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در وادي اﻧﺘﺨﺎب
) ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ (

۴

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺨﯿﺮ
 -١از ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠّت ﺳرﻧوﺷت ﺷوم و ﺷراﯾط ﺑد زﻧدﮔﯾش را ﺳؤال ﮐﻧﯽ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ اﻧواع ﺟﺑرھﺎ و ﻧﺎﭼﺎرﯾﮭﺎ
و ﺑدﺷﺎﻧﺳﯽ ھﺎ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﻘﺻﯾرھﺎ ﺑرﻣﯾﮕردد ﺑﮫ دﯾﮕران :واﻟدﯾن ،ھﻣﺳر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﮑوﻣت ،دوﺳت،
ﻣﻌﻠّم ،ﻓﺎﻣﯾل ،ﺷراﯾط ،زﻣﺎﻧﮫ و .......و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧدا.
 -٢وﻟﯽ اﮔرﻋ ّﻠت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﻣوﻓﻘ ّﯾت ھﺎ و ﺷﺎدی و ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﭘرﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺧودش ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس و ﺷراﯾط و ﻋواﻣل دﯾﮕری رﺑطﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻧﮫ ﺧدا ﻧﮫ ﺧﻠﻖ و ﻧﮫ طﺑﯾﻌت وﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود
ﺧودش ﻋﻠّت ﺳﻌﺎدت ﺧوﯾش اﺳت وﻻﻏﯾر .
 -٣اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ طﺑﻌﺎ ً از ﺷر و ﺑدی و ﻗﺣطﯽ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﻓﻘر و ﺑﯾﻣﺎری و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و
ﺑﺣران ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﺑﮫ آن ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارد ﭘس اﯾن ﺧود ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر روی ﺑﮫ او ﻧﻣوده و ﺧود را ﺑﮫ او
ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﺳت و ﯾﺎ دﯾﮕران ﺑد ﺑﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳوی او راﻧده اﻧد زﯾرا او ﺧودش اﯾﻧﮭﺎ را طﻠب ﻧﮑرده اﺳت ﭘس
ﺗﻘﺻﯾر ﺧودش ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺑدﺑﺧت ﺧودش را ﻣظﻠوم ﻣﯽ داﻧد .
 -۴واز آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ طﺑﻌﺎ ً ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧوﺷﯽ و رﻓﺎه و ّ
ﻋزت و ﭘﯾروزی و ﺳﻌﺎدت دارد و آن را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اش ﻣﺣﺻول ﺗﻼش و اراده ﺧود اوﺳت و ﻧﮫ دﯾﮕران .
ادراک ﻋﺎ ّﻣﮫ ﺑﺷر اﺳت .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
 -۵اﯾن ﻣﻧطﻖ ﻣذﮐور ،روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐ ّل اﻧدﯾﺷﮫ و ﻗﺿﺎوت و
ِ
اﻧﺳﺎن ﻓﻘط اراده ﺷﺧﺻﯽ ﺧودش را ﻣﯾزان ﻗﺿﺎوت و ﻓﮭم ﺧود درﺑﺎره ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮫ ﻣﺎھﯾّت
اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎل ﺧود را .
 -۶آدﻣﯽ درواﻗﻊ ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗن ھﻣﺎن ﺗواﻧﺳﺗن و ﺑﻠﮑﮫ ﺷدن اﺳت .ﭘس اﮔر او ﺑدﺑﺧت و ﻧﺎﮐﺎم
ﺷده اﺳت ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺳﺗﻣﯽ در ﺧﺎرج از وﺟود ﺧود ﺷده و ﻟذا ﻣظﻠوم واﻗﻊ ﺷده اﺳت .
 -٧ﮔوﯾﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻣﺣﮏ را ﻓﻘط اﻣﯾﺎل و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ و آرزوھﺎی ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﮫ راه و روش
واﻋﻣﺎل ﺧود .
 -٨ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردم در ﻗﺑﺎل راه و روش و ﺷﯾوه ﺗﻔﮑر و اﻋﻣﺎل ﺧود ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧدارﻧد و ﻓﻘط ﻣﺳﺋول اراده
و اﻣﯾﺎل ﺧوﯾﺷﻧد و ﺑس .
» -٩ﻣن ھﻣواره ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺧوﺷﺑﺧت و ﭘﯾروز و ﺳرﺑﻠﻧد و آزاد و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻏرق در ﺷﺎدی و رﺿﺎﯾت ﺑﺎﺷم .
وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻊ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣن ﺷده اﺳت .و اﯾن ﺑد ﺷﺎﻧﺳﯽ ﻣن اﺳت ﮐﮫ اراده ام ﻣﺣ ّﻘﻖ
ﻧﺷده اﺳت«.
 -١٠ﻧﺟوای ﻣذﮐور اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮕﮭﺎﺳت و زﯾر ﺑﻧﺎی ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧراﻓﺎت و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز و ﺟﻧون و
ﺟﻧﺎﯾت و ﻋداوت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن .
 -١١اﯾن طرز ﺗﻔﮑر ﺑﻐﺎﯾت ﮐودﮐﺎﻧﮫ ،ﮐ ّل اﺳﺎس ﭘدﯾد آورﻧده ﻓرھﻧﮓ و ﻣﺎھﯾّت و ﺳرﻧوﺷت اﻓراد و ﻣﻠل اﺳت .از
ﻣﻧظر دﯾن اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺎس ﮐﻔر اﺳت.
 -١٢اﯾن طرز ﻓﮑر دال ﺑر ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرگ ﻧﯾز ھﺳت و آن اﯾن ﮐﮫ آدم ذاﺗﺎ ً در ﺧود ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون را درک
و آرزو ﻣﯾﮑﻧد و ﺧود را ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ داﻧد و ﻟذا ﺗوﻗﻊ دارد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد واﻗﻊ ﺷود  .و اﯾن ﺗوﻗﻊ ﯾﮏ
زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ در ﻗﺎﻣوس ﻗرآن اﺳت زﯾرا درﻗرآن اھل ﺑﮭﺷت ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اراده ﮐﻧﻧد ھﻣﺎن ﻣﯾﺷود .
 -١٣دﯾن ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺋول اﻓﮑﺎر و ﺑﺎورھﺎ و ﻧﯾز رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎﻟش ﻣﯾداﻧد و ﺧداوﻧد ھم اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﯾن اﻣور
ﻣؤاﺧذه ﻣﯾﮑﻧد و اﻧﺳ ﺎن را ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ﻣﺳ ﺋول ﻧﺗﯾﺟ ﮫ اﻓﮑ ﺎر و اﻋﻣ ﺎﻟش ﻣﯾداﻧ د و اﯾ ن ﻗ ﺎﻧوﻧﯽ اﺟﺗﻧ ﺎب ﻧﺎﭘ ذﯾر در دﻧﯾ ﺎ و
آﺧرت اﺳت و ﻟذا ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد از ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎﻟش ﺑرای ﺧود رﻗم زده ﺑﮕرﯾزد.
۵

ﺷ ر و ﺑ دی و
 -١۴ﺗﻣﺎم ﮐﻔر و ﺟدال و ﺧﺷم ﺑﺷر اﯾن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﭼ را ھﻣ ﮫ اﻣﯾ ﺎل و اراده اش ﻣﺣﻘّ ﻖ ﻧﻣﯾﺷ ود ﭼ را ّ
ﮔرﻓﺗﺎری ﺑﮫ ﺳراﻏش ﻣﯽ آﯾد.
 -١۵در ﻗﺎﻣوس دﯾﻧﯽ ﭘرﺳﺗش آرزوھﺎی ﺧود ،اﺳﺎس ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ
ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -١۶دﯾن ﺧدا ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ را ﺑﭘرﺳﺗد و ﻣرﯾد اﻗﺑﺎل ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑدﺑﺧﺗﯽ و
ﻧﻘﺻﺎن و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ھم ﮐﮫ ﺧوﺷش ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﺧواھد و دوﺳت ﺑدارد  .و اﯾن دﯾن و اﯾﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت :
ﺑدﺑﺧﺗﯽ طﻠﺑﯽ !
 -١٧و در ﻋﯾن ﺣﺎل دﯾن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ اﮔر ھم ﺑﺷر ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل ﺧودش ﺑرﺳد ﺑﺎز ھم ﺧوﺷﺑﺧت و راﺿﯽ
ﻧﻣﯾﺷود و ھﻣواره ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎی ﺗﺎزه ﺗری در ﮐﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺑطن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺳر ﺑرﻣﯽ آورد .و اﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذاﺗﯽ
و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد آن را درک ﻧﻣوده و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد .اﯾن ﻗﺎﻧون ھﻣﺎن ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
اﺳت.
 -١٨دﯾن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎ و اﻣﯾﺎل ﺧودش ﺑﮕذرد و
ﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾف ﻗﺎﺋل ﺷود و ﻣﺣدود و ﻣﻘﯾّد ﮔردد ﺗﺎ ﺧوﺷﺑﺧت ﺷود .
-١٩و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن ﻗﺎﻧون را در ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدﮔﯽ درک ﻣﯾﮑﻧد و آﻧﮕﺎه ﻣﺧﯾّر ﻣﯾﺷود ﺗﺎ اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧد ﺑﯾن راه و روش دﯾﻧﯽ از زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ راه و روش ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و دل ﺑﺧواھﯽ  .اﯾﻧﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﻧوﺷت و از اﯾن
اﻧﺗﺧﺎب دو ﻧوع اﻧﺳﺎن و دو ﻧوع ﺳرﻧوﺷت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  :ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ !
 -٢٠در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﺧوﺷﯽ ھﺎ و ﻟذاﯾذ وﻧﻌﻣﺎت وﺑرﺧوردارﯾﮭﺎﯾﯽ  ،ورای ادراک ﻣﺣﺳوس
و ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر ھم وﺟود دارد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺧوﺷﯽ ھﺎی ﺑﺎطﻧﯽ و ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ رﺿﺎﯾت و
ﺳﻌﺎدت ﮐﺎﻣل ﺑرﺳد  .و ﻟذا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﺑرﺧﯽ از ا َﻣﯾﺎل ﺧود ﻣﯽ ﮔذرد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از اَﻣﯾﺎﻟش را
ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ آدم ﮐﺎﻓر از ﺧﯾر آن ﻧﻌﻣﺎت ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذرد و ﺑﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷّر آن را ھم
ﺟﺑرا ً ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢١ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﻧﻌﻣﺎت و ﺑرﺧوردارﯾﮭﺎﯾﯽ ھﻣﭼون اﯾﻣﺎن ّ ،
ﻋزت ﻧﻔس  ،ﻋﺑودﯾت  ،ﺳﺧﺎوت و ﻋﺻﻣت
ﺑﮫ ﻟذاﯾذی ﭘﻧﮭﺎن و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﯽ رﺳد و در ﻋوض از ﺑرﺧﯽ از ﻟذاﯾذ ﻣﺣﺳوس و ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذرد  .وﻟﯽ ﮐﺎﻓران
ﺑﮑّل از ﻟذاﯾذ ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﺑﮫ ظواھر دﻧﯾﺎ ﻗﻧﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  :اﯾن دو اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .
 -٢٢وﻟﯽ آدﻣﯽ ﺗﺎ از ﺑرﺧﯽ ﭼﯾزھﺎی ﻣﺎدی ﻧﮕذرد و دل ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ﻟذاﯾذ ﺑﺎطﻧﯽ )ا ُﺧروی( دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﮐﺎﻓر ﺑﮫ
اﯾن اﻣورﻧﺳﯾﮫ ﺑﺎور ﻧدارد و آن را ﺧراﻓﮫ و دروغ ﻣﯾداﻧد .و ﻟذا ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑراﺳﺎس ﺑﺎوری ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﮐﮫ ﻣﺣﺻول
ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﺑﮫ اﻣور ﻏﯾﺑﯽ و ﻟذاﯾذ ﺑﺎطﻧﯽ و ﺳﭘس ﺣﯾﺎت ا ُﺧروی و ﺧداوﻧد و ﺑﮭﺷت و دوزخ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ
آورﻧد .و اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻋﻘل اﺳت.
 -٢٣ﭘس اﻧﺗﺧﺎب دﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت و اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻔر ھم اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺳطﺣﯽ وﻧﺎﻣﻌﻘول و ﮐودﮐﺎﻧﮫ
و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ اﺳت.
-٢۴اﻧﺗﺧﺎب زﻧدﮔﯽ دﯾﻧﯽ ﻣﺣﺻول ﮐﺷف ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎﺗﯽ ھﻣﭼون آراﻣش ﻗﻠﺑﯽ ،ﻏﻧﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ،ﺧدای ﺧﺎﻟﻖ ،ﺑﮭﺷت اﺑدی ،روح ﻋﺻﻣت ،ﺻدق ،ﻣﺣﺑّت ،اﯾﺛﺎر ،ﻋﺑودﯾت ،و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﺳت
ﮑر و ﺗﻌﻘل ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯾﺷود و درﺟﺎﺗﯽ ﺑرﺗر ھم ﺣﺎﺻل ﻋﻣل
ﮐﮫ وﺟﮭﯽ از اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔ ّ
ﺑﮫ دﯾن اﺳت.
 -٢۵ﭘس دواﻧﺗﺧﺎب دارﯾم  :اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧردﻣﻧداﻧﮫ و ﻓﮑوراﻧﮫ ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮐودﮐﺎﻧﮫ .
 -٢۶اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺑرﺧوردارﯾﮭﺎ و ﻟذاﯾذ و رﻓﺎه ﻧوﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت اﺧروی را
ﺑﯾﮭوده و ﭘوچ ﻣﯾﺳﺎزد ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﮐﺷف و درک ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺛل آراﻣش روح ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ،ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و

۶

ﻟذاﯾذ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روﯾﮑرد ﺑﮫ دﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗدﯾم اﻣروز ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻔظ دﯾن
ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از وﻋده ھﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ در آﺧرت را در دﻧﯾﺎ دارا ھﺳﺗﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و
ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی در ﺟﻧﺎح ﺿد دﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .
 -٢٧واﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺣﺗّﯽ ﺣداﻗل ﮔراﯾش و زﻧدﮔﯽ دﯾﻧﯽ ھم ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
اﺳت و اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه اﯾﻣﺎن و زﻧدﮔﯽ دﯾﻧﯽ روز ﺑﮫ روز ﮐﻣﯾﺎﺑﺗر ﻣﯾﺷود وﻟﯽ درﻋوض ھﻣﺎن اﻧدک ﻣؤﻣﻧﺎن
ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻋﺻﺎر ﻗﺑل ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﻟﺻﺗر و ﻣوﺣدﺗر و ﺣﻖ ﭘرﺳت ﺗرﻧد و ﻣؤﻣن ﺗر.
 -٢٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه دﯾن ﻓﻘط دﯾن ﺧﺎﻟص و ﻧﺎب اﺳت و ﮐﻣﺗراز اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد .و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد
ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻟﯽ روز ﺑﮫ روز ﮐﻣﺗر ﻣﯾﺷود وﻟﯽ ﺗﻌداد ﻣﺧﻠﺻﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اِزای ھر
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣؤﻣن ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد ﯾﮏ ﻋﺎرف ﺧﺎﻟص ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
 -٢٩اﻣروزه دﯾن ﻓﻘط دﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧدا ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن ھزاران ﻣﻌﺟزه رخ داده اﺳت ﻟذا ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرﺳﺗش
ﻣﻌﺟزات ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻋﻠوم و ﻓﻧون روی آورده اﻧد .
-٣١اﻣروزه ﺟز دﯾن ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻧواع و درﺟﺎت دﯾن و اﯾﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ
در ﺣﺎل اﻧﻘراض ا َﺑدی اﺳت .
 -٣٢اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷر ﺑﮫ دو ﻗطب ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ و اﯾﻣﺎن ﻧﺎب و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٣ﯾﻌﻧﯽ در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﮐﺛرﯾّت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق در ﺳوی ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ ﺷﺗﺎﺑﺎن ھﺳﺗﻧد و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم در
ﺳوی ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ رو ﻣﯾﺳﭘﺎرﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﯾﮕر ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﻣذاھب ﻣذﺑذب و ﺧدا-
ﺧرﻣﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت .روﻣﯽ روم و زﻧﮕﯽ زﻧﮓ! اﯾن اﺳت اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺳﺎن در ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن .اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾن ﺧدا و ﭘول!
و ھﯾﭻ ﻣﺧﻠوط و اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺛرﯾّت ﺑﺷرﯾت ﺑﺳوی ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯾرود و ﻋده ﺑس ﻗﻠﯾل ھم در
ﺳوی ﻋﺷﻖ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد.
 -٣۴ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑﺷرﯾّت ﺟذب دو ﻗطب ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯾﺷود :ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ -اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ﺟﻧون و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﻓزاﯾﻧده ﺗﺎ ﺳر ﺣد اِﻧﮭدام!
ب ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ ﻣﻣﮑن
 -٣۵ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘول :اﯾﻧﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎب اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن .و ھﯾﭻ اﻧﺗﺧﺎ ِ
ﻧﯾﺳت.
 -٣۶اﯾﺛﺎر ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﺧواری ،اﺧﻼص ﻣطﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ ،ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب ﯾﺎ ﺟﻧون ﮐﺎﻣل ،ﻣﺣﺑّت ﻧﺎب ﯾﺎ ﺷﻘﺎوت ﻣﺣض،
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا ﯾﺎ اﯾﺛﺎر و ﻓﻧﺎی در ﺧدا .اﯾﻧﺳت اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺳﺎن ﻣدرن!
 -٣٧ﻋﻣرﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮭﺷت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣذاھب ﺷرک و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی اﻟﺗﻘﺎطﯽ و ﺧدا -ﺧرﻣﺎﺋﯽ ﺑﺳر آﻣده
اﺳت.
 -٣٨دﯾن و اﯾﻣﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﭘرﺳﺗش ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد و ﻋﺷﻖ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﻧوﯾّت ﻧﺎب
اﺳت.
 -٣٩اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ،اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻖ اﺳت .و اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه دو ﻧوع زﻧدﮔﯽ ﻣطﻠﻖ در ﺣﺎل ﭘﯾداﯾش اﺳت:
رﺿوان اﻟﮭﯽ ﯾﺎ طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ و درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن!
 -۴٠و ﻟذا دردوراﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻋﺎﺷﻖ ﺗرﯾن و ﻓﺎﺳﻖ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯾم ،ﮐﺎﻓرﺗرﯾن و ﻣﺧﻠص ﺗرﯾن،
ﺧود ﭘرﺳت ﺗرﯾن و اﯾﺛﺎرﮔرﺗرﯾن ،ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ،ﻣﮭرﺑﺎن ﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ،ﻋﺎرف ﺗرﯾن و
دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن ،ﭘﺎک ﺗرﯾن و ﻧﺎﭘﺎک ﺗرﯾن ،ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑد ﺗرﯾن !
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 -۴١واﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻌﺗدل و ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی اﺑطﺎل و رﺳواﯾﯽ و
اِﻧﮭدام ﻣﯾروﻧد .و اﯾن ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﺷﮑﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎی ﺟدﯾد اﺳت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣدّت
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز روز ﺑﮫ روز ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد وﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ و روزاﻧﮫ
طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده در ﺣﺎل ﻗطﺑﯽ ﺷدن اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در ﺣﺎل ظﮭور اﺳت:
ﻗﯾﺎﻣت!
-۴٢ﭘس اﮔرﮐﻼم و ﻣﻌﺎرف و ﻣﻧطﻖ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد و ﻣطﻠﻖ ﮔرا ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎری در ﺟﮭﺎن
ﻣدرن اﺳت و ﯾﮏ آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺳرا اﺳت و ﺑﯾﺎن ﺣّﻖ و واﻗﻌ ّﯾت اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳت .
-۴٣ﻋﺷﻖ ﻣﺣض ،اﯾﻣﺎن ﻣﺣض ،ﻋرﻓﺎن ﻣﺣض ،ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣض و ﺧدای ﻣﺣض :اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
رﺳﺗﮕﺎری اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷود و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﺧﺳران و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
اﺳت.
 -۴۴از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی وﻋﺑﺎدی ﻓﻘط و ﻓﻘط ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ وﺟﮭﺎد در اﯾن راه
اﺳت ﮐﮫ ُﻣﺛﻣر َ
ث◌َ ﻣر و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش اﺳت و ﻻﻏﯾر.
-۴۵ﻓﻘط ﺧو ِد ﺧو ِد ﺧداﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕو اﺳت و ﻧﮫ اﻧدﮐﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن .و ﭘرﺳﺗش ﺧو ِد ﺧو ِد ﺧدا ﺑرای ﺧدا .ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎﻟش :اﯾﻧﺳت دﯾن ﺧﺎﻟص و ﺗﻧﮭﺎ راه دﯾن داری و ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن و رﺳﺗﮕﺎری و ﺗﻧﮭﺎ راه و روش
ﺣﻔظ ﺣداﻗل ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی! و اﯾﻧﺳت دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻔری ﻓزاﯾﻧده و آﺷﮑﺎر اﺳت.
 -۴۶واﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ھﺳﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ در ﺣﺎل ظﮭوراﺳت و اﯾن اﺳت ﻣﺣور و ﻋﻠّت
اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﺳﺎن و ﺟواﻣﻊ ﻣدرن و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ .
-۴٧ﻋﺑﺎدت و ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑرای رزق و ﮐراﻣﺗش و ﻓﺿل و ﺑرﮐﺎﺗش ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺣداﻗل دﯾن و اﯾﻣﺎن ھم ﻧﯾﺳت.
ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﺑرای ﺧداوﻧد ﺟﮭت دﯾدارش .و ﻋﺷﻖ و ﻋﺑودّﯾت ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾن دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺑﺳرﻋت
ﺑﮫ ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق و رﺳواﺋﯽ و ﻋذاب ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻد ﺳﺎﻟﮫ را آﺷﮑﺎرا ﮐﺎﻓر و ﻣﻠﺣد
ﻣﯾﯾﺎﺑﯾم.
 -۴٨ﺑﺎﯾﺳت ﺧداوﻧد را ﺑرﮔزﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود و ﺗﻣﺎم ﻗوای ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺧوﯾش  .و دراﯾن اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﮫ ﭼﯾز را
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻓدا ﮐرد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﮐﻔر اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﯾﺎ ﻧﻔﺎﻗﯽ ﺑﻧﯾﺎن ﺑراﻧداز و ﺟﺎن ﺳوز و
ﺷﻘّﮫ ﮐﻧﻧده دل و روح وﺑدن و اﻧدﯾﺷﮫ .
-۴٩اﻣروزه ﺟز اﯾن ،دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ ﻧدارد  .اﯾن اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ !
 -۵٠ﺧدا و دﯾﮕر ھﯾﭻ! اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾدار و ﻣﻣﮑن اﺳت و ﻏﯾراز اﯾن ﺣﺗّﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ھم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
آﻧﮑﮫ ﺧدا را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑﻧد ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺷﯽء ﺑﯽ ﺟﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷود و ﭼون ﻣﮭره ای ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود .ﻓﻘط ﺑﺎ اﯾن
اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺻﺎﺣب ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و اراده ﺑود و ﮔرﻧﮫ اﻧﺣﻼل و اﻧﮭدام اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺗ ّﻣﯽ اﺳت.
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻨّﺮ
ذره ای ﻣﺣﻘّﻖ و ﮐﺎرﺑردی ﺷده
ذره را ﮐﮫ ﺑﺷﮑﺎﻓﯽ آﻓﺗﺎﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﯾﻧﯽ  .اﯾن ﻧظرﯾﮫ اﻣروزه در ﻓﯾزﯾﮏ ّ
 -١دل ھر ّ
اول ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﻣﺎدّه ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از آﺗش ﻧﺎب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ارض و آﺳﻣﺎن ّ
ای ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ از ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ از آﺗ ش ﭘدﯾ د آﻣ ده اﺳ ت و ﻋ ﺎﻟم ﺧ ﺎک ﺑ ﮫ ﻣﺎﻧﻧ د ﭘوﺳ ﺗﮫ ای
اﯾن آﺗش را ﭘوﺷﺎﻧﯾده اﺳت  .و اﯾن ﻋﻧﺻر دوزخ اﺳت و ﻟذا دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھر ﺻورت ودر ھر ﺣدّی ھﻣ ﺎن آﺗ ش
ﭘرﺳﺗﯽ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دوزخ اﺳت  .ﭼﮫ ﭘرﺳﺗش اﺷﯾﺎء ﺑﯾﺟﺎن ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺟﺎﻧدار.
 -٢ﭘس ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن ﻣﺎده از آﺗش اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﺎﻟﺑد آدﻣﯽ ھم ﭼﻧﯾن اﺳت  .اﯾ ن ﮐﺎﻟﺑ د ﺑ ﮫ ﻣﺎﻧﻧ د ﯾ ﮏ زره ﻧﺳ وز
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ را از ﺳوﺧﺗن ﻣﺻون ﻣﯾدارد .و ﻟ ذا ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ دل ﺑ ﮫ دﻧﯾ ﺎ دارد ﺑﻌ د از ﻣ رﮔش اﯾ ن زره ﺧﻧ ﮏ
ﮐﻧﻧده را از دﺳت ﻣﯾدھد و ﺑﮫ آﺗش ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺷود و اﯾن ھﻣﺎن دوزخ اﺳت .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌد از ﻣرﮔش ﺑ ﮫ آﺳ ﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺑرﺗر از ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻋروج ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن درﺟﺎت ﺟﻧّت اﺳت.
 -٣ﺧﺎک ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده ﺟﺎن و روان اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑطرزی اﻋﺟﺎب آور از ﺟﻧس آﺗ ش ﻧ ﺎب اﺳ ت.
در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﻋﺟﺎزی ،ﺟﺎن و روح اﻧﺳﺎن را ﺑواﺳطﮫ آﺗﺷﯽ اﻓﺳرده ،ﺧﻧﮏ ﮐرده و ﻣﻠﺑس ﻧﻣوده اﺳت.
-۴ھر ﭼﻧد در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را از ﺟن آﻓرﯾده اﺳت و ﺟن ھم ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾّت ﺧود از آﺗش ﻧ ﺎب
اﺳت و ﺟن ھم ﺟﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺟن اﺳت و آﺗش اﺳت .
آﺗش ِ◌ دﮔر ،ﭘﻧﮭﺎن و ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 -۵ﭘس ﺟﺎن و ﺗن آدﻣﯽ از دو ﻧوع آﺗش اﺳت .آﺗﺷﯽ ،اﻧدر ِ
 -۶و ا ّﻣ ﺎ ﻋﻧﺻ ر دﯾﮕ ری از وﺟ ود آدﻣ ﯽ ھﻣ ﺎن روح اﺳ ت ﮐ ﮫ ارادۀ ﺧداوﻧ د اﺳ ت و اﻣ ر وﯾ ژه او را در اﻧﺳ ﺎن
ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾّت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗرآن از ﺟﻧس »رﯾﺢ« اﺳت ﮐﮫ از ﻧﺳﯾم و ﺑرودت و ﺳردی اﺳ ت
و ﻧوﻋﯽ وﯾژه از ﺑﺎد اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻣوﺟب ﺧﻧﮑﯽ وﺟود آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود .
-٧ﻋﻧﺻر دﯾﮕر از وﺟود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳ ت ﮐ ﮫ » ﻧﻔ س « ﻧﺎﻣﯾ ده ﻣﯾﺷ ود ﮐ ﮫ اراده ﺑﺷ ری اوﺳ ت و ﻣﻧﯾّ ت
ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول و ﻣوﻟود ازدواج ﺗن و روح اﺳت و ﻟذا دارای طﺑﻌﯽ دو ﮔﺎﻧﮫ اﺳ ت  :ﻧ ﺎری و رﯾﺣ ﺎﻧﯽ ! ﮐ ﮫ
اﯾن ھﻣﺎن دو ﻣﺎھﯾّت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﻧﻔس اﺳت .
 -٨ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺗن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﺎ ً ھﻣﺎن آﺗ ش ﭘرﺳ ﺗﯽ اﺳ ت و ھوﯾّ ت دوزﺧ ﯽ و ﮐﺎﻓراﻧ ﮫ ﺑﺷ ر
اﺳت زﯾرا ﺗن و ﺟﺎن دو ﺟﻠوه از آﺗش اﺳت .
 -٩اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ ﺑ رای رﺳ ﺗﮕﺎری ﮐ ﮫ ھﻣ ﺎن رﺳ ﺗن از آﺗ ش و دوزخ اﺳ ت ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ در ﻣﺳ ﯾر دﯾ ن ﺧ دا و
ﺣب ﺟﺎن  ،دو رﮐن طﺑﯾﻌﯽ ﮐﻔر و ﺷرارت و ﺿﻼﻟت ﺑﺷ ر اﺳ ت
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ از ﺗن و ﺟﺎن ﺑﮕذرد ﯾﻌﻧﯽ ﻏراﯾز و ّ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آدﻣﯽ ﭘﺎک ﺷود  .ﭼﮕوﻧﮫ ؟
 -١٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗزﮐﯾّ ﮫ و ﺗطﮭﯾ ر ﻧﻔ س ﻧﺎﻣﯾ ده ﻣ ﯽ ﺷ ود ﭼﯾ زی ﺟ ز ﭘﺎﮐﺳ ﺎزی ﻧﻔ س از اﯾ ن دو آﺗ ش ﻧﯾﺳ ت  .ﻓﺎﺻ ﻠﮫ
ﮔرﻓﺗن ﻧﻔس از ﺗن و ﺟ ﺎن و ﻓ رآورده ھ ﺎی آن ﻣﺛ ل ﻏراﯾ ز و دﻧﯾ ﺎ ﭘرﺳ ﺗﯽ و ﺗ رس از ﻣ رگ و ﺗﻧﺑﻠ ﯽ و ﺷ ﮭوات و
روﯾﮑرد ﺑﮫ روح ﮐﮫ اﻣر ﺧداﺳت و ھﻣﺎن اراده او در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ھﻣﺎن دور ﺷدن از دوزخ و ﻧزدﯾ ﮏ
ﺷدن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و رﯾﺣﺎن اﺳت ،دور ﺷدن از ﺣرص و ﺷﮭوت و ﺧﺷم و ﺑﯽ ﻗراری و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﻧﺎﻋت و ﺻﺑر و
ﻗرار ﮐﮫ ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت و اﺗﮑﺎء ﺑﮫ روح .
 -١١ﺗرس از دوزخ و ﺗﻘوا و ﭘرھﯾز از اﻣﯾﺎل آﺗﺷﯾن و ﺗوﮐّل و اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺧ دا ﮐ ﮫ ھﻣ ﺎن اﺗﺻ ﺎل ﺑ ﮫ روح ﺧوﯾﺷ ﺗن
اﺳت .
 -١٢اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران دارای ھوﯾّت و اﻓﮑﺎر و ﮐرداری آﺗﺷﯾن و ﺑﯾﻘرارﻧد و ﻣؤﻣﻧ ﺎن ھ م ﺑ ﮫ ﻋﮑ س دارای آرام
و ﻗرار و اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺗﺻﺎل ﺑﮫ روح اﺳت و دوری از ﺟﺎن و ﺗن .
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 -١٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣراﺗب اﺧﻼص در دﯾن و رﺳﺗﮕﺎری را ﺑﺻورت ﭼﮭﺎر ﻣوت وﺻف ﻧﻣ وده اﺳ ت ﮐ ﮫ ﯾﮑ ﯽ
دوﻣﯽ ﻣوت زرد اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗن از ﻧ ﺎن ) ﺗ ن ﭘ روری ( اﺳ ت و ﺳ وم
ﻣوت ﺳرخ اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗن از ﺟﺎن اﺳت ّ .
ﻣوت ﺳﯾﺎه اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗن از ﻣردم و آﺑروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردم اﺳت زﯾرا اﮐﺛ ر ﻣردﻣ ﺎن ﮐﺎﻓرﻧ د ﯾﻌﻧ ﯽ آﺗﺷ ﯾن
ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھوﯾّت ﻓرد در ﻧزد آﻧﺎن ھم ھوﯾّﺗﯽ آﺗﺷﯾن و دوزﺧﯽ اﺳت  .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوت ﺳﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗن از دل
و دل ﮐﻧدن از ﻏراﯾز آن اﺳ ت ﮐ ﮫ اﺷ د آﺗ ش را از دل ﻣ ﯽ زداﯾ د زﯾ را ﺟ ﺎی دادن دﯾﮕ ران ﮐ ﮫ ﻣوﺟ وداﺗﯽ ﺧ ﺎﮐﯽ و
ﻣﺎدی و ﻧژادی ھﺳﺗﻧد در دل ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷ ﯾدن دل اﺳ ت و ﭘ ﺎک ﮐ ردن آﻧﮭ ﺎ از دل ﺑ ﮫ ﻣﺛﺎﺑ ﮫ دوزخ
زداﯾﯽ از ﻣرﮐز ﻧﻔس ﯾﻌﻧﯽ دل اﺳت و اﯾن ﮐﻣ ﺎل رﺳ ﺗﮕﺎری و ﺗزﮐﯾّ ﮫ ﻧﻔ س اﺳ ت  .و اﯾ ن ﭼﮭ ﺎر درﺟ ﮫ و ﻣرﺗﺑ ﮫ از
آﺗش زداﯾﯽ از وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﺎ وﺟود آدﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﺻل و ﻣﺗّﺣد ﺑﺎ روح ﺧ دا در ﺧوﯾﺷ ﺗن ﺷ ود ﮐ ﮫ ﮐﺎرﮔ ﺎه
دﯾن و اراده او و ﺷﺎه راه ھداﯾت ﺑﺳوی ﺟﻧّت اوﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اوﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻧور اﺳت .
 -١۴ﭘس ﮐ ّل دﯾن و ﻣراﺗب ﺗزﮐﯾّﮫ و ﺗﻘوا و طﮭﺎرت ﻧﻔس ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺎر زداﯾﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧوری ﺳ ﺎﺧﺗن وﺟ ود
ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن زداﺋﯽ از ﺧوﯾش و ﺧداﺋﯽ ﻧﻣودن ﺧود اﺳت  .زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﻧﯾ ز از ﺟ ﻧس آﺗ ش
ﻧﺎب اﺳت و در آﺗش ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺟﺎی ﺧوش ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن درب آدﻣﯽ را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧ ودش
ﻣﯽ آورد و ﮔﺎه ﺷﯾطﺎن ﭼﻧﺎن آﺗش ﻧﻔس را ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯾﮑﻧد و ﺗﻣﺎم وﺟود را آﺗﺷﯾن ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ روح از وﺟ ود آدﻣ ﯽ
رﺧت ﺑرﻣﯽ ﺑﻧدد و آدﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﯾطﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ و ﻧﺎری ﻣﯾﺷود و روح ﻣﯾرود و اﯾن اِﻧﮭدام اﻧﺳﺎن اﺳت.
-١۵ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﻓﯾزﯾﮏ ﻣدرن ھم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ،ﻋﺎﻟم ﻣﺎده از اﻧرژﯾﮭﺎﺳت و ھﻣﮫ اﻧواع اﻧرژﯾﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑ ﮫ
ﻧور ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻧور ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧور ﭘدﯾد آﻣده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐ ّل ﻋ ﺎﻟم ھﺳ ﺗﯽ از ﻧ ور اﺳ ت ﮐ ﮫ ذات اﯾ ن
ﻧور ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻧور اﻟﻧور اﺳت.
-١۶اﻟﺑﺗﮫ اﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻧﺟوﻣﯽ ﻣﺛل ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺧود ﻟطﯾف ﺗرﯾن درﺟﮫ از آﺗش اﺳت و در واﻗﻊ آﺗش
ﻧﺎب در ﻋﺎﻟم ا َرض اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧور در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﻧور اﻟﻧور ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﻠﻣت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺛﻘل و ﺟﻣﺎد اﺳت .
 -١٧روح در اﻧﺳﺎن اﻣر و اراده ﺧدا در ﻧ زد اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ ﯾ ﺎری آن ﺑ ﮫ ﻧ ور ﺧ دا ﻣﻠﺣ ﻖ ﺷ ود ﭘ س روح آن
ﺷﺎھﺑﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺳوار ﺑر آن ،از ﻗﻠﻣ رو ﻧ ﺎر ﺑ ﮫ ﺳ وی ﻧ ور ھﺳ ﺗﯽ ﻣﯾ رود و ﺑ رای ھﻣﯾﺷ ﮫ از دوزخ
ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ رھد و اﯾﻧﺳت رﺳﺗﮕﺎری .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﺑﮫ ﯾﺎری روح اﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن ا ّول )ﮐﺎﺋﻧﺎت-
ﻋرﺻﮫ آﺗش( ﻓرا رﻓت و ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧور وارد ﺷد و اﯾن ﻣﻌراﺟش ﺑود ﺗﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﻧور اﻟﻧور ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﻧور اَزل ﮐﮫ
ﻣﺑدأ ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻣﻌﺎد آن .
 -١٨روح ﻗﻠﻣرو اراده و اﻣر ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺟﮭت ﺣرﮐ ت ﺑﺳ وی او و رﺳ ﺗﮕﺎری از ﻋرﺻ ﮫ آﺗ ش .و ﻟ ذا
اﯾن اراده ،اﻣر ﺑﮫ اﻋﻣ ﺎﻟﯽ ﻣﯾﮑﻧ د ﮐ ﮫ اﯾ ن اﻋﻣ ﺎل ﻧﻔ س آدﻣ ﯽ را از ﻗﻠﻣ رو آﺗ ش ﭘ ﺎک ﻧﻣ وده و ﺑﺳ وی ﻧ ور ھ داﯾت
ﻣﯾﮑﻧد.
-١٩ظﻠﻣت ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﻣﺎدﯾّ ت ﺟﮭ ﺎن اﺳ ت ﮐ ﮫ دارای طﺑ ﻊ آﺗﺷ ﯾن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺧ روج از آن ﺑ ﮫ ﯾ ﺎری روح ﻣﻣﮑ ن
ﻣﯾﺷود .
 -٢٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن دل دادن ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ راه دادن آﺗش ﺑﮫ ذات ﻧﻔس ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت اﻻّ
اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣظﺎھر ﻧورﻧد و ﭘﺎک ﺷُدﮔﺎن از ظﻠﻣت و آﺗش و ﻣﺎدﯾّت ﯾﻌﻧﯽ ﺑُت و ﺑُ ت ﭘرﺳ ﺗﯾﮭﺎ .اﯾﻧ ﺎن ﺗﺟﺳ م
روح ﷲ ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ھﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ ﺗوﺳ ل ﺑ ﮫ آﻧ ﺎن ﻋ ﯾن ﺗوﺳ ل ﺑ ﮫ روح اﺳ ت ﺑ رای ﮐﺳ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ھﻧ وز ﺑ ﮫ روح
ﺧوﯾﺷﺗن اﺗﺻﺎﻟﯽ ﻧدارﻧد و از ﻣﺻﺎدﯾﻖ »ﺗﻧزل اﻟﻣﻼﺋﮑﮫ و اﻟروح« ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻣن ِ◌ اوﺳ ت ﻣﺣ ل
 -٢١آﻧﭼﮫ در آدﻣﯽ ﺧود ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ھوﯾّت ﻓردی و ارادۀ ﺑﺷری اوﺳت و ِ
ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﻣرﮐز و اﺗّﺣﺎد ﺗن و ﺟﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐورۀ آﺗش ﻣوﺟودﯾت اوﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﻧﯾّ ت و اﻣ ﺎره ﮔ ﯽ اوﺳ ت و ﮐ ﺎﻧون
ﺷﯾطﻧت و دوزﺧﯾت اوﺳت و ﻧﺎرﯾّ ت اوﺳ ت ﮐ ﮫ اراده ﺷﺧﺻ ﯽ اوﺳ ت .اﯾ ن ﻣ ن و اراده ﺑﺷ ری ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ ﻧ ﺎر زداﯾ ﯽ
ﺷود ﺗﺎ در اردۀ اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧ ﯽ روح ﺟ ذب و ﺣ ل ﺷ ود و ﻧﻔ س آدﻣ ﯽ ﻣظﮭ ر اراده روﺣ ﺎﻧﯽ و اﻟﮭ ﯽ ﮔ ردد و اﯾ ن ﻣﻘ ﺎم
ﻋﺑﺎد ﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎرﻧد .و اﯾن اﺳت ،رﺳ ﺗﮕﺎری ﮐ ﮫ رھ ﺎﯾﯽ از آﺗ ش و اﻟﺣ ﺎق
ﺑﮫ ﻧور اﺳت.
ﺧﻠﺻّﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﯾﺎ رب ّ !

١١

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

» رﻫﺎﺋﯽ از روزﻣﺮه ﮔﯽ «

١٢

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻤّﺎر
-١روزﻣره ﮔﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻣرو ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯾﺳت و ﯾﺎ ﻋرﺻﮫ ھﻼﮐت و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودی و اﻓﺳرده ﮔﯽ .
-٢ھرﻟﺣظﮫ در ذاﺗ ش ﺑ رای اﻧﺳ ﺎن اھ ل ﻣﻌرﻓ ت و ﺣ ﺎل ﺑ ﮫ ﻣﺛﺎﺑ ﮫ ﺗﺟرﺑ ﮫ و درک ﺗﻣﺎﻣﯾّ ت زﻧ دﮔﯽ و ﮐ ّل ﺣﺿ ور در
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت.
-٣وﻟﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل و ﻏﺎﻓ ل از ﺧ ود  ،ﻧزدﯾ ﮏ ﺷ دن ﺑ ﮫ ﺣ ﺎل و ﻗﻠ ب ﻣﺛ ل ﻧزدﯾﮑ ﯽ ﺑ ﮫ آﺳ ﺗﺎﻧﮫ ﻧ ﺎﺑودی اﺳ ت
ﺑﺧﺻوص در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ .
 -۴ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺣﺎل و اﮐﻧوﻧﯾّت ھﻣ ﺎن ﻧزدﯾﮑ ﯽ ﺑ ﮫ دل ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت و آن ﺣﺎﺻ ل دوری از ذھ ن و ﺣﺎﻓظ ﮫ و
اﻧدﯾﺷﮫ ﮔ ری اﺳ ت و ﭼﺷ م ﻓ رو ﺑﺳ ﺗن ﺑ ر ﻣﺣ ﯾط زﯾﺳ ت ﻣﺛ ل ﺷ راﯾطﯽ ﮐ ﮫ در ﻣدﯾﺗﯾﺷ ن و ﯾوﮔ ﺎ ﭘدﯾ د ﻣ ﯽ آﯾ د  .ﺑ ﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از اذﮐﺎر و ا َﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﯾ ن وﺿ ﻌﯾت رواﻧ ﯽ ﺷ دﯾد ﺗ ر ﭘدﯾ د ﻣ ﯽ آﯾ د  .اﻧﺟ ﺎم اﯾ ن ﺗﻣرﯾﻧ ﺎت ﺑ رای ﻧﺟ ﺎت از
ﻏﻔﻠ ت و ﺟﻧ ون و ﻧﺳ ﯾﺎن روزﻣ ره ﮔ ﯽ اﻣ ری واﺟ ب اﺳ ت .ﮐ ﮫ اﻟﺑﺗ ّ ﮫ در اﻗﺎﻣ ﮫ ﺻ ﻠوة اﮔ ر ﺣﻘ وﻗش ا َدا ﺷ ود و ﺑ ﺎ
ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﯾﺳر ﻣﯽ آﯾد .
-۵ﺑرای رھﺎﯾﯽ از رﮐ ود و ﻧﺳ ﯾﺎن و ﺛﻘ ل روان در روزﻣ ره ﮔ ﯽ ﯾ ﺎ ﺑﺎﯾ د ﺑ ﮫ درون رﻓ ت و ﺑ ﮫ دل ﭘﻧ ﺎه ﺑ رد ﮐ ﮫ اﯾ ن
ھﻣ ﺎن ﻋﺑودﯾّ ت و ﺗﻘ ّرب اﻟﮭ ﯽ اﺳ ت ودر ﻏﯾ ر اﯾ ن ﺻ ورت ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭ ﺎ و ﺑﺎزﯾﮕرﯾﮭ ﺎ و ﺗﻔ ﻧّن ُرخ ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧ د ﮐ ﮫ
ﻋرﺻﮫ از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﺳﯾﺎن ﺧطرﻧﺎﮐﺗری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧون ﻣﯽ رﺳد .
-۶اﻧﺳﺎن ﮐ ﺎﻓر و ﺑ ﯽ اﯾﻣ ﺎن ﺑ ﯾن ﺟﻣ ود و رﮐ ود و اﻓﺳ ردﮔﯽ در ﯾ ﮏ ط رف و ﻣ ﺎﺟراﺟوﺋﯽ و ﺗﺑﮭﮑ ﺎری ﺗ ﺎ ﺳ ر ﺣ دّ
ﺟﻧون در ﺳوﺋﯽ دﯾﮕر ﻗرار دارد و ﻣﺧﯾّر اﺳت :دو ﻧوع ھﻼﮐت ﮐ ﮫ ﯾﮑ ﯽ ﺣﺎﺻ ل اﻓﺳ ردﮔﯽ اﺳ ت و دﯾﮕ ری ﺣﺎﺻ ل
دوﻣ ﯽ ﺑ ﮫ ﭘ ﺎی ﻣﻧﻘ ل .ھ ر دو
اوﻟ ﯽ ﺑ ﮫ ﭘ ﺎی ﺗﻠوﯾزﯾ ون ﺧ ﺗم ﻣﯾﺷ ود و ّ
ﺟﻧب و ﺟوش ﮐ ﺎذب و ﺗﻔ ﻧنّ و ﺑ ﺎزﯾﮕری ﮐ ﮫ ّ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯾرﺳد.
ﻣﮑررات اﻋﻣﺎل و اﻣﯾﺎل اﺳت درزﯾر ﭘوﺳت وﻗﺎﯾﻊ ھﻣﺎن ﺗﮑرار ﺛﺎﻧﯾﮫ ھﺎﺳت  .ﭘس
-٧روزﻣره ﮔﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﮑرار
ّ
ﺷﮑﺳﺗن رﮐود ﺣﺎﺻل از ﻋﺎدات ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮑﺳﺗن ﺗﮑرار ﻟﺣظﺎت اﺳ ت .ﭼﮕوﻧ ﮫ ﻣﯾﺗ وان از اﺳ ﺎرت زﻧﺟﯾ ر ﻟﺣظ ﺎت
ﻧﺟ ﺎت ﯾﺎﻓ ت و از آن ﺧ روج ﻧﻣ ود .اﯾﻧﺳ ت ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﻣﻌﺿ ﻠﮫ رواﻧ ﯽ ﺑﺷ ر در ط ول ﺗ ﺎرﯾﺦ ﮐ ﮫ اﻣ روزه ﺑ ﮫ اوﺟ ش
رﺳﯾده اﺳت زﯾرا ﻋﺻر ﻣﺎﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﮑرارھﺎﺳت .
-٨ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺗﮑ رار اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﺗﯾ ﮏ ﺗ ﺎک ﺳ ﺎﻋت ﺳ ﺧن ﻣ ﯽ ﮔوﯾ د و از ﻣﻧط ﻖ
ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺣﺎﺻره و ﻣﺻﺎدره ﮐرده اﺳت .
ﻋوض اﻧﺳﺎن را ﺳ ﮭوی و ﮐرﺧ ت و ﺑ ﯽ ﺟ ﺎن ﻣﯾﺳ ﺎزد و رواﻧ ش
ﺳﮭل و آﺳﺎن ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ در َ
 -٩ﻋﺎدات،اﻣور را َ
را از ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزﻣﯾدارد و ﺑﮫ ﺳﮑون ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد :ﺳﮑوﻧﯽ ﻣﺗﺷﻧﺞ! اﯾن اﺳت ﺗﺷ ﻧﺞ روح اﻧﺳ ﺎن ﻣ درن ﮐ ﮫ ﻣﯾﺧواھ د
ﺟﮭﺎن ﭘﯾراﻣوﻧش را در ھم ﮐوﺑد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧودش را ﻣﻧﮭ دم ﮐﻧ د ﺗ ﺎ از اﯾ ن اﺳ ﺎرت و ُ
ﻏ ل و زﻧﺟﯾ ر رھ ﺎ ﺷ ود .اﯾ ن
اﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻌره ھﺎی آزادی طﻠﺑﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن  .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾ ن ﻣﻌﻧ ﺎ ﻣﻌرﻓ ت ﻧ دارد وﻧﻣ ﯽ داﻧ د
ﮐﮫ اﺳﯾر ﭼﯾﺳت ﻓﻘط اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در زﻧﺟﯾر اﺳت و ﺟﺎن ﻣﯾﮑﻧد.
-١٠ﭼﻠ ﮫ ﻧﺷ ﯾﻧﯽ در ﻣﮑﺎﺗ ب ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ ﮐﮭ ن ﺗﻼﺷ ﯽ ﺑ رای ﻧﺟ ﺎت دادن روح از اﺳ ﺎرت ﻋ ﺎدت و ﺗﮑرارھ ﺎ و زﻧﺟﯾ ر
ﻣﮑرر دم و ﺑﺎزدم ﺑوده اﺳت .ھﻣﮫ ﻋﺑﺎدات در ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای اﯾن رھﺎﺋﯽ ﺑوده اﺳ ت.
ﺗﻼش ﺑرای ﻧﺟﺎت روح ﺧوﯾش از اﺳﺎرت ﻣﮑﺎن و اﺷ ﯾﺎی ﺑﯾ رون و ﺧزﯾ دن ﺑ ﮫ ذھ ن ﺧوﯾﺷ ﺗن و ﺳ ﭘس ﺧ روج از
ذھن و ورود ﺑﮫ دل ﮐﮫ درب روح اﺳت .
 -١١ﺑودن ھﻣﺎﻧﺎ اﺳﺗﻣرار و ﺗﮑ رار اﺳ ت .اﺳ ﺗﻣرار و ﺗﮑ رار ﻟﺣظ ﺎت .زﯾ را ﺑ ودن ﺑﻣﻌﻧ ﺎی در زﻣ ﺎن ﺑ ودن اﺳ ت:
ﺑودن در زﻣﺎن !

١٣

 -١٢ﺑودن ﺑدون ﺷﮏ ،در ﻣﮑﺎن )ﻓﺿﺎ( ﺑودن اﺳت وﻟﯽ ادراک اﻧﺳﺎن از ﻣﮑﺎﻧﯾت در ﻗﻠﻣ رو ﻣﺣﺳوﺳ ﺎت از ﺟ ﻧس
زﻣﺎن اﺳت :ﻟﺣظﮫ ھﺎ!
-١٣دو ﻧوع ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرای ﻓﮭم ﺑﺷری ﻣﻣﮑن اﺳت  .ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل ﺗﮑرار ﺑﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑواﺳ طﮫ ذھ ن درک
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﮑرار در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﺗر ﺧﺳﺗﮕﯽ و اﺳﺗﮭﻼک و ﻣرگ و ﺗﻐﯾﯾر و ﻧﯾﺳﺗﯽ ھم ھﺳت  .و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
دوم ﺑواﺳطﮫ دل درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻧﺟوﻣﯽ و ﻟﺣظﺎت اﺳت .
ﻧوع ّ
 -١۴ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﻌﻧ وان ﺗﮑ رار ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن در زﻣ ﺎن ﻣوﺟ ب درک ﻧﯾﺳ ﺗﯽ اﺳ ت وﻟ ﯽ ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ در دل و ﺧ ﺎرج از
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻧﺟوﻣﯽ اﻣری دﮔر اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد را ﺑرای اﺣﺳﺎس ﺗ داﻋﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﯾ ﮏ اﺑ دّﯾت ا ُﺧ روی و
ﻣﺎورای ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻣﮑﺎن اﺳت .
-١۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧﺳﺗﮕﯽ و اﻓﺳردﮔﯽ و ﺳ ﮭوﯾت و رﺧ وت و ﻧﺳ ﯾﺎن ﻧﺎﻣﯾ ده ﻣﯾﺷ ود ﺣﺎﺻ ل روﯾ ﺎروﯾﯽ ذھ ن ﺑ ﺎ ﺟﮭ ﺎن
اﺳت و ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن .اﯾن ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺟز در روﯾﮑرد ﺑ ﮫ دل از ﻣﯾ ﺎن ﻧﻣ ﯽ رود ﮐ ﮫ ﻋرﺻ ﮫ ﺑ ﯽ زﻣ ﺎﻧﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ھﻣ ﺎن
آﺧرت و ھﺳﺗﯽ ﻓوق ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻋﺑﺎدت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ آﯾد.
ﻣن اوﺳت و ﻧﯾز ﻗﻠﻣ رو درﯾﺎﻓ ت ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ و ﺣﺿ ور
-١۶دل آدﻣﯽ ﮐﺎﻧون ﺣﯾﺎت و اﺣﺳﺎس وﺟود و اراده ذاﺗﯽ و ِ
ﺧدا و روح  .ﺣﺎل ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ دل روی ﺑﮫ ﻏﯾر ) ِﮔل( ﻣﯾﮑﻧ د ﺑ ﮫ دام ِﮔ ل ﻣ ﯽ اﻓﺗ د و در اﺳ ﺎرت ﺗﺳﻠﺳ ل و ﺗﮑ رار و
ﺟﻣود ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺧﺳﺗﮫ و اﻓﺳرده و ﺛﻘﯾل ﺷده و ﮔوﺋﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﮫ دام ﻓﻧﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد و زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻣرگ .
-١٧دل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روی ﺑﮫ ﺧودش ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺑﺎدت اﺳ ت و ﻣراﻗﺑ ﮫ ﻧﻔ س و ذﮐ ر و ﻣدﯾﺗﯾﺷ ن و ﻋرﻓ ﺎن  .اﯾ ن
ھﻣﺎن روﯾﮑرد ﺧود ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﻟذا اﯾن روﯾﮑرد ﻣوﺟب رھﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن از اﺳﺎرت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻣ ﺎده وﻣ رگ و
ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن روﯾﮑرد ﺑﮫ آﺧرت و ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن اﺳت  .روﯾﮑرد ﺑﮫ روح و اﺑدﯾّت و اﻟوھﯾّ ت  .اﯾ ن ھﻣ ﺎن
رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .
-١٨اﯾن روﯾﮑرد دو ﻧ وع اﺳ ت :ﺣ ﺎل و ﻣﻘ ﺎم! ﯾﮑ ﯽ اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ ھ ر روز ﯾ ﺎ ﮔﮭﮕ ﺎھﯽ روی ﺑ ﮫ روح ﺧ دا
ﻣﯾﮑﻧ د و دل را ﺑ ﮫ ﺧ ود دل رﺟ وع ﻣ ﯽ دھ د و ﺑ ﺎز دوﺑ ﺎره ﺑ ﮫ ﻋ ﺎﻟم ﻣ ﺎده و دﻧﯾ ﺎ ﺑرﻣﯾﮕ ردد .و اﯾ ن ﺑ ﮫ ﻗﺻ د رﻓ ﻊ
ﺧﺳﺗﮕﯽ اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ھم در اﯾن روﯾﮑرد ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﺋم ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ د و داﺋﻣ ﺎ ً در ﺣ ﺎل اﺳ ت و در دل اﺳ ت و
در روح اﺳ ت و ﺑ ﺎ ﺧداﺳ ت .اﯾ ن ﻣﻘ ﺎم اھ ل دل اﺳ ت و ﻣﺧﻠﺻ ﯾن .اﯾﻧ ﺎن در ﻗ رآن داﺋ م اﻟﺻ ﻠوة ﻧﺎﻣﯾ ده ﻣﯾﺷ وﻧد:
ﻣﺻﻠّﯾن! وارد ﺷده ھﺎی ﺑر روح :روﺣﺎﻧﯽ!
ﻓرط ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ روی ﺑ ﮫ ﺧ دا ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و ﺗ ﺎ ﮐﻣ ﯽ ﺑﮭﺗ ر ﺷ دﻧد دوﺑ ﺎره ﻏ رق
-١٩اﮐﺛرآدﻣﮭﺎ ﮔﮭﮕﺎھﯽ و از ِ
دﻧﯾﺎ ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد و اﻧ دﮐﯽ ھ م ھﻣ واره ﻣﻘ ﯾم در دل و روﺣﻧ د و ھﻣ واره ﺑ ﺎ ﺧ دا زﻧ دﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و رﺳ ﺗﮕﺎری ﻣﻘ ﺎم
آﻧﮭﺎﺳت  .اﯾﻧﺎن آزادﮔﺎﻧﻧد  :دل ﺷدﮔﺎن !
 -٢٠وا ّﻣﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ دل و رھﺎﯾﯽ از ِﮔل ،ﮐﺎر ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﻣردﻣﺎن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻓﻘط در راﺑطﮥ ﻣرﯾداﻧﮫ و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﺳ ﺎرت ِﮔ ل ﻧﺟ ﺎت ﯾﺎﺑﻧ د  .ﺑرﺧ ﯽ را
ﺧداوﻧد ﺧودش ﺑﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ دل ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ِﮔل ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﻣ ردم ﻓﻘ ط در راﺑط ﮫ ﺑ ﺎ
اﯾﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺟﺎت و ھداﯾت دارﻧد و اﯾن ھﻣﺎن اﻣر اﻣﺎﻣت اﺳت  .ﺑﯽ اﻣﺎﻣ ﺎن اﺳ ﯾر در ِﮔ ل و در زﻧﺟﯾ ر دﻧﯾ ﺎ ﺟ ﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن اﺳت ﺿﻼﻟت و ھﻼﮐت  .ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردم ﺑدون ﯾﺎری اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﺟﺎت از اﺳ ﺎرت ِﮔ ل واﻟﺣ ﺎق
ﺑﮫ روح و دل و ﺧدای ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد.

١۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

» ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ «

١۵

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻨﺎس
-١ﻋدّۀ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﯽ از ﺑﺷرﯾّت ﻓرد ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗوده اﻧد  ،ﻧﺎس  ،ﺧﻠﻖ  ،ﺟﻣﺎﻋت .
-٢ﯾﻌﻧﯽ درھر ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و دوراﻧ ﯽ ﺗﻌ داد اﻧﮕﺷ ت ﺷ ﻣﺎری از اﻓ راد ﺑﺷ ری ﺧ ود ھﺳ ﺗﻧد و ﮐﺳ ﯽ ھﺳ ﺗﻧد و ﻣﻘ ﯾم در
ﺧوﯾش و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﯽ ﺧودﻧد ﯾﻌﻧﯽ در دﯾﮕران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  :ھﺳﺗﯽ در ﺧوﯾش و ھﺳﺗﯽ در ﻏﯾر ﺧوﯾش !
 -٣و راز دﯾﮕر ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺣﯾرت آور در ﻋرﺻﮫ ﺷﻧﺎﺧت روح اﻧﺳﺎن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﮐ ﮫ در
ﺧوﯾش اﻗﺎﻣت دارﻧد و ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﺑرای ﻣردم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣردم را دوﺳت دارﻧ د و آرﻣ ﺎﻧﯽ ﺟ ز ﺳ ﻌﺎدت و
ﻧﺟﺎت و رﺷد و ﺑﻘﺎی ﻣردم ﻧدارﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗ ف اﯾ ن اﻣ ر ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ،اﯾﻧ ﺎن رﺳ وﻻن ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ و ﻋﺎرﻓ ﺎن و
اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد.
-۴وا ّﻣﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾّت ﮐﮫ در ﻏﯾر ﺧوﯾش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧ د و ﻣﻘ ﯾم در دﯾﮕراﻧﻧ د ﻓﻘ ط ﺑ رای ﺧ ود زﻧ دﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و
ﻣردم را ھم دوﺳت ﻧﻣﯽ دارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻏرق در ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ دﯾﮕراﻧﻧد .
-۵ھﺳ ﺗﯽ در ﺧ وﯾش وﻟ ﯽ ﺑ رای دﯾﮕ ران  .ھﺳ ﺗﯽ در دﯾﮕ ران وﻟ ﯽ ﺑ رای ﺧوﯾﺷ ﺗن  :اﯾ ن دو ھو ّﯾ ت از اﻧﺳ ﺎن در
ﺟﮭﺎن اﺳت.
-۶آﻧﮑﮫ ﺧوﯾش اﺳت ﻓداﺋﯽ ﻣردم اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﺧوﯾش اﺳت ھﻣﮫ را ﻓدای ﺧوﯾش ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ اﻣﯾد آﻧﮑﮫ روزی
»ﺧود« ﺷود.
 -٧ﻣﻌﻧﺎی اﺧﻼص و ﻣﺧﻠﺻﯾن در دﯾن و ﻗرآن و ﻋرﻓﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎک ﺷدن و ﺧﺎﻟص ﺷدن از ﻏﯾراﺳت اَﻋم
از اﺷﯾﺎء و ﻣردم .
 -٨ﻣﺧﻠص ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ودل ﺧود را از ﻏﯾر ﺧدا ﭘﺎک و ّ
ﻣﻧزه ﻧﻣوده اﺳ ت و اﯾ ن ھﻣ ﺎن رﺳ ﺗﮕﺎری اﺳ ت
و ھوﯾّت!
-٩آﻧﮑﮫ ﺧود اﺳت در ﺧودش ﺟز ﺧدا را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﺟز ﺧدا در او ﻧﯾﺳت و ﻟذا او رﺳ ول ﺧ دا در ﻣﯾ ﺎن ﻣ ردم
اﺳت و ﮔﺎه ﻣظﮭر اراده و ﺟﻣﺎل ﺧدا :ﺧودآ!
-١٠ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﯽ ﺧود ذاﺗﺎ ً آرزو دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺛل ﺧودآﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن دال ﺑرﻋطش ذاﺗ ﯽ اﻧﺳ ﺎن در ﺟﺳ ﺗﺟوی
ﺧود اﺳت.اﯾﻧﺎن ا ُﺳوه ھﺎی ھوﯾّت ھﺳﺗﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺧدا )ھو( را در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 -١١اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﯽ ﺧود )ﺑﯽ ﺧدا( در ﻗرآن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻧﺎس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آﻧﺎن ﺑﭘرھﯾزﻧ د و دﭼ ﺎر
وﺳوﺳﮫ آﻧﺎن ﻧﺷوﻧد وﮔرﻧﮫ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻣؤﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اراده ﮐرده ﮐﮫ ﺧود
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را در ﺧود ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﺧدا ﺷود.
 -١٢ﻧﺎس ﻗدرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺟﺎدوﺋﯽ ﺟﮭت ﺑﯽ ﺧود ﮐردن اﻓراد ﻣؤﻣن دارد و ﻟ ذا ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﺧط ر ﺑ رای اﯾﻣ ﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺳوره ﻧﺎس ﺟﮭت ﭼﻧﯾن اﺧطﺎر و ﻣﺻوﻧﯾﺗﯽ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣ ؤﻣن ﺑﺎﯾ د از وﺳوﺳ ﮫ آن
ھﻣواره ﺑر ﺣذر ﺑﺎﺷد .
 -١٣ﻧﺎس در ﻗرآن ھﻣواره اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔﺎه اﯾن اﮐﺛرﯾت ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻓﻘ ط ﯾ ﮏ ﯾ ﺎ
ﭼﻧد ﻧﻔر در آن اﺳﺗﺛﻧﺎء ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد.
 -١۴در ﻗرآن ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧود را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص ﮐﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﮐﺛ ر ﻣ ردم از اﯾ ن اﻣ ر ﺑﯾزارﻧ د
و ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم از ظﺎﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾد .

١۶

 -١۵در آﯾﮫ ﻣذﮐور درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ظﻠم ھﻣﺎن ﺑﯽ ﺧودی و ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧ ود و در ﺧ ودش
ﻧﺑﺎﺷد ﻣردم ﺧوار اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ظﻠم اﺳت  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧود ﯾﮏ ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﻣردم ﺧوار اﺳ ت ﺑ ﮫ اﯾ ن اﻣﯾ د
واھﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺧودش ﺷود و از ﺑﯽ ﺧودی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑﯽ وﺟودی اﺳت ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد .
 -١۶ﭘس راه ﻋداﻟت ھﻣﺎن راه ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾدن اﺳت و در ﺧود ﻣﻘﯾم ﺷدن و از ﻏﯾر ﺧود ﭘﺎک ﺷ دن  .ھﻣ ﺎن ط ور
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ﻋداﻟت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾز را ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﻧﮭﺎدن  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳ ر ﺟ ﺎی
ﺧودش ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺧودش اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑر ﺟ ﺎی ﺧ ود ﻗ رار ﮔﯾ رد در ﺣﻘﯾﻘ ت ﺑ ر ﺟ ﺎی ﺧ دا ﻧﺷﺳ ﺗﮫ و ﺧﻠﯾﻔ ﮫ
ﺧدا ﺷده اﺳت زﯾرا ذات ﺧود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺑﺎز ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ﺧود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺧداﺳت.
 -١٧و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﭼون روی ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘ ت روی ﺑ ﮫ ﺧ دا ﮐ رده اﺳ ت و ﭼ ون ﺑ ﮫ ﺧ ود ﺑرﺳ د ﺑ ﮫ ﺧ دا
رﺳﯾده اﺳت و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷده اﺳت زﯾرا وﺟ ود ھﻣ ﺎن ﺧداﺳ ت  .و اﯾﻧﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﻓرﻣﺎﯾ د  :ﺑراﺳ ﺗﯽ ھ ر ﮐ س
ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .ﮐﺎﻣﻠﺗرش اﯾن اﺳت  :ﺑراﺳﺗﯽ ھ ر ﮐ ﮫ ﺧ ود را ﯾﺎﻓ ت ﺧ دا را ﯾﺎﻓﺗ ﮫ اﺳ ت  .و
ﮐﺎﻣﻠﺗرش اﯾﻧﺳت  :ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﮐﮫ ﺧود ﺷد ﺧدا ﺷده اﺳت .
 -١٨اﻧﺳ ﺎن ﺑ ﯽ ﺧ ود ،اﻧﺳ ﺎن ﺑ ﯽ وﺟ ود و در ﻗﺣط ﯽ وﺟ ود و ﺣﯾ ﺎت اﺳ ت و ﻟ ذا دزد اﺳ ت و ظ ﺎﻟم و ﻣﺗﺟ ﺎوز و
ﻓﺎﺳﻖ .و »ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ« ﺷﺎھراه ﺑﯽ ﺧود ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘدﯾس ھم ﻣﯾﺷ ود و ﺗﺣ ت ﻋﻧ وان :ﻣ ردم ﭘرﺳ ﺗﯽ ،ﺧﻠ ﻖ
دوﺳﺗﯽ ،ﻓداﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و...
 -١٩و اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس از ﺟﺎﻧب اﺑﻠﯾس اﺳت زﯾرا ﺗﻣﺎم ھﻧ ِر اﺑﻠ ﯾس زﯾﺑﺎﺳ ﺎزی زﺷ ﺗﯽ ھﺎﺳ ت و ھ ﯾﭻ ﮔﻧ ﺎه و
زﺷﺗﯽ و ﭘﻠﯾدی ھوﻟﻧﺎﮐﺗر و ﻣﮭﻠﮑﺗر از ﻣردم ﺧواری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺣ ت ﻋﻧ وان ﻣ ردم ﭘرﺳ ﺗﯽ ﺗوﺟﯾ ﮫ ﺷ ده اﺳ ت .ﭘ س
ﻣردم دوﺳﺗﯽ ،ﻣردم داری ،ﺧﻠﻖ ﺧواھﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و اﻣﺛ ﺎﻟﮭم ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﻓرﯾ ب ھ ﺎ و وﺳوﺳ ﮫ ھ ﺎی
ﺷﯾطﺎن در ﺑﺷر اﺳت.
 -٢٠و ﻧﯾز دﯾده اﯾم ﮐ ﮫ ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﺟﻧﺎﯾ ﺎت در ط ول ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺟدﯾ د ﺗﺣ ت ﻋﻧ ﺎوﯾن ﻣ ذﮐور ﺑ ﮫ ﺛﻣ ر رﺳ ﯾده اﺳ ت ﺗﺣ ت
ﻋﻧوان دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و ﻣردم دوﺳﺗﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
-٢١آﻧﭼﮫ ھم ﮐ ﮫ در ﻧ زد ﻋﺎ ّﻣ ﮫ ﻣ ردم ﻣوﺳ وم ﺑ ﮫ »آﺑ رو« اﺳ ت ﺑﯾ ﺎن ﺷ ﯾطﺎﻧﯽ دﯾﮕ ری ﺑ رای ﺗوﺟﯾ ﮫ ﮐﻔ ر اﺳ ت و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎﻻی ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
-٢٢اﻣروزه در ﻗﻠﻣ رو ﺳﯾﺎﺳ ت دروﻏ ﯽ ﺷ ﯾطﺎﻧﯽ ﺗ راز دﻣوﮐراﺳ ﯽ و ﻣ ردم ﺳ ﺎﻻری ﻧﯾﺳ ت و در ﻓرھﻧ ﮓ ﻋﺎﻣﯾﺎﻧ ﮫ
دروﻏﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗر از »آﺑرو« ﻧﯾﺳت .و ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑزرگ در اﯾن دو ﻟﺑﺎس اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
-٢٣دوﺳت داﺷﺗن و ﭘرﺳﺗش و دل دادن ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﻏﯾر ﺧدا ظﻠ م اﺳ ت و دروغ  .زﯾ را ھﻣ واره اﯾ ن ﻣﺣﺑوﺑﮭ ﺎ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻠﻌﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا » ﻋﺷﻖ « ﻧﯾز ﯾﮏ ﻟﻔظ اﺑﻠﯾﺳﯽ دﯾﮕری ﺟﮭ ت ﺗﻘ دﯾس اﯾ ن ظﻠ م و دروغ اﺳ ت ﮐ ﮫ
در رأس ھﻣﮫ ظﻠﻣﮭﺎ و دروﻏﮭﺎ ﻗرار دارد .
-٢۴زﯾرا ذاﺗﺎ ً ﺟز ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘرﺳﺗﯾد وﺑﮫ ﺟز ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﺧود ﺗﻘدﯾس ﻧﻣود  .ھر ﭼﮫ ﻏﯾر ﺧدا  ،در
ﺧود  ،اﯾﺟﺎد آﺗش و ﻋذاب و زﺟر و ﻟﻌﻧت و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧد  .واﯾﻧﺳت ﻋﺎﻗﺑت ﻋﺷﻘﮭﺎی ﻏﯾر ﺧداﺋﯽ .
-٢۵وا ّﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را در ﺧود راه داد و ﭘرﺳﺗﯾد ؟ در ﺟرﯾﺎن ﻏﯾر زداﺋﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ و دل ﺧ وﯾش اﺳ ت
ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧداوﻧد در وﺟود درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۶ﭘرﺳﺗش ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾرون از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﺧود ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل ﭘﯾداﯾش ﻗﺣطﯽ در وﺟود ﺷده و اﻧﺳﺎن را
ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
-٢٧ﺧدا ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾّﮫ ﻧﻔس و ﻏﯾر زداﯾﯽ از ﻧﻔس  ،ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣ ﺎﺑﻘﯽ اﯾ ده ای دﯾﮕ ر از
ﺟﺎﻧب اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ » ﺧدا « ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﯾن ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
-٢٨ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا در ﺑﯾرون از ﺧود  ،اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت  :آﻓﺗﺎب ﭘرﺳ ﺗﯽ ،ﺳ ﺗﺎره
ﭘرﺳﺗﯽ ،درﺧت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻣﺟﺳﻣﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺷﯽء ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘول ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش ﺻﺎﺣﺑﺎن ﭘول .

١٧

 -٢٩ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا در ﺑﯾرون از ﺧوﯾﺷﺗن  ،ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و رﺳوخ ﻏﯾر در ﺧوﯾش اﺳت .
-٣٠ﺧراﻓﺎت ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗﻠطﯾف ﺷده ھﻣﺎن ﺑت ﭘرﺳﺗﯾﮭﺎی ﮐﮭن اﺳت ﻣﺣﺻول ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾﯽ ﻏﯾر وﺟودی
اﺳت .
-٣١ھوای ﻧﻔس ھﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﭘرﺳﺗش ﺧدا در آﺳﻣﺎن اﺳت در ھوا» .ھوای ﻧﻔس ﺧ ود را ﻣ ﯽ ﭘرﺳ ﺗﻧد و ﻣﯾﮕوﯾﻧ د
ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم و اﯾن ظﻠم ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت «.ﻗرآن .
-٣٢ﻋﺟﺑ ﺎ ﮐ ﮫ ﻗ رآن دزدی را ظﻠ م ﻧﻣ ﯽ داﻧ د ﺑﻠﮑ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از ﻣﺣﺻ وﻻت ظﻠ م ﻣ ﯽ داﻧ د  .در ﻗ رآن ظﻠ م ﻋظ ﯾم ھﻣ ﺎن
ﭘرﺳﺗش ھوای ﻧﻔس ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧداﺳت  .زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﭘﯾ داﯾش ﻗﺣط ﯽ وﺟ ود و اﺣﺳ ﺎس ﻧ ﺎﺑودی ﺷ ده و
آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺧواری و آدﻣﺧواری )ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ( ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ظﻠم اﺳت  .ﺧ ود اﺻ ل و ﻣﻧﺷ ﺄ
ظﻠم ھﻣﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ و در ﺧﺎرج از وﺟود ﺧوﯾش اﺳت .
-٣٣ﭼون دﺳت ﺑﺳ وی آﺳ ﻣﺎن ﻣ ﯽ رود  ،اﺣﺳ ﺎس ﻧ ﺎﺑودی آﻏ ﺎز ﺷ ده و دزدی ﺷ روع ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻣ ردم ﺧ واری
ودرﯾوزﮔﯽ وﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری .
-٣۴ﺧدای ﺑﯽ ﺧودان در آﺳﻣﺎن اﺳت و ﺧدای ﻣﺧﻠﺻﺎن در دﻟﺷﺎن .
» -٣۵ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧدا در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر دور اﺳت «.ﻗرآن – و اﯾن ﻣذھب و ﻓرھﻧ ﮓ ﺗ وده اﺳ ت ﺗ وده
در ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﻧش ﺑر روی زﻣﯾن ﺟ ﺎ ﻣﺎﻧ ده و در ﻗﺣط ﯽ و ﻧ ﺎﺑودی اﻓﺗ ﺎده اﺳ ت و ﻟ ذا ﺑ ﮫ
ﺟﺎن ﯾﮑدﯾﮕر اﻓﺗﺎده و ھﻣدﯾﮕر را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد و اﯾن آدﻣﺧواری ﻧﺎﻣش ﻋﺷﻖ اﺳت و آﺑرو .
-٣۶اﮔرﻋﺷﻖ واﯾﺛﺎر و آﺑرو را از ﻓرھﻧﮓ ﺗوده ﺣذف ﮐﻧ ﯾم ﮐ ّل روح و روان و اﻧدﯾﺷ ﮫ و اﺣﺳ ﺎس و ﮐ ﻼم و اراده
و ﺗﺷﺧﯾص ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﻧﯾز اﻧﮕﯾزه دروغ و رﯾﺎ و ھر ُﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ را .
-٣٧ﺧود ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﮔر راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﻣﯾدارﯾد ﭘس ﺑﺎﯾد ﻣرا ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷ ﯾد«
آﯾﺎ اﯾن ﮐﻼم ﺧدا را ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎور دارﻧد .ﭼﻧد ﻓﻘره دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ ﺑﯾن آدﻣﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ آﺗﺷ ﯾن
ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ راﺳت ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻓرﯾب و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن.
-٣٨ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻗﻠب ھﻣﮫ دروﻏﮭﺎ و ﻓرﯾﺑﮭﺎی ﺗوده در واژه ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن اﺷد از ﺧود ﺑﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ
و ﺟﻧون و ﮐﻔر و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت .
-٣٩ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧداھﺎ و ﺑﺎ ﺧودھﺎ ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردم را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧ د و ھ ّم و ﻏ ّﻣ ﯽ ﺟ ز
ﺧ دﻣت و ﻧﺟ ﺎت و ﺑﯾ داری ﻣ ردم ﻧدارﻧ د ﺗ ﺎ ﻣ ردم را ﺑ ﮫ ﺧودﺷ ﺎن آورﻧ د و از ﺟﻧ ون و ﮐﻔ ر ﺑرھﺎﻧﻧ د و ﻋزﯾ ز و
ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ھرﮔز دَم از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣردم و ﻣردم ﺳﺎﻻری ﻧﻣ ﯽ زﻧﻧ د  .ﭘ س ھ ر ﮐ ﮫ دَم از ﻋﺷ ﻖ ﺑ ﮫ ﻣ ردم ﯾ ﺎ
ﮐﺳﯽ ﻣﯽ زﻧد ﯾﮏ دﯾواﻧﮫ دروﻏﮕوی آدﻣﺧوار اﺳت و ظﺎﻟﻣﯽ ﻣﻠوس .
-۴٠و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺑﺎدا ﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را اِﻧﮑﺎر ﮐرد و ﺑﮫ رﯾش ﻣردم ﺧﻧدﯾد ازاوﻟﯾ ﺎی اﻟﮭ ﯽ اﺳ ت
و در ﺧ ود ﺑ ﮫ ﺧ دا رﺳ ﯾده و ﻋ ﺎرف اﺳ ت  .ﭼ ﮫ ﺑﺳ ﺎ ﭼﻧ ﯾن ﮐﺳ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻓ راوان ھ م ھﺳ ﺗﻧد از ﻓ رط ﻣ ردم ﭘرﺳ ﺗﯽ
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ دﯾواﻧﮫ و رﺳوا ﺷده اﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺧدا ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﻧد .
 -۴١وا ّﻣﺎ ﻣردم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ھوﯾّﺗﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺑﯽ ﺧودی و از ﺧ ود ﺑﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ و ﺑ ﯽ وﺟ ودی ﭼﻧ د دﺳ ﺗﮫ و درﺟ ﮫ اﻧ د:
ﺑﯽ ﺧود ﺷدﮔﺎن در ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی و اﺷﯾﺎی ﺑﯽ ﺟﺎن ،در ﻧﺑﺎﺗﺎت ،در ﺟﺎﻧوران ،در ﺳﺎﺋر آدﻣﮭﺎ )ﻣﺛ ل ھﻣﺳ ر و ﻧ ژاد و
ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف( و در ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﭘول .
ﺳﮑس ﺷ دﮔﯽ
-۴٢ﺟﻣﺎدﺷدﮔﯽ ،ﻧﺑﺎت ﺷدﮔﯽ ،ﮔﯾﺎه ﺷدﮔﯽ ،ﺣﯾوان ﺷدﮔﯽ ،ﺷﯽء ﺷدﮔﯽ )ﻣﺎﺷﯾن ﺷدﮔﯽ( ،ﮐﺎﻻ ﺷدﮔﯽِ ،
)ﻋورت ﺷدﮔﯽ( ،ﭘول ﺷدﮔﯽ و ...
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 -۴٣و اﯾن اﻧواع و درﺟﺎت ﮔﻣﺷدﮔﯽ و ﺿﻼﻟت و ﺟﻧون و ﻣﺳﺦ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت ،درﺟﺎت ﺑﯾﺧودی و ﺑ ﯽ وﺟ ودی
و ﮐﻔر و دوزﺧﯾّت ﻧﻔس اﺳت ،درﺟﺎت ظﻠم .
-۴۴از ھﻣﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻘوﻟ ﮫ ای ﺑﻧ ﺎم ﻓرھﻧ ﮓ و ﻣ دﻧﯾّت را ھ م ﺗﻌرﯾ ف ﮐ رد و ﺗﺟﺳ م ﺑﺧﺷ ﯾد .و ﻣ دﻧﯾّت ﺑ ﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﮔردھﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺟﻣ ﻊ ﮐ ﮫ از ﺧ ﺎﻧواده ﺷ روع ﺷ ده و ﺑ ﮫ ﺣﮑوﻣ ت ﻣﻧﺗﮭ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ود ﻣﻌﺟ وﻧﯽ از اﯾ ن ﺗﻧﺎﺳ ﺦ و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷراﮐت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﮔر »ﺑﺎزار« ﻗﻠب ھر ﺷ ﮭر و ﺗ ّﻣ دن اﺳ ت ﺻ ورﺗﯽ آﺷ ﮑﺎر از اﯾ ن
واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
-۴۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗوده ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗوده ای از ﺟﻣﺎدات و ﻧﺑﺎﺗ ﺎت وﺣﯾواﻧ ﺎت و اﺷ ﯾﺎء و اﺟﻧّ ﮫ و ﺷ ﯾﺎطﯾن در ھﯾﮑ ل
ﺑﺷری و ﺻور اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۴۶اﮔر ﻣﺛﻼً ﮔروھﯽ از ﻣردم ﮐ ﮫ در اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ در ﻣﯾ دان ﺷ ﮭر ﺟﻣ ﻊ ﺷ ده اﻧ د ﺧﻠ ﻊ ﺻ ورت ﺷ وﻧد و ﻧﻔ س آﻧ ﺎن
ﻋرﯾﺎن ﺷود ﺑﻧﺎﮔﺎه اﻧﺑﺎری ﻋظﯾم از ﮐﺎﻻھﺎ واﺟﺳﺎم و ﻣوﺟودات ﻋﺟﯾب وﻏرﯾب را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ھ م ﻣ ﯽ ﻟوﻟﻧ د و
ﺿﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﻓرﯾﺎد آزادی ﺳر ﻣﯽ دھﻧد و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ »ﺧود« و ﻧﺟﺎت از ﻧ ﺎﺑودی و اﺳ ﺎرت و دﯾ و و دد
 ،ﻧﻌ ره ﻣ ﯽ زﻧﻧ د ،ﺳ ﮕﯽ ﮐ ﮫ ﺿ ﺟﮫ ﻣ ﯽ زﻧ د :زﻧ ده ﺑ ﺎد آزادی .ﯾﺧﭼ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﻓرﯾ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐﺷ د :زﻧ ده ﺑ ﺎد ﺑراﺑ ری.
اﺗوﻣوﺑﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻌره ﻣﯾزﻧد :ﭘﯾش ﺑﺳوی ﭘﯾﺷرﻓت!؟
-۴٧و ﯾ ﺎ ﺑ رای ﻣﺟﺳ م ﮐ ردن ھوﯾّ ت ﺗ وده ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ وان ھﯾﮑ ل و اﻧﺳ ﺎﻧﯽ را ﺑدﯾﻧﮕوﻧ ﮫ ﻧﻘﺎﺷ ﯽ ﮐ رد ﮐ ﮫ ﺑﺟ ﺎی
ﭼﺷﻣﮭﺎﯾش دو ﺗﺎ ﻣﯾﮑروﺳﮑوپ اﺳت  .ﺑﺟﺎی ﺑﯾﻧﯽ اش دو ﺗ ﺎ ﻟوﻟ ﮫ ﺑﺧ ﺎری اﺳ ت  .ﺑﺟ ﺎی ﮔوﺷ ﮭﺎﯾش دو ﺗ ﺎ ﺑﻠﻧ دﮔو
اﺳت  .ﺑﺟﺎی ﮐﻠّﮫ اش ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳت  .ﺑﺟﺎی دﻟش ﯾﮏ ﻋورت از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و .....ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در
ﮐدام ﯾﮏ از درﺟﺎت ﺑﯾﺧودی و ﺗﻧﺎﺳﺦ وﺟود ﻗ رار داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د  .ﺑ رای درک اﯾ ن ﻣﻌﺿ ﻠﮫ ﻣ ﯽ ﺗواﻧﯾ د ﺑ ﮫ ﮐﺗ ﺎﺑﯽ از
ﺑﻧده ﺑﻧﺎم » اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن « رﺟوع ﮐﻧﯾد .
-۴٨طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﻘﯾﻘت طﺑﻘﺎت ﺑﯽ ﺧودی و ﺑﯽ وﺟودی و ﻗﺣطﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳ ﺗﯽ اﺳ ت ﯾ ﺎ طﺑﻘ ﺎت ﺗﺳ ﺧﯾر
ﺷدﮔﯽ و اﻧواع ﺷﯽء ﺷدﮔﯽ ﯾﺎ اﻧواع ﺣﻠول ﻏﯾر در اﻧﺳﺎن  .ﻣﺛﻼً طﺑﻘﮫ ﯾﺧﭼﺎﻟﯽ  ،طﺑﻘﮫ اﺗوﻣوﺑﯾﻠﯽ  ،طﺑﻘﮫ ﻋ ورﺗﯽ ،
طﺑﻘﮫ ﺳﮑﮫ ای  ،طﺑﻘﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ  ،طﺑﻘﮫ ﺳﮕﯽ  ،ﮔرﺑﮫ ای  ،ﺧری ﯾﺎ ﮔﺎوی و  ......و ﻧﯾز طﺑﻘﮫ ﺟﻧّﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ .
-۴٩طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ھر ﻓردی از ﺗوده ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻣﺛﺎل ﻣذﮐور اﺳت .
-۵٠و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﺑ ر ھﻣ ﯾن ﻣﺑﻧﺎﺳ ت  .ﯾﮑ ﯽ دﯾﮕ ری را ھﻣﭼ ون ﯾ ﮏ اﺗوﻣﺑﯾ ل ﻣﺧﺎط ب ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد  ،ﯾﮑ ﯽ
ﯾﺧﭼﺎل  ،دﯾﮕری ﭘول  ،آن ھم ﭼون ﯾﮏ ﺳﮓ ﯾﺎ ﮔرﺑﮫ وآن دﯾﮕری ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻋورت ﻣﺣض و .....
-۵١ﻣﺎھﻣﮫ ﮐﻣﺎﺑﯾش اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﯾم  .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻔس ﺧود را ﺗﻌﯾن ﺑﺧﺷ ﯾم ﯾ ﮏ اﻧﺑ ﺎر ﮐ ﺎﻻ ﻣ ﯽ ﯾ ﺎﺑﯾم ﮐ ﮫ ھﻣ ﮥ ﭼﯾزھ ﺎ و
ھﻣﮥ اﻧواع ﺣﯾواﻧﺎت و اﺟﻧّﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن در آن ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣ ﮫ در ﻧﻔ س ﻣ ﺎ ﻣﺷ ﺗﻌل ھﺳ ﺗﻧد و ﻣ ﯽ ﺳ وزﻧد و
ﺟﺎن و روان ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺳوزاﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی و ﺑﯾﻘراری و ﻗﺣطﯽ ﻣﯽ دھﻧد .
 -۵٢وا ّﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﻔس و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﺎ را ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧ د در ﺟﮭ ت ارﺿ ﺎی ﺧ ودش ﯾ ﮏ ﺟ نّ ﯾ ﺎ
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐ ّل اﯾ ن زﺑﺎﻟ ﮫ دان ﻓرﻣ ﺎن ﻣ ﯽ راﻧ د و از ھﯾﮑ ل و ﺣ واس و اﻋﺿ ﺎء و ﺟ وارح ﻣ ﺎ ﺑﮭ ره ﻣ ﯽ
ﮔﯾرد در ﺧدﻣت ارﺿﺎی ﺧودش .
-۵٣ﺑﻧ ﺎﺑراﯾن ﭘ ر واﺿ ﺢ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﻘوﻟ ﮫ ای ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم دﻣوﮐراﺳ ﯽ و ﻣ ردم ﺳ ﺎﻻری و ﻣ ردم داری ﭼﮕوﻧ ﮫ ﭘدﯾ ده و
واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت و ﭼﮫ دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺧوف و ﺟﮭﻧّﻣﯽ ای اﺳت .
-۵۴دراﯾن ﺗراژدی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﮕوﺋﯾم ﻣﺎدون طﺑﯾﻌﯽ و ﯾ ﺎ اﺻ ﻼً ﺑﮭﺗ ر اﺳ ت ﺑﮕ وﺋﯾم در اﯾ ن
درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن آﻧﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣظﻠوم اﺳت و ﻧﻌره اش در اﯾن دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑود ﺷ ده اﺳ ت  ،ھﻣﺎﻧ ﺎ
روح ﻗدﺳﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن آﻣده اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧدا ﺑرﺳﺎﻧد و ﺧ داﺋﯽ ﮐﻧ د و ﻣﺳ ﺟود ﮐﺎﺋﻧ ﺎت
ﺳﺎزد  .وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﺧودش ﭘرﺳﺗﻧده و ﻣﺳﺦ ﺷده دﯾو و دد اﺳت و دراﺷﯾﺎء ﻣﻌدوم ﮔردﯾده اﺳت .
-۵۵وﻟﯽ آﯾﺎ در اﯾن ﺧراﺑﺎت دوزﺧ ﯽ ھﻧ وز ھ ﯾﭻ ﻧ وری از آن روح ﻗدﺳ ﯽ ﺑ ﺎﻗﯽ اﺳ ت ؟ آﯾ ﺎ ھ ﯾﭻ اﻣﯾ دی ﺑ ﮫ ﻧﺟ ﺎت
ھﺳت ؟
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ﻖ ﻧ دارد ﻣ ﺄﯾوس از رﺣﻣ ت ﺧ دا ﺑﺎﺷ د ﺣﺗ ّ ﯽ در طﺑﻘ ﮫ ھﻔ ﺗم دوزخ ﯾ ﺎ درک اﺳ ﻔل .آﻧﮑ ﮫ ﺣﺗّ ﯽ
-۵۶وﻟ ﯽ اﻧﺳ ﺎن ﺣ ّ
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد ﻧﺟ ﺎت اﺳ ت و ﮔرﻧ ﮫ ﺗ وان ﺧودﮐﺷ ﯽ ﻧﻣ ﯽ داﺷ ت .آدﻣ ﯽ ھ ر ﮐ ﺎری ﮐ ﮫ ﻣﯾﮑﻧ د ﻧﺷ ﺎﻧﮫ اﻣﯾ د
اﺳت.
-۵٧ھزاران ﻧﺑﯽ و ﻋﺎرف و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﺻﻠﺢ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧودآﯾﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗ وده اﻧ د ﺗﻣ ﺎم ﺣﯾ ﺎت ﺧ ود را وﻗ ف
ﺑﯾداری و ﻧﺟﺎت ﻣردم ﮐرده اﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ دﺳت ھﻣﯾن ﻣردم ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و رﻓﺗﻧد ﺗﺎ در ﺟﮭﺎن دﮔر ﺷﻔﯾﻊ و ﺷ ﺎھد
ﺑﺎﺷﻧد  .آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﻣﺄﯾوس ﻧﺑودﻧد و ﮔرﻧﮫ ﺟﺎن ﺧود را در اﯾن راه ﻧﺛﺎر ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .
-۵٨وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ دوران رﺳﻣﯽ و ﻋﻠﻧﯽ رﺳﺎﻟت آن ﻣردان ﺧدا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن آﻣد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧ د ﺑط ور رﺳ ﻣﯽ و
از ﺑﯾرون وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﺎ او در طﯽ ھزاره ھﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت و اﺛری ﻧﺑﺧﺷﯾد و اﯾﻧﮏ ﻗرﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطﻧﺎ ً و در ﺧﻔﺎ و
ﺧﻣوﺷﯽ ﺑﺎ ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ھر ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و دﯾﮕر ﮐﺳﯽ رﺳﻣﺎ ً
ﻣﺳﺋول ﻣردم ﻧﯾﺳت  .و ﻣردم ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھ ﺎ ﺷ ده اﻧ د و از درون ﻣﺧﺎط ب واﻗ ﻊ ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد و ھ ر ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ درون
ﺧ ود رود ﻧﺟ ﺎت ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ د  .وﻟ ﯽ ﺑراﺳ ﺗﯽ ﭼ ﮫ ﮐﺳ ﯽ اﻣﮑ ﺎن و ﺗ وان رھ ﺎﺋﯽ از ﺑ رون و ورود ﺑ ﮫ دل ﺧوﯾﺷ ﺗن را
دارد؟ اﯾﻧﮭﻣﮫ ُ
ﻏل و زﻧﺟﯾر ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﭼ ﮫ ﮐﺳ ﯽ ﺗ وان رھ ﺎﯾﯽ ﻣ ﯽ دھ د ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ درون ﺧ ود ﭘﻧ ﺎه ﺑ رد و ﺧ ود را ﺑ ﮫ ﺧ دا
ﺑرﺳﺎﻧد .
 -۵٩واﯾﻧﺳت ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﻣﻧﺟﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن ،داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳراﺳر ﺧوﻧﯾن اﺳت و ﻗﺗل ﻋﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﺳ ﯾل در
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺟوﯾﮭﺎ ﺧون ﺟﺎری ﻣﯾﺷود .و اﯾﻧﺳت ﻧﺟﺎت و رھﺎﺋﯽ!؟
-۶٠اﯾن ﺗراژدی ﺟﮭﺎن ﭼﻧﺎن وﺣﺷﺗﻧﺎک و ﻏﯾر ﻗﺎﺑ ل ﻋ ﻼج و ﻧﺟ ﺎت ﻧﺎﭘ ذﯾر اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑرﺧ ﯽ از ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ﻧﺎﭼ ﺎر ﺑ ﮫ
ﺗﻘ دﯾس آن ﭘرداﺧﺗ ﮫ ﺗ ﺎ ﺷ ﺎﯾد از اﯾ ن طرﯾ ﻖ آن را ﺟﺑ ران ﮐﻧﻧ د ﮐ ﮫ  :ﺧداوﻧ د ﮐ ﺎﻓران و ﺗﺑﮭﮑ ﺎران و دﯾواﻧﮕ ﺎن را
ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﻣﯽ دارد زﯾرا اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻓرﯾده اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش را ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑودﻧد ﺑﮫ
ﺧدﻣت ﺗوده ھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑدﺳﺗﺷﺎن آزارھﺎ دﯾدﻧد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷ دﻧد  .ﭘ س ﺗ وده ھ ﺎ را ﺑﯾﺷ ﺗراز اﻧﺑﯾ ﺎء و اوﻟﯾ ﺎء ﺧ ود
دوﺳت ﻣﯽ دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣوده اﺳت و ......
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ اﺳﺎس ﻣﮑﺗﺑﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ اﻣ روز در ﺳراﺳ ر ﺟﮭ ﺎن
در ﺣﺎل رﺷد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۶١ﺑﮭر ﺣﺎل اﻣروزه ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ اﻣﯾد ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ،ﻧﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣ رگ اﺳ ت آﻧﮭ م ﺷ ﻔﺎﻋت اﻧﺑﯾ ﺎء و
اوﻟﯾﺎء .
 -۶٢ﺣﺗ ّ ﯽ ﺧ وش ﺑﯾﻧﺎﻧ ﮫ ﺗ رﯾن ﭘﯾﺷ ﮕوﺋﯽ در ظﮭ ور ﻧ ﺎﺟﯽ ﻣوﻋ ود ﭘﯾ داﯾش ﺣﮑوﻣ ت ﻋ دل و رﺣﻣ ت و ﻣﻌرﻓ ت ﺑ ﮫ
رھﺑری ﻧﺎﺟﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت آن ھم ﺑﻌد از ﻗﺗل ﻋﺎم ﺣدود دو ﺳ ّ ِوم ﻣ ردم ﺟﮭ ﺎن  .ﮐ ﮫ اﯾ ن ﺣﮑوﻣ ت ھ م ﺑ ﮫ
رواﯾﺗﯽ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ھﻔﺗﺎد ﺳﺎل ﻧﻣ ﯽ رﺳ د ﮐ ﮫ ﻧ ﺎﺟﯽ ﺑ ﺎز ھ م ﺑ ﮫ ﻗﺗ ل ﻣ ﯽ رﺳ د و ﺳ ﭘس ﻗﯾﺎﻣ ت آﻏ ﺎز ﺷ ده و طوﻣ ﺎر
ﺑﺷرﯾّت ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن طوﻣﺎری ﺑس ﺗراژﯾﮏ و ﺧوﻧﯾن و ﻣﺄﯾوﺳﺎﻧﮫ اﺳت .ﺗراژدی ای ﮐﮫ ﺧﻠﻘت ﻧﺎم دارد.
 -۶٣ﻓﻠﺳﻔﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﺧداوﻧد از ﺑﺎﺑت ھﻣﺎن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ھر ﻋﺻر و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐ ﮫ او را
ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﭘرﺳﺗﯾدﻧد و ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﮔرﻓﺗﻧد راﺿﯽ اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷ رﯾّت را ھ م ﺑواﺳ طﮫ ھﻣ ﯾن ھ ﺎ ﺷ ﻔﺎﻋت
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺻﻼً ﺳرﻧوﺷت ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣردم واﻧﮭﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ھﻣﮫ را ﺷ ﻔﺎﻋت ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د
و ﻟذا ھﻣ ﮫ در ﻧﮭﺎﯾ ت ﻋﺎﻗﺑ ت ﺑﺧﯾ ر ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد و ﺑ ﺎﻻﺧره ﺧ دا را ﭘ س از ط ﯽ طرﯾ ﻖ دوزﺧﮭ ﺎ  ،ﺧواھﻧ د ﺷ ﻧﺎﺧت و
ﺧواھﻧد ﭘرﺳﺗﯾد و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﺧواھﻧد ﺷد .
-۶۴اﮔر زﻣﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﯾم و ﭼﯾزی ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑﯾم اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺗراژﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾّ ت
ﻣﯽ دھد  .زﯾرا در ﻗﯾﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ  ،ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﯾﻣﮫ روزی ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ھر ﭼﻧد ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ﺳ ﯾﺎه و
زﺷت و ﺧوﻧﯾن  .دراﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭼرا ﺻﺑر در ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻧﯽ ﺳر آﻣد ارزﺷﮭﺎﺳت
و ﻏﺎﯾت ارزﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺑر ﻣﯽ رﺳ د  .ﺑ دﺑﯾﻧﯾﮭﺎ از ﺑ ﯽ ﺻ ﺑری و ﮐوﺗ ﺎه ﺑﯾﻧ ﯽ و ﻧﺳ ﯾﺎن ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت و در
ﺑﻠﻧد ﻣدّت ھﻣﮫ ﭼﯾز زﯾﺑﺎ و ﻋﺎﻟﯽ و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ اﺳت  .و ھﻣ ﮥ اﯾ ن ﻓﺿ ﺎﺣﺗﮭﺎ و ﺗراژدﯾﮭ ﺎ ﻓﻘ ط ﻣرﺑ وط ﺑ ﮫ ﺣﯾ ﺎت
دﻧﯾوی ﺑﺷر اﺳ ت و ﺣﯾ ﺎت دﻧﯾ وی در ﻗﺑ ﺎل ﺣﯾ ﺎت ﺟﺎوﯾ د ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ً ﺑ ﮫ ھ ﯾﭻ اﺳ ت  .ھ ر ﮔ ﺎه ﮐ ﮫ ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ اﻧﺳ ﺎن را
ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﺗﯾره و ﺗﺎر و زﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣ ّﻣل ﻣﯽ آﯾد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت آﺧرت  ،اﺻل
اول ﻣذھب و ﻣﻌﻧوﯾّت و ھداﯾت اﺳت .
ّ
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-۶۵ﺗﻔﺎوت آدﻣﮭﺎ ﻓﻘط در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت و ﺑر ﺳ ر اﯾ ن ﻣﺳ ﺋﻠﮫ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﭼ ﮫ ﺣ دّی اﯾ ن ﺣﯾ ﺎت ﺧ ﺎﮐﯽ ﺳراﺳ ر رﻧ ﺞ را
ﻋرﺻﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار او ﺑﺎﺷ ﻧد و ﮔرﻧ ﮫ ھﻣ ﮫ ﻣردﻣ ﺎن در ﻗﯾﺎﻣ ت او را دﯾ دار
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘس از طﯽ طرﯾﻖ ﺑرزخ و دوزخ ھﺎ و ﺟﻧّت ھﺎ ﺑﮫ رﺿوان اﻟﮭﯽ ﻣ ﯽ رﺳ ﻧد و در آﻧﺟ ﺎ ھﻣ ﮫ ﺧداﯾﮕوﻧ ﮫ
و ﻣﻘدس و زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﻧد و اراده ﺧدا و اﻧﺳﺎن ھر دو ﻣﺣﻘ ﻖ ﻣ ﯽ ﮔ ردد و ﺧﻠﻘ ت
ﺑﺎ ﭘﯾروزی و رﺿﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺛﻣر ﻣﯾرﺳد .ﮐﮫ زﯾن ﺑﻌد ﻧﯾز آﻓرﯾﻧﺷﯽ دﯾﮕر و ﺑرﺗر اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ او اراده ﮐﻧد ﺑ ﮫ
اراده اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ.
ﻧر ِ◌ اﻧﺳﺎن ﺑودن  ،ﻓﻘط در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی آدﻣﯽ از ﻣﻧﯾّت ﻣ ﺎدی و ﻏرﯾ زی و ﺣﯾ واﻧﯽ ﺧ ود ﻣ ﯽ ﮔ ذرد
-۶۶ھ ِ
ﺗﺎ ﺑﮫ َﻣن ﺧداﺋﯽ ﺧود ﺑرﺳد و ﻣردم را ھم در اﯾن راه دﻋوت و ﺗﺷوﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺑر اﯾن اﻣ ر ﺑﻣﺎﻧ د واز ﭘ ﺎ
ﻧﯾﻔﺗد و ﻣﺄﯾوس ﻧﮕردد .
-۶٧طﺑﻘﺎت ﻣردم ،ظﮭور طﺑﻘﺎت دوزﺧﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن .اﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن و ﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن ﻧوع ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت.
-۶٨و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ﻣردم در ھر طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دوزﺧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺻﺑرﺷﺎن اﺳت در ﺳوﺧﺗن  .واﯾ ن ﺻ ﺑر
دال ﺑر اﻣﯾد ذاﺗﯾﺷﺎن ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری و ﻧﺟﺎت اﺑدی اﺳت  .ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﻋزﯾز دُرداﻧﮫ ھﺎی ﺧدا در ﻋ ﺎﻟم
ﺧﺎﮐﻧد و ﻟذا در ﻗﺑ ﺎل ﺻ ﺑر ﻣ ردم ﺑ ر اﯾ ن ھﻣ ﮫ ﻋ ذاب در ﺣﯾرﺗﻧ د و ﭼ ﮫ ﺑﺳ ﺎ اﺣﺳ ﺎس ﺣﻘ ﺎرت و ﻋﺟ ز ﻣﯾﮑﻧﻧ د »آﯾ ﺎ
ﺗﻌﺟّب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻓران ﺑر آﺗش دوزخ ﺻﺑوراﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزﻧد «.ﻗرآن-
-۶٩وﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺗوده ھﺎ آن ﻣرداﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﻠوﻓرھ ﺎی اﯾﻣ ﺎن و ﻋﺷ ﻖ و ﻋرﻓ ﺎن را در ﺧ ود ﻣ ﯽ روﯾﺎﻧﻧ د و
ﭘرورش ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻧﺟﺎت ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .و ﺑﺧش ﻋﻣده ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾ ﺎء اﻟﮭ ﯽ ﺑ ﮫ دﺳ ت
ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت و ﮐﻔر ﺗوده ھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ ھﻣﺎن دﺳت ﭘﻧﮭﺎن ﺧداﺳت از آﺳﺗﯾن ﺗوده ھﺎ  .و ﻟ ذا ﺑ ﯾش و
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺗوده ھﺎ ﻣﺣﺗﺎج رﺳوﻻن و اﻣﺎﻣﺎن ﺧود ﺑﺎﺷﻧد اﯾن ﻣﺻﻠﺣﯾن و اوﻟﯾﺎء ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﺗ وده ھﺎﯾﻧ د .
و اﯾن ﻧﯾﺎز ذاﺗﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺗوده ھﺎ ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ ﺧود را وﻗف ﻣردم ﻣﯽ ﮐﻧﻧ د و ﺑدﺳﺗﺷ ﺎن اﯾﻧﮭﻣ ﮫ آزار
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑﺎز ھم دﺳت ﺑردار ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﯾن اﻣر راﺿﯽ اﻧد  .ﻧﺎﺟﯽ ﺑﮫ اﻣر ﻧﺟ ﺎت دادن
ﻣﺣﺗﺎج ﺗر از ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .و اﯾن اﺳت ﮐ ّل راز واﻗﻌﮫ !
-٧٠آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧدا و ﺧﻠﻖ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﻣﯾداﻧﻧد ﮐ ﮫ دﺳ ت ﺧ دا از آﺳ ﺗﯾن ﺧﻠ ﻖ ﺑﯾ رون ﻣ ﯽ آﯾ د و ﮐ ّل اراده ظﻠﻣ ﺎﻧﯽ
ﺗوده ھﺎ در دﺳت ﺧداﺳت و »ﺧداوﻧد ﻣﺣﯾط اﺳت ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓران «.ﻗرآن -و ھﻣﮫ ﺑزرﮔﺎن دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ دﺳ ت
رب اﻟﻧّﺎس و ﻣﻠﮏ اﻟﻧّﺎس واﻟﮫ اﻟﻧّﺎس ھﺳﺗﻧد .اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﺷم ﺧداﯾﻧد ﮐﮫ از ظﻠﻣت ﻧﺎس ،ﮔﺷوده
ﭘروردۀ ّ
ﻣﯾﺷود و ﺷﺎھد ﺑر ﻧﺎس ﻣﯾﺷوﻧد .و ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﺑﻌد از ﺑﻘﺎء ﷲ و ﻣﻌراج اﻟﮭﯽ ،ھﻣﺎﻧﺎ رﺟﻌت ﺑﺳوی ﻣ ردم
اﺳت ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣردم و ﺑﯾدار ﮐردﻧﺷﺎن .و اﯾن دﯾن ﻣﺣ ّﻣد)ص( اﺳت.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

»ﻋﻮرت ﺳﺎﻻري«
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮب
 -١زن ﻧﯾز از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺗش ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣ روز ﻣﺎﻧﻧ د ﻣورﭼ ﮫ ھ ﯾﭻ ﻓرﻗ ﯽ ﻧﮑ رده اﺳ ت .ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﻣورﭼ ﮫ ،ﺟ ز رزق
ﻓ ردا ھ ﯾﭻ ﻧﮕراﻧ ﯽ و ھ م و ﻏ ّﻣ ﯽ ﻧ دارد زن ھ م ﺟ ز ﻣﺣﺑ وب واﻗ ﻊ ﺷ دن ﺗ ﺎ ﺳ ر ﺣ ِد ﭘرﺳ ﺗﯾده ﺷ دن ھ ﯾﭻ ھ م وﻏ ّم
دﯾﮕری ﻧدارد و ﻟذا ھﻣﮫ زﻧﮭﺎ در طول ﺗ ﺎرﯾﺦ و در ھرﺟ ﺎی زﻣ ﯾن ﮐﭘ ﯽ ﯾﮑدﯾﮕرﻧ د .زﯾ را آﻧﭼ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣوﺟ ب ﺗﻐﯾﯾ ر و
ﺗﺣول و رﺷد ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺿﺎد و ﭼﺎﻟش اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎ و ارزﺷﮭﺎ درﯾﮏ ﻣوﺟود اﺳت .وﻟﯽ زن ﻓﻘط و ﻓﻘط
ّ
ﯾﮏ اﯾده وآرﻣ ﺎن دارد .ﯾﻌﻧ ﯽ ﺗ ﮏ ﺑﻌ دی و ﺗ ﮏ ﺳ ﺎﺧﺗﺎری وﺗ ﮏ آرﻣ ﺎﻧﯽ اﺳ ت آن ھ م آرﻣ ﺎﻧﯽ ﻣطﻠﻘ ﺎ ً ﻣﺣ ﺎل ﮐ ﮫ در
ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ذات او ﺑﻌﻧوان ﻣﺧﻠوق اﺳ ت .درﺳ ت ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾن دﻟﯾ ل زن در ﺑﻠﻧ د ﻣ دّت وﻗﺗ ﯽ دوﺳ ت داﺷ ﺗﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ود ﮐ ﮫ
دﯾﮕر در ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺷد و اﯾن اﺳت ﮐﮫ زن ﭘس از ﺷﮑﺳت در اﯾن ﻣﺣﺑوﺑّﯾ ت ﺧ ود و ﭘ ذﯾرش اﯾ ن ﺷﮑﺳ ت ﺟ ز ط ﻼق
راه دﯾﮕری ﭘﯾش روی ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ از آن آرﻣﺎن ﻣﺣﺎل و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اش ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ آن ﻧﯾز اﻣری ﻧزدﯾﮏ
زن واﻗﻌ ﺎ ً ﻣ ؤﻣن و
ﺑﮫ ﻣﺣﺎل اﺳت واﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد زﻧﺎن ﻣؤﻣن و ﺧداﭘرﺳت در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﻘدر اﻧ دک اﺳ ت .و ِ
ﺧداﭘرﺳت ھم طﺑﻌﺎ ً ﯾﺎ ﻣرﯾد ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺷوھر ﻣﯾﺷ ود و ﯾ ﺎ ط ﻼق ﻣﯾﮕﯾ رد اﮔ ر ﺷ وھرش ﮐ ﺎﻓر و ﻓﺎﺳ ﻖ ﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ
ﺑﺧواھد اﯾن ارادت او را ﺑﮫ ﻓﺳﻖ ﺑﮑﺷﺎﻧد و از اﯾﻣﺎﻧش ﺳﺎﻗط ﮐﻧد.
 -٢واﯾﻣﺎن زن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺻﻔت و ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻓﻘره اﺳت و آن ﻋﺻ ﻣت اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﺣﺻ ول ﻓ ﺎﺋﻖ آﻣ دن ﺑ ر
ﻧﺎز وﻋﺷوه اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ طرﯾﻖ دﻟﺑری و ﻣﺣﺑوﺑ ّﯾت او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺳ ﺎﺑﯽ ﺑﺎط ل از آب در ﻣ ﯽ آﯾ د
و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً او را ﺑﮫ ﻣﻧﻔورﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و رﺳواﯾﯽ .
 -٣ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد زﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﻣؤﻣﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت وﻟﯽ ھﻣﯾن اﻧدک ھم ﺑطرز ﺣﯾرت آور
درﺧﺷﯾده و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻓوق ﻣرداﻧﮫ از ﺧود آﺷﮑﺎر ﮐرده اﻧد ﻣﺛل ﺣﺿرت ﻣرﯾم و ﻓﺎطﻣﮫ)س(.
 -۴ﺧﻼﻗﯾت وﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻧﺑرد او ﺑﺎ ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت  .واﯾ ن ﻧﺑ رد در زن ﭼﯾ زی ﺟ ز ﻧﺑ رد او ﺑ ﺎ
ﻧﺎز و اراده ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺑﯾّت ﻧﯾﺳت و ﺗﻼش ﺑرای دوﺳت داﺷﺗن و ﻧﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷدن .
 -۵وﻟ ﯽ زن ﻣ درن دﺳ ت ﺑ ﮫ اﺑ داع واﻗﻌ ﮫ دﯾﮕ ری زده آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ از ﭘرﺳ ﺗﯾده ﺷ دن ﺧ ود ﺑ ﮫ واﺳ طﮫ ﻣ رد ﻣ ﺄﯾوس
ﮔردﯾده اﺳت  .و آن ﺗﺑدﯾل ﺧود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرد و ﮐﺳب ﯾﮏ ھوﯾّت ﻣرداﻧﮫ اﺳت  ،در ﺻورت اﺟﺗﻣ ﺎﻋﯽ و ﻣ ﺎدی اش .
وآﻧﮕﺎه اﯾن ھو ّﯾت ﻣرداﻧﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ھو ّﯾت زﻧﺎﻧﮫ ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی رخ ﻧﻣودن اﺳطوره »ﻧﺎرﺳ ﯾس«
ﯾﺎ ﺧود -ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺳﯽ اﺳ ت .و اﯾ ن ﺑ ﮫ ﻣﺛﺎﺑ ﮫ دو ﺷ ﻘﮫ ﺷ دن اﺳ ت ﺑ ﮫ دو ھوﯾّ ت ﻣﺳ ﺗﻘل زﻧﺎﻧ ﮫ و
ﻣرداﻧﮫ .ﮐﮫ وﺟﮫ ﻣرداﻧﮫ اش آن وﺟﮫ زﻧﺎﻧﮫ ﺧود را ﻣﯾﭘرﺳﺗد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﮑﺗﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود.
 -۶زﻧﺎن ﺷﺎﻏل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﻧظور ﻣرا درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﭼﮕوﻧﮫ از ﯾﮏ دﺳت ﺧود ﺑﻌﻧوان ﻣرد ﺑ ﮫ دﺳ ت دﯾﮕ ر
ﺧود ﺑﻌﻧوان زن  ،ﭘول ﻣﯽ دھﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ دﺳت زﻧﺎﻧﮫ از دﺳت دﯾﮕ رش )ﻣرداﻧ ﮫ( ﭘ ول را ﻣﯾﮕﯾ رد .و در اﯾ ن
داد و ﺳﺗد ﭼﮫ درﯾوزﮔﯽ و ﮔداﯾﯽ ﺗوأم ﺑﺎ ﻓﺧر ﺣﺿور دارد .ﺑﻌﻧوان زن ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌﻧ وان ﻣ رد ﮔ داﺋﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د
ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﺧود را از ﻣرد ﺳﺗﺎﻧﯾده ﺑﺎﺷ د  .و اﻟﺑﺗ ﮫ اﯾ ن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾ ﮏ ﻣ ﺎھﯾّﺗﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾ ﺎﯾﯽ دارد و ﻣﺳ ﺗﻣرا ً ﺟ ﺎی اﯾ ن دو
دﺳت و اﯾن دوھوﯾِّت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود .
 -٧وازآﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﻓﻘط از ﺧطر ﻣرﮔﺑﺎر » دوﺳت داﺷﺗن « ﮔرﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﺷده اﺳت ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺣﺑوب ﻣرد دﻟﺧواه ﺧودش ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟﮭﯽ از ﺧودش اﺳت ﻗ رار ﮔﯾ رد ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ ﻣﺳ ﺗﻣرا ً ﺗﺋ ﺎﺗر دوﺳ ت
داﺷﺗن و ﻋﺷﻘﺑﺎزی را ﺑﺎزی ﮐﻧد .
 -٨آﻣوزش و ﺗﻣرﯾن ﻣرد ﺑودن ﮐ ّل ھﻧر و ﺗﻼش زن اﻣروز اﺳت ﮐﮫ او را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺳ وی ﺟﻧ ون ﻣ ﯽ ﮐﺷ ﺎﻧد و
از ﻋﻘل و اراده ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً درﯾوزه ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣردان ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد زﯾ را او ﻧﻣ ﯽ ﺧواھ د در ﻣﻘﺎﺑ ل ﻣﺣﺑ ت
ﻣردی ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ دوﺳت داﺷﺗن اﺳت و ﻧﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷ دن  .و ﻟ ذا ﺑﺳ وی ﺑ ﯽ ﻋﺎطﻔ ﮫ
ﺗرﯾن ﻣردھﺎ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ در ﻗﺑﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧد ﻧﻘش ﻋﺷﻖ ﻣرداﻧﮫ را اﯾﻔ ﺎ ﮐﻧ د و ﮐ م ﻧﯾ ﺎورد  .زﯾ را زﻧ ﺎن ﮐ ﺎﻓر
در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑّت ﺣﻘﯾﻘﯽ دﭼﺎر زﺟر و ﺣﻘﺎرت و ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا طﺑﻌﺎ ً ﻣردان ﺷﻘﯽ را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .

٢٣

 -٩زن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت و ﻣردوار در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﻣﺣﺑّت ﻣرد را اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ دروغ ﻣﯾﻧﺎﻣد ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧ د ﻋﺷ ﻖ و
ﻣﺣﺑّت ﻧوع زﻧﺎﻧﮫ و ﺗﺋ ﺎﺗری -ﺳ ﯾﻧﻣﺎﯾﯽ -ﻣﯾﺧﺎﻧ ﮫ ای را اﺑ داع ﮐﻧ د و در ﺧ ود ﺗﺟﺳ م ﺑﺧﺷ د و ﺑ ﺎور ﮐﻧ د ﮐ ﮫ :اﯾﻧﺳ ت
ﻋﺷﻖ!
-١٠ﻋﺷﻘﯽ را ﮐﮫ زن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺑداع ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﭘول ﻗﺎﺑل ﺧرﯾد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت و ﻟذا از اﯾن طرﯾﻖ ھﻣواره ﻣﯾﺗواﻧد
ﺣﺳﺎب ﺧودش را ﺻﺎف ﮐﻧد و اﺣﺳﺎس ﺑدھﮑﺎری و ﺣﻘﺎرت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -١١اﺣﺳﺎس زن ﮐﺎﻓر ) ﯾﻌﻧﯽ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھ د ﭘرﺳ ﺗﯾده ﺷ ود ﺑ ﯽ ﻗﯾ د و ﺷ رط ( در ﻗﺑ ﺎل ﻣ رد اﺣﺳﺎﺳ ﯽ ﺑﻐﺎﯾ ت
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﮐﺎھﻧده و ﺟﻧون آﻣﯾز اﺳت زﯾرا در آن واﺣد ھم از ﻣرد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﻧﻔرت دارد زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرد
ﺑﺎﺷد و ھم او را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﭼون ﻣﯽ ﺧواھد ﻣرد ﺑﺎﺷد  .ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﺗﻼﺷﯽ ﺑ رای ﺣ ل اﯾ ن ﺗﺿ ﺎد اﺳ ت وﻟ ﯽ راه ﺣﻠّ ﯽ
ﻣﻧﮭ دم ﮐﻧﻧ ده اﺳ ت زﯾ را او ﺑ ﮫ ھﻣ ﺎن ﺷ دّت ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧواھ د ﻣ رد ﺑﺎﺷ د ﻣ ﯽ ﺧواھ د زن ﻣﺣﺑ وب ﺑﺎﺷ د  .و ﻟ ذا زن
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﯾﮏ ﻣوﺟود واﻗﻌﺎ ً اﺳﮑﯾزوﻓرﻧﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﺷﻘﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .
 -١٢و ﻟذا ﻋﺎﻗﺑت اﯾن زﻧﺎن ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق زﻧﺎن ﺟﮭﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و رو ﺑﮫ اﻓ زاﯾش ھﺳ ﺗﻧد ﯾ ﺎ
ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳت ﯾﺎ ﺑزھﮑﺎری و زﻧدان و ﯾﺎ ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣ واد ﻣﺧ در و رواﻧﮕ ردان .و ھﻣ ﮫ اﯾﻧﮭ ﺎ ﻧﯾ ز ﺗوأﻣ ﺎن
ھﺳﺗﻧد .
-١٣ﺟوھره روﺳﭘﯽ ﮔری زن ھﻣواره ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺑوده اﺳت  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ در روﺳﭘﯽ ﮔری اﺳت
ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف اراده اش ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻣردان ﻣﯽ ﮔراﯾد در ﻋﯾن اﻧزﺟﺎر از ﺧوﯾﺷﺗن .
 -١۴ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن روﺳﭘﯽ ﭼﮫ ﻣﺳ ﯾری از ﺷ ﻘﺎوت واﻧﺗﻘ ﺎم از ﻣ رد را ﺟﮭ ت ﭘرﺳ ﺗﯾده ﺷ دن و ﻧﺎﮐ ﺎﻣﯽ
در آن طﯽ ﮐرده اﻧد ﺗﺎ روﺳﭘﯽ ﺷده اﻧد .
 -١۵ﻓﻘط زﻧﺎن روﺳﭘﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ روﺳﭘﯽ ﮔری آﻧﺎن ﮐﻣﺗرﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدی ﻧدارد .
-١۶ﻓﻘ ط زﻧ ﺎن روﺳ ﭘﯽ ﻣ ﯽ داﻧﻧ د ﮐ ﮫ روﺳ ﭘﯽ ﮔرﯾﺷ ﺎن ﭼ ﮫ ﻋ ذاﺑﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ از آن رھ ﺎ ﺋ ﯽ ﻧدارﻧ د زﯾ را از ﺟﺎﻧ ب
ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷده اﺳت  ،ﮐﮫ ﺟزای ﻣﮑر و ﺷﻘﺎوت و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی آﻧﺎن در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑت ﻣردﺷﺎن ﺑوده اﺳت  .و
اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن آﻧﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﻋذاب ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت .
 -١٧وھﻣﮫ زﻧﺎن ﺧود ﭘرﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣردﺷﺎن ﭘرﺳﺗﯾده ﺷوﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ روﺳ ﭘﯽ ﺷ دن ﻓﻘ ط
ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد ﮐﮫ ھرآن اﯾن ﮔﺎم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود .
-١٨ھﻣ ﮫ زﻧ ﺎن ﻣ ﯽ داﻧﻧ د ﮐ ﮫ ﻣﻌﺿ ﻠﮫ ﻣوﺳ وم ﺑ ﮫ » ﺳ وء ﺗﻔ ﺎھم ودرک ﻧﺷ دن « ﺑواﺳ طﮫ ﺷ وھر ﺟ ز اراده ﺑ ﮫ
ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺑواﺳطﮫ ﺷوھر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷوھر ﻗﺎدرﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت ﺣﺗّﯽ اﮔرھم ﺑﺧواھ د ،اﻻّ ﺑ ﮫ ﮔ ﺎه ﻓ وران
ﺷﮭوت و از ﻓرط ﻧﺎﭼﺎری .
 -١٩ھﻣﮫ زﻧﺎن ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺻد آﻧﮭ ﺎ اﺻ ﻼً ط ﻼق ﻧﺑ ود و ﺑﻠﮑ ﮫ آﺧ رﯾن ﺣرﺑ ﮫ و ﺗﮭدﯾ د ﺑ رای ﺑ ﮫ ﭘرﺳ ﺗش
ﮐﺷﺎﻧﯾدن و ﻣرﯾد ﺳﺎﺧﺗن ﺷوھر ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ طﻼق اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﻧﺎﮐﺎم ﺷد .
-٢٠زن ﺧود ﭘرﺳت ﺣرف آﺧرش ﺑﺎ ﺷوھر اﯾﻧﺳت  :ﯾﺎ ﻣرا ﺑﭘرﺳت و ﻣرﯾد ﺑﯽ ﭼون و ﭼ رای ﻣ ن ﺑ ﺎش و ﯾ ﺎ ﭘ ول
ﺑده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗو ﺑﺧواﺑم  .و اﯾن اﺳت ﺷﺎھراه روﺳﭘﯽ ﮔری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷوھر آﻏﺎزﻣﯽ ﺷود  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐ ﮫ ﺷ وھری
ﮐﮫ ﺗن ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ زن ﻣﯽ دھد اورا در روﺳﭘﯽ ﺷدن ﯾ ﺎری ﮐ رده اﺳ ت  .و ﻣ ردی ﮐ ﮫ ﭼﻧ ﯾن ﻧﻣ ﯽ ﮐﻧ د زن ﺧ ود را
ازروﺳﭘﯽ ﺷدن ﻧﺟﺎت داده اﺳت ﯾﺎ درزﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ در طﻼق .
-٢٠اراده ﺑ ﮫ ﭘرﺳ ﺗﯾده ﺷ دن در زن آن روی ﺳ ﮑﮫ ﺷ ﮭوت اﻓﺳ ﺎر ﮔﺳ ﯾﺧﺗﮫ ﻣ رد اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ھﻧﮕ ﺎم ﻣﻘﺎرﺑ ت ﺑ ﮫ
ﭘرﺳﺗش زن ﻣﯽ ﭘردازد .و زن ﻣﯾﮕوﯾد :ﭼرا ﻓﻘط ھﻧﮕﺎم ﻧﯾﺎزت ﻣرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ در ھﻣ ﮫ ﺣ ﺎل ﻣ را ﺑﭘرﺳ ﺗﯽ
و ﮔرﻧﮫ ﺗﻣﮑﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .
-٢١ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ در روﺳﭘﯽ ﮐردن زن از ﺟﺎﻧب ﻣرد دﺧﯾل اﺳت و دودش ﺑﮫ ﭼﺷ م ﺧ ود ﻣ رد ھ م ﻣ ﯽ رود ھﻣﺎﻧ ﺎ
ﭘرﺳﺗش زن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﻘﺎرﺑت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت .

٢۴

-٢٢ﻋورت ﺳﺎﻻری ﻣرد ﻣﻧﺷﺄ روﺳﭘﯽ ﮔری زن اﺳت .
 -٢٣زن ﮐﺎﻓر ﻣدرن ﺑﺎ اﺷﺗﻐﺎل و اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﯾﺷﺗﯾش ﺑدھﮑﺎر ﺷ وھر
ﻧﺑﺎﺷ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧ د در راﺑط ﮫ ﺟﻧﺳ ﯽ او را ﺑ دھﮑﺎر ﻧﻣ وده و ﺑ رده و ﻣرﯾ د و ﭘرﺳ ﺗﻧده ﺧ ود ﺳ ﺎزد .در واﻗ ﻊ اﺳ ﺎس
اﺷﺗﻐﺎل زن ﻣطﻠﻘﺎ ً اﻣری اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻣری ﮐﺎﻣﻼً ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﮭوت ﺳﺎﻻراﻧﮫ اﺳت و ﻋورت ﺳﺎﻻری زن!
 -٢۴و ﻧﯾز ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن ﺳﻧﺗﯽ ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﯾن ﻋورت ﺳﺎﻻری و ﺑ رده ﺳ ﺎﺧﺗن ﺷ وھر ﺑ ﮫ ﺷ رع و ﺟﺎﻧﻣ ﺎز ﭘﻧ ﺎه
ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ ای ﭘﻠﺷت و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﻣرا ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻏﺳل ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﮫ ﺗو ﻣﻧّت
ﻣﯽ ﻧﮭم و ﺗﻣﮑﯾن ﻣﯽ ﮐﻧم ﭘس ﺗو ھم ﺑﺎﯾد ﺟﺑران ﻣﺎﻓﺎت ﻧﻣﺎﯾﯽ ...
-٢۵ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﮑر و دروغ ھﺎ و ﮐﯾد ﻋظﯾم زن ﺑر ﻣﺣور اﯾن ﻋورﺗﺳﺎﻻری و اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرد.
-٢۶در اﯾن ﺷﯾطﻧت ﭘﻧﮭﺎن و ﻋورت ﺳﺎﻻری و ﺗﺟﺎرت ﺟﻧﺳ ﯽ ﺑﯾﺷ ﺗرﯾن ﻋ ذاب از آن ﻣ رد اﺳ ت و اﯾ ن ﺣ ﻖ اﺳ ت
ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳﺑﺎب ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ اﯾن ﺷراﯾط را ﻣردان ﭘدﯾد آورده اﻧد  .ﺣﺗّﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾزم را ﻣردان اﺑداع ﮐرده و ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﮐرده اﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻣده ﻣﻔﺎﺳد اﯾن ﺗﻣ دّن را ﻣ ردان ﺑﻧ ﺎ ﻧﮭ ﺎده اﻧ د و ﻋ ورت ﺳ ﺎﻻری ﻧﯾ ز ﯾ ﮏ
ھوﯾت ﻣرداﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ھم ﺳراﯾت ﮐرده و آن را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣردان ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .
-٢٧ﻋورت ﺳﺎﻻری ﺣﺎﺻ ل ﺷ ﻘﺎوت و دل ﻣردﮔ ﯽ ﻣ ردان اﺳ ت وﮔرﻧ ﮫ ﻣ ردی ﮐ ﮫ دل و وﺟ دان ﺑﯾ دار داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د
ھرﮔز زﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﭘول ﻋورت ﻧﻣﯽ ﺧرد ﺣﺗّﯽ زﻧش را .
 -٢٨روﺳ ﭘﯽ ﮔ ری ھرﭼﻧ د در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭ ﺎ و روﺳ ﭘﯽ ﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ آﺷ ﮑﺎر اﺳ ت وﻟ ﯽ رگ و رﯾﺷ ﮫ ھ ﺎﯾش در زﻧ دﮔﯽ
زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و آن ﺗﺟﺎرت ﺟﻧﺳﯽ زن و ﺷوھر اﺳت .
-٢٩اﮔرﻣردان ﺑﺟﺎی ﺗﺟﺎرت ﺟﻧﺳﯽ و ﺧرﯾدن ﻋورت زﻧﺎﻧﺷﺎن او را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر طﻼﻗش ﻣ ﯽ دادﻧ د
دوم ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾدﻧد رﯾﺷﮫ روﺳﭘﯽ ﮔری زن ﻣﯽ ﺧﺷﮑﯾد  .واﯾ ن ﺑ دان ﻣﻌﻧﺎﺳ ت ﮐ ﮫ اﮔ ر اﺣﮑ ﺎم دﯾ ن ﺧ دا
و ﯾﺎ ھﻣﺳر ّ
ﺑدﺳ ت ﻣ ردان در زﻧ دﮔﯽ زﻧﺎﺷ وﯾﯽ اﺟ را ﻣ ﯽ ﺷ د رﯾﺷ ﮫ ﻣﻔﺎﺳ د ﺟﻧﺳ ﯽ و روﺳ ﭘﯽ ﮔ ری و ھ زاران ﻋ ذاب و ﺑ ﻼ و
ﺑﯾﻣﺎری ﻻ ﻋﻼج ﭼون اﯾدز از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رﻓت .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺣﺎﺻل ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣردان در دﯾن ﺧداﺳت .
 -٣٠زن ﮐﺎﻓر و ﻣﺗﮑﺑّر و ﯾﺎﻏﯽ ﮐﮫ ﺷوھر را ﻣرﯾد و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﻣ ﯽ ﺧواھ د ھﻣ ﺎن زن ﻋ ورت ﺳ ﺎﻻر اﺳ ت  .و
ھﻣﮫ زﻧﺎن ﮐﺎﻓر ،ﭼﻧﯾن اﻧد .
 -٣١زن ﯾ ﺎ ﺧ دا را ﻣﯾﭘرﺳ ﺗد ﮐ ﮫ ﻋﻣﻠ ش اطﺎﻋ ت ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ از ﺷ وھر اﺳ ت و در ﻏﯾ ر اﯾﻧﺻ ورت ﻋ ورت ﺧ ود را
ﻣﯾﭘرﺳﺗد و ﻋورت ﺳﺎﻻر اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ذات روﺳﭘﯽ ﮔری اﺳت .
-٣٢واﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐ ّل دﯾن و اﺧﻼق و ﻋﺻﻣت و ﺳﻼﻣت زن در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻓﻘط در اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺷ وھر ﺧﻼﺻ ﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻣﺎن و ﺧدا ﭘرﺳﺗﯽ زن اﺳت  .ودر ﻏﯾر اﯾن ﺻورت زﻧﯽ ﮐ ﺎﻓر و ﻋ ورت ﭘرﺳ ت اﺳ ت و ھﻣ ﮫ
ﻣﻔﺎﺳد ﯾﮏ زن ﮐﺎﻓر را ﺑﮫ ھﻣراه دارد ﭼﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎز ﭼﮫ ﺑﯽ ﻧﻣﺎز  .ﭼﮫ ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﭼﮫ ﺑﯽ ﺣﺟﺎب .
 -٣٣ﻣرد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت  .ﯾﺎ ﺧدا ﭘرﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ زن ﺗن در ﻧﻣ ﯽ دھ د و ﺑ ﺎ او ﻋ ﺎدل و ﻣﮭرﺑ ﺎن و
ﺻﺑور اﺳت و ﺳﺧﺗﮕﯾر ﺑر ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﺧود  .و ﯾﺎ ﻋورت ﭘرﺳت اﺳت و ﺑﯽ ﻏﯾ رت و ﻓﺎﺳ د و ظ ﺎﻟم و زن ذﻟﯾ ل
ﮑﺑر و ﻣﻐرور و ﺧود ﭘﺳﻧد اﺳت !
و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﻣﺗ ّ
و اﯾن ﺧطﺎب ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﺑﮫ ھﻣ ﮫ ﻣ ردان ﺟﮭ ﺎن  :ﺑرﺧ ود ﻧظ ر ﮐﻧﯾ د ای ﻣ ردان ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﭼ ﮫ ﭼﯾ ز ﺧ ود ﻣﻐرورﯾ د
ﺷﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ دل ﺑﮫ اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﯾﻌﻧﯽ زن ﺳﭘرده و دراو زﺷت ﺗرﯾن و ﮐﺛﯾف ﺗرﯾن ﻋﺿوش را ﯾﻌﻧﯽ ﻋورﺗش
را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد ! آﯾﺎ ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧود ﻏره ﺑﺎﺷﯾد !

٢۵

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

» در وادي ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ«

٢۶

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺬات
 »-١ﻣن « ﯾﺎ ﺧود آدﻣﯽ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺣﻖ ھﺎ و ﺑﺎطل ھﺎی زﻧدﮔﯽ اوﺳت  .اﯾ ن ﺧ ود در ﻗﻠﻣ رو ذات ھﻣ ﺎن ﺧداﺳ ت .
و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ اﺳت  .وﻟ ﯽ در ﻗﻠﻣ رو ﺻ ﻔﺎت ،ﻣﻧﺷ ﺄ دروغ و ﺟﻧ ون و ﺗ و ّھم و ﮐﻔ ر ﺑﺷ ر اﺳ ت
زﯾ را آﻧﭼ ﮫ را ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ ﻣ ن ﺧ ودش ﻣ ﯽ ﻧﺎﻣ د و ﻣ ﯽ ﻓﮭﻣ د ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً اﻣ وری ﻋﺎرﯾ ﮫ ای و ﺟﻌﻠ ﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧ ﮫ اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﺑواﺳطﮫ وراﺛت از واﻟدﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ و طﺑﯾﻌت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ارث و ﻋﺎرﯾﮫ ﮔرﻓﺗ ﮫ و ﻣ ﯽ ﭘﻧ دارد ﮐ ﮫ ﺧ ود اوﺳ ت و ﺑ ﮫ
ﭘرﺳﺗش آن ﻣﯽ ﭘردازد و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر و ﮐﺑر و ﻏرور آدﻣﯽ اﺳت  .اﯾن ﺧود ﭘرﺳ ﺗﯽ ﻣﻧﺟ ر ﺑ ﮫ ﻏﯾ ر ﭘرﺳ ﺗﯽ و از
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑ ﮫ ﻏﯾ ر ﺧ ود ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻟ ذا اﯾ ن ﭘرﺳ ﺗش ﻋﻠ ت اﻟﻌﻠ ل ھﻣ ﮫ دروﻏﮭ ﺎ و
ﺟﻧون ﺑﺷراﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﻣردم ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣردم ﻣوﺟب اﻧﺣﻼل و رﺳواﯾﯽ ﺧود ﻓرد ﻣﯽ ﺷ وﻧد .
و ﺷراﯾط ﺑﯾرون ھم ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾرﻧد  .و ﻟذا اﯾن ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ ﺑ ﮫ ﭘرﯾﺷ ﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ اﻧﺟﺎﻣ د و ﻓ رد ﺗﻣ ﺎم ﻋﻣ رش
ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷراﯾط و دﯾﮕران اﺳت .
-٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﺑر و ﻏرور ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭘرﺳﺗش اﯾن ﺧ ودی اﺳ ت ﮐ ﮫ ذاﺗ ﺎ ً ﺑ ﯽ ﺧ ود اﺳ ت و ازاﺣﺎط ﮫ واراده ﻓ رد
ﺧﺎرج اﺳت و ﻟذا اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺧو ِد دروﻧ ﯽ و ﺷ راﯾط ﺑﯾروﻧ ﯽ ﻋﻘ ل و ادراک ﻓ رد را ﻣﺧﺗ ل ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و اﯾ ن ھﻣ ﺎن
ﺣﻣﺎﻗت اﺳت ﮐﮫ ﺟزای ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ دروﻏﯾن اﺳت .
 -٣ﻓرد ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧو ِد ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯽ ﺧودش را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد از ارﺗﺑﺎط و ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ دﯾﮕ ران و ﺷ راﯾط ﺑﯾروﻧ ﯽ
ﻏﺎﻓل ﻣﯾﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ّھﯾت اﯾن ﺧود و ﻣﻧﺷﺄ و ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ آن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋواﻣل ﻏﯾر ﺧودی ﻣﺛ ل واﻟ دﯾن ،ﺟﺎﻣﻌ ﮫ،
ﺣﮑوﻣت ،طﺑﯾﻌ ت و ﺷ راﯾط اﻗﺗﺻ ﺎدی و ﻓرھﻧﮕ ﯽ اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ او در ﺣﺎﻟﯾﮑ ﮫ ﻏﯾ ر ﺧ ود را ﻣ ﯽ ﭘرﺳ ﺗد آن را ﻣﻧﮑ ر
اﺳت و ﻟذا در ﻗﺣطﯽ ﺧودﯾت و ھو ّﯾت ﻣﯽ اﻓﺗد و دﭼﺎر ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون و رﺳواﺋﯽ و ﭘوﭼﯽ ﻣﯽ ﺷود .
-۴آدﻣﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻧﺎﺻری و ﻣﻘﺎدﯾری از ارزﺷﮭﺎ و ﻣواد ﻣوﺟود در ﺟﮭ ﺎن ﺑﯾ رون از ﺧ ود را ﺑ ﮫ ارث ﺑ رده ﯾ ﺎ
آن ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺧود ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺑﯾن ﺧود و ﻏﯾر ﺧود ﺣﺻﺎری ﮐﺷﯾده و ﺧود را
ﮐﺳب ﮐرده و ﯾﺎ دزدﯾده و از ِ
ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧ د و ﺟﮭ ﺎن ﺑﯾ رون را ﮐ ﮫ ﻣﻧﺑ ﻊ ﺗﻐذﯾ ﮫ و ھوﯾ ت ﺧ ودی اوﺳ ت ط رد و اﻧﮑ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﻣ ﯽ ﺧواھ د
ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﺧود ﺑرﻏﯾر ﺧود ﺳ ﻠطﮫ ﯾﺎﺑ د و اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ّل ﻣﻌﻧ ﺎی ﮐﺑ ر و ﻏ رور و ﮐﻔ ر ﺑﺷ ری ﮐ ﮫ ﻋﻠّ ت ﺣﻣﺎﻗ ت و
ﻋذاﺑﮭﺎی اوﺳت .
 -۵واﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺧود ﭘرﺳت ﺗر اﺳت ﻣردم ﭘرﺳت ﺗر و ﻧژاد ﭘرﺳت ﺗر و ﺷراﯾط ﭘرﺳ ت ﺗ ر اﺳ ت و
اﯾن ﺗﺿﺎد و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھو ّﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﻓراد ﺑﺷری در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
-۶آدﻣﯽ درواﻗﻊ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾر اﺳت و ﺑﺎ ﭼﯾزی در ﺑﯾ رون در ﺣ ﺎل ﻧﺑ رد اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﺧود اوﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺟﻧون آﺳﺎی ﻓرد – ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﺧوﯾش و ﻏﯾر اﺳت .
-٧آﯾﺎ ﺟﻧون و ﺟﮭل و ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -٨ﺧ ود ﭘرﺳ ﺗﯽ ﺑﺷ رﻋﻣﻼً ﻏﯾ ر ﭘرﺳ ﺗﯽ اوﺳ ت و ﻏﯾرﺳ ﺗﯾزی او ﻋﻣ ﻼً ﺧ ود ﺳ ﺗﯾزی اوﺳ ت  .و اﯾﻧﺳ ت ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ
ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون اﻓراد ﺑﺷری .
 -٩ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھ د از واﻟ دﯾن ﺧ ود ﻣﺳ ﺗﻘل و ﺑ ﯽ ﻧﯾ ﺎز ﺷ ود در اﯾ ن راه ﻣﺑ ﺎرزه ﻣ ﯽ ﮐﻧ د در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﺑ رای
رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن اﺳﺗﻘﻼل و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣﺣﺗﺎج واﻟدﯾن اﺳت .ھﻣﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﯾن ﻓرد و ﮐ ّل ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و ﺗ ﺎرﯾﺦ و طﺑﯾﻌ ت و
ﺣﮑوﻣت و ﺟﮭﺎن در ﺟرﯾﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﺣﻣﺎﻗت ﮐﺑﯾر!
-١٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود راه ﻧﺟﺎت ازاﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺟﺎﻧﮑﺎه و ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده و ﺟﻧون آوراﺳت.
 -١١رﺳﺗﮕﺎری ھﻣﺎن رﺳﺗن از ھوﯾّت و ﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧود اﺳت و رﺳﯾدن ﺑ ﮫ ﺧ ودی ﮐ ﮫ ﻣﺗّﮑ ﯽ ﺑ ﮫ
ذات ﺑﺎﺷد و اﯾن ذات ھﻣﺎن ﺧداﺳت ﮐﮫ اﺣد و ﺻﻣد و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﺑﯽ ﭘ س و ﭘ ﯾش و ﻋﻠّ ت و ﻣﻌﻠ ول و واﻟ د و وﻟ د
اﺳت .
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 -١٢و ﺑرای رھﺎﯾﯽ از اﯾن ﺧود ﺑﯽ ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﺑرد دو ﺟﺎﻧﺑ ﮫ را ھﻣزﻣ ﺎن آﻏ ﺎز ﮐ رد ﮐ ﮫ ﯾﮑ ﯽ ﻧﻘ ب زدن در
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺳوی ذات اﺳ ت از طرﯾ ﻖ ﻋﺑ ور از ﺻ ﻔﺎت و ﻧﺑ رد دﯾﮕ ر ﺟﮭ ت اﺳ ﺗﻘﻼل از ﻏﯾرﺧ ود در ﺟﮭ ﺎن ﺑﯾ رون
اﺳت اﺳﺗﻘﻼل از ﻧژاد  ،ﺟﺎﻣﻌ ﮫ  ،ﺗ ﺎرﯾﺦ  ،طﺑﯾﻌ ت و ھ ر ﻧ وع وراﺛ ت ﻣﺳ ﺗﻘﯾم و ﻏﯾ ر ﻣﺳ ﺗﻘﯾم ﺗ ﺎ ﺳ ر ﺣ دّ ﻧﺟ ﺎت از
ژﻧﺗﯾﮏ ﮐﮫ ذات واﺑﺳﺗﮕﯽ اﺳت .
-١٣درﻓرھﻧﮓ اﺳﻼم اﯾن دو ﻧﺑرد ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﮭﺎد اﺻﻐر و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت  .ﺟﮭ ﺎد اﺻ ﻐر ﺑ ر ﻋﻠﯾ ﮫ واﺑﺳ ﺗﮕﯾﮭﺎی
ﺑﯾروﻧ ﯽ اﺳ ت و ﺟﮭ ﺎد اﮐﺑ ر ھ م ﺑ ر ﻋﻠﯾ ﮫ واﺑﺳ ﺗﮕﯾﮭﺎ و اﺑﺗﻼﺋ ﺎت و ﺻ ﻔﺎت دروﻧ ﯽ اﺳ ت ﺗ ﺎ رﺳ ﯾدن ﺑ ﮫ ذات واﺣ د
ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ذات ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺳت .
-١۴واﯾن ﮐ ًل ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ و ﻣﺳﯾر رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
-١۵ﻧﻔس آدﻣ ﯽ در ﺑرﺧ ورداری از ﻏﯾ ر ﺑ ﮫ ﻋ ﺎدات و ﺻ ﻔﺎﺗﯽ رﺳ ﯾده ﮐ ﮫ ﺑواﺳ طﮫ آن ﺑ ﮫ ﺟﮭ ﺎن ﺑﯾ رون واﺑﺳ ﺗﮫ و
اﺳﯾر و درﯾوزه آن اﺳت و ﺑرای ارﺿﺎء و ﺣﻔظ اﯾن ﺻﻔﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺧود ﺷده اﺳت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘ ذﯾرش ھ ر
ﺳﺗﻣﯽ اﺳت و ﮔﺎه ﺧود ﺳﺗﻣﮕر اﺳت .
-١۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ظﻠم و ﺳﺗم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ از ھوﯾّت و ﺧودﯾﺗﯽ در اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت ﮐ ﮫ از ﺧ ود اﻧﺳ ﺎن
ﻧﯾﺳت و ﻋﺎرﯾﮫ ای اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺑﯽ وﺟودی و ﺑﯽ ﺧودی اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻧﺷﺄ ظﻠ م و ﺟﮭ ل و
ﺟﻧون اﺳت .
-١٧ﺟﻧ ون وﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾ ﺎ اﯾﻧﺳ ت ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ ﻏﯾ ر را ﺧ ود ﭘﻧ دارد  .و اﯾ ن ھﻣ ﺎن وﺻ ﻔﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ھﻣ ﮫ آدﻣﮭ ﺎ ﺑ ﮫ آن
ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد اﻻّ ﻋﺑﺎد ﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﮫ ﺑ ﮫ ذات رﺳ ﯾدﮔﺎﻧﻧد و ﭘ ﺎک ﺷ ده از ﻏﯾ ر  .ﯾﻌﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ﺧ ود ﺣﻘﯾﻘ ﯽ رﺳ ﯾده اﻧ د ﮐ ﮫ
ھﻣﺎن ﺧداﺳت  .و اﯾن ﮐ ّل راه دﯾن و ﻋرﻓﺎن و رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .
-١٨ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﮫ ﺑﺷر ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷدن اﻣر اﺳت :ﮐﻔ ر ،اﻧﮑ ﺎر ،دروغ ،ﺟﮭ ل ،ﺑﺧ ل ،ﺟﻧ ون ،ﺟﻧﺎﯾ ت و
ﺟﮭﻧّم .ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﺑﯾﺧ ودی اﺳ ت و اﻧﺳ ﺎن ﺗﻧﮭ ﺎ ﻣوﺟ ودی اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑ ر اﯾ ن ﺑﯾﺧ ودی آﮔ ﺎه اﺳ ت و ﺑﺎﯾ د ﺧ ود
ﺷود.
-١٩ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻣﺑﺗﻼﺳت ﺧدا ﭘرﺳﺗﯽ او ھم ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳ ت زﯾ را ﺟ ﺎی
ﺧوﯾش و ﻏﯾر ﮐﺎﻣﻼً ﻋوض ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺟﺎی دوﺳت و دﺷﻣن و ﺟﺎی ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﻧﯾز راﺳت و دروغ !
-٢٠ﮐ ّل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھزار ﭘﻠﮫ ﻣﻌرﻓت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﭼﯾزی ﺟز ﻣراﺗب رھ ﺎﯾﯽ از ﺑﯾﺧ ودی و ﻧزدﯾ ﮏ
ﺷدن ﺑﮫ ﺧود ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﯾن رﺳﺎﻟت را دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺑرﺳد و ﺧود ﺷود و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن !
-٢١و اﺻﻼً ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣ ﯽ ﺟ ﺎی ﻏﯾ ر و ﺧ وﯾش را ﮐ ﺎﻣﻼً ﻋوﺿ ﯽ ﮔرﻓﺗ ﮫ اﺳ ت  .ﭘ س آدﻣ ﯽ
ﻣﺣﺗﺎج ا ُﺳﺗﺎد و ﻣراد و ﻋﺎرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ﺗو را از اﺳﺎرت ﺑﯽ ﺧودی ﺑرھﺎﻧد و ﺑﮫ ﺧ ود
ﺑرﺳﺎﻧد  .ﻣراد ﺗو ھﻣﺎن ﺧود ﺗوﺳت  .و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳر و دل و ﺟ ﺎن ﺳ ﭘردن ﺑ ﮫ ﻣ راد ﺗﻧﮭ ﺎ راه ﻧﺟ ﺎت و رﺳ ﯾدن
ﺑﮫ ﺧود اﺳت .
»-٢٢ﺧود « ﻓﻘط ﺧداﺳت و ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺧود اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾده ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧ دا در ﺟﮭ ﺎن اﺳ ت
و ﻟذا ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت و ﺳﺟده ﮔﺎه ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﺧود اﺳت  .ﯾﻌﻧ ﯽ ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﯽ ﺧ ود ﺳ ﺟده ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﺑ ر ﺧ ود ﮐ ﮫ
ﺻن و
ھﻣﺎن ﺧداﺳت و در اﻧﺳﺎن ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و آﺷﮑﺎر ﮔردﯾده اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳ ﺗﯽ ﻣﺗﺣ ّ
ﻣﺗوﺳل و ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر  .و اﻣﺎﻣت ﻣﻘﺎم ﺧودﯾت اﺳت .
-٢٣ﺣرﮐ ت ﺑ ﮫ ﺳ وی ﺧوﯾﺷ ﺗن و ذات ﺧ وﯾش در ﻗﻠﻣ رو ادراک ﻣﺣﺳ وس و ﻣ ﺎدی ﺑﺷ ر ھﻣﭼ ون ﺣرﮐ ت ﺑﺳ وی
ﻓﻧﺎﺳ ت  .و اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ آدﻣﮭ ﺎ از اﯾ ن ﺣرﮐ ت ھ راس دارﻧ د و اﯾ ن ھ راس ﻋﻠ ت ﮐﻔ ر ﺑﺷ ر اﺳ ت و راز اﯾ ن
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﺗﺎرﯾﺧﯽ !
-٢۴اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧود ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﺎی ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ را ھم ﮐ ﺎﻣﻼً ﻋوﺿ ﯽ ﮔرﻓﺗ ﮫ اﺳ ت و آﻧﭼ ﮫ را ﮐ ﮫ
ﺣﯾ ﺎت و ھﺳ ﺗﯽ ﻣ ﯽ ﭘﻧ دارد ھﻣ ﺎن ﻣ رگ و ﻧﯾﺳ ﺗﯽ اﺳ ت و ﺑ ﺎﻟﻌﮑس  .و اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ وادی ﻋرﻓ ﺎن را ﮐ ﮫ وادی
رﺳﯾدن ﺑ ﮫ ﺧ ود ﺣﻘﯾﻘ ﯽ اﺳ ت وادی ﻓﻧ ﺎ ﻧﺎﻣﯾ ده اﻧ د ﺑ ﮫ ﻏﻠ ط  .در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ اﯾ ن ھﻣ ﺎن وادی ﺑﻘ ﺎی ﺟﺎوﯾ د اﺳ ت و
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اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﻘﺎ را ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎﯾش ﺑﮫ ھﻣ ﯾن ﺗرﺗﯾ ب واروﻧ ﮫ اﺳ ت  .و اﯾ ن اﺳ ت ﻣﻌﻧ ﺎی
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾ ﮏ ﮐ ﮫ ﺑ ر ﺣﻣﺎﻗ ت و واژ ﮔ ون ﺳ ﺎﻻری ﺑﺷ ر اﺳ ﺗوار اﺳ ت  .و راه ﻣﻌرﻓ ت ﻧﻔ س ھﻣ ﺎن راه رھ ﺎﯾﯽ از اﯾ ن
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﮐﺎھﻧده و ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده و ﺟﮭﻧّﻣﯽ اﺳت  .ﺟﮭﻧّم ھﻣﺎن ﺗﺣﻘﻖ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت .
-٢۵ﻟذا در دوزخ ھﻣﮫ اﻣور ،واروﻧﮫ و ﺣﺗ ّﯽ دوزﺧﯾﺎن ﺑر ﺳرھﺎی ﺧود راه ﻣﯽ روﻧد.
 -٢۶ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗ ّﻣدن ﺑﺷری ﺑﮭﻣراه ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ھﻧری و اﻗﺗﺻ ﺎدی و ﺳﯾﺎﺳ ﯽ اش
ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣ ﯾن ﺗرﺗﯾ ب ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾ ﺎﯾﯽ و واژ ﮔ ون اﺳ ت .و ھ ر ﻣﻌﻧ ﺎﯾﯽ درﺳ ت ﺿ د ﺧ وﯾش اﺳ ت .ﺧوﺷ ﺑﺧﺗﯽ ﺑ دﺑﺧﺗﯽ
اﺳت ،راﺳت دروغ اﺳت ،ﺑﻧدﮔﯽ رﯾﺎﺳت اﺳت و ﻋذاب ﮐﺷﯾدن اﻓﺗﺧﺎر اﺳت.
-٢٧اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آن ﻧﻘطﮫ »ﻣن « و ﻣﻧّﺎﻧّﯾت ﺧداﺳت و ﺑﺎﯾ د اﯾ ن ﻧﻘط ﮫ را در ﺧ ود ﺑﯾﺎﺑ د
و ﺑر آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ در ﻧزد اﻧﺳﺎن و راز ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ او در ﺟﮭﺎن اﺳت .
-٢٨ﮐﻔرآدﻣﯽ و ﺟَﻧﮕش ﺑﺎ ﺧدا ھﻣ ﺎن اﻧﮑ ﺎرو ﻧﺑ رد او ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ اﯾ ن ﻧﻘط ﮫ ذات ﺧ وﯾش اﺳ ت و اﯾ ن ھﻣ ﺎن راز از
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺷر اﺳت .
-٢٩آﻧﮑﮫ روی ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ذات اﺳت در ﺳﯾر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اش در ارادت ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳ ﺎن
ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾده روی ﺑﮫ ﺣﻖ وراﺳﺗﯽ و ﻋﻘل و اراده و ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ھداﯾﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .
 -٣٠اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑرای ﺗﻘدﯾس اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ واژه ﻋﺷﻖ ﺷده اﺳت و اﯾ ن ﺣﻣﺎﻗ ت و واژﮔ ون ﺳ ﺎﻻری
را ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و اﯾن ﻏﺎﯾت ﻣﮑر ﻣدرن اﺑﻠﯾس در ﻋﺻ ر ﻣﺎﺳ ت ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه دﻋ وی ﻋرﻓ ﺎن ھ م دارد  .اﯾ ن ﻋﺷ ﻖ و
ﻋرﻓﺎن ﻣردم ﺧوار اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﻟﺣظﮫ ای از ﺑﻠﻌﯾدن ،اﺣﺳﺎس ﺧودﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﮐﻧد وﻟﯽ ﻧﻣ ﯽ ﮐﻧ د
و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻗﺣط ﯽ زده ﺗ ر و ﻧ ﺎﺑود ﺗ ر ﻣ ﯽ ﺷ ود  .اﻣﭘرﯾ ﺎﻟﯾزم ﺑﯾ ﺎن ﺟﮭ ﺎﻧﯽ اﯾ ن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳ ت و ﻟ ذا در ﻓرھﻧ ﮓ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﺷﻖ در رأس ﺷﻌﺎرھﺎ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت .
 -٣١آدﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ د روی ﺑ ﮫ ﻋ داﻟت ﮐﻧ د ﮐ ﮫ ﮔذﺷ ﺗن از دﯾﮕ ران اﺳ ت و روﯾﮑ رد ﺑ ﮫ ﺧوﯾﺷ ﺗن ﺧ وﯾش .ﺑراﺳ ﺎس اﯾ ن
ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑّت و دوﺳﺗﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾﮕ ران را دوﺳ ت داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ ﺧ ودش ﺑﺎﺷ د .
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺳت دوﺳت داﺷﺗن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد اﻻّ آدﻣﺧواری !
-٣٢ﻋداﻟت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺳﺎوات و ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧ ﺎی ﺧ ود ﺷ دن و اﺣ د و ﺻ ﻣد و ﺑ ﯽ ﺗ ﺎ ﺷ دن
اﺳت  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﻋداﻟت ھ م ﮐ ﺎﻣﻼً ﺿ د ﺣﻘﯾﻘ ت آن اﺳ ت  .ﻣﺛ ل ﺗﻌرﯾ ف آزادی و ﺻ دق و ﺳ ﻌﺎدت و
ﻋﻠم و دﯾن و ﻣردم ﺳﺎﻻری و ﻏﯾره .
-٣٣آدم ﺑﯽ ﺧود ،ﺑﯽ ﺧود ﭘرﺳت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾر ﭘرﺳت و ﺷﯽء ﭘرﺳت اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ ﺑ ت ﭘرﺳ ت  ،طﺑﯾﻌ ت ﭘرﺳ ت ،
ﻣردم ﭘرﺳت  ،اﺑزار ﭘرﺳت  ،ﺗﮑﻧﯾﮏ ﭘرﺳت و ﻏﯾره  .ﮐﮫ اﻧواع و درﺟﺎت ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
-٣۴ﺣ ﺎل ﮐ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی »ﺧ ود « ﺣﻘﯾﻘ ﯽ را داﻧﺳ ﺗﯾم ﺑﺎﯾ د ﺷ ﻌﺎر ﺧ ود ﭘرﺳ ﺗﯽ ﺳ ر دھ ﯾم ﮐ ﮫ ﻋ ﯾن ﭘرﺳ ﺗش ذات ﯾﻌﻧ ﯽ
ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐ ﮫ در آن ﻧﻘط ﮫ در اﻋﻣ ﺎق ذات اﻧﺳ ﺎن در اﻧﺗظ ﺎر اﺳ ت و اﯾ ن اﺳ ت ﺻ راط اﻟﻣﺳ ﺗﻘﯾم ﻧﺟ ﺎت و
ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐراﻣت و ﮐﺷف و ﺷﮭود و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ .
-٣۵ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم آﻧﭼﮫ را ھم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن  ،ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﻋﻣﻼً ھﻣﺎن ﻏﯾر ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧ دا
ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
-٣۶ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ آدم ﺑﯽ ﺧود و ﻋﺎﻟم ﺑﯽ ﺧود ﻧﯾز ﺳراﺳر ھذﯾﺎن و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ آور اﺳ ت و ﺟ دال اﻧﮕﯾ ز  .واژه ھ ﺎ
در ﻧزد اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣوده اﺳ ت واژﮔ ون ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد ﺗ ﺎ ﺑ ر ﺟ ﺎی ﺧ ود ﻗ رار ﮔﯾرﻧ د و ﻋ ﺎدل
ﺷوﻧد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺧوب ،ﺑد ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻔر ،اﯾﻣﺎن ﻣﯾﺷود .زﺷت ،زﯾﺑ ﺎ ﻣﯾﺷ ود .ﺑﺎﯾ د ،ﻧﺑﺎﯾ د ﻣﯾﺷ ود و
اﻟﯽ آﺧر .ھﻣﺎن ط ور ﮐ ﮫ ﺧداوﻧ د ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾ د ﮐ ﮫ ھ ر آﻧﭼ ﮫ ﮐ ﮫ در ﻧ زد ﻣؤﻣﻧ ﺎن ﻧﯾ ﮏ و ﭘ ﺎک و درﺳ ت اﺳ ت در ﻧ زد
ﮐﺎﻓران ﺑد و ﭘﻠﯾد و ﺑﺎطل اﺳت  .ﻣؤﻣن ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﺧود  ،ﮐﺎﻓر ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و ﻣردم .

٢٩

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮاد

٣٠

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻤﺮﯾﺪ
 -١ﻋﻠﯽ)ع( ﻣرﯾد را از اَﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧد  .ﻣرﯾد دارای دو ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ظﺎھر ﻣﺗﺿﺎد اﺳت  :ﺻ ﺎﺣب اراده و اراده
ﺳﭘرده  .ﺑﯽ ﺗردﯾد آدﻣﯽ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣرﯾد ﺑﺎﺷد و اراده ﺧود را ﺗﺣ ت ﻓرﻣ ﺎن ﮐ ِس دﯾﮕ ری ﻗراردھ د ﺑﺎﯾ د ﻗﺑ ل از آن
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺻﺎﺣب اراده ﺧودش ﺷده ﺑﺎﺷد  .وﮔرﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ُﻣﺣﻣل اﺳت دﻋوی ﻣرﯾدی ﮐردن .
 -٢ﻣرﯾد و ﻣرﯾدی ﻣﻌﻧﺎ و واﻗﻌﮫ ای وﯾژۀ ﻣﮑﺗب ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﻣﺣوری ﺗ رﯾن ﻣﻌﻧ ﺎ در ﻓرھﻧ ﮓ
ﺗﺷﯾﻊ و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د و ﺑ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی اطﺎﻋ ت ﺑ ﯽ ﭼ ون و ﭼ را و ﺑ ﯽ ﻗﯾ د و ﺷ رط از ﮐﺳ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ اﻣ ﺎم ﻧﺎﻣﯾ ده
ﻣﯾﺷود  .ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧ ﺎ و واﻗﻌ ﮫ ای در ھ ﯾﭻ ﻣ ذھب و ﻣﮑﺗ ب دﯾﮕ ری در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﮔ زارش ﻧﺷ ده اﺳ ت  .و ﻧﯾزﻋﻠ ﯽ )ع(
اوﻟﯾن ﻣرﯾد ﮐﺎﻣل در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑ وده
ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑوده ﮐﮫ دارای ﻣرﯾد ﺑوده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود او ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ّ
اوﻟﯾن ﻣرﯾد و ﻣراد ﮐﺎﻣل در ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺳ ت  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧ ﮫ ﻣﮑﺗ ب و
اﺳت و آن ﻣرﯾدی ﻣﺣ ّﻣد ص اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ع ّ
ﺧﺎص او در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﻗ ول
راه و رﺳم و ﺟﮭﺎﻧﯽ را اﺑداع و ﮐﺷف ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧﺎصّ ﺧود او ﺑوده اﺳت و ﭘﯾروان
ّ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﻠف اﺳت .
 -٣ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺎﺣب ﻣرﯾداﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود ﻣرﯾدی ﮐﺎﻣل درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر و ﯾﺎ ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد
و ﻟذا ﺧ ود او ﻣظﮭ راراده ﺣ ﻖ و ﭘروردﮔ ﺎر اﺳ ت و ھرﮐ ﮫ اراده ﺧ ود را ﺑ ﮫ او واﻧﮭ د و ﻣرﯾ دش ﺷ ود ﯾﻌﻧ ﯽ اراده
ﺧود ﺑﮫ ﺧداوﻧد واﮔذار ﮐرده اﺳت و اﯾن اﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت و ﻧﺟﺎت .
-۴ﭘس ﻣراد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ واﻧﮭﺎدن اراده ﺧود ﺑ ﮫ ﺧداوﻧ د ،ﺧ ود ﻣظﮭ راراده ﺧداﺳ ت و اراده او دراراده
ﺣﻖ ﺣل ﺷده اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ او اراده اش را ﺑ ﮫ ﺧ دا داده و ﺧداوﻧ د ھ م اراده اش را ﺑ ﮫ اوﻣﺣ ول ﻧﻣ وده اﺳ ت و اﯾ ن
ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداﺳت و ﻣراد ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﭘﯾر ﮐﺎﻣل .
 -۵وا ّﻣﺎ ﻣرﯾد ھم درﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ اش ﺑﺎﯾد اراده اش را ﺑ ﮫ ﭘﯾ رش ﻣﺣ ول ﮐ رده ﺑﺎﺷ د و اﯾ ن ﻣﺳ ﺗﻠزم آن اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﺻﺎﺣب اراده ﺧود ﺑوده ﺑﺎﺷد و اراده اش در ﻧزد دﯾﮕران ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺛل ﺧﺎﻧواده و ارﺑﺎب و ﻣردم و ﺣﮑوﻣت واﺟّﻧﮫ و
ﺷﯾﺎطﯾن .
-۶وﻟﯽ ھﯾﭻ ﻣرﯾدی در ھﻣﺎن ﺑدو ارادﺗش دارای اراده ای آزاد ﻧﯾﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑﺗواﻧ د ﺑ ﮫ ﭘﯾ رش ﻣﺣ ول ﮐﻧ د و ﺑﻠﮑ ﮫ در
ﮐﻣﺎل اﯾن ارادت اﮔ ر اﯾ ن راه را ﺑ ﮫ ﮐﻣ ﺎل ﺑ رد ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﺗﻣﺎﻣﯾّ ت اراده ﺧ ود را از اﺳ ﺎرت ﻏﯾ ر رھﺎﻧﯾ ده و ﺑ ﮫ ﭘﯾ ر
ﺑﺳﭘﺎرد  .و اﯾن ﻣرﯾد ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧ ود ﺻ ﺎﺣب اراده ﭘﯾ رش ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﺧﻠﯾﻔ ﮫ ﭘﯾ ر اﺳ ت و ﭼ ون ﭘﯾ رش ﺧﻠﯾﻔ ﮫ
ﺧداﺳت ﭘس ﻣرﯾد ھم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت .
-٧درﺣﻘﯾﻘت ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣراد و ﭘﯾری را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎم ھداﯾت ﺧود درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد طﺎﻟ ب ﻣرﯾ دی ﻣ ﯽ ﺷ ود ﺗ ﺎ
اوﻟﯾﮫ ﻣراد ﺑ ﮫ او ﯾ ﺎری ﻣ ﯽ دھ د ﺗ ﺎ اراده اش را از اﺳ ﺎرت
ﺑﺗواﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣرﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل ﺷود وﻟﯽ در ﻣراﺣل ّ
ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و ﻧژاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﺑرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗ ﺎرﯾﺧﯽ و ژﻧﺗﯾﮑ ﯽ و  .....ﺑرھﺎﻧ د
و اﻧﺳﺎن آزاده ای ﮔردد .
 -٨وﻟﯽ ﯾﮏ طﺎﻟب ﻣﻘﺎم ﻣرﯾدی ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﺣّد از اراده اش را ﮐ ﮫ ﺗﺣ ت ﻓرﻣ ﺎن ﻋﻘ ل
ﺧود اوﺳت ﺑﮫ ﭘﯾرش واﻧﮭد ﺗﺎ ﭘﯾرش ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘ دار اراده اش ﺑﺗواﻧ د وﺟ وه دﯾﮕ ری از اراده اش را در
ﻧزد دﯾﮕران ﺑﺎز ﭘس ﺳﺗﺎﻧد و ﺑﮫ او ﺑرﮔرداﻧد  .و ﺿروری اﺳت ﮐﮫ اراده آزاد ﺷده ﺧ ود را ﻧﯾ ز ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ ﺑ ﮫ ﭘﯾ رش
ﺗﺣوﯾل دھ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧ د ﮐ ّل اراده اش را از اﺳ ﺎرت ﺟﺑرھ ﺎ ﻧﺟ ﺎت دھ د  .و اﯾ ن ﮐ ّل ﺳﻠﺳ ﻠﮫ ﻣراﺗ ب ارادت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ و
ﺷﯾﻌﮫ ﮔری اﺳت .
 -٩دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﻣﻘﻠّد و ﻣرﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ذاﺗﯽ ﺑﯾن ﺗﻘﻠﯾد و ارادت را ﻣﻌﻠوم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻣری ﺑس ﻣ ّﮭ م و
ﻟطﯾف اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘدان اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ اﺳت .
-١٠ﺗﻘﻠﯾد از ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ رﺳﺎﻟﮫ ھ ﺎی ﻋﻣﻠﯾ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑرﻋﺎ ّﻣ ﮫ و ﺟواﻣ ﻊ ﺷ ﯾﻌﯽ ﺣ ﺎﮐم اﺳ ت اﺻ ﻼً رﺑط ﯽ ﺑ ﮫ
وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ارادت ﻧدارد زﯾرا ﻓرد ﻣﻘﻠد ﺑرﺣﺳ ب اﻣﯾ ﺎل و ادراک ﺧ ودش از اﯾ ن رﺳ ﺎﻟﮫ ھ ﺎ ﺑرداﺷ ت و ﻋﻣ ل
ﻣﯾﮑﻧد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻘﻠﯾد ﺣداﮐﺛر ﻓرد ﻣﻘﻠد را از ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره در ﻗﺎﻟﺑﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﮐﮭن ﺑ ﺎز ﻣﯾ دارد ﮐ ﮫ اﻟﺑﺗ ﮫ
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اﯾن اﻣر ﺑس ﻗﺎﺑل ارزش اﺳت اﮔر اﮐﺛرﯾت ﻣردم دارای ﻣراﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻋﻣ ل ﮐﻧﻧ د در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﺗﻘﻠﯾ د ھ م درﻋﺻ ر
ﺟدﯾد در ﺣﺎل اﻧﻘراض اﺳت و ﻣردم ﺑﮫ ارادت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ و ﻣرﯾ دی ﻣﯾ ل ﺷ دﯾد ﺗ ری ﻧﺷ ﺎن ﻣ ﯽ دھﻧ د و اﯾ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ
اﮐﺛر ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻧﮭﺎﯾت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و ﺷﯾّﺎدﯾﮭﺎ را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد واز ﻧﯾ ﺎز ﻣﻌﻧ وی ﻣ ردم اﺳ ﺗﻔﺎده
اي دﺟّﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١١درﻋﻣدۀ اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﺣﻠﯽ ازاﻋراب ﻧ دارد ھﻣﺎﻧ ﺎ ﻣﻌرﻓ ت ﻧﻔ س اﺳ ت اﻻّ در ﺣ دّ ﺷ ﻌر و
ﺻ ﮫ ھ ﺎ و اﺳ ﺗﻌﺎره ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﻋﻣ دﺗﺎ ً ﺑﺳ ﺗر ﺗﺣرﯾ ف ﻣﻌ ﺎرف و ﺣﻘ ﺎﯾﻖ ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ ھﺳ ﺗﻧد و ﻓﺳ ﺎد را ﺗ وﺟﯾﺢ
ﺷ ﻌﺎر و ﻗ ّ
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 -١٢ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣرﯾدی ﯾﮏ ﻣراد ﺑرﺣﻖ ﻓﻘط ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐ ﮫ ﺷ رﯾﻌت را درارﮐ ﺎن زﻧ دﮔﯽ ﺧ ود
اﺣﯾﺎء ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣرﺗﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﻣراﺟﻊ ﺷرﻋﯽ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در ﺣدّ ﺗوان ﺑﮫ اﺟرا آورده ﺑﺎﺷﻧد و
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻻاﻗل از ﮐﺑﯾره ھﺎی ﮔﻧﺎه ﭘ ﺎک ﮐ رده ﺑﺎﺷ ﻧد ﻣﺛ ل زﻧ ﺎ ،ﻗﻣ ﺎر ،ﺗﺧ دﯾر ،ﻣﺳ ﺗﯽ ،رﺑ ﺎ و ﺣ رام ﺧوارﯾﮭ ﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ.
ﺳرآﻏﺎز طرﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ درش ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺷرﯾﻌت ﺑﺎز ﻣﯾﺷود و ﻣﺻداق ﮐﻼم ﻋﻠﻲ)ع( اﺳ ت ﮐ ﮫ:
 -١٣ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ َ
»ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت و اﺳﻼم را ھم ﻏﺎﯾﺗﻲ اﺳت ﭘس ﺑ ﺎ ادای ﺣﻘ وق اﺳ ﻼم ﺑ رای ﺧ دا
ازاﺳﻼم ﺧروج ﮐﻧﯾد «.اﯾن ﺣﮑم طرﯾﻘت اﺳت .و اﻣر ﺑﮫ دﯾن ﻓطری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧروج از دﯾن ﺗ ﺎرﯾﺧﯽ-
ﺳﻧﺗﯽ و ﺳرآﻏﺎز دﯾن ﺧودی .
-١۴اﺳﻼم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﺻﮫ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ ﭘرھﯾ ز و ﺗ رس از ﺧداﺳ ت ﮐ ﮫ ﭘرﺳ ﺗش آﺳ ﻣﺎﻧﯽ ﺧداﺳ ت  .ا ّﻣ ﺎ طرﯾﻘ ت
ﯾﻌﻧﯽ روی ﮔرداﻧﯾدن از ﺧدای آﺳ ﻣﺎﻧﯽ و دﯾ ن ﺗ ﺎرﯾﺧﯽ و روﯾﮑ رد ﺑ ﮫ ﺧ دای ﺧ ودی و دﯾ ن ﺑ ﺎطﻧﯽ  .و اﯾ ن ﻋرﺻ ﮫ
ﺎﻣﯽ زﻧده ﻣﻣﮑن
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت و آﻏﺎز ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ھدف ﻏﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﻣﺣ ّﻣدی ﺑوده اﺳت و ﺑﯽ اﻣ ِ
ﻧﻣﯽ آﯾد .
ﻧﺑوت اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎز دﯾن وﯾژه ﻣﺣ ّﻣد اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﻗﺑ ل از
-١۵ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳرآﻏﺎز درک و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﺗم ّ
اﯾن ھﻣﺎن اﺳﻼم اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺣ ّﻣد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾد.
-١۶ارادت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧ ﺎ ورود ﺑ ﮫ دﯾ ن آﺧراﻟزﻣ ﺎن و ﻗﯾﺎﻣ ت اﺳ ت و ورود ﺑ ﮫ ﻋرﺻ ﮫ ﻏﯾﺑ ت اﺳ ت و ﻋ ﺎﻟم ﻏﯾ ب
ﺑﺎطن ﺧوﯾﺷﺗن  .اﯾن ھﻣﺎن ورود ﺑﮫ ﯾوم اﻟدﯾن اﺳت و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم ﻧﺷﺎﯾد .
 -١٧واﯾن ﺳرآﻏﺎز ورود ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﺑﺎطن دﯾن و اﺳﻼم و ﻗرآن اﺳت ورﺳﯾدن ﺑ ﮫ ﻧﻣ ﺎز ﺑ ﺎطﻧﯽ ،روزه ﺑ ﺎطﻧﯽ و
زﮐوة ﺑﺎطﻧﯽ ،اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﺑﺎطﻧﯽ  ،ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد ﺑﺎطﻧﯽ .
-١٨و اﯾن ﻧﻣﺎز اﮐﺑر اﺳت و روزه اﮐﺑر و ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر .
-١٩اﯾن ﺳرآﻏﺎز دﯾن ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت و درھر ﮐﺟﺎی ﻗرآن ﮐﮫ اﻣر ﺑ ﮫ اﺣﯾ ﺎی دﯾ ن ﺧ ﺎﻟص اﺳ ت ﻣﻘﺻ ود اﯾ ن واﻗﻌ ﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم از آن ﺑﯾزارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٢٠اﯾن ﺳرآﻏﺎز واﻗﻌﮫ » اﻟﯾوم اﮐﻣﻠت دﯾﻧﮑم  «...اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر و اﻣﺎﻣت و ﻣرﯾدي اﺳت.
 -٢١طﺑﻖ ﺣدﯾث ﻣذﮐورازﻋﻠﯽ)ع( اﻣر ﺑﮫ ﺧروج از اﺳﻼم اﺳت ﺑرای ﺧدا  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای دﯾ دار ﺑ ﺎ ﺧ دا و ﻟﻘ ﺎء ﷲ در
وﺟود اﻣﺎم  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺻداق ﺳوره روم اﺳت  .ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ »وﺟﮫ ﷲ« اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت .
-٢٢ﮐ ّل ﺷرﯾﻌت ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻘﻠﯾ د از اﺣﮑ ﺎم و ﺳ ﻧت طﺑ ﻖ رأی و ادراک ﺷﺧﺻ ﯽ ﻧﯾﺳ ت و ﻟ ذا ﺳراﺳ ر ﺷ رک آﻟ ود
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ طرﯾﻘت ھﻣﺎن طرﯾﻖ ﺷرک زداﯾﯽ از ﺧوﯾش اﺳت و ﺗﻣﺎم اراده را ﺑﮫ ﺧدﻣت اﻣﺎم ﮔرﻓﺗن اﺳت .
-٢٣ﻋرﺻﮫ ﺷرﯾﻌت و ﺗﻘﻠﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وادی ﺷرک ﺧود -ﺧداﺋﯽ اﺳت .و اﯾن ﺧود ﺑﺎﯾد در اراده اﻣﺎم ﺣل و ﺟذب ﺷ ود.
ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧداﯾﯽ ﺷود و ﻟذا ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا از اﺳﻼم ﺧروج ﮐﻧﯾد و ﻧﮫ ﺑرای ﺧود .
 -٢۴و ﻟذا ﮐ ّل ﻣراﺣل طرﯾﻘت ﭼﯾزی ﺟز ﻓﻧﺎی ﺧود در ﭘﯾر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده ﺧداﺳت .
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 -٢۵واﯾﻧﮑ ﮫ آﯾ ﺎ اﯾ ن ﭘﯾ ر و ﻣ رادی ﺣﻘﯾﻘ ﯽ اﺳ ت وﯾ ﺎ ﻗﻼﺑ ﯽ ھ ر اﻧﺳ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ اﻧ دک ﺻ دق و دﯾﻧ ﯽ داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د در
ﻧﺧﺳﺗﯾن روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯾرش ﺣﻘﺎﻧﯾّت ﯾﺎ ﻋدم ﺣﻘﺎﻧﯾّت وﺟود ﭘﯾ ر را ﺑ ﺎ ﺗﻣ ﺎم وﺟ ودش درک ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﺧداوﻧ د او را
ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آﺷﮑﺎری ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -٢۶ﻣرادی ﻛ ﮫ ﻧﺗواﻧ د در ھﻣ ﺎن ﻧﺧﺳ ﺗﯾن دﯾ دار ھﻣ ﮫ ﻣﻔ ﺎھﯾم و ﻣﻌ ﺎﻧﯽ و اﺣﮑ ﺎم دﯾﻧ ﯽ را در اﻧدﯾﺷ ﮫ و دل طﺎﻟ ب،
ارﺗﻘﺎء دھد و ﭘﺎﻻﯾش ﻧﻣﺎﯾد و ﺷوق ﺣﻖ را در او ﺑراﻧﮕﯾزد و او را در اﯾن ﺷوق ﺑ ﮫ ﻣﺳ ﺗﯽ درآورد ﻣ راد ﻧﯾﺳ ت و
ﯾﺎ ﻣرﯾد ﺑﮫ ﻗﺻد دﯾن و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ﺳوراخ دﻋﺎ را ﻋوﺿﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 -٢٧ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ﺳرﮔردان و ﮔﻣراھﻧد ﺧود ﺑﮫ ﻗﺻ د ھ داﯾت ﻧﯾﺎﻣ ده ﺑودﻧ د و
ﺑﮫ ﻗﺻد ﻓﺳﻖ و ﻓرﯾب آﻣده ﺑودﻧد و ﻟذا ھﻣﺎن ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ھر ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧﯾّ ت ﺣ ﻖ آﻣ ده ﺑﺎﺷ د
ھرﮔز ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ ﺧورد .آﻧﮑﮫ ﻓرﯾب ﻣﯽ ﺧورد ﺧود ﺑﮫ ﻗﺻد ﺧودﻓرﯾﺑﯽ آﻣده اﺳت.
 -٢٨وﻟ ﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً ﺗ ﺎ زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣرﯾ دی در ﺣﻘﺎﻧﯾ ت ﻣ رادش ﺷ ﮏ دارد ﻧﻣﯾﺗواﻧ د اطﺎﻋ ت ﮐﻧ د و ﺑ ﮫ ﺳ رﻋت رﺳ وا
ﻣﯾﺷود و ﻣﯽ رود.
 -٢٩ﺑﯽ ﺗردﯾد ﭘﯾران طرﯾﻘت در ﺳﻠﺳ ﻠﮫ ﻣراﺗ ب ﺣﻘﯾﻘ ت ﻗ رار دارﻧ د و ھﻣ ﮫ در ﯾ ﮏ رﺗﺑ ﮫ ﻧﯾﺳ ﺗﻧد وﻟ ﯽ ﻣ ّﮭ م درﺟ ﮫ
ﺗﻘّرب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺻدق و درﺳﺗﯽ راه و ﺣﺟت وﺟودی آﻧﺎن اﺳت.
 -٣٠ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔر ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻣﯾﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود ﺑﮫ ھزار ﺣﺟ ت و ﮐراﻣ ت و ﺷ ﻔﺎﻋت ﺑ ﺎز
ھم ﻓﻘط ﻋدۀ اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از اﯾﺷﺎن ﺧواھﻧد ﺑود و ھر طﺎﻟب ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﻣﺳ ﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣ ت اراده او
ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ارادت اﯾﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ وﺟ ود
ﭘﯾر دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﭘﯾر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣ واره ﺷ ﺎﺧﮫ ھ ﺎﯾش را ﭘ ﺎﯾﯾن آورد ﺗ ﺎ دﺳ ت ﻣرﯾ دان ﺑ دان ﺑرﺳ د  .و ﻟ ذا
ھﻣواره ﭘﯾر ﺧود را در ﺳطﺢ ھر ﻣرﯾدی ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورد و ﺧﺎﺷﻊ ﻣﯽ ﮔردد.
ﻓﮏ رﻗﺑﮫ« اﺳت ﺑﮫ زﻋم ﻗرآن  .ﯾﻌﻧ ﯽ رھ ﺎ ﮐ ردن ﮔردﻧﮭ ﺎ از
 -٣١ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی ﭘﯾر طرﯾﻘت ھﻣﺎﻧﺎ » ّ
اﺳﺎرت ﺟﺑر و ﺟور و ﺟﮭﻧّم زﻣﺎﻧﮫ  .و اﯾن ھﻣﺎن آزاد ﺳﺎﺧﺗن اراده اﺳت از اﺳﺎرت ﻧژاد و ﺣﮑوﻣ ت و ﺳﯾﺎﺳ ت و
ﺑﺎﻧﮏ و اﻗﺗﺻﺎد و ﻋﻠم و ﻓن و ﻣظﺎﻟم زﻣﺎﻧﮫ ،از اﺳﺎرت زﻧﺎ و رﺑﺎ و رﯾﺎ ،از اﺳ ﺎرت زر و زور و ﺗزوﯾ ر وزار  .از
اﺳﺎرت ﻏراﯾز و ﻋﺎدات  ،ازاﺳﺎرت ﺑﻧد ﺗﻧﺑﺎن .
 -٣٢و اﮔر ﻣرﯾد اﯾن اراده آزاد ﺷده ﺧود را ﻣرﯾد ﭘﯾر ﻧﺳﺎزد و ﺑﺧواھد در ﺧدﻣت اﻣﯾﺎل و آرﻣﺎﻧﮭﺎي ﺧ ود در آورد
ﺧود ﺑﮫ اِﺳﺎرﺗﮭﺎی ھوﻟﻧ ﺎﻛﺗر ﻣ ﻲ اﻓﺗ د .ھ ر ﻗ درت و اﻧ رژی آزاد ﺷ ده ﺑﺎﯾﺳ ﺗﻲ ﺑ ﮫ ﺧ دﻣت ﻣﻌرﻓ ت و دﯾ ن ﺧ ﺎﻟص و
اﺷﺎﻋﮫ ﺣﻖ و اﻋﺗﻼی ﻣﻌرﻓت درآﯾد .و اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻗﻠﻣرو ارادت ﻋرﻓﺎﻧﻲ اﺳت .
 -٣٣ھﻣﯾﻧطوراﺳت ﺷﻔﺎﻋﺗﮭﺎ و ﻛراﻣﺎت و ﺷﻔﺎﺑﺧﺷﻲ ﭘﯾر در ﻣرﯾد ﻛﮫ ﻣوﺟب رھﺎﯾﻲ ﻣرﯾ د از ﻏ ل و زﻧﺟﯾرھﺎﺳ ت .
و ﺑﺳﯾﺎري ﭘس از رھﺎﯾﻲ ﻣﻲ روﻧد و ﺳﭘس ﺧﺑر اﺳﺎرﺗﮭﺎ و ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎي ﻓﺟﯾﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔوش ھﻣﮕﺎن ﻣﻲ رﺳد ﻛﮫ ﺑ ﺎ
اﯾن آزادي ﺧود ﭼﮫ ھﺎ ﻛرده و ﭼﮫ ﺑﻼ ﯾﻲ ﺑر ﺳر ﺧود آورده اﻧد .
 -٣۴ھر ﻣرﯾد ﻛﺎﻣﻠﻲ در ﺣﻛم ﯾك ﭘﯾر اﺳ ت و در واﻗ ﻊ ﭘﯾ ر در وﺟ ود ﻣرﯾ داﻧش ﺗﻛﺛﯾ ر ﻣﯾﺷ ود و در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺣﺿ ور
ﭘﯾدا ﻣﻲ ﻛﻧد و ﻧور ھداﯾت ﻣﻲ ﭘراﻛﻧد .
 -٣۵ﻣﺎﺟراي ﻋرﻓﺎن و ﺗﺷﯾﻊ و ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ ﭼﯾزي ﺟز ﻣﺎﺟراي اراده اﻧﺳﺎن و ﻣﻌﺎﻣﻠ ﮫ اﻧﺳ ﺎن ﺑ ﺎ اﯾ ن
اراده ﻧﯾﺳت .
-٣۶ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﻲ و ﻓرھﻧﮓ ﻋﻠوي ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺳﯾر و ﺳﻠوك و ﻗﺎﻣوس ﻣﻌﺿﻠﮫ اي ﺑﮫ ﻧﺎم اراده و اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت .
ﺗﺟرﺑﮫ آزادي واﺧﺗﯾﺎر و ﺗﺟرﺑﮫ واﻧﮭﺎدن اﯾن آزادي ﺑﮫ ﻛﺳﻲ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾ ر .ھﻣ ﮫ ﻣﻛﺎﺷ ﻔﺎت ﻋرﻓ ﺎﻧﻲ و ﻓ رآورده ھ ﺎي
ﻋرﺻﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺗﺻ وف و ﻧﯾ ز ﻣ ﺎﺟراي ﻋﺷ ﻖ ﻋرﻓ ﺎﻧﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎًﻣﺣﺻ ول ﻣﻌﺎﻣﻠ ﮫ اي اﺳ ت ﻛ ﮫ ﻣرﯾ د ﺑ ﺎ اراده ﺧ ودش
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾرش ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﻲ آورد  :ﺗﺟﺎرت اراده ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﻋﺷﻘﺑﺎزي و ﻗﻣﺎر ﺑﺎ اراده  .اﯾﻧﺳت راز ﻣرﯾد !

٣٣

-٣٧اراده دروﺟود اﻧﺳ ﺎن داراي ﭼﮭ ﺎر رﻛ ن ﯾ ﺎ ﻛ ﺎﻧون ﻣ رﺗﺑط ﺑ ﺎ ﯾﻛ دﯾﮕر اﺳ ت :اراده ﻋﻣﻠ ﻲ  ،اراده ذھﻧ ﻲ ،اراده
ﻗﻠﺑﻲ ﯾﺎ ﻋﺎطﻔﻲ و اراده روﺣﺎﻧﻲ  .ﻛﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧزول اراده در وﺟ ود اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت از روح ﺑ ﮫ دل و از دل ﺑ ﮫ
ذھن و از ذھن ﺑﮫ اﻋﺿﺎء و ﺟوارح .
-٣٨روح ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن در ﺧﻠﻘت ازﻟﻲ ﻣﻧﺑﻊ و ﻣﺑدأ اﺻ ﻠﻲ اراده اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت ﻛ ﮫ در ﻗﻠﻣ رو ادراك ،ﻧﺧﺳ ت ﺑ ﮫ
ﺻ ورت اﺣﺳﺎﺳ ﺎت و ﻋواط ف ﺑ روز ﻣﯾﻛﻧ د و از آﻧﺟ ﺎ در ذھ ن ﺗﺑ دﯾل ﺑ ﮫ آرزوھ ﺎ و ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﻣﯾﺷ ود و از آﻧﺟ ﺎ ﺑ ﮫ
ﺣ واس و اﻋﺿ ﺎء ﺑ دن اﻟﻘ ﺎء ﺷ ده و ﻣﺣﻘ ﻖ ﻣﯾﮕ ردد .ﺑ دن آدﻣ ﻲ ﺗرﻣﯾﻧ ﺎل ﻧﮭ ﺎﺋﻲ اراده اﺳ ت ﻛ ﮫ در اﻋﻣ ﺎل آﺷ ﻛﺎر
ﻣﯾﺷود و آدﻣﻲ ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش اﺳت و ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎﻟش ﻣوأﺧذه ﻣﯾﮕردد ،در ﻧزد ﺧدا و ﺧﻠﻖ.
 -٣٩ﻛ ّل ﺳﯾروﺳﻠوك ﻋرﻓﺎﻧﻲ و ﻣﺳﺋﻠﮫ رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺷر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻛﺎﻧوﻧﮭﺎي اراده ﺑﺷ ر اﺳ ت ﻛ ﮫ در ﻗﻠﻣ رو دﯾ ن
و اﺧﻼق و ﻋرﻓﺎن ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗرار ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد.
-۴٠ھ ر اﻧﺳ ﺎﻧﻲ ﭼﯾ زي ﺟ ز اراده اش ﻧﯾﺳ ت و آﮔ ﺎھﻲ و اﺣﺎط ﮫ او ﺑ ر اﯾ ن اراده و ﻧ وع ﺑ ﮫ ﺧ دﻣت ﮔ رﻓﺗن آن در
زﻧدﮔﻲ و ﻧﯾّت او در اﯾن ﺟرﯾﺎن .
 -۴١آدﻣﻲ ازﺧودش ﭼﮫ ﻣﻲ ﺧواھد و ﻣﻲ ﺧواھد ﺑﺎ اﯾن اراده اش ﻛﮫ ﻋﻧﺻر ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﻲ اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت ﭼ ﮫ ﻛﻧ د .
اﯾﻧﺳت ﻛ ّل ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﺳﺎن در ﺣﯾﺎت !
-۴٢ارادۀ روح ،ﺑر دل ﺣﻛم ﻣﻲ راﻧد و دل ھم ﺑر ذھن و ذھن ھم ﺑر ﺣواس و اﻋﺿ ﺎء و ﺟ وارح ﺣﻛ م ﻣ ﻲ راﻧ د و
ﻛ ّل وﺟ ود آدﻣ ﻲ در اﯾ ن ﺟرﯾ ﺎن ﻛﻠّ ﻲ ﺑ ﮫ ﺳ وي ﺧ دا ﯾ ﺎ ﺷ ﯾطﺎن ھ داﯾت ﻣ ﻲ ﺷ ود  .ﺑﺳ وي اﻋﻠ ﻲ اﻟﻌﻠﯾ ﯾن ﯾ ﺎ اﺳ ﻔل
اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ ﺟﮭﻧّم !
 -۴٣ﭘس آدﻣﻲ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﻌرﻓت ﺑرﻛﺎﻧون اراده و ﻣﺟﺎري ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول آن اﺳت ﻛﮫ ﻣ ﻲ ﺗواﻧ د وﺟ ودش را ﺗﺣ ت
ﻓرﻣﺎن ﮔﯾرد و ﺑﺳوﺋﻲ ھداﯾت ﻛﻧد .
-۴۴ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾ ﺎ ﺧ ود – آﮔ ﺎھﻲ ﻋرﻓ ﺎﻧﻲ اﺳ ت ﻛ ﮫ اﻣ ر ھ داﯾت را ﺑ ر ﻋﮭ ده ﻣ ﻲ ﮔﯾ رد ودر ﻛﺳ ﻲ ﻛ ﮫ اﯾ ن
ﻋﻧﺻر ﺣﺿور ﻧدارد اراده اش در دﺳت ﻏﯾراﺳت  :دردﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧژاد ،ژﻧﺗﯾ ك ،ﺟﺑرھ ﺎي اﻗﺗﺻ ﺎدي  ،ﺳﯾﺎﺳ ﻲ و
ﺟﻧﺳﻲ و در دﺳت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎ و اﺟﻧّﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن .
 -۴۵ﻛ ّل ﻣﺎﺟراي ﻣرﯾدي ﻛردن ﭼﯾزي ﺟز ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻌرﻓت اﻧدوﺧﺗن ﺑر اراده ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت .
 -۴۶ﻣرﯾد اراده اش را ﺑﮫ ﭘﯾر ﻣﻲ ﺳﭘﺎرد ﺗﺎ ﺗﺣت اﻣر ﭘﯾر ﻣوﻟّد ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﺣﻘﯾﻘت ﺷ ود و ﻣرﯾ د ھ م ﻛ ﺎري ﺟ ز
ذﺧﯾره اﯾن ﻧور ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣدي ﺑرﺳد ﻛﮫ ﺑﺗواﻧد ﻛ ّل اراده اش را از ﭘﯾ ر ﺗﺣوﯾ ل ﮔﯾ رد و ﺧ ود ھ داﯾت ﻛﻧ د  .و اﯾ ن
ﻣﻘﺎم ﻣرادي اﺳت ﻛﮫ از ﺑطن ﻣرﯾدي ﺣﺎﺻل ﻣﻲ آﯾد .
-۴٧آن اراده ﺣﻘﯾﻘﻲ و اﻟﮭﻲ اﻧﺳﺎن آن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از روح و ﺳﭘس دل و ذھن در اﻋﺿﺎء و ﺟوارح درﯾﺎﻓ ت
و درك ﻣﻲ ﺷود .
 -۴٨وﻟﻲ اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﻣﺑدأ روح ﺧود ﻣﻧﻘطﻊ و ﻋﻘﯾم ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﻲ داراي اراده ذاﺗﻲ و روﺣﺎﻧﻲ در ﺧود ﻧﯾﺳ ﺗﻧد
و اﯾن ھﻣﺎن ھوﯾت ﺑﻲ ﺧودي و ﻋﺎرﯾﮫ اي اﺳت ﻛﮫ از ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون درﯾﺎﻓت اراده ﻣﻲ ﻛﻧﻧد و ﻧﮫ از ﺧود  .ﯾﻌﻧ ﻲ از
ﻧ ژاد ،ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ،ﺣﻛوﻣ ت ،ﺗﻛﻧوﻟ وژي و  ....درﯾﺎﻓ ت اراده و اﻧﮕﯾ زه ﺣرﻛ ت ﻣ ﻲ ﯾﺎﺑﻧ د  .اﯾﻧ ﺎن وﺟودﺷ ﺎن در
ﺗﺳﺧﯾرﻏﯾراﺳت ﻛﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ اﺟﻧّﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺗﺻل ﻣﻲ ﺷوﻧد .
 -۴٩ﻓﻘط آﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ اراده روح اﺗﺻﺎل دارﻧد اراده ﺷﺎن از ﻧزد ﺧداوﻧد ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﻲ ﺷ ود واﯾﻧ ﺎن ﻋﺑ ﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻ ﯾن
ھﺳﺗﻧد .
 -۵٠دراﻧﺳ ﺎﻧﮭﺎي ﻓﺎﻗ د اراده روﺣ ﺎﻧﻲ دل در ﺑﻧ د ﺗﻧﺑ ﺎن دﯾﮕ ران اﺳ ت و ذھ ن در ﺑﻧ د ﭘ ول و ﭘﻠ و و زرق و ﺑ رق
ﺑﯾرون و ﺑدن ھم ﺟﻣ ﺎل اﯾ ن اراده ھ ﺎ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ د و اﯾ ن ھﻣ ﺎن ظﻠ م ﻋظ ﯾم اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت ﺑ ﮫ ﺧوﯾﺷ ﺗن  .و اﯾ ن ھﻣ ﺎن
اﺳﺎرت در دﻧﯾﺎ و دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﻲ اﺳت .

٣۴

-۵١ﯾك اﻧﺳﺎن در وادي طرﯾﻘت وﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﻲ و درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾرش ﻗراراﺳت دل و ذھن و ﺣ واس و ﺑ دن ﺧ ود را
از اﺳﺎرت ﻏﯾر ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎي ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎري .
 -۵٢در ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ روح ﺧداﺳت ﻛﮫ از دَم ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﻲ اش ﻣرﯾ د ﺻ ﺎﺣب اراده روﺣ ﺎﻧﻲ و اﻟﮭ ﻲ ﻣ ﻲ ﺷ ود
ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾﺎري اﯾن اراده درﯾﺎﻓﺗﻲ از دَم ﭘﯾراﺳت ﻛ ﮫ ﻣ ﻲ ﺗواﻧ د ارﻛ ﺎن و ﻛﺎﻧوﻧﮭ ﺎي اراده اش را ﺗﻐذﯾ ﮫ ﻧﻣﺎﯾ د و ﺑ دﯾن
ﻗدرت ،اراده ھﺎي ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را از دل و اﻧدﯾﺷ ﮫ و ﺣ واس و اﻋﺿ ﺎء ﺧ ود ﺑراﻧ د و در واﻗ ﻊ ﭘﯾ ر ﺑ دﯾن طرﯾ ﻖ اﺟﻧّ ﮫ و
ﺷ ﯾﺎطﯾن و َﺧﻧ ﺎس ھ ﺎ را از ﻗﻠ وب و ﻧﻔ س ﻣرﯾ دش دﻓ ﻊ ﻣ ﻲ ﻛﻧ د و ﺑﯾ رون ﻣ ﻲ راﻧ د .و اﯾ ن ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﺧ دﻣت و
ﺷﻔﺎﻋت و ﻛراﻣت ﭘﯾر در ﺣﻖ ﻣرﯾد اﺳت ﻛﮫ وﺟودش را ﺷﯾطﺎن زداﯾﻲ و رﺣﻣ ﺎﻧﻲ و روﺣ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻲ ﻛﻧ د .اﯾ ن ھﻣ ﺎن
واﻗﻌﮫ ارادت ﻣرﯾد ﺑﮫ ﭘﯾر اﺳت و ﻧﯾز ﭘﯾر ﺑﮫ ﻣرﯾدش.
 -۵٣ﭘس ﺷﺎھدﯾم ﻛﮫ در ﺣﻘﯾﻘت اﻣر اﯾن ﻣراد اﺳت ﻛﮫ ازاراده ﺧود ﺑﮫ ﻣرﯾدش ﻣﻲ ﺑﺧﺷ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧ د ﻧﻔ س ﺧ ود را
ﺗزﻛّﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر ﺳﺎزد از اراده َﺧﻧﺎس و ﺷﯾﺎطﯾن و ﻧﯾروھﺎﯾﻲ ﻛﮫ وﺟود ﻣرﯾد را ﺗﺳﺧﯾر ﻛرده اﻧد .
 -۵۴واﻗﻌﮫ ﻧﺟﺎت ﺑﺷ رﯾت ﺗوﺳ ط ﻧ ﺎﺟﻲ ﻣوﻋ ود ھ م اﺳﺎﺳ ﺎ ً ﺑ ر ھﻣ ﯾن ﻣﺑﻧ ﺎ اﺳ ت .اﯾ ن دم ﻣﺳ ﯾﺣﺎﺋﻲ اﻣ ﺎم اﺳ ت ﻛ ﮫ
ﺑﺷرﯾت را از اﺳﺎرت ﺗﻛﻧوﻟوژي و ﺷﯾﺎطﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻲ و ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﻣﯾرھﺎﻧد و از ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﺎن ﻧﻣ ﺎ
و آدﻣﺧوار ﻧﺟﺎت ﻣﻲ ﺑﺧﺷد و اراده ﺑﺷرﯾّت آزاد ﻣﯾﮕردد .
 -۵۵وا ّﻣﺎ ﻣرﯾد ﻛﺎﻣل و ﻣﺧﻠص آن اﺳت ﻛ ﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾّ ت اراده روﺣ ﺎﻧﻲ و ﻣﺳ ﯾﺣﺎﺋﻲ ﻣ رادش را ﺑ ﮫ ﺧ ود ﻣ راد ﻋ ودت
ﻣﯾدھد و در ﺧدﻣت اﻣر او ﻣﻲ ﮔﯾرد .ودراﯾﻧﺟﺎﺳت ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻲ ﺷ ود ﻛ ﮫ ﭼ ون دو ﻣ ؤﻣن ﺧ ﺎﻟص ﯾﻛ دﯾﮕر را دﯾ دار
ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯾﺷود و دو دل ﭼون ﯾﻛﻲ ﺑﺎﺷد ﺑﺳوي ﺧداﺳ ت .ﯾﻛ ﻲ ﺑ ودن دو دل و دوروح ﻓﻘ ط در ﭼﻧ ﯾن
واﻗﻌ ﮫ اي ﻣﻣﻛ ن ﻣ ﻲ ﺷ ود و اﯾﻧﮕوﻧ ﮫ اﺳ ت ﻛ ﮫ ﯾ ك ﭘﯾ ر و ﻣرﯾ د ﻣ ﻲ ﺗواﻧﻧ د ﻣﺗﺣ دا ً ﺳرﻧوﺷ ت ﺑﺷ رﯾّت را دﮔرﮔ ون
ﺳﺎزﻧد ھﻣﭼون ﻣﺣّﻣد وﻋﻠﻲ .
 -۵۶و ﯾﺎ ھﻣﭼون ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﮭدي در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ .در واﻗﻊ ﭘﯾر ،از وﺟود ﻣرﯾدش ھﻣﭼون ﻧﻘطﮫ اﺗﻛ ﺎء ﯾ ك اھ رم
ﺑﮭره ﻣﻲ ﮔﯾرد و ﺑﺎ اﻣرش ﻛ ّل ﺟﮭﺎن را ﺟﺎﺑﺟﺎ و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر ﻣﻲ دھد .
-۵٧آن ﻧﻘطﮫ اﺗﻛﺎء ﺟﮭﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﯾك ﻧﻔر ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻛﺎﺋﻧﺎت را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻛﻧد ﯾك ﻣرﯾد ﻣﺧﻠص و ﻋﺎﺷﻖ اﺳ ت .
اﯾن ھﻣﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣﻧﺟﻲ ﻋﺎﻟم ﺑﺷر ّﯾت ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﺷر ّﯾت را ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷﯾده و ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ را واژﮔون ﻣﻲ
ﺳﺎزد ﺑﺎ ﯾﺎري ﭼﻧد ﻣرﯾد ﻣﺧﻠص .
 -۵٨دﻣﯾدن ﻧﻔس ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﻲ و اراده اﻟﮭﻲ از ﺟﺎﻧب ﻣراد در ﻣرﯾد رﺳﺎﻟت ﭘﯾر اﺳت و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗن اﯾن اراده در
ﺟﮭت ﺣﻖ و اطﺎﻋت از ﻣﻧوﯾﺎت ﭘﯾر ھم وظﯾﻔﮫ ﻣرﯾد اﺳت و آﻧﭼﮫ ﻛﮫ از اﯾن راﺑطﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﻲ آﯾد ﺟرﯾ ﺎﻧﻲ ﺟﺎوداﻧ ﮫ
از ﻣﻌرﻓت و ﺣﻛﻣت و اﺷراق و ﻣﻛﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﻲ و روﺣﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻛوﺗﻲ اﺳت ﻛﮫ ﭼﺷم ﻣرﯾد را ﺑر ارﻛﺎن
ﺑﺷرﯾّت و ﻧظﺎم ھﺳﺗﻲ ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯾﺳﺎزد و اﺳرار را ھوﯾدا ﻣﯾﻛﻧد .از ھردو ﺳو ﺑراي ﻣراد ﺑﮫ ﻧ وع و درﺟ ﮫ اي و ﺑ راي
ﻣرﯾد ھم ﺑﮫ ﻧوع و درﺟﮫ دﯾﮕر.
 -۵٩ﺗﺎرﯾﺦ دو ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺧﯾر در ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺻول و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻛﻼن ﭘﯾر و ﻣرﯾدھﺎ ﺑر روي زﻣ ﯾن ﺑ وده اﺳ ت ﻛ ﮫ
دو ﻣورد از ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :راﺑطﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ و ﻧﯾز راﺑطﮫ ﻣﺣ ّﻣ د و ﻋﻠ ﻲ .
و ﺳﭘس راﺑطﮫ ﺷﻣس و ﻣوﻻﻧﺎ و ﻏﯾره .و اﯾن اﺳت ﻛﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧ ﺎن ﻛ ﮫ :اي ﻣؤﻣﻧ ﺎن دﯾ ن را
ﺑراي ﺧدا ﺧﺎﻟص ﻛﻧﯾد ﯾﻛﻲ ﯾﻛﻲ ﯾﺎ دوﺗﺎ دوﺗﺎ .و ﻧﯾزاﯾن ﻛﻼم ﺧدا ﻛﮫ :ھر ﮔ ﺎه ﺳ ﮫ ﻧﻔ ر راز در ﻣﯾ ﺎن ﻧﮭﻧ د ﭼﮭ ﺎرﻣﯾن
آﻧﮭﺎ ﺧداوﻧد اﺳت .رازھ ﺎي ﺑﺷ ري ھﺳ ﺗﮫ ﻣرﻛ زي اراده ﭘﻧﮭ ﺎن اوﺳ ت ﻛ ﮫ در راﺑط ﮫ ﻣ راد و ﻣرﯾ د در ﻣﯾ ﺎن ﻧﮭ ﺎده
ﻣﯾﺷود و ﻣرﯾد ﺑﺎ ﺗﺣوﯾل دادن راز ﺧود ﺑﮫ ﻣرادش آﻏﺎز ﺑﮫ ﺣرﻛت ﻣﯾﻛﻧد و واﻗﻌﮫ ارادت ﺷروع ﻣﯾﺷود .اﯾن ھﻣ ﺎن
در ِد دل ﻛردن و اﺳرار ﺧود ﺑﮫ ﭘﯾر ﮔﻔﺗن اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اراده ﺑﻲ ﺧود و ﺗﺳ ﺧﯾر ﺷ ده ﺧ ود را ﺗﺣوﯾ ل ﭘﯾ ر دادن
و از ﭘﯾر اراده رﺣﻣﺎﻧﻲ ﺗﺣوﯾل ﻧﻣودن اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن اﺳﺎس ھﻣﺎن واﻗﻌ ﮫ اﺳ ت ﻛ ﮫ در ﻣﺳ ﯾﺣﯾت ﻣﻌ روف
ﺑﮫ اﻋﺗراف ﻛردن اﺳت ﻛﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﮔﻧﺎه ﺷده اﺳت.
 -۶٠ﻛ ّل ﺳرﻧوﺷت اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷري در ﮔرو اراده و ﺑﻲ ارادﮔﻲ اوﺳت .و راﺑطﮫ ﻣراد و ﻣرﯾد ﻛﺎرﮔﺎه ﭘ ﺎﻻﯾش
و اﺣﯾﺎء و اﻟﮭﻲ ﺳﺎزي اراده اﻧﺳﺎن اﺳت.

٣۵

 -۶١اراده ذاﺗﻲ و ذات اراده ﺑﺷري ﻛﮫ ﻗﻠﻣرو ﺟﺎوداﻧﮕﻲ و اﻟوھﯾّت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﻲ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع
ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در راﺑطﮫ ﻣراد و ﻣرﯾد روﺷن ﻣﯾﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﭘﯾداﯾش و ﺗﺟﻠ ﻲ ﺧ دا در اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت.
اﯾن ھﻣﺎن ﺧروج از ظﻠﻣﺎت ﺑﺳوي ﻧور اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻔر در ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس اﺳ ت ﻛ ﮫ ﺑ دون اراده روﺣ ﺎﻧﻲ ﭘﯾ ر و
ﻧور ﻣﻌرﻓت او اﯾن راه روﺷن و ﭘﯾﻣوده ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ :ﺑﻲ ﭘﯾر ﻣرو ظﻠﻣﺎت!
 -۶٢و ﻣراد ،ﻧﻔس ﻣرﯾدش را از ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎس و ﻧﺎس ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﯾش ﺣﺎﺋ ل ﺷ ده اﻧ د
ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا ﻣرﯾد را در ذاﺗش ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت و ﻧﺟﺎت اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑﻘ ول
ﻋﻠﯽ)ع( :ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت.
» -۶٣ﺧداوﻧد ﺑر اﺳرار ﻗﻠﺑﻲ ﺷﻣﺎ آﮔﺎه اﺳت اﯾن اﺳرار را ﺑﮫ زﺑﺎن آورﯾد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﯾد «.ﻗرآن -اﯾ ن آﯾ ﮫ ﺑﯾ ﺎﻧﻲ
دﮔ ر از راز در ﻣﯾ ﺎن ﻧﮭ ﺎدن اﺳ ت در راﺑط ﮫ ﺑ ﯾن ﻣ راد و ﻣرﯾ د .اﯾ ن اﻋﺗ راف ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﺟرﻗ ﮫ ارادت و ھ داﯾت و
ﺑﯾداري و وﻻﯾت اﻟﮭﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد ﺑرﻗرار ﻣﻲ ﺷود .
 -۶۴ھر رازي را ﻛﮫ ﻣرﯾد از ﻣرادش ﭘﻧﮭﺎن ﻣﻲ دارد ﺑﺧودش ﺳﺗم ﻛرده و راھ ش را ﺳ ﺧت و ﻣﺧ ﺎطره آﻣﯾ ز ﻣ ﻲ
ﺳﺎزد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﻣرادش دروغ ﺑﮕوﯾد و ﻗﺻد ﻓرﯾب او را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺧطر ﺳﻘوط ﺑﮫ ھﻣ راه دارد و از
دﺳت دادن ﻛ ّل راﺑطﮫ و اﺑﺗﻼي ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب اﻟﮭﻲ .
ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧدا ﺗﺑﻌﯾت ﻣﻲ ﻛﻧد و ﻣﻲ ﭘرﺳﺗد ﺣﺎﻛم و ﺷﺎھد ﺧداﺳ ت و ﺧداوﻧ د
» -۶۵آﻧﮕﺎه ﻛﮫ ﻛﺳﻲ ،دﯾﮕري را ﺑراي ّ
ﻣﯾداﻧد ﻛﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﻛﻧد «.ﻗرآن -اﯾن آﯾﮫ ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕ ري از ارادت ﻋرﻓ ﺎﻧﻲ اﺳ ت .ﯾﻌﻧ ﻲ ﺣ ﺎﻓظ و ﺻ ﺎﺣب راﺑط ﮫ ﺑ ﯾن
ﻣراد و ﻣرﯾد ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﻛس ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻛر و ﺳﺗم و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾﺳت اﻻّ اﯾﻧﻛﮫ رﺳ وا ﺷ ده
و ﺑﮫ ﺿﻼﻟت و ﻋذاب ﻣﻲ اﻓﺗد.
 -۶۶ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻣﺣوري ﺗرﯾن ﻋﻠم و ﻛراﻣت و ﺣﺟت وﺟود ﯾك ﭘﯾر ﺑر ﺣﻖ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠم ﺑﺎطن اﺳت ﮐ ﮫ ﻋﻠﻣ ﻲ ﻟ دﻧّﻲ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺟوھرۀ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ھداﯾت اﺳت .و اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﭘﯾ ر اﺳ ت ﻛ ﮫ در اﻛﺛرﯾ ت ﻗرﯾ ب ﺑ ﮫ
اﺗﻔﺎق داﻋﯾﺎن ﻋرﻓﺎن و طرﯾﻘت و ﻓرﻗﮫ ھﺎي دروﯾﺷﻲ ﯾﺎﻓت ﻧﻣﻲ ﺷود .
 -۶٧ﻣﻌرﻓت وﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺗﺋوري و ﻓرﻣوﻟﻲ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﺗوان ﺑواﺳطﮫ آن ﻋﺎرف ﺷد اﯾن ﯾك ﻋﻠ م زﻧ ده و ﺣﺿ وري
اﺳت و درﺑﺎره ﻧﻔس ھر اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻋﻣل ﻣﻲ ﻛﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻋرﻓ ﺎن ﻧظ ري اﺳ ت
اﺻوﻻً ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﻛﮫ داﻧﺷﯽ ﻓﻧﻲ از ﺟﻧس رواﻧﺷﻧﺎﺳﻲ و ﻓﻠﺳ ﻔﮫ اﺳ ت ﻛ ﮫ ھ ﯾﭻ ﺧﺎﺻ ﯾّت ﻋﻣﻠ ﻲ و ﺗرﺑﯾﺗ ﻲ و
اﻋﺗﻼﺋﻲ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﻲ ﻛﻧد و ﺑﻠﻛﮫ ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﻲ ،ﺑﻐﺎﯾت وﺳوﺳﮫ ﻛﻧﻧده و ﻣﺧرب و ﺷ ﯾطﺎﻧﻲ ﻣﯾﺷ ود .ﻋﻠ م ﺗوﺣﯾ د
ﺑدون ﺗزﻛﯾّﮫ ﻧﻔس و ﺗﻌﺎﻟﻲ روح ﺑﯾﺷﺗر در ﺧدﻣت دﺟﺎﻟﯾّت اﺳت .
 -۶٨وﻧﻛﺗﮫ دﯾﮕرراه و رﺳ م ﺑرﺧ ورداري ﻣرﯾ د از دَم ﻣﺳ ﯾﺣﺎﺋﻲ وﻋرﻓ ﺎﻧﻲ ﭘﯾراﺳ ت و آن داراي ﺳ ﮫ رﻛ ن اﺳﺎﺳ ﻲ
اﺳت :اطﺎﻋت ﺑﻲ ﭼون و ﭼرا ،ﺧدﻣت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾر و ﻣراﻗﺑﮫ ﻧﻔس  .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎري ﻧزدﯾك ﺷ دن ﻣرﯾ د ﺑ ﮫ ﺑ ﺎطن
ﭘﯾر اﺳت ھر ﭼﻧد ﻛﮫ ﺣﺗّﻲ ظﺎھر وھﯾﻛل ﭘﯾرھم ﺑﮫ ﺧودي ﺧود داراي ﻛراﻣت و ﺷ ﻔﺎﻋت و ﻗ درت روﺣ ﺎﻧﻲ اﺳ ت ﻛ ﮫ
ﻣرﯾد ازآﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻧزدﯾك ﺷدن ﺑﮫ وﺟود ﭘﯾر ﺑرﺧورداري ﺷدﯾد ﺗري ﻣﻲ ﯾﺎﺑد .
 -۶٩وا ّﻣ ﺎ ﺻ راط اﻟﻣﺳ ﺗﻘﯾم و ﺷ ﺎه راه ﺗﻘ ّرب ﻣرﯾ د ﺑ ﮫ ﭘﯾ رش ﻋﺷ ﻖ اﺳ ت ﻛ ﮫ اﯾ ن ﻋﺷ ﻖ اَﺟ ر ﺧ دﻣت ﺑ ﮫ ﭘﯾ ر و
اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و دﻗّت و ﻣراﻗﺑﮫ در ﺣﺎﻻت و اطوارو ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻣﺎل ﭘﯾر اﺳت .
 -٧٠ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم راﺑطﮫ ﻣرﯾ د ﺑ ﮫ ﻧﻔ س ﻣﺳ ﯾﺣﺎﺋﻲ ﭘﯾراﺳ ت و آﺋﯾﻧ ﮫ دﯾ دار ﺑ ﺎ ﺧداﺳ ت زﯾ را وﺟ ﮫ ﷲ
اﺳت.
 -٧١ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ﺑﮭﻣراه ذﻛر و ﻣراﻗﺑﮫ و ﻧﮫ ھوﺳﺑﺎزي در رأس ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات ﯾك ﻣرﯾ د اﺳ ت  .زﯾ را
ﭘﯾر اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﻛﻲ اﺳت در درﺟﺎت ﺗوﺣﯾد  .و ﻟذا ﺟﻣﺎل ﭘﯾرھﻣﺎن ﺟﻣ ﺎل ﺑ ﺎطن و روح اوﺳ ت و
اﮔر ﻣرﯾد دراﯾن ﺟﻣﺎل ھﯾﭻ ﻧﻣﻲ ﯾﺎﺑد ﻣرﯾد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﺗﺎﺟر اﺳت و ﻛذّاب .
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا
) ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي (
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻤﻦّ
ﺳؤال( ﭼرااﯾﻧﻘدرازﺧودت ودرﺑﺎره ﺧودت ﺣرف ﻣﻲ زﻧﻲ آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻛس را ﺳراغ داري ﻛﮫ اﯾﻧﻘدردر آﺛﺎرش درﺑﺎره
ﺧودش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
ﺟواب( ﺑراﺳﺗﻲ ﻧﮫ! وﻟﻲ ﯾك ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت و آن اﯾﻧﻛﮫ آدم ازﭼﯾزي ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﻣﻲ دارد ﺑﯾﺷﺗر ﺣرف
ﻣﻲ زﻧد و ﻣﻲ ﻧوﯾﺳد .و ﻣن ﺧودم را ﺧﯾﻠﻲ دوﺳت دارم ھرﭼﻧد ﻛﮫ درﺑﺎره دﯾﮕران ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺣرف زده ام .ﻣن
ﻓﻘط و ﻓﻘط درﺑﺎره آدﻣﮭﺎ ﺣرف زده ام آن ھم ﻧﮫ آدﻣﮭﺎی ﻣﺛﺎﻟﯽ و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و ﺗﺋورﯾك ﺑﻠﻛﮫ آدﻣﮭﺎی واﻗﻌﯽ.
ﺑراي ھﻣﯾن ھم در آﺛﺎرم ھر ﻛﺳﻲ ﺧودش را ﭘﯾدا ﻣﯾﻛﻧد و ﻣﯾﮕوﯾد :اﯾن ﺧود ﻣﻧم .ﻣن ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻛﮫ دﯾﮕران
را دوﺳت دارم ﺧودم را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارم و اﻟﺑﺗﮫ از ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﯾك ﻣﻘداري ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران وﻟﻲ ﻧﮫ ھﻣﮫ
دﯾﮕران .ﺑرﺧﻲ ھم ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ آﻧﮭﺎ را ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧودم دوﺳت دارم و اﺻﻼً ﻣﻲ ﭘرﺳﺗم ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ درﺑﺎره ﺷﺎن
ﻛﺗﺎب ھم ﻧوﺷﺗﮫ ام ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺳرﮔذﺷت ﻋﻠﯾﯾن« ﻧﻣﯾداﻧم ﺗواﻧﺳﺗم ﺷﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧم ﻛﮫ ﭼرا ﺧودم را دوﺳت
دارم و از ﺧودم ﺣرف ﻣﻲ زﻧم .ھﻣﮫ ﭘول را ﺧﯾﻠﻲ دوﺳت دارﻧد و ﻟذا اﻛﺛرا ً از ﭘول و اﻗﺗﺻﺎد ﺣرف ﻣﻲ زﻧﻧد .و
ﻣن ﻋﺎﺷﻖ آدﻣﮭﺎﯾم ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧودم.زﯾرا ﺧودم را از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم و ﻟذا درﺑﺎره ﺧودم ﺑﯾﺷﺗر ﺣرف ﻣﯾزﻧم.
س( اﯾن روزھﺎ ﭼﮫ ﻣﻲ ﻛﻧﻲ ودر اﻧﺗظﺎر ﭼﮫ واﻗﻌﮫ اي ھﺳﺗﻲ ﻛﮫ ارزش زﯾﺳﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺷﻣﺎ آدم ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﺗوﻗﻌﻲ از زﻧدﮔﻲ ھﺳﺗﻲ ؟
ج( راﺳت ﮔﻔﺗﻲ ﻣن ﻣﺗوﻗﻊ ﺗرﯾن آدم روي زﻣﯾن ھﺳﺗم  .و اﯾن روزھﺎ ھم ﻣﻧﺗظر ﺑزرﮔﺗرﯾن وﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ
ﻛ ّل زﻧدﮔﯾم ھﺳﺗم ﻛﮫ ﺑراي دﯾﮕران ھم ﺑﮭﻣﺎن اﻧدازه ﻣ ّﮭم اﺳت .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣن ﻣﮭم ﺑﺎﺷد ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﮭم
اﺳت زﯾرا ﻣن اﻧﺳﺎن ھﺳﺗم و اﻧﺳﺎﻧﯾّت .ﻣن ﻛس ﺑﺧﺻوﺻﻲ و ﺧﺻوﺻﻲ و ﺷﺧﺻﻲ ﻧﯾﺳﺗم ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣوﻣﻲ و ھﻣﮫ
ﺟﺎﺋﻲ و ا ّﻣﻲ ھﺳﺗم و ﻟذا ﺳرﻧوﺷت ﻣن و وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﻲ ﻣن در ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎ دﯾر ﯾﺎ زود اﺛر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺧواھد ﮔذاﺷت
زﯾرا ﻣن ﺑرای ھﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﻛرده ام ﺑﮭﻣﺎن ﻗدر ﻛﮫ ﺑرای ﺧودم .ﻣن ھﻣﮫ ھﺳﺗم و در اﻧﺗظﺎر واﻗﻌﮫ ای ھﺳﺗم ﻛﮫ اﯾن
ادﻋﺎ و ﺣﻘﯾﻘت آﺷﻛﺎر ﻣﯾﺷود .ھﯾﭻ ﻛس ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد از ﺳرﻧوﺷت ﻣن ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕذرد و ﺟﺎن ﺑدر ﺑرد و ﭼﯾزي
ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣن در آن ﭼﯾز ﻧﺑﺎﺷم .ﻣن در ﻧﻔس ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء و اﯾده ھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﭘدﯾده ھﺎ و ﺣوادث ﺣﺿور دارم.
ﺣﺗﻲ در ﻧﻔس ﺧﺎﻛﻲ ﻛﮫ ﺑر روي آن راه ﻣﻲ روﯾد  .اﯾن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﻛﮫ ﻋﻧﻘرﯾب آﺷﻛﺎر ﺧواھد ﺷد و ﻣﻌﻠوم
ﺧواھد ﺷد ﻛﮫ ﻣن ھﯾﭻ ﻛس ﯾﺎ ﭼﯾز ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺑوده ام ﺑﻠﻛﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑوده ام و ﭼﯾزﯾت ﺑوده ام ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﺑوده ام.
ﺑزودي ﺑودن رخ ﺧواھد ﻧﻣود و آن ﻣﻧم.
س( ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﻲ ﮔﻧﮓ ﺣرف ﻣﻲ زﻧﯾد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻛﮫ ﺧﯾﻠﻲ ﺧﯾﻠﻲ ﺳﺎده ﻣﻲ ﮔوﯾﯾد .ﺑودن ﯾﻌﻧﻲ ﭼﮫ ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد.
آﯾﺎ دال ﺑر ظﮭور ﻧﺎﺟﻲ ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﭼﯾزي از اﯾن دﺳت ھﺳﺗﯾد ﻛﮫ ﺧود ﺷﻣﺎﺋﯾد.
ج( ﻣن ﺑزودي ظﮭور ﺧواھم ﻛرد وﻟﻲ ﻧﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻣﺎم زﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﺟﻲ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﻣن ﺑﮫ ﻧﺎم دﻛﺗر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﻲ
ظﮭور ﺧواھم ﻛرد اﻟﺑﺗﮫ دﻛﺗرش را ﺣذف ﻛﻧﯾد ﻓﻘط ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﻲ .و اﯾن ﯾك ﭘدﯾده ﺟدﯾد اﺳت ﯾك ﻣﻌﻧﺎ و ﻣوﺟودﯾّت ﻛﺎﻣﻼً
ﻧو و ﺑدﯾﻊ اﺳت ﯾﮏ ﺑدﻋت اﺳت ﻧوﻋﯽ ﺧﺎص از ﺑودن اﺳت اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﺳت .آري اﻧﺳﺎﻧّﯾت ظﮭور ﺧواھد ﻛرد ﻧﮫ ﻛم
و ﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ .اﻧﺳﺎن ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﻲ .ﻛﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻲ دارد ﻛﮫ ھﻣﮫ دوﺳﺗش دارﻧد و ﻣﻲ ﺧواھﻧد ﺑﺎﺷﻧد و
ﺑﺎ اﯾن ظﮭور ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎ ظﮭور ﺧواھﻧد ﻛرد ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎن  .ﺑﺎز ھم ﻣﯾﮕوﯾم ﻧﮫ ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑرم و ﻧﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧم ﻧﮫ
ﻣﻧﺟﯽ ھﺳﺗم و ﻧﮫ ﻗطب و ﻧﮫ ﻧﺎﺋب و ﻧﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر از اﯾن دﺳت .ﻣن ﺑزودي ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوم ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن
ﭼرا ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﻛﻧﯾد ﻣن اﻧﺳﺎﻧﯾّت ھﺳﺗم ﻛﮫ ظﮭور ﻣﻲ ﻛﻧم ھر ﭼﻧد ﻛﮫ ﻛرده ام وﻟﻲ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﻧﯾﺳت  .ﻣﺳﯾﺢ ﺧود را
ﻓرزﻧد اﻧﺳﺎن ﻣﻲ ﺧواﻧد ﺗﺎ ﻛﺳﻲ او را ﻓرزﻧد ﺧدا ﻧﺧواﻧد وﻟﻲ ﺑﺎز ھم ﻓرزﻧد ﺧداﯾش ﻧﺎﻣﯾدﻧد  .اﻣﺎن از دﺳت ﻣردم
ﻛﮫ ھر ﻛﺎري ﻛﮫ ﺑﺧواھﻧد وھر ﺣرﻓﻲ ﻛﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻣﻲ ﻛﻧﻧد وﻣﻲ زﻧﻧد و ﻛﺳﻲ ﺟﻠو دارﺷﺎن ﻧﯾﺳت .
س( ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻣﺗﻔﻛر آﯾﺎ ﺑﺎﻧﻲ ﻓﻛر ﺧﺎﺻﻲ ھﺳﺗﯾد؟
ج( ﻣن ﺑﺎﻧﻲ ﻓﻛر ﻛردن ھﺳﺗم و ﻟذا ﺧود را ﺑﺎﻧﻲ ﻣﻛﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت و ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﯾداﻧم ﻛﮫ ﺣﻖ ﻓﮭﻣﯾدن را از ھر
ﻖ دﯾﮕر ارﺟﺢ داﻧﺳﺗﮫ ام ﺣﺗ ّﻲ ﺑروﺟود ﺑر ﺧدا و اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن  ،زﯾرا ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻول ﻓﮭﻣﯾدن اﺳت  .ﻣن
ﺣ ّ
ﻣﻲ ﻓﮭﻣم ﭘس ھﺳﺗم  .ﻣن ﻧﻣﻲ ﻓﮭﻣم ﭘس ﻧﯾﺳﺗم .
س( ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻛﺎری ﻛﮫ ﻛرده اﯾد ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﻓﻛر ﻛردن .ﻣن ﺟز ﻓﻛر ﻛردن ھﯾﭻ ﻛﺎر دﯾﮕري در زﻧدﮔﯽ اﻧﺟﺎم ﻧداده ام .ﻣن از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑدﯾﻊ و ﺑﻛر و ﭘدﯾده
اي ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ھﺳﺗم و ھﯾﭻ ﻛس ﺑﮫ اﻧدازه ﻣن ﻓﻛر ﻧﻛرده اﺳت .و در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧم در ﺣﺎل ﺧوردن و
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ﺧواﺑﯾدن ھم .و ﻟذا ھﻣﮫ ﭼﯾز در وﺟودم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺷود .ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻛﺳﻲ ھﺳﺗم ﻛﮫ ﺣﺗﻲ ﻧﻔس ﻛﺷﯾدن را ھم
ﻣﻲ ﻓﮭﻣم .ﻣن اﮔر ھزار ﺳﺎل دﯾﮕر ھم ﻋﻣر ﻛﻧم ﺟز ﻓﻛر ﻛردن و ﻧوﺷﺗن ھﯾﭻ ﻛﺎر دﯾﮕري ﻧﺧواھم ﻛرد .ﺑﻧظر ﻣن
اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺗﻧﮭﺎ ﻛﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .اﮔر ھر آدﻣﻲ روزي ﻓﻘط ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ ﻓﻛر ﻛﻧد ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺷت ﻣﯾﺷود.
س( ﭘس ﻣﻧظور ﺷﻣﺎازﻓﻛر ﻛردن ﭼﯾز دﯾﮕري اﺳت زﯾراھﻣﮫ آدﻣﮭﺎ ﺑﻼ وﻗﻔﮫ ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧﻧد .آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻓﻛر ﻛردن
را ﺗوﺻﯾف ﻛﻧﯾد ؟
ج( ﻓﻛر ﻛردن ﺗﻧﮭﺎ ﻛﺎری از اﻧﺳﺎن اﺳت ﻛﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾف ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ ﻓﻛر ﻛردن
واﻗﻌﮫ ﺣﺿور ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﻓﻛر ﻛردن ھﻣﺎن راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت و دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن اﯾن دو اﺳت  .ﭘس
ﻓﻛر ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﺑﺎﻟﻌﻛس  ،ﻓﻛر ﮔزارﺷﯽ از ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت .
س( ﺑﺳﯾﺎری ﺷﻣﺎ را ﯾك ﺑدﻋت ﮔذار در دﯾن و اﺳﻼم ﻣﻲ داﻧﻧد و ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ دﯾن و اﺳﻼم ﺷﻣﺎ ﻣن در آوردي اﺳت
و ﺗﺣرﯾف اﺳت ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﻧظر ﻣن ھم ھﻣﯾن طور اﺳت ﻛﮫ ھم اﺳﻼم ﻣن  ،ﻣن در آوردي اﺳت ھم اﺳﻼم آﻧﮭﺎ و اﯾن طﺑﯾﻌﯽ اﺳت دﯾن ھر
ﻛس ﻣﺎل ﺧودش اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد  .اﮔر ﻣن در آوردی ﻧﺑﺎﺷد ﭘس ﺗو در آوردی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ او در آوردي ﯾﺎ آﻧﮭﺎ در
آوردی ﯾﺎ ﻣﺎ در آوردی؟ وﻟﻲ ھﻣﮫ در دﻟﺷﺎن ﻣﻲ داﻧﻧد ﻛﮫ دﯾن و اﺳﻼم ھﻣﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻛﮫ ھﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم .
س( ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺣرف زدن از ﻛﺷف و ﻛراﻣﺎت وﻣﻛﺎﺷﻔﺎت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ ﺧود ﻛﺎر درﺳت و اﺧﻼﻗﻲ
ﻧﯾﺳت ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﺑﻧظر ﻣن ﻛﺳﻲ ﻛﮫ ﻛﺷف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﯽ اي داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮕوﯾد در واﻗﻊ اﺻﻼً ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﻛﺷف
ﻓﯾزﯾﻛﯽ را ﮔﻔت و ﻛﺷف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﯽ را ﻧﮕﻔت ؟ در ﻛﺟﺎ ﭼﻧﯾن اﻣر ﺷده اﺳت  .ﺧدا ﭼﻧﯾن اﻣر ﻛرده ؟ ﺧود ﺧدا اﻣر
ﻛرده اﺳت ﻛﮫ آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت ورﺳﺎﻻت ﻣرا ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﻛﮫ اﮔر ﻧرﺳﺎﻧﯾد ﻏﻔﻠت و ﺧطﺎ ﻛرده اﯾد  .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن
ﺻﮫ و رﻣﺎن و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﻧوﯾﺳﻧد و ﻓﯾﻠم ﻣﻲ ﺳﺎزﻧد ﻛﮫ ﺛواب ھم دارد
ﻧﯾﺳت؟ ﺑﻌﻼوه ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﻛﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﻗ ّ
و ھﻣﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﻲ ﻛﻧﻧد اﯾن ھﻣﮫ دروغ را  .وﻟﻲ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﯽ را ﭼرا اﻛراه دارﻧد ؟ آﯾﺎ اﯾﻧﺎن ﻛﺎﻓران و
دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد ؟ ﺣﺗﻣﺎ ً ھﺳﺗﻧد  .آﯾﺎ ﻧﮫ اﯾن اﺳت ؟
س( ﺑرﺧﯽ ﻣﻲ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﺻداﻗت و ﺟﺳﺎرت ﺷﻣﺎ در ﻛﻼم ﻛﺷﻧده ووﯾراﻧﮕراﺳت  .ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
ج( ﺑﻧظر ﻣن آﻧﭼﮫ ﻛﮫ از ﺻدق و ﺟﺳﺎرت وﯾراﻧﮕر ﺗر اﺳت دروغ و ﺑزدﻟﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳت  .آﯾﺎ
ﻧﮫ اﯾن اﺳت ؟
س( ﺑﻌﺿﻲ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﻲ دﭼﺎر ﺣﻘﺎرت ودرﻋﯾن ﺣﺎل ﺧود ﺑزرگ ﺑﯾﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
دوﻣﯽ
ج( ﺑﺎﻻﺧره ﻛداﻣش ھﺳﺗم .ﻣﺛل اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺑﮕوﯾﯾد :ﺷﻣﺎ آدﻣﯽ راﺳﺗﮕو و ﺧﯾﻠﻲ دروﻏﮕو ھﺳﺗﯾد .راﺳﺗش ّ
اش درﺳت ﺗر اﺳت .ﻣن ھﻣواره از ﻛودﻛﻲ اﺣﺳﺎس ﺑزرﮔﻲ و ﺑرﺗري و ﺳروري و ﺑرﮔزﯾدﮔﻲ داﺷﺗم .ﺧودم را
ﺧﯾﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم ﺑﻠﻛﮫ دﯾﮕران را ﺧﯾﻠﻲ ﺑدﺑﺧت و اﺣﻣﻖ ﻣﻲ دﯾدم  .ﻣن ﺧودم را ﻣﻌﻣوﻟﻲ ﻣﻲ دﯾدم  .ﺣﺎﻻ ھم
اول ﻓﻛر ﻣﯾﻛردم ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ ﺧﯾﻠﻲ ﻧﺎدان و ﺑدﺑﺧت ھﺳﺗﻧد .ﺑﻌد ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﮭران رﻓﺗم دﯾدم ھﻣﮫ اﯾﻧطورﻧد
ھﻣﯾﻧطور اﺳتّ .
و ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛردم اﯾراﻧﻲ ھﺎ اﯾن طورﻧد  .ﺑﻌد ﻛﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎ و آﻣرﯾﻛﺎ رﻓﺗم دﯾدم آﻧﺟﺎ ھم ھﻣﯾﻧطورﻧد .
س( ﻋﻠّت ﺗﻔﺎوت ﺷﻣﺎ از دﯾﮕران ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﮔﻔﺗم ﻓﻛر ﻛردن
س( ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﻧد درﺻد از ﻣردم ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ؟
ج( ﻓﻘط ﺧدا ﭘرﺳﺗﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺧداﯾﻧد ﻛﮫ ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧﻧد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﻲ و ﺗوھم و آرزو ﭘرﺳﺗﻲ
دارﻧد ﻧﮫ ﻓﻛر  .ﻓﻛر ﻛردن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﮫ ﺧدا ﻓﻛر ﻛردن در ﺧود  .و ﺑﺧود ﻓﻛر ﻛردن در ﺧدا .
س( ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﺗوھﯾن آﻣﯾز ﻧﯾﺳت ؟ ﻣﺛﻼً ھﻣﯾن ﺣرﻓﻲ ﻛﮫ اﻻن زدﯾد؟
ج( ﻧﮫ اﺻﻼً! ﺣرﻓﮭﺎي ﻣن ﯾﺎ ﻋﺷﻖ ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد و ﯾﺎ ﺑُﺧل را  .ﻧﮫ ﺣﻘﺎرت را  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﮫ ﻣرا دوﺳت
دارﻧد زﯾرا ﻣن ھﻣﮫ را دوﺳت دارم و اﮔر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﺣش ھم ﺑدھم از ﻣﺣﺑّت ﻣن اﺳت و ﻟذا اﯾﺟﺎد ﺣﻘﺎرت ﻧﻣﻲ ﻛﻧد .
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س( اﻛﺛرا ً ازﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر ﺷﻣﺎ در ﺣﯾرت ﻣﻲ ﺷوﻧد از اﯾﻧﻛﮫ ھﻧوز زﻧده اﯾد و ﻛﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﯾد .ﭼرا؟
ج( ازﻓرط ﺑزدﻟﻲ ﺣﺎﻛم ﺑر رواﻧﮭﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻛﮫ ﻓﻛر ﻛردن ﭼﻘدر ﻧﺎﯾﺎب اﺳت وﺗرس از
اﻧدﯾﺷﯾدن از ﻣرگ ھم ﺗرﺳﻧﺎﻛﺗراﺳت .
س( ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت آﯾﺎ ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳت؟
ّ
ج( اﯾن ﯾك وﺿﻊ ﺟﮭﺎﻧﻲ اﺳت و ﺗﺎزه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت از ﻛﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم  .ﻋﻠﺗش ھم اﯾن اﺳت ﻛﮫ
ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎی ﺧود را ﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺧدا را ﻧﺑﯾﻧﻧد  .ﻧﮕﺎه ﻧﻛردن ﻣوﺟب ﺣﻣﺎﻗت ﻣﻲ ﺷود ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
ﻧﮕﺎه ﻧﻛردن ﺑﮫ ﺧدا  .ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ ﺣﺎﺻل اﯾن ﭼﺷم ﺑﺳﺗن اﺳت زﯾرا آدم ﺑﺎﭼﺷﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﺎه ﯾﺎ آﺗش ﻣﻲ اﻓﺗد .
»و در آن روز ﻛﺎﻓران ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﻛﻧﻧد« اﯾن اﺳت ﻣﺎﺟرا .
س( آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﻲ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ؟ ﭘس ﭼرا ﻛﺳﯽ ﺟز ﺷﻣﺎ ﻣﺗو ّﺟﮫ ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﻲ ﺑﯾﻧد؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺧدا را ﻣﻲ ﺑﯾﻧﯾد؟
ج( آري ﻣﻲ ﺑﯾﻧم دﯾﮕران ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺳﺗﮫ اﻧد  .ﭼرا ﺑﺎور ﻧﻣﻲ ﻛﻧﯾد .
س( آﯾﺎ ﺧدا را در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺑﯾﻧﯾد ؟ ﭼﮕوﻧﮫ ؟
ج( ھرﮔﺎه ﻛﮫ او ﺑر ﻣن ﻧظر ﻛﻧد و ﺑﺧواھد ﻣن ھم او را دﯾدار ﻣﯾﻛﻧم و اﻟﺑﺗﮫ ھر دﯾداري ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت  .ﻛﺎﻣﻠﺗرﯾن
ﺗﺟﻠّﻲ ﻛﮫ از او دﯾده ام دو ﺑﺎر و ﺣدود ﺳﺎﻟﮭﺎي  ١٣٧۴-٧۶در ﺳﻧﮕﺳر و ﻣﺷﮭد ﺑوده اﺳت ﻛﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻣوﺗﮭﺎي
ﻗﺑل از ﻣوت ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ رخ ﻧﻣوده و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دﯾدار و ﻗﯾﺎﻣت ﻣﺗﻔﺎوت از ﻟﻘﺎء ﷲ در ﻗﯾﺎﻣت ﻛﺑری اﺳت ﻛﮫ ﺟﺑراً ﺑر
ﻛ ّل ﺧﻼﯾﻖ رخ ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت ﻛﮫ ﭘس از دﻣﯾده ﺷدن در ﺻور ﻣﻣﻛن ﻣﯾﺷود و ﻣﺣﺷر ﻛﺑری .اﻧﺳﺎن
ﺑﻣﯾزاﻧﻲ ﻛﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ﻟﻘﺎء ﷲ را ﺑﺎور دارد و ﻋﻼﺋم ﻣﻘطﻌﻲ ﻗﯾﺎﻣت را در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻲ و ﻣردﻣﺎن درك ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯾﻛﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق دﯾدار ﻣﻲ ﯾﺎﺑد ﻛﮫ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزي ﺷوق دﯾدار اﺳت .ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻗﯾﺎﻣت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾدار،
ﻻزﻣﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت .آﺧراﻟزﻣﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .
س( ﭼﮫ ﭼﯾزي ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎور ﻗﯾﺎﻣت و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ؟
ج( دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﻲ  ،ﻧﻘﺻﺎن در اﯾﻣﺎن  ،ﺑﻲ ﻣﻌرﻓﺗﯽ  ،ﺑﻲ دﻗﺗﯽ واﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﻲ ﻛﮫ دﯾﮕر ﻋﺎدي ﺷده اﺳت و ﮔﻧﺎه
ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﻲ ﺷود  .ﻣﺛل ﺳوء ظن ﺑﮫ ﺧداوﻧد و اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﻲ و ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ و ﺟﺳﺎرت ﺑﮫ ﺳﺎﺣت ﻣﻘدس
اﻣﺎﻣﺎن و اﺑﺗﻼﺋﺎت ﺧراﻓﻲ و ﻧﻔﺎق و دﯾن ﻓروﺷﻲ و رﯾﺎ ﻛﺎري و رﺑﺎ ﺧواري ﻛﮫ ﺳﻧت زﻧدﮔﺎﻧﻲ ھﻣﮫ ﻣردم اﺳت  .و
از ھﻣﮫ ﻣ ّﮭم ﺗر ﭘرﺳﺗش زرق و ﺑرق ھﺎي ﺗﻛﻧوﻟوژی ﻛﮫ ﻋﯾن دوزخ ﭘرﺳﺗﻲ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﺑﻠﯾس اﺳت  .اﯾﻧﮭﺎﺳت
ﻛﮫ ﭼﺷﻣﺎن را ﻛور ﻛرده اﺳت و ﻋﻘول را از ﻛﺎر اﻧداﺧﺗﮫ و ﻗﻠوب را ﺗﯾره و ﺗﺎر ﻧﻣوده اﺳت .
س( ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﻧد درﺻد از ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺷﻣﺎ  ،دﻋوﯾﮭﺎ و ﻣﻌﺎرف ﺷﻣﺎ را ﺑﺎور ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ؟
ج( ھرﻛﮫ ﺑﺧواﻧد ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﺎور ﻣﻲ ﻛﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻛﮫ ﻧﻛﻧد وﻟﯽ ﻋدۀ اﻧدﻛﻲ ھم ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ ھم ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺑﺎورھﺎ را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود دﺧﯾل ﻣﻲ ﺳﺎزﻧد  .ﺷﺎﯾد ﻛﻣﺗرازﯾك درﺻد  .وﻟﻲ در ﺑﻠﻧد ﻣدّت اﯾن ﻣﻌﺎرف
ﺑﮫ ﺟﺑر ،در زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﭘررﻧﮕﺗر ﺷده و ﻣﻠﻛﮫ ذھﻧﺷﺎن ﻣﻲ ﮔردد و از آن راه ﻓرار ﻧدارﻧد و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺣرف
ﻣﻲ زﻧد ﭼون ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت  .ﻣن زﻧدﮔﻲ اﻧﺳﺎن ﻣدرن را ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣذھﺑﻲ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾك ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﯾن و
ﺗﺄوﯾل ﻛرده ام و اﯾن آﯾﮫ ﻗرآن را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﯾده ام ﻛﮫ  :اِن اﻟدﯾن ﻟواﻗﻊ ! ﯾﻌﻧﻲ ﺑراﺳﺗﻲ ﻛﮫ دﯾن ھﻣواره واﻗﻌﯾت
دارد و ﺟﺎري اﺳت .
س( ﭼﮫ ﮔروھﯽ ارﺗﺑﺎط ﺟدی ﺗری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ وآﺛﺎرﺗﺎن ﺑرﻗرار ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ؟
ج( دو ﮔروه  :ﻣؤﻣن ﺗرﯾن و ﻛﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ! ﻣﺷرﻛﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺷﻛل و ﻋداوت را ﺑﺎﻣﻌﺎرف ﻣن ﭘﯾدا
ﺻص
ﻣﻲ ﻛﻧﻧد  .زﯾرا ﺑطور طﺑﯾﻌﻲ ﻧﻔﺎق و ﺧراﻓﮫ در ﻣﺣور ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣن ﻗرار دارد  .ﻣن ﺧود را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺗﺧ ّ
ﺷرک و ﻧﻔﺎق در دوران ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺳوﻣﯽ ھم ﺑطور واروﻧﮫ و ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣن راﺑطﮫ ای
ﺷدﯾد ﺑر ﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ در ﻣﯾﺎن ﺣرﻓﮫ ھﺎ ،دو ﺟﻣﺎﻋت ﻣورد ﺧطﺎب ﺷدﯾد ﺗری ﻗرار دارﻧد  :روﺣﺎﻧﯾون و
واﻋظﺎن و ﻣﻌﻠّﻣﯾن دﯾﻧﯽ و ﺟﻣﺎﻋت اطﺑﺎء و درﻣﺎﻧﮕران .
س( ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺷدﯾدا ً ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرف ھﺳﺗﻧد و طﺑﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ دارﻧد وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ
واﮐﻧش ﻣﻧﻔﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧداده اﻧد .ﭼرا؟
ج( آری آﺛﺎر ﺑﻧده ﺷدﯾدا ً اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧد وﻟﯽ ﻣو ّﻟد اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻓرد را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧودش ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧﻧد ﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕران و ﺣﮑوﻣت  .زﯾرا آﺛﺎرم ﻣطﻠﻘﺎ ً اﻗﺗدار ﮔرا و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺿد اﻗﺗداری
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و ﺿد ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس وﻣﺣﺑت و ﻣردم دوﺳﺗﯽ و اﺗ ّﺣﺎد را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻧد
و ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﯽ را  .ﻟذا اﮔر ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ در ﻓرھﻧﮓ اﻓرادی ﻣؤﻣن و وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎس و دﻟﺳوز ﻣردم ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودﺷﺎن از ﻣن ﻣﻣﻧون ﺑﺎﺷﻧد و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد  .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد در ﻣﺎھﯾّت اﯾن ﻧﯾروھﺎ
ﺗﺄﻣل ﻧﻣود  .از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﺑﻧده ﺑﺎ آﺛﺎرم ﺑرای ﮐ ّل دوﻟت و ﻣﻠّت  ،ﻋزت و ھوﯾت و ﺳرﺑﻠﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ارﻣﻐﺎن آورده ام و اﯾران اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻗﻠب ﻋرﻓﺎن و ﺣﻘﯾﻘت و اﻧﺳﺎﻧﯾّت ﻧﻣوده ام .
س( ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺷﻣﺎ در طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧظﺎم ﻣﺎ ﭼﮫ ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ؟
ج( ھﻧوز زود اﺳت ﮐﮫ ﻗﺿﺎوت ﺷود  .وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘوه ﻓﻘط ﭘﯾروان ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺟﮭل و ﺣﻣﺎﻗت و ﺧراﻓﮫ اﻧد ﮐﮫ در
ﺻف ﻣﻘدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣن ﻗرار دارﻧد زﯾرا ﮐﺎر ﻣن ﻓﻘط روﺷن ﮔری اﺳت وﻻﻏﯾر .
س( ﺟﺳﺎرت اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت اﮐﺛر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ آﺛﺎر ﺷﻣﺎﺳت اﯾن از ﮐﺟﺎﺳت؟
ج( دو دﻟﯾل اﺳﺎﺳﯽ دارد  .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﻧﺎن و ﻧﺎم آﺛﺎرم را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎده ام و از آن ارﺗزاق ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و ﻟذا
دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻘم  .ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯾداری و ّ
ﻋزت و ﺳرﺑﻠﻧدی ﻣردم  .ﻋﺷﻖ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻋﻠل
ﻧﮕران ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗم ّ .
اﺻﻠﯽ اﯾن ﺟﺳﺎرت و ﺻداﻗت در آﺛﺎرم ھﺳﺗﻧد  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘر وﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔوھره اﺻﻠﯽ اﻧدﯾﺷﮫ وآﺛﺎر ﻣرا
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد  .ﺗرس از ﻣطرود ﺷدن و ﻓﻘﯾر ﺷدن ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﺣﺟﺎب اﻧدﯾﺷﮫ و ﻗﻠم اﺳت  .و ﻣن ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﯾن
دو را ﺑرﮔزﯾده ام  .ﻣن در زﯾر ﺗﯾﻎ ﻗﻠم ﺧودم آن ﭼﮭﺎر ﻣوت ارادی را ﺑر ﺧود ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗﮫ ام  :ﮔذﺷﺗن از ﺟﺎن
و ﻧﺎن وﻧﺎم و دل ﺧوﯾش ﻣن اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش در ﺧود ﺑر ﮐﻧده ام و ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻣرا
ﺷﮭﯾد ﮐﻧﻧد ﺧودم را ﺷﮭﯾد ﮐرده ام ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ :ﻣن ﺧﯾﻠﯽ وﻗت اﺳت ﮐﮫ ﻣرده ام و ﻣرده دﻟﯾرﺗرﯾن ﻣوﺟودات در
ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت .
س( ﺑﺳﯾﺎری از آدﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻧﺗﻘد ﻧظﺎم آﺛﺎر ﺷﻣﺎ را ﺿد ﻣردﻣﯽ و در ﺧدﻣت ﻣظﺎﻟم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ داﻧﻧد .
ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﻣن ﺧودم ھم دوراﻧﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗم و ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎی ﻣردم را از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم  .در
اﯾن ﺑﺎب ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺣث ﮐرده ودﻻﯾل ﺧود را ﻋرﺿﮫ ﮐرده ام ﮐﮫ دراﯾﻧﺟﺎ ﺗﮑرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧم  .ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷر اﻣروز ﺟﮭﺎﻧﯽ
و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .و دوره اﯾن ﻧوع ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﻗرن ﻧوزدھﻣﯽ ھم ﮔذﺷﺗﮫ و ﻣﺳﺗﻌﻣل اﺳت و ﺑس ﮐودﮐﺎﻧﮫ و
ﻗﺷری  .ﻧظرﯾﺎت ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﺑﻧده ھم ﻣﺣﺗرم اﺳت و ﺣﻖ ﻗﺿﺎوت دارﻧد  .ﺧدا ھداﯾﺗﺷﺎن ﻓرﻣﺎﯾد از اﯾن ﻧﮕرش ظﻠﻣﺎﻧﯽ
و ﺧود ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ  .ﺑﻧده ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوت ذاﺗﯽ ﺑﯾن دوﻟت و ﻣﻠت ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗم  .ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮏ ﺗﺿﺎد
ﺳطﺣﯽ و دﻣدﻣﯽ و اﻗﺗدار ﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺳت ﻧﮫ ﺣﻖ طﻠﺑﺎﻧﮫ  .و ﻣرا ﺑﺎ اﯾن دﻋواھﺎ ﮐﺎری ﻧﯾﺳت  .آدﻣﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ھم
ﺣﻖ دارﻧد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﻧﻧد اﮔر ﺷﺎﮐﯽ ھﺳﺗﻧد  .وﮔرﻧﮫ در ﮐﻧﺞ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗن و ﻣﺛل ﭘﯾر زﻧﮭﺎ ﻧﻖ زدن را ھﻧری و
ارزﺷﯽ ﻧﯾﺳت  .ﻧﻖ زدن و ﻓﺣش دادن ﮐﺎر ﮐودﮐﺎن و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﻓﮑری اﺳت  .ﻋﺻر اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت اﻣروزﻋﺻراﻧﻘﻼﺑﺎت ﻓﮑری اﺳت و ﺑﻧده ﺧود در ﺻف ﻣﻘدم اﯾن اﻧﻘﻼب ﻗرار دارم  .ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺛل ﻋداﻟت و
آزادی ،ﭘﯾﺷرﻓت و ﻣردم ﺳﺎﻻری و ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت را اﻣروزه ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﮔر ﺗﻌرﯾف ﮐرد  .ﻣﺎ ﻣﺣﺗﺎج
ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕری و ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎرۀ ارزﺷﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی و اﻟﻔﺑﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم  .و ﺑﻧده در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﯾﮏ آﻏﺎزﮔرم و ﺧود
ﺧون ِ◌ ﺟﮭل و رﯾﺎ رﯾﺧت ﻧﮫ ﺧون اﻧﺳﺎن را  .ﺧون
را ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ داﻧم  .ﮐﮫ در اﯾن اﻧﻘﻼب ﻓﻘط ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ِ
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ درطﯽ ھزاره ھﺎ ﺑﮫ زﻣﯾن رﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺎزی و رﻓﻊ ﻏﻠظت ﺧون ﺗﺎرﯾﺦ
ﺿروری ھم ﺑوده اﺳت و ھﻣواره ھم اﺳﺗﻣرار دارد و اﯾن ﯾﮏ اﻣر دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﺣﺟﺎﻣت اﺳت و
ﻣن اﯾن ﮐﺎره ﻧﯾﺳﺗم  .ﺣﺎل اﮔر ﮐﺳﯽ ھم ﺑﺧواھد ﻣرا ﺑﮑﺷد ﺑﮫ ﻣن ﺧدﻣﺗﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﺣﺟﺎﻣﺗم ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ و
زﺣﻣت ﺧودش  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺧﯾﻠﯽ ﻣ ّﮭم ﻧﯾﺳت.
س( ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ؟ اﺻﻼً دوﺳت دارﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻣﯾرﯾد ؟
ج( ﺧﯾﻠﯽ ﺳؤال ﺟﺳوراﻧﮫ ای اﺳت! ﻣن ﺑﺎرھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ام و ﺧدا ﻧﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﯾرم زﯾرا ھﻧوز ﺑﺎ ﻣن ﮐﺎر داﺷت
و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣر ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣن ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧداز اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺑودﻧد و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن  .و اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣن
در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت ﻗرار دارم و دﺷﻣن اﯾن دو ھﺳﺗم  .ﺑﮭرﺣﺎل ﻣردن در رﺧﺗﺧواب و ﺑواﺳطﮫ
وﯾروس ﯾﺎ ﺗﺻﺎدف ﻣرگ ﺧوﺷﯽ ﻧﯾﺳت  .ودر ﺷﺄن اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .ﻣن دوﺳت دارم ﺑرای ﺧود ﺧدا ﺑﻣﯾرم و در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او را دﯾدار ﻣﯾﮑﻧم ﺧوﻧم رﯾﺧﺗﮫ ﺷود .و ﺧوﻧم ﻣﻌرﻓت را آﺑﯾﺎری ﮐﻧد و اﯾن درﺧت را ﺑﺑﺎر آورد .اﯾن ﺑﮭﺗر
اﺳت از آﻧﮑﮫ ﺧوﻧم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﮔور ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐرﻣﮭﺎ ﺑرﺳد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﺳﮭﻣﯽ دارﻧد زﯾرا اﺳﺎس ﺣﯾﺎت
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ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎن از ﮐرم ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐروﻣوزوم آﻓرﯾده ﺷده اﺳت  .و اﻟﺑﺗﮫ ﺧداوﻧد ﺧون ھر ﮐس را
ﺑرای ﺟﻣﺎل ﺧودش ﻧﻣﯽ رﯾزد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ او را دﯾده ﺑﺎﺷد و ﻣن دﯾده ام ﭘس ﻻﯾﻘم !
س( ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎﻗﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را ﺑراﯾﺷﺎن ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد– آﯾﺎ ﻣﻘدور اﺳت ؟
ج( ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑﻘول ﻣ ّﺣﻣد)ص( ﻣن ﺧداوﻧد را در زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ دﯾدار ﮐرده ام ﺑطورﻋﺎم  .و ﭼﻧد
ﺑﺎر ھم ﺑطور ﺧﺎص ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ اش را دﯾدار ﮐرده ام  .زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻗداﺳت ﺗﺎ ﺳرﺣدّ ﻧﺎﺑود ﺷدن  :اﯾن اﺳت ﺗﻧﮭﺎ
ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐرد  .اﯾن اﻋﺗﻘﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دﯾدار ﮐﻧد ﻣﯽ ﻣﯾرد ﺣﺗﯽ اﮔر در ﺧواب
دﯾدار ﮐرده ﺑﺎﺷد  .ﻣن در ﺧواب و ﺑﯾداری دﯾدار ﮐرده ام و ﻟذا ﺑﺎرھﺎ ﻣرده ام و اﻻن ھم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽ زﻧم
ﻣرده ام .آﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد.
س( ﺧﯾر! ﻟطﻔﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرده اﯾد ؟
ج( »از زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻣردن« ﺷﺎﯾد ﺗﻌﺑﯾری ﻣﺧﺗص ﺧود ﺑﻧده ﺑﺎﺷد .آدم ﭼطور ﺑﺎ دﯾدن ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ )ﻣﺛﻼً ﯾﮏ
دﺧﺗر ﺟوان( دل و دﯾن و ھوش از دﺳت ﻣﯾدھد .ﺣﺎل اﯾن از دﺳت رﻓﺗﮕﯽ را ھزاران ﺑراﺑر ﮐﻧﯾد ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻣردن
و ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻓﻧﺎ ﺷدن ﻣﯾﺷود .وﻟﯽ ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎرھﺎ ﻣرده ام ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎرش را دﯾﮕران ھم ﺷﺎھد ﺑوده اﻧد  .در ﺣدود
ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﮫ ﺧدا را در ﺧواب دﯾدم و اﯾن ﺧواب را ﺑرای ﻣﺎدر ﺑزرﮔم ﺗﻌرﯾف ﮐردم او ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﮔرﯾﺳت و ﻣن
ﻋﻠّﺗش را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم وﻟﯽ ﺑﻌدا ً ﻓﮭﻣﯾدم زﯾرا او اﯾن ﺑﺎوررا داﺷت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را در ﺧواب ﺑﺑﯾﻧد ﻣﯽ ﻣﯾرد  .و
ﻟذا او در اﻧﺗظﺎر ﻣرگ ﻣن ﺑود  .و ا ّﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣن ھم اﮐﻧون ھم ﻣرده ھﺳﺗم واﻗﻌﯾت دارد  .و ﺣﯾرت
ﺷﻣﺎ دراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرده را و ﻣرگ را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻓرق ﻣن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣرده ھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺋﯽ ھﺳﺗم ھﻣﯾن
و ﺑس ! و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾﻧﻘدر رﻧﺟورم ودر طﯽ ھر روز ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎ ﻟﺑﮫ ﻣردن ﻣﮑرر ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ روم  .رزق اﯾن
دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﯾﮏ ﻣرده ﻧﯾﺳت و اﯾن اﺳت ﻋﻠّت ﺑﯾﻣﺎری ﺣﯾرت آور ﻣن ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﺎﻣﯽ ﻧدارد  .ﻣن ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﺎﻧم ﺑر ﻟﺑﺎﻧم اﺳت و ﺑﻘول ﻣﻌروف ﯾﮏ ﭘﺎ در دﻧﯾﺎ و ﯾﮏ ﭘﺎی دﯾﮕرم در آن ﺳوی ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﺣدود
ﺳﺎل ١٣٧۴ﺑود ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ درﮔﺎه او ﻧﺎﻟﯾدم ﮐﮫ  :ﺧداﯾﺎ ﻣرا ﭘﺎک و ﺧﺎﻟص ﮐن ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد  .و ﺧدا
ھم دﻋﺎﯾم را اﺟﺎﺑت ﻧﻣود  .ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت و ﺷراﯾط وﺟودی ﺑرای ﭘﺎک ﺷدن درﻋﯾن ﺑودن در ﺧﺎک ،ھﻣﯾن وﺿﻊ
ﻣذﮐور ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻟﺑﮫ و ﻣرز ﺑﯾن ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﻗرار دارم  .ﺑرای ھﻣﯾن ھم ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺑم واز ﺧواب
ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزم در ﺣﯾرﺗم ﮐﮫ ھﻧوز ھم زﻧده ام  .اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ اورا دﯾدار ﮐردم ﺗﺎزه دﯾدم و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم اﺣﺳﺎس
ﮐردم ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﭼﻘدر ﻧﺎﭘﺎک ﺑوده ام  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن دﯾدم ﺟﻣﺎل »ﺳﺑوح و ﻗدوس« ﺑود و آﻧﮕﺎه اﯾن ﺟﻣﺎل ﺑر
ﻣن وارد ﺷد و در ﻣن ﻓﻧﺎ و ﻣﺣو ﮔردﯾد و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺳرآﻏﺎز ﭘﺎک ﺷدﮔﯽ ﻣن ﮔردﯾد و ﺑﯾﻣﺎری ﻣن  .ﭘس از
ورودش در ﺳﯾﻧﮫ ام ذﮐر »ﯾﺎ ﺳﺑوح ﯾﺎ ﻗدوس« در اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻧم ﺑرﺧواﺳت و اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﮔوﺋﯽ اﯾن ﻧﺎم ھﻣوﺋﯽ
ﺑود ﮐﮫ دﯾدم .در واﻗﻊ ھر دﯾداری از او ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﯾداری از ﺟﻣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ذات اوﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾدم ﭘﺎﮐﯽ
و زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻋﺻﻣت و ﻗداﺳت ﻣﺣض ﺑود  .و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ در ﻣن ﻣرد.
ﺻﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﮔﻠﮭﺎی ﺳر ﺳﺑد اﮐﺛر آﺛﺎرﺗﺎن اﺳت ﻧظر ﺧودﺗﺎن
س( ﺑﮫ اﻋﺗراف اﮐﺛر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺷﺧ ّ
ﭼﯾﺳت ؟و ﭼرا؟
ج( ﻧظرﻣن ھم ھﻣﯾﻧطور اﺳت زﯾرا آﺛﺎری ﺑرﺧواﺳﺗﮫ از ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧو ِد ھر ﮐﺳﯽ در وﺟودم ﺣﺎﺿر
ﻣﯽ ﺷود و ﺧودش را در ﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺻدا و ﮐﻼم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺷور ﺷدن ﺑﺎ ﻣن  .و ﻣن او را
ﺑرای ﻣدّﺗﯽ در دل و ﺟﺎﻧم ﻣﯽ ﯾﺎﺑم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم و اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺷم  .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از
درون اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت وﻧﮫ از ﺑﯾرون  .ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رواﯾﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟزﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺟودی و ﺟوھری اﺳت و
در واﻗﻊ ﻣن ﺑرای ﻣدّﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷوم و ﺑر ﺟﺎﯾﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرم واز زﺑﺎن ﺧودﺷﺎن ﺑﯾﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﺻﯾﺗﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ھوﯾّت دﯾﻧﯽ واﻋﺗﻘﺎدی در ﻣﻌرض اﺗّﮭﺎﻣﺎت ﺳﺧت و ﻏﯾر
س( ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﻠﯾل ازﺑرﺧﯽ ﺷﺧ ّ
ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎری ﻗرار داده اﯾد ﻣﺛل ﺣﻼج ،ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و ﻗرة اﻟﻌﯾن ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﺧودﺗﺎن ﻋﻣﻼً ﺧود را ﻣﺗ ّﮭم ﺑﮫ ﺣﻠوﻟﯽ
ﮔری و زﻧدﯾﻘﯽ ﮔری و اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ و ﺑﺎﺑﯾﮫ ﮐرده اﯾد  .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﺗﺎن ﮐﮫ دﻓﺎﻋﯽ ﺑزرگ از ﺣرﯾم و
ﻣﻌﺎرف ﺷﯾﻌﮫ دوازده اﻣﺎﻣﯽ اﺳت ﺑﮭﺗر ﻧﺑود از اﯾن ﻧوع ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺷﮑوک و ﻣﺗ ّﮭم دوری ﻣﯾﺟﺳﺗﯾد و ﺻرف
ﻧظر ﻣﯽ ﮐردﯾد ﺗﺎ ﺣرﺑﮫ ﺑﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﻐرﺿﺎن ﻧدھﯾد و ﮐل آﺛﺎرﺗﺎن را ﺧدﺷﮫ دار ﻧﺳﺎزﯾد؟
ج( ﺳؤال ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﮐردﯾد  .ﻣن ﺑرای ﺧودم وظﯾﻔﮫ ای در ﺣدّ رﺳﺎﻟت ﻗﺎﺋل ھﺳﺗم ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﻌرﻓﯽ ﺣﻘﯾﻘت و
ظﮭور ﺣﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن واﻣﺎﻣت در ﻣﺣورش ﻗرار دارد  .واﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن
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ﺷﺧﺻﯾّﺗﮭﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑدﻧﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ اﮐﺛرا ً طرد و ﻟﻌن ﺷده و ﯾﺎ ﻗﺎﺑل دﻓﺎع ﻧﯾﺳﺗﻧد در ﻣﺣوررﺳﺎﻟت ﻣن
ﻗرار دارﻧد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﮐ ّل ھوﯾّت ﻣن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود و ﺧوﻧم ﻣﺑﺎح ﮔردد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻗرﺑﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟت ﺧود ﺷده و
ﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣردﯾد ﺧودﺷﺎن ﺷﮭﯾد ظﮭور ﺣﻖ
ﮐﺎری ﺑر ﺣﻖ ﻧﻣوده ام و ﺑﮫ آن ﻣﻔﺗﺧرم  .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣﯾن ﺳﮫ ﺷﺧ ّ
اﻣﺎﻣت در آﺧر اﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ھﺳﺗﻧد  .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و
ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﺗ ّﮭم ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ دﻓﺎع از ﮐﺳﯽ ﻣﺛل ﻗرة اﻟﻌﯾن اﯾن اﺗﮭﺎم را ﺑﮫ دﺳت ﺧودﺗﺎن اﺛﺑﺎت ﮐردﯾد .
اوﻻً ﮐﮫ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﮐ ّل ﺑﺎب و ﻗرة اﻟﻌﯾن و ﻧﮭﺿت ﺑﺎب را ﻣﻧﮑرﻧد و ﻟذا آﺛﺎرﺷﺎن را درﻓرﻗﮫ ﺧود طرد و ﻟﻌن ﻧﻣوده و
ﺑﺎﻋث ﮔﻣراھﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣن ﺧودم در زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ام ﻣﻔﺻﻼً ﺷرح داده ام ﮐﮫ اﮐﺛر ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ
ھﺳﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ھم ﺷﮭرﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧﮕﺳرﯾﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺟز
ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت و ﻣن ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻋﻼن ﮐردم .و اﯾن اﻓﺗﺧﺎر اﺳت و ﻧﮫ اﺗﮭﺎم  .ﭘدر ﺣﺿرت اﺑراھﯾم  ،ﺑت
ﺗراش ﻧﻣرود ﺑود .ﭘدر ﻋﻠﯽ ،ﭘرده دار ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﺑود  .ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑراﺳﻼم ،ﻓﯾﻠﺳوف ﮐﻔﺎر ﻗرﯾش ﺑود  .اﯾن ﮐﮫ
اﺗﮭﺎم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻓﺗﺧﺎر اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را اﺗﮭﺎم ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺣﺳﺎﺑش ﺑﺎ ﺧداﺳت اﺻﻼً ﺟﺎی ﺑﺣث
ﻧدارد  .ھﻣﯾن اﻣروز ﺑﺳﯾﺎری از ﺳران ﻧظﺎم و اﻧﻘﻼب ﻣﺎ دوراﻧﯽ در ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺛل ﻧﮭﺿت آزادی و اﻧﺟﻣن ﺣﺟﺗﯾﮫ
و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد و ﺑﻌدھﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣرﺗد و ﻟﻌن ﺷدﻧد  .اﯾن ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻗﺿﺎوت ﻧﯾﺳت ﺣﺎﻻ اﮔر ﻗرة
اﻟﻌﯾن ھم در ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و ﺑر ﺣﻖ ﺗرﯾن ﻧﮭﺿت دوران ﺧودش ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮭﺿت ﺑﺎب  ،ﻣﺷﺎرﮐت داﺷت  .ﮐﮫ
ﺑﺳرﻋت از ﺟﺎﻧب ﺧود ﺳران اﯾن ﻧﮭﺿت طرد و ﻟﻌن و ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﮐس ﺷد ﺣﺗ ّﯽ ﺷوھرش طﻼﻗش داد و ھﻣﮫ او
را ﻣﺗ ّﮭم ﮐردﻧد .و اﻣروزه ﺑﮭﺎﯾﯽ و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ طردش ﻣﯾﮑﻧﻧد  .واﺗﻔﺎﻗﺎ ً دﻓﺎع از ﺷﺧﺻﯾت اﯾن زن و اﻣﺛﺎل او
ﻣﺛل ﺣﻼج در رأس رﺳﺎﻟت ﺑﻧده ﺑوده اﺳت  .ﯾﺎ ﻣﺛل ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ و اﺛﻧﯽ ﻋﺷرﯾﮫ و ﺷرق و
ﻏرب ﻣورد اﺗﮭﺎم و ﻟﻌن اﺳت  .ﻣن اﮔر از اﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﺑر ﺣﻖ و ﻣظﻠوم دﻓﺎع ﻧﻣﯽ ﮐردم ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده
ﺑودم  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﮑﻠﯾف اﯾﻧﮭﺎ را روﺷن ﻣﯽ ﮐرد و آن ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣن ﺑودم و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش را ﺑرﻋﮭده
ﮔرﻓﺗﮫ ام .ﻣن اﮔر ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﮭﺎﺋﯽ و اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ و زﻧدﯾﻖ و ﻣﻠﺣد ﺗﻠﻘﯽ ﺷوم ﺑراﯾم ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺎن و
اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗ ّﮭم ﺑﻣﺎﻧﻧد  .اﯾن اﺗﮭﺎم ﻧﻧﮕﯽ ﺑرداﻣن ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﻌﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑوده اﺳت و ﻣن آن
را زدودم و ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ و ﺷﯾﻌﯽ را ﺳرﺑﻠﻧد ﺳﺎﺧﺗم  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻼج و ﻣوﻟوی
ﭘرداﺧت و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯾل از ﺣﺎﻓظ ﭘرداﺧت .و اﯾن ﯾﮑﯽ از اﻓﺗﺧﺎرات و ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ
– اﯾراﻧﯽ اﺳت .روزی ﺧود اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ را ھم در ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻗم ﻧﺟس ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ
ﺧودﺷﺎن ﻧﺟس ﺑودﻧد و رﺳوا ﺷدﻧد و ﺗﻌﻔّن آﻧﺎن ﺣﺗّﯽ دﻣﺎغ ﻣرﯾداﻧﺷﺎن را ﺳوزاﻧد .دﻓﺎع از ﺣﻼج و ﺻﺑﺎح و ﻗرة
اﻟﻌﯾن دﻓﺎع از ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﺣﻖ اﻣﺎﻣت در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت .آﯾﺎ روﺷن ﺷد؟ دﻓﺎع از اﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً از اﯾن ﺳﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻣذﮐور در رأس رﺳﺎﻟت و ﻋزت آﺛﺎرﻣن ﻗرار دارد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺻﻼً ﺣﻖ آﻧﮭﺎ
ﺣﻣد)ص( ﻋﻠﯽ)ع(
آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﺳت در آﺛﺎرم ا َدا ﻧﺷده اﺳت و ﻓﻘط در ﺣدّ رﻓﻊ اﺗﮭﺎم اﺳت و ﺑس .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ اﮔر ﻣ ّ
را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﮑرده ﺑود رﺳﺎﻟﺗش را اﺻﻼً اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑود ﻣن ھم ﺑدون ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده
ﺑودم .
س( ﺷﻣﺎ از ﺑﯾﻣﺎری ﻣرﻣوز ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾد آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺣﺳوس ﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﯾﺳت و
ﭼﮫ آزاری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ج( درﺑﯾﺎن ﻣﻧطﻖ ﭘزﺷﮑﯽ ﺟدﯾد  ،اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﺎﯾد ﻧوﻋﯽ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺟﺳﻣﯽ – روﺣﯽ داﻧﺳت ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ آﻟودﮔﯾﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺑﺷری ای ﮐﮫ درﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣن وﺟود دارد و در ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻣدرن درھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﻧﺗﺷر
اﺳت  .ﻣﺛﻼً اﮔر ﻗطره ای ﻧﻔت ﯾﺎ ھر ﻣﺎده ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺗﯽ در اطراف ﻣن ﺑﺎﺷد ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ – ﺟﺳﻣﯽ ﻣن
ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﯾزد و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣرگ ﻣﯽ اﻓﺗم  .ﮐﻣﺗرﯾن آﻟودﮔﯽ و ﻧﺎھﻧﺟﺎری در ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.
و از ھﻣﮫ ﺑدﺗر اﻓراد ﻣﻐرض و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن در اﻧﮑﺎر و ﺟدال ﺑﺎطﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ھر ﭼﻧد اﮔر ﻟﺑﺧﻧد ﺑزﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭرﺑﺎن و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻣن ﺣﺎﻟم ﺧراب ﻣﯾﺷود و ﮔﺎه دل درد ﺷدﯾد ﯾﺎ ﺳرﺳﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﻓﺷﺎر ﺧوﻧم
ﺷدﯾدا ً اﻓت ﻣﯾﮑﻧد و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺣﺎل اﻏﻣﺎء ﻣﯾروم .ﺑﺧﺻوص ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧزدﯾﮑﺎن و ﻋزﯾزاﻧم ھﺳﺗﻧد  .ﺗﮫ دل ھر
ﮐﺳﯽ ﻣرﺿﯽ و ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺑر روی ﻣن ﺷدﯾدا ً اﺛر ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮔذارد و ﻣرا ﺑﺳوی ﻣرگ ﻣﯽ ﺑرد .اﯾن اﺳت
ﺑﯾﻣﺎری ﻣن ﮔوﺋﯽ ھﯾﮑل ﻣن ﻣﯾزان و ﻣﺣﮏ ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ آدﻣﮭﺎ وﻣﺣﯾط اﺳت وﻓورا ً ﻣﺛل ﻣﯾزان اﻟﺣراره ﻓﺷﺎرم
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ رود  .اﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ھم ﺧﯾری دارد ﮐﮫ آن ﻣرا ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﯽ ﻣﺻون ﻣﯽ دارد و
ﺷ ّرش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ِﺧﯾرش
ھم ﺷری دارد ﮐﮫ آزارآن اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧﯾرش ﺑﺳﯾﺎر ﻋظﯾم و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز اﺳت و َ
ﻧﺎ ﭼﯾز اﺳت وﻟﯽ ﺟﺳﻣﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺷوم و ﮔﺎه از ﭘﺎی ﻣﯽ ا ُﻓﺗم  .وﺟودم ﻣﯾزان ﺧﻠوص و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ﺑﺎطﻧﯽ
آدﻣﮭﺎ را ﻣﯽ ﺳﻧﺟد و ﺑﮫ ﻣن اﺧطﺎر ﻣﯽ دھد و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ طرف ھﺳﺗم  .اﮔر ﻏذاﺋﯽ ﮐﻣﯽ
ﺷدت ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧم  .از آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺷدﯾدا ً آزار ﻣﯽ ﺑﯾﻧم وآﺳﺎﯾش و ﺧواب و
ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﺑ ّ
ﺧوراﮐم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﮔردد  .و ﻟذا زﻧدﮔﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑﺷدت ﺑراﯾم ﻣرگ ﺑﺎر اﺳت .اﮔر در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ
ﻋﻠﯾرﻏم آﮔﺎھﯽ ﻣن ﯾﮏ آدم ﻓﺎﺳد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷد آﺳﺎﯾش ﻣن ﻣﺧﺗل ﻣﯾﺷود ھﻣﯾن ا َﻣر از ﻋﻠل اﺻﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣن ﺷد
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زﯾرا ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎی ﻣﻐرض در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﺧود آﻣدﻧد و ﭼون ﻗﺻد اﺻﻼح ﻧداﺷﺗﻧد رﻓﺗﻧد زﯾرا رﺳوا ﻣﯾﺷدﻧد.
وﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﺧودﺷﺎن ﺑر ﺣﻖ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣن آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾم  .ھﻣﺳرم ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل رﻓت و ﺑﺳﯾﺎری از دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﻣن ﮐﮫ دارای ﻏرض و ﻣرﺿﯽ ﻋﻣدی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺻداﻗت
ﻧداﺷﺗﻧد زﯾرا ﻣن ﺑﺎ آدﻣﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم ﯾﮏ دﻟﮫ و ﺻﺎدق ھﺳﺗم و ﻟذا ﺑﺎ ﺑﺎطن ھﻣﮫ راﺑطﮫ ای ﺷدﯾد و ﻗﻠﺑﯽ دارم
و ﻟذا اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺳراﯾت ﻣﯾﮑﻧد و ﻣرا رﻧﺟور ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﮐﮫ دل درد ﺷدﯾد و ﺳر ﮔﯾﺟﮫ و ا ُﻓت ﻓﺷﺎر
ﺧون و اﻓﺳردﮔﯽ اﻧواع واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺑدن ﻣن در ﻗﺑﺎل ﻧﺎﺳﺎﻟﻣﯽ ھﺎی ﺑﺷری و طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﻏذاھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و
ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﺻﻼً ﺑﻣن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺻوت ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﻟوازم ﺑرﻗﯽ و ﺣﺗ ّﯽ ﺑوی آﻧﮭﺎ ﺷدﯾداً ﻣرا ﻣﺗﺄﺛر ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺑدﻧم در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﮭﻧّم واﮐﻧش ﺷدﯾدی دارد و ﻧﯾز آدﻣﮭﺎی ﺟﮭﻧّﻣﯽ  .اﯾن اﺳت ﺑﯾﻣﺎری ﻣن .اﯾن ھم ﻧﻌﻣت ﮐﺑﯾری اﺳت
و ھم ﻣوﺟب آزار ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﺟﺑورم ﮐﮫ از ﺧود ﻣراﻗﺑﮫ وﯾژه ای ﺑﻌﻣل آورم .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺻوﻧﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت .
ﻣن اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷم و در داﻣﻧﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﮑری زﻧدﮔﯽ طﺑﯾﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم در ﺳﻼﻣت و ﺷﺎداﺑﯽ و ﻗدرت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣل ھﺳﺗم  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣن داده ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣﻌﺎرف ﻣن ﺗﻌﯾّن ﭘﯾدا
ﮐرده اﻧد و ﺑﺧش ﻋﻣده ای از دوزخ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣن ﺑرھﻣﯾن اﺳﺎس ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ وﺟودم ﺑرﻣطﺎﺑﻖ
ﻣﻌﺎرف ﻣن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد واﯾن ﺻدق و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وﺟود و ﻣﻌرﻓت درﻣن اﺳت  .ﻣن ﺧودم ا ُﺳوه ﻋﻣﻠﯽ و وﺟودی
ﺣرﻓﮭﺎی ﺧودم ھﺳﺗم و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ :
ﭼﻧد روزی ﻗﻔﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد از ﺑدﻧم
ﻣرغ ﺑﺎغ ﻣﻠﮑوﺗم ﻧﯽ ام از ﻋﺎﻟم ﺧﺎک
س( اﯾن ھﻣﮫ اﺻرار در ﺷرح ﻣو ﺑﮫ ﻣوی زﻧدﮔﯽ ﺧودﺗﺎن از ﭼﮫ روﺳت ؟
ج( ﻣن ﺧودم ﺣ ّﺟت ادﻋﺎھﺎﯾم ھﺳﺗم و ﻟذا ﻣﺟﺑورم از ﺧودم زﯾﺎد ﺣرف ﺑزﻧم و ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ﺣ ّﺟﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .ﻣن ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺧودم ھﺳﺗم و ﺧودم دﯾده و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ام  .ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻌﺎرف ﻣن
ﯾﮑﯽ ازﻋﻣﻠﯽ ﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی دوران ﻣﺎﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑﻣت ﻋﻣﻠﯽ! زﯾرا ﻣن ﻗرآن وﻋرﻓﺎن و ﻣﻌﺎرف
ﺗوﺣﯾدی و دﯾﻧﯽ را در وﺟود و زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧودم ﮐﺷف ﮐرده ام ﻧﮫ در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ  .ﺑرای ھﻣﯾن ھم وﻗﺗﯽ از آﯾﮫ ﯾﺎ
ﺣدﯾﺛﯽ ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧم در ﺑﺎره اش ﯾﻘﯾن ﻋﯾﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ دارم و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ذﮐر آﯾﺎت و ﺳوره و ﻣرﺟﻊ
ﻧﻘل ﻗول ھﺎﯾم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم زﯾرا ﻣن از اﯾن آﯾﮫ واﺣﺎدﯾث در ﺧدﻣت اﺛﺑﺎت ﺧودم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ از زﻧدﮔﯽ ﺧودم
در ﺧدﻣت اﺛﺑﺎت و ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن آﯾﺎت ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرم  .و ﻟذا ﺑﮭره ﻣن از ﻋﻠوم ﻣﻧﻘول ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺑوده اﺳت .
ﮔوﺋﯽ ﻣن زﯾﺳﺗﮫ ام ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻧﯾت دﯾن ﺧدا و ﻗرآن را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧم ﺑرای ﻣردم.
س( آﯾﺎ اﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻣرﮔﺑﺎر ﺷﻣﺎ در ﻗﺑﺎل زﻧدﮔﯽ ﺟﮭﻧﻣﯽ اﯾن دوران و آدﻣﮭﺎی ﻣرﯾض و ﻣﻐرض و ﻋدو ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮑﻠّﯽ ﮐﻧﺎره ﺑﮕﯾرﯾد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧزوی ﺷده و راﺑطﮫ ﺧود را از ھﻣﮫ ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد؟
ج( ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻘﯽ ﻣطرح ﮐردﯾد  .ﺧودم ھم ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺳﺋوال را از ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧم و اﯾن ﯾﮏ ﻣﻌﺿﻠﮫ و ﺟدال
داﺋﻣﯽ در وﺟدان ﻣن اﺳت  .ﮔﺎه ھﻣﭼون ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت و ﺑﯾﻣﺎری ﻣداوم ﻧوﻋﯽ اﻟﮭﺎم و
وﺣﯽ ﺑدن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣرا اﻣر ﺑﮫ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﻣﺣض ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﮔﺎه ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻧﮑﻧد اﯾن اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﻋﺎﻓﯾت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود را ﺑر رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗرﺟﯾﺢ
ﻧدھم .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣن ھرﮔز ﺗﺣﻣل ﺷﻠوﻏﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﻟذا ھرﮔز در ھﯾﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﻣﺷﺎرﮐت ﻧداﺷﺗﮫ ام
اﻻ دوره ﮐوﺗﺎھﯽ در آﻏﺎز ﺟواﻧﯽ  .ﺣﺎﻻ ھم راﺑطﮫ ﻣن ﺑﺎ ﻣردم ﺑﺎ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾت آﺛﺎرم در ﺣداﻗل اﺳت و اﻧﮕﺷت
ﺷﻣﺎر .وﻟﯽ ارﺗﺑﺎط ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧم ﺑﺎ ﺳﺎﯾت ﻣن ﺑﺳرﻋت ﻣﺑدّل ﺑﮫ راﺑطﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯾﺷود و ﻟذا ﭼﻧدان ھم ﻓرق ﻧﻣﯾﮑﻧد.
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن را ﻧﺎدﯾده و ﻧﺎﺷﻧﯾده در ﺧود و ﺧواﺑﮭﺎﯾم دارم و آﻧﮭﺎ ھم ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎ ﻣن در ﺧواب
دﯾدار و راﺑطﮫ ﻣﻌﻧوی دارﻧد  .راﺑطﮫ ﻣن ﺑﺎ آدﻣﮭﺎ ھﻣواره اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣری طﺑﯾﻌﯽ و ﺧود ﺑﺧودی
اﺳت ﻧﮫ ﻣﺛﻼً ﺑﮫ روش ﺗﻠﮫ ﭘﺎﺗﯽ و ﻏﯾره  .ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن آﺷﻧﺎ ﺷود ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻣن وارد ﺷده
و ﻣن در ﺳرﻧوﺷت او ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوم و اﯾن راﺑطﮫ ای ا َﺑدی اﺳت و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ھوﯾّت ﻣن در رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده اﺳت .ھر ﮐس ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﻣن ﻣرﺑوط ﺷود دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﻣن ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗم.
ﺣﺗﯽ ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش و ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺳﺎﻋﺗﯽ دﯾده ام ھﻣواره در ﯾﺎد ﻣن ﺣﺿور
دارد و در ا َذﮐﺎر و دﻋﺎھﺎﯾم ھﺳت و ﮔوﺋﯽ ﻋﺿوی از ھﺳﺗﯽ ﻣن اﺳت و ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﯾم  .و اﯾن ﺑﮫ آن
دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ را ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط دوﺳت ﻣﯽ دارم و ﺻورت ھر ﮐس در ﻟوح دل ﻣن ﺗﺎ اﺑد ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود و
دوﺳت و دﺷﻣن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارد  .اﯾن واﻗﻌﮫ ھم ﺑرای ﻣن ﻧﻌﻣت ﮐﺑﯾری اﺳت و ھم آزار ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
آزارش در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﻧﻌﻣت آن ﻧﺎﭼﯾز اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن ﺧودم را »ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣردم« ﻧﺎﻣﯾده ام و اﯾن ﯾﮏ
واﻗﻌﯾت وﺟودی اﺳت و ﻧﮫ ﺷﻌﺎر  .ﺳرﻧوﺷت ﻣن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﮔره ﺧورده اﺳت و ﻣن ِﻣﻧﮭﺎی آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﻧﯾﺳﺗم
و ﺧودﯾت و زﻧدﮔﯽ ﻓردی ای ھرﮔز ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﻟذا ھرﮔز ﺑرای ﻓرد ﺧود ﻧزﯾﺳﺗﮫ ام و ﻟذا ﻣﺟﺑور ﺷده ام در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋزﯾزاﻧم ﭘﺎ ﺑر دل ﺧود ﺑﮕذارم و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و دردﻧﺎک ﺗرﯾن ﺟﮭﺎد ﻣن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دل ﺧودم ﺑوده اﺳت
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ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﻣرا آدﻣﯽ ﺑﯾرﺣم و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﺻﻼً ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋزﯾزاﻧم
ﻧدارم  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن وظﺎﯾف ﺧودم را در ﺣدّ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻧﺟﺎم داده ام وﻟﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗوﻗﻌﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ام  .وﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ واروﻧﮫ ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣن از آﻧﮭﺎ ﻣﺗوﻗﻊ و طﻠب ﮐﺎر ﺑﺎﺷم آﻧﮭﺎ
از ﻣن طﻠب ﮐﺎر ﺷده اﻧد زﯾرا ﻣن ھرﮔز اﻧﺗظﺎرات ﺧود را ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎورده ام و ﺑﻠﮑﮫ از دﻟم ھم ﭘﺎک ﮐرده ام و
ﺑروﯾﺷﺎن ھم ﻧﻣﯽ آورم  .وﺑﻌد آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻟطف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺗ ّﯽ ﺑﮫ ﻣن ﺗﻠﻔﻧﯽ ھم زﻧﮓ ﻧﻣﯽ زﻧﻧد و ﺣﺎﻟم را
ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﺗﺎ ﻣزاﺣم ﻣن ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ؟؟!! ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﯾﻣﺎر و ﺗﻧﮭﺎﯾم  .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را
ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﺑد در ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧﻧد و ازﺧواب ﺑﯾدار ﺷوﻧد .و ﻣن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳرﭘﺎ و ﺳﺎﻟﻣﺗر ﺑودم ھﻣﭼون ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر و طﺑﯾب وﺣﺑﯾﺑﯽ ھﻣﮫ اطراﻓﯾﺎﻧم را ﺧدﻣت ﮐردم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر
ﻣن ﺑوده اﻧد ﺑﯾﻣﺎری و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و دﻏدﻏﮫ ای را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد  .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣن ﺷروع ﺷد ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ در رﻓﺗﻧد و ﻣن ھم اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐردم ﺗﺎ ﺑروﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ازآﻧﮭﺎ ھﻣﺳر ﻣن ﺑود و
ﺑﻌد ﺑ ّﭼﮫ ھﺎﯾم و دﯾﮕران و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣرﯾداﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣرﯾدی ﻓﻘط ادﻋﺎﯾش را داﺷﺗﻧد و اﯾن ﻣن ﺑودم ﮐﮫ دﻧﯾﺎ و
دﯾن و ﺧﺎﻧدان آﻧﮭﺎ را ﻣرﯾدی و ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﮐردم و ﺑﺎ رﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از دردھﺎﯾم رﻓت  .آری در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواﻗﻊ ﺧداوﻧد ﺑر ﻣن ﻧﻌره ﻣﯽ زد ﮐﮫ رھﺎﯾﺷﺎن ﮐن ﺑروﻧد وﻣن دﻟم ﻧﻣﯽ آﻣد زﯾرا ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ
رﻓﺗن ﭼﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺑر ﺳرﺷﺎن ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﺟﮭﻧّﻣﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا ﻧﮕذاﺷﺗم و ﺑﺧﺎطر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ دردھﺎ و
زﺟرھﺎ ﮐﺷﯾدم و ﺣﺗ ّﯽ ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗم  .ﻣن ﮐﺎﺳﮫ داغ ﺗر از آش ﺷده ﺑودم آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و دوزخ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ درآﻧﺟﺎ ھﻣﮥ آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎﯾم را ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ
ﺷدﻧد و ﺷدﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی اﯾن ﻧوع ﺗرﺑﯾت و ھداﯾت دوزﺧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺷﺎﻗﮫ ﺗر ﺑوده اﺳت
زﯾرا ﻣن ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﻓرزﻧداﻧم ﻣﯽ داﻧﺳﺗم و ﭘﺎره ھﺎی دل ﻣن ﺑودﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷﻘّﯽ و ﺑﯾرﺣم و
دﯾواﻧﮫ  .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اطراﻓﯾﺎﻧم ﺑﮭﺗرﯾن ھﻣﻔﮑران و ﯾﺎراﻧم در دﯾن ﺑوده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ درﺳت
ﺑﻌﮑس ﺑوده اﺳت  .ﻣن ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﯾﺎر وﯾﺎوری در دﯾن و دﻧﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ام  .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣن ﻣﯽ
ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﺧود ﻋﻠّت ﻋﻣده دردھﺎﯾم ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗن آﻧﮭﺎ دردھﺎﯾم ﻧﯾزرﻓت  .ﻣن در ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ام ﺑﮭﺗرم ﭼون ﻣﯽ داﻧم
ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﺧورم وﭼﮫ ﮐﻧم  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣراھﯽ دﯾﮕران ھﻣواره ﺑرای ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت و اﮔر ھم ﺧدﻣﺗﯽ
ﮐرده اﻧد ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑس ﺑزرگ ﺑوده اﺳت ﺣﺗ ّﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﻧﯾوی و ﻣﺎدی .و اﯾن را ﺑﮕوﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ام
ﮐﮫ اَﺟرھﺎی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺧﺎطرھﻣﯾن ﺗﺣﻣل ﻣن درﺑﺎرۀ اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
درﻣﺎﻧده ﺗرﯾن و ﻣﺗﮑﺑّرﺗرﯾن واﺣﻣﻖ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﺑودﻧد  .ﻣن ﺧدا را ﺑﺧﺎطر ﺗﺣﻣل ھﻣﯾن آدﻣﮭﺎ دﯾدار ﮐردم  .از ﺑس
در ﻓراق ﯾﮏ دوﺳت ﻗﺣطﯽ ﮐﺷﯾدم واﯾن دﺷﻣﻧﺎن دوﺳت ﻧﻣﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐردم ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن رﺣم ﻧﻣود و ﺧودش را
ﺑر ﻣن ﻧﻣود ﺗﺎ از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑم  .و ا ّﻣﺎ ﻋﺟب ﺗر ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺣﺗﯽ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ را ھم ازآن
ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﯾﮑﯽ ازآﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت :دﯾن ﺗو از آن ﻣن اﺳت و اﮔر ﻣن ﻧﺑودم ﺗو ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ داﺷﺗﯽ و ھﯾﭻ
ﻧﻣﯽ ﺑودی آری او راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔت وﻟﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ  .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد
ﮐﮫ دﯾن وﻋرﻓﺎن ﻣن از آﻧﮭﺎﺳت!! ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد؟ زﯾرا ﻣن ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻧّﺗﯽ ﺑر آﻧﺎن ﻧﻣﯽ
ﻧﮭﺎدم و ﺟز ﻣﺣﺑّت ﻓزاﯾﻧده ازﻣن ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد وآﻧﺎن ﺟزﺷﻘﺎوت ﻓزاﯾﻧده ﻧﻣﯽ ﻧﻣودﻧد  .و ﻟذا اﻣر ﺑر آﻧﺎن
ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷد و ﺟﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻣن ﻋوﺿﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ دوزخ ﺑﺎزﮔرداﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ
ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑر واﻗﻌﯾت ﺑﺎز ﻣﯾﺷود و ﺑﯾدارﯾﺷﺎن آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ﺗوﺑﮫ ﺷﺎن .اﻧﺷﺎء ﷲ  .و اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣن ﺑﺎ ﻣردم
اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺷﮫ ای از آن را ﻧﻣودم .
س( ﺑﺧش ﻋﻣده ای از آﺛﺎرﺗﺎن درﺑﺎره زن و زﻧﺎﺷوﯾﯽ اﺳت و رھﻧﻣودھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھﯾد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻧوﯾﺳﻧده در زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮑﺳت ﺧورده و ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﮐﺎم اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺷﮭﺎﻣت
ﻣﯽ دھد ﺗﺎ دراﯾن ﺑﺎب راھﻧﻣﺎی دﯾﮕران ﺑﺎﺷد ؟
ج( آﯾﺎ دﯾن و ﺷرﯾﻌت و اﺣﮑﺎم ﻣذھﺑﯽ ﭼﯾزی ﺟز آداب درﺳت و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺑرای ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﺣﺎﺻﻠش ﺑﮫ آﺧرت ھم ﻣﯽ رﺳد؟ آﯾﺎ ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑران ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺎرح اﯾن آداب ﺑودﻧد در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ آدﻣﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد
و ﭘﯾروز و ﺑﮫ ﮐﺎم ﺑودﻧد؟ از ﭼﺷم ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن ﻧوع ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی را داﺷﺗﻧد
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺣﯾﺎت زﻧﺎﺷوﺋﯽ .و ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑدﺳت زن ﺧود ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد  .آﯾﺎ ﻧﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ؟ آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷد ؟
اﮔر اﺻل دﯾن و ﻣﻌﺎرف دﯾن را ﻗﺑول داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﭘﺎﺳﺦ روﺷن اﺳت ودر ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا
ھﻣﮥ راھﮭﺎی ﻣﺎ دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش روی ﻣردم ﻣﯽ ﻧﮭﯾم  .ﺣ ّﺟت درﺳﺗﯽ ﺣرﻓﮭﺎی ﻣن اوﻟﯾﺎء واﻧﺑﯾﺎء اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد
ﭼون ﺧود ﻣن ھم دﻋوی دﯾن دارم و ﺣﺎﻣﯽ دﯾن آﻧﮭﺎ ھﺳﺗم و ﻟذا ﺧود آﻧﮭﺎ اﺳوه و ﻣﯾزان درﺳﺗﯽ اﯾن دﻋوی ھﺎ
ھﺳﺗﻧد  .اﻣﺎم ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن!
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س( ﺷﻣﺎ درﺑﺎره زن و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﺟذاﺑﺗرﯾن آﺛﺎر ﺷﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﮐﺛرﺷﺎن ِﺑﮑر و
ﺗﮑﺎن دھﻧده ھﺳﺗﻧد  .در ﯾﮏ ﮐﻼم در ﻋرﺻﮫ دﯾن و ﻋرﻓﺎن و ﺗﮑﺎﻣل روﺣﺎﻧﯽ ﻣوﺟودی ﺑﮫ ﻧﺎم زن ﭼﮑﺎره اﺳت و
ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد و ﻋﺎﻗﺑت ﯾﮏ ﻣرد ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ او ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﮐ ّل ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﮐوره ای اﺳت ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﭘرﺳﺗد و ﺟز اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری
ﻧدارد .و آﻧﭼﮫ در اﯾن اﻣﺗﺣﺎن و آزﻣون ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ھدف اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﻟذاﯾذ دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ در رأس آن
ﺑرای ﻣرد ھﻣﺎﻧﺎ زن اﺳت  .زن ﻗﻠب و ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻟذاﯾذ ﻣرد در زﻧدﮔﯽ اﺳت و ﻟذا ﻗﻠب و ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣواﻧﻊ و
ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ و ﻏﻔﻠﺗﮭﺎی ﻣرد در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف زﻧدﮔﯾﺳت  .ھﻣﮫ رﻧﺟﮭﺎی آدﻣﯽ ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻟذاﯾذ اﺳت و اَﺷد
رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺷر در دﻧﯾﺎ و آﺧرت از زن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور ﻟذاﯾذ اﺳت .آدﻣﯽ دارای ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻧوع ھدف اﺳت در
ﮐل زﻧدﮔﯽ  :ﻟذّت ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت ! ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ زن ﻣﺣور و ھدف زﻧدﮔﯽ ﻣرد اﺳت و ﯾﺎ ﺧدا  .و اﯾن دو ھوو و رﻗﯾب و
ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺻم ﯾﮑدﯾﮕرﻧد در ﻧﻔس آدﻣﯽ  .زن ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻣرد در ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ او ،ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺧداوﻧد را در ﺧود
ﮐﺷف ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ آدﻣﯾت ﺧود درﻋرﺻﮫ ﻗﺑل ازﺧﻠﻘت ﺣوا ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت اﮔر اھل دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد  .در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ اش را در زن از دﺳت ﺧواھد داد و ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺷد ودر دوزخ ﺑﮫ ﺧود ﺧواھد آﻣد
دوزﺧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺣواﺳت  .درﻋرﺻﮫ ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﺻﺑر درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣواﺳت ﮐﮫ آدم
اول دﯾن اﺳت  .از ﺣوا اﺳت ﮐﮫ درب ﺑﮭﺷت ﯾﺎ دوزخ ﺑر
ﺧداﯾش را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﯾن اﺳت ﮐﮫ ازدواج اﻣر ّ
آدم ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن دو ﻧوع ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧداﺳت  :ﺧدای ﻧﺎری و ﺧدای ﻧوری! در ﮐﻧﺎر زن ﺑﺎﯾد ﺑود و ﻧﮫ
در درون زن  .زن را ﺑﺎﯾد در ﮐﻧﺎر ﺧود ﻧﮕﮫ داری ﻧﮫ در درون دل ﺧود  .اﯾن اﺳت ﮐ ّل ﻣﺎﺟرا  .و ﻣن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ زن ﺑودم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑودم  .و ﻓﻘط زﻧﺎن ﻣؤﻣن و ﭘﺎک و ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﻧوع زﻧﺎﺷوﯾﯽ را درک و
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧد و ﺑﻣﺎﻧﻧد  .آدم و ﺣوا دو وﺟﮫ از ﺻورت ﺧداوﻧد در ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت )ﺧﺎک( ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرد
ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣظﮭر ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد زن ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرﻓﮫ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد  .و درﻏﯾر دﯾن و
ﻣﻌرﻓت و اﺧﻼص اﯾن دو وﺟوه اﺑﻠﯾس ﺧواھﻧد ﺷد ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر و ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮫ دوزخ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
اﻣﭘراطوری اﺑﻠﯾس اﺳت .ﻟذاﯾذ ﺧﺎﮐﯽ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﺗﻘوای ﻓزاﯾﻧده ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻟذاﯾذ ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ا ُﺧروی ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ واﺳطﮫ دوری .زن از دور ،وﺟﮭﯽ از وﺟوه ﺧداﺳت و از ﻧزدﯾﮏ ھم وﺟﮭﯽ از اﺑﻠﯾس اﺳت .اﯾن اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
اول آﺧرت و آﺧر ھم دﻧﯾﺎ.
دﻧﯾﺎ ھرﭼﮫ از ﻧﻔس آدﻣﯽ دورﺗر ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﺗر ﺑﺎﺷد ا ُﺧروی ﺗر و اﻟﮭﯽ ﺗرﻣﯽ ﺷودّ .
اول دﻧﯾﺎ و آﺧرھم آﺧرت .و ﻟذا ﺑﮫ ﭘﯾری ﭘرھﯾزﮐﺎر ﻣﯾﺷوﻧد
اﯾن اﺳت اﯾﻣﺎن .ﮐﺎﻓران درﺳت ﺑﻌﮑس ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧدّ .
ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﮐﺎر ﮐﮫ دﯾﮕر دﻧﯾﺎ ﻟذﺗﯽ ﻧﻣﯽ دھد .و در رأس دﻧﯾﺎ ھﻣﺎن زن ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﺧرﯾن اﻣر ﺑﺎﺷد .اﯾن اﺳت
ﺳوم ﺑرای ﻣرد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد :اول ﺧدا ،دوم اﻣﺎم،
ﻗﺎﻋده ﯾﮏ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑرﺣﻖ و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد و ﺧداﯾﯽ .زن اھﻣﯾّت درﺟﮫ ّ
ﺳوم زن .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت زن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺷود و درب دوزخ  .و ﻧﮑﺗﮫ آﺧر اﯾﻧﮑﮫ از زن ﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺟﻣﺎﻟش ﺑﺳﻧده ﮐرد ﮐﮫ درب ﺑﮭﺷت و ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت اﺳت  .از ﺻورت ھرﭼﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﺑﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺑﻠﯾس و دوزخ
ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷوی  .زن در ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﺑﮭﺷت اﺳت و در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ اﺑﻠﯾس و ﺟﮭﻧّم  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرد ﺑﺎﯾد
از ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد  .و ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﺗﻧﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮐﺑﯾرھ ّﻣت ﮔﻣﺎرد ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ
ﺗﻘوﯾت ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣﺣض .ﻣردان اﺑﻠﮫ ﺗر و ﺷﻘﯽ ﺗر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان زن ﺑﺎره ﺗر و ﮐﺎﻓرﺗرﻧد و
ﭘرورﻧده زﻧﺎن ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
س( آﯾﺎ ﺷﻣﺎ درﺑﺎرۀ زن و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده ﺧودت را ﻣوﻓﻖ ﻣﯾداﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎم ؟
ج( ازﻧظر ﺧودم ﯾﮑﯽ از ﻣوﻓﻖ ﺗرﯾﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎن و ﺗﺎرﯾﺧم  .ﯾﻌﻧﯽ ازﻣﻧظر دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﻋﺎﻗﺑت و آﺧرت .
س( آﺧرﯾن آرﻣﺎن ﺗو ﭼﯾﺳت ؟ ﻣﻧظورم آرﻣﺎن ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت!
ج( دوﺗﺎﺳت .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ در ﺣرﯾم ﻋﻣر دﻧﯾوی ام ﭘﯾﺎم ﻣن ﻻاﻗل ﺑﮫ ھﻣﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑرﺳد و ﺷﺎھد ﭘﯾروزی دﯾن
ﺧﺎﻟص وﻋرﻓﺎن ﺑﺎﺷم ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳت و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾش ﻣن رﻓﺗﮫ اﻧد ﺗوﺑﮫ
ﮐﻧﻧد و اﯾﻣﺎن آورﻧد و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﺷوﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧم و ﻣن در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺷﺎھد ﺳﻌﺎدت ﻣﻌﻧوی آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷم .ھر ﭼﻧد ﺑﯾش از اﯾن دو آرﻣﺎن ﭘﯾش از آن ،رﺿﺎی ﺧدا ﻣﻧظور ﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ او راﺿﯽ ﺑﺎﺷد از زﻧدﮔﯽ ای
ﮐﮫ ﮐرده ام و ﺧﺷﻧود و ﺷﺎد .و ﻣ ّﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ دوزخ ﺑرد ﯾﺎ ﺑﮭﺷت .ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎدی او در رأس ھﻣﮫ
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣن اﺳت .ﻣن ﻟﺑﺧﻧد او را ﺑرﺗرﯾن آرﻣﺎﻧم ﻣﯽ داﻧم در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم .ھﯾﭻ ا َﺟری ﺑرﺗر از ﻟﺑﺧﻧد او ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﻟﺑﺧﻧد ھﻣﺎن رﺿوان اوﺳت .ھرﮔﺎه ﮐﮫ از دﺳﺗم ﻏﺿﺑﻧﺎک ﻣﯾﺷود و ﻣرا ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯾش از ﻋذاب ﺧودم
ﻧﮕران ﻧﺎراﺣﺗﯽ او ھﺳﺗم ﮐﮫ از ﺧﻠﻘت ﻣن ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﺷود و ﺧودش را ﺳرزﻧش ﻧﮑﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﭼﻧﯾن
ﻧﻣﯾﺷود وﻟﯽ ﻣن ﻧﮕراﻧم ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا از دﺳت ﻣن اﯾﻧﻘدر ﻧﺎراﺣت ﺷود .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮕران ﻧﺎﺑود ﺷدن ﺧودم ﺑﺎﺷم  .وﻟﯽ
آرﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺗر و ﺧﺻوﺻﯽ ﺗر ھﻣﺎن دﯾدار دوﺑﺎره ﺟﻣﺎﻟش در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ.

۴۶

س( ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺻﻔﺗﯽ را از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارﯾد ؟
ج( ﻣن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﮐﯽ و ﻗداﺳت و ﻋﺻﻣت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ھﺳﺗم .زﯾرا ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﻣﺎﻟش
را دﯾدار ﮐﻧد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﮐور ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و درﯾوزﮔﯽ اﺳت .
س( ﭘﺎﮐﯽ ﭼﮕوﻧﮫ درک ﺷدﻧﯽ اﺳت ؟
ج( در زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺑزک ﮐردن و رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب و ﻋﺷوه ای .ﭘﺎﮐﯽ ھﻣﺎن زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت و زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﻣﺎن
ﭘﺎﮐﯽ اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮭﺷت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن اﺳت ﻗﻠﻣرو زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت و زﯾﺑﺎ روﯾﺎن.
س( ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﻗﻠم و ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ او ﮐﮫ اﺳﺎس و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾدار ﺑﺎ او را ﻓراھم ﮐرد  .ﭘس ﺟﻣﺎﻟش ﺑرﺗرﯾن ﻧﻌﻣت و ﻟطف و ﮐرم
و ﻣﺣﺑت اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ارزاﻧﯽ ﮐرده اﺳت وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻻﯾﻖ درک آن اﺳت .
س( ﻋﺷﻖ ﭼﯾﺳت ؟
ج( ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ھﯾﭻ دﺧل و ﺗﺻرف و ﺗوﻗﻊ .ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻣﺣض!
س( آﯾﺎ از ﮐﺟﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﯾﻘﯾن دارﯾد ﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرده اﯾد؟ ﺷﺎﯾد ﺟﻣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮏ او ﺑوده اﺳت؟
ج( ﺟﻣﺎل ھرﭼﯾزی درﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ،ﺗﺟﻠﯽ درﺟﮫ ای از ﺟﻣﺎل اوﺳت ﺑرای اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت  .ﭘس ﺟز او ﺟﻣﺎل
ﻧدارد و او در ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺷرﯾﮏ ﻧدارد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟﻣﺎﻟش .ﺟﻣﺎل او زﯾﺑﺎﺗر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻓﻘط ازآن اوﺳت
وﻟﯽ ﺟﻣﺎل اوھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﺑﺎﺷد زﯾﺑﺎﺗر اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد)ص( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ﻣن ﺧداﯾم را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن
ﺻورﺗﮭﺎ دﯾدار ﮐرده ام ودر ﻣﻌراج ھم ﺟﻣﺎﻟش را در ﺻورت ﻋﻠﯽ وار دﯾدار ﮐرد ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ
ﺑﮫ او ﺑود .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻣﺣ ّﻣد در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾد ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﮑرد .آﻧﮑﮫ او را ﺑﺑﯾﻧد ﺷﮑﯽ
ﻧﻣﯾﮑﻧد .زﯾرا ﺟﻣﺎل او ﻣظﮭر ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اوﺳت ازﺟﻣﻠﮫ ﯾﻘﯾن  .ﻣﺛﻼً آدﻣﯽ درﺧواب اﻣﺎﻣﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﺧودش را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ او ﮐﯾﺳت و ﺷﮑﯽ ﻧدارد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣن اﺟﻧﮫ و ﻣﻼﺋﮑﯽ را
ھم دﯾدار ﮐرده ام و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﺧﻠﻘت آﻧﮭﺎ را.
س( ﺷﻣﺎ اِدﻋﺎ ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر او را در ﺟﻣﺎل ﺳﯾﻣﺎی زن ﺟواﻧﯽ دﯾدار ﮐرده اﯾد در آﺳﻣﺎن ﻗﺑﻠﮫ و ﯾﮑﺑﺎر ھم در
ﮐﺳوف ﺑزرگ در ﺳﯾﻣﺎی ﺷﺧص ﺧودﺗﺎن در آﺳﻣﺎن دﯾدار ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﻣﺗش از آﺳﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﯾن ﺑوده اﺳت  .اﯾن
ﺗﻔﺎوت در ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دارد و ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن دو دﯾدار ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑوده اﺳت ؟
ج( و ﯾﮑﺑﺎرھم در ﺻورت دﺧﺗری در ﮐوه ﺗﺟﻠّﯽ ﮐرد ﮐﮫ درھﻣﺎن ﺣﺎل ﭘﯾرزاﻟﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود دﯾدم ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن
و ﺧﺿر راھم ﺑود ودر ﻣﺳﯾر راھم ﺑﮫ دازﮔﺎره در ﺻد ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮕﮫ دازﮔﺎره رخ داد ﮐﮫ در زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘر ﺑرف و
ﮐوﻻک ﺑود  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دﺧﺗر و ﭘﯾر ﻣرد را ھﻣواره در ﻣﺎه دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧم  .ﺗﻔﺎوت در درﺟﮫ ﺗﺟﻠّﯽ اﺳت و ﺗ ّﻘرب.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان او را در ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت ﺟﻣﺎل دﯾدار ﮐرد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ در درﺧت زﯾﺗوﻧﯽ ﻣﻧّور دﯾدار ﮐرد و ﯾﮑﺑﺎر
ھم در ﮐوه ﮐﮫ ﺑﯾﮭوش ﺷد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد  .و ﻣﺣ ّﻣد ھم در ﺻورت ﯾﮏ ﻋﻠﯽ وار  .و ﻣوﻟوی در ﺻورت
ﮑﯽ ﻧدارد و ﻧﯾز آﺛﺎر
ﺷﻣس و .......ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾدار ﮐﻧﻧده ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ او را دﯾدار ﮐرده اﺳت و ﺷ ّ
ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن دﯾدار در اﻋﻣﺎق ﻧﻔس و ﺟﺎن و ﺗن و ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ ﻓرد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﯾن ﺣﻘﺎﻧ ّﯾت را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ﺑرﺧﯽ
از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص در ﺻدر اﺳﻼم در ﺟﻣﺎل اﻣﺎﻣﺎن  ،ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻣذھب ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﭘدﯾد
آﻣد .وﮔرﻧﮫ درﺻﻔﺎت و ﮐﻣﺎﻻت ھرﮔز ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎﯾﯽ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھرﮔز ﻗدرت اﻋﺟﺎز
ﻣوﺳﯽ)ع( ﻣوﺟب ادﻋﺎی ﻣوﺳﯽ -ﺧداﺋﯽ ﻧﺷد .ﻣذاھب اﻧﺳﺎن – ﺧداﺋﯽ ﺣﻘّﮫ و دﯾﻧﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً در اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺑوﻓور
ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ﺧداوﻧد از اﻧﺳﺎن ﻋﺎرﻓﯽ را ﺑﺎ ﺧود ﺧداوﻧد اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾش از اﯾن از
ﻋﺎ ّﻣﮫ ﺑﺷری ﺗوﻗﻊ ﻧﯾﺳت و اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺑﮭﺗر از اﻧﮑﺎر اﺳت  .زﯾرا در ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار
ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﯾم  .و اﯾﻧﮑﮫ ﮐداﻣﯾﮏ ازاﯾن دﯾدارھﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑوده اﺳت ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم اﺳت  .وﻟﯽ ﺗﺟ ّﻠﯽ درآن زن ﻗدﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﻣن وارد ﺷد زودﺗر رخ داد و دو ﺳﺎل ﺑﻌدش در ﻣﺷﮭد آن ﺗﺟﻠّﯽ را در ﯾﮏ ﮐﺳوف ﺑزرگ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودم
اوﻟﯽ »ﺗﺟﻠّﯽ ﺑر ﻣن«
دﯾدم ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣدﺗ ّﮭﺎ ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺧود را دﯾده ام و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺣﯾران ﺑودم و ھﻧوز ھم ﺣﯾراﻧمّ .
دوم را از ﻣن دﯾد ﺑﺻورت ﻣﺎه در
دوﻣﯽ ھم »ﺗﺟﻠّﯽ از ﻣن« ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷب ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ھم اﯾن ﺗﺟﻠّﯽ ّ
ﺑود و ّ
اطﺎﻗﯽ در ﻣﻧزﻟﺷﺎن ﺑر روی ﺗﺧﺗﯽ ﮐﮫ دراز ﮐﺷﯾده ﺑودم و ﻏرق در ﯾﺎد او ﺑودم  .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗم در
دوران ﮐودﮐﯽ در ﻋﺎﻟم رؤﯾﺎ اﯾن ﺟﻣﺎل ﺧودم را در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ام ﺗﺣّت ﻋﻧوان ﺧود ﺧداوﻧد دﯾده ﺑودم ﮐﮫ ﻣرا در
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ﻣﻧزﻟش ﻣﯾﮭﻣﺎن ﮐرده ﺑود و ﺷراﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﻣود ﮐﮫ ﻧوﺷﯾدم و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواب از ﻣن رﻓت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ﺟﻣﺎل
ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧودم را در ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻧﺎم ﺧدا دﯾده ﺑودم  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗ ّﮫ در ﮐودﮐﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺧود ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧودم
را دﯾده ام و ﺑﻠﮑﮫ در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم ﺧواب ﮐودﮐﯽ ﺧود را  .اﻟﺑّﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﺣدود ﺳﺎل ١٣٨۴
ﺷﺑﯽ ﺑﯾن ﺧواب و ﺑﯾداری ﺟﻣﺎﻟﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻣﺎه ﺑرﻋرﺷﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺧداوﻧد اﺳت و ﻣن
ﺑودم ﻣﻧﺗﮭﺎ ﻣؤﻧّث ﺑودم  .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺟﻣﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺗر و ﻧوری ﺗر و ﻻ ھوﺗﯽ ﺗر ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری
ﭘس از ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن طوﻣﺎر ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﺻوﻓﯾﺎن اﯾن ﺟﻣﺎل را
ﺑﺻورت ﻣؤﻧّث دﯾده اﻧد ﮐﮫ وﺻف ﮐرده اﻧد ﻣﺛل ﺣﺎﻓظ  .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺟﻣﺎل ذات وﺣداﻧﯽ او ﻧﮫ ﻣؤﻧّث اﺳت و ﻧﮫ
ﻣذ ّﮐر .واﯾن از ﻧﻘص ﻧﮕﺎه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ او را ﮔﺎه ﻣؤﻧّث و ﮔﺎه ﻣذ ّﮐر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
س( آﯾﺎ دراﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﯾده اﯾد ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﮐﻣﺎﻻت و اﻗﺗدار ﺣﻖ ﺣﺿور دارد و درک و ﺣس ﻣﯽ ﺷود؟
ج( در ﺟﻣﺎل ﻣذﮐر ﭼﻧﯾن اﺳت وﻟﯽ در ﺟﻣﺎل ﻣؤﻧّث ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﻓﻘط »ﺳﺑوح و ﻗدوس« را درک و اﺣﺳﺎس
ﮐردم در اﻋﻣﺎق ﺟﺎن و ﺗﻧم  .ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺑﻧده اﯾن ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ ﺗر اﺳت و ﻓﻘط ﺟﻣﺎل اﺣدﯾّت ﻣ ّ
ﻧزه از ﺻﻔﺎت ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﺷده اوﺳت :ﺳﺑوح و ﻗدوس!
س( آﯾﺎ از اﯾﻧﮑﮫ از ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﭘرده ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد اﺣﺳﺎس ﺑدی ﻧدارﯾد؟ ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ و
ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑس؟
ج( راﺳﺗش ﺣدود دوازده ﺳﺎل ﺳﮑوت ﻣطﻠﻖ ﻧﻣودم و اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﺎزﮔو ﻧﮑردم اﻻّ ھﻣﺎن ﭼﻧد ﻧﻔری
ﮐﮫ در واﻗﻌﮫ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد آﻧﮭم ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک و ﺑﮫ اﺷﺎره .ﯾﮏ ﻧﯾروﯾﯽ ﻣرا وادار ﮐرد ﺗﺎ ﺑﻧوﯾﺳم ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل
ﺧودم .و راﺳﺗش ﮐﻣﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﻌﺻﯾت و ﻧﺎﻣﺣرﻣﯽ ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ھر ﻧﺎﻣﺣرﻣﯽ ﻧﺷﻧود و ﻧداﻧد  .وﻟﯽ
ﻧﺗواﻧﺳﺗم و اﺣﺳﺎس وظﯾﻔﮫ ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم .و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ام اﺣﺳﺎس ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧدارم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ اراده ﺣﻖ
ﺑود زﯾرا ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎری اﻓزود و ﺑﺳﯾﺎری را از ﺷرک و ﮐﻔر ﻧﺟﺎت داده اﺳت و ﮔوﺋﯽ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ام ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺧدﻣت ﺑﮫ دﯾن ﺑوده اﺳت و از ﺳﺎﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم ﻣﻔﯾدﺗر واﻗﻊ ﺷده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑر ﮐﻔر ﮐﺎﻓران اﻓزوده اﺳت
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ طﺑﯾﻌﯽ و آﻧﮭم ﺑر ﺣﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧود ﻗرآن ھم ﺑراﯾﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮐﻔر ﮐﺎﻓران ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺑﻘول
ﺧود ﻗرآن .و اﯾن اﻋﺗراﻓﺎت ﺑر اﯾﻣﺎن و ﺗﻌﮭدات ﺧو ِد ﻣن ھم اﻓزوده اﺳت و ﻣرا ﺑﺎ ﺧداﯾم ﻧزدﯾﮑﺗر و ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗر
ﻧﻣوده اﺳت .
س( اﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ﺳؤال – ﺟواب  ،ﮐﺳﯽ ﺟز ﺧودﺗﺎن ﻧﯾﺳت و ﺧودﺗﺎن از ﺧودﺗﺎن
ﺳؤال -ﺟواب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
ج( اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺻدق  .ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﯾت ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﮐﺳﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﯾت درد ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣردم و ﺧداوﻧد .اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕران ﻣردم و آﯾﻧده ﺑودن .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕران ﺗﺣرﯾف آﺛﺎر و ﮔﻣراھﯽ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺧودم ﺑودن .وﻋﻼوه ﺑراﯾن
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣؤاﺧذه ﮐردن از ﺧوﯾﺷﺗن و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود رﺳﯾدن ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣن رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود .اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﮐﺎوﯾدن و ﺧود را ﺗﻌﻠﯾم دادن .ﺑﺎ ﺧود رو ﺑرو ﺷدن .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﭘﯾری و ﺑﯽ اﺳﺗﺎدی .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
آﯾﯾﻧﮫ ﺧود ﺷدن و ........واز ﺧود اﻣﺗﺣﺎن ﮔرﻓﺗن و ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗن  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﯽ ﭘﯾر .
و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﯾﻌﻧﯽ از ﺧداوﻧد ﭘرﺳﯾدن و ﺷﻧﯾدن  .ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم دﻋﺎھﺎ و ﮔﻔﺗﮕوﯾم ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻣﺎھﯾﺗّﯽ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای دارد .
س( ﺗودر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾت ﺑﺎ ﺧدا ﺧﯾﻠﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯽ ودر ھﯾﭻ دﻋﺎﺋﯽ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت اﯾن
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت و از ﮐﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷده اﺳت  .آﯾﺎ ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ و ﻣﻌﺻﯾت ﻧﯾﺳت ؟
ج( ﺧودﺗﺎن ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧﯾد ﺑﮭر ﺣﺎل ھﻣواره اﺣﺳﺎﺳﯽ از ﺷرم داﺷﺗﮫ ام وﻟﯽ در ﻋوض ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر
ﻣﯾﺷوم و راﺣت ﺗر ﻣﯾﺷوم و اﯾن را ﺧود ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دادﯾد و ﺧواﺳﺗﯾد  .ﺑﮕﻣﺎﻧم از زﻣﺎن دﯾدارﺗﺎن اﯾن ﺻﻣﯾﻣﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت ﺑﺧﺻوص در اﯾن دو ﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﮫ اﺷد ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣن ﺑود ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗر ﺷدم و ﮔر ﻧﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ
ﺷدم  .ﻣﺟﺑور ﺑودم  .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳرارم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ را ﻧوﺷﺗم و ﺑﮫ ﻣردم دادم ،ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗر ﺷده ام .
س( آﯾﺎ ھرﮔز اﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺧدا ھﺳﺗﯽ وﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﮭدی ﻣوﻋود ھﺳﺗﯽ؟
ج( ھرﮔز .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم .ﻣن ھﻣواره ﺧود ﺧودم ﺑوده ام ﻧﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﻧﮫ ﻣﮭدی و ﻧﮫ ﺧدا .ﺑﮫ ﻧظر ﺧودم ﻣن
ﺧودم از ھﻣﮫ ﺑﮭﺗر و ﺑرﺗرم در ﻧزد ﺧدا .و ﻧﻣﯾﺧواھم ﺟﺎی ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷم .ﻣﯾﺧواھم ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﺧودم ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷوم
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و ﺧودم ﺷوم .و ﺑﻌﻼوه آدﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺟﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯾرد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑود
ﺳﺎزد .و ﻣن ﺧدا را ﻣﮭدی را و ﻣﺳﯾﺢ را ﻋﺎﺷﻘم و ھﻣواره ﺑﺎ ﻣن ھﺳﺗﻧد و دوﺳﺗﺎن ﻣن ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا از ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾدھﻧد ﺣﺎﻟم ﺑد ﻣﯾﺷود و اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم  .ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﮐس ﺑُﺧل ﻧدارم .زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣرا دوﺳت دارد زﯾرا ﻣن او را دوﺳت دارم  .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ادﻋﺎی اﯾن ﭼﻧﯾن دارﻧد اھل ﻣﺣ ّﺑت ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﺻﻼً ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دارد ﮐﮫ آدم ﺑﮕوﯾد ﻣﺳﯾﺢ ﯾﺎ ﻣﮭدی ﯾﺎ ﺧدا اﺳت  .ﭘس
ﺧودش ﭼﯾﺳت؟ آدﻣﮭﺎی ﺑﯽ ھو ّﯾت و ﭘوچ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ ﭘوﭼﯽ ﺧود را ﺟﺑران ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.
س( ﺷﻣﺎ در آﺛﺎرﺗﺎن اﮐﺛرا ً دو ﻧﻔر ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ دو ﻧﻔر ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن دو ﮐﯾﺳﺗﻧد ؟
ج( دو ﻧﻔر و ﮔﺎه ﺳﮫ ﻧﻔر و ﺣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر  .آن ﯾﮑﯽ ﮔﺎه ﺧداوﻧد اﺳت  .ﮔﺎه ﻣردم و ﮔﺎه وﺟدان ﺧودم .آﺛﺎر
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻣﺛﻧوی ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ دو ﻧﻔری .
س(آﯾﺎ از زﻧدﮔﺎﻧﯽ واز ﺧودﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼً راﺿﯽ ھﺳﺗﯾد ؟ ﻣﻧظورم ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺟزﯾﯽ و دﻧﯾوی اﺳت ؟
ج( راﺳﺗش اﯾن ا َواﺧر از دﺳت ﺑﯾﻣﺎرﯾم ﮔﺎه ﺑﮫ ﺗﻧﮓ ﻣﯽ آﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻣوﺟب ﻣزاﺣﻣت ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣﯽ
ﺷوم  .و ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣرا اﻧﺟﺎم دھﻧد  .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ دﻟم ﺗﻧﮓ ﺷده اﺳت در ﺣﺎل
ﮑر و ﺳﭘﺎس ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧم ﭼﮫ ﻣزه ای دارد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑرﮐﺎت و ﻧﻌﻣﺎت
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺧدا را ﺷ ّ
ﮐﺑﯾری ﻧﺻﯾب ﻣن ﺷده اﺳت و ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ام ﺷﺎﮐﯽ ﺷوم و ﻧﻖ ﺑزﻧم  .ﻗﻠم ﻣن در ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺷدﯾدم ﺗﯾزﺗر و
ﻋﻣﯾﻘﺗر و ﺑﺎﻟﻐﺗر و ﺟﺳورﺗر و ﺻﺎدﻗﺗر ﻣﯽ ﺷود و رﺳﺎﺗر  .ﺟز اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای دﯾﮕر ﻧدارم و ﺧودم ھم ھرﮔز
ﺗﮑﻠﯾف ﺧودم را ﺟدا ً و ﻗطﻌﺎ ً ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری و ﺿﻌف ﺧود روﺷن ﻧﮑرده ام ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ آن را ﻣﯽ ﺧواھم ﯾﺎ ﻧﻣﯽ
ﺧواھم  .ﮔﺎه ﻣﯽ ﺧواھم و ﮔﺎه ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوم  .و ﻟذا ﺑﮫ ﺧدا واﮔذار ﮐرده ام  .ﻣﯽ ﺗرﺳم ﮐﮫ از ﺧدا ﺟداً ﺑﺧواھم
ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را از ﻣن ﺑﮕﯾرد زﯾرا دراﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﺷده ام  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ :
ﺧداﯾﺎ اﮔر ﺑدون ﺑﯾﻣﺎرﯾم ﻣرا ﺑﮫ ﺧودت و ﺧودت را ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭘس ﺑﯾﻣﺎری ام را ﺑردار ،در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﺑﮕذار ﺑﺎﺷد .و ﺟﺎﻧم را ﺑﮕﯾرد  .ھر ﭼﻧد دوﺳت ﻧدارم دررﺧﺗﺧواب ﺑﯾﻣﺎری ﺑﻣﯾرم  .دوﺳت دارم در ﺣﺎل
ﭘرﺳﺗش ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و در ﺣﺿورت در اوج ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺷﺎدی ﺣﺎﺻل از دﯾدارت ﺑﻣﯾرم و ﺑﺎ آخ و درد و ﻧﺎﻟﮫ ﻧﻣﯾرم و
ﻣزاﺣم اطراﻓﯾﺎﻧم ﻧﺑﺎﺷم  .آﻣﯾن !
س( و ا ّﻣﺎ اﯾن ﺳﺎﯾت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎ ﮐرده ای ﭼﮫ ﭘدﯾده ای اﺳت و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﮫ ﮐرده اﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و
دﯾﮕران؟
ج( ﺧودم ھم ﺣﯾراﻧم از اﯾن ﺳﺎﯾت  .ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﭘدﯾده زﻧدﮔﯽ ﻣن اﺳت  .و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﺳﺎﯾت ﮐ ّل ﺟﮭﺎن
اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧداﺳت و ﻻ ﻏﯾر  .اﯾن ﺳﺎﯾت از ھر ﺣﯾث ﯾﮏ اﻋﺟﺎز و ﮐﺎر ﺧود ﺧداﺳت .
و ﻣن اﯾن ﮐﺎره ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳﺗم  .ﺧود ﺧدا آن را ﺑر ﭘﺎ ﮐرد و اداره ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﺧﯽ از ﻣدﯾران اﯾن ﺳﺎﯾت ھم ﮐﮫ
اﮐﺛرﺷﺎن را ھم ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم از ھﻣﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ھﯾﭻ ﮐﺎره اﻧد و ﺳﺎﯾت اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ھم اداره ﻣﯾﮑﻧد.
ﻣن ﺧود ،ﺣﺗ ّﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾم ھم اﻋﺗﻘﺎد ﻧداﺷﺗﮫ ام ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودم ھم دﺳﺗﯽ در
ﺳﺎﯾت داﺷﺗم و ﻧﯾم ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﻣﺳﺋﻠﮫ دارﺗر ﺑود و اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ اﺻﻼً ﯾﮑﺑﺎر ھم آن را ﻧدﯾده ام ﺑﯽ
ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .و ﺧود ﺧدا ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎﯾت راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾدم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣن آﺷﻧﺎ ﺷده و ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﻣﺎ رﺳﯾد .او ﮐﮫ ﻣﻌدن روی داﺷت در اﯾﻧﺗرﻧت واژه »روی«
را ﺳرچ ﻣﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﺳر از اﯾن ﺷﻌر درﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣن در آورده اﺳت  :روی ِﺑﻧﻣﺎ و وﺟودم ھﻣﮫ از ﯾﺎد
ﺑﺑر!؟ و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺷده و ﻣرا ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺳرﻧوﺷﺗش زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﺳت و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﯾن ﺑوده اﻧد  .آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ اﻋﺗراف ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺷده اﻧد ﯾﮏ واﻗﻌﮫ
ﺳرﻧوﺷت آﻓرﯾن ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :اﮔر ﺑﺎ ﺳﺎﯾت ﺷﻣﺎ آﺷﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﺷدم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷد ؟ و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن ﺷﺑﮑﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻررا وﺳﯾﻠﮫ ﺑﯾداری و ھداﯾت طﺎﻟﺑﺎن ﻗرار داد واز
ﻗﻠب ظﻠﻣت ،ﻧور ﭘدﯾد آورد  .ﻣن ھﻧوزھم ﻣﺎت و ﻣﺗﺣﯾرم ﻣن ﺣﺗ ّﯽ ﺧواﺑش را ھم ﻧﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷب ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﻣﻘﺎﺑل روی ﻣردم ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﭼﻧداﻧﯽ ھم ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧداﺷﺗم ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل اﯾن ﺳﺎﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ اراده ﺧداوﻧد ﺑر ﭘﺎ ﺷده اﺳت ﻧﮫ اراده و ﺷوق ﻣن  .و ﻣن ھم ﺣﺎﻻ ﻣﺗﻌﮭدم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺎﯾت ﻏذا ﺑرﺳﺎﻧم و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷم ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ ای دﯾﻧﯽ ﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ  .ﻣن ﺳﺎﯾت را از آن
ﺧودم ﻧﻣﯽ داﻧم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺛﺎرم را ھم ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧودم ﻧﻣﯽ داﻧم و ﻟذا ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾم را ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط در
اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮫ ﻗرار داده ام ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺛﺑت و ﻗﺎﻋده و ﻗﺎﻧون و ﺣراﺳﺗﯽ  .اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣﺎل ﺧداﺳت و ﺑرای ﻣردم و ﻣن
ھم ﻣﺄﻣور و ﻣﻌذورم  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﮔر ھم اﯾن ﺳﺎﯾت را ﻓﯾﻠﺗر ﮐﻧﻧد ﺑرای ﻣن ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧداﺳت
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و ﻣن آن را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺧودش واﮔذاﺷﺗﮫ ام  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺧودم را ﺑﮫ او واﻧﮭﺎده ﺑوده ام ﮐﮫ ھر ﮐﺟﺎ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣرا ﺑﺑرد ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﺧﺎطر ﺧواه اوﺳت  .ﻣﺛل ھﻣﯾن ھﺟرت ا َﺧﯾر  .ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ ﻣن وﻗف او ﺑوده
اﺳت زﯾرا ﻣﺎل و ﻣﻠﮏ و ﻣﺧﻠوق او ﺑوده اﺳت و او ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﻠطﺎن و ﺧﺎﻟﻖ و ارﺑﺎب ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﺳت .
و ﻣرا ﻻﯾﻖ دﯾدارش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌرف و ﺳﺧﻧﮕوی او در ﺑﯾن ﺧﻼﯾﻘش ﺑﺎﺷم و ﺳﺧن ﻣرا ھم ﺧودش ﺑﮫ
ﻣردﻣش رﺳﺎﻧﯾده اﺳت  .اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣن از اوﺳت ﯾﮏ ﺗﻌﺎرف ﺷﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت واﻗﻌﺎ ً از اوﺳت .
و ﻣن ﻏﯾر اوھﯾﭻ ھم ﻧﯾﺳﺗم  .اوﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﻣﯽ ﺧواﺑﺎﻧد و ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻏذا ﻣﯽ دھد و ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗﻠم را
در دﺳﺗﺎﻧم ﺑﮫ ﺣرﮐت واﻣﯾدارد وآدﻣﮭﺎ راﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﺑرد  .وﻣن ﺗﺳﻠﯾم وراﺿﯽ ﺑﮫ اراده اوﯾم اﻧﺷﺎءﷲ .ﻋﻣری
ﻣرا ﻣﺣﺑوس و در اﻧزوا ﭘﺧت و ﺳوﺧت و از ﻧو آﻓرﯾد و اﯾﻧﮏ ﻣرا ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑرده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣن ھﻧوز
در اﻧزوای ﺧودم ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر آدم ﺳر و ﮐﺎر دارم  .ﻣن رﺳول او ﻧﯾﺳﺗم او رﺳول ﻣن اﺳت  .اوﺳت ﮐﮫ
ﻣرﯾد ﻣن اﺳت و ﺑﮫ ﻣن ا َﺟر ﻣﯾدھد  .و ﻣن ﺷرﻣﻧده ﺗﻣﺎم وﺟود اوﯾم و ﻏرق ﮔﻧﺎه  .و او ﻏرق ﻣﮭر  .ﺳﻼم ﺑر ﺗو
ای ﺧوب .آﻧﻘدر ﺧوﺑﯽ ﮐﮫ آدم در ﻗﺑﺎل ﺧوﺑﯽ ﺗو ﭼﺎره ای ﺟز ﻓﻧﺎ ﻧدارد و ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ اﯾن ﺗوﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻧﺎﯾﯽ و ﻣن در
ﺑﻘﺎ  .ﻋﺟﺑﺎ ای ﺧدا .
س( ﺑﺎزھم ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر اﯾن ﺳؤال را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧﻘدر ﺑﺎ ﺧدا ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﺳﺎده و ﻧزدﯾﮏ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﺋﯽ
ﮐﮫ آدم اﺻﻼً ﺑﮫ ﮐ ّل ﻣﺎﺟرا ﺷﮏ ﻣﯾﮑﻧد  .اﯾن ﭼﯾﺳت ؟ آﯾﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ دھﯽ ﮐﮫ ﺷﮏ ﮐﻧم ؟
ج( آری ﺣﻖ ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣ ّﯾت ﻣن ﺷﮏ ﮐﻧﯽ  .زﯾرا ﺧودم ھم ﺑﺧودم ﺷﮏ دارم و ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺑﺎ
ﻣن اﯾﻧﻘدر ﻧزدﯾﮏ ﺷده و ﺑﺎ ﻣن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﻣن ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرا از ﯾﺎد ﻧﺑرده اﺳت  .ﻣن ﮐﺟﺎ و او ﮐﺟﺎ .
ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗ ّﯽ دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑراﯾش ﺑر ﭘﺎ ﻧﮑرده ام و ھرﮔز او را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺻدا ﻧﮑرده ام و ھرﮔز او را
ﺑﯽ ﺗوﻗﻊ ﺷﮑر ﻧﮕﻔﺗﮫ ام  .ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم و ﺣﺎﻻ از دﯾدارش ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﻣن ﮐﮫ ﺧودم ھم
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ را در ﺧواب دﯾده ام و ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ دھم ﮐﮫ اﺻﻼً
ﻣرا ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد .وای ﺑر ﻣن  .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺷﮏ دارﯾد ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ او ﺷﮏ دارم .و اﯾن ﮐ ّل
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣن اﺳت و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣری ﺑﯾﻣﺎرم  .اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑودم ﭼﻘدر ﺧواﺑم ﺳﻧﮕﯾن و ﮐﻔرم ﺛﻘﯾل و
ﻧﺳﯾﺎﻧم ﻣﺧوف ﻣﯽ ﺑود  .ﺧدا ﯾﺎ ﺷﮑرت از ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺎدام اﻟﻌﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ھدﯾﮫ ﮐردی و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻏﺎﻓل
و ﺳﮭو و ﮐﺎﻓرم  .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﻼ ﺑر ﺳرم آوردی اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺧطﺎر و ھﺷدارم ﻧﻣودی  .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋذاﺑم ﮐردی و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑر
ﻣن ﻧﻌره زدی ﺗﺎزه اﯾﻧم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ  .ﯾﮏ ﮐودک ﻟوده و ﻣﺳﺧره ﮐﮫ ﺣﺿور ﻗدﺳﯽ ﺗو و اﻧﺑﯾﺎی ﺗو را اﯾﻧﻘدر ﺳﺎده
و ﺳﮭو ﮔرﻓﺗﮫ ام وﺑﺎ ﺧود ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧم درﺣﺿور ﺗو  .ﺧداﯾﺎ ﭼﻘدر ﻣﮭرﺑﺎن و ﺻﺑور و ﺑزرﮔﯽ  .ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
از ﺗو ﻋذر ﺑﺧواھم ﺑﺎ ﭼﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧم  .ﻏﻔﻠت و ﻣﻌﺻﯾت و ﺑﻼھت و ﮐﺑر و ﺑﺎزﯾﮕری ﻣرا ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
ﺗو ﺧودت ﻧظری ﮐن و ذاﺗم را دﮔر ﮐن ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﻻﯾﻖ ﺗو ﺑﺎﺷم  .آﻣﯾن !
س( آﯾﺎ ﺑرای ﻣﺣﺑّت او ﺣﺎﺿری ﭼﮫ ﮐﻧﯽ و ﭼﮫ ﺑﻼھﺎﯾﯽ را ﺗﺣ ّﻣل ﮐﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ طﺎﻟب ﺑﺎﺷﯽ؟
ج( ﺟواﺑﯽ ﻧدارم زﯾرا ھر ﭼﮫ ﺑﮕوﯾم دروغ ﺧواھد ﺑود  .ﻣن از او ﺟز ﻋﯾش و ﺧوﺷﯽ و اﻟواطﯽ ﭼﯾز ﺑﯾﺷﺗری
ﻧﺧواھم ﺧواﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ھرﭼﮫ ﺑﮕوﯾم از رﯾﺎ و ﮐﺑر و ﻏرورم اﺳت و ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺷرﻣﻧده ام
آﻧﮭم ﻓﻘط ﮐﻣﯽ  .آﻧﻘدر ﮐﮫ ﻏرورم ﻧﺷﮑﻧد .و از ﺗو ﺳﭘﺎﺳﮕزارم ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب او ﻣرا ﺑﺧودم آوردی وﻏﺎﯾت ﮐﻔر
واﻧﮑﺎر و ﻣﺳﺧرﮔﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن دادی  .از ﺗو ﻣﻣﻧوﻧم ای ﺧدا ﮐﮫ اﻣﺷب ﻣرا ﺑﮫ ﻣن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدی ﮐﮫ ھرﮔز وھرﮔز
ذره ای ﻻﯾﻖ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﮭرت ﻧﺑوده ام و ﭼﻘدر ﺑﻠوف زده ام و ﺧود را ﺑزرگ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ام در ﺣﺿورت  .ﭼﮕوﻧﮫ ﺗو
را ﺑﺎرھﺎ دﯾده ام و ھﻧوزاﯾﻧﻘدر ﻣﺗﮑﺑر و ﮐﺎﻓرم  .ﺷﺎﯾد ھم ﻧﻔس ﺧودم را دﯾدار ﮐرده ام ﻧﮫ ﺟﻣﺎل ﻗدﺳﯽ ﺗو را  .ﻧﮫ!
ﻣن ﺗو را دﯾدار ﮐرده ام  .اﯾن اﺳت ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﻣن .ﻣن ﺗو را دﯾدار ﮐرده ام و اﯾﻧﻘدر ﮐﺎﻓرم ﺑﺎ ﺗو  .و
اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻟطف ﺗو ﺑر ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدت آورم و دﯾواﻧﮫ ﻧﺷوم و دﯾدارت را ﺗﺻدﯾﻖ و درک ﮐﻧم و ﺑﺗدرﯾﺞ
ھﺿم و ﺟذب ﻧﻣﺎﯾم و ﻻﯾﻘش ﺑﺎﺷم  .ﺧداﯾﺎ از زﻣﺎن دﯾدارت ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﮑﺑر و ﻣﻐرور ﺷدم و اﮔر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری
ﻧﻣﯽ ﺑود واﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺑود ﻣن از ﻓرط ﮐﺑر و ﻏرور ﺧود ﺷﯾطﺎن ﺷده ﺑودم .ﺷﮑرت از اﯾن ﺑﻼﯾﺎ و
ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ھدﯾﮫ ﮐردی ﺗﺎ ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن ﻧﺷوم  .ﺷﮑرت ای ﺧدا  .ﺑراﺳﺗﯽ ﺗو را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﺗﺎ ﻗﺑل
ﮑر .ﻣرا ﻋﻔو ﮐن ازآﻧﮭﻣﮫ ﻣﻌﺻﯾت ﮐﮫ ﺑﻌد از دﯾدارت ﺑر ﺗو ﮐردم ﻋﻔوﮐن ،ای
از اﯾن ﺗﻌﺎرف ﻣﯾﮑردم ﻧﮫ ﺷ ّ
ﺑﺧﺷﻧده .ﻋﻔو ﻧﻣﺎ ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺗو را دﯾدار ﮐرده ﺑﺎﺷم و ﺑﻌد ﺗو ﺑﺎ آن ھﻣﮫ اراذل و اوﺑﺎش ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ
ﮐﻧم و ﺳﺎﺣت ﻧﮕﺎه ﺗو را آﻧﮭﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﮑﺷم و ﺣﺿورت را در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﮔﻧد آﻻﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻣرا
ﻣن زﺷت را ﺗﺣ ّﻣل ﮐردی ای زﯾﺑﺎ  .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺣﺗّﯽ از ﺗو
ﺑﺑﺧﺷﺎﯾﯽ ای ﭘﺎک ای ﻗدوس  .ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ِ
طﻠب ﻋﻔو ﮐﻧم  .ﭼﮕوﻧﮫ  ،ای ﺧدا  .ﭼﮕوﻧﮫ ! ﭼﮕوﻧﮫ ﺟرأت ﻣﯽ ﮐﻧم اﺻﻼً◌ً ﺗو را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎزم آﻧﮭم اﯾﻧﮕوﻧﮫ
وﻗﯾﺢ و زﺷت و ﻓﺎﺣﺷﺎﻧﮫ  .ﻣن دﯾﮕر ﺣرﻓﯽ ﻧدارم و ﺟز ﺑﮫ ﻋﻔو و ﻏﻔران ﺗو اﻣﯾدی ﻧدارم  .از ﺧود ﻣﺄﯾوﺳم ،ای
ﺧدا  .ﻧﺎا ُﻣﯾدم ﻣﮑن  .آﻣﯾن !
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ذات ﻫﺎﻫﻮﻫﯽ
) آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن (
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ﺑﺴﻢ اﻟ ّﻠﻪ اﻟﻬﻮ
-١ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻗﺑل از ﭘدﯾد آوردن ﺟﮭﺎن ﮐﺟﺎ ﺑود ؟
-٢ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﺎﺋﯽ ﺑودن  .ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و زﻣﺎن در ﮐﺟﺎ ﺑود ؟
-٣ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن وﻣﮑﺎن  ،اﺻﻼً ﻧﺑود ! ﻋدم ﺑود ! آﯾﺎ ﻧﮫ اﯾن اﺳت ؟
-۴وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑود  .وﮔرﻧﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد  .ﭘس ﮐﺟﺎ ﺑود ؟
-۵ﺧداوﻧد در ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺑود زﯾرا ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ او آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﮐﺟﺎ ﺑود ؟
-۶ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﻓﺿﺎ ) آﺳﻣﺎن (  ،در ﺧودش ﺑود و ﺧو ِد ﺧود ﺑود  .در ﻻﻣﮑﺎن ﺑود  .درﻋدم ﺑود و ﺧو ِد ﻋدم
ﺑود  .ﻧﺎﺑودن ﺑود  .ذات ﻣﺣض ﺑود  .ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ ﺑود  .وﺟود ﻣطﻠﻖ ﺑود ﮐﮫ وﺟود را طﻼق داده ﺑود وﻟﯽ وﺟود
ﺑود  .ﺑود ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد  .او از وﺟود داﺷﺗن ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﺑود .
-٧ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺑودﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ؟ او ﻣﺣﺎل ﺑود  .او ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود  .در طﻼق ﺑﺎ ﺧوﯾش و ﻏﯾر ﺑود .
-٨ﻓﻘط ﺧود ِﺧودش ﺑود  .اﯾدۀ ﻣطﻠﻖ ﺑود  .ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑود .
-٩وا ّﻣﺎ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھم در ﺧو ِد ﺧودش ﺑود و ﺟز ﺧودش ﻧﺎم ﺧود را و وﺟود ﺧود را ﻧﻣﯽ داﻧﺳت  .واﻧﺳﺎن در رﺟﻌت
ﺑﮫ ذھن ودل و ﺟﺎن وذاﺗش ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد رﺳﯾد .
-١٠او ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺣض ﺑود ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھم درذھن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭼون ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﺟز ﺧودش و ﺧودش ھم در
ﺧود ﻓﻧﺎ ﺑود .
-١١او ﺑود ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟﻣﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺟﻣﺎل ﺑﺎﯾد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس او ﺟﻣﺎل ھم
ﻣن « ﻣطﻠﻖ ﺑود .
ﻧداﺷت او ﺑودن ﻣطﻠﻖ ﺑود ِ » .
 »-١٢ﮔﻧﺟﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺑودم و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ وﺟد آﻣدم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم و ﻟذا ﺟﮭﺎن واﻧﺳﺎن را آﻓرﯾدم «.......
-١٣آﯾﺎ اﯾن ﮔﻧﺞ ﭘﻧﮭﺎن از ﺧودش ھم ﭘﻧﮭﺎن ﺑود ؟ ﺣﺗﻣﺎ ً ! زﯾرا ﺟز او ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ از ﭼﺷم او ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎﺷد  .ﭘس از
ﺧودش ھم ﭘﻧﮭﺎن ﺑود  .و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ وﺟد آﻣد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺟود آﯾد و ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد  .ﺑﮫ ﮐﯽ ؟ ﻏﯾر او ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺑود .
ﭘس ﺑﮫ ﺧودش ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد ﭘس اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد  .اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑود ؟ ﺧودش ﺑود .آن
ﺧودی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت او را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .
-١۴اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن » ﺗو « ی ﺧودش ﺑود  .ﺗوی ﻣن او ﺑود  .ﭘس او ﺧودش را آﻓرﯾد و ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺧودش اﺳت .
ﻣن ﺧود را ﺗو ﮐرد و اﯾن ﺟﮭﺎن  ،ﺗو اﺳت .
-١۵ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ھﻣﺎن ﺗوی ﺧدا ﺑود  .ﺧدا ﺧودش را ﯾﻌﻧﯽ ِ
-١۶ودر ﻣرﮐز اﯾن ﺗوی ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎن ﻗرار دارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  :ای ﺗو ! ﻣرا ﺑﺷﻧﺎس و ﺟﺳﺗﺟو
ﮐن و ﺑﯾﺎب وﺑﺑﯾن !
-١٧از ﺻورت وروح و ﻋﻠم و ﮐﻠﻣﺎﺗش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺧدا  ،ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳد .
-١٨ﺧدا ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن  » ،ﺧود « ﺑود و ﺑﻌدش ﺧود – آ ﺷد  .اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺧود –آ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ِ ﺑﮫ ﺧود
آﻣده !
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-١٩ﺧدا ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت  ،در ﺧودش ﻓﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﺧود آﻣد و اراده ﮐرد ﮐﮫ ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .
-٢٠ﮐ ّل ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﺗﻼش اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻓﮭم وﺟود ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ و ذات اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت !
ﺳم و ﻣوﺟودﯾّت ﯾﺎﻓت .
-٢١درواﻗﻊ ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و اﻧﺳﺎن
ﺗﺻور ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﮔﺷت و ﺑﮫ اراده اش ﺗﺟ ّ
ّ
-٢٢واﻧﺳﺎن ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑرای اﯾن ﺧﻠﻖ ﺷد ﮐﮫ ﺧدا را ﺑدان ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ﻓﮭم ﮐﻧد  .وﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﺑﺳﺎط
ﭘﯾداﯾش واﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت ودر ﺗﺳﺧﯾر و ﺧﺎدم اﻧﺳﺎن اﺳت وﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺧدا را ﻓﮭم ﮐﻧد و
ﺑﺷﻧﺎﺳد و دﯾدار ﻧﻣﺎﯾد و ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﺧود را .
-٢٣ﭘس اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺎ ﻋدم را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺟﻣﺎل ﺑﺧﺷد و دﯾدار ﮐﻧد و ﺑﭘرﺳﺗد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را .
-٢۴ﺧدا اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎﯾد ﺧدا را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﺑﮫ ﻧظری و از ﻋدم  .و
اﯾن اﺳت ھﻣﺎن اﺧﻼق ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﮐردن ﺧدا  .ھر ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺷدن ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﺧدا ﻓﮭﻣﯾد و آﻣوﺧت اﺧﻼق
ﺧدا را ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﻼﻗﯾت اوﺳت آﻣوﺧﺗﮫ و اﺧﻼﻗﯽ ﺷده اﺳت و ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت ﺧود را ادا ﮐرده اﺳت .
-٢۵ﺧدا ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋدم اﻧﺳﺎن را وﺟود ﺑﺧﺷﯾد و آﻓرﯾد و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ وﺟود ﺧودش ﺑﺎﯾد ﺧدا را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد .
ﭘس ﺑﺎﯾد وﺟود ﺧود را ﻓﮭم ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺧﻠﻖ ﮐردن را ﺑﯾﺎﻣوزد ﺗﺎ ﺧدا را ﺧﻠﻖ ﮐﻧد و ﺑﭘرﺳﺗد و ﻣرﯾدی ﮐﻧد .
 -٢۶و ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از وﺟود ﺧودش راھﯽ ﻋدم ﺷود و وادی ﻓﻧﺎ را طﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻠب ﻓﻧﺎ ﺑرﺳد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻣﯽ آﻣوزد و آﻧﮕﺎه از ﻗﻠب ﻋدم ،ﺧدا را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و اراده و ﻧظرش.
و آﻧﮕﺎه ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را ﺟﻣﺎل ﺧدا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ  ،ﻣﺎدۀ اوﻟﯾّﮫ ﺧﻠﻘت ﺧداﺳت  .ﺑﺎ اﯾن ﻣﺎده اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد
ﺧدا را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و ﺟﻣﺎل ﺑﺧﺷد .
 -٢٧ﻗدرت و اراده اﯾن ﺧﻠﻖ ﮐردن در ﺟرﯾﺎن طﯽ طرﯾﻘش از وﺟود ﺗﺎ ﻗﻠب ﻋدم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن طرﯾﻘت
اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﻓﻧﺎﺳت .
 -٢٨ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐل راه وﺟود را ﺑﺳوی ﻋدم ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯾرﺳد ﺧدا ﻣﯾﺷود .ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋدم
ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻋرش ﺧداﺳت ،ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٩ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐ ّل راه دﯾن را راه » رﺟﻌت « ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﻣر ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ
ذﮐر ،راه و روش ھﻣﺎن رﺟﻌت اﺳت  .ﭘس اﯾن طﯽ طرﯾﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺑﺎطن و اﻧدﯾﺷﮫ و روان و دل و ﺟﺎن و روح
اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑرﺳد ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو » ﻋﻣﺎء « ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾّت وﺟودی ﺧدا ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻻﻣﮑﺎن .
-٣٠ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻﻣﮑﺎن رﺳﯾد ﻗدرت اﻣﮑﺎن و ﮐون ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .واز آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻧظرش ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ،ﺧداوﻧد را
)ع(
ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ ھرﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺧداﺳت.
-٣١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود و ﺑﻣﻌﻧﺎی راه اﺳت راه اﯾن رﺟﻌت از وﺟود ﺗﺎ ﻗﻠب ﻓﻧﺎﺳت در »ﻋﻣﺎء« و در ﻋﻣﺎء
ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻋرش ﻓﻧﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و از آﻧﺟﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
-٣٢ھر ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﺑﻧﺷﯾﻧد ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻋرﻓﺎت ﻣﯽ آورد و ﺟﻣﺎل و ﻟﻘﺎء ﷲ .
-٣٣و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ »ﻋﻣﺎء« ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ا َزل و ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﺳت ﺑﺎﯾد از ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ﺧود ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﮔذﺷت.
اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ »اﻧﺎ و اﻧﺎ اﻟﯾﮫ راﺟﻌون« اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ از او آﻣده اﯾم و دور ﺷده اﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوی او ﺑﺎز ﮔردﯾم.
از درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺑﮫ ﻋرش اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن ﮐﮫ ﻋرش ﻓﻧﺎﺳت از ﻧظر ادراک ﻣﺣﺳوس و ﻣﺎدّی ﺑﺷر  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻋرش ﺑﻘﺎی ﻣطﻠﻖ و ھﺳﺗﯽ ﻧﺎب و وﺟود ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ اﺳت .
-٣۴ﺑﺎﯾد ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ زد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد و او را از ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ آورد  .ﺗﻼش اﻧﺳﺎن ﺑرای درک
وﺟود ﺧدا در »ﻋﻣﺎء« ﮐ ّل راه ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ و ﻋرﻓﺎن و ﻟﻘﺎء ﷲ و ﻓﻧﺎی ﻓﯽ ﷲ اﺳت .
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-٣۵اﮔر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾدم ﺗﺎ ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧم و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوم ﭘس اﯾن ﮐﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ او را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﻣطﻠﻖ ﺑﮫ ﻋﯾن ﻣﺟﺳم آورد .
-٣۶او ﺻورت و روح و اراده و ﻋﻠم ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣواد اوﻟﯾّﮫ  ،ﺧدا را ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺣﺳوس ﺧﻠﻖ
ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺻورت و روح ﺧدا را ﺑﮫ او ﺑﺧﺷد و او را ﺟﻣﺎل دھد و آﺷﮑﺎر ﮐﻧد و ﺧودش ﺑر ﺟﺎی او ﻧﺷﯾﻧد و
ﻓﻧﺎی در او ﮔردد ﺗﺎ او از اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﺷود  .در دو ﺗﺟﻠﯽ ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ! ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﺧدا را در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد
و اﻧﺳﺎن ھم ﺧدا را در ﺟﮭﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .
-٣٧ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺑﻧﺷﯾﻧد او ھم ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد  .ﺗو او را اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و او ﺗو را ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﺑﺎز ھم اوﺳت ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺧﻠﻘت ﺑرﺗری رﺳﺎﻧﯾده اﺳت  .ﭼون آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋﻣﺎء ﺑرﺳد ﺑﮫ ذات ﺧود رﺳﯾده و
ذاﺗش از او آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن اﺳت .
-٣٨اﯾن اراده و ﻗدرت و روح و ﻋﺷﻖ اوﺳت ﮐﮫ در ﺗو ﺑﺳوی او ﺑرﻋرش ﻓﻧﺎ ﻣﯽ رود و او را ﺑﮫ ﻓرش ﻣﯽ آورد و
ﺗو را ﺑر ﻋرش او ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .
-٣٩اوﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧودش ﺗو را آﻓرﯾد و ﺗو ھم ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧودت او را ﺑﯾﺎﻓرﯾن  .ﺗو ﺟز ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺧﻠﻖ ﻧﺷده ای
ھﺳﺗﯽ ﺧودت را ھدر داده ای .
و ﮔرﻧﮫ
ِ
-۴٠ﺑﺎﯾد از ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﮫ ﺑﮕذری ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺎت ﺣﺳﻧﮫ ﺑرﺳﯽ و ﺳﭘس از ﺻﻔﺎت ﺣﺳﻧﮫ ﺑﮕذری و ﭘﺎک ﺷوی و ﭼون
او ﻣطﻠﻖ و ﻓﻧﺎ ﺷوی ﺗﺎ ﺑﮫ او ﺑرﺳﯽ و او را از ﺧود آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯽ  .اﯾن اﺳت ﮐﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗو  .ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﺣﯾواﻧﯾت ﺗوﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗزﮐﯾّﮫ و ﺗطﮭﯾر ﻧﻔس اﺳت .

۵۴

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
( Theosophical Epistemology )
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻷﻋﺮف اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ
-١ﺷﻧﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت ھﺳﺗﯽ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت در ﺧودش و ﻧﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻣﺎ و ﺑرای
ﺻرف ﻣﺎ درآن .
ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎ و ﺗ ّ
 -٢ﭘس وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺟﮭﺎن را ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﺧواھﯾم ﺑرای ﺧودش و ﻧﮫ ﺑرای ﺧودﻣﺎن .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن را
دوﺳت ﺑدارﯾم ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ و در ھﺳﺗﯽ ﺧودش در ذاﺗش و ﻧﮫ در ﺻﻔﺎﺗش و ﺧواص و ﻗواﺋدش.
 -٣ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت ذات ﭼﯾزھﺎ  .و اﯾن ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻣﺣﺑّت و ﻋﺷﻖ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -۴ﭘس ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ و وﺟودی و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣوﻟود ﻋﺷﻖ اﺳت ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺟﮭﺎن ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﻣﺣض.
 -۵ﭘس ﺷﻧﺎﺧت از ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ از ﺟﻣﺎل اﺳت  .ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﻣﺎل ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧﺻﺎل
ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺻﻔﺎت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل .
 -۶ﺷﻧﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮭم ﺗﻣﺎﻣﯾّت واﺣده و ﮐ ّل ﭼﯾزھﺎ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﭼﯾزھﺎﺳت .
 -٧در ﺣﻘﯾﻘت ذات ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ و وﺟودی آن ﭼﯾز اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻣﺎل واﺣده و ﻋرﯾﺎن آن ﭼﯾز
اﺳت  .ﺟﻣﺎل ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ذات واﺣده اﺳت  .و اﯾن اﺳت ﺷﻧﺎﺧت ﺗوﺣﯾدی !
-٨ھﺳﺗﯽ ھر ﭼﯾزی  ،ﺟﻣﺎل واﺣده آن ﭼﯾز اﺳت و ﺟﻣﺎﻟش ھﻣﺎن ظﮭور ذات آن اﺳت  .وﻟﯽ ﺻﻔﺎت و ﺧﺻﺎﻟش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺻرف اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﯾزھﺎﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود
از ﺷراﮐت و ﺷرک اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺗ ّ
ﺻرف آن ﭼﯾز در ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﻣﻠوک اﺳت .
ﺻرف ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺗ ّ
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗ ّ
 -٩ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﺧﺻﺎﺋل و ﺻﻔﺎت و ﻓواﺋد ﭼﯾزھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎطل اﺳت  .و ﻋﻠم
ﻋﻠم ﺿد ﻋﻠم اﺳت .
ﺑﻐﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ِ
ت ﺟﻣﺎل ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود
-١٠ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ھوﯾّ ِ
ﮐﮫ ھﻣﺎن دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت در ﺟﮭﺎن  .و اﯾن دﯾدار ﺑﺎ وﺟود ﻣﺣض و ھﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐﮫ در
ﻣﺧﻠوق آﺷﮑﺎر اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﭼون اراده ﮐرد ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ و ﻋﯾﺎن ﮐﻧد ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد و اﻧﺳﺎن را ﻣﺄﻣور
اﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗرار داد .
-١١واﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺋل آﻣد ﻋﺎرف اﺳت و اَھل ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ و
ﺗوﺣﯾدی .
-١٢ﭘس ﻋرﻓﺎن ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
-١٣آﻧﮑﮫ ھﺳﺗﯽ را ﺷﻧﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ ھﺳﺗﯽ را در ھﺳﺗﯽ دﯾدار ﮐرد ﺧود ﻣﺄﻣور ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾدن ﺧدا ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود
و ﺧﻠﻖ ھم در ﺟﻣﺎ ِل ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن اﺳت ﮐ ّل ﻣﻧظور از ﺧﻠﻘت!
-١۴ﭘس ﻋﺎرف ﺷﺎھد ﺑر ﺧداﺳت در ﺟﮭﺎن  .و ﻣﺷﮭود ﺧﻠﻖ اﺳت در ﺟﮭﺎن  .و ﺷﮭﯾد اﺳت در ﺧدا و ﺧدا ھم ﺷﮭﯾد
اﺳت در ﺟﮭﺎن  .و ھوﻋﻠﯽ ﮐ ّل ﺷﺊ ﺷﮭﯾد !
-١۵ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻓطرﺗﺎ ً  .وﻟﯽ در اﯾن
ﻋﺷﻖ ﻋﻣﯾﻖ وﺷدﯾد و دﻗﯾﻖ ﺷود،
ﻋﺷﻖ ﺑﺎﯾد ﺗﻘوا و ﭘرھﯾز و ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﻋﻔّت ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ درﻋﺷﻖ ﺑﻣﺎﻧد ودر
ِ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﮔﺎھﯽ و ﺑﺻﯾرت وﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﭘﯾدا ﮐﻧد  .ﭘس ﻋﺷﻖ ﺑﻌﻼوه ﻋ ّﻔت ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
ﻣﻌرﻓت و ﻣﻘﺎم ﮐﺷف و ﺷﮭود  » .آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷود وﻋﻔّت ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺷﮭﯾد اﺳت « ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم .
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ﺻرف را ازﻋﺷﻖ ﭘﺎک ﮐرد ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺧت آﻏﺎز ﺷود .اﯾن ﮐ ّل راه و
-١۶ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھوس و ﺣرص و ﺗﻣﻧّﺎ و اراده ﺑﮫ ﺗ ّ
رﺳم ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت .
ﺻرف و ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺳت .
-١٧ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت ﺣﺎﺋل و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود ھوس و ﺗ ّ
-١٨ﭼون ﻧﯾﺎز از ﻋﺷﻖ زدوده ﺷود ﻋرﻓﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎب  .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺣﺿوری اﺳت ﮐﮫ در
ﺻرﻓﯽ  -اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ( ﻗرار دارد .
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠم ﺣﺻوﻟﯽ ) ﺗ ّ
) -١٩ﻋﻠم ﺟزﺋﯽ( ﺷﻧﺎﺧت ﻓﻧﯽ = ﺗﺻرف  +ﻋﺷﻖ
)ﻋرﻓﺎن( ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻣﺎﻟﯽ = )ﺗﻘوا( ﻋﻔت  +ﻋﺷﻖ
-٢٠آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺣواس ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ ﺧود و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭼﺷم  ،ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﯾﺎری ﻋﻘل و دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و
ﺣﮑﻣت و ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎ ﺧدا دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ وﺟود ﻣﺣض اﺳت  .و ﯾﺎ ﻋﺷﻖ را ﺑﺎ ھوس و ﺷﮭوت
و آرزوھﺎ و اراده ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﯽ آﻻﯾد و ﺑﮫ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ راه ﮔﻣراھﯽ و دوزخ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺑﻠﯾس ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺿد وﺟود اﺳت و ﻧﺎﺑود ﮔرا و دﺷﻣن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن و ﺧﻠﻘت  .ﻟذا ﺑﮫ ﻋﺑث و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ ھﻣﺎن طﺑﻘﺎت دوزخ و ﮐوری و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت .
-٢١ﻋﺷﻖ ھدﯾﮫ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣراه ﻋﻘل و دﯾن ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب
ﻣﻌرﻓت اﺳت .وﻟﯽ ھﻣراه ھوﺳﮭﺎ و آرزوھﺎی ﻣﺎدّی ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻟت و ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون ﻣﯾرﺳد و از ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯾﺷود.
-٢٢ﻋﺷﻖ ﯾﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺑﻠﯾس اﺳت .
-٢٣ﻋﺷﻖ از راه ﺗﻘوا و ﻋﻔّت ،ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﯽ رﺳد و از راه ھوس و ﻓﺳﻖ ﺑﮫ ﺟﮭل و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ رﺳد .
-٢۴ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ا َﺟر ﺗﻘوا و ﻋﻔّت وﻋﺻﻣت اﺳت واﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻣﺛل اﻣﺎﻣﺎن در آن واﺣد ھم ﻣظﮭر ﻋﺻﻣت
ھﺳﺗﻧد و ھم ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋرﻓﺎن.
-٢۵ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﺧود ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﻏرﯾزی و ﺣﺳﯽ اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن اﺳت و اﯾن ﺷﻧﺎﺧت و ادراک ودرﯾﺎﻓت اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد در وادی ﺗﻘوا و ﻋﻔّت و دوری از ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﭼرا ﻋﺎﺷﻖ ﺷده اﺳت و ﺑواﺳطﮫ ﺣواس و ھوش ﻓطری و ﻣﺣﺳوس ﺧود ﭼﮫ ﭼﯾزی را در
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ھﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت .
-٢۶ﭘس ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ » ھﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت « از وادی ﻋﻔّت وزھد ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .ﭘس دﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً داﻧﺷﮕﺎه ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
-٢٧ﭘس ﻋرﻓﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧت ِ ﺷﻧﺎﺧت ﺣﺳﯽ اﺳت .
ﯾدن اﻧواع ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻋﺎﺷﻖ ھﺳﺗﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن
-٢٨دﯾدن وﺷﻧﯾدن وﻟﻣس ﮐردن و ﭼﺷﯾدن وﺑوﺋ ِ
ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﺷﻖ در وادی ﻋﺻﻣت و ﺗزﮐﯾّﮫ ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ رﺳد و آدم ﻣﯽ ﻓﮭﻣد
ﮐﮫ ﺣواس او ﭼﮫ ﭼﯾزی را درک ﮐرده و ﻋﺎﺷﻖ ﺷده اﺳت  .ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧدا ﺷده اﺳت و در ﻏﺎﯾت اﯾن ﺟﻣﺎل را
در ھﺳﺗﯽ ھﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد واﯾن ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﻣﻘﺻود ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم .
-٢٩ﭘس ﻋرﻓﺎن ﻣوﺟب ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﮫ ﺧدا را دﯾدار ﮐﻧد ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧدا را در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دﯾدار ﮐرد ﺑﺎﻧﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ )ع(  .وھر ﻋﻠوی ﺑﺎﯾد اﯾن راه را طﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﮔرﻧﮫ
ﻋﻠوی ﻧﯾﺳت .
ﻣﻧور و روﺣﺎﻧﯽ ﮐردن ﺣواس ﺷده و ﻣﺣﺳوﺳﺎت را
-٣٠در واﻗﻊ دﺳت ﮐﺷﯾدن از ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣوﺟب ﺻﯾﻘل دادن و ّ
ﺑﮫ دل ﻣﯽ آورد و ﺣواس را ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺣواس ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود دوﺑﺎره ﺳﯾﻣﺎی
ﺑرﺗرش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﻣﺎل ذاﺗش را اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻋﺎﺷﻖ ﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا از ﺟزء ﺑﮫ ﮐ ّل ﻣﯽ رﺳد .
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-٣١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوﺳﺎت را ﺑﮫ زﻟف ﯾﺎر ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮐﺛراﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﺑﮫ زﻟﻔش ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ودرآن ﺗﺑﺎه و ﮐور و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از زﻟف ﯾﺎر دﺳت ﮐﺷﯾد ﺗﺎﺟﻣﺎﻟش ﻋﯾﺎن ﺷود و
اﯾﻧﺳت ﻋﺷﻖ ﺑرﺗر وﮐﺎﻣل .
-٣٢در ﺣﻘﯾﻘت وﺻﺎل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻓراق ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣٣ﮐ ّل اﻧواع ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎ و ﻋﻠوم راﯾﺞ ﺑﺷری ،ﻋﻠوم زﻟﻔﯽ و ﺳوادی و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﻧد .آدﻣﯽ ﺗﺎ از اﯾن ﺳﯾﺎھﯽ دﺳت
ﺳﯽ ﻣﺗوﻗّف ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺷﻧﺎﺧت را ھم از
ﻧﮑﺷد ﺑﮫ ﻧور ﺟﻣﺎل ﻧﻣﯾرﺳد .اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ در ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺣ ّ
دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﮐور و ﮐر و ﻻل و ﻋﻘﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد.
-٣۴ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﮔوش ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺑﺎ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾد ﭼﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﻧﺳﺎن را ﻋﺎﺷﻖ وﻣﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗﻘوا و زھد راه و روش رﺳﯾدن ﺑﮫ راز اﯾن ﻋﺷﻖ و ﻣﺳﺗﯽ ﺣواس اﺳت  .وﻗﺗﯽ
اﻧﺳﺎن ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را در ﺟﮭﺎن دﯾد ﺗﺎزه ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ آﻧﮭﻣﮫ ﻋﺷﻖ و ﻣﺳﺗﯽ از ﭼﮫ ﺑﺎﺑﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ او ﻓﻘط ﺧد
وﺧﺎل وزﻟف ﻣﯽ دﯾده اﺳت و از ﺟﻣﺎل ﻣﺣروم ﺑوده اﺳت .
ﺳﯽ ﺣﺟﺎب و
 -٣۵واﯾن اﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد» :ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت« ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻋﻠوم ﺳوادی و ﺣ ّ
ﻣﺎﻧﻊ دﯾدن اﻧﺳﺎن از ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﻣﯾﺷود در ﺟﮭﺎن .و ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون دﺳت ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻘش رﺳﯾد و
ﮐﻠّش را دﯾد و ﻓﮭﻣﯾد.
ﺳﯽ ﺧود ﺷده و ﻋﻠوم ﺣﺎﺻل از آن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻣﺛل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
-٣۶اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟذوب و ﻣﻔﺗون اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺣ ّ
ﺑﮫ ﻣﻘﺻدی ﺳﻔر ﮐرده اﺳت و ﺑﯾن راه ﻣﺷﻐول ﺷده اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ راه را ﻓراﻣوش ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﻣﯽ رﺳد .
ﺳﯽ ﻣﺣض وﻏﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ  ،ﻓﻘط اﺟزای ﺟدا از ھم ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﮐﻠّﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
-٣٧آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﻠوم ﺣ ّ
و ھرﮔز آن ﺟﻣﺎل را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟذا ﺑﮫ دام اﯾن اﺟزای ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯽ ا ُﻓﺗد و ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود  .ﻣﺛل ﮐورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻓﯾل رﺳﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﻣش را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﺟﺎرو اﺳت و دﯾﮕری ﺧرطوﻣش را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و آن
را ﺷﯾﭘور ﻣﯽ داﻧﺳت و ﻏﯾره و ھﯾﭻ ﮐس ﻓﯾل را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت .
-٣٨ﺗﻘوا ﯾﻌﻧﯽ ﭘرھﯾز و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن از دﻧﯾﺎ  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از دﻧﯾﺎ دور ﺷد ﺗﺎ ﮐ ّل ﺟﻣﺎل را دﯾد  .و ﮔﻣراھﯽ ﺑدﺗر از اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﻓﯾل را ﺟﺎرو ﻓرض ﮐﻧد .
-٣٩ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از اﯾن ﮔﻣراھﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻋﺷﻖ ﺑﻌﻼوه ﭘرھﯾز  .و ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺑﮭﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ در ﻓراق ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ  .ﻋرﻓﺎن و ﺷﻧﺎﺧت ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﺣﻖ ﻓراق اﺳت .
 -۴٠اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ،ھﺳﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮐورﮐوراﻧﮫ آن را ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮔﻣراھﯽ و ﺟﮭﻧﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن در اوﺟش ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .و ﻟذا ﮐور و ﮐر
و ﻻل اﺳت .ﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻧد و در ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻠﻌﯾدن ﺟﮭﺎن
ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯽ درﻧد .اﯾن ﺣﺎﺻل ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر اﻣروز ﺷﻧﺎﺧت ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .

۵٨

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﮑﻤﺘﻬﺎي ﻗﺮآﻧﯽ

۵٩

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﮑﯿﻢ
-١دروغ ﻣﮕو ﮐﮫ رﺳوا ﻣﯽ ﺷوی .
-٢زﻧﺎ ﻣﮑن ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوی .
-٣ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻣﮑن ﮐﮫ ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷوی .
-۴ﺑﮫ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑّت ﻣﻐرور ﻣﺷو ﮐﮫ از دﺳﺗش ﻣﯽ دھﯽ .
-۵آن ﮐﮫ ﺗو را از ﺧودت راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﯾطﺎن ﺗوﺳت .
-۶ﻣﺳﺧره ﻣﮑن ﮐﮫ ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﺷوی .
-٧ظﻠم ﻣﮑن ﺗﺎ ﻣظﻠوم ﻧﺑﺎﺷﯽ .
-٨ﺣرﯾص ﻧﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ ﻧﯾﻔﺗﯽ .
-٩ﭘﺎﮐﯾزه و ﻣﻧظم ﺑﺎش ﺗﺎ در ﺧودت ﻗرار ﮔﯾری .
-١٠ﺑﯾﮭوه ﻣﺧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎورت ﮐﻧﻧد .
-١١ﺻﺑور ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻼ از ﺳرت ﺑﮕذرد .
-١٢آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﻟت اِﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ذھﻧت اِﻧﮑﺎر ﻣﮑن ﺗﺎ دﻟت دﯾواﻧﮫ ﻧﺷود و زﻧﺟﯾری ﻧﮕردد.
-١٣ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در ﺳر ﺗوﺳت ﺷﯾطﺎن اﺳت .
-١۴ﺗو ﻣﺳﺋول ﮐﻣﯾّت رزق ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋول ﮐﯾﻔﯾت آﻧﯽ .
-١۵ھﻣﮫ ﺻورﺗﮭﺎ ﺻورت ﺧداﺳت .
-١۶ﺻورت ﺧدا را ﺑﺟوی ﮐﮫ اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .
-١٧ﭼون ﻣؤﻣﻧﯽ را اِﻧﮑﺎر ﮐﻧﯽ ﻋزﯾزاﻧت اِﻧﮑﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-١٨ﭼون ﺑﮫ ﺧدا ﻓﮑر ﮐﻧﯽ ﺧدا ھم ﺑﮫ ﺗو ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد .
-١٩ﭼون ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯽ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺗو اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٢٠ﭼون ﺧدا را ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯽ ﺧدا ھم ﺗو را ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
-٢١در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺧدا ﺗو ّﮐل ﮐن و در اﯾن ﺗو ّﮐل ﮐﺳﯽ را ﺷرﯾﮏ ﻣﮕﯾر .
-٢٢ﺧدا را در دوردﺳﺗﮭﺎ ﻣﺟوی در رﮔﮭﺎﯾت ﺑﺟوی .
-٢٣ﺣﺳود دﯾﮕران ﻣﺷو ﺗﺎ ﺣﺳود ﺧودت ﻧﺷوی .
۶٠

-٢۴ﺧدا را دوﺳت ﺑدار ﺗﺎ ﻣردم ﺗو را دوﺳت ﺑدارﻧد .
-٢۵ﻧﻣﺎز ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﺧوان ﺗﺎ دﺷﻣن دﯾن ﻧﺷوی .
-٢۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﺧن اوﻟﯾﺎء ﺧدا را اِﻧﮑﺎرﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﺎﺣﺷﮫ و ﭘﻠﯾد و ﺑﯽ آﺑرو و ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب و ﻣﻧﻔورﻣﯽ ﺷود .
-٢٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دﻋوت ﮐﻧد اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود .
-٢٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘرا را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد دﺷﻣن دﯾن ﺧداﺳت .
-٢٩آﻧﮑﮫ ﺗو را از ﻓﻘر ﻓردا ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد ﺷﯾطﺎن اﺳت .
-٣٠ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺳراغ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺣﻘّﯽ را اِﻧﮑﺎر ﮐرده اﺳت .
-٣١از دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎی ﺧود ﺑﮕذرﯾد ﺑرای ﺧدا ﺗﺎ روﺣﺗﺎن آزاد ﺷود .
-٣٢ای ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻏﯾر ﺧدا ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ رﺳد .
-٣٣اﮔر ﺧدا را ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺑﺎﺷﯾد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﺑدارﯾد .
-٣۴ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺳد ﺧود را ﻋﻠﻧﯽ ﮐرده اﺳت .
-٣۵از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺷوﯾد .
-٣۶درﺑﺎرۀ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ھداﯾت ﺷوﯾد .
-٣٧ﭘﯾروی از ﻣردان ﺧدا را ﺗرﺟﯾﺢ دھﯾد از ﺧدای ذھﻧﯽ ﺧودﺗﺎن ﮐﮫ ھوای ﻧﻔس ﺷﻣﺎﺳت .
-٣٨ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اِﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑرای ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﯾﺎد ﺧداﺳت ﻧﮫ ﺑرای اﺟﺎﺑت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ .
-٣٩اﮐﺛر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ذھن ﺷﻣﺎﺳت ﮔﻧﺎه اﺳت .
-۴٠ﺗﺎ ﺧداوﻧد را در دل ﺧود اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧﮑﻧﯾد .
-۴١دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷرﮐﺎن ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ ﺷﻣﺎﺳت .
-۴٢ای ﻣؤﻣﻧﺎن دﯾن را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص ﮐﻧﯾد و از رواﺑط ﺑﺎ ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﭘرھﯾزﯾد ﺣﺗ ّﯽ اﮔرﻋزﯾزان ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد وﮔرﻧﮫ
اﯾﻣﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾد و دﯾﮕر ﺟﺑراﻧش ﻧﺗواﻧﯾد ﮐرد .
-۴٣ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ واﻟدﯾن ﺧود ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد و اﮔر ﺷﻣﺎ را اﻣر ﺑﮫ ﮐﻔر و ﺷرک و ﺟﮭل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اطﺎﻋت ﻣﮑﻧﯾد .
-۴۴آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻋﻣدا ً و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اِﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد ﺑر دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻗﻔل ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻧﻔﮭﻣﻧد و
اﺣﺳﺎس ﻧﮑﻧﻧد .
-۴۵آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ روی ﺧود ﻧﻣﯽ آورﻧد ﺧداوﻧد ﺑر ﭼﺷﻣﺎﻧﺷﺎن ﭘرده ای ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ
ﺳر ﮔﺷﺗﮫ و ﭘرﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد .
-۴۶آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﮭﻣت ﻣﯽ زﻧﻧد ﺗﺎ ﺑد ﻧﺎﻣﺷﺎن ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗﮭﻣت ھﺎ رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد .

۶١

-۴٧دوﺳﺗﺎن ﺧدا ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ َﺣﺳرﺗﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ و ﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ از آﯾﻧده دارﻧد و ھرآن ﻣرگ را رﻏﺑت
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
-۴٨از وﺳوﺳﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭘرھﯾزﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﯾﻧﮕﺎه ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت .
-۴٩زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺣت اﻣر ﻣردان ﺑﺎﺷﻧد و اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد.
-۵٠ﺑﺎ زﻧﺎن ﯾﺎﻏﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﮑﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد وﮔرﻧﮫ ﮔﻣراه ﺧواھﯾد ﺷد  :ﻧﺻﯾﺣت ،ﺗﺣرﯾم ﺟﻧﺳﯽ،
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ و طﻼق .
-۵١آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ رﺑﺎ ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد در آﺗش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﺗش آﺧرت ﺳوزاﻧﻧده ﺗر اﺳت .
-۵٢وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ  ،وای ﺑر ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾن  ،وای ﺑر رﯾﺎ ﮐﺎران  ،وای ﺑر ﻓﺎﺳﻘﺎن  ،وای
ﺑر ﻣﺎل ﻣردم ﺧوران  ،وای ﺑر رﺑﺎ ﺧواران .
-۵٣ﮐﺎﻓران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اطﺎﻋت از ﺣﮑم ﺧداوﻧد از ﺳﻧت ﭘدران ﺗﺑﻌﯾّت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-۵۴آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ را دﯾدﻧد و اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﻣﮭﻠﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺑﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دھد واﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑردﻧد
آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣدﺗّﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺣﯾواﻧﯽ ﺧود ﺧوش ﺑﺎﺷﻧد  .ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻋذاب ﺧدا از ﺳوﯾﯽ
ﮐﮫ ﮔﻣﺎﻧش را ﻧدارﻧد آﻧﮭﺎ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد  .وآﻧﮕﺎه اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد وﻟﯽ از ﻋذاﺑﺷﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد  .ﺗﺎ ﻋذاب
ﺧدا ﺑﮫ ﺳر آﯾد  .و اﮐﺛرﺷﺎن ﭼون ﻋذاب ﺑﮫ ﺳر آﻣد ﺑﺎز دوﺑﺎره اِﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ﻣﮭﻠت ﺗوﺑﮫ ﺧواھﻧد
داﺷت واﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑردﻧد دﯾﮕر ھرﮔز ﻣﮭﻠت ﺗوﺑﮫ ﻧﺧواھﻧد داﺷت وﺗوﺑﮫ ﺷﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﯾﻧﺎن را دوزخ
واﺟب آﻣده اﺳت .
-۵۵ﻗﯾﺎﻣت آن روزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎن ھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد و ﺗوﺑﮫ ﻧﻣود ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد اﺳت و آن ﮐس
ﮐﮫ اِﻧﮑﺎر ﮐرد ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﺑد ﺑﺧﺗﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود .
ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔواه اﺳت .
-۵۶آﻧﺎن ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑرای ّ
-۵٧ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن راز دل و ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﮐﻧد .
-۵٨اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺷﻣﺎ را از ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ اﻋﻣﺎل زﺷت و رﺳواﺋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ذﮐر ﺧدا ﺑرﺗر اﺳت .
-۵٩ظﺎﻟم ﺗرﯾن ﻣردم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺧدا ﻧﯾﺳت .
-۶٠آﻧﮑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑد ﺷﻣﺎ را ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﯾﮑو ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد ﺷﯾطﺎن اﺳت .
-۶١ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺟز ﻏرور و ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻧدارد .
-۶٢ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧورده اﻧﺳﺎن اﺳت .
-۶٣ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ دﺷﻣﻧﺎن آﺷﮑﺎر اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .
-۶۴در ﺳرﻧوﺷت وﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد ھﯾﭻ ﮐس ﺟز ﺧودﺗﺎن ﺷرﯾﮏ ﻧﯾﺳت ﻧﮫ واﻟدﯾن و ھﻣﺳر و
ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن و ﻧﮫ دوﺳﺗﺎن و رھﺑران و ﻗدرﺗﻣﻧدان .
-۶۵دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾد اﻻّ ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن .ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻّ ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن  .ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻّ ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن  .ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ دھﯾد
اﻻّ ﺧودﺗﺎن را  .ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد اﻻّ ﺑر ﺧودﺗﺎن و ﮔﻣراه ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد اﻻّ از ﺧودﺗﺎن.
-۶۶اﺟر وﺟزای ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﻧﺎ اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎﺳت و از طرﯾﻖ ﮐردارﺗﺎن ﺟزا داده ﻣﯽ ﺷوﯾد .

۶٢

-۶٧ای ﻣؤﻣﻧﺎن دﯾن ﺧود را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص ﮐﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﺷﯾد ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑدون اذن او ﻣوﺋﯽ از ﺷﻣﺎ ﮐم ﻧﺧواھد ﺷد .
-۶٨ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازاطﺎﻋت ﺧدا ورﺳول ﺳر ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﮫ ﻋﺑﺎدات و ﺧﯾرات ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﻋذاب و
رﺳوا ﺧواھد ﻧﻣود .
-۶٩ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن و ﺻﺎﺑران اﺳت و دوﺳﺗﺷﺎن دارد ورﯾﺎ ﮐﺎران و ﮐﺎﻓران را دوﺳت ﻧدارد .
-٧٠آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧدا ھﺳﺗﯾم ﭘس ﭼرا از ﻣرگ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد  .ﭘس دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .
-٧١آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﺳﻼم راه ﺷﺎﻗﮫ ای اﺳت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد راه ﺧدا را ﺑر ﻣردم ﺳدّ ﮐﻧﻧد .
-٧٢اﮐﺛر رھﺑران دﯾﻧﯽ ﻣردم رﯾﺎ ﮐﺎران و ﻓﺎﺳﻘﺎن و َزر اﻧدوزاﻧﻧد.
-٧٣ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ ﺟﮭﻧم ﻧﻣﯽ رود اﻻّ ﺑﮫ ھﻣراه ﯾﮏ دوﺳت .
-٧۴آﻧﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ در رﺣﻣت ﺧداﺳت در آﺧرت ھم در رﺣﻣت ﺑرﺗر اﺳت و آﻧﮑﮫ در ﻋذاب اﺳت در آﺧرت ھم
ﻋذاﺑش ﺑرﺗر اﺳت .
-٧۵ھرﮔﺎه ﺧداوﻧد ﮔروھﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن را ﮔرد ھم ﻣﯽ آورد ﺗﺎ دﯾن ﺧود را ﺧﺎﻟص ﮐﻧد ،ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﻌﺑدی ﺧﺎص
ﺧودﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ درآﻧﺟﺎ ﺧدا را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﯾﺎد ﮐﻧﻧد .
-٧۶ﭼون ﻣﻠّﺗﯽ ﺑﮫ دﯾن ﺧدا و رﺳوﻟش روﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑرای ﺗﺣرﯾف و ﻓﺳﺎد در آن اﺳت  .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن رﯾﺎ
ﮐﺎر و ﻣﺷرک وﺟﺎھﻠﻧد .
-٧٧آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا را ﺑﺎور ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ﺷوﻗﯽ ﺑﮫ آن ﻧدارﻧد ﻣﺷرﮐﺎن و ﮐﺎﻓراﻧﻧد .
-٧٨آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد از رﺳوﻻﻧش اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٧٩اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک ﺷده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد و ﻧﮫ آرزوﯾﯽ ﺑرای
ﻓردا دارﻧد ) در اﮐﻧون زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ( .
-٨٠رﺳﺗﮕﺎران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا و رﺳوﻻﻧش و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺣﯾﺎت ﺑﻌد از ﻣرگ اﯾﻣﺎن راﺳﺦ دارﻧد و ﯾﺎد
ﺧدا را ﻣﺳﺗﻣر دارﻧد و از ھر ﭼﮫ ﮐﮫ دارﻧد اﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٨١ﮐﺎﻓران رﺳوﻻن ﺧدا و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻧﺧﺳت اِﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آدﻣﮭﺎی طﻠﺳم ﺷده و ﻣﺟﻧون ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھم ﺑﺷری ﻣﺛل ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺗﺎزه ﺑدﺑﺧت ﺗرﻧد  .ودر ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد آﻧﮭﺎ را ﺟﺎدوﮔر ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﻧﮭﺎ
ﺑﺷر ﻧﯾﺳﺗﻧد از آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از ﺳﻧّت ﭘدران و ﺷﮭر و دﯾﺎرﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٨٢ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد ھﺟرت ﮐﻧﯾد و اﻋﻣﺎل ﺧود را اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾﯾد و دﯾن را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص ﻧﻣﺎﯾﯾد و
ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا اﺳﺗوار ﺑﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗﻠوب ﺷﻣﺎ ﻧوری ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و راھﮭﺎﯾش را
ﺑر َ
ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
-٨٣آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در راه ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﮐس ﺷدﻧد ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و ﺷﮭدا و ﺻدﯾﻘﯾن ﺧود ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺧوب ﯾﺎراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
-٨۴آﻧﺎن ﮐﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺧدﻣت دﯾن ﮔرﻓﺗﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد و آﻧﺎن ﮐﮫ دﯾن را ﺑﮫ ﺧدﻣت دﻧﯾﺎ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﺎﻓراﻧﻧد .
-٨۵زﻧدﮔﯽ دﻧﯾﺎ ﺣﺗ ّﯽ در ﺟدی ﺗرﯾن وﺟﮫ آن ھم ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﺳت و زﻧدﮔﯽ آﺧرت زﻧدﮔﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت اﮔر ﺑداﻧﯾد.

۶٣

-٨۶ﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎرﻧد و از دﺳت او ﻏذا ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺷراب ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد و آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ واﺳطﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﻣؤاﺧذه ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧدا ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣظﮭر
اراده ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد .
-٨٧آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﺎ ھم ھداﯾت ﻣﯽ ﺷدﯾم ﺧداوﻧد را ﻣﺗ ّﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋذاب ﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن را دوﺳت ﻣﯽ دارد .
-٨٨ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن اﺳت و ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ودم از دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد ﺗﺎ ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد ھرﮔز
آﻧﺎن را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ َﻣﮕﯾرﯾد  .آﻧﺎن در اﻧﺗظﺎرﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺑودﯾم.
-٨٩ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ،ﮐﺎﻓران ﺑﺎ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٩٠آﻧﺎن ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧود را اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷﯾطﺎن را اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-٩١آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده واﺳﺗﻘﺎﻣت ﮐرده اﻧد و دﯾن ﺧود را ﻧﻔروﺧﺗﻧد ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﺎن ﻣﻧّت ﻣﯽ ﻧﮭد و از ﻧزد ﺧودش
رﺳول  ،اﻣﺎم ﯾﺎ ﺷﺎھدی ﺑرای ھداﯾﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .
-٩٢ای ﻣؤﻣﻧﺎن ذھن  ،ﺷﻣﺎ را در اﻣر ھداﯾت ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺧدای ذھن ﺧود را ﭘﯾروی ﻣﮑﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ را
ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺣت اﻣر ھداﯾت ﺧداوﻧد اﺳت .
-٩٣اﮐﺛرﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺧدا ﭘرﺳت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﻣﺟﻧوﻧﻧد و ا َﺟﻧّﮫ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .
-٩۴ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺣﻖ اﺳت و ھر آن ﻓرا ﻣﯽ رﺳد و درآن روز ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﯾﺎر و ﯾﺎوری ﻧدارﯾد .
-٩۵آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺷﯾطﺎن و ﻣﻼﺋﮏ و ا َﺟﻧّﮫ ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﮐﺎﻓراﻧﻧد .
-٩۶ﺧداوﻧد ﺑر ھر ﯾﮏ از ﻣﺧﻠﺻﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﺧواھد روح را ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﻓرو ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد در روزی ﮐﮫ ھزار ﺳﺎل
اﺳت و ﺳﭘس آن روح ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد ﻋروج ﻣﯽ ﮐﻧد در آن روز .
-٩٧ھر ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده ام ﺧداوﻧد ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر او را اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺎل و ﺟﺎن وآﺑرو و ﻋﯾﺎل
و ﻓرزﻧدان ﺗﺎ ﺑداﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد .
-٩٨آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده واﻋﻣﺎل ﺧود را اﺻﻼح ﻧﻣودﻧد و رﺳﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﺧداوﻧد از ﻧزد
ﺧودش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم و ﮐﺗﺎب اِﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .
-٩٩ﺧداوﻧد ﻣردان را ﻗﺎﺋم و ﻗﯾوم زﻧﺎن ﻗرا داده اﺳت و ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺟﻧﮕد اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ ھﻼک
ﻣﯾﺷود ودر دو دﻧﯾﺎ زﯾﺎﻧﮑﺎر اﺳت .
-١٠٠ای ﻣؤﻣﻧﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻓران از دﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﺄﯾوس ﺷدﻧد ﺧداوﻧد را ﺷﺎﮐرﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﭘﯾروزی دﯾن ﺷﻣﺎﺳت.
وآﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﮭﻣت ﻣﯽ زﻧﻧد ﺑﺎز ھم ﺷﺎﮐر ﺑﺎﺷﯾد زﯾرا ﻣﺻوﻧﯾّت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد .

۶۴

