروف دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ روح اﻧدﯾﺷﮫ و ّ
و اﻧدﯾﺷﮥ ﻏﯾر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ وﺟود ﻧدارد و ﻧﻣﯾﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا ذھن اﻧﺳﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﺑدﯾل ﻋدم ﺑﮫ وﺟودو وﺟود
ﺑﮫ ﻋدم اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ذھن ھرﮔز رﺳﺎﻟت درک ﺧداوﻧد را ﻧدارد و ازﻗدرت ﻓﮭم " ﺗوﺣﯾد " ﻋﺎﺟز اﺳت .
ذھن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧداﻧﯾﺳت را درک ﮐﻧد و ﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا ھﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ذھن ﺟز در ﻋرﺻﮥ " ﻻ اﻟﮫ " ﮐﺎر
دﯾﮕری ﻧدارد  .ﺣرﯾم " اﻻّ ﷲ " ﻣرﺑوط ﺑﮫ دل اﺳت  .ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد وﻟﯽ
اﮔر ذھن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻻاﻟﮭﯽ ﺧود ﺑرﺳد آﻧﮕﺎه دل اﺳت ﮐﮫ اﻻّ اﻟﻠﮭﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .وﻗﺗﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " وﺟود" ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣوﺟود واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾدار ﻓﻘط ﺧداﺳت از ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻧﺎ و
ﻋدم اﺳت و اﺻﻼً در ﻏﺎﯾت ﺣس و درک ﺧود از ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را اﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن اﻗرار ﯾﮏ اﻗرار ﮐﺎﻣﻼً
ﺳر ﻣﯽ داﻧد .
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و از ﺳر ﻧﺎﭼﺎری اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺗوﺣﯾد را ﻓﻘط در رھﺎﺋﯽ از ظن )ذھن( ﻣﯾ ّ
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زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺟود ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم ﺑر اﻣری اﺳت ﮐﮫ ذھن طﺎﻟﺑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻗﺎدر
ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آن ﻧﯾﺳت اﻻّ در ﺧﻣوﺷﯽ و ﭘﺎﮐﯽ وﺳﻔﯾدی ﮐﺎﻣل  .اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺧدا راﯾﻌﻧﯽ وﺟود را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم
ﮐﻧد ﺗﺎ وﺟودش را ﺑﺗواﻧدﻏﯾﺎﺑﺎ ً اﻗرار ﮐﻧد .زﯾراﺧداﭘﺎک و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣطﻠﻖ اﺳت از ﺣﺿور و ظﮭور ﻣﺎدی  .ﭘس ﺟﺑر ﻓﻧﺎ
ﭘرﺳﺗﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧداﺟو ﯾﮏ ﺟﺑر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطری اﺳت ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت
آﻧرا ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﺧطر ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻠﺻﯾن در آن ﻗرار دارﻧد )ﺑﻘول رﺳول اﮐرم( ﯾﮑﯽ ھم ازاﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت.
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درک و اﻗرار ذھﻧﯽ در وادی ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗوﺣﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد :وﺟود ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺷر ﺧودش ﻣﯽ رھد و رو ﺑﮫ ﺻﺣرای ﺣﯾرت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋرﻓﺎی ﻣﺎ اﯾن وادی را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ  ،ﺟﻧون ﻧﺎﻣﯾده اﻧد  .اﯾن
از ّ
ﺟﻧون "دو" درﻣﻘﺎﺑل ِ "ﯾﮏ" .ذھن ﺑﺷری در ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد ﺧداﻓﮭﻣﯽ ﺧود اﮔر
وﺣﯾد.
ﺗ
درک
ﻣﻘﺎﺑل
در
اﺳت
ذھﻧﯽ
ﺟﻧون
ِ
ازاﺷراق و اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ" :ﺧدا ﺑﮭﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد".
اﯾن ﻣﺿﻣون آﺧرﯾن ﮐﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻧواﺑﻎ اﻧدﯾﺷﮥ ﺑدون اﺷراق ،ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗّﮫ ﮐﻔر اﺳت وﻟﯽ ﮐﻔری
ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ .ﭼﻧﯾن ﮐﻔری درﺳت ﭘﺷت در ﺧﺎﻧﮥ ﺗوﺣﯾد و اﯾﻣﺎن و اﺷراق و ﻋرﻓﺎن
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ وﻧﮫ ﮐﻔری
ّ
ﻗرار دارد و از ھﻣﮥ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﭘﺎﮐﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺗر اﺳت :ﻣﺛل ﮐﻔر ﻣﺎرﮐس و
ﻧﯾﭼﮫ و ﺧﯾﺎم و ھﺎﯾدﮔر و ﺻﺎدق ھداﯾت و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
٢٨٣ــ ﯾﮏ رﻧدی ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﮫ و ﻟطﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﺳﭘرس در ﺗﻌرﯾﻔش از ﺧدا ﻧﻣوده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا را در ورای "وﺟود" ﻗرار
داده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ او را ﺣﺗﯽ ﺿد وﺟود و وﺟود -ﺷﮑن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ وی از ﺗراﻧﺳداﻧس )ﻋروج  ،ﻓرارﻓﺗﮕﯽ
ﻣطﻠﻖ( ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻣﺗرادف " ﺧدا " ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮑﻠﯽ ﺧدا را دﺳت ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﻧﻣوده و اﻣﮑﺎن دﯾداراﻧﺳﺎن ﺑﺎ او را
ﻋﻣﻼً ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ دو اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ دارد  .ﯾﮑﯽ ﻣﺷﮑل و ﺗﻧﺎﻗض اﻋﺗﻘﺎدی اﺳت ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻣﺗﻔﮑر دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﮑر ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺳﯾﺢ ھم اﻋﺗﻘﺎدی اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻣﯽ داﻧم
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻧﺗﺎﻗض را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرده اﺳت و آﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﺗوﺟّﮫ آن ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ  .وﻟﯽ ﺗﻧﺎﻗض دﯾﮕر ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض
ﮐﺎﻣﻼًﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت در ﺧود دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌرﻓﺗﯽ آﻗﺎی ﯾﺎﺳﭘرس  .وی " ﺧدا" را ﺑرﺗر از" وﺟود " ﻗرار داده اﺳت و ﻧﮫ ﻓﻘط
ﺑرﺗر از ﻣوﺟودات .و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ " وﺟود" در ﻧظر وی اﻣری ﺟﺎوﯾد ﻧﯾﺳت زﯾرا در اﯾﻧﺻورت دو ﻧوع
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧدا و اﻧﺳﺎن را رو در روی ھم ﻗرار دھد .ﺧود ھﻣﯾن دو ﻧوع ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً اﻣر
ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد در اﻧدﯾﺷﮥ ﯾﺎﺳﭘرس ﻣطرح ﻧﯾﺳت  .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎﺳﭘرس در ﺣل راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن و ﺧدا
دﭼﺎر ﺗﺿﺎد ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﻌﺗﻘد  ،ﺑﺷدّت در ﺗﺿﺎد اﺳت .در اﻧدﯾﺷﮥ
ﯾﺎﺳﭘرس ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ھم ﺑوی ﻋرﻓﺎن ﻣﯾدھد اﻧﺳﺎن و ﺧدا در ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز اﺑدی ھﺳﺗﻧد و ﮔوﯾﺎ ﺧدا ﺗﻌﮭد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
اﺑدﯾّت از اﻧﺳﺎن ﺑﮕرﯾزد و ﺑﮫ او روی ﻧﺷﺎن ﻧدھد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐل ﻧظﺎم ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﯾﺎﺳﭘرس را ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﯾوﯾﺳم و
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﻧوﻣﯾدی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐل اﻧدﯾﺷﮥاو ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾت و ﺧداﺧواھﯽ و ﺣﻘﯾﻘت
آن اوﺳت وﻟﯽ اﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺗﯽ ﻧوﻣﯾد و
ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﻣروز ﻧﻣﯾﮑﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧوی ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﻌﺎﺻر اروﭘﺎ از ِ
ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزﻣﮭﺎی ﻣدون ﻋﺻر اوﺳت زﯾرا ﺑواﺳطﮥ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻣﻌﺎرف
ﻟطﯾف ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻘطﮫ ﻧظرھﺎی ﺑﻐﺎﯾت ﻋﺎطﻔﯽ و دﻟﻧﺷﯾن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد وﻟﯽ
ِ
ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺑﺷر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﻠﮑﮫ در آن دﻧﯾﺎ ھم ﺑﮫ او ﻧرﺳد ﺑﮫ ﭼﮫ دردی ﻣﯽ ﺧورد .ﺧدا را
زﯾﺎده ھم ﺑﺎﻻﺑردن ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﻧﯾﺳت ،اﻧﺳﺎن ﭘﺳﻧداﻧﮫ ھم ﻧﯾﺳت" .و ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾداﺳت .ﺧداازرگ
ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ".ﻗرآن .
٢٨۴ــ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ " اﯾن ھم آن اﺳت " ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن = آن اﺳت  .ﺑﺎﯾدﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی را
از ﺣﺻﺎر اﻧدﯾﺷﮥ ﻓﻧّﯽ ــ رﯾﺎﺿﯽ ﻓراﺗر ﺑرﯾم و ﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ﺧطری ﮐﻼن ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم و در آن ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردﯾم  .زﯾرا
اﻧدﯾﺷﮥ ﺗﺳﺎوی ﮔری از رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺷدّت راه ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑر آن ﻏﺎﻟب ﺷده اﺳت و
اﯾن ھﻣﺎن ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﭘدﯾدۀ ﻓﮑری اﯾن ﺗﻣدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻔﮑری ﺗوﺣﯾدی و وﺣدﺗﯽ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت
ﺗﺳﺎوی )=(ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارد و ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
٢٨۵ــ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدی ﮐﻧد اﻻّ ﺑﮫ ﺧودش .و ﺗﺎزه ﺑدی ای ﮐﮫ ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣرﯾم ﺧوﺑﯽ ذات )ﺧدا( ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﮕردد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑد ِی دﻓﻊ ﺷده و ﺑدل ﺷده ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣوﯾل ﻣﻘداری وﺟود ﻓرد را رﻧﺞ ﺑدھد .و اﯾن رﻧﺞ ﻧﯾّت و اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدی ﮐﻧد و ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑﺎ اﯾن رﻧﺞ از ﺑدی اش ﭘﺎک و ﺧوب ﻣﯾﺷود .ﭘس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ :ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدی ﮐﻧدو ﺑد ﺷود و ﺑد ﺑﻣﺎﻧد .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ دﺳت از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑد ﺑﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑدون رﻧﺞ ﺧوب ﺑﺎﺷد.
٢٨۶ــ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎوی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن وﺟﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ھم ﻧدارد  .ﺗﻧﮭﺎ وﺟﮫ اﺷﺗراک
ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎی ﻋﺎﻟم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد .و ھﺳﺗﯽ ﺧداﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ "ﻗﯾﺎس" ﻣﻧطﻖ اﺑﻠﯾس اﺳت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻓرﯾب .ھﻣﮫ
ﯾﮑﯽ اﻧد وﻟﯽ دو ﺗﺎﻣﺳﺎوی ﻧﯾﺳت و ﺷﺑﯾﮫ ھم ﻧﯾﺳت .
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٢٨٧ــ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد " :آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗو ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺷﻐول ﺷرح و ﺗﻌ ّﯾن آن ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﻼً درﮐﺎرﺑرد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﺟﯾﮫ ھﻣﮥﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎﺳت" .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ در
ﻧزد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ ﺧورده اﻧد ھﻣﯾن طور اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد و از آن ھم ﺷدﯾدﺗر اﺳت  .ھﯾﭻ ﮐس
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧدﻣﺎﻧﻊ ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺷود وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن راه و ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش روی ﻧﮭﺎدﯾم ﻋﻣر ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ را ﮐوﺗﺎه
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ره ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺗم و ﻣﮑر را ﯾﮏ ﺷﺑﮫ طﯽ ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧودﻣﯽ رﺳﻧد
ﯾﺎﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎﻧﺎﺑودﻣﯾﺷوﻧد  .ﭘس در ھر ﺣﺎل ﺧدﻣﺗﯽ ﺑزرگ اﺳت ھم ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﮑﺎران و ھم ﺑﮫ ﺻﺎدﻗﺎن  .ﺧود ﻗرآن
رﺳﺎﻟت و ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﺑﮭﺗر از اﯾن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .
٢٨٨ــ ﻣﻼ ﺻدرا ﺗﻧﮭﺎ ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ اﻣر " وﺟود" را رﺳﻣﺎ ً وﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﺣور و اﺳﺎس
ﺗﺑﯾﯾن اﻧدﯾﺷﮫ اش در ﺷرح دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻗرار داده اﺳت وﻣﻌﺗﻘداﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﺳﺎﻟم و دﯾﻧﯽ ﺗﻔﮑراﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾدو ازﺷرک و ﺗﻔرﻗﮫ و ﻧﻔﺎق ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺻل وﻣﻌﻧﺎ و ﺣﮑم دﯾﻧﯽ
را ﺑدون ﻓﮭم "وﺟود" ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭم ﻧﻣود و ﭘﯾروی ﮐرد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎًﻣﻌﺗﻘداﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮥ وﺟود ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ره اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾﻌﮫ ﮔری ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺑﯾﺎﺑد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷود  .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻼ ﺻدرا را ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﯾدﮐﮫ ھﻣﮥ وﺟود ﮔراﯾﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺛل دﮐﺎرت و اﺳﭘﯾﻧوزا و ﮐﯾرﮐﮫ ﮔﺎردو
ھﺎﯾدﮔر و ﯾﺎﺳﭘرس و ﺳﺎرﺗر و دﯾﮕران ھم از ﻟﺣﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و ھم از ﻟﺣﺎظ اﺻﺎﻟت ﻓﮑری و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن راه ﺑدﺳت
آورده اﺳت در درﺟﮫ ای ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از اوﻗرار دارﻧد .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻧظرﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻘدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف دﯾﻧﯽ ﺑر
او وارد اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ او ھم ﻣﺛل ﻣﺎﺑﻘﯽ وﺟود ﮔراﯾﺎن ﻣﺳﺋﻠﮥ "وﺟود" در ھﻣﺎن ﺳرﺣد ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ و ﺗﺎﺑش
ﺻﻔﺎت و درﺟﺎت آن در ﻋﺎﻟم ﻓﯾزﯾﮏ وﺧﺎﺻﮫ در ﻋﺎﻟم ﺑﺷری را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت وﻓﻘط ﺑطور ﮐﻠﯽ اﺷﺎراﺗﯽ ﻧﻣوده
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭره ای ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣردم ﻧﻣﯾرﺳﺎﻧد وﺑرای ھﻣﯾن ھم ھرﮔز اﻧدﯾﺷﮥ او از ﺣوزه ھﺎ ﻓراﺗر ﻧرﻓﺗﮫ و ﺑﻠﮑﮫ در ﺧود
ﺣوزه ھﺎ ھم ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻓوق ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺣض اﺳت و ھﯾﭻ اﺛری در ﺧود روﺣﺎﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻣﯽ
ﺧواﻧدﺑرﺟﺎی ﻧﮕذاﺷﺗﮫ و ھﯾﭻ ﺗﺣرک و ارﺗﻘﺎﺋﯽ در ﺗﻔﮑر و ﺣس دﯾﻧﯽ ﭘدﯾدﻧﯾﺎورده اﺳت .ﯾﮏ دﻟﯾﻠش آﻧﺳت ﮐﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﻓﻧّﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و اﯾن اﻣر ﺧود دﻻﻟت دارد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود وی اﻣر " وﺟود "را ﺟز در ﺣرﯾم ذھن ﻧﯾﺎزﻣوده و اھل
ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺑوده و ﺣرﮐت ﺟوھری را ھم ﮐﮫ از آن دم ﻣﯾزﻧد درک ﻧﮑرده اﺳت و ﺑواﺳطﮥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ
درﻓرھﻧﮓ ﺷرق و ﻏرب داﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻊ آوری ﻣوﺿوﻋﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرروی اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗّﮫ ﮐﺎری
ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﯾﻊ و ﺑزرگ اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﯾﮏ ﮐﺎر آﮐﺎدﻣﯾﮏ  .و ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف دﯾﮕر او اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺛل اﮐﺛر ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ
ﻣﺎ ﺗﻌﺻﺑﯽ ﻋﺟﯾب ﺑﺧرج داده ﺗﺎ واژه ھﺎ و ﻣﺗون و ﻣﻌﺎﻧﯽ آﺛﺎرش را در ﻋرﺑﯽ آورد و ﮔوﯾﺎ از ﻋﺟم ﺑودن ﺧود ﺣﻘﺎرﺗﯽ
ﻋظﯾم داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ او اراﺋﮫ داده ﺑر ﻣدارﺗﺷﯾﻊ اﺳت و اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ھﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗّﮫ اﯾن ﻣرض ﺧود ﯾﮏ ﻧﻘﺻﺎن و ﺟﮭل و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻋظﯾم در ﻓرھﻧﮓ ﺷﯾﻌﮫ اﺳت و از اﻣراض ﺑزرﮔﯽ
اﺳت ﮐﮫ درﻣﺎﻧش ﻣوﺟب اﻧﻘﻼب ﻋظﯾﻣﯽ در ﻓرھﻧﮓ ﺗﺷﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣراه دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﯾن درﻣﺎن را ﺷروع
ﮐرده اﯾم .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف اﻧﺗظﺎری ﺑﯾش از اﯾن از وی ﻧﻣﯽ رود.
٢٨٩ــ ﻓ ّﻧﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺧﺎﺻّﮫ در ﻣﺳﺎﺋل دﯾﻧﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آﺷﮑﺎر ﺷرک و ﺳﻣت و ﺳوی اﻟﺣﺎداﺳت .ﻓﻧّﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن
درﻣﺳﺎﺋل اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮑر و ﺟﮭل اﺳت و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از آن ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﮫ
اﺻﺎﻟت اﺑزار و ﻗدرت ھﺎی دﻧﯾوی ﻣﯾرود .ا ُ ّﻣﯾت درﺳﺧن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﺻدق و ﺑﺻﯾرت اﺳت .
٢٩٠ــ اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧدا در ﻣﺎدﯾّت ﺟﮭﺎن ﻓﮭم ﻧﺷود ھرﮔز ﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ و ﭘرﺳﺗﯾدﻧﯽ ﻧﺧواھد ﺑود زﯾرا ﺧود او ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺑواﺳطﮥ آن ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .آﻧﮑﮫ ﻣﺎدﯾّت ﻋﺎﻟم وآدم را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯾﮑﻧد ﮐﺎﻓر ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز درﺣﺎل ﻧﻣﺎز و ذﮐر ﺑﺎﺷد .ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎدﯾت اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺟﺳﺗﺟو و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ھوای ﻧﻔس
اﺳت وﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧودش در ﻗرآن ﻣﺗذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ذھﻧﯽ  ،ﺷرک و
ظﻠم ﻋظﯾم و ھوای ﻧﻔس اﺳت و ﺗﮭﻣت اﺳت ﺑﺧدا  .و ا ّﻣﺎﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺟزﯾﮫ ﮐردن ﻣﺎده ﻧﯾﺳت .
٢٩١ــ راه ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ،را ِه ﺷﮑﺳت "ﻣن" )ﺧود( اﺳت در اﮐﺛرﯾت ﻣردم  .و اﯾن ﻋﮑس راه ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .زﯾرا در
ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﻓرد ﺑﻠﻌﻧدۀ ﻣردم اﺳت و در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ  ،اﯾن ﻓرد اﺳت ﮐﮫ در ﻣردم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﻔس اﻓراد و
ﮔروھﮭﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود و در آﻧﮭﺎ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و درک ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن راه رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ِ " ﻣن " اﺳت  .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ راه ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ راه ﻣردم ﻓﮭﻣﯽ و ﻣردم ﺧواھﯽ اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ
ﻣردم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .آﻧﮑﮫ از " ﺧود " در ﻣردم ﻣﯽ ﮔذرد و از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود در ﻧزد ﻣردم دارد ﭼﺷم ﻣﯽ ﭘوﺷد
در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣردم ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ رﺳد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم
در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﮫ در ازدﺣﺎم  .دﻣوﮐراﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم در ھﻣﯾن راه ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .و ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم
ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﺟﻠوه ھﺎی ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋزﻟت ﺑﺎﺷد و ھر ﻋزﻟﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت .
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س ﻣﯽ
٢٩٢ــ اﻧﺳﺎن ِ " اھل وﺟود" ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻧدﯾﺷﮫ  ،ﻣطﻠﻖ ﮔراﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد  " :ﯾﺎ ﮐل و ﯾﺎ ھﯾﭻ " زﯾرا ﻧﻔﺳﺎ ً ﺣ ّ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐل واﻗﻌﮫ و ﮐل وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ھﺳت و اﻋﺗﺑﺎری دارد و اﻧدﮐﯽ ﮐﻣﺗر از آن ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت  .در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ھر ﻣوﺿوع و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و واﻗﻌﮫ ای ھم ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرد  .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﻧﺳﺎن اھل وﺟود  ،ﺣﺳﺎﺑﮕر ﻧﯾﺳت و ﺟﮭﺎن
و ﺣﯾﺎت را ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻓﮭم ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑرای او در ﺣﮑم ھﯾﭼﯽ و ﺑطﺎﻟت اﺳت  .زﯾرا " ﮐل " در ﻧظر او ﯾﮏ اﻣر
ﻋددی و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی " ھﻣﮫ " ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﻣر ﺗوﺣﯾدی اﺳت و آن ﮔوھره ای را ﻣﯽ ﺟوﯾد ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم و آدم ﺑر آن
ﻟب ھر ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧواھد و ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از آن راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود  ،از
ﻗرار دارﻧد و زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .او ّ
ﻧﺳﺑﯾت ﺑﯾزار اﺳت و از ﭼﯾزھﺎی ﻣﺧﻠوط و اﻟﺗﻘﺎطﯽ ھﯾﭻ ﺑﮭره ای ﻧﻣﯽ ﺑرد و ﻋﺎﺷﻖ روح و ﺟﺎن و دل ھر ﭼﯾزی اﺳت و
ﻧﮫ طﺎﻟب اﻋﺿﺎء و ﺟوارح و ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﺋﯽ از ھر ﭼﯾزی  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود  ،ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد :
اﺣدﯾت را  .او اھل ﻗﯾﺎس ﻧﯾﺳت و ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ ھﻣﯾن اﺳت  .ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ  ،اﯾده آل ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا اﯾده ھﺎ ھﻣﮫ
ﻣﺣﺻول ﻗﯾﺎس و رﻗﺎﺑت و ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و از ﺷﺑﺎھت ھﺎ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود ﻧﻔﺳﺎ ً دﺷﻣن آرزوھﺎی
ﺧوﯾش اﺳت و ﻗدرت ﻣرﻣوزی ھﻣواره او را در ﯾﮏ ﻗدﻣﯽ ھر آرﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﻣﯽ دارد  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود ﻣﺛل " ﺿد ﻣﺎده "
در ﻓﯾزﯾﮏ اﺗﻣﯽ اﺳت  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﭘرﺳت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺳﻠﮏ و اﯾﺛﺎرﮔر اﺳت و ﺑﮭر ﺑﮭﺎﻧﮫ
ای ﻣﯽ ﺧواھد " ﺧود " را واﮔذارد و ﺑرود  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود ھﻣواره "ﺧود" را ﺗﮭﯽ و ﭘﺎک و ﺳﺑﮏ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻟذا
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﻧﯾوی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﻘﯾر اﺳت  .ﻓﻘﯾری ﮐﮫ از ﻓﻘرش ﻟذّت ﻣﯽ ﺑرد و ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻘر ﺧوﯾش اﺳت  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود از
اﺻﺣﺎب ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت و در ﻋﺎﻟم دﺷﻣﻧﯽ ﺟز ﺧودش ﺑرای ﺧود ﺳراغ ﻧدارد  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود آزادی را در اﯾﺛﺎر درک
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا از وﺟود ﺧود ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔذرد .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن اھل ﻓﻧﺎﺳت  .و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟودش
در ﻓﻧﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓﻧﺎ ﻓرو ﻣﯽ رود وﺟودش ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﺗر و ﻋرﯾﺎن ﺗر و ﺷﮑوﻓﺎ ﺗر و ﺧﻼّق ﺗر و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ
ﺗر ﻣﯾﺷود .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود ﭘﯾرو اﺧﻼق ﺧداﺳت و ﺟز از ﺧدا اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧدا را در ﻓﻧﺎی ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧﺳﺎن اھل وﺟود در ﻧظر اھل ﮐﺗﺎب  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗراژﯾﮏ اﺳت  .اﻧﺳﺎن اھل وﺟود آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﮑﺳﺗش ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردد .
ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود و ﭘﯾروزی اش ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد .
٢٩٣ــ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣوﺟودی ﺗراژﯾﮏ اﺳت و ھر ﻓردی ﯾﮏ ﺣﻣﺎﺳﮫ از ھم ﻓروﭘﺎﺷﯾده و ﺳﺎﻗط ﺷده
اﺳت  .ﺟواﻣﻊ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮥ ﺧود ھﻣﯾﻧطورﻧد و ﺗﻣدّﻧﮭﺎ ﻧﯾز  .وﻟﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ اﯾن ﺗراژدی ﺧوﯾﺷﺗن را ﺟدّی ﺑﮕﯾرد
و ﭘذﯾراﯾش ﺷود و از زﯾر واﻗﻌﮫ اش ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺧره ﻧﮕﯾرد زﯾرا دﯾر ﯾﺎ زود از اﯾن اﻧﮑﺎر و
اﺑﺗذال ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود  .ﺟدّی ﮔرﻓﺗن ﺧود  ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧود را ﺑزرگ ﻧﻣودن ﻧﯾﺳت  .آﻧﺎن ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗﮑﺑّرﻧد ﺧواه
ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﺧوﯾش ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻘﺻّر ﻣﯽ ﭘردازﻧد  .ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﻧﺎی
ﺗراژدی وﺟود اﻧﺳﺎن از آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھد در ﺧﺎک آﺷﮑﺎر ﺷود و ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھد در ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎی ﺑﮕﯾرد  .و
ﭘﯾروزی اﯾن واﻗﻌﮫ درﺳت در دل ﻋظﯾم ﺗرﯾن ﺷﮑﺳت ھﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ در آن ﻟﺣظﮫ ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر ﺑﻣﺎﻧﯾم و
ﻓرار ﻧﮑﻧﯾم  .ﺷﮑﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑﺳت ِ ﻋدم در زﯾر ﺳﻠطﮥ وﺟود .ﺷﮑﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻟﺣظﮥ ظﮭور وﺟود از ﻋدم  .ﺷﮑﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺧﺎک در ﻣﺣﺎﺻرۀ روح .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ارزش ھﺎی ﺧود را ﺻدوھﺷﺗﺎد درﺟﮫ واروﻧﮫ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺟﺎت
ﯾﺎﺑد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗراژدی ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش ﻓﺎﺋﻖ آﻣده اﺳت  .ﺗراژدی ﭼﯾزی ﺟز اﻧدوه اﻧﺳﺎن در ﻟﺣظﮥ ﺗوﻟد و
ﺑﯾداری ﻧﯾﺳت :اﻧدوھﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ!
٢٩۴ــ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن)ع( در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ در ﻧظر دﯾﮕران ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗراژدی ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ھرﮔز ﮐﺳﯽ در ﺗراژدی از
وی ﻓراﺗر ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻣﺎل ﺗراژدی ﺑر آن ﻓﺎﺋﻖ آﻣده و آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﺷن
ﻋروﺳﯽ و ﺳﻣﺎع ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﻟﺣظﮥ وﺻﺎل ﻧﻣوده اﺳت  .اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﭘﯾروزﺗرﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت و از ھﻣﯾن رو ﺳﻔﯾﻧﮥ ﻧﺟﺎت
ﻟﻘب ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر او ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣﻧظوری ﺟز در ھم ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﭘﯾروزی ﻧدارﻧد و
ﻋﻣﻼً اﯾن ﭘﯾروزی ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی اﻧﺳﺎن را ﮐﺗﻣﺎن و ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﻧﺑﺎن اھل وﺟود اﺳت .او ﻣﺳﻠﮏ
ﭘدرش را ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﻘﺻودش رﺳﺎﻧﯾد  .او ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳﺗﯽ در ﻋﺎﻟم اﺳت .او ﮔﻔت" :ﯾﺎ ﺧود ﺧدا ﯾﺎ ھﯾﭻ"  .ﻟﻘب
ﺛﺎرﷲ )ﺧون ﺧدا( ﺑر ھﯾﭻ ﺑﺷر دﯾﮕری ﺟز او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﻘﺻودش رﺳﯾده اﺳت .
ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی او ﺑﺎ ﺧداﯾش  .ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ وﺟودی ﮐﮫ از ﻋدم ِ آدﻣ ّﯾت او آﺷﮑﺎر ﺷد  .ﺣﺳﯾن ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل "وارث
آدم" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺣﺿرت آدم  ،از ﺧود ﻋدم  ،ﺑﮫ وﺟود آﻣد و ﺑﮫ رﺑّش "ﺑﻠﯽ" ﮔﻔت  .ﮐﺎری ﮐﮫ ﺣﺳﯾن ﮐرد
و آدم ﻧﮑرد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﺳﯾن ﺧودش و ﺑﺎ دﺳت ﺧوﯾش ﻋدم را ﺑﮫ وﺟود ﮐﺷﯾد .
ﺗﺻور اﮐﺛر ﻣﺗﻔﮑران ﻋﺎرف ﻣﺷرب ،ﻣوﺿوﻋﯾّت ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺿوﻋﮭﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧدارﯾم و
٢٩۵ــ ﻣﻌرﻓت ،ﺑر ﺧﻼف
ّ
ﺧود ﻣﻌرﻓت ھم ﯾﮏ ﻣوﺿوع از ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺷری ﻧﯾﺳت  .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن ﺧود اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻏﯾر ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﺟزﺋﯽ و
ﻓﻧّﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺋورﯾﮏ ھﻣواره ﺑﮫ اﯾن ﺑن ﺑﺳت ﻣﯾرﺳﻧد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻧواع ﭘوﭼﯽ
ﮔراﺋﯽ را ﺑﮭﻣراه دارد .ﻣﻌرﻓت در ﺟﻧﺑﮥ ذھﻧﯽ اش ﺣﺎﺻل ﻧﮕرﺷﯽ ﮐﻠﯽ و ﺟﮭﺎن ﺷﻣول و ﺗوﺣﯾدی و وﺟود ﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺳت
درﺑﺎرۀ ھر ﻣوﺿوﻋﯽ .ﯾﻌﻧﯽ در ھر ﻣوﺿوع ﺟزﺋﯽ ،ﮐل را ﻣﯾﺑﯾﻧد و در ھر ﮐﻠّﯽ ھم ھﻣﮥ اﺟزاﯾش را در ﻧظﻣﯽ ﮔﺳﺗرده ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣل اﺳت و در ﺧود ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﻧﮕرد و در ﺟﮭﺎن ﺟز ﺧودش را ﻧﻣﯽ
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روزﻣره و
ﯾﺎﺑد  .اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه و ﺗﺻﻣﯾم و ﮐﺎری ﺷﺧﺻﯽ ﻧدارد و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل و اﻋﻣﺎل
ّ
ﺟزﺋﯽ ﺧوﯾش ،ﮐل ﻋﺎﻟم و آدم را ﻣﯽ ﭘﺎﯾد .اھل ﻣﻌرﻓت ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓرای ﺧوﯾش اﺳت و ﻣﺣﯾط ﺑر ﺧوﯾش اﺳت .اھل ﻣﻌرﻓت
ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻓﮑری ﺑﯾﺷﺗر ﻧدارد و آن "وﺟود" اﺳت و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ رواﺑطش ﺑﺎ دﯾﮕران ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز
اﺳت ﺑر دﯾﮕران .اھل ﻣﻌرﻓت ھرﮔز در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮕری ﻗرار ﻧﻣﯾﮕﯾرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺟﺎی او ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣوﺟودﯾت اھل
ﻣﻌرﻓت ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ،اﻧﺳﺎﻧﯽ وﻗﻔﯽ اﺳت.
٢٩۶ــ ﺗرس از ﺷﮑﺳت ﺗرس از ھﯾﭻ و ﭘوچ ﺷدن اﺳت در ﭼﺷم ﺧوﯾش  .زﯾرا ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﺷﺎھدان
ﮔرﯾﺧت و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﺷﻣﺷﺎن را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرد .و ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را ﺑﻔرﯾﺑد زﯾرا در اوج ﺧود ــ ﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺧودــ ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و ﻟذا ﺧود ـ ﻓرﯾﺑﯽ از اﺷدّ ﻋذاﺑﮭﺎﺳت  .و ﺷﮑﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت اﻻّ ﺷﮑﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻧدﯾﺷﮫ .
آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺗن ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ آراﯾش ﻣﺣﯾط ﺗن او ھﺳﺗﻧد  .و ﺷﮑﺳت اﻧدﯾﺷﮫ ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺻرف و ﺗﺻﺎﺣب ﺑﺧﺷﯽ از ﭼﯾزھﺎی ﺑﯾرون .ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ آن ﺑﺗواﻧد اطراف ﺗن ﺧود را ﺗزﺋﯾن
ﺷﮑﺳت اﻧﺳﺎن در
ّ
ﮐﻧد :ﻗدرت ،ﺛروت ،ھوادار و ...ھﻣﮕﯽ ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣواره در ھر ﺣدی ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﺎره ای ﺟز
ﺷﮑﺳت ﻧدارد .دﯾر و زود دارد وﻟﯽ ﺳوﺧت وﺳوز ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﻖ اﻧدﯾﺷﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧودش ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻧد
و از ﻏﯾر ﺧود ﭘﺎک و ﻧوﻣﯾد و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﺗرس از ﺷﮑﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗرس از ﺗﻧﮭﺎ ﺷدن ،ﺗرس از ﺑﺧود رﺳﯾدن و
ﺗرس از ﺑﺧود آﻣدن و روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧود .ﭘس ﺗرس از ﺷﮑﺳت ﺗرس از ﺧودــ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗرس از ﺧدا و
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﻓرار از ﺷﮑﺳت ﻓرار از ﺧداﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ﻻﻣذھﺑﯽ اﺳت .ﺗرس از ﭘوچ ﺷدن ﺗرس از روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ
"ﺧود" ی اﺳت ﮐﮫ ﭘوچ اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .
٢٩٧ــ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑظﺎھر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم زﻧدﮔﯽ و ﻋﺎﻗﺑت ﺣﯾﺎت ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی ﺣﻖ ،ﺳراﺳر ﺷﮑﺳت ﺑوده
اﺳت  .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت در ﻣﺎھﯾت ﺷﮑﺳت ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾن ﭘﯾروزی اﺳت.
٢٩٨ــ ﺗرس و ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرگ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﯾزاری از ﺗﻐﯾﯾر و رﺷد اﺳت .
٢٩٩ــ آﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ﻧﺎﺗواﻧﯽ ِ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ھم وﺟود دارد ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺟﺎھل اﺳت ﮐﮫ ﺗوان
ﺷﻧﺎﺧت ﻧدارد ؟ آﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧوﻋﯽ ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﺳت ؟ اﮔر درﺟﺎت ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن درﺟﺎت از ﺧود ﻓرارﻓﺗن اﺳت آﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ از ﺧود ﻓرا رﻓﺗن ھم ﻧوﻋﯽ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﺟﺎھﻼن ،ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﺑﺎطﻧﯽ و رواﻧﯽ و
ﻣﻌﻧوی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﺟﺎھﻼن ﻗﺎﺑل ﺳرزﻧش و ﻣؤاﺧذه ﻧﯾﺳﺗﻧد ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﯾﻧﯽ  ،آﯾﺎ ﺟﮭل ﮔﻧﺎھﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ آﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﺣﮑﻣﮫ ای ھم ﺑﻧﺎم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﺑﮭر ﺣﺎل
ھﯾﭼﮑس ﺑواﺳطﮥ ﺟﺎھل ﺑودﻧش اﺣﺳﺎس ﻋذاب و ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮐﺳﯽ ﺧودش را ﺟﺎھل ﻧﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ در
ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ﺑواﺳطﮥ ﺟﮭﻠش ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎ و رﻧﺞ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺧود اﯾن ھﻣﺎن ﻋذاب اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﻋذاﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠّﺗش را ﺟﺎھل ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﮫ از ﺟﮭﻠش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑد ﺷﺎﻧﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣرﺑوط
ﻣﯾداﻧد و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ اش وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﻠش  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺟﮭل رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧﺑری و ﮐم اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻧدارد زﯾرا در اﯾﻧﺻورت در ﻋﺻر ﺳواد اﺟﺑﺎری ورﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺟﮭل ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺟﮭﻠﺷﺎن
ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ﺷده ﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس ھم ﺷده اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺟﮭل ﯾﻌﻧﯽ درک ﻧﮑردن ھﻣﺎن اﺧﺑﺎر و
اطﻼﻋﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ِ ﻣوﺟود  .و اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ﺑواﺳطﮥ اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت و ﻣﺷﺎھدات و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻘط ﺑر ﻗدرت
ﺟﮭﻠش اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭﻠش را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﻋﯾن ﻋﻠم و ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت
ﺑداﻧد .و اﺻﻼً از وﯾژه ﮔﯽ ﺟﺎھل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ و ﺣرﯾص اطﻼﻋﺎت ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و اﯾن ﺣرص او را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
ﺑﮫ ﺧﺑر ﭼﯾﻧﯽ و دوﺑﮭم اﻧدازی و ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧود ﻓروﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﮐﻣﺎل ﺟﮭل ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ در
آﻣدن اﺳت  .ﭘس راﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﻠﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ ّ ﺟﮭل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن .و ﺟﮭل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻣﻧﺷﺄ ﺟﻧون اﺧﺑﺎر و
اطﻼﻋﺎت ﭘرﺳﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ و اﺷﯾﺎء ﭘرﺳﺗﯽ و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔر اﺳت  .ﭘس
ﺟﮭل ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﮔﻧﺎه اﺳت وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﮔﻧﺎه ﺟﮭل را ﺑواﺳطﮥ ﺗوﺑﮥ از ﺟﮭل  ،ﻣﯽ ﺑﺧﺷﺎﯾد )ﻗرآن( ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ﺟﺎھل اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺧود ﭘﯾروی ﻧﮑﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺗوﺑﮫ و ﻣﻐﻔرت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ از ﮐﺳﯽ ﻋﺎﻗﻠﺗر و ﻋﺎﻟﻣﺗر از ﺧودش
ﭘﯾروی ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن وﻻﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳﻠب ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓرق اﺳت ﺑﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎھل اﺳت و ﺑر
ﺟﮭل ﺧود آﮔﺎه ﻧﺷده اﺳت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑر ﺟﮭل ﺧود در واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ آﮔﺎه ﺷده اﺳت  .و ﮔﻧﺎه
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎھل ِ آﮔﺎه ﺑر ﺟﮭل ﺧوﯾش اﺳت و آدﻣﯽ ﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آدم ﻋﺎﻗﻠﺗر از ﺧودش ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑر ﺟﮭل
ﺧودش آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﮔردد  .و ﭼون ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ را ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ او دوﺳﺗﯽ ﻧﻣوده و از ﻋﻘل او ﭘﯾروی ﮐﻧد و اﯾن
ھﻣﺎن ﻓرارﻓﺗن از ﺧود اﺳت در درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون  .و ﺣﺎﻻﻣﻔﮭوم و ﻣوﺿوﻋﯾت ﺗواﻧﺎﺋﯽ در ﻣﻌرﻓت روﺷن ﺗر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺗواﻧﺎﺋﯽ در ﭘﯾروی از ﻋﻘل ﯾﮏ دوﺳت ﻋﺎﻗﻠﺗر .و ﺗواﻧﺎﺋﯽ در دﺳت ﮐﺷﯾدن از "ﺧود " ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺷﺄ ﺟﮭل  .و ﻓرا رﻓﺗن
از ﺧود ﺑواﺳطﮥ آن دوﺳت ﻋﺎﻗل .ﭘس ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و رﺷدی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗواﻧﺎﺋﯽ در از " ﺧود " ﮔذﺷﺗن اﺳت ﺑرای
رﺷد "ﺧود" و ﺑرای رﺳﺎﻧﯾدن " ﺧود " از ﺟﮭل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت  :از ﻋذاب و ﮔرﻓﺗﺎری ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و روﺷﻧﺎﺋﯽ  .و آدﻣﯽ
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ﺑﺎﻻﺧره دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻋﺎﻗﻠﺗر از ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﺧورد و ﻋﻘل آن طرف ﺟﮭل ﻓرد را ﺑراو ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و راه رﺷد و
ﺳر ﻣﯽ ﺷود و ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﺧود رﺳﯾده اﺳت  .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﻋﻘل ﻋﺎﻗل ﺷود؟ آﯾﺎ ﭼﻧﯾن
ﻧﺟﺎت ﺑراﯾش ﻣﯾ ّ
اﻣری ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ دارد ؟ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رواﻧﯽ و ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .آﯾﺎ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎه اﺳت و ﯾﮑﯽ طﻧﺎﺑﯽ ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ او را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺷد آن ﻓرد ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻧﮕرﻓﺗن طﻧﺎب ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ؟ ﻻاﻗل ھر ﻗدر ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ ﺿﻌﯾف ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﺧود را ﺑﮑﻧد زﯾرا ﺑﮭﺗر از ﻣردن در ﭼﺎه
اﺳت .ﭘس آﯾﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧﺎﺟﯽ آﻣد دﺳت ﺧود را ﺑﮫ او ﻧدھﯾم ؟ ﺗﮑﺑر و ﻏرور! ﻓرد ﺑﺧودش ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺧودم ﺣﺎﻻ راه را ﺑﻠد ھﺳﺗم و ﺑﺎز ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ زﯾن ﭘس ﺑﮭﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺟﮭﺎﻟﺗﮭﺎی ﺳﺎﺑﻖ را ﻣرﺗﮑب ﻧﻣﯽ
ﺷوم و از ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭل ﻣرﮐّب دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود وﺑﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑزرگ .اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ  ،دوﺳﺗﯽ و اﻋﺗﻣﺎد
و اﻧس را ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﻧد  .ﺗﮑﺑر آﻧﮭﺎ در راﺑطﮥ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﮫ دﺳت دوﺳﺗﯽ ﺑﺳوی
آﻧﮭﺎ دراز ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣوﺟب ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ آﻧﮭﺎﺳت .ﭘس ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﻧﺎﺗواﻧﯽ در دوﺳت داﺷﺗن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗو
را دوﺳت ﻣﯾدارد و از ﺗو ﻋﺎﻗﻠﺗر و ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﺗر اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﯾﭼﮑس را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗﻠﺑﺎ ً دوﺳت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد اﻻّ ﺑواﺳطﮥ ھوس و ﻧﯾﺎز ﻣﺎدی .و اﮐﺛر ﻣردم ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد  .آﯾﺎ ﭘﺷت ﮐردن و ﺗﮑﺑّر ﻧﻣودن و اﻧﮑﺎر
بو
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗو را دوﺳت دارد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺗو ﻣﺗواﺿﻊ اﺳت  ،ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت؟ زﯾرا ھﻣﮥ ﻋﻘﻼی واﻗﻌﯽ و اھل ﻣﻌرﻓت اھل ُﺣ ّ
ﺗواﺿﻊ ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ھﻧوز ھم آن ﺳؤال ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در دوﺳت داﺷﺗن ﮔﻧﺎه اﺳت  .ﺣﺗﯽ ﻣﺗﮑﺑّرﺗرﯾن
و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﺟﺎھﻠﺗرﯾن دﻟﮭﺎ ھم در ﻣﻘﺎﺑل دل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرف ﻧرم ﻣﯽ ﺷود و اھل دوﺳت داﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود
و دل ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد  .ﻣﻧﺗﮭﯽ دو ﻧوع دوﺳﺗﯽ و دوﺳت داﺷﺗن دارﯾم  :ﺗﺻدﯾﻘﯽ و ﺗﮑﻔﯾری  .دوﺳﺗﯽ ای ﮐﮫ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و در
ﻋﻣل ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ُﺣ ّﺑﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺗﮑﺑر ﺻﺎﺣﺑش در دل ﺑﺎﻗﯽ و ﺣﺑس ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺷﮭﺎﻣت ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﻌرﯾف را
ب اﮔر از دل ظﮭور ﻧﮑﻧد ﻣوﺟب آزادی و
ﻧدارد و ﺑظﺎھر اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﯾن اﻧﮑﺎر ﭼﮫ ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم ﺑﮭﻣراه دارد ُ .ﺣ ّ
رﺳﺗﮕﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود .و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎ دل ﺧود ﮐﮫ او را دﻋوت ﺑﮫ ﻧور و ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد در
ﺟﻧﮓ اﺳت و ﺑر دﻟش ﺗﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺷد .ﭘس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً آن ﺳؤال ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت در ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ظﮭور و ﺑروز دادن
دوﺳﺗﯽ  ،ﮔﻧﺎه اﺳت ؟ ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ اﻋﺗراف ﻧﮑردن ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻧﻣودن دوﺳت در دوﺳﺗﯽ ،ﮔﻧﺎه اﺳت ؟ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور
ﺣس ﻋذاب دروﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ھم ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﭘس ﮔﻧﺎه ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﭼﻧﯾن اﻧﮑﺎر و ﯾﺎ
از ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن
ّ
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ای وﺟود دارد وﮔرﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻋذاب ﻧﻣﯽ ﮐرد .آﯾﺎ ﺧود ﭼﻧﯾن ﻋذاب ﮐﺷﯾدﻧﯽ ﮐﮫ ﻋذاب ﺣﺎﺻل از اﺻرار در ﺟﮭل
ﻣﺎﻧدن اﺳت ﮔﻧﺎھﯽ ﻣﺿﺎﻋف اﺳت ؟ آری  .و آن ھﻣﺎن " ﻋذاب ﻓوق ﻋذاب " اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت  .ﭘس
ﻋذاب ﮐﺷﯾدن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺻرار در ﺟﮭل ﻣﺎﻧدن اﺳت ﮔﻧﺎه اﺳت و اﮔر ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧرﺳد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋذاب ﺑرﺗری ﻣﯽ ﺷود .
آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎﺗش ﺗوﺑﮥ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﺑﺎز ھم ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،واﻗﻌﺎ ً ﻧﺎﺗوان
ﻧﯾﺳت؟ اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺳﺎن ھر ﻗدر ﮐﮫ در ﺗوﺑﮫ ﮐردن ﺗﺄﺧﯾر ﮐﻧد ﻗدرت اراده اش ﺿﻌﯾﻔﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه در ﺟﮭﻠش
ﻗوﯾﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﭼﻧﺎن در ﺟﮭل ﺧود ﻏرق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﺎه اﺻﻼً اﺻل ﻣﺎﺟرا و ﻋﻠّت ﻋذاب ھم ﺑﺗدرﯾﺞ از ﯾﺎدش ﻣﯽ رود.
ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ در ﻋذاب ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه ﮔوﯾﺎ ﻣرده ای ﻣﺗﺣرک و ﺳوﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و اﺳوۀ ﻋذاب ﮔردﯾده اﺳت و
ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺟﮭل .
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ھﯾﭻ دﻟﯽ ﺑدون اذن ﺧدا ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﯾﻣﺎن و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد روﺑﮫ ﺣﻖ
ﻧﻣﺎﯾد و در ﻣﺳﯾر ھداﯾت ﻗرار ﮔﯾرد .ھﻣﮥ اﯾن ﺳؤاﻟﮭﺎ در ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑرﺗر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ رﺳد و آن ھم ﻣﻌرﻓت ﺑر ارادۀ
ﭘروردﮔﺎر اﺳت در اﻣر ھداﯾت و ﺿﻼﻟت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺣﻘﯾﻘت "ﻣن ﯾﺷﺎء " )ھر ﮐﮫ او ﺑﺧواھد( .اﯾن ﻣﻌرﻓت
ب
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﮐﻣﺎل ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت  .زﯾرا آن اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن وﺻدﯾﻖ و اھل ُﺣ ّ
ﻣﺑراﺳت و ﻧور ﺻدق و ﻣﺣﺑّت از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑراو ﺗﺎﺑﯾده اﺳت و
و ھداﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧودش از ھر ﺗواﻧﯽ ّ
او را در ﻣﻌرﻓت ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑﺧﺷﯾده و در ﻣﺣﺑّت ﺷﮭﺎﻣت داده اﺳت و ﺑﮫ راه ھداﯾت و ﺑﮭﺷت اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت  .ﭘس ﻓﻘط ﮐﺎﻓر و
ﺟﺎھل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺗوان اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣؤﻣن ﺧود را از ﮐﺎﻓر ھم ﻧﺎﺗوان ﺗر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧود را از ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﭘس
اھل ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﯾن ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل و ﻋﺎرف ﻓرق و ﺗﺑﻌﯾض ﻗﺎﺋل ﺷود اﯾن ﻓرق و اﯾن ﻗﺿﺎوت از آن
ﺧداﺳت  .و ﺧداوﻧد ھرﮔز ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ای ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﻣﺎ از ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن ﺑﮭﺗر و ﺑرﺗرﯾد و ﺑﺎﯾد ﺧود را
ﺳرور آﻧﮭﺎ ﺑداﻧﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﺧدا ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮭﺗر از ﮐﺎﻓراﻧﻧد و ﺧدا ﮐﺎﻓران را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد  .اﯾن
ﺗﻔﺎوت ﺑرای ﺧداﺳت و ﺣﻖ اوﺳت ﻧﮫ ﺣﻖ ﺑﻧدۀ او  .و ﺣﻖ ﺑﻧدۀ ﻣؤﻣن او در زﻣﯾن آن اﺳت ﮐﮫ ﻓروﺗر و ﻣﺗواﺿﻊ ﺗر و
ﺧﺎﺷﻊ ﺗر و ﺧﺎﮐﺗر از ﺳﺎﺋرﯾن ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑرﺗر  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻧزد ﺧودش ﺑرﺗر و ﺑﮭﺗر از دﯾﮕران اﺳت ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل و
ﮔﻣراه اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎھل و ﮐﺎﻓر را ﭘﺳت وﺣﻘﯾر و ﺑد ﻣﯽ داﻧد و ﺧود را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﭘﻧدارد در واﻗﻊ ﺑر اﻣر و ارادۀ ﺧدا
ﮐﺎﻓر ﺷده اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ و ﻣﺣﯾط ﺑر ﮐﺎﻓران و ّرب و ﻣﺎﻟﮏ آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﺎﻟﮏ
ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و اراده ای از ﺧود ﻧدارﻧد .ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﭼﻧﯾن اﻧد .ﭘس در وادی ﻣﻌرﻓت ُﺣﮑﻣﯽ وﺟودﻧدارد زﯾرا وادی ﻣﻌرﻓت
وادی ﺷﮭﺎدت اﺳت و ﻧﮫ ﻗﺿﺎوت .وادی ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض و ﺗﻔرﻗﮫ  .وادی ﺷﻧﺎﺧت اﻣر واﺣد ﺧدا در ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
اﺳت  .ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺟﺑر ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺟﺑر ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت ﭘدﯾد آﯾد و ﺑﺷر را از ھر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﻣﺑرا ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن اﻣری اﺳت درﺳت در ﻧﻘطﮥ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﺎﺋر ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل داﺷﺗﮫ اﯾم و ﻣﻌﺗﻘد
ﺑودﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣض در ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت  .ﺗﺿﺎدھﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﻌرﻓت اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﯾز ﺟﻣﻠﮕﯽ
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ﻣﺟﺑورﯾت ﻣطﻠﻖ در ﺳﯾطرۀ
ﻣطﻠﻖ اﻧد .و ﻓﻘط در اﻣر "وﺟود" اﺳت ﮐﮫ اﺷدّ ﺗﺿﺎدھﺎ اﻣری واﺣدﻧد .آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ اﯾن
ّ
وﺟود ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ از ﻋدم ﭘﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﮔذارد و ﻣوﺟود ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ رﺳد ﻣﻧﺗﮭﯽ از دو راه
ﻣﺗﻔﺎوت :ﺑﮭﺷت و دوزخ  :اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر :ﻣﻌرﻓت و ﺟﮭل ،ﻣﮭر و ﻗﮭر و . ...از اﯾن رو ﮐل اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺟرﯾﺎن
ﺗﻔوﯾض ﻧﻣودن وﺟود ﺑﮫ ﻋدم اﺳت در ﻏﺎﻟب آدم .و در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺟرﯾﺎن ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺧدا و اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎھد
واﻗﻌﮥ ﺧﻼﻓت ﮐﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻘت اﺳت .ﺧﻠﻘت در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﻣری ﺟﺎری اﺳت ﻧﮫ ﻗدﯾم .واﻗﻌﯾﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت ﻧﮫ
اﻣری اﻧﺟﺎم ﺷده و ﭘﺎﯾﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ .در ﻧزد اﻧﺳﺎن زﻧده ﻣﺎﺟرای ﺧﻠﻘت واﻗﻌﮫ ای اﺳﺗﻣراری اﺳت ﻧﮫ ﻣﺎﺿﯽ .ﺑرای ﺧدا ھم
ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل و آﯾﻧده ھﻣﮫ ﯾﮏ ﻧظر اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﺎرف ھم ﻣﻌﺎرف اﻧﺳﺎن اﺳﯾر ﻏﺎﻟب ﺧﺎک اﺳت ﻧﮫ اﻧﺳﺎن اﺛﯾری و
ذره ای .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺷﯾت اراده و اذن ﺧدا ﻋﯾن اراده و اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﮐﻧوﻧﯾت
روﺣﯽ و ّ
ھر اﻣر و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ای دﯾروزی و ﻣرده  .ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھر آن ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﻣل
اﺳت در ﺗﺻﻣﯾم و ﻋﻣل ﺧودش و اﯾن ھﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر و اذن ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس و ذات او ھر آن و در ھر اﻣری ﺟﺎری
ﺷرک ﺗﻣﺎم
اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اﺳت .ﯾﮏ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر وﺟود ﻧدارد و در اﯾﻧﺟﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟدای اﺧﺗﯾﺎر اﻟﮭﯽ دﯾدن
ِ
اﺳت .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﺟﺑرا ً ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﭼﻧﯾن ﺟﺑری ﺳراﺳر ﻣﮭر و ﻟطف و
اﯾﺛﺎر ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻧﮫ ﺳﺗم و اﮐراه  .زﯾرا ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ھر آن اﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻔوﯾض ﺷده از ﺟﺎﻧب ﺧدا را ﺑﺎ ﺷوق و
ﻟذت ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﻗﺎﭘد  .ﭘس ﺑر او ﺗﺣﻣﯾل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و او ھم ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
وﺟود ﺧدا و وﺟود اﻧﺳﺎن ھم ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﯾﺳت زﯾرا اﮔر دوﺗﺎ وﺟود ﺑداﻧﯾم اﯾن دﯾﮕر ﮐﻣﺎل ﺷرک اﺳت زﯾرا وﺟود
واﺣد اﺳت  .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧدا وﺟود دارد و اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺧود را ﻋﻠﻧﺎ ً ﮐور ﮐرده و
ﻓرﯾب داده اﯾم وﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ھر دو وﺟود دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺷرک ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺑﻐﺎﯾت ﻣﮭﻠﮏ اﺳت و ﺣﺎﻟت
ﺷر ھﻣﮥ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺎ و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت را ﺑرﮐﻧﯾم  .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ
ﺳوم ھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗن ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺗوﺣﯾد ﺑدھﯾم و ّ
واﻗﻌﮥ وﺟود  ،اﻣری ﺳراﺳر ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻓرای ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت  .ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﻠوه ای از اﻣر اوﺳت و اﮔر
اﻣری از ﺧدا را ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از اﻣر دﯾﮕرش ﻗرار دھﯾم ﺑﮭر ﺣﺎل اﻣرش را ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣوده اﯾم و ﻋﺷﻖ و ﻋدل او را اﻧﮑﺎر
ﮐرده و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﮑر ِ ﺗوﺣﯾ ِد اﻣر او ﺷده اﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھر ﮔروھﯽ ﻣظﮭر درﺟﮫ ای از ﻧزول
ﯾﺎ ﻋروج اﻣر اوﺳت .و درﺟﺎت اﻣر ﺣﻖ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑطور ﮐﺎذب ﻗرار داده اﺳت ﻧدارد و اﯾن
درﺟﺎت ﻣوﺟب ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﮑﺑﯾر ِ اﻣری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣر دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﻓرﻣوده اﯾن درﺟﺎت و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ
اول
ھﻣﮕﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﻣﺗﺣﺎن اﺳت  :اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﺑرای رﺷد و ﮐﺳب وﺟود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾر ﮐردن ﺷﺎﮔرد ﮐﻼس ّ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧﺷﺟوی دﮐﺗرا ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﺎﻻ و ﭘﺳﺗﯽ ﻗﺎﺋل ﺷدن آﻧﮭم در اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا و ﺧﻠﻔﺎی ﺧدا
در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻧﯾز ﮐﺎری ﺑﻐﺎﯾت اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﺧﺎرج از واﻗﻌﮥ ﺗوﺣﯾد در ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﺷرک و ﮐﻔر و ﺳﺗم اﺳت .
دوم اﺳت  .ﺑرای ﻣدﻋﯽ ﺗوﺣﯾد ﭼﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﺟرم و ﮔﻧﺎه اﺳت و اﻧﮑﺎر
اول ﻧردﺑﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻠّﮥ ّ
ﻣﺛل ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣودن ﭘﻠّﮥ ّ
رﺣﻣت و ﮐرم و ﻋدل اوﺳت  .ﭘس ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻋﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ و ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻋﯾن ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت  .زﯾرا وﺟود ﯾﮑﯽ اﺳت و ﻣوﺟود
ﯾﮑﯽ اﺳت و ﯾﮑﯽ دوﺗﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﺳت و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮑﯽ اﺳت .
٣٠٠ــ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﺧﺎﺻﮫ ﺑر ﺑﺻﯾرت وﺟودی  ،اﯾن ﺳؤال ﺑرای اھﻠش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
اﻓراد ﻣردم از طﺑﻘﺎت ﮐﻔر و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮔوﻧﺎﮔون  ،ﭼﮫ روﺷﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ روﺷﯽ واﺣد و ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ و
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ رﺳﯾم ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در اﻣر رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اھل ﻣﻌرﻓت  .زﯾرا اﺳﺎس و
ﻋﻣدۀ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت درﺑﺎره و ﺑر ﻣﺣور " راﺑطﮫ " اﺳت  .ﺣﺗﯽ ﺻﻠوة ﻧﯾز ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﯾن و ﻓردی ﺗرﯾن ﻋﻣل
ﻣؤﻣن اﺳت ﻧﯾز در راﺑطﮥ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اوﺳت ورﻧﮫ ﻧﻣﺎز رﯾﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﺳﮭوی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﮑذﯾب دﯾن
اﺳت )ﻗرآن(  .اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ و ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز در " راﺑطﮫ"  ،ﻧدارد  .ھداﯾت و ﺿﻼﻟت
و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ھﻣﮫ از راﺑطﮫ و در راﺑطﮫ اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ذاﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ھﺳﺗﻧد و درﺑﮭﺎی وﺟودﻧد و ﺑﮭﺷت و
ﺟﮭﻧم ﻧﯾز راھﮭﺎی وﺟودﻧد و روش ھﺎی وﺟود ﯾﺎﺑﯽ  .و اھل ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر وﺟود ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻗدر
وﺟود را در درﺟﮫ ای ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﻘﯾم در وﺟود ﺷده اﺳت  .ﭘس اھل وﺟود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﺎری ﺟز آﮔﺎه
ﻧﻣودن او ﺑر وﺟودش ﻧدارد و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻧﯾّت ﺑﮫ روﺷﯽ ﺧﺎص ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن روش ﻣطﻠﻘﺎ ً
ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری و ﺳﻧﺎرﯾوﻧوﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﮥ اﮐﻧوﻧﯽ اﺳت و او در ھر آن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ
ﭼﮫ ﮐﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ  .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻋﻠم ﺣﺿوری اﺳت و ﻋﻠم ﺣﺿوری از آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در وﺟود ﺣﺎﺿر و ﺑرﻗرار
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧﻠﻘت ﺟﺎری ﺧوﯾش ﻧﺎظر اﺳت و روی ﺑرﻧﮕرداﻧﯾده اﺳت و ﮐﻔران رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺣﻖ ﻧﮑرده
اﺳت و ﺗﺳﻠﯾم وﺟود اﺳت و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  ،وﺟودی راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺻﻼً راﺑطﮥ واﻗﻌﯽ ھﻣﯾن
اﺳت و ﻻﻏﯾر  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم در وﺟود اﺳت در ھﻣﺎن درﺟﮫ ای از وﺟود ﮐﮫ اﻗﺎﻣت دارد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ھﻣﺎن درﺟﮫ از
وﺟود آدﻣﯾﺎن ﻣرﺗﺑط ﮔردد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺧودﺷﺎن آورد و دﻋوت ﺑﮫ وﺟود ﮐﻧد  .اﯾن دﻋوت اﻟﺑﺗﮫ اﻣری ﮐﻼﻣﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ
ﻧﯾﺳت ﻧوری اﺳت  .اﺻﻼً ﻣوﺟودﯾت اﻧﺳﺎن اھل وﺟود  ،ﻣوﺟب اﺳﺗﻣرار و ﻣﮭﻠت ﺑﺷرﯾت اﺳت در اﻣر وﺟود ﯾﺎﺑﯽ  .و
ﺑﺷرﯾت ﺑدون ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮥ ﺑﻘﺎ ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻧور وﺟود ﭘروردﮔﺎر و ﺗوﺣﯾد وﺟودش
در ﻏﺎﻟب ﺧﺎک در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﮐﯾﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اھل ﺧﺎک را ﺗﺣﻣل ﺧﺎک ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  :اﻣﺎم ﻣﺑﯾن!

75

٣٠١ــ آن واﻗﻌﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﺷر " ﻣرگ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣد در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن رھﯾدن از ﻣردن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آﯾﺎ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﺣﺗّﯽ در
راﺣت ﺗرﯾن وﺿﻌش ھﻣﺎﻧﺎ ُم◌َ ردن و ﭘﯾر ﺷدن ﻧﯾﺳت ؟ ﭘس " ﻣرگ " ھﻣﺎن رھﺎﺋﯽ از ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠّت ﻣردن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس " ﻣرگ " رھﯾدن از ﻋﻠّت ﻣرگ اﺳت  .ﺑﺎ ﻣﺎدّی ﺗرﯾن ﻧﮕرش ھم اﯾن اﻣر ﺣﻘﯾﻘت دارد  .ﭘس ﺗرس اﻧﺳﺎن
از ﻣرگ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗرس او از ﮐﺎﻣﻼً و ﺑﯽ ﻏل و ﻏش زﻧده ﺷدن اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ را
ﺣﯾﺎت واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .و اﯾن ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑرای زﻧده ﺷدن ﭘس از واﻗﻌﮥ " ﻣرگ "
ﺣس و
اﺳت :ﮐﻧﮑور ورودی در ﻋرﺻﮥ ﺣﯾﺎت اﺳت  .ﺗﻣرﯾن ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣرﯾن ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای
ّ
ت " وﺟود" اﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ دوران ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن در رﺣم ﻣﺎدر اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻد ﺧروج از آن  .در واﻗﻊ ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ
درﯾﺎﻓ ِ
ﻣﺛﺎﺑﮥ دوران ﺟﻧﯾﻧﯽ اﺳت ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧﺎﻟص روﺣﺎﻧﯽ و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ " وﺟود " آﺷﮑﺎر  .آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر دم و
ﺑﺎزدم ﯾﮏ ﺧط در ﻣﯾﺎن ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ را ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑود و ﻧﺑود را ﻣﯽ آزﻣﺎﯾد  .ﭘس " ﺧﺎک " ﺟﻧﯾن ﺣﯾﺎت و
ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑﯾن ﻋدم و وﺟود اﺳت  .و از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﺗوان ﺣﯾﺎت و ﻣوﺟودﯾت ﺧﺎﮐﯽ را ﺑرزخ ﻧﺎﻣﯾد  .ﺑرزخ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
وﺿﻊ ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ  .ﭘس آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻓﻘط ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد " ﻓرق" را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد و ﮐﺎﻣﻼً ﺣس و درک ﻧﻣﺎﯾد .و
دﯾن ﺧدا ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺷرﯾﻌت واﺣﮑﺎم ﺑر ﺑﺷر ﺧﺎﮐﯽ ﻓرود آﻣده اﺳت ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟرﺑﮥ اﯾن "ﻓرق" ﻧﯾﺳت .اﺣﮑﺎم ھﻣﮕﯽ
دال ﺑر "ﻓرق" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎی ﺑﺷری در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻓردی اﺳت و دوﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و دو روی دارد ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ ﺑودن ﺧﺎﮐﯽ اوﺳت .اﺻﻼً ﻋﺎﻟم ﺧﺎک )ﻣﺎده ــ طﺑﯾﻌت( ﺧود اﯾن ﻓرق و ﻣرز اﺳت .ﺧﺎک ﻣرز ﺑﯾن ﻋدم
و وﺟود اﺳت  .و اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣرزﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳوﯾش ﻋدم اﺳت و ﺳوی دﯾﮕرش وﺟود .ﻋدم را ﭘﺷت
ت ھﻣﯾن
ﺳر دارد و وﺟود را ﭘﯾش روی .اﻣﯾد
ﻏرﯾزی آدﻣﯽ ﺑﮫ آﯾﻧده ﻧﯾز اﻣﯾدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷد ِ
ِ
اﻣﯾدی ﮐﮫ دارد وﺣﺷت ھم دارد .وﺣﺷت از ﻋدم اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ وﺟود را در او ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در
ﺣس ﺑدﺳت آﻣدﮔﯽ ﺟﺎری اﺳت .و ﺷﮑﺳت ھﻣﯾﺷﮫ اﻣری ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﯾروز اﺳت و آن ﺷﮑﺳت
اﺣﺳﺎس از دﺳت رﻓﺗﮕﯽ
ّ
ﻋدم اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺳوی وﺟود ﻣﯽ رود و ھﻣﯾن روش ﺑﺎز اورا ﺑﮫ اﻣﯾدی اﻓﺳﺎﻧﮫ وار ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺗرس و ﮔرﯾز از " ﻣرگ " را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑدﺗرﯾن ﺟﮭﺎﻟت ﺑﺷر داﻧﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎﻧﺎ ﺗرس ﻋدم اﺳت از
وﺟود ﯾﺎﻓﺗن  .اﻟﺑﺗّﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺗرس اﻣری ﺑﺎطل و ﻣوھوم ﻧﯾﺳت و ﺗرﺳﯽ ﻋظﯾم و واﻗﻌﯽ اﺳت  .و ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎرﻓﻧد
ﮐﮫ از اﯾن ﺗرس رﺳﺗﮫ اﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل "وﺟود" رﻓﺗﮫ اﻧد .و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش آن "ﻣرگ" را ﭼﺷﯾده و ﻣﺻداق
"ﻣوﺗوا ﻗﺑل أن ﺗﻣوﺗوا" )ﻣرگ ﻗﺑل از ﻣرگ( ﺷده اﻧد .ﭘس ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺣﺑس ﺧﺎک و
در اﯾن دوران ﻓرق و ﻓراق ھم ﮔﺷﺎﯾﺷﯽ اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﯽ ﺗواﻧد زودﺗر اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را طﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ
ﻧﯾﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺣﺗﯽ در ﺟﻧﯾن ﺧﺎک ھم ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺧروج از ﺧﺎک اﺳت ھر وﻗت ﮐﮫ ﺑﺧواھد .وﻟﯽ اﯾن ﻋﻠم ذاﺗﯽ ھم
در اﻧﺳﺎن ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﺗﺎ آﻣﺎده ﻧﺷده اﺳت ﺣﺗﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧروج زودرس ھم در او ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣر ﺣﻘﯾﻘت
دارد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧودش ﺟﺎن ﺧﺎﮐﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎن آﻓرﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و راﺿﯽ از اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ در ﺣﺎﻟت ﺑﯾﮭوﺷﯽ و اﻏﻣﺎء ﮐﺎﻣل ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﻌد ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد  .آدﻣﯽ در
ﻣردن ﻧﯾز ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .و اﺻﻼً اﯾن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧﺎک ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ " ﻓرق" اﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری ﻋرﺻﮥ درﯾﺎﻓت
"اﺧﺗﯾﺎر" از ﺧداﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣﯾﺷود ﮔﻔت آدﻣﯽ اﯾن ﻣوﺟودﯾت ﺧﺎﮐﯽ را ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن "اﺧﺗﯾﺎر"
از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت ﮐﮫ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻻﻏﯾر  .و ھر ﮐس زودﺗر اﯾن اﻣر را ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت و در آن ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺷد
اﺟﺎزۀ رﺧﺻت و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗرک اﯾن دﯾﺎر ﻓراق )ﺑرزخ( ﺑرای او ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود زﯾرا ﺑواﺳطﮥ ھﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
"وﺟود" را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺟز اﻧﺗﺧﺎب وﺟود و اﺧﺗﯾﺎری ﻧﯾﺳت ﺟز اﺧﺗﯾﺎر ﺑرای ھﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎب .ﭘس ﻋﺎﻟم
ﺧﺎک ﺑرای اﻧﺳﺎن ،ﻋﺎﻟم اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و اﻧﺗﺧﺎب .ھر ﮐﮫ زودﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾد از ﻓراق و ﺑرزخ و ﺧﺎک رﺳﺗﮫ اﺳت ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ً ھﻧوز در ﺧﺎک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد آن ھم ﺑر ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﺧودش ﺑواﺳطﮥ اﻣری ﺧﺎص اﻟﺧﺎص ﮐﮫ
اﻣر ﻋﺷﻖ اﺳت .و اﯾﻧﺎن اھل وﺟود ھﺳﺗﻧد و ﻣﻘﯾم آﺧرت در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک .اﯾﻧﺎن ﻧورھﺎی ھداﯾت و اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﻧد.
٣٠٢ــ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾد روزی ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﺷود ﮐﮫ آن را ﺑﺧواﻧد و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﻔﮭﻣد و ﺗﺻدﯾﻖ
ﮐﻧد اﯾن ﻧوﺷﺗﻧﯽ ﻧﺎﻗص اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﻧﯾﺳت .و ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣﯽ ،ﻗﻠم ﻣﺷرک اﺳت.
٣٠٣ــ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷ ّﯾﻊ را ﺑﮫ ﻗﺎﻟب اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﺗﻌﺑﯾر اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از
اﺳﻼم اراﺋﮫ ﻣﯾدھﯾم .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ درﺳت ﺑرﻋﮑس اﺳت .ﻣﺎ ھﻣﮥ ﻣﮑﺎﺗب ﻓﮑری و ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﺎﺋل ﻓردی در ﮐﻠﯾّﮥ
ﺟﻠوه ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی را ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻧﻣوده و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺷﺎن را در دﯾن ﻧﺷﺎن داده اﯾم  .ﻣﺎ ﺑرای ھﻣﮥ
ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﺷری در دﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻗﺎﺋل ﺷده اﯾم زﯾرا دﯾن و اﺳﻼم را از ﻣوﺿوﻋﯾّت اﻋﺗﻘﺎدی و ﻗوﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﻓراﺗر
دﯾده اﯾم و ﺣﺎﮐﻣﯾّت دﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﯾّت ﮐﺎﻣل ﺑﺷری ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم .ﻣﺎ دﯾن را راه "وﺟود" ﻓﮭﻣﯾده اﯾم و وﺟود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
در دﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم .ﻣﺎ ﻗرآن و اﺳﻼم و دﯾن ﺧدا را از ﻣﮭﺟورﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾرون آورده اﯾم و درﻋرﺻﮥ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم
و آدم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده اﯾم.
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت و ھﯾﭻ ﺗﻌرﯾف و
٣٠۴ــ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗوﺻﯾف و ّ
ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻣﺎدی از ﺧدا در ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻠوم و ﻣﺷﮭود ﻧﮕردﯾده اﺳت  .اﻻّ در ﯾﮏ ﻣورد و آن "ﻧور" اﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ﺧدا
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ﺳﯽ ــ ﻋﯾﻧﯽ از ﺧداﺳت در ﻋﺎﻟم .و در ﻋﺎﻟم داﻧش ﻓﻧّﯽ ھم ھﯾﭻ
ﻧور اﺳت" .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻧور ﯾﮏ ﺳرﻧﺦ وﺟودی ــ ﻣﺎدی ــ ﺣ ّ
ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﻣﺳﻠّم از ﻧور اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت و ﻓﯾزﯾﮏ ﻧور ﮐم داﻧش ﺗرﯾن ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت و ﻧور را ﺑﺎ ﭼﺷم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرد
ﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
زﯾرا ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺷﺧﺻّﯽ ﺑرای آن در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣ ّ
ﮐﮫ ﻧور ﺣد ﻓﺎﺻل و ﻣرز ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ﻣﺎده و روح ﻗرار دارد .ﮔوﯾﺎ ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﮫ
ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﺑﮭم ﻣرﺑوط ﻣﯾﺳﺎزد و ﺧﻼء ادراﮐﯽ ﺑﯾن ﻏﯾب و ﻋﯾن را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﯾﮏ ﻣوﺟودﯾّت راﺑط
و واﺻل اﺳت و ﺑﮫ واﺳطﮥ آن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎدﯾّت ِ وﺟود را درک ﮐﻧد .و ﮔوﯾﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾزﺳوار ﺑر ﻧور اﺳت و ﺑر
ﻗوﺗﯽ از ﻧور ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز
ﻗوۀ ﺟﺎذﺑﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی ﺟز ّ
ﺟرﯾﺎن ﻧور اﺳﺗﻘرار و ﺣرﮐت دارد .ﺑﮫ ﻧظر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ّ
ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ درﺟﮫ و ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ از ﻧور اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧرژﯾﮭﺎ ﻧﯾز ﺟﻠوه ھﺎﺋﯽ از ﻧورﻧد در ﮐﻣ ّﯾت و ﮐﯾﻔ ّﯾﺗﮭﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ھم ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﺣﺗﯽ ﺟرم و ﻣﺎده ﻧﯾز درﺟﮫ ای از ﻣوﺟودﯾت ﻧور اﺳت و ھر ﻋﻧﺻری ﻧﯾز
ﺳﯽ ادراک ﻣﯽ ﺷود درﺟﺎت ظﮭور
ھﻣﯾﻧطور اﺳت .ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟود اﺳت و در ﻋﺎﻟم ﻋﯾﻧﯽ و ﺣ ّ
و ﺑروز ﻧور اﺳت در ﺷدّت و ﺣدّت و ﻗ ّوت و ﻏﻠظت و ﺛﻘل ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺗﻧوع .و ﻧور آﻓﺗﺎب ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﺟﻠوه ھﺎی ﻧور
اﺳت و ﺳﺑﮏ ﺗرﯾن و رﻗﯾﻖ ﺗرﯾن و اﻧﺑﺳﺎط ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧور ﺣﺳﯽ اﺳت و ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎز ھم درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎب ﺗر و
رﻗﯾﻘﺗر و ﺳرﯾﻊ ﺗر و روﺷن ﺗر از ﻧور آﻓﺗﺎب وﺟود دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﭼﺷم ﺳر ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﭼﺷم دل ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا دﯾده و درک ﻧﻣود :ﻣﺛل ﻧور اﯾﻣﺎن ،ﻧور ﻣﻌرﻓت ،ﻧورﻋﺷﻖ ،ﻧور ﯾﻘﯾن ،ﻧورﺣﻖّ ووو . ...و ﻧور
روح ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑواﺳطﮥ دل ﻗﺎﺑل دﯾدن و درک ﮐردن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ﻣوﺟودات ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮥ "دل" ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ ھم درﺟﮫ ای از ظﮭور ﻧور اﺳت وﯾﮏ ﮔل ھم
ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ از ﻧور اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ از ﻧور اﺳت و آﺳﻣﺎن ھم و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت  .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﮐﮫ "وﺟود" از ﺟﻧس ﻧور اﺳت و "ﻧور" ﻣﺎدۀ اوﻟﯾن و آﺧرﯾن وﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺗﺟ ّﻠﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﮔوﻧﮫ
ای از ﻧورﻧد .ﭘس وﺟود از ﻧور اﺳت و ﻋﺎﻟم ﯾﻌﻧﯽ ﻧور وﺟود در درﺟﺎت ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت از ﻧزول و ﻋروج از ﻣﺑدأ ﺧوﯾش و
ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺑدأ ﺧوﯾش .و ﻧور ﻣطﻠﻖ دارﯾم ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻣطﻠﻘﯽ ﻣوﺟود اﺳت و آن ذات ﻣﻘدس ﭘروردﮔﺎر ﺧﺎﻟﻖ
اﺳت .و در اﯾﻧﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن را درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ "ﷲ ،ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ".ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ "وﺟود" از ﻧور اﺳت و ﺑرﻧور اﺳت و در ﻧور اﺳت و ﺑﺎﻧور اﺳت و ﺑﺳوی ﻧور اﺳت و ﺧود ﻧور اﺳت
و ﺟز ﻧور ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .و ﺧداوﻧد ﻣوﺟودﯾت ﺧود را ﻧور ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﮐﻠﯾﮥ ﺻﻔﺎﺗش ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺻﻔﺎت ﻧورﻧد و ﺑس  .و
ھﻣﮥ اﺳﻣﺎء او ﻧﯾز اﺳﻣﺎء ﻧورﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﯾزاﺳم و ﻣﻌﻧﺎی ﻧورﻧد در درﺟﺎت ﻧزول و ﻋروج در
ﺣس و ﺗﻌﯾّن ﭼون ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .و درﻣﯾﺎن اﯾن ھﻣﮫ ﺟﻠوه ﮔری ﻧور  ،اﻧﺳﺎن آن ﻧوری
راﺑطﮥ ﺑﺎ ﻧور ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ در وادی
ّ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧور ﻣطﻠﻖ را درﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن آن ﮐﺎﻧون ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺧﺎﻧﮥ ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت درﺟﺎت ﻧور ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻧور ﺗﻌرﯾف و ﻣﺣﺳوس ﻣﯽ آﯾد و ﺟﻣﺎدات ،ﻧور ﻓﺷرده و ﺛﻘﯾﻠﻧد در درﺟﺎت ﺛﻘل و اﻧﻘﯾﺎد ،وﻟذا ﺗﺣرک
ﮐﻣﺗر دارﻧد .ﭘس ﻧور ﻣطﻠﻖ ھﻣﺎن ﺳرﻋت ﻣطﻠﻖ اﺳت ﭼﻧﺎن ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺳرﻋت ﻧور آﻓﺗﺎب را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧور
ﻣطﻠﻖ ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﺳرﻋت ﻻک ﭘﺷت داﻧﺳت ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻣوﺷﮏ .اﻟﺑﺗّﮫ اﯾن ﻗﯾﺎس و ﻧﺳﺑت ھم ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻗص اﺳت و ﻓﻘط
ﺑرای ﺣس ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﺷﮏ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺑراﺑر ﻧور آﻓﺗﺎب در
ﺣرﮐت اﺳت را ﺑﻧﺎﮔﺎه در ﺧﺎﻧﮫ ای ﺟﺎی داد و ﻣﻘﯾم ﻧﻣود ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ از ﺳرﻋﺗش ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﻣﺛﺎل ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺑرای اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم وﺟود اﻧﺳﺎن را درک ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻋظﻣت ﺟﺎدوﺋﯽ او ارج ﻧﮭﯾم ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را
اﺷرف ﻣوﺟودات ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .اﮔر اﻧﺳﺎن ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس ﺧﺎﻟﻖ او و آن ﻧور ﻣطﻠﻖ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .ھر ﭼﯾزی
ﮐﮫ وﺟود دارد ﺧﺎﻧﮫ ای از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧور اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ طﺑﻘﺎت ﯾﮏ آﺳﻣﺎن ﺧراش ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻋرﯾض وطوﯾل و
ﻣرﺗﻔﻊ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر در اﯾن ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺑﯾر زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﻧور اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ از ﺻﺎﺣﺑش ﺟدا ﻧﯾﺳت و
ﺧودش ﺧﺎﻧﮥ ﺧوﯾش اﺳت .و ا ّﻣﺎ اﻧﺳﺎن ﻧﺷﯾﻣﻧﮕﺎه و ﻗﺎﻋدۀ ﻧور اﺳت و ﻣﺣل ﻧﮭﺎﯾت ﻧزول و ھﺑوط ﻧور اﺳت و اﯾن ﮐﮫ
ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﻧداﺧﺗﯾم از ھﻣﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ وﺟود ﻧور و ﻧور وﺟود
ﺑر اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺳﺎن ﻣﺛل ﭘﯽ و ﺑﻧﯾﺎد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وﺟود اﺳت .آن ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم از ﭘذﯾرش
آن ﺳر ﺑﺎز زدﻧد واﻧﺳﺎن آن را ﭘذﯾرﻓت ھﻣﯾن ﺑﺎر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺣ ّﻣﺎل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐل اﯾن ﺑﺎر را
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑردوش دارد وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧرا درک ﮐرده و راه ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد )ﻋروج( و
ﻣﺎﺑﻘﯽ در زﯾر آن ﺳﺎﻗط ﺷده اﻧد و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ذﮐرش رﻓﺗﮫ و ﮐﺎﻧون و ﻣﺣل ﺗﺣﺻن و
ﺗﻣرﮐز و ﭘﻧﺎه ﮐل ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت زﯾرا او اﯾن ﺑﺎر را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻣﯽ ﺑرد و از اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺑﮫ
اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾّن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .و ھﻣﮫ ﺑﮫ او ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل و ﻣﻘﺻود ﺧود ﺑرﺳﻧد و آن ﻣﻘﺻود ھﻣﺎن
ﻧور ﻣطﻠﻖ و ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و اﯾن راه ھم راه از ﺧود ﺑﮫ ذات ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت .اﯾن راه دروﻧﯽ
اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟود ﻣﺎدّی در ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺣد ﻣﻣﮑن ﻗرار دارد زﯾرا ﻣﺣل ﻧزول وھﺑوط و ﻧﺷﺳﺗن و ﻓرود
آﻣدن ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣطﻠﻖ ﻧور اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﻧﺟورﺗرﯾن و درﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت و از ﺣﯾواﻧﺎت و ﻧﺑﺎﺗﺎت و
ﺳﻧﮓ ھم ﭘﺳت ﺗر اﺳت ﺑواﺳطﮥ ﺑﺎر ﻣطﻠﻘﯽ ﮐﮫ از ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑر دوش ﻣﯾﮑﺷد .ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن دوش ھم دوش ﺧداﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را از ﺻورت و روح ﺧودش آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل اﯾن ﺑﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﻓﻘط ﺧود اوﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد ﺧود را ﺗﺎب آورد .و اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺗﺎب ﻣﯽ آورد و ﻋﻣﻼً اﯾن ﺑﺎر را ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد و ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧدارد ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮫ و ﻓرﯾﺎد و ﮐﻔر و ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ و ﻋداوت ﺑﺎ وﺟود ﺧوﯾش و ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﺧدا .و ھﻣواره اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد ﮐﮫ
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ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت اﯾن ﺣﻖ و ﻗدر را ﮐﻣﺎﺑﯾش درﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺳﻠﯾم و راﺿﯽ ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑواﺳطﮥ ﻧور ﻣﻌرﻓت اﯾن ﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .
ﭘس اﮐﺛرﯾت ﺑﺷر ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺿد ﺧوﯾش و ﺣﺗﯽ دﺷﻣن ﮐﺎﻣل ﺧداﺋﯾت ﺧوﯾش اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ِ ﺿد ﻧور .و اﯾن
ھﻣﺎن ظﻠﻣت ﮔراﺋﯽ و ﮐﻔر و ﮔﻣراھﯽ ﺑﺷر اﺳت .وﻟﯽ آن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎران ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھداﯾت ﮐﻧﻧدۀ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ
ﺳوی ﻋروج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﻋروج اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮥ ﻧور ِ ﻋﻠﯽ ﻧور را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد :ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ِ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﻧور .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻗﯾﺎم ﻧﻣوده و ﺑﺎل ﮔﺷوده ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و اﻧﺳﺎن را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﮐﺷد  .ﻧور ﺟﻣﺎل اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﮐﮫ ﮔﺎه در ﺗﺻﺎوﯾر ھم ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﯾن ﻧور ِ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﺎﻻروﻧده
اﺳت  .و وﺟود اﯾﻧﺎن در ﮐل ھﻣﺎن ﻋرش ﺧداﺳت  .ﻋرش ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺧت ﺟﻠوس ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘﮥ ﻧور )ﭘروردﮔﺎر(.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺳﯾﻧﮥ ﻣن ﻋرش اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ﺧودش و ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧور ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد" :ﻣن و ﻋﻠﯽ ﻧور واﺣدﯾم" .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﻧور ﮐﺛﯾر اﺳت و ﻣﺗﻔرق و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧور واﺣد اﺳت و از اﯾن رو او
را ﻣوﺣّد )ﯾﮕﺎﻧﮫ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻋﻠﯽ)ع( را رھﺑر ﻣوﺣدان ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .ﻧور واﺣد ھﻣﺎن ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ
ﭘرﺗو و ﺗﺷﻌﺷﻊ وﺟود اوﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧور ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧده اﺳت و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﻣورد ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود ﮐﮫ:
"ﻋﻠﯽ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدۀ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ".ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت زﯾرا
ﻣﻧور ﻣﯽ
ﭼون آدﻣﯽ ﺑﮫ ذات ﺧود )ﻧور ﻣطﻠﻖ( رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ آن روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ رود ّ
ﮔردد و اھل روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و از ظﻠﻣت ﻣﯽ رھد .ﻋﺎرﻓﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻧوری ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی وﺟود ﮔرا و اھل
وﺟود ھﺳﺗﻧد و ﻣوﺟود ﺷدﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و و ﺟود ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن .ﭘس وﺟود ،ﻧور اﺳت و ﻧور ،ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﭼﺷم ِ
وﺟود اﺳت .اﻟﺑﺗّﮫ ھﻣﮥ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ادراک ﻏرﯾزی و ذھﻧﯽ ﺑﺷر ﻧوری ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ درک ﻗﻠﺑﯽ درک ﻓراﺑرﻧده و
ﻋروﺟﯽ اﺳت و درک ﻧورﻋﻠﯽ ﻧوری اﺳت و ﻣوﺟب ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ادراﮐﺎت ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺷدت ﺛﻘل و
ﺳﯾﺎھﯽ و ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ و درﻣﺎﻧدﮔﯽ اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ درﺳت ﻋﮑس اﯾن وﺿﻊ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ
اﺳت ﮐﮫ "ﺧود" را ﭘرواز ﻣﯽ دھد وﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ھﻣﯾن ھم اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺛﺎرﮔر اﺳت و ھﻣواره از
"ﺧود" ﻣﯽ ﮔذرد و از ﺧود ﺑﺎﻻ ﻣﯾرود .ھﻣﮥ ادراﮐﺎت ﺑﺷری ﮔﯾرﻧده و ﻣﺎﻧﻧده و ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧده اﺳت و درک ﻗﻠﺑﯽ و ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻧده و رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش و اﻧﺑﺳﺎط آﻓرﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺧود ﺧواھﯽ ﻋﯾن ﺗن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺛﻘل ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺳﻘوط ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز درد و ﻋذاب و ﮔﻧدﯾدﮔﯽ ﻧدارد و وﺟود را ھﻣواره ﺳﯾﺎھﺗر و ﺛﻘﯾل ﺗر و ﻣﻧﻘﺑض ﺗر
ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺑﻧد و اﺳﺎرت ﻣﯽ ﮐﺷد ﭘس آزادی ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت  .ﭘس ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل روی ﮐردن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ذات ﺧوﯾش )ﻣﻧﺷﺄ ﻧور( اﺳت ھﻣﺎن ﻧور ِ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ از وﺟود ﻓرد ﻋﺎرف ﺟﺎری و ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯾﮕردد .و
اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﺣﻖ و ھداﯾت اﺳت و ﺧداﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﺷر روی ﻧﻣوده و ﺑﺷر را دﻋوت ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
اﯾن ﻧور را ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﭘس ﻣﻌرﻓت  ،ﻧور اﺳت ﮐﮫ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﮐﻼم  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮐﻼم اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﮐﮫ ﻧور
ھداﯾت ﺣﻖ اﺳت ﻧﯾز ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻗﻠوب دﯾﮕران رﺳوخ ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﻘﻠب ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺧودﺷﺎن ﻣﯽ آورد و
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧور وﺟودﺷﺎن رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ را رو ﺑﮫ ﻧور ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾﻧﺳت آن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﮐﮫ
"ﺧداوﻧد اراده ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻧورش را ظﺎھر ﮐﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺷرﮐﺎن را ﺧوش ﻧﯾﺎﯾد و ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧورش را ﺑﺎ دھﺎن
ﺧود ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﻧد ".و اﯾن ﻧور ظﺎھر ﺷدۀ ﺧدا ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ازﻣردان ﺣﻖ ﭘدﯾدار ﻣﯾﺷود و ﺑﺷرﯾت را
ﺑﮫ وﺟود ﻋودت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﻧور ِ وﺟود اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﺎ آن ﺳروﮐﺎر دارد ﻧور ﻋدﻣﻧد و ﺣﺎﺻل
ﺗﺑﺎھﯽ و ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی اﻧد .ﻧورھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﻧواع ﺳوﺧﺗن ھﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد  .ﻧور آﻓﺗﺎب ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﺳوﺧﺗن
ﺧورﺷﯾد اﺳت .ﻧور ﺑرق و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطورﻧد و ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﻧوع ﻧورھﺎ آدﻣﯽ ﺑﺧودی ﺧود ﺟز ﮔﻣراه و ﮐور ﻧﻣﯽ
ﺷود .ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﻧور ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت  ،اﻣﮑﺎن ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و دﯾدن راه ﻧﺟﺎت وﺟود دارد .آﻧﮭم
ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ زﻧده و ﻧﮫ ﻣرده .ﺑواﺳطﮥ آﺛﺎر و ﮐﻼم ﻋﺎرﻓﺎن ﻣرده ﻧوری و راھﯽ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﮐﻼم
ﻗرآن ھم ﺑﺧودی ﺧود راھﯽ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد .ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣظﮭر "ﻻ اﻟﮫ" ھﺳﺗﻧد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺣﻖ و ھداﯾت ﻧﯾﺳت
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﻓﻘط وﺟود ﻋﺎرف ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ "اﻻّ ﷲ" اﺳت و ﻧور ﷲ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھداﯾت و ﺳﻌﺎدت و راه
وﺟود اﺳت  .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺳﺎﺋر ﻧورھﺎ ھﻣﮕﯽ ﺿد ﻧورﻧد )ﺗﺎرﯾﮑﯽ( و ﺗﺑﻌﯾت از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ظﻠﻣت و ﮐوری ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد اﻻّ
ﻧور اھل ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎدۀ ﻋﺎﻟم ﻣظﮭر ﻋدم اﺳت و ﻋدم را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ وﺟود را  .و ھر ﻧوری ﮐﮫ
از اﯾن ﻣﺎده ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﻧﯾز راھﮭﺎی ﮔﻣراھﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯾرود و " ﻻاﻟﮫ " را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺧطﺎر ﻣﯽ دھد و
ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐل ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﻧﯾز ﺧودش ﻧور ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
ﮐﮫ "ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣﺗﺣﺻّن اﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر" .ﭘس ﮐل ﻣوﺟودات و ﮐل ﻧورھﺎ ﻣرﯾد
وﺗﺎﺑﻊ و ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﻋﺎرﻓﯽ ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد زﯾرا اﯾن ﻧور وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت .
٣٠۵ــ ھرﭼﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗر اﺳت ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﭘﺳﺗﯽ و ﭘﻠﯾدﺗر اﺳت و ھرﭼﮫ زﯾﺑﺎﺗر اﺳت ﻣﺄﻣور اﻣری زﺷت ﺗر اﺳت و ھرﭼﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر اﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر اﺳت  .ﻓﻘط ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ھﺳت و وﺟودی واﺣد اﺳت .
٣٠۶ــ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻓﻘط ﺗواﻧﺎﺋﯽ ظﮭور اﺳت .
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٣٠٧ــ ﻓﻘط آﻧﮑﮫ ﺑروﺣداﻧﯾت ذات ﻣطﻠﻘﮥ ﭘروردﮔﺎر ﻣﻌرﻓت و ﺑﺻﯾرت دارد ﻣﯾﺗواﻧد ھر ﭼﯾزی را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﺳت
درﯾﺎﺑد و دﭼﺎر ﻓرﯾب ﻧﮕردد زﯾرا ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ واﺣد وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻏرق در ﻧﺳﺑت و اﻧﺣﻼل و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓﻧﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ
اﺳت و ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﮕرﺷﯽ وﺣداﻧﯽ و ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان اﺣدﯾت و ﭼﯾزﯾّت واﺣد و ﺑﻘﺎی ھر ﭼﯾزی را در آن واﺣد از
اﻧﺣﻼل و ﻓﻧﺎﯾش ﺗﻣﯾز داد و درﯾﺎﻓت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷرط ﻻزم و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ھر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
٣٠٨ــ دﯾدن ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھﺳت ،ﻣﺳﺗﻠزم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣد ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﻣرز ھﺳت ھﺎ ﭘﯾدا ﺷود .و ﺣدّ
ﻧﯾﺳﺗﯽ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺟدارۀ ﮐﺎﻟﺑد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت ظﺎھر آن .اﮔر ﻣﻌﻧﺎی ﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺻورت ﻋﺎﻟم
درک ﻧﺷود ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم درک ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘوﺳت ﮐﻧدن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﯾﺎ ﻧﻘﺎب ﺑرداﺷﺗن از ﭘدﯾده
ھﺎ :ﺑرﮔذﺷﺗن از ﺟﮭﺎن ﺻور.
٣٠٩ــ ﺗﺎ ﻧﻘﺎب از ﺻورت ﺷرﯾﻌت ﺑرداﺷﺗﮫ ﻧﺷود ﺣ ّﻘش ﻋﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﮐﺎر ﻣردان ﻣﺧﻠص و ﻣوﺣّد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن ﭘرده ﺑراﻧدازی ھﻣواره دﯾن ﺣﻖ را زﻧده ﻣﯽ دارﻧد و ﻧو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﺗﺑﺎه ﮔردﻧد .ھر ﯾﮏ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ
ﻣظﮭر ﭘرده ﺑرداری از ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﺣﺳﯾن)ع( ﻧﻘﺎب از ﺻورت ﺣﺞ ﺑرداﺷت و ﻋﻠﯽ)ع(
ﮐﻠﯽ ّ◌ۀ
ّ
ّ
ﻧﻘﺎﺑﮭﺎ را ﺑرﮐﻧﺎر زد .
ﭘرده از ﺻورت ﯾﺎران ﻧﺗوان زد ﺑﮑﻧﺎر

ﻣﮕر آن ﺣﺟﻠﮥ وﺻﻠت ھﻣﮫ آﻣﺎده ﮐﻧﯽ

دﺳت ﺑﮫ دﻟﮭﺎ ﻧﺗوان زد ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺗب ﻋﺷﻖ

ﻣﮕر آن ﺧون دﻻن را ھﻣﮫ ﺳﺟﺎده ﮐﻧﯽ

٣١٠ــ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ دﯾﻧﯽ روی ﻣﯽ آورﻧد در ﺑدو ورود ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه از ﺧود ﺑﯾﺧود ﮔردﯾده و ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﺗﯽ و
ﺣﺗﯽ ﺟﻧون از آﻧﮭﺎ ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد آﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾن ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺣض ﺧروج از آن دﯾن ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﺑﯽ
ﺧودی ﻣﯽ ﮔردﻧد  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ روح اﺳت .
٣١١ــ ھر ﮔﺎه ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺑر ﺟﺎی دﯾﮕران ﻓرض ﮐﻧﯽ و در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻣﺎﻧﯽ و آﻧﮭﺎ را ﺣس ﮐﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻣﺣﮑوم ﮐردن و طرد و ﻧﻔﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس وﺿﻊ و اﻋﻣﺎل ﺧود را ﻣﺣﮑوم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﺧود را ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧد  .وﻗﺗﯽ ﻣﺛﻼً آدﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ در ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ "اﮔر ﻣن ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗو ﺑﺎﺷم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧم ".ﺳﺧﻧﯽ ﺑس اﺳرار آﻣﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﻋﺑث ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .اﻣﺛﺎل ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﯽ
روزﻣره در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ آورﯾم وﻟﯽ اﻧدﮐﯽ ھم در ﻣﻌﻧﺎی آن ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا اﮔر ﺗو ﺑرﺟﺎی
را
ّ
دﯾﮕری ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺿﻊ ﮐﺎﻣل اورا ﺧواھﯽ داﺷت و ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻐﯾﯾری را ﭘذﯾرا ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
آن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﻧﺧواھﯽ ﮐرد و در دﻟت ﺑﮫ رﯾش ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﻧده ات ﮐﮫ ﺧودت ﺑﺎﺷﯽ ﺧواھﯽ ﺧﻧدﯾد  .ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑر ﺟﺎی دﯾﮕران ﻗرار ﻧدارد وﻟﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧد ﻗرار ﮔﯾرد ﺣﺗﻣﺎ ًﮐﺎرھﺎی ﺳﺎزﻧده ای
ﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً◌َ ﺑر ﺣﻖ اﺳت و راز وﻻﯾت و ﺧﻼﻓت ) ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ(
ﺧواھد ﮐرد و ﻣﺷﮑل را ﺣل ﺧواھد ﻧﻣود  .ﭼﻧﯾن ﮔﻣﺎن و ﺣ ّ
اﺳت ﮐﮫ در اﻣر ارادت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو دوﺳت ﻣﺧﻠص واﻗﻊ ﻣﯾﺷود ﭼﻧﯾن اﯾﺟﺎزی ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ اﮔر
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﺑر ﺟﺎی ﮐﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای او و در وﺟود او ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾر ﻣﻣﮑن را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد و
اﯾﺟﺎز آﻓرﯾﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮥ ﻋﺎﻟﯽ آن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و ﻣوﺣد در راﺑطﮥ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﮫ ھﻣﯾن وﺿﻊ ﻣﯽ
رﺳد و ﺧﺎﻧﮥ وﺟود را از " ﺧود " ﺧﺎﻟﯽ ﮐرده و ﺧداوﻧد ﺑرﺟﺎی او ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد و ارادۀ ﻣطﻠﻖ ﺧودرا از وﺟود ﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد واﻗﻌﺎ ً و ﮐﺎﻣﻼً ﺑرﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی دﯾﮕران ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺧودش وﺟودش را ﺗﺣوﯾل
ﻣوﺟودی ﻋﺎﻟﯾﺗر داده ﺑﺎﺷد ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺧدا .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺟﺎی دﯾﮕران ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺟود ﺧود را ﺗرک ﮐرده ﺑﺎﺷد و
آﻧرا ﺑﮫ دوﺳت ﺳﭘرده ﺑﺎﺷد .وﻻﯾت و ﺧﻼﻓت ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن واﻗﻌﮫ و راز ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت و ﻣظﮭر وﺟود اﺳت .ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ھﺳت ﮐﮫ از ﺧود ﻧﯾﺳت ﺷده اﺳت  .ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋرﺻﮥ ﺑﯽ ﺧودی اﺳت  .ھر ﭼﯾزی  ،ﭼﯾز دﯾﮕرﯾﺳت و ھر
"ﺧود" ی  ،ﻏﯾر اﺳت  .و ﮐل ﺟﮭﺎن ﻏﯾرﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ھﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت .
٣١٢ــ ھر ﮐﮫ ﻣرد ﺣﻘّﯽ را دﯾد ﺑر ﺑﯽ ﺧودی ﺧوﯾش آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از "ﺧود" ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ
ﺑﯽ ﺧود اﺳت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد و آﻧرا طرد و ﻧﻔﯽ و ﻟﻌن ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻣﺗر ﻣوﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯽ ﺧودی ﺧود ﻣﯽ ﮔردد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺧودی اش را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎ آن ا ُﻧس ﮔﯾرد .و اﯾن
ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ ِ "ﺧود" ﺑﮫ "ﺑﯽ ﺧود" اﺳت و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ "ﺧود" ﺑﮫ "ﺑﯽ ﺧودی" رﺳﯾد و در آن ﻓﻧﺎ ﺷد از وﺟود
ﻓرد ﻓﻘط "ﺑﯽ" ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ " ﻻ"  .و ﻣرد ﺣﻖ ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل "ﻻ" اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ از روﯾﺎروﺋﯽ " ال
ﻻ " ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود و ﻣرد ﺣﻖ آن " ﻻ" ی ﮐﺎﻣل و ﻣﻌروف اﺳت ﯾﻌﻧﯽ " ال ﻻ " اﺳت ﮐﮫ " ال ﻻ ه " را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
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٣١٣ــ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺎﻣده اﻧد ﻣﮕر ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد آن ﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻧزد
ﻣردم اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردم اﺳت ﭼﯾﺳت ؟ ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎء وﻧﯾز اوﻟﯾﺎء
ﺑرای آن ﭘدﯾد آﻣده اﻧد؟ در واﻗﻊ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻋﻠّت اﻧﮕﯾزه و ﻣﻘﺻود ﮐﻠﯽ دﯾن ھﺳﺗﯾم و اﯾن اﻣر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﺷود
اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺟز ﺣﻖ و ﺟز ذات ﻣﻘدس ﭘروردﮔﺎر ﺧﺎﻟﻖ ﻗﺎﺑل ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﯾﺳت  .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردم اﺳت و ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺗﺻدﯾﻖ آن آﻣده اﻧد ھم ﭼﯾزی ﺟز او ﻧﯾﺳت .ﭘس آﻧﮭﺎ آﻣده اﻧد ﺗﺎ ﺣﻘﯽ را ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردم اﺳت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻧﺷﺎن دھﻧد ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ راھم دﻋوت ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردم آن را ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ
ﻋذاب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس دﯾن ﻣﻘﺻودی ﺟز اﯾن ﻧدارد ﮐﮫ ﺧدا را در ﺧﻠﻖ ﻧﺷﺎن داده و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد و ﭼﺷم ﻣردم را ﺑر اﯾن
رب اﻟﻧﺎس اﺳت و وﺟود ﻣردم ھم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧداﺳت
واﻗﻌﮫ ﺑﺎز ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﮐردار ﻣردم )ﻧﺎس( ھﻣﮫ ﺗﺣت ﺗرﺑﯾت ّ
و ﻣردم ﺗﺣت ﺳﯾطرۀ ﻣﻠﮏ اﻟﻧﺎس ھﺳﺗﻧد و ﻧﻔﺳﺎ ً و ﻋﻣﻼً ھم ﺟز او را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﭘرﺳﺗﻧد و اﻟﮫ اﻟﻧﺎس ھم
ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد
ﺧداﺳت وﻟﯽ اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻣردم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻧور ّ
رب اﺳت و ﺳرﺧود
ﺑﺎز ھم اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾن اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب ھم ﺗﺣت رﺑوﺑﯾّت و ﺗرﺑﯾت ّ
ﻧﯾﺳت از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر از اﯾﻧﮑﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮭر ﻣﯽ ورزی و ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و اﯾﺟﺎز ﺧدا را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓرﺗر و ﻣﻧﮑرﺗر ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،آﯾﺎ ﺗﻌﺟب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ؟ و ﺑﻌد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھﯾﭻ ﮐس ﺑدون اﺟﺎزۀ ﺧدا ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻣﺎن آوردن ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺧدا اراده ﮐﻧد
ھﻣﮥ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد  .ﭘس اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺎﻣده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎن ﺑدھﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑر
اﯾﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﯾن و ﺑر ﮐﻔر ﮐﺎﻓران ﺑﮫ طرز ﺣﯾرت آوری اﻓزوده ﺷد و ھر ﮐﺳﯽ آن ﭼﻧﺎن ﺗر ﮔردﯾد و ﺑﺳوی ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل
ﺧود ﺳوق داده ﺷد  .ظﮭور اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﮔروه ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺷرﯾﻌت
اﻣﮑﺎن ﭘدﯾد آﻣدﻧﺷﺎن ﻧﺑود ظﮭور اﻧﺑﯾﺎء ﻣوﺟب ظﮭور و ﺑروز و ﺗﺷدﯾد اﯾﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮐﻔر ﮐﺎﻓران ﺑوده اﺳت و ﻧﮫ
ﻣوﺟب ﭘدﯾد آﻣدن آﻧﮭﺎ  .وﻟﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ در ھر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺑوده اﻧد و ھر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن
ﺧﺎص ﺧود را دارد ﮐﮫ ﺑﺷدّت ھم ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر در ﺗﺿﺎد و ﺟدل ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣوﺟود در ھر ﻣﻠّت و ﻣذھﺑﯽ ﻣﺎھﯾﺗﯽ
واﺣد دارﻧد و ﮐﺎﻓران ھم در ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﺎھﯾﺗﯽ واﺣد دارﻧد و رﻓﺗﺎر و آﻣﺎﻟﯽ واﺣد دارﻧد در درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻔر  .ﭘس
ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻔﺗﺎدو دو ﻣﻠّت و ﻣذھب ﺑﺎ ھم ھﯾﭻ ﺟداﻟﯽ ﻧدارﻧد و ﮐﺎﻓراﻧش ھم ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﯾﮑﺳﺎﻧﻧد و ﮔﺎه در رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﭘردازﻧد  .ﭘس ﺟﻧﮓ ﻣذاھب ﻓﻘط ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﮐﺎﻟﺑد ھر ا ّﻣﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾد ھﻧد  .ﭘس
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﻣوﺗور اﺻﻠﯽ ﺣرﮐت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎء ﺑرﺣﻖ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر  .اﯾﻧﮭﺎ
ﻣوﺗور ﻧﻔس ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ ھر ﻓرد و ﮔروھﯽ را در آن ﭼﻧﺎن ﺗر ﺷدن ﺣرﮐت و ﺳرﻋت ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد زﯾرا ﮐﺎﻓران ھم ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن ﺧدا ﺟدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد و در آن ﺷدﯾدﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﯽ ﮔردﻧد  .ﺟرﯾﺎن
رﻧﺳﺎﻧس در اروﭘﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﻟﯾل زﻧدۀ اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻣدّن ﺟدﯾد ﻏرب ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺣﺎﺻل ﺿدﯾت ﺑﺎ
دﯾن و ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﺑوده اﺳت  .در ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺟﮭﺎن ھم ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺿد ﻣذھب ﺗر ﺷده رﺷد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری
داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻏرﺑﯽ ﺗر ﺷده اﺳت ﮐﺷور ﻣﺎھم ھﻣﮥ ﺟرﯾﺎن را در ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
"اﮔر ھﻣﮥ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺑودﻧد ھﯾﭻ ﺗﻣدّن و ﺷﮭری ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد" و ﺟﮭﺎن ﺑطور ﺑﮑر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﭘس اﯾن
ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ ھم ﻧﺗﯾﺟﮥ رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎء و اﻣﺎﻣت اوﻟﯾﺎء ﺧدا ﺑوده اﺳت  .ﭘس ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردم )ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری(
اﺳت ﺣﻖ اﺳت و از ﺣﻖ اﺳت و ﺑﺳوی ﺣﻖ ﻣﯽ رود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣردم از آن ﻏﺎﻓﻠﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻋذاﺑﻧد .
٣١۴ــ ﮐﺎﻓری ﮐﮫ ﺑرﮐﻔرش آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ و ﻣﻌﺗرف ﮔردد ﺑﺳوی اﯾﻣﺎن ﻣﯽ رود  .ﭘس ﻣﻧﺷﺄ ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ھم ﺟز ﺟﮭل ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔر و ﮔﻧﺎھﯽ ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ در ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺗن ،ﻧﯾﺳت .و ﻋذاﺑﯽ ھم ﺟز از اﯾن ﺑﺎﺑت ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ
آﯾد و اﻧﺑﯾﺎء اﻟﮭﯽ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﺑﮫ ﺧود آوردن ﻣردم ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .
٣١۵ــ ﮐل ﺑﺷر ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذاﺗﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎوراء اﻟطﺑﯾﻌﮫ دارد ﻣﻧﺗﮭﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ دﯾن ﺧدا را ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ھوس ﺑﺎزی ﻣﯾﮕﯾرﻧد دﭼﺎر ﺧراﻓﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼﮫ ﺧراﻓﺎت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ )ﮐﺎﻓران( و ﯾﺎ ﺧراﻓﺎت
ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣﺛل اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺷﺎﻧس و ﻓﺎﻟﮕﯾری و ر ّﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎدوﮔری و اﻣﺛﺎﻟﮭم )ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن(  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺎﻣل دﯾن ﻣوﺟب ﭘدﯾد
آﻣدن داﻧش ﻓﻧﯽ ﺷد و ﻣﮑر در دﯾن ﻣوﺟب ﭘدﯾد آﻣدن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺳﻧت ھﺎی ﺧراﻓﯽ ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠل ﺑروز ﮐرده اﺳت
و ﺑﺎ ھم ﻋﺟﯾن ﺷده اﺳت  .و اﻣروزه ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری ﻣﻌﺟوﻧﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ از ﻓن و ﺧراﻓﮫ اﺳت :ﺧراﻓﺎت ﻓﻧّﯽ )ﻣﺛل
اﺣﺿﺎر روح و ھﯾﭘﻧوﺗﯾزم و  (...و ﻓﻧون ﺧراﻓﯽ ﻣﺛل ﭘزﺷﮑﯽ و ﻧﺟوم و . ...
٣١۶ــ آدﻣﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺣ ّﻘﺎﻧﯾت دﯾن ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد ﺣﺗّﯽ در ﻟﺣظﮥ ﻣرگ .اﯾﻣﺎن ِ دﯾر ،اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺳراﺳر ﻏرق در
ﺣﺳرت اﺳت .ﺣﺳرت از اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا زودﺗر اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورده و راﺣت ﻧﺷده اﺳت .
٣١٧ــ ھر ﮐﮫ ﻧﺎراﺣت اﺳت ﺑﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت .ﻣؤﻣن ھﻣواره ﻗﻠﺑﺎ ً راﺿﯽ و ﺷﺎﮐر اﺳت و ﮐﺎﻓر ﻧﺎراﺿﯽ و ﺷﺎﮐﯽ اﺳت.
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٣١٨ــ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧدارد از ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد ﺣﺗّﯽ از ﺧدا .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ دوﺳت ﺧداﺳت و آدم از دوﺳﺗش
ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد .و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ھﻣﮫ را ﻗﻠﺑﺎ ً دوﺳت ﻣﯽ دارد و آدﻣﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗﺷﺎن دارد ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد .
٣١٩ــ ﺑرﺧﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻋوﯾﮭﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑﮭﺎﺋﯽ و
اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯾﮕوﯾﻧد" :ھﻣﮫ ﺧوﺑﻧد و ھﯾﭼﮑس ﺑد ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ ھﻣﮫ را دوﺳت ﻣﯽ دارﯾم و ."...آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ وﻗﺎﺣت ﺗﻣﺎم ﭼﻧﯾن
ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧد اﮔر ﮐﻣﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎد ذھﻧﯽ و ُﺣب ﻗﻠﺑﯽ داﺷﺗﻧد ﺟﺳﺎرت ﭼﻧﯾن ادﻋﺎھﺎﺋﯽ را ﻧﻣﯽ داﺷﺗﻧد .و
اﯾﻧﮭﺎ در ﻋﻣل و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی ﺧود ،ﺑﻐﺎﯾت ﻧژاد ﭘرﺳت و ﻣﺳﻠﮏ ﭘرﺳت و ﻣﺗﮑﺑر
و ﺳﺗﻣﮕرﻧد .اﻣروزه ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم و ﺑرادری و دوﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ دھﻧد
و ﺣﺗﯽ زﺑﺎن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ )اﺳﭘراﻧﺗو( را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺟﮭﺎﻧﺧواران آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑرﺗرﯾن
ﻧژاد و ﺗﻣدن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑرای ﺑﻠﻌﯾدن ﺟﮭﺎن دﺳت ﺑﮭر ﻗﺗل ﻋﺎم و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯽ زﻧﻧد ،دم از آزادی و ﺑراﺑری و ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﻧﻣﯽ زﻧﻧد .آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ذاﺗﺎ ً ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾداﻧد ھرﮔز ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری ﻧﻣﯽ دھد و ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی آدﻣﮭﺎ ﻧدارد.
آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد "ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑراﺑر ﺑﺎﺷﻧد" ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺑری و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﺻﻼً ﺑﮫ آن اﻋﺗﻘﺎدی و ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارد
و ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ُﺣﻘﮫ ﺑﺎز اﺳت ﮐﮫ در رﺳواﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎز ھم از رو ﻧﻣﯾرود و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھد  .ھر ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد
"ﺑﺎﯾد" ُﺣﻘﮫ ﺑﺎز اﺳت .ھﻣﯾن ُﺣﻘﮫ ﺑﺎزھﺎی ﻋرﻓﺎن ﭘﻧﺎه ﻣﻧﮑر اﻧﺑﯾﺎء اﻟﮭﯽ و ﻣردان ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد و ﻣﻧظورﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ
رذل ھﺎ و ﺗﺑﮭﮑﺎران ﻓﻘط ﺧوب ھﺳﺗﻧد درﺳت ﻣﺛل ﺧودﺷﺎن .
٣٢٠ــ ﭼون ﺟﮭل و ﻓرﯾب ﺑﺎ ﺗﺧدﯾر و اﻟﮑل ﺗوأم ﮔردد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رذاﻟت و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭل ﻋﯾن ﻧﺑوغ ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﭘﻠﯾدی ﻋﯾن ﻗدرت .
٣٢١ــ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟدال ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺟﺑرا ً ﺧود را ﺑﺳوی ﭘوﭼﯽ و ﺑن ﺑﺳت ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟود
ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ھﻣﮥ ﺷﻌور و ﺣس و ﻋواطف و ادراک و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارد و ﺑﮫ ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﺳﻘوط و
ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ رود و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﺳوی ﺳر ﺳﭘرده ﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﺑطﺎﻟت و ﺳﺗم ﻣﯽ رود و ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت دﺷﻣﻧﺎن
ﺧود ﻣﯽ ﮔردد  .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﺑرا ً دﺳت از ﺟدال ﺑﺎ آن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﮐﺷد و آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺗﺻدﯾﻘﯽ در ُ
ﻏل و زﻧﺟﯾر
و ﻋذاﺑﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون .
٣٢٢ــ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﻣﻌروف " ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺑﻼ ﻧزدﯾﮏ " در رأس ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻗرار دارد و ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﮐﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﺣﺎﺻل از رﯾﺎﮐﺎری ھﺎﯾﺷﺎن در دﯾن را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑﮕذارﻧد و رﺳواﺋﯽ ﺧود را ﺗطﮭﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد  .و
ﺧداوﻧد در ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾن ﮔروه ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮔر دوﺳﺗﺎن ﺧدا ھﺳﺗﯾد ﭘس ﭼرا ﺧدا ﺷﻣﺎ را اﯾﻧﻘدرﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧدا ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و رﺋوف اﺳت ".در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ " ﺑﻠﯽ" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺗﺣﺎن اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗن ﺧدا ﺑﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و اﺟﺎﺑت ﮐردن دﻋﺎی آﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ارﺗﻘﺎء و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧﺷد و اﯾن ﺑﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻋذاب اﺳت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗرآﻧﯽ را ﻣﺳﺦ و واروﻧﮫ ﮐرده اﻧد و ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﺧدا را ﻋذاب ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و
ﻋذاﺑﮭﺎی ﺧدا را ﻧﻌﻣت ﻣﯾﺧواﻧﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ روﺣﺎﻧﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘش درﺟﮫ اول را اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت و ﻣﻔﺳر و رھﺑر
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑوده اﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی ﻧﻔﺎق را ﺗدوﯾن ﻧﻣوده اﺳت .
٣٢٣ــ آدﻣﯽ اﮔر دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎری زﻧد ﺑﮫ ﻧﯾّت ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣورد ﻧظر  ،ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧﺎﺧﺎﻟص و ﻟذا ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت و ﺣﺳرت
ﻣﯽ ﺷود  .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘرﺳﺗﯽ در ھر اﻗداﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﮐﻔر اﺳت و ﻋﺎﻗﺑﺗش ھم ﻧﺎﮐﺎم اﺳت و ﺑر ﮐﻔر ﻣﯽ اﻓزاﯾد  .آدﻣﯽ در ھر
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑراﯾش ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداﯾش را ﻣدﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آن ﮐﺎر را از طرف ﺧدا و ﺑرای رﺷد و ﺳﻌﺎدت و
اﺧﻼص ﺧود ﺑداﻧد و ﻟذا ﮐﺎر را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش اﻧﺟﺎم دھد  .در ﻧﻔس ﺧو ِد آن ﻋﻣل اﺳت
ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد ﻧﮫ در ﻋواﻗب ﺑﻌدی اش .ﻋواﻗب ﺑﻌدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﻣﺎل و ﺣﺎﻻت ﺑﻌدی اﺳت  .اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ھر ﻋﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ واﻗﻌﮥ واﺣد و ﮐﺎﻣل و ﺧود ﮐﻔﺎ در ﯾﺎﺑد و در ﻧﻔس ﺧود ِ آن واﻗﻌﮫ ﻧظر ﮐﻧد و از روح
ﻣﻐزش ﺑرﺧوردارﮔردد .ﻣﺣﺻول ِ ﻋﻣل  ،ﺧود واﻗﻌﮥ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗّﮫ در اﻣﺗداد ﺣرﮐت و ﺗوﺟﮫ و رﺷ ِد آدﻣﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾد و رﺷد ﻋﺎﻟﯾﺗری را ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺑب ﮔردد و ﯾﺎ ﺑر ﻋﮑس ﺑﮫ ﺳﻘوط ﺷدﯾدﺗری ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷود  .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻘد ﻋﻣل ﮐﻧد
و ھﻣواره ﻧﻘد و ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻧﺳﯾﮫ و ﻏﺎﯾب  .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﻧدﮔﯽ را درﯾﺎﺑد ﻧﮫ ﺧﺎطرات را وﻧﮫ آرزوھﺎ را .ﻣوﺿوع
آﺧرت ﮔراﺋﯽ در دﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﺑرای ﺧود ﺗﺣرﯾف ﮐرده اﻧد .اھل آﺧرت ﺑودن ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی اھل ﻋﺎﻗﺑت و آﯾﻧده ﭘرﺳت ﺑودن و ﺑﮫ ﻓﮑر ﭘس از ﻣرگ ﺑودن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣرگ را و ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﮭﺎن را و ﻓﻧﺎی ﺗن و دﻧﯾﺎ و ھﻣﮥ ﻋﻼﯾﻖ و ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ را ھم اﮐﻧون درﯾﺎﺑﯽ و ﺑر آن ﯾﻘﯾن ﻧﻣﺎﺋﯽ و ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ﺧود را
ﻣﺑرا و ﭘﺎک ﺳﺎزی و در دﻧﯾﺎ ﻣﻘﯾم آﺧرت ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ و ﺟﺎوﯾد را درﯾﺎﺑﯽ ﻧﮫ ﺻور ﻓﻧﺎﺷوﻧده را.
از اﯾﻧﮭﺎ ّ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﯾرات ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺗﺎ ﭘس از ﻣرگ ﺑﮫ او ﭘﺎداش دھﻧد درﺳت ﻋﮑس راه ﺧدا را ﻣﯽ رود و ﺑﺟﺎی
اﯾﻧﮑﮫ دﻧﯾﺎ را در آﺧرت ﺣل ﮐﻧد آﺧرت را آورده و ﺑﮫ ﻣﺻرف دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد آﻧﮭم آﺧرﺗﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﻧﮫ
واﻗﻌﯽ  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺧﺳراﻟدﻧﯾﺎ و آﺧرت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا دﯾﻧش ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺳت .آﺧرت ﮔراﺋﯽ ﯾﻌﻧﯽ آﺧرت را در دﻧﯾﺎ دﯾدن و در
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ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ در آﺧرت ﺑودن  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻧﺎی دﻧﯾﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد و از آن دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷد ﺑﮫ آﺧرت رﺳﯾده اﺳت
و آﺧرت ﺑﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود را وﻗف آﯾﻧده ای ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﮐﻧد آﯾﻧده را ﺑﮫ
ّ
ﺗﺟﻣﻼت ﭘرﺳﺗﯽ را در آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣﺎل آورده اﺳت و ﻧﻘد ﮐرده اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺷد دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ و
ﻋﺑﺎدات و ﺧﯾرات را ﺑرای ﭘس از ﻣرگ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و اﯾن از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آﺷﮑﺎر ﻧﻔﺎق و ﻣﮑر در دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر
ﻋذاب آور اﺳت و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزﺗرﯾن و ﭘﻠﯾدﺗرﯾن اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای آﺧرت ﺧود ﻧﻣﺎز و روزه ﻣﯽ ﺧرﻧد و اﯾن اﺳﻼم
ﻋﻣرﻋﺎص اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧدا را ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﻔرﯾﺑﻧد  .اھل آﺧرت و رﺳﺗﮕﺎر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎﻟم و آدم
را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و از ھم اﮐﻧون ﺑﮫ آﺧر ﺟﮭﺎن رﺳﯾده اﺳت و اﯾن ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت .
٣٢۴ــ اﺳﺗﮭﻼک و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﺳﺗﮥ اﺟﺗﻣﺎع ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧواده در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت  .ﭘوﭼﯽ راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺗﺑﺎھﯽ ﻋواطف ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﺳﭘس ﻧﺎﺑودی رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐل ﮐﺎﻟﺑد ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑروز ﮐرده اﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻧﻔس ھﺎی ﺑﺷر را ﺟﺑرا ً ﺑﺳوی ﺗﺟرﯾد و ﺗﻔرﯾد ﻣﺣض
ﻣﯽ ﺑرد  .زﯾرا راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺣﮑﻣﺗرﯾن راﺑطﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر اﺳت و ھﺳﺗﮥ ﻓرھﻧﮓ و اﺗﺣﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﭘوﺳﯾدن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری و ﺗﻣدن ھﺎ و ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﯽ از ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی اش در ﺣﺎل ﭘوﺳﯾدن و ﻓروﭘﺎﺷﯾدن
اﺳت و اﯾن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻣرگ روزاﻓزون اﯾن ﺗﻣدن اﺳت و در اﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣرﮐزی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎ و
ﭘدﯾده ھﺎی ﺣواﺷﯽ ﻧﯾز در اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻓروﻣﯾﭘﺎﺷد :اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل و ﮐﺎﻓر ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﺑرا ً ﺗﻧﮭﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎﻏﯽ ﺗر و وﺣﺷﯽ
ﻣرگ
ﺗر و دﯾواﻧﮫ ﺗر ﻣﯾﮕردد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود را در دﯾﮕران ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرده اﺳت ﺣﺎﻻ ﺷﺎھد ﺑر
ِ
ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﺧوﯾش اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﮭر ﭼﯾزی ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺳﺎﻗط ﻧﮕردد و اﯾن
ﺗوﺳل ﻣوﺟب ﺳﺎﻗط ﮐردن ﮐل ﻣﺣﯾط ﻓرد ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓردی ﺟﺑرا ً در ﻧﺎﺑودی اﯾن ﺗﻣدن ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽ
ﻗوت و ﺷدت وﺣدّت ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺑرون از
ﮐﻧد  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﯾوﻧد ﺧﺎﻧواده ﺳﺳت ﺗر ﻣﯽ ﺷود اﻓراد ﺑﺷری ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر ّ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﻔزاﯾد و آن ﭘوﭼﯽ و اﻧﮭدام را در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕری ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧده و ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧدۀ
ھﻣﺎن اﺳﺗﮭﻼک در ﮐل رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و اﯾن ﺗﻼش ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﻧظﺎم و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﮭدام ھﻣﮥ
ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ اﻗﺗﺻﺎدی وﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ھﻼﮐت
ﺗﻣدن اﺳت .
٣٢۵ــ اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد اﻧﺳﺎن را در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺷراﯾط ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ِ ﺣﺎﺻل از طﺑﯾﻌت و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرھﻧﮓ و طﺑﻘﮫ وﺗرﺑﯾت و
ادراک اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار دھﯾم ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺟز ﺑﮫ ﺟﺑر ﻣطﻠﻖ ﻧﻣﯽ رﺳﯾم و ﻣﺟﺑورﯾم ھﻣﮫ را
اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣورد ﻗﺿﺎوت و
ِ
ﺑر ﺣﻖ ﺑداﻧﯾم ﻣﻧﺗﮭﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻧﺎی " ﺣﻖ " ﻋﻣﻼً ﻣﺗرادف اﺳت ﺑﺎ ﻋﺑث و ﭘوﭼﯽ و ﯾﺄس ﮐﺎﻣل از اﻧﺳﺎن ﺑودن  .زﯾرا ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎھﯽ ھر ﮐﺳﯽ و ھر ﮔروه و ﻣﻠّﺗﯽ و ﻧﯾز ﮐل ﺑﺷرﯾت در ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑوده و ﮐرده اﺳت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺟﺑور ﺑوده اﺳت
وﺟز آن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮑﻧد  .ﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻗرون اﺧﯾر ﭼﯾزی ﺑﯾش از اﯾن ﺑﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدھد  :ﺟﺑر و ﻋﺑث و ﯾﺄس  .و ﺣﺎﺻل آن ھم ﭼﯾزی ﺟز اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﻠطﮫ ﻧﯾﺳت  :ﺳﻠطﮫ ﮔری ﯾﺎ ﺳﻠطﮫ ﭘذﯾری
ﻓزاﯾﻧده و ارادی .
٣٢۶ــ ﺗﻔﺳﯾر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ھر دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ ﻣﯽ رﺳد و اﻧﺳﺎن را در ﭘوﭼﯽ ﻓزاﯾﻧده ﻏرق ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣذھب ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " ﺑﺷو"  .رﻧﺳﺎﻧس در ﻏرب اﯾن اﻣر را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎد و ﻓراﻣوش ﮐرد و ﺗﻣدﻧﯽ ﭘدﯾد
آورد ﺑرﺗﻔﺳﯾر اﻧﺳﺎن  .و ﺗﻔﺳﯾر اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺗﺷرﯾﺢ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐردن اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﯾدن اﯾن ﻗطﻌﺎت اﺳت در ﺷﮑل اﺑزار  .اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺟر ﺷد ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﺊ  .ﻣﯽ ﺗوان ﻣذھب ﺣﻘﯾﻘﯽ
ت ﻗدر ﻣطﻠﻖ روح ﻣﯽ ﮐﻧد و
را راه ﺗﻘدﯾر اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻣﯾد زﯾرا اﻧﺳﺎن را دﻋوت ﺑﮫ "ﻗدر" ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻋوت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾ ِ
دﻋوت ﺑﮫ ﮐ ّل و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻣدن ﺟدﯾد درﺳت ﻋﮑس اﯾن راه را ﭘﯾش روی ﻣﯽ ﻧﮭد  :دﻋوت ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ  .ﺗﻔﺳﯾر
ھﻣﺎن ﺗﺟزﯾﮫ اﺳت .ﺗﻔﺳﯾر دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺿد دﯾن و ﺿد اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﺻﻼً رﻧﺳﺎﻧس ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺗﻔﺳﯾر دﯾن ﭘدﯾد آﻣد و
ﺗﻘدﯾر دﯾﻧﯽ را ﻧﻔﯽ ﻧﻣود  .رﻧﺳﺎﻧﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘدﯾد آﻣد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺟش در ﻋﺻر ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣدن
اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﺎﺻل ﻧﻣود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳرآﻏﺎز ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻗرآن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻓراﻣوﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﻗرآن ﺗﻣﺎم ﺷد و "ﻗدر"
ﻗرآﻧﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد  .اﺻﻼً ﺟرﯾﺎن ﭘدﯾد آﻣدن ﻣذھب ﺿد ﻣذھب )ﻧﻔﺎق( ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﺗﻔﺳﯾری ﮐردن ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .ﺗﻼش ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎﻟﮥ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرای ﺗﻔﺳﯾری ﮐردن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑود ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ
رﻧﺳﺎﻧس ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد و در رﻧﺳﺎﻧس ﻋﻠﻧﺎ ً اﺻول ﻋﻣﻠﯽ دﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﻣورد اﻧﮑﺎر ﻗرار ﮔرﻓت و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﻋﺗﻘﺎدی آن
ھم در ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ ﺗﺣﻠﯾل رﻓت .ﻣذھب" ،اﻣر" اﺳت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭت ﯾﺎﻓﺗن " ﻗدر" ﻣطﻠﻖ ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺟﺎی
اﯾﻧﮑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣورد ﺗﻔﺳﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ طﺑﯾﺑﯽ رﺟوع ﮐﻧد و طﺑﯾب ھم ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮥ
ﻋﻣﻠﯽ ﺑراﯾش ﺻﺎدر ﮐﻧد و ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد ھﺎﺋﯽ را ﺑرای او ﺗﺟوﯾز ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺟﺎی ﭘذﯾرش اﯾن اﻣور ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر آﻧﮭﺎ
ﺑﭘردازد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻼً ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد و طﺑﯾب ھم ﺣﺎذق ﻧﺑوده اﺳت  .ﭘس ﺗﻔﺳﯾر ھﻣﺎن
ﻣزوراﻧﮫ  .و
روش ﺗزوﯾر و ﺗﺧدﯾر ﮐردن اﺳت  .ﺗﻔﺳﯾر ھر ﭼﯾزی ﻧﺷﺎﻧﮥ اﻧﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﯾز اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ اﻧﮑﺎری
ّ
ﺗﻣدن ﻣﻌﺎﺻر ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾن اﺳت  .داﻧش ﻓﻧّﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت آن اﺳت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﻘش
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ﺑﮭﺷت آﻓرﯾﻧﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺻﮫ روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼق را
ﺑﮕﯾرﻧد و ھﻧرھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑر ﺟﺎی ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ﻣﻌﻧوﯾت و اﺷراق و اﻟﮭﺎم ﻗﻠﺑﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و ﺧﻼء روﺣﯽ اﻧﺳﺎن را
ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﻧد  .وﻟﯽ ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و رﺳوا اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ﺟﮭل و ﺟﻧون ﻓزاﯾﻧده ﻣﯽ ﺑرد  .اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ " ﻗدر " دﯾن ﮔردن ﻧﮭد ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮭﺷت را ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻓراھم
آورد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺷت طﺑﯾﻌت او را ھم ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾد ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧظم و آراﻣش ﺑرﺳﺎﻧد و
ﺣﺎﻻت و اﻋﻣﺎﻟش را ﻣﻌﻧﺎ و ﺳﻣت دھد و ﻧﯾز ھﻧرھﺎ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻧوﯾت و روح و ﻋﺎطﻔﮫ ﺑﺑﺧﺷﻧد و او را ﺑﮫ
ﺣﻘﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد  .ﺧود ﺗﻣدن ﻏرب اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧدۀ اﯾن اﻣر اﺳت  .آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑواﺳطﮥ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﺷراق و
ﺑﺻﯾرت رﺳﯾد و ﺑواﺳطﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ اﻟﮭﺎم و ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾد ﺣﻘﮫ ﺑﺎزاﻧﯽ رﺳواﯾﻧد و ﻣوﺟودﯾت ﺗﺑﺎه و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ دال
ﺑر اﯾن ﻣﮑرﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
٣٢٧ــ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت اﻻّ ﺑﻣﯾزان ِ ﻣﯾل و ﺗوﺟﮫ اﻧﺳﺎن  :ﭼﮫ ﻣﯾل ﻣﻧﻔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺛﺑت  .ﻧﯾﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ در ﺣوزه ای ﻗرار
دارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﻣﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آن ﻧدارد  .اﮔر ﺑود و ﻧﺑود ﭼﯾزی ﺑرای اﻧﺳﺎن ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد آن ﭼﯾز وﺟود ﻧدارد و
ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺧود ِ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﺣرﯾم اﻧدﯾﺷﮫ ھم ﻧﻣﯽ آﯾد .
٣٢٨ــ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﺧرﯾن ﺗﻼش اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .از اﯾن رو در آن ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﺑﮑر و
دﯾﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل از دﯾن ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷد .اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺗوﺑﮫ از ﻋﺻر ﻣﻧطﻖ ﮔراﺋﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل و اﻧﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺳوی اﻧدﯾﺷﮥ ﮐﻠﯽ و ﺗوﺣﯾدی اﺳت .اﯾن ﺣرﮐت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره رھﺎ ﺷد وﻟﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻏرﺑﯽ
ھﻧوز ھم ﺗﻧﮭﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ در ھﺟوم داﻧش ﻓﻧّﯽ ﻧﺎﺑود ﮔردد .ﻣﺎھﯾت ﺟﻧﺑش اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اروﭘﺎ
ﻣذھﺑﯽ اﺳت و رﮔﮫ ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدی ھم ﺑﮭﻣراه دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎم و ﺷرﻣﻧده اﺳت و ھﻧوز ﻟﺟوج.
ﺑرﺧوردی ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﻻﻣذھب ﺗرﯾن اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اروﭘﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎرﺗر ﺑﺎ ﺧدا دارد ﺑﺳﯾﺎر ﺗوﺣﯾدی ﺗر و دﯾﻧﯽ ﺗر و ﺷﯾﻌﯽ
ﺗر از ﺑرﺧورد اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت .
٣٢٩ــ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺿﻌﯾف ﺗر ﻣﯾﺷود ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻠﻧﯽ ﺗر و وﻗﯾﺢ ﺗر ﻣﯾﺷود و ھر
ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺧﻣﮫ ھﺎ ﻣﯾروﻧد و ﺑﺻورت ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﻣﺧﻔﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻣﻌرﻓت وﺳﯾﺎﺳت ﺿد ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ھﯾﭻ اھل ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣﻧظور ﻣﺎ از ﺳﯾﺎﺳت ،ﺟﮭﺎن
دروﻏﮭﺎی ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﮐﺳب و ﺣﻔظ ﻗدرت دﻧﯾوی .
٣٣٠ــ در ﻟذاﯾذ دﻧﯾوی ھﯾﭻ ﻟذﺗﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻋﺎﻟﯾﺗر از ﻟذت ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻋﻣل ﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن و ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻋﻣل ﺑﺷر ﺑﮫ
ﻗوت و ﻟطﺎﻓت ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋﻼوه ﺑر
ﻟﺣﺎظ ﺣﺳﯽ و وﺟودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ھﻣﮥ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺗوأﻣﺎ ً و در ﻧﮭﺎﯾت ّ
ّ
اﯾﻧﮭﺎ ﺳﺎﺋر اﻋﺿﺎء و ﺟوارح ھم ﺑﮫ اﺷدّ ﮐﺎر آﺋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾّت ﻣﯽ رﺳﻧد ﻣﺛل ﮔردش ﺧون و ﻗﻠب و ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ و دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش
و رﯾﮫ و ﺑزاق ھﺎ و ھﻣﮥ ﻏدد ﺗرﺷﺣﯽ و ﺳﻠﺳﻠﮥ اﻋﺻﺎب  .ﮔوﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ ﻋﻣل ﺗوﺣﯾدی و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑرای ﮐل وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺗن وروان را ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اوج ﻟذّت ﺟﻧﺳﯽ ھم در اوج اﯾن ﻓﻌﺎﻟ ّﯾت اﺗﺣﺎدی و در اوج ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺳﻣﯽ و
رواﻧﯽ و ﻣﻐزی و ﻋﺎطﻔﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .ﮔوﯾﺎ ﻣﯾل ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن اﻣﯾﺎل اﺳت و ﻟذّت ﺟﻧﺳﯽ ھم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﻟذﺗﮭﺎﺳت ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻓطرت ﺗوﺣﯾدی و ﻋطش ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود اﻧﺳﺎن .ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﻣل ﺗوﺣﯾدی اﺳت و در
ت ﻓﻧﺎ ﺷدﮔﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﻟذت ﺟﻧﺳﯽ ھم در ھﻣﯾن ﺣﺎﻟت ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘرواز از
اوج اﯾن ﻋﻣل ﺣﺎﻟ ِ
ﺧوﯾﺷﺗن و ﻓرا رﻓﺗن از ﺧﺎک و رھﺎﺋﯽ از ﮐﺛرت و ﺗﺿﺎد اﺳت .ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ و اوج ﻟذت ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ای از ﻣﻌراج
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت .ﻗداﺳت اﻣر ازدواج در دﯾن و ﺧﺎﺻﮫ در اﺳﻼم و ﻧﯾز ﭘﺎک ﻧﮕﮭداﺷﺗن و ﺻﺎدق ﻧﻣودن و ﺧﺎﻟص ﮐردن
راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ از اﺧﻼق دﯾﻧﯽ اﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا در ﯾﮏ راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ رﯾﺎﺋﯽ و زﻧﺎﺋﯽ و اﮐراھﯽ
ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﮐﯾﻔﯾت و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﻔﺗﮫ در اﯾن ﻋﻣل ﭘﺳت و ﺧﻔﯾف ﻣﯽ ﮔردد و ﮔﺎه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب و ﺳﻘوط روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷود و ﺗن و روان را رﻧﺟور ھم ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻌﮑوس ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ از ﻧردﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ
رود ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺳﺧن ﻣﻌروف ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﮐﮫ ﻓرﻣود "ازدواج ﺳﻧّت ﻣن اﺳت ".در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮭﺗر ﻣﻔﮭوم اﺳت و
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌراﺟﯽ ِ ﻧﮭﻔﺗﮫ در ازدواج ﻣد ﻧظر اﺳت  .و اﯾن ﺣدﯾث ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻣردان ﺣﻖ از ﻗدرت ﺟﻧﺳﯽ و ﻣﯾل ﺟﻧﺳﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﺑرﺧوردارﻧد ﻧﯾز دال ﺑر ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﻘدس و ﺷﺑﮫ
ﻣﻌراﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺗزﮐﯾﮫ و زﻻﻟﯽ و اﻧﺑﺳﺎط ﻧﻔس ﺑﺳﯾﺎر ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻼل و ﭘﺎک و ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧدا ﺑﺎﺷد .
و در ﻗرآن ﻧﯾز آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧدا را ﯾﺎد ﻧﻣﺎﺋﯾد  .ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ اﮔر ﺑر ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﯾﮑﯽ از
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺎﻣ ِل ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗن و اﻋﺻﺎب و روان و ارﺗﻘﺎء روﺣﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ اﮔر ﺑﺎ ﺗزوﯾر و
ﺗﮑﺑّر و ﺗردﯾد و ھوﺳﺑﺎزی ﻣﺣض ﺑﺎﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ھم ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ اﻣروزه در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر
ﻋﻣوﻣﺎ ً ھﻣﯾن وﺿﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت و ﺟﻧوﻧﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت.
ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﻣﻘدس ﺗرﯾن و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﻧﯾﺎز وﺟود اﺳت .ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ اﮔر ﺳﺎﻟم و ﭘﺎک ﺑﺎﺷد
ﺗﺟرﺑﮥ ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺳﺎن از ﺗوﺣﯾد  ،ﻓﻧﺎ ،ﻋروج  ،ﻣرگ و ﻣﺳﺗﯽ ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻟذت ﺟﻧﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن از
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اﻧﺳﺎن دﯾﮕر ﻧﺎﻣﯾد و ﻓﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎن دﯾﮕر و اﺗﺣﺎد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر و ﻋروج اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر  .ﺑرای
اھل ﻣﻌرﻓت  ،اﯾن ﻋﻣل ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧوﯾش از ﺧوﯾش ﭘﺎک و ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و در
ت دل ودﯾن ﺑﺎﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً اﯾن
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﮔر ھﺑوط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻘﺎﺋﯽ ﺟدﯾد ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﮔر ھﻣﺳر رﻓﯾﻖ راه و دوﺳ ِ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد ﺧود ﻣﯾرﺳد .اﮔراز ﻣﺣﻣد)ص( و ﺧدﯾﺟﮫ)ع( ﻓرزﻧدی ﭼون ﻓﺎطﻣﮫ)ع( ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و اﮔر از ﻓﺎطﻣﮫ و
ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرزﻧداﻧﯽ ﭼون ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن و زﯾﻧب ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠّت اﺳت .
٣٣١ــ " ﺑﺎطل " ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ و اﮐراه و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود  .زﯾرا ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در درون و
ﺑرون اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ھﻣﮫ از ﺣﻖ اﺳت و " ﺧود " ظرف ﻧزول ﺣﻖ اﺳت  " .ﺧود " آن ﻧﻘطﮫ ﻣﻔروض و ﺳﺣرآﻣﯾز
وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑر آن ﮐﺎﻧون ﻓرود ﻣﯽ آﯾد و از آن ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ ﺟوﺷد ﺗﺎ "ﺧود" را ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﺑﮑﺷﺎﻧد و " ﺧود " را ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧد و ﻧﻘطﮫ را ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد  .ﺟدال اﻧﺳﺎن در ﺧﻼف اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ او را
ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ اﻧدازد و ھﻣﯾن ﺟدال ﺑﺎطل اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟدال ﺑرای ﻣﺣﺻور ﻧﻣودن و ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن " ﺧود " ﻣﻧﺷﺄ
ﺑطﺎﻟت اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺎطل اﺳت و ﺣﻖ اﻧﺳﺎن در از ﺧود ﮔذﺷﺗن ﻣﺳﺗﻣر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .
ﭘس اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎطل اﺳت و اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ ﺣﻖ اﺳت .اﻧﺳﺎن اﮔر ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺣﻖ ﺧود را در از
دﺳت دادن ﺧود ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺣﻖ اﺳت.
 -٣٣٢دﯾن ﺑرای ھر ﻓرد و ﮔروه از درﺟﺎت اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﺻﯽ را در دﻧﯾﺎ و آﺧرت اراﺋﮫ داده و اﺟرا ﻣﯾﮑﻧد و
ﺧود ﻣﺎﻟﮏ دﯾن )ﺧداوﻧد( ﻣﺟری و اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧدۀ آن اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدارد ﮐﮫ آﻧرا اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻧﺗﮭﯽ وظﯾﻔﮥ اھل
اﯾﻣﺎن آن اﺳت ﮐﮫ در وﺿﻊ و ﺣﺎل ﺧود ﻧظر ﮐﻧد و آﻧرا ﻓﮭم ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺳﻠﯾم آن ﮔردد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑر آن راﺿﯽ و ﻋﺎﺷﻖ ﮔردد ﺗﺎ
ﺣﻖ دﯾن ﺧدا را در ﺧود ﺑﯾﺎﺑد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷود .و دﯾﮕران ھم ھﻣواره ﺑﺎ وﺿﻊ و ﺣﺎل و ﺷراﯾط ﺧود در ﻧﺑردﻧد و اﯾن ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ دﯾﻧﯽ و ﮐﻔر اﺳت .ﭘس ﺣﺗّﯽ ﺑﯽ دﯾن ھم ﺟﺑرا ً در دﯾن ﻗرار دارد و آن ظﻠﻣت دﯾن اﺳت .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺷراﯾط ھﻣﺎن
ﺿدﯾت ﺑﺎ دﯾن اﺳت و ﺗﺳﻠﯾم و ﺻﺑر و رﺿﺎ ھم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ دﯾن اﺳت .
 -٣٣٣ﺑﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗو از دﯾن اراﺋﮫ ﻣﯾدھﯽ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺟﺑر ﻣطﻠﻖ و ﭘذﯾرش ﮐﺎﻣل ھر ﺷراﯾط و ﺳﻠطﮫ ای
ﺗﺣرﮐﯽ را در ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل از
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﯾدﺋوﻟوژی ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر و ﺗﻘدﯾس وﺿﻊ ﻣوﺟود اﺳت و ﻣﯾل ﺑﮫ ھر ﺗﻐﯾﯾر و ّ
اﻧﺳﺎن ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻋوت ﺑﮫ اﻧﻔﻌﺎل و رﮐود ﻣﺣض ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺣﻖ ھر دﻓﺎع و اﻋﺗراض را از اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد  .ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﻧظرﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از اﻧﺗظﺎرﻣﺎن رﺳﯾده اﯾم  .ﻣﺎ در
ﮐﻠﯾﮥ آﺛﺎرﻣﺎن ﻣﻘﺻودی ﺟز ﻣﻌرﻓﯽ ِ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺎﻣل دﯾن ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم و ﺧواﺳﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣﺣض و دﯾن ﺧﺎﻟص و اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل را ﻧﺷﺎن دھﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣت و ﺳوی ﺣرﮐت اﻧﺳﺎن را ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾم و راه را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺗﺎ ھر ﻓرد و ﮔروھﯽ ﺧودش
را روﺷن ﺗر درﯾﺎﺑد و ﺟﺎی ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﺳﻣﺗﯽ را ﮐﮫ ﺧواه ﻧﺎﺧواه در ﺳوﯾش ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺑﯾﻧد ﺗﺎ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺗن ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﻼش ھﺎی ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ اش از ﻋذاب ﺧود ﺑﮑﺎھد و راﺣت ﺗر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد  .ﻗرﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧﺎﻟص و
ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن و ﺻﻔﺎت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﮔوھرۀ ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺷده اﺳت و از ﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷر رﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر
دﯾﮕر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾم و ﻧﺷﺎن دادﯾم و ﺗو ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻣﺧﺗﺎری ﮐﮫ ﺗﻌﺑﯾرش ﻧﻣﺎﺋﯽ  .ﻣﺎ ﻏﺎﯾت و
ﻣﻘﺻد و ﮐﻣﺎل و ﻣطﻠﻖ را ﻧﺷﺎن داده اﯾم .
 -٣٣۴در اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن دو ﭼﯾز و دو ﻋﻣل ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻋﻣﻼً اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود و ﭼون اﻧﺗﺧﺎب ﺷد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی " ﺑﮭﺗر " و آن اﻧﮕﯾزه ای ﮐﮫ ﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎب داﺷﺗﮫ اﯾم ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣرﺑوط ﺑوده اﺳت  .و اﮔر دﻗت
ﺳوﻣﯽ ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌداً ﺧود را ﻧﺷﺎن
ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑرده اﯾم و ﺑﮑﻠﮫ ﭼﯾز ّ
ﻣﯽ دھد  .اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن اﺳﺎﺳﺎ ً ﯾﮏ اﻣﺗﺣﺎن ِ وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻣر اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر را ﺑر ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد اﮔر
اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺎﺷﯾم  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺑر ﺳر دوراھﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺑﮫ ھﯾﭼﮑدام از آن دو ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮭﺎی ﭼﻧداﻧﯽ
داد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧود اﻣر اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺟّﮫ را ﻧﻣود زﯾرا ھﻣواره اﻧﺳﺎن راه ﺳوم را ﻣﯽ رود راھﯽ ﮐﮫ در آن
ﻟﺣظﮥ اﻧﺗﺧﺎب ﻣطﻠﻘﺎ ً در ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد  .ﺟدال اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻣذھﺑﯾون و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑر ﺳر اﯾن اﻣر دﻋواﺋﯽ
ﺑﯾﮭوده اﺳت زﯾرا ھﯾﭼﮑداﻣﺷﺎن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد )ﻣﯾل دروﻧﯽ ،ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ،ﺗوده ھﺎ( اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھر ﮐﺳﯽ "ﺧود" را در ﮔﻣﺎﻧش اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن "ﺧود" ﻧﯾز ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧودی ﻣﯾﺷود .آدﻣﯽ ھﻣواره در
ﻟﺣظﮥ اﻧﺗﺧﺎب ،ﺑﯽ ﺧود اﺳت و ﭼون اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺟﺎم ﺷد ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ آﯾد و ﺧود را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮕر ﻋﺎرﻓﺎن .
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